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Rekordhøje forventninger til investeringerne i 2018
-

Fødevarevirksomhederne forventer at foretage betydelige investeringer
i 2018

-

Næsten to ud af tre virksomheder i fødevareindustrien forventer at øge
deres investeringer i Danmark og i udlandet

-

Udviklingen kan bl.a. skyldes stigende efterspørgsel i kombination med
et fortsat lavt renteniveau og forbedrede kreditvilkår

Fødevarevirksomhederne forventer at skrue kraftigt op for investeringer
i 2018
Fødevarevirksomhedernes forventninger til investeringer ligger nu på det
højeste niveau siden Landbrug & Fødevarer startede med at lave
konjunkturmålinger i 2013, se figur 1. Fødevarevirksomhederne forventer
dermed at foretage betydelige investeringer i 2018. Næsten to ud af tre
virksomheder forventer at øge deres investeringer i Danmark og i udlandet.
Hver tiende virksomhed forventer at mindske deres investeringer i Danmark,
mens kun 2 pct. af virksomhederne forventer at mindske investeringerne i
udlandet. Samme tendens ses hos agroindustrien.
Figur 1: Indeks for agro- og fødevareindustrien forventninger til indenlandske
investeringer
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Anm.: Barometret kan svinge fra -100 til 100. Positive værdier svarer til forventninger om vækst. Ved
negative værdier forventer virksomhederne negative udvikling i investeringerne.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. virksomhedspanelet

Dermed tyder det på, at investeringslysten er på vej tilbage i agro- og
fødevareindustrien efter 2015 og 2016, hvor mange af virksomhederne
forventede tilbagegang i investeringerne, se figur 1. Investeringerne er
nødvendige for ikke at forringe konkurrenceevnen - særligt i en periode, hvor
den teknologiske udvikling løber stærkt.
Udviklingen er bl.a. drevet af stigende efterspørgsel og forbedrede
kreditvilkår.
Virksomhedernes positive forventninger til investeringerne det kommende år
kan bl.a. skyldes stigende efterspørgsel, lavt renteniveau og forbedrede
kreditvilkår.
Fødevare- og agroindustriens forventninger til efterspørgslen er ligeledes
høje for 2018. Dette er medvirkende til at virksomhederne generelt ser positivt
på fremtiden, hvilket stimulerer investeringslysten.
Det fortsat lave renteniveau understøtter, at investeringerne hos fødevare- og
agroindustrien øges. Selvom ECB løbende forventes at skrue ned for
obligationsopkøb i 2018, så vil der højst sandsynligt være lave renter et godt
stykke ind i 2019.
Derudover er kreditvilkårene blevet forbedret i 2016 og 2017. Dermed er
udviklingen siden 2008 vendt, hvor bankerne løbende har indført strengere
låneregler, se figur 2. Det betyder samlet set, at der forventes øgede
investeringer hos fødevarevirksomhederne det kommende år.
Figur 2: Ændring i kreditstandarder for erhvervsvirksomheder
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Nationalbanken.
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