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Væksten taber momentum
Der er udsigt til en periode med lavere
global vækst. I eurozonen forventer vi en
betydelig nedgang i væksten, da de
fremadrettede indikatorer har vist et ret
markant fald siden begyndelsen af 2018.
EU kommissionens vækstskøn for
eurozonen i 2019 blev i februar
nedjusteret til 1,3 pct. fra 1,9 pct. Mindre
nedjusteringer af væksten ses også for
fx USA, hvor OECD har nedjusteret
deres vækstskøn i 2019 fra 2,7 pct. til
2,6 pct. (marts 2019). Væksten i Kina er
nedjusteret fra 6,3 pct. til 6,2 pct. for
2019. Samme tendens ses for
hovedparten af de større økonomier.

folkeafstemning om den foreliggende
udtrædelsesaftale.
Handelskrigen mellem USA og Kina er i
øjeblikket præget af lidt mere positive
toner. En eventuel eskalering kan
medføre, at verdensøkonomien taber
yderligere fart. Det kan få alvorlige
konsekvenser – især for en lille åben
økonomi som den danske. Hvis Kina og
USA i mindre grad handler med
hinanden, så kan det dog også skabe
nye afsætningsmuligheder for danske
virksomheder.
Handelskrigen mellem USA og EU har i
en længere periode været under
nedtrapning. Trump har dog meldt ud, at
han overvejer at indføre told på op til 25
pct. på importerede biler fra EU, hvis EU
og USA ikke kan nå til enighed. Dette vil
presse den tyske bilindustri, som har
stor betydning for den samlede tyske
økonomi.

Vi forventer på den baggrund, at dansk
eksport kun vokser beskedent det
kommende
år.
Fødevareklyngens
eksport forventes at udvikle sig lidt mere
gunstigt, da eksporten af fødevarer
generelt er mindre konjunkturfølsom end
eksporten af mange andre varer.
Derudover forventes en markant bedring
i priserne på fx gris. Det skyldes primært
en betydelig stigning i efterspørgslen
efter gris i Kina.

Der er således flere kendte risikofaktorer, der kan presse væksten i dansk
økonomi det kommende år.

De største kendte risici for væksten i år
er Brexit, handelskrig mellem USA og
Kina og/eller USA og EU.

Den globale vækstafmatning presser
eksporten, mens privatforbruget giver et
positivt bidrag til væksten herhjemme

Storbritannien skal på nuværende
tidspunkt udtræde af EU den 12. april
2019. Der er en risiko for, at der ikke
bliver indgået en aftale og at
Storbritannien forlader EU uden en
aftale (hårdt Brexit). Et hårdt Brexit kan
dæmpe væksten herhjemme, men nok
kun med ca. 0,1 - 0,2 pct. i 2019.

De pengepolitiske renter forventes
tidligst at stige i slutningen af
prognoseperioden. ECB har allerede
meldt ud, at de tidligst hæver de
pengepolitiske renter i 2020.
Vi forventer, at dansk BNP vokser 1,6
pct. i år og 1,5 pct. næste år. Den
globale
vækstnedgang
presser
eksporten, mens privatforbruget og
investeringsvæksten fortsat forventes,
at give et positivt bidrag til væksten.

Vi forventer, at Brexit udskydes til 22.
maj eller senere og at udskydelsen
muligvis bruges til at afholde en
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Væksten stilner af
Danmark har de seneste år haft et solidt opsving. Højkonjunkturen nærmer sig dog
måske en udløbsdato. Global vækstnedgang, handelsrestriktioner mellem USA og Kina
og usikkerhed omkring Brexit betyder, at vi kun forventer en beskeden vækst det
kommende år.
Væksten ser ud til at blive markant
lavere i år end i tidligere år. Væksten lå i
omegnen af 1,8 pct. i 2018 (korrigeret for
en særlig patentbetaling i 2017) og over
2 pct. om året i årene 2015-2017. Vi
forventer, at BNP-væksten falder til 1,6
pct. i år.

ordrer er endog faldet til lidt under 40.
Samlet set er EU kommissionens
seneste vækstskøn (februar 2019) for
eurozonen justeret ned til 1,3 pct. i år
mod tidligere 1,9 pct. (november 2018).
Vi forventer, at BNP-væksten i Danmark
lander på 1,6 pct. i år.

