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vilkår og muligheder op til præsidentvalget 

 
Af direktør Søren Astrup og investeringsstrateg Henrik Franck, Investeringskomitéen 
  
Indledning 
Tirsdag den 8. november afholdes der præsidentvalg og valg til kongressen i USA. Direktør Søren 
Astrup og investeringsstrateg Henrik Franck har været i USA med henblik på at vurdere den 
økonomiske og politiske situation forud for valget.  
 
Den amerikanske økonomi har siden 2009 oplevet en periode med robust og vedvarende vækst. 
Samtidig er der blevet skabt over 14 millioner nye arbejdspladser. Trods dette har den økonomiske 
udvikling skuffet, idet væksten har været yderst moderat, og trods historisk lave renter, så har 
forbrugerne været tilbageholdende, og virksomhedernes investeringer været beskedne. Samtidig 
har udviklingen i produktiviteten været skuffende, og USA har generelt mistet konkurrenceevne. 
Analyser viser også, at amerikanerne generelt er skeptiske, når man spørger dem om 
forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling.  
  
Indkomstvækst og konkurrenceevne svigter  
Det er en udbredt misforståelse, at den skuffende økonomiske udvikling skyldes cykliske faktorer, 
eller at det er eftervirkningerne af Finanskrisen. Begge faktorer bidrager indlysende til den 
skuffende udvikling, men det er primært strukturelle faktorer, der forklarer udviklingen, og der er 
stærke indikatorer for, at årsagerne kan føres tilbage til flere år før begyndelsen af ”Den Store 
Recession” i 2008-2009. Meget tyder på, at den økonomiske udvikling kulminerede i USA allerede i 
slutningen af 1990erne. Siden da er USA's konkurrenceevne blevet gradvist forværret, udviklingen 
i medianindkomsten er stagneret, og selv om der har været en vis velstandsstigning, har den 
været meget ujævnt fordelt.  
 
USA er et innovativt samfund, men politisk svagt 
I forhold til de fleste andre udviklede lande er det amerikanske samfund overlegent på en lang 
række områder. Verdens bedste universiteter ligger i USA, ingen andre lande i verden udtager så 
mange patenter som USA eller vinder så mange videnskabelige priser, der er en enestående 
kommunikationsinfrastruktur, iværksættermentaliteten findes ikke bedre noget andet sted, og 
innovationen er på et niveau, som ikke svarer til nogen andre lande.  
 
USA har højt udviklede kapitalmarkeder, stærke industrier og fremragende virksomhedsledere. 
Netop blandt disse virksomhedsledere er der en voksende konsensus om, at alle de nævnte 
styrker i det amerikanske samfund modvirkes af svage strukturelle forhold, som for eksempel 
virksomhedsbeskatningen, dårlige ungdomsuddannelser, den mangelfulde trafikale infrastruktur, 
sundhedssystemet og ikke mindst det politiske system.  
 
For så vidt angår det politiske system er den udbredte opfattelse blandt virksomhedslederne og i 
den brede befolkning, at skiftende amerikanske regeringer ikke formår på en meningsfuld måde at 
adressere de stadig mere åbenlyse strukturelle udfordringer. Der har simpelthen manglet en 
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overordnet økonomisk strategi i USA. I stedet har den implicitte strategi været at overlade det til 
centralbanken, FED, at løse de økonomiske udfordringer igennem en utraditionel og uhyre 
lempelig pengepolitik. Det er det, som er blevet kaldt verdenshistoriens største pengepolitiske 
eksperiment. 
 
Pengepolitikken skulle løse problemerne  
Den amerikanske økonomi undgik en regulær depression i 2008-2009, og siden har den meget 
lempelige pengepolitik bevirket, at ikke alene blev faldet på de risikofyldte aktiver bremset, men vi 
har faktisk oplevet en efterhånden lang periode med markant stigende aktiekurser og et 
ejendomsmarked, som nu flere steder er over niveauet fra før Finanskrisen.  
 
På den baggrund må man vurdere, at det, som med rette er blevet kaldt verdenshistoriens største 
pengepolitiske eksperiment, har været en succes. Wall Street er blev reddet. Men på Mail Street – 
i den reale økonomi – har udviklingen, som beskrevet ovenfor, været skuffende. I realiteten har 
nulrentepolitikken og QE-programmerne blot betydet, at Washington har købt tid i forhold til at 
adressere de strukturelle udfordringer i økonomien. 
  
