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En Verden med 7 mia. 

mennesker

 Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

 Middelklassen vokser dramatisk



Populationen i byområder 

med forstæder mv.
i Millioner

1970 1990 2005 2015 2030

World 1.160 2.280 3.170 3.860 4.990

Asia

China

480

144

1.010

320

1.550

530

1.980

690

2.660

870

US 170 210 270 300 350

Europe 410 520 530 540 550



Den nye middelklasse

 Udgør i dag over 2,5 milliarder 
mennesker

 Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale

 Vækst i antal fortsætter med 10% 
om året

 Vækst i forbrug 10% om året – ud 
over

 tilvæksten i antal

 De er på samme spor som:
 Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne

 Den europæiske kom i løbet af 
1960’erne



De nye middelklasser

hvor bor de?

 En fantastisk demokratisering af forbrugsmuligheder

 Det er i Sydøstasien – Kina, Vietnam, Indonesien, 

Filippinerne, Thailand, Laos mv

 Det er i Sydasien – Indien, Pakistan, Bangladesh og 

Burma

 Det er i Sydamerika – Brasilien, Mexico mv.

 Det er også i Afrika – Sydafrika, Kenya, Nigeria, 

Tanzania mv.

 Vi må ikke glemme Rusland, Ukraine og Kasakhstan

 Kineserne spiser 66 kg kød om året, Inderne spiser 

masser af smør og yougurt



Hvad vil middelklassen 

have?

 Hvad ville vi have efter 2. verdenskrig?

 De vil have:

 Tryghed og sikkerhed

 Sundhed og sundhed of børnene

 Bedre tilværelse for vores børn end for os –

uddannelse, bedre boliger, bedre mad, biler, 

rejser og begyndende småluksus

 Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså 

de almindelige middelklasseprodukter



Befolkningstilvækst

 Afrika

 Sydamerika

 USA

 Indien

 EU





The west is no 

longer the best 

• Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi 

stadig opskriften på de rette politiske og 

økonomiske styreformer 

• Demokrati contra reguleret kapitalisme

• Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak, 

Afghanistan & Libyen

• Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

• Derfor  er både USA og EU forsigtige med 

hensyn til Syrien 



Multipolar Verden 

 En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 

forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog og 

økonomiske magtcentre.

 Ressourcerne og magten over dem lige så vigtig 

som militær kapacitet 

 Fødevarer er vigtig som ressource

 En langt mere kompleks og  uforudsigelig verden –

usikkerhed og forvirring 

 Mere 45 mio. flygtninge i dag – 50 % er børn

 Største antal siden 2. verdenskrig 



Største vækst og største 

nedgang i 2016



Væksten i fødevarer 

efterspørgslen

 Kina – på grund af middelklassen, men nu mere 
afdæmpet

 Sydamerika – igen middelklassevækst

 Indien - middelklassen

 EU afdeling øst

 USA på grund af befolkningstilvækst

 Japan stabil aftager – men ingen vækst

 Nærområderne: 
 Norge – stor befolkningstilvækst

 Sverige – fremgang i økonomien

 Tyskland i vækst igen 

 Tyrkiet – stor befolkningstilvækst og voksende middelklasse



Fødevarer pris indeks



Fødevarepriser og 

kødpriser i Verden (FAO)











Hvor skal vi forvente 

priserne fremover?

 Tja – det bedste er at regne med svingninger

 Vi ved i virkeligheden ikke, hvor det går hen 

 Eksporten er en lille del af den samlede 

produktion

 Der er udpræget usikkerhed i verden og 

fødevaremarkederne er også et politisk våben

 På længere sigt vil efterspørgslen være 

stigende, men vi ved ikke hvornår

 Driv en fornuftig forretning!









PRISEN PÅ PENGE



Thomas Pikkety

Capital in the 2100 century

Kapital- afkastet 

større end 

indkomst-

afkastet

Formuerne vil 

vokse i forhold 

til indkomsterne

Derfor bliver det 

vanskeligere at 

få et godt afkast



USA Government Bonds i 

200 år



Rente og kreditgivning 

 En lav rente i mange år (men ikke død-lav!)

 Kreditgivningen vil blive mere lempelig

 Crowdsourcing er den nye modetendens på 

finansiering

 Prisstigninger på fast ejendom

 Investeringer kan finansieres forholdsvis billigt

 I den situation skal man altid passe på

 Men det giver store muligheder

 …..Lån meget lidt! - eller - lån alt for meget!



Sundhed en global trend 

de næste 5 år  

 Kroppen i en løbsk verden … den nye 

forbrugsplatform

 Sundhed som centralt issue på flere arenaer; 

 Privat: Kost, motion og livsstil i familien –

optimering af sundhed

 Sundhed er en meget stor forbrugertendens –

næsten alt kan sælges på sundhed

 Sundhedsapostle og flere på vej ……

 Rawfood, veganere og andre i vækst….
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Fødevaretendenser

 Den samlede ernæringsværdi og sundhedsvurdering på 
den samlede diet

 Mad – motion – mental sundhed – voksne, skolebørn & 
indlæring, ældre – sundhed – operationer – mv. 
(ordineret ernæring)

 Mad og status. Vi er det vi spiser – høj status i den 
rigtige mad

 Individuel fødevare-sammensætning – fedt, carps, 
mineraler efter en individuel plan

 Vi er på vej væk fra den totale forskrækkelse – ok at 
være lidt buttet, motion behøver ikke være 1 time om 
dagen



Liberalisering

 Verdensmarkedet for fødevare er opdelt i tre regioner: 

Europa, Amerika og Asien

 Der findes ikke en markedspris for landsbrugsvarer på 

globalt plan

 Usikre tider for verdenshandlen

 Vi nåede igennem krisen uden alt for mange skrammer

 Forvent ikke et gennembrud i WTO

 Der vil ske fortsatte liberaliseringer – men der er ikke 

udsigt til en egentligt frit marked de kommende 10-12 år

 Om 30-50 år kan det frie marked for landsbrugsvarer 

være en realitet
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