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Agroindustriens forventninger aftager
Highlights:
- Virksomhederne venter stigende indtjening på eksportmarkederne, men
faldende indtjening herhjemme
- Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til
investeringer i udlandet er positive
- Ligeledes forventes at der ansættes flere i udlandet, mens der ventes et lille
fald i beskæftigelsen i Danmark
- Konjunkturbarometeret er samlet set faldet lidt og er nu negativt

Lave forventninger til
agroindustrien

Agroindustriens konjunkturbarometeret er fortsat meget lavt
Konjunkturbarometerets glidende gennemsnit, der udtrykker agroindustrivirksomhedernes sammenvejede forventninger gennem de seneste fire kvartaler, er
lidt lavere end i første kvartal. Dette skyldes, at forventningerne fra agroindustriens
virksomheder til de kommende 4. kvartaler fortsat ligger på et meget lavt niveau.
Optimismen fra den udenlandske efterspørgsel og produktionen ser ud til at være
det eneste, som påvirker barometeret i positiv retning.
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.

Udlandet driver de positive forventninger til efterspørgslen
De agroindustrielle virksomheders forventninger til efterspørgslen de kommende fire
kvartaler er positiv for den udenlandske efterspørgsel. Her forventer halvdelen en
positiv vækst i efterspørgslen. 12 pct. forventer en vækst over 10 pct., hvilket er
markant højere end de foregående to års målinger.

Indenlandsk
efterspørgsel forventes
fortsat lave

Anderledes ser det ud for den indenlandske efterspørgsel, her forventer 41 pct. af
virksomhederne en uændret efterspørgsel. 40 pct. forventer faldende indenlandske
efterspørgsel. Indekstallet for andet kvartal er -14 mod -13 i februarmålingen. Det er
femte kvartal i træk at konjunkturbarometeret peger på faldende indenlandsk
efterspørgsel.
Forventninger til efterspørgslen i Danmark og i udlandet, lang sigt
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Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel

Indekset for indenlandsk
produktion ligger fortsat
lavt

Lave forventninger til produktionen i Danmark
De negative forventninger til den indenlandske efterspørgsel ses i forventningerne til
produktionen i Danmark. Indekstallet for andet kvartal er knap -5 mod -4 for
februarmålingen. Bag tallet ligger, at 25 pct. af virksomhederne forventer en positiv
vækst i indenlandsk produktion. I forrige kvartal var det tal 35 pct. Knap halvdelen
venter en uændret indenlandsk produktion. Forventningerne trækker dermed
indekstallet ned for andet kvartal.
Indeks for forventninger til produktionen i Danmark, langt sigt
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Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel

Forventninger til udenlandsk produktion i stiger
Forventningerne til produktionen i udlandet er steget, hvor 44 pct. af
virksomhederne venter en positiv vækst i den udenlandske produktion. 24 pct.
venter en positiv vækst op til 10 pct. og 20 pct. venter en positiv vækst over 10 pct.
Indekstallet for den udenlandske produktion er for andet kvartal knap 14 mod 13 i
februarmålingen.
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Indeks for forventninger til produktionen i udlandet, langt sigt
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Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel

Agroindustrien mangler
ordrer

Mangel på ordrer
Manglende ordrer er stadig den største faktor i begrænsning af agroindustriens
produktion. 54 pct. af virksomhederne svarer, at dette er den væsentligste
produktionsbegrænsning lige nu. Der er en forværring fra maj 2015, hvor tallet var
45 pct. Andelen af virksomheder, der oplever finansielle begrænsninger er 27 pct.
mod 31 pct. i andet kvartal forrige år. Derudover oplever en øget andel
virksomheder, fra 6 til 18 pct., produktionsbegrænsninger på grund af naturgivne
forhold fx vejret, sygdomme etc.
Produktionsbegrænsninger

Manglende ordrer/efterspørgsel
Finansielle begrænsninger
Naturgivne forhold fx vejret, sygdomme etc.

maj 16

Lovgivningsmæssige begrænsninger

maj 15

Stigende priser på råvarer
Manglende myndighedsgodkendelser
Utilstrækkelig kapacitet
Manglende adgang til arbejdskraft
Utilstrækkelige mængder af råvarer
Andet
Pct.

Der opleves ingen produktionsbegrænsninger
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Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel

Beskæftigelsesforventninger
Forventningerne til beskæftigelsen i Danmark er stadig lave. De lave forventninger
afspejler den lave efterspørgsel. Indekset for forventningerne til beskæftigelsen i
Danmark
er
faldet
i
forhold
til
februarmålingen.
Andelen
af
agroindustrivirksomhederne, der forventer stigende beskæftigelse, er faldet fra 33
pct. til 29 pct.
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Positive forventninger til
beskæftigelsen i
udlandet

Agroindustrivirksomheder med aktiviteter i udlandet har mere positive forventninger
end i fjor. 37 pct. forventer en vækst i den udenlandske beskæftigelse, hvilket er 10
procentpoint mere end i samme kvartal sidste år. Halvdelen af agroindustrivirksomheder med aktiviteter i udlandet forventer dog en uændret beskæftigelse.
Indekstallet for forventningen til beskæftigelsen i udlandet er 15 mod 13 i
februarmålingen.
Indeks for forventninger til beskæftigelsen i Danmark og udlandet, lang sigt
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Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel

Forventninger til
investeringer er faldet.

Faldende forventninger til investeringerne
Forventningerne til hhv. inden- og udenlandske investeringer går i hver sin retning.
66 pct. af agroindustriens virksomheder forventer uændret vækst i danske
investeringer. Indekstallet for indenlandske investeringer i første kvartal falder til -8.
Forventningerne til den øgede udenlandske efterspørgsel ses altså ikke i
forventningerne til indenlandske investeringer.
Forventningerne til investeringer i udlandet er dog mere positive. 19 pct. af
virksomhederne forventer vækst i de udenlandske investeringer, forrige kvartal var
det 25 pct. 72 pct. af agroindustrivirksomhederne forventer uændret vækst i
udenlandske investeringer. Indekstallet for forventningen til investeringer i udlandet i
andet kvartal ligger på 4 mod 6 i første kvartal.
Indeks for forventninger til investeringer i Danmark og udlandet, lang sigt
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Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel
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Lave
resultatforventningen for
Danmark

Uændrede forventninger til resultat
Forventningerne til virksomhedernes resultat i Danmark blev i andet kvartal –13
mod -14 i første kvartal. Kun 26 pct. af agroindustrivirksomhederne forventer vækst i
resultatet for det danske marked. Lidt over halvdelen af de adspurgte
virksomhederne venter vækst i resultatet for agroindustriens virksomheder.
Indeks for forventninger til virksomhedernes resultat i indeværende regnskabsår i forhold til
sidste regnskabsår
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Metode for analysen
Landbrug & Fødevarer har i perioden fra 10. maj til 26. maj 2016 gennemført en
konjunkturmåling blandt Landbrug & Fødevarers medlemsvirksomheder.
Målingen gennemføres fire gange årligt og blev senest gennemført i februar 2016.
Medlemmerne omfatter virksomheder inden for mejeri, slagteri, frugt & grønt,
fødevare-ingredienser, 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 94 agroindustrielle virksomheder, hvoraf 37 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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