BNP-udviklingen for Danmark
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De svækkede vækstudsigter for
euroområdet kan i nogen grad tilskrives
usikkerhed
omkring
Brexit,
den
italienske
økonomi
og
handelsrestriktioner mellem USA og Kina. Der er
fortsat udsigt til vækst i EU, men på et
væsentligt lavere niveau end i de
seneste år.
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Anm.: En korrektion for en særlig patentbetaling i 2017
vil betyde lavere vækst i 2017 og højere vækst i 2018.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.

De svækkede vækstudsigter for euroområdet forventes at lægge en dæmper
på den danske eksportvækst i 2019.

Der blev eksporteret danske varer for
681 mia. kr. i 2018 (2,5 pct. mere end i
2017). Fødevareklyngens eksport var
derimod 2,5 pct. lavere i 2018 (162 mia.
kr.) end i 2017 (166 mia. kr.). Den lave
eksportvækst skyldes primært en
ugunstig udvikling i den effektive
kronekurs, samt aftagende vækst på
vigtige eksportmarkeder.

PMI-indeks for væsentlige europæiske
markeder, industri
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Vi forventer en yderligere nedgang i den
europæiske vækst det kommende år, da
de fremadrettede indikatorer har vist et
ret markant fald siden begyndelsen af
2018. PMI-indekset har været aftagende
for alle de store EU-lande siden
udgangen af 2017. I Tyskland er PMIindekset for industrien faldet fra 63,3 ved
udgangen af 2017 til 44,2 i marts 2019.
PMI-indekset er dermed kommet under
50, hvilket signalerer recession i tysk
industri. PMI underindekset for nye
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Macrobond.

Væksten i USA viser ligeledes tegn på
svaghed. Det kan blandt andet afspejle
negative
effekter
af
den førte
handelspolitik samt at den positive
væksteffekt af skattelettelser gradvist
falder bort. Behovet for en strammere
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pengepolitik er derfor mindsket og der er
nu udsigt til at Federal Reserve kun
hæver renten en gang i år.

fem år dobbelt så høj som tidligere
antaget.
Fremgangen i privatforbruget forventes
at forblive på et højt niveau i hele
prognoseperioden. Privatforbruget er
ikke fulgt med boligpriserne og
lønningerne de seneste år og forbrugskvoten er lav. Med udsigt til tiltagende
lønvækst, en moderat prisudvikling og
fortsat stigende huspriser uden for de
største byer, så er der fortsat et
udgangspunkt for at øge forbruget i
2019. Stigende lønninger og øget
efterspørgsel fra indenlandsk forbrug
forventes at føre til en gradvis forringelse
af konkurrenceevnen.

Storbritanniens eventuelle udtræden af
EU den 12. april 2019 kan også have
negative konsekvenser for væksten.
Hvis der ikke er indgået en aftale om en
overgangsordning, så kan det dæmpe
væksten herhjemme med ca. 0,2 pct. i år
ved et hårdt Brexit. De MFN-tariffer, som
Storbritannien meldte ud 13. marts, er
væsentligt lavere end EU’s MFN-tariffer
og de negative konsekvenser af Brexit
for dansk eksport kan derfor mindskes
væsentligt.
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Beskæftigelsen er steget steg med knap
50.000 personer i 2018, og mere end
225.000 personer siden begyndelsen af
2013.
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Ledigheden er faldet over hele landet og
er nu nede på 3,7 pct. Hele 28
kommuner har nu en ledighed på 3 pct.
eller derunder. Det gjaldt for 17
kommuner ved udgangen af 2017. Især
i Jylland har mere end hver fjerde
kommune i dag en ledighed under dette
niveau.

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. GTAP-modellen og
GTAP databasen version 9.