Stor politisk polarisering  
Utilfredsheden og frustrationen i forhold til det, man oplever som politisk paralysering i 
Washington, er markant. Der er helt enkelt ikke tiltro til de politiske ledere, og den politiske 
polarisering har næppe været større siden den amerikanske borgerkrig.  
 
Det er på den baggrund, at den amerikanske befolkning den 8. november går til præsidentvalg. De 
skal stemme om, hvorvidt det skal være Hillary Clinton eller Donald Trump, som skal være USA's 
næste præsident, og aldrig har man skulle vælge mellem to så upopulære kandidater.  
 
Istid i Washington  
Vreden og frustrationen er udbredt blandt de amerikanske vælgere. Store grupper af den 
amerikanske befolkning oplever, at frihandel og globalisering har betydet, at deres job er blevet 
nedlagt. Desuden oplever de øget ulighed og en voksende fremmedgørelse overfor store grupper 
blandt deres landsmænd. Selv om der har været opsving i økonomien i snart 8 år, er der en dyb 
skepsis i befolkningen i forhold til, hvordan økonomien udvikler sig.  
 

 
Målinger har vist, at 58 procent af befolkningen forventer, at den økonomiske udvikling forværres. 
Selv om arbejdsløsheden er blevet mere end halveret siden 2009, tror 34 procent af befolkningen, 
at arbejdsløsheden er blevet højere i Obamas regeringsperiode.  
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Samtidig oplever vælgerne et Washington, som er paralyseret. De problemer, de oplever, bliver 
ikke adresseret af en dysfunktionel kongres og en handlingslammet præsident. Den amerikanske 
befolkning har ikke været så polariseret siden borgerkrigen, og mistilliden til Washington har aldrig 
været større.  
 
Intern splid i begge store partier  
Inden for de to store partier – det Republikanske Parti (GOP) & det Demokratiske Parti – er der 
også stor intern splid. Hos Republikanerne får Trump især opbakning fra de vrede, utilfredse og 
lavtuddannede hvide mænd, som føler sig overset af de etablerede politikere. Indflydelsen fra 
erhvervsinteresserne i partiet er marginaliseret, mens Tea Party-bevægelsen stadig har en vis 
indflydelse i kongressen. Den religiøse fløj i partiet er oprørte over de sociale ændringer i det 
amerikanske samfund og har svært ved at identificere sig med det republikanske parti, som i 
højere grad er tilbøjeligt til at acceptere disse ændringer - eksempelvis homoseksuelle 
ægteskaber.  
 
Det Demokratiske Parti er mindst lige så delt. Moderate demokrater støtter frihandel og er ikke 
nødvendigvis fjendtligt indstillet over for den finansielle sektor. De unge vælgere til venstre for 
midten i partiet – ofte betegnet ’Millennials’ – er skeptiske over for frihandel og globalisering og vil 
have velfærdsprogrammer med sigte på at mindske uligheden. De er samtidig langt mere kritiske 
over for den finansielle sektor. Det er fra denne fraktion i det Demokratiske P’arti, at Bernie 
Sanders rekrutterede sine støtter.  
 
Kandidaterne og præsidentvalget  
Republikanerne og demokraterne har valgt at opstille to yderst kontroversielle 
præsidentkandidater. Tilsammen udgør Donald Trump og Hillary Clinton de to mest upopulære 
præsidentkandidater i amerikansk historie.  
 
Clinton vurderes af flertallet til at være den mest kvalificerede af de to kandidater, men hun er 
elsket af få. Derudover er hun kendetegnet ved at have lav troværdighed, og der er alvorlig tvivl 
om hendes hæderlighed. Mange mener ligefrem, at hun har begået kriminelle handlinger. Clinton 
har mange års politisk erfaring, og vurderingen er, at den erfaring vil give hende gode 
forudsætninger for at forhandle aftaler med en republikansk domineret kongres – også selv om de 
ikke har meget til overs for personen Hillary Clinton.  
 
Donald Trump vurderes som en uforudsigelig populist. Men samtidig er han også anerkendt som 
en god forhandler og som en, der ikke er bundet af ideologi. Det kan vise sig, at han vil have let 
ved at arbejde sammen med kongressen, herunder også med Speaker of The House, Paul Ryan, 
selv om de to ikke har meget sympati for hinanden.  
 
