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eksportindtægter

for

–

Dollaren er faldet for 8. måned i træk, hvilket betyder at danske varer er
blevet relativt dyrere end amerikanske varer

–

Fortsætter dollarkursen på det nuværende lave niveau året ud, lander
den gennemsnitlige dollarkurs i år på 6,66 kr.

–

Det vil betyde tabt eksportindtægter i omegnen af 100 mio. kr. for
fødevareklyngen, forudsat uændret efterspørgsel på de danske
eksportvarer.

Styrket kronekurs kan presse eksporten
Den amerikanske valutakurs er siden december 2016 faldet med 8,4 pct., jf.
figur 1, hvilket betyder at danske varer er blevet relativt dyrere end
amerikanske varer. Dette kan lægge en lille dæmper på eksporten til lande,
som bundet tæt til dollarens kurs.
Figur 1: Valutakurs, USD
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Saudiarabiske riyal og
vietnamesiske dong er
bundet tæt op på
dollaren
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Saudi Arabien og Vietnam er de største af fødevareklyngens markeder, hvis
valuta følger den amerikanske dollar. Sammen med USA udgør disse
markeder ca. 6,1 pct. af klyngens eksport, svarende til ca. 9,5 mia. kr., jf.
tabel 1. Eksporten fra den danske fødevareklynge til USA består især af
grisekød og enzymer, der er de primære eksportvarer. Til Saudi Arabien og
Vietnam er de primære eksportvarer særligt hhv. mejeriprodukter og kiks, og
minkskind og fisk/skaldyr.

Eksportindtægtstabet for
fødevareklyngen kan
løbe op i omegnen af
100 mio. kr.

I 2016 var den gennemsnitlige dollarkurs på 6,73 kr. Fortsætter dollarkursen
på det nuværende lave niveau året ud, lander den gennemsnitlige dollarkurs
i år på 6,66 kr., svarende til et fald på knap 1 pct. Det betyder, at tabet
sammenlignet med sidste års eksport vil være i omegnen af 100 mio. kr.,
forudsat uændret efterspørgsel på den danske fødevareklynges
eksportvarer.
Saudi Arabien og Vietnam er ligeledes to af de største markeder for
Danmark under ét, hvis valuta følger den amerikanske dollar. Sammen med
USA udgør disse markeder ca. 9,3 pct. af Danmarks eksport, svarende til
ca. 59,0 mia. kr., jf. tabel 1. Modsat for fødevareklyngen udgør USA en
betydelig større andel af den samlede eksport end Saudi Arabien og
Vietnam, især grundet af eksporten af medicin.

Eksportindtægtstabet for
Danmark sammenlignet
med sidste års eksport vil
være i omegnen af 600
mio. kr.

Under samme antagelse som ovenfor, vil et fald på knap 1 pct. for den
gennemsnitlige dollarkurs i 2017 betyde, at eksportindtægtstabet
sammenlignet med sidste års eksport vil være i omegnen af 600 mio. kr.,
forudsat uændret efterspørgsel på de danske eksportvarer. Heraf udgør
fødevareklyngens eksportindtægtstab ca. en sjettedel.
Udover eksporten til USA, Saudi Arabien og Vietnam kan der være
eksporteret og afregnet i dollars til andre lande, hvilket betyder at
eksporttabet kan være noget større.
Tabel 1: Eksport til største dollarstyret markeder, 2016
Fødevareklyngen

Danmark under ét

mia. kr.

Andel

mia. kr.

Andel

USA
Saudi Arabien
Vietnam

5,1
2,3
2,1

3,3
1,5
1,3

51,2
4,9
3,0

8,1
0,8
0,5

I alt

9,5

6,1

59,0

9,3

156,3

100,0

634,8

100

Fødevareklyngen

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik

Kursfaldet vil dog give en
fordel for danske
landmænd, som indkøber
foder i USA

På importsiden har dollarkursen ikke den store betydning for
fødevareklyngen, da vi ikke har en stor import fra lande hvor valutakursen er
bundet op mod dollaren. Kursfaldet vil dog give en fordel for danske
landmænd, som indkøber foder i USA, men hovedparten af den danske
sojaimport sker dog fra Argentina, hvis valutakurs ikke er fastlåst til dollaren.
Faldet i dollarkursen vil dog give en gevinst for den danske import under ét,
da vi importerer varer fra USA, Saudi Arabien og Vietnam for knap 19,5 mia.
kr. Den lavere dollarkurs vil dermed give en importgevinst på knap 200 mio.
kr., forudsat en uændret efterspørgsel på importvarer fra disse lande.
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