Tarifferne skal gælde for alle lande, som
de ikke har en handelsaftale med. Det vil
svække deres forhandlingsposition
betydeligt, når der skal indgås nye
handelsaftaler. De lave tariffer kan også
betyde, at britiske virksomheder og ikke
mindst britisk landbrug kommer til at
opleve
hårdere
konkurrence
på
hjemmemarkedet.
Fortsat pæn
forbruget

fremgang

i

Ledighed, februar 2019

privat-

Beskæftigelsen stiger fortsat pænt i
Danmark. Med opjusteringen af BNP i
november har produktiviteten ligeledes
fået et pænt løft. Fra at have haft negativ
produktivitetsvækst i den markedsmæssige økonomi i 2015 og 2016 ses
nu en produktivitetsvækst på hhv. 0,9
pct.
og
0,2
pct.
Dermed
er
produktivitetsvæksten for de seneste

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.
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Beskæftigelsesfremgangen går stærkt
om end der er tegn på lavere
beskæftigelsesvækst i starten af 2019.
Den globale vækstnedgang betyder, at
risikoen for overophedning på arbejdsmarkedet er mindsket.

Det seneste år er lønningerne steget 2,6
pct. hos fremstillingsvirksomhederne
samt serviceprægede erhverv, og i
byggeog
anlægsbranchen
er
lønstigningerne helt oppe på 3,4 pct.
ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings
lønstatistik. Med udsigt til en inflation på
1,2 pct. i 2019, så er der udsigt til pæne
reallønsstigninger,
hvilket
kan
understøtte privatforbruget.

Fortsætter den positive jobtendens
forventer vi, at ledigheden kommer
under 100.000 henover sommeren 2019

Da lønningerne typisk reagerer med en
vis
forsinkelse
i
forhold
til
konjunkturudviklingen, bør man altid
være varsom med at anvende
lønstigningstakten til vurdering af det
aktuelle pres i økonomien.

Virksomhederne oplever fortsat mangel
på den rette arbejdskraft. I Landbrug &
Fødevarers konjunkturmåling melder
virksomhederne
i
fødevareog
agroindustrien, at det især er faglærte,
som de har svært ved at rekruttere. Det
ses også i andre sektorer.

Der forventes højere lønvækst i 2019 i
takt med at kapacitetspresset på
arbejdsmarkedet stiger

Mange faglærte går på pension de
kommende årtier, hvorfor mangel på
faglærte højst sandsynligt vil forblive en
udfordring selv om aktiviteten aftager i
dansk økonomi.

Der forventes stigende lønvækst i
prognoseperioden, som følge af det
voksende kapacitetspres på arbejdsmarkedet. Lønstigningerne forventes
dog at være balanceret pga. aftagende
vækst.

Andel af virksomhederne, der melder om
mangel på arbejdskraft
40 Pct.
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Anm.: Industri, byggeri og service opgøres på
månedsbasis. Kvartalstal for disse brancher er
beregnet som et simpelt gennemsnit af tilgængelige
måneder.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. virksomhedspanelet
og Danmarks Statistik.
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Eksporten trækkes op af kinesisk efterspørgsel efter gris
Der blev eksporteret for 681 mia. kr. danske varer i 2018. Fødevareklyngens eksport
faldt fra 166 mia.kr. til 162 mia.kr. i 2018. Det skyldes primært lavere salgspriser og en
styrkelse af kronen. Fremadrettet kan eksporten blive presset af Brexit samt en global
vækstnedgang, mens kraftig kinesisk efterspørgsel efter gris forventes at trække
eksporten op.
Der blev eksporteret danske varer for
681 mia. kr. i 2018. Dermed var den
samlede vareeksport 1,9 pct. højere i
2018 ift. 2017. Fremadrettet kan
eksporten blive presset af Brexit samt en
global vækstnedgang.

2019 uden en aftale. Vi forventer, at
Brexit udskydes og at det muligvis
efterfølges af en ny folkeafstemning.
Eksporten forventes at blive presset af
lavere økonomisk vækst på de
europæiske markeder i 2019.

Den helt store vækstdræber for
eksporten er en eventuel eskalering af
protektionistiske tiltag. Risikoen for en
eskalering af handelskrigen mellem
USA og Kina er fortsat til stede, trods
tegn på forsoning mellem de to lande.
En eskalering kan medføre, at verdensøkonomien taber yderligere fart. Det vil
især få negative konsekvenser for en lille
åben økonomi som Danmark.