Hillary Clinton er den mest sandsynlige vinder af præsidentvalget – den formodning er blevet 
yderligere styrket, siden vi forlod Washington for en uge siden. Det skyldes naturligvis 
offentliggørelsen af filmoptagelser, hvor Donald Trump taler nedsættende og vulgært om kvinder, 
og hvor flere af hans republikanske støtter efterfølgende har trukket deres støtte til ham tilbage. 
Men trods Clintons ganske solide føring i meningsmålingerne, så vurderer vi fortsat udfaldet af 
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præsidentvalget som meget åbent. Vi har tidligere i valgkampen set, at ingen af kandidaterne vil 
holde sig tilbage, når det gælder om at komme med kompromitterende afsløringer om 
modkandidaten. Man kan for eksempel ikke udelukke, at der findes belastende materiale om 
Clinton, som vil blive offentliggjort i valgkampens sidste fase og som på kort tid kan vende op og 
ned på de i forvejen meget usikre nationale meningsmålinger. 
  
Valgdeltagelsen bliver afgørende 
De nationale meningsmålinger er heller ikke specielt brugbare med hensyn til at forudsige valget. 
Det er ikke befolkningen, som vælger præsidenten. Befolkningen vælger de 538 medlemmer af 
valgkollegiet, som så igen vælger præsidenten. Hver enkelt stat har et på forhånd fastsat antal af 
medlemmer i valgkollegiet, og vinderen af staten får samtlige medlemmer af valgkollegiet. Det er 
derfor resultatet i hver enkelt stat, der er det interessante at følge.  
 
En række stater ved man på forhånd med rimelig stor sikkerhed går til enten henholdsvis 
republikanerne eller demokraterne. Men, der er en håndfuld stater, hvor der er betydeligt mere 
usikkerhed om udfaldet. Det er de såkaldte svingstater: Ohio, Florida, Virginia, Pennsylvania, 
Michigan, North Carolina, Colorado og Iowa, og det er i realiteten dem, som vil afgøre udfaldet af 
præsidentvalget.  
 
Valgdeltagelsen bliver også et afgørende parameter for udfaldet af præsidentvalget. Umiddelbart 
er der mest begejstring at spore blandt de vælgere, som tilkendegiver, at de vil stemme på Trump. 
Blandt Hillary Clintons støtter er begejstringen mere afdæmpet, og det store spørgsmål bliver, om 
hun formår at mobilisere de konservative demokrater, Regan-demokraterne og de unge Bernie 
Sanders tilhængere, Millennials, med flere.  
 
En ofte overset kendsgerning er, at vælgerne ikke kun kan stemme på Trump og Clinton til 
præsidentvalget. Der er yderligere to præsidentkandidater, nemlig Jill Stein, som stiller op for 
Green Party, og Gary Johnson, som stiller op for the Libertarian Party. Ingen af de to kandidater 
har nogen reel chance for at vinde præsidentvalget, idet de tilsammen forventes at få højst 5 
procent af stemmerne. Men, ligesom Ralf Nader fik afgørende betydning for udfaldet af 
præsidentvalget i 2000, så kan Jill Stein og Gary Johnson også blive afgørende for, om det bliver 
Hillary Clinton eller Donald Trump, der bliver valgt til præsident i 2016.  
 
Sammensætningen af kongressen er vigtig  
Republikanerne vil med stor sandsynlighed bevare deres flertal i Repræsentanternes Hus. I 
Senatet er der en mulighed for, at republikanerne kan miste deres flertal til demokraterne. Uanset 
hvem der vinder flertallet i Senatet, så vil det højst sandsynligt kun være med et spinkelt flertal. 
Ingen af de to partier har udsigt til at få det flertal på 60 pladser i Senatet, som vil forhindre de 
polemiske ”filibusters” - en procedure, som i de senere år ofte har været anvendt til at blokere for 
ny lovgivning. Der er dermed risiko for, at uanset hvem amerikanerne vælger som præsident den 
8. november, så vil kongressen, ligesom i de seneste 6 år, kunne blokere ny lovgivning.  
 
Med udsigt til, at sammensætningen af kongressen også fremover indebærer, at der vil kunne 
blokeres for føderal lovgivning, kan man håbe, at de enkelte kongresmedlemmer er motiverede til 
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at finde kompromisser og dermed afslutte perioden, hvori lovgivningsarbejdet har stået stille i 
Washington.  
 
Man kan også forvente, at enten Trump eller Clinton vil have mere succes i samarbejdet med 
kongressen, end præsident Barack Obama har haft. Alternativt er der udsigt til yderligere 4 år med 
et paralyseret Washington, og eftersom der er behov for at få vedtaget vigtige reformer, så er det 
ikke dét, amerikanerne har brug for.  
 
