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Tegn på bedring for agroindustrien
Forventningerne fra agroindustriens virksomheder til de kommende 4 kvartaler
ligger samlet set på et lavt niveau. Selvom forventningerne ikke er prangende
vender dette kvartals resultat et års negativ udvikling. Konjunkturbarometeret er
især påvirket virksomhedernes negative forventninger til den hjemlige produktion og
efterspørgsel.

Highlights:
- Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem
kvartaler.
- Især forventningerne til indenlandske aktiviteter repræsenterer lave
forventninger.
- Positive forventninger til udenlandsk efterspørgsel fra 66 pct. af
virksomhederne.
- Forventningerne til kommende investeringer er meget lave i indland såvel
som udland.
- Forventningerne til resultatet for agroindustriens virksomheder når et nyt
lavpunkt på hjemmemarkedet. Resultatet på eksportmarkederne klarer sig
bedre.

Konjunkturbarometeret er vendt efter lang negativ trend
For første gang i fem kvartaler er dette kvartals samlede forventninger højere end i
det foregående kvartal. Konjunkturbarometerets glidende gennemsnit, der udrykker
agroindustrivirksomhedernes sammenvejede forventninger gennem de seneste fire
kvartaler, stiger efter 5 kvartaler nedgang. Trods lidt bedre forventninger til det
kommende år, er virksomhedernes forventninger meget lave når der sammenlignes
med tidligere målinger.

Samlet konjunkturbarometeret for agroindustrien
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Anm.: Konjunkturbarometeret er beregnet ved at vægte de 6 indeks for hhv. produktionen i DK, resultatet i DK, efterspørgslen fra DK, efterspørgslen fra udlandet, investeringer i DK og beskæftigelsen i DK. De seks indeks er vægtet med
1/6 til produktion, resultat, investeringer og beskæftigelse, 2/9 til efterspørgsel fra udlandet og 1/9 til efterspørgsel fra
DK. Barometret viser kvartalets aktuelle forventninger samt et glidende gennemsnit af forventningerne i de seneste 4
kvartaler. Barometret kan svinge fra -100 til 100. Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel.

Positive forventninger til udenlandsk efterspørgsel
De agroindustrielle virksomheders forventninger til de kommende fire kvartaler er
moderat til positiv. Halvdelen forventer uændret indenlandsk efterspørgsel, mens 26
pct. ser tegn på en vækst i efterspørgslen op til 10 pct. 24 pct. forventer negativ
vækst i den hjemlige efterspørgsel.
Efterspørgslen fra
udlandet trækker op

Virksomhederne er mere positive når de bliver spurgt til deres forventninger til
efterspørgslen uden for Danmarks grænser i de kommende fire kvartaler. Ca. 60
pct. forventer op til 10 pct. øget efterspørgsel fra eksportmarkederne, mens 6 pct.
har forventninger om en efterspørgselsvækst på mere end 10 pct.
Det er første gang siden 2. kvartal 2014 er over 60 pct. af de adspurgte
virksomheder har positive forventninger til efterspørgslen fra udlandet. Omvendt
forventer færre virksomherder (12 pct.) at efterspørgslen fra udlandet vil falde.
Forventninger til efterspørgslen i Danmark og i udlandet, lang sigt
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Forventningerne til produktionen er fortsat negativ
Forbedringer i særligt den udenlandske efterspørgsel er ikke slået fuldt igennem på
forventningerne til produktionen i Danmark. Figuren nedenfor er baseret på et
glidende gennemsnit over 4 kvartaler og slår derfor ikke så kraftigt ud.
Virksomhederne i panelet forventer en forstsat negativ udviklingen i den
indenlandske produktion. Det langsigtede indeks lander på -6 for produktionen i
Danmark, mens det tilsvarende indeks for danske virksomheders produktion i
udlandet er på 14.
Indeks for forventninger til produktionen i Danmark, lang sigt
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Agroindustrien mangler
ordrer

