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Prognos

Det är en osäker höst som svenska företag står
inför. Det pågående kriget i Ukraina och Rysslands
hot om minskade gasleveranser till Europa talar för
att den redan höga inflationen kan komma att
stiga ytterligare i vinter. Än så länge har de
svenska företagen klarat sig relativt bra och
antalet konkurser fortsätter att vara på historiskt
låga nivåer. Däremot är det färre som startar nya
företag. Arbetsmarknaden är stark och
arbetslösheten sjunker, vilket förvärrar bristen på
arbetskraft och kan bli inflationsdrivande. Detta
har centralbankerna i Europa och USA tagit höjd
för och fler räntehöjningar är att räkna med under
andra halvåret. Varningsklockor ringer om en
annalkande lågkonjunktur. Allt dystrare hushåll när
köpkraften urholkas tenderar att drabba företagen,
framför allt inom detaljhandeln och hushållsnära
tjänster. Byggföretagen väntas även få det tuffare
när bostadspriserna sjunker och hushållen väljer
att avvakta med sina bostadsköp och renoveringar
när räntorna stiger. Företagens möjligheter att
kompensera sig för högre kostnader genom höjda
priser torde bli svårare när efterfrågan försvagas
och tvingas i större utsträckning se över sina
kostnader och om möjligt effektivisera
verksamheten.

Priserna på spannmål och oljeväxter har gått ner
under sommaren. Delvis beroende av att
marknaden ändrat fokus från gammal till ny skörd
men även för att Ukrainas båtexport kommit igång,
dock i liten och osäker omfattning. I USA och
Ryssland förväntas veteskörden bli stor vilket
också bidragit till prispressen. Torkan i Europa
påverkar dock både kvalitet och avkastning

negativt vilket bidragit till att spannmålspriserna
inte fallit lika mycket i Europa som i USA. Lägre
råoljepris och ökad produktion av palmolja har
bidragit till att rapspriset gått ner. Trots att priset
på vete gått ner i sommar är cirka 1kr/kg högre på
Matif jämfört med förra året och rapspriset cirka
90 öre/kg högre. Den svenska spannmålsskörden
bedöms av Jordbruksverket hamna på 5,5 miljoner
ton vilket är 11 procent högre jämfört med 2021
men lägre jämfört med 2019 och 2020. Skörden av
oljeväxter bedöms öka med 27 procent jämfört
med 2021 till 0,42 miljoner ton. Skörden pågår och
närmar sig slutet längst i söder, knappt halvvägs i
Svealand och precis påbörjats längre norrut.
Förutom att vädret kommer att spela stor roll
kommande veckor följer marknaden exporten från
Ukraina, där eventuella signaler om ökad export
väntas pressa priserna. Efterfrågan bedöms ännu
som god men USDA justerade ner konsumtionen
av foderspannmål i senaste WASDE-rapporten
vilket kan ses som att animalesektorerna sänker
intensiteten. Fortsatt mycket osäkerhet framåt
avseende priser, ett antagande är att de förblir på
en historiskt hög nivå men skördepress i närtid.

import till Kina. Det är osäkert hur efterfrågan
kommer att påverkas av de sämre ekonomiska
utsikterna och den rådande inflationsnivån.

Under sommaren har avräkningspriserna ökat i
Sverige och EU. EU-kommissionen spår dock att
konsumtionsökning till följd av att återhämtningen
efter covid har avstannat och globalt ser FAO att
importen/efterfrågan sjunker. EU-kommissionen
antar att besättningarna minskar och därmed även
utbudet i EU till följd av hårdare miljökrav, utöver
det bedöms de höga kostnaderna för insatsvaror
bidra till att djurantalet och slaktvikterna minskar
då slutgödning inte anses lönsamt. Fortsatt är
priserna historiskt höga men osäker tillväxt
kopplat till efterfrågan och ekonomisk utveckling.

Priset på slaktsvin och smågris i Sverige har
fortsatt öka och slakterierna har under senaste
veckorna höjt ytterligare. Smågrispriset har dock
inte höjts i samma utsträckning som priset på
slaktsvin och producenterna upplever pressad
lönsamhet. Dessutom är det enligt uppgift delvis
svårt med avsättningen av smågris. I sommar har
priserna i EU utvecklats sidledes. Globalt sjunker
priset, enligt FAO är orsaken lägre importefterfrågan och trots att totala utbudet minskar.

Under sommaren har Arla höjt acontopriset
ytterligare och det är nu på nya rekordnivåer.
Produktionen globalt är under press, påverkad av
höga kostnader, väder och regulatoriskt tryck
vilket gör att djurantal och produktion sjunker.
Efterfrågan bedöms fortsatt som god, där bland
annat sommarsemestern gett stöd för
ostkonsumtionen i Europa. Priserna för smör och
pulver vid GDT och EEX har dock sjunkit under
sommaren men är fortfarande på höga nivåer.
Orsaken enligt FAO är lägre aktivitet hos köpare,
tillgodosedda lager samt vikande efterfrågan och

Priset på kyckling stiger globalt drivet av ökad
efterfrågan och begränsat utbud, delvis till följd av
fågelinfluensan. Trots stigande priser globalt och i
Sverige är situationen tuff för svenska ägg- och
kycklingproducenter vars kostnader för insatsvaror
fortsatt är höga.

Skogsbolagen har generellt presenterat starka
resultat för det andra kvartalet. Priser och
leveranser har varit på en hög nivå och trots
stigande kostnader för transporter och insatsvaror
har marginalerna stärkts. Marknaden för sågade
trävaror indikerar avmattning, delvis drivet att ett
lägre hemmabyggande denna sommar jämfört med
föregående år och sämre tillväxtutsikter för global
ekonomi. Terminspriset för sågad trävara vid
Chicagobörsen (CME) har fallit kraftigt men sett ur
ett historiskt perspektiv är priset alltjämt högt.
Osäkerheten kopplat till global konjunktur är stor.
Högt dieselpris ökar avverkningskostnaderna och
pressar marginalerna i skogsbruket trots högre
virkespriser.

De svenska dieselpriserna fortsätter att vara bland
de högsta i världen trots att de har sjunkit något
under sommarmånaderna. Sedan början av juni har
priset på diesel exklusive moms fallit till strax
under 20 kronor per liter. I augusti har priserna
börjat stiga igen. Råoljepriset har pressats ned till
under 100 dollar per fat när oron för en svagare
global tillväxt har ökat. Tillfälligt sänkta skatter på
drivmedel för maj-september med 105 öre per liter
innebär dock att priset på svenska drivmedel
kommer att stiga när skattesänkningen upphör
senare i höst. Kronförsvagningen mot dollarn, med
20 procent sedan juli förra året, fördyrar svensk
oljeimport och tenderar att pressa upp de svenska
drivmedelspriserna. De volatila elpriserna
förväntas bestå med risk för nya rekordhöga
elpriser i vinter. Från mitten av augusti finns det
riktade stöd till jordbruksföretag på grund av
kraftigt stigande kostnader på bränsle, energi,
utsäde och foder till följda av kriget i Ukraina. Läs
mer om detta på Jordbruksverkets hemsida.
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