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OPEC kan påvirke fødevarepriser og dansk eksport
–

Den 25. maj mødes OPEC-landene i Wien for at afgøre, hvorvidt den
nuværende aftale om produktionsbegrænsning skal forlænges.

–

Reduceres produktionen mere end produktionen i nuværende aftale kan
det give et løft til olieprisen.

–

En højere oliepris medfører alt andet lige højere fødevarepriser og en
mindre eksport af danske fødevarer.

–

Hvis olieprisen stiger med 10 dollar pr. tønde vil den danske
fødevareeksport alt andet lige mindskes med 0,4 pct. i 2018.

OPEC-landene
begrænsning

forventes

at

forlænge

aftale

om

produktions-

Reduktion af
olieproduktionen vil
hæve olieprisen

Den 25. maj mødes OPEC-landene i Wien for at afgøre, hvorvidt landene
skal forlænge den nuværende aftale om at reducere olieproduktionen.
OPEC-landene, Rusland og enkelte andre olieproducerende lande1
besluttede i november 2016 at skære 1,8 mio. tønder olie om dagen i deres
samlede produktion, fra 1. januar 2017 og seks måneder frem. Olieprisen
steg umiddelbart efter aftalen med ca. 10 dollar pr. tønde. Vedtages en
forlængelse af aftalen vil det alt andet lige betyde, at olielagrene i verden
fortsat reduceres, hvilket kan få olieprisen til at stige. Da en aftale i høj grad
er forventet, så må priseffekten dog formodes at blive beskeden.

OPEC-lande har behov
for højere oliepris

Mange af OPEC-landene har behov for en højere oliepris, da landene har
svært ved at få dækket deres offentlige forbrug ved de nuværende
oliepriser. Desuden vil Saudi Arabien gerne gennemføre en IPO af Saudi
Aremco næste år, hvilket er nemmest ved en høj oliepris. Samtidig har
OPEC-landene i usædvanlig høj grad været i stand til at implementere
produktionsbegrænsningerne. Det taler for, at der kan blive enighed om en
forlængelse af aftalen.
Der er en lille mulighed for, at OPEC-landene ikke forlænger aftalen. Flere
andre olieproducerende lande med USA i spidsen har siden seneste OPECaftale været aktive ved oliepumperne og vundet markedsandele. Det kan på
sigt presse OPEC til at øge produktionen. Hvis aftalen imod forventning ikke
forlænges, vil olieprisen falde.

1 OPEC-landene besluttede i november 2016 at skære 1,2 mio. tønder olie om dagen i deres samlede

produktion, mens Rusland, Mexico, Sudan, Sydsudan, Oman, Kasakhstan, Malaysia, Ækvatorial
Guinea, Aserbajdsjan og Brunei besluttede at skære 0,6 mio. tønder olie om dagen i deres samlede
produktion.

Der er også mulighed for, at der opnås enighed om at skære endnu mere i
produktionen end de nuværende 1,8 mio. tønder om dagen. Det vil
umiddelbart løfte olieprisen, men det vil også øge risikoen for at aftalen ikke
bliver overholdt og give yderligere incitamenter til at investere i den
amerikanske skiferolieproduktion.
Stigende oliepris vil betyde højere fødevarepriser
Oliepriser og fødevarepriserne har de seneste 7 år fulgt hinanden tæt, jf.
figur 1. Det skyldes, at når prisen stiger på olie, ændrer det efterspørgslen
efter en række landbrugsprodukter.
Substitution mellem
råolie og vegetabilsk olie
stiger ved stigende
oliepris

Stigende oliepriser gør det mere rentabelt, at producere biobrændsel af
vegetabilske produkter, herunder majs og oliefrø. Udover at påvirke
fødevarepriserne gennem substitution mellem råolie og vegetabilsk olie,
påvirker olieprisen også fødevarepriserne pga. energiforbruget forbundet
med at producere, forarbejde og distribuere fødevarer. En stigning i
olieprisen på 10 dollar pr. tønde vil alt andet lige føre til et løft i de globale
fødevarepriser på ca. 5 pct.
Figur 1: Fødevare- og oliepriser
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. FAO, IMF.

