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Podľa Výskumného ústavu potravinárskej a poľnohospodárskej politiky USA (FAPRI) sa
globálny poľnohospodársky trh zbaví súčasných ekonomických problémov a v roku 2011
znovu nadobudne model solídneho dlhodobého rastu. FAPRI predpovedá pomerne
krátkodobú recesiu a očakáva „výrazné zveľadenie“ svetovej ekonomiky v roku 2010 a návrat
k dlhodobej úrovni reálneho rastu HDP 3,5% v roku 2011. Predpokladá, že tento obrat
zabezpečí, že dopyt po poľnohospodárskych produktoch zostane v dohľadnom čase stabilný.
Správa FAPRI uvádza, že rastúci dopyt po biopalivách, živočíšnych produktoch a mlieku
upevní ceny a počas budúceho desaťročia ich udrží na historickom maxime pri všetkých
komoditách.
FAPRI nepredpokladá návrat k mimoriadne vysokým cenám mnohých poľnohospodárskych
komodít v rokoch 2006-2008, keď nedostatočná ponuka v mnohých exportujúcich
a produkujúcich krajinách a zvýšený dopyt na dovoz vyvolali vysoké ceny. Avšak princípy
trhu by mali udržať dlhodobé ceny na úrovni značne nad priemerom predchádzajúcich 10
rokov.
Cena pšenice sa zvýši
FAPRI predpokladá, že svetová cena pšenice v roku 2009/10 klesne na 224,9 dolára za tonu –
z maxima 350 dolárov za tonu v roku 2007/08. Ale v roku 2018/19 cena zase stúpne na 253,4
dolára za tonu.
Podobne by mala klesnúť svetová cena kukurice na 184,8 dolára za tonu v roku 2009/10
a v roku 2018/19 by sa mala zvýšiť na 201,5 dolára za tonu.
FAPRI tvrdí, že z dlhodobého hľadiska zostanú ceny zrnovín vysoké a to v dôsledku
rastúceho dopytu po potravinách, krmivách a palivách.
EÚ bude exportovať viac pšenice
Počas budúcich desiatich rokov by mala EÚ pestovať viac pšenice, avšak produkcia v roku
2018/19 ešte celkom nedosiahne rekordnú úroveň zaznamenanú v roku 2008. Čistý export by
mal rásť z 9,8 mil. t v roku 2009/10 na 15 mil. t v roku 2018/19.
Spotreba kukurice sa zvýši zo 799 mil. ton v roku 2008/09 na 907,7 mil. ton v roku 2018/19
a podobne bude rásť aj produkcia. Počas budúceho desaťročia vzrastie svetový obchod so
sójou o 33%, sójovou múčkou o 31% a sójovým olejom o 37%.
Ceny cukru, mäsa a mlieka sa zvýšia
Počas budúcich desiatich rokov sa predpokladá zvýšenie priemernej svetovej trhovej ceny
cukru o 15%, pričom viac cukrovej trstiny bude využité na etanol v Brazílii a na pokrytie
silného dopytu po importe z EÚ, Číny a Indie. Celková výmera cukrovej trstiny by sa mala
zvýšiť o 20%, ale výmera cukrovej repy bude stagnovať.
FAPRI predpokladá návrat k trendu udržateľného rastu príjmov a populácie v nových
ekonomikách, ktoré budú zvyšovať spotrebu mäsa na obyvateľa a vyvolávať expanziu
svetového obchodu.

Trh s mäsom sa zvýši o 24% a v roku 2018 dosiahne 21,1 milióna ton a zvýšenie dopytu
spolu s vysokými cenami obilia bude posúvať ceny všetkých druhov mäsa na „historicky
vysoké úrovne“. Najväčšími globálnymi exportérmi mäsa budú Brazília a USA. Podobný
scenár sa predpokladá pri mlieku.
Podľa FAPRI by si Austrália, Nový Zéland a EÚ mali udržať úlohu vedúcich svetových
exportérov, ale postupne bude ponuka z EÚ stagnovať a to umožní Argentíne a Brazílii zvýšiť
export mlieka.