Clinton og Trump om økonomisk politik  
Udfaldet af det amerikanske præsidentvalg kan have afgørende betydning for den fremtidige 
økonomiske udvikling og for udviklingen på de finansielle markeder. Det gælder naturligvis ikke 
kun i USA, men globalt. Det er dog ikke sådan, at man på forhånd kan konkludere, at den ene 
kandidat vil være mere positiv for vækst og finansiel stabilitet end den anden.  
 
Umiddelbart vil meget afhænge af, hvordan den fremtidige præsident evner at samarbejde med 
kongressen. Barack Obama lykkedes ikke i samarbejdet med kongressen, og derfor har 
lovgivningsarbejdet i Washington været fastlåst i 6 år. Med et akut behov for økonomiske 
reformer, så har dette været overordentligt skadeligt for økonomien. I Washington er den 
generelle holdning, at Hillary Clinton kan få lige så store udfordringer i samarbejdet med 
kongressen, som Obama har oplevet i de seneste 6 år.  
 
Donald Trump har indtil videre ikke fremlagt noget sammenhængende økonomisk program. Vi ved 
meget lidt om, hvad han vil, men en del om, hvad han ikke vil. Dermed også sagt, at en eventuel 
valgsejr til Donald Trump formentlig vil indebære mere usikkerhed om den økonomiske politik 
sammenlignet med en sejr til Hillary Clinton. Det kan i sig selv vise sig at være negativt for 
økonomien. Derfor kan man også frygte, at de finansielle markeder - i hvert tilfælde 
indledningsvist – vil reagere negativt på en valgsejr til Trump.  
 
Der er dog områder af den økonomiske politik, hvor Trump har været forholdsvis specifik. 
Nedenfor sammenlignes de to præsidentkandidaters økonomiske politik på disse områder. 
 

 Hillary Clinton Donald Trump 
Fordelingspolitik Clinton har udtrykt bekymring 

over den øgede ulighed i USA. 
Fokus på at mindske 
uligheden. 

Trump er ligeledes bekymret 
over den øgede ulighed, men 
mener i høj grad, at det 
skyldes, at job er flyttet ud af 
landet som følge af 
frihandelsaftaler.   

Frihandel og globalisering Clinton er grundlæggende 
positiv i forhold til frihandel 
og globalisering. Har tidligere 
stemt for og støttet flere 
internationale 
frihandelsaftaler. Tidligere var 
hun også tilhænger af TPP og 

Trump vil klart være den 
amerikanske præsident i nyere 
tid, som er mest skeptisk over 
for frihandel og globalisering. 
Trump har udtalt, at det er 
globalisering og frihandel, som 
er årsagen til, at den 
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TTIP, men har på det seneste 
tilkendegivet, at hun ikke vil 
ratificere TPP i aftalens 
nuværende form. Hun er 
heller ikke lige så positiv i 
forhold til NAFTA som Bill 
Clinton. Det er sandsynligt, at 
Clinton efter en eventuel 
valgsejr alligevel vil forsøge at 
få både TTP og TTIP igennem 
kongressen – dog formentligt 
med visse ændringer.  

amerikanske middelklasse er 
blevet udslettet, og at 
millioner af arbejdere er 
efterladt i fattigdom. Han vil 
ikke ratificere hverken TTP 
eller TTIP, og han har sagt, at 
han vil genforhandle allerede 
indgåede frihandelsaftaler. 
Trump mener, at NAFTA er en 
”katastrofe” for USA. 
Formuepleje vurderer, at de to 
frihandelsaftaler tilsammen 
kan bidrage med over 0,5 
procent til global vækst. Derfor 
er det negativt, hvis de ikke 
træder i kraft.   

Sundhedssektoren Clinton vil forbedre og 
udbygge Obamacare. Hun 
erkender, at der er behov for 
justeringer. Det fungerer 
ganske enkelt ikke i dets 
nuværende form. Hun vil 
nedbringe de forsikredes 
egenbetaling og vil derudover 
sikre lavere priser på 
receptmedicin. 

Trump vil helt afvikle 
Obamacare og erstatte det 
med ”noget bedre”.  

Finanspolitik Der er udsigt til en mere 
ekspansiv finanspolitik, hvis 
Hillary Clinton vinder valgt. 
Clinton har eksempelvis lovet 
massive føderale 
infrastrukturinvesteringer. 
Konkret har hun lovet, at der 
vil blive investeret 275 
milliarder dollar i infrastruktur 
over de næste 5 år.   

