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Fem friske forudsigelser for 2017
Vi vover at komme med nogle bud på hvad der sker i 2017. Alt i alt mener vi,
at det tegner til, at kunne blive et ganske fornuftigt år for den danske fødevareklynge.
1. Fødevareklyngens eksport sætter ny rekord på mindst 160 mia.kr.
Højere fødevarepriser (især på mejeri og gris) og en fortsat stigende eksport til Asien hiver fødevareklyngens samlede eksport op over 160
mia.kr. Paradoksalt nok, så kan Donald Trumps protektionisme godt blive en fordel for dansk eksport. USA’s handelsaftale med stillehavslandene (TPP) er erklæret død og i starten af 2017 kommer en EU-Japan
handelsaftale i mål. Det giver os konkurrencefordele, og en mulighed for
at overhale amerikanerne indenom, så eksporten til det vigtige japanske
marked får et ekstra løft.
2. Renterne forbliver lave
ECB forlænger deres opkøbsprogram ind i 2018. Det holder de korte
flekslånsrenter i bund igennem hele 2017. De lave renter kan passende
bruges til at afdrage på evt. gæld - for de lave renter varer trods alt næppe evigt. Der er dog ikke udsigt til, at der kommer renteforhøjelser i euroområdet før tidligst i 2019. Stigende renter i USA, hvor FED hæver
renten tre gange i 2017, smitter lidt af på de lange renter i Europa.
Lave renter i lang tid

3. Olieprisen kommer under 35 dollar pr tønde
OPEC er blevet enige om at reducere olieproduktionen og det har sendt
olieprisen op over 50 dollar pr tønde. Men det er ikke længere OPEC,
der bestemmer prisen. I løbet af 2017 fører den højere oliepris til et gevaldigt løft i den amerikanske olieproduktion og det sender igen olieprisen sydover. Den skal helt ned under 35 dollar pr tønde inden der igen
kommer ligevægt. De lavere oliepriser trækker også foder og fødevarepriserne lidt nedad sidst på året.
Falder olieprisen igen?

4. Brexit forhandlingerne giver dårlig nattesøvn i London
Lissabontraktatens paragraf 50 bliver aktiveret i marts 2017 og så går
nogle meget hårde forhandlinger i gang. Det bliver hurtigt klart, at Londons rolle som Europas finansielle centrum er den pris, som Bruxelles vil
have, at Storbritannien skal betale. Udsigten til at der forsvinder hundredtusindvis af arbejdspladser i City giver mange finansfolk dårlig nattesøvn og sender det engelske pund ned i nærheden af 8 kr. Det gør ondt
på den danske fødevareeksport til UK, der desværre kan falde med op
imod en milliard kr.
5. Der kommer endelig gang i væksten
De seneste prognoser peger på, at væksten herhjemme kommer til at
ligge i underkanten af 1 pct. i år. Det er bestemt ikke prangende. Heldigvis peger flere ting i den rigtige retning. Der kommer især godt gang i
privatforbruget, så væksten løfter sig op over 1,5 pct. i 2017. Det medfører flaskehase i dele af økonomien. Samtidig er der dog også lommer af
økonomien, der stadig har det svært. Investeringerne ligger fortsat lidt
underdrejet - ikke mindst i landbruget.
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