Manglende ordrer er produktionsbegrænsende
I spørgsmålet om hvilke produktionsbegrænsninger, der for øjeblikket er de største,
er svaret klart. Manglende ordrer/efterspørgsel er for 57 pct. af virksomhederne den
største begrænsning for produktionen. Billedet var ikke meget anderledes for fire
kvartaler siden i november 2014.
Mere positivt er andelen af virksomheder, der oplever finansielle begrænsninger,
faldet til 7 pct. mod 22 pct. i samme kvartal i fjor. Omvendt er andelen af
virksomhederne, som finder lovgivningen som den mest begrænsende faktor, steget
med 10 pct. til 22 pct.
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Beskæftigelsesforventninger
Konjunkturbarometrets generelle negative udvikling det seneste år kan også ses på
forventningen til beskæftigelsen. Forventningen til beskæftigelsen i de næste fire
kvartaler i Danmark resulterer i et negativt indeks, der dog er lidt mindre negativt
end i sidste kvartal. Den lave forventning til beskæftigelsen i Danmark for
agroindustriens virksomheder afspejler det pres, som følger af lav efterspørgsel og
ordreindgang.
De danske agroindustrivirksomheder med salg og aktiviteter i udlandet har derimod
en mere positiv forventning til beskæftigelsen. 60 pct. forventer at hyre nye folk i det
kommende år, hvorimod kun 30 pct. forventer det samme i Danmark. Den positive
forventning om ansættelser i virksomhedernes afdelinger uden for Danmark løfter
indekset på 10.
Indeks for forventninger til beskæftigelsen i Danmark og udlandet, lang sigt
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Lave forventninger til investeringer
Dette kvartals lidt mindre pessimistiske forventninger til de kommende fire kvartaler i
forhold til målingen i kvartalet før, er ikke at se på investeringerne. For Danmark
rammer barometres investeringsindeks et nyt lavpunkt på -7.
Selvom forventningerne til agroindustriens aktiviteter i udlandet har været positive er
forventningerne til investeringerne lave. Det tyder dermed på, at agroindustriens
virksomheder bruger en stund på at konsolidere sig efter et år med en meget
negativ udvikling.
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Indeks for forventninger til investeringer i Danmark og udlandet, lang sigt
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Nyt fald i
resultatforventningen i
Danmark

Pengene tjenes i udlandet
Ikke overraskende bliver alle de ovenstående negative indekser for Danmark omsat
til det hidtil laveste indeks for virksomhedernes resultat på hjemmemarkedet. De
seneste 5 kvartalers fald fortsætter, hvorved indekset lander på et nyt lavpunkt på 15.
Indekset for resultatet på eksportmarkederne har ikke været igennem samme
nedtur. I dette kvartal lander indekset på 12, hvilket er en smule højere end de to
foregående perioder. Forskellen på forventningerne til resultatet på markederne i
henholdsvis Danmark og udlandet er massiv. En forskel på hele 27 indekspoint,
signalerer klart, at profitten i udlandet har en anden dimension end væksten i
resultatet ved at sælge varerne herhjemme.
Indeks for forventninger til virksomhedernes
regnskabsår i forhold til sidste regnskabsår
30

resultat

i

Danmark

Indeks

indeværende
Serie2

25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
nov 13

feb 14

maj 14

aug 14

Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel

Side 5 af 6

nov 14

feb 15

maj 15

aug 15

nov 15

Metode for analysen
Landbrug & Fødevarer har i perioden fra 18. august til 1. september 2015 gennemført en konjunkturmåling blandt Landbrug & Fødevarers medlemsvirksomheder.
Målingen gennemføres fire gange årligt og blev senest gennemført i maj 2015. Medlemmerne omfatter virksomheder inden for mejeri, slagteri, frugt & grønt, fødevareingredienser, udstyr til fødevareerhvervet, agroindustrielt udstyr til landbrugsproduktionen samt andre virksomheder, som har tæt tilknytning til fødevareerhvervet.
Denne analyse omfatter udelukkende de agroindustrielle virksomheder. Målingen
foretages blandt 95 agroindustrielle virksomheder, hvoraf 42 har svaret i dette kvartal. Landbrug & Fødevarer foretager også en lignende måling blandt fødevarevirksomhederne.
Analysen måler på en række relevante parametre i forhold til de aktuelle konjunkturer. Det gælder forventningerne til produktion, lager, efterspørgsel, resultat,
beskæftigelse, investeringer og produktionsbegrænsninger. Der er både spurgt til
forventningerne på kort og langt sigt. Kort sigt er inden for de kommende tre
måneder, mens langt sigt er inden for det kommende år. Resultaterne af
konjunkturspørgsmålene er blevet vægtet på baggrund af virksomhedernes
omsætning.
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