Trump har også signaleret 
mere fokus på finanspolitik, 
herunder også infrastruktur, 
men har været mindre 
konkret. Han har for eksempel 
udtalt, at han blot vil fordoble 
det Clinton har sagt, at hun vil 
investere. I forhold til Clinton 
er den væsentligste forskel, at 
Trump vil give skattelettelser 
samtidig med, at han vil føre 
ekspansiv finanspolitik.  

Skat Clinton vil indføre en form for 
topskat af de rigeste 
amerikanere og vil samtidig 
begrænse muligheden for 
fradrag. Samlet forventes det 
at bidrage med 1.000 
milliarder dollar over 10 år. 

Trump vil sænke både person- 
og virksomhedsbeskatningen. 
Den direkte provenueffekt 
forventes at koste 4.000 
milliarder dollar over 10 år, 
men heri er ikke indregnet 
dynamiske effekter.  
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Velfærd og overførsler Clinton er imod ændringer i 
velfærdsoverførslerne. 

Trump mener heller ikke, at 
der skal skæres i 
velfærdsoverførslerne. 

Arbejdsmarked Clinton mener, at 
minimumslønnen skal hæves. 

Trump er imod en højere 
minimumsløn. 

Klima og energi Clinton mener, ligesom 
Obama, at klimaforandringer 
er en reel og menneskeskabt 
risiko. Hun støtter globale 
initiativer og mener, at USA 
bør spille en ledende rolle. 
Hun er imod olieudvinding i 
Arktis og imod Keystone XL 
olieledningen. Hun er skeptisk 
over for ”fracking”. Selv om 
hun ikke specifikt har sagt det, 
så er det sandsynligt, at hun 
vil regulere og begrænse 
”fracking”.  Hun er positiv 
over for investeringer i 
vedvarende energi og vil gøre 
USA til en global supermagt 
inden for klimavenlig energi. 
Eksempelvis har hun lovet, at 
der skal opsættes 500 
millioner solfangere, hvis hun 
bliver præsident.  

Trump mener ikke, at 
klimaforandringer er en reel 
risiko. Han mener, at USA skal 
trække sig fra Paris 
klimaaftalen (COP 15) eller i 
det mindste genforhandle 
aftalen. Han er positiv over for 
udvinding af fossile 
brændstoffer og vil bruge 
energiområdet til at genskabe 
tabte arbejdspladser inden for 
olie- og kulindustrien. Trump 
mener, at det amerikanske 
energiagentur, EPA, skal 
nedlægges. 

Regulering af den finansielle 
sektor 

Clinton vil begrænse 
indflydelsen fra Wall Street 
(som har ydet store 
økonomiske bidrag til hendes 
valgkamp). Der er risiko for, at 
Clinton vil blive presset 
yderligere til venstre af 
Elizabeth Warren og hendes 
allierede i kongressen. 
Formuepleje forventer ikke, at 
reguleringen vil blive lempet. 
Negativt for den økonomiske 
vækst. 

Donald Trump ønsker at 
afskaffe Dodd-Frank 
loven/reguleringen, men det 
vil blive blokeret af 
demokraterne i kongressen, så 
Formuepleje forventer ikke, at 
der vil ske noget på dette 
område, selv hvis Trump bliver 
valgt til præsident.  

Udenrigspolitik Clinton er den mest erfarne af 
de to kandidater på 
udenrigspolitikken. Hun 
mener, at USA fortsat skal 
spille en ledende rolle i den 

Trump har ingen 
udenrigspolitisk erfaring og 
mener, at USA generelt skal 
føre en mere tilbagetrukket og 
mindre indblandende 
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globale udenrigspolitiske 
dagsorden. USA skal fortsat 
opretholde gode relationer til 
sine europæiske allierede og 
NATO. Clinton mener, at USA 
”er nødt til at gå op imod 
Putin, for ellers vil han, som 
andre bøller, tage så meget 
fra os, som han kan”. Hun er 
arkitekten bag initiativet 
”Pivot to Asia” og vurderes 
derfor grundlæggende at 
være positiv stemt over for 
frihandelsaftaler med de 
asiatiske lande, herunder TTP.   

udenrigspolitik. Trump mener, 
at USA skal føre en hårdere 
linje over for Kina, men til 
gengæld fokusere på at 
forbedre de diplomatiske 
forbindelser til Rusland. Trump 
er meget kritisk over for NATO 
og kræver, at de europæiske 
NATO-lande bidrager mere til 
forsvarsudgifterne.   