Fødevareklyngens eksport
Fødevareklyngens eksport var 2,5 pct.
lavere i 2018 end i 2017. Faldet i
fødevareklyngens eksport i 2018
skyldes primært lavere priser på gris og
mink, en ugunstig udvikling i den
effektive kronekurs, samt aftagende
økonomisk
aktivitet
på
eksportmarkederne.
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Siden udgangen af 2017 har der været
tegn på en gradvis vækstnedgang i
Europa. Det ses fx i Landbrug &
Fødevarers
eksportbarometer
for
Europa, der er faldet betydeligt siden
november 2017.
Fødevareklyngens eksportbarometer
62

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.
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Handelskrigen mellem USA og EU har i
en længere periode været under
nedtrapning. Trump truer dog med nye
toldsatser på import af europæiske biler,
hvis det ikke lykkes at få en
handelsaftale med EU i hus. Det vil
presse den tyske bilindustri, som har
stor betydning for den samlede tyske
økonomi.
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Anm.: Indikatoren er baseret på PMI-indekset, vægtet
efter fødevareklynges største eksportmarkeder inden
for regionerne.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Macrobond og
Danmarks Statistik.

Der er desuden en risiko for, at
Storbritannien forlader EU den 12. april
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Denne udvikling afspejler udviklingen i
PMI-indekset, hvor der ses en
opbremsning i efterspørgslen på bl.a.
fødevareklyngens vigtigste eksportmarkeder Tyskland og Sverige.

markeder ligeledes i dollars. Det drejer
sig blandt andet om mange mindre
valutaer, men også store dele af
eksporten af gris til Kina, Japan og
Korea.

Eksportbarometeret for Europa er på
nuværende tidspunkt på 50, hvilket
signalerer nulvækst på de europæiske
markeder.

Gennemsnitskursen
for
den
amerikanske dollar overfor den danske
krone er faldet med 6 pct. i 2018 i forhold
til året før. Det har fx presset
afregningspriserne på grisekød, der
afregnes i amerikanske dollars – ikke
kun i USA, men også på en lang række
asiatiske markeder.

Eksportbarometeret for Asien har også
haft en nedadgående trend det seneste
år, men har rettet sig op i 2019. Det
skyldes det især bedring i PMI-tallene for
Kina i marts måned. Også andre
kinesiske nøgletal har den seneste tid
vist tegn på bedring. Barometeret for
resten af verden føler tendensen for de
europæiske markeder.

Dollarsvækkelsen har alt andet lige
kostet op mod 1,6 mia. kr. i tabt
eksportværdi i 2018 ift. 2017, mens
svækkelsen af den svenske krone alt
andet lige har reduceret eksportindtægterne med ca. 0,9 mia. kr.

Uden for euroområdet har valutakursen
stor betydning for konkurrenceevnen.
Den
effektive
kronekurs
for
fødevareklyngen var 2,2 pct. højere i
2018 ift. 2017. Det betyder at danske
varer er blevet dyrere i forhold til
udenlandske varer.

Noteringen på grisekød, Danish Crown

Den danske kronekurs
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Macrobond.
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Fødevareklyngens eksport forventes at
bliver trukket betydeligt opad pga. bedre
priser og ikke mindst af en væsentlig
bedring i prisen på grisekød. Det skyldes
primært en betydelig stigning i
efterspørgslen efter grisekød i Kina.
Fortsætter de markante prisstigninger er
der
god
mulighed
for
at
fødevareklyngens eksport sætter ny
rekord i år.
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Anm.: Nominel effektiv kronekurs for fødevareklyngen er
beregnet ud fra et vægtet gennemsnit af fødevareklyngens 31
vigtigste valutaer og eksporten afregnet i disse valuta. Eksport til
lande som ikke indgår i de 31 større valuta indgår i amerikanske
dollar.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Nationalbanken.

Uden for euroområdet og Sverige
afregnes størstedelen af fødevareklyngens eksport i amerikanske dollars.
Ud over det amerikanske marked
handles mange varer på andre
6 af 9

Lave renter fortsætter…
Dårlige nøgletal og vækstprognoser for flere af de store europæiske økonomier betyder,
at tiden med historisk lave renter i eurozonen og Danmark fortsætter. Der er udsigt til, at
ECB tidligst hæver de pengepolitiske renter i 2020.
ECB udmeldte, på deres møde den 7.
marts 2019, at de forventer at ”ECB's
officielle renter forbliver på deres
nuværende niveau i det mindste indtil
udgangen af 2019, og i hvert fald så
længe det er nødvendigt for at sikre en
fortsat vedvarende konvergens i
inflationen i retning af et niveau under,
men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt”.
Tidligere lød meldingen, at en
renteforhøjelse kunne komme på tale
efter sommeren.

muligheder for at bekæmpe en eventuel
krise end i 2008-9.
Et andet tegn på, at renteforhøjelserne
kan have lange udsigter er, at
inflationsforventningerne er lave. ECBs
egen
survey
af
professionelle
forecastere viser, at de forventer
inflation på 1,5 pct., 1,6 pct. og 1,7 pct.
for 2019, 2020 og 2021, hvilket endog er
lavere end tidligere forventet.
Inflationen i euroområdet er faldet til 1,4
pct. i marts 2019 efter at have ligget
omkring 2 pct. i dele af 2018. Det
skyldes især fald i energipriser. Også
kerneinflationen
(inflationen
ekskl.
energi og fødevarer) er lav på blot 0,8
pct. i marts 2019.

Normaliseringen af pengepolitikken er
endnu engang blevet udskudt

En del af forklaringen på den lavere
vækst er givetvis, at den politiske
usikkerhed i øjeblikket er ekstraordinær
stor. Der er fortsat stor uvished om
Brexit.

Inflation i euroområdet

Nationalbankens renter
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Macrobond og
Eurostat.

0
-1
-2

Inflationsbidraget
fra
energi
og
fødevarer forventes at mindskes og blive
beskedent i 2019. Fødevarepriserne lå
på et pænt niveau i 2017. Det har ført til
øget produktion af blandt andet kød- og
mejeriprodukter, hvilket nu er med til at
presse priserne nedad. Inflationsbidraget fra fødevarer forventes også at
blive beskedent i 2019

Der er betydelig risiko for at
renteforhøjelsen udskydes længere end
begyndelsen
af
2020.
Hvis
vækstafmatningen ender ud i en
decideret lavkonjunktur, og måske
endda recession, så er mulighederne for
at sænke renterne yderligere stort set
udtømte. ECB har langt færre
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En stor del af variationen i inflationen
kommer fra energipriserne. Olieprisen
(Brent) er faldet fra 85 dollar pr tønde i
starten af oktober 2018 til lige knap 68
dollar pr. tønde, og det har trukket
inflationen ned.

forventes inflationen at forblive et godt
stykke
under
2
pct.
i
hele
prognoseperioden.
Oliepriser og US olieproduktion

Lavere
energipriser
har
trukket
inflationen ned i anden halvdel af 2018
og starten af 2019.

Udviklingen i olieprisen er usikker, men
olieprisen stiger næppe til meget over 80
dollar pr. tønde i længere perioder, da
olieproduktionen i USA i så fald vil øges
og dæmpe prisstigningerne. Hvis
energipriserne ikke stiger yderligere, så

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Macrobond
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Økonomiske nøgletal
2016 2017

2018 2019 2020

Realvækst, pct.
BNP
Privatforbrug
Offentligt forbrug
Bruttoinvesteringer
Eksport
Import

2,4
2,1
0,2
6,2
3,9
4,2

2,3
2,1
0,7
3,9
3,6
3,6

1,4
2,3
0,8
5,3
0,6
2,7

1,6
2,2
0,4
0,8
1,8
1,1

1,5
2,1
0,5
3,5
1,6
2,5

Fødevareklyngens eksport, mia. kr.
Effektiv kronekurs - fødevareklyngen (Januar 2011=100)
Effektiv kronekurs (Januar 2011=100)
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Stigning, pct.
Forbrugerprisindeks
Priser - Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer
Huspriser (enfamiliehuse)

0,3
0,1
4,0

Bruttoledighed (i pct. af arbejdsstyrken)
Bruttoledighed (årsgns., 1.000 pers)
Ubesatte stillinger (1.000)
Mangel på arbejdskraft i fødevareindustrien (andel af virksomhederne)
Timeløn privat sektor (DA's strukturstatistik)

4,1
113
30
5,4
2,3

1,1
2,8
4,0

0,05 0,05 0,25
-0,65 -0,65 -0,45

0,8
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4,3
3,9
116 107,9
32
33
18,8 25,0
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2,5

3,6
99
34
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3,3
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26
2,9

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik, Macrobond, DA's strukturstatistik.
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