En stigning i olieprisen kan sænke fødevareklyngens eksport
Højere oliepriser vil påvirke Danmark gennem forskellige kanaler. Prisen på
nordsøolien vil stige, hvilket alt andet lige betyder stigende indtægter.
Omvendt vil højere oliepriser betyde, at energi bliver dyrere for de danske
forbrugere og producenter.
I seneste Økonomisk
Redegørelse forventes
olieprisen at stige til 58,7
dollars pr. tønde i
gennemsnit i 2018

Forventningen om en højere oliepris er allerede indarbejdet i Regeringens
seneste Økonomisk Redegørelse, hvor det forventes at olieprisen stiger til
58,7 dollars pr. tønde i gennemsnit i 2018 og stige yderligere i efterfølgende
år, jf. figur 2.
Det er muligt, at OPEC-landene vælger at stramme produktionen yderligere i
den kommende aftale, for at presse udbuddet yderligere ned. Det kan
resultere i et scenarie, hvor prisen, givet at aftalen overholdes, stiger med
yderligere 10 dollars pr. tønde ift. grundforløbet i seneste Økonomisk
Redegørelse. Figur 2: Udviklingen i olieprisen ved grundforløb og scenarie
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Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af tal fra ADAM

Prisstigning på 18 dollars
ved indgangen af 2018
vil sænke BNP med 0,3
pct. i 2023

Beregninger foretaget i ADAM viser, at en prisstigning til 68,7 dollars pr.
tønde i gennemsnittet i 2018, alt andet lige, vil betyde et fald i BNP på 0,1
pct. i 2018 i forhold til grundforløbet. Prisstigningen vil desuden sænke
beskæftigelsen med 1.620 personer, jf. tabel 1.
Tabel 1: Effekt af stigende oliepriser, 2018-2020, 2023
2018

2019

2020

2023

Ændring i pct., 2010-priser

BNP

-0,1

-0,2

-0,2

-0,3

..........................

-0,3

-0,4

-0,4

-0,4

..............................

-0,4

-0,4

-0,5

-0,5

..........................................

Landbrugsproduktion
Fødevareeksport

Ændring i personer

Samlet beskæftigelse

.........................

-1.620

-2.174

-2.759

-3.953

Anm.: Fødevareeksport er afgrænset i ADAM som eksport af SITC 0+1 - næringsmidler og levende dyr;
samt drikkevarer og tobak.
Ændringerne er ift. grundforløbet, der følger seneste økonomiske redegørelse.
Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af tal fra ADAM

Forudsat at olieprisen herefter følger udviklingen i Regeringens seneste
økonomiske redegørelse, vil det give et samlet fald i BNP på 0,3 pct. i
forhold til grundforløbet, samt en reduktion i beskæftigelse på knap 4.000
personer i 2023. Herefter vil effekt langsom aftage hen mod den nye
langsigtede ligevægt.
Prisstigning på 18 dollars
vil sænke eksporten med
0,5 pct. i 2023

En højere oliepris kan som før nævnt, alt andet lige, betyde øgede
energiomkostninger for producenterne. Højere produktionsomkostninger for
landmænd kan resultere i højere priser for forbrugeren. Samtidig skal
forbrugerne bruge en større andel af deres rådighedsbeløb på energi til
opvarmning, transport mv. Det vil sænke efterspørgslen, så den samlede
fødevareeksport alt andet lige sænkes med 0,4 pct. i 2018, jf. tabel 1.
Antages løftet i olieprisen på 10 dollar pr. tønde i forhold til grundforløbet at
være permanent, så vil de negative effekter på fødevareeksporten vokse til
op mod 0,5 pct. i 2023, svarende til ca. 0,5 mia. kr., jf. figur 3. Derefter vil
effekten gradvist aftage.
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Figur 3: Forskellen i fødevareeksporten mellem grundforløb og scenarie
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Anm.: Fødevareeksport er afgrænset i ADAM som eksport af SITC 0+1 - næringsmidler og levende dyr;
samt drikkevarer og tobak.
Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af tal fra ADAM
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