  
Den amerikanske olieindustri – en potentiel vækstmotor?  
For første gang i 40 år er der ingen overskudskapacitet på oliemarkedet. Saudi Arabien, Iran og 
Libyen er tæt på deres maksimale kapacitet. Væksten i Iraks olieproduktion er fladet ud. Nigeria 
kan muligvis øge lidt. Lagrene er på lave niveauer.  
 
Mens olieproduktionen i OPEC-landene generelt har toppet, så er USA ved at blive en vigtig og stor 
olieproducent. Fracking-teknologien er langt fra ny. Faktisk har man brugt fracking til 
olieudvinding i over 65 år. Men i de senere år har selve fracking-teknologien udviklet sig 
eksponentielt, idet man har introduceret og forbedret horisontale udvindingsteknologier.  
 
Derudover har olieindustrien introduceret en række avancerede teknologier til overvågning af 
boringer og til indsamling af data. Tilsammen har de senere års teknologiske landvindinger 
betydet, at produktiviteten er steget med 35 procent i den amerikanske olieindustri. Som en 
konsekvens er de amerikanske olieproducenters konkurrenceevne blevet drastisk forbedret, så 
olieudvinding med fracking-metoden nu er profitabelt ved en oliepris på omkring 35 dollar pr. 
tønde.  
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Udviklingen inden for fracking har også betydet, at de olieforekomster, som vurderes rentable at 
udvinde i USA, er mangedoblet. USA vurderes i dag til at have så store olieforekomster i 
skifferlagene, at der er rigeligt med olie til mindst 50 år, og der er ikke udsigt til, at man vil løbe tør 
for olie globalt set i de næste 100 år.  
 
Der er særligt fire felter, som vurderes at have store forekomster: Bakken på grænsen mellem 
North Dakota og Montana; Marcellus i New York, Pennsylvania og West Virginia; Eagle Ford i 
Texas; og Permian på grænsen mellem Texas og New Mexico. Tilsammen forventes det, at disse 
felter om 10-15 år vil kunne producere 20 millioner tønder olie om dagen, hvilket er over en 
fordobling af USA’s produktion i dag, og knap en fjerdedel af den samlede verdensproduktion. USA 
vil dermed blive en af verdens største olieproducenter og vil således kunne eksportere olie.  
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USA som førende oliestat 
Med udsigten til, at USA gradvist vil blive langt mindre afhængigt af olieimport fra Mellemøsten, 
kan der også forventes betydelige ændringer i det geopolitiske risikobillede. Selv om olieindustrien 
udgør en relativ lille del af den samlede økonomi på cirka 2 procent, kan USA’s olie-renæssance 
også få ganske betydelige positive konsekvenser for økonomien.  
 
US Chamber of Commerce skønner, at oliesektoren i 2015 bidrog med 0,25 procent til BNP-
væksten, og at 4,3 millioner nye job er skabt direkte eller indirekte som følge af udviklingen i 
oliesektoren. Holder olieprisen sig over 50 dollar pr. tønde i en lidt længere periode, så vil 
olieselskaberne begynde at udvide kapaciteten og investeringerne.  
 
Det vil blandt andet betyde, at man skal rekruttere specialiseret arbejdskraft, men det bliver ikke 
let at finde arbejdskraft, som umiddelbart kan erstatte dem, som forlod sektoren efter 
nedskæringerne sidste år. De er enten flyttet til andre stater eller til andre sektorer. Det vil derfor 
være nødvendigt at tilbyde meget attraktive lønninger for at trække den relevante arbejdskraft 
tilbage til oliesektoren. Det kan være med til at presse det generelle lønniveau op i USA. På 
længere sigt vil lavere udvindingsomkostninger og rigelige olieforekomster muligvis også kunne 
medvirke til, at nogle af de energiintensive arbejdspladser, som er flyttet til udlandet, nu begynder 
at vende tilbage til USA igen.  
 
I de næste to år forventes olieprisen at ligge på i gennemsnit 65 dollar pr. tønde, men i perioder 
udelukkes det ikke, at den kan komme op på 80 dollar pr. tønde. Investeringerne i oliesektoren har 
været kraftigt reducerede i de senere år, og der vil derfor opstå perioder i de næste to år med 
oliemangel, og der kan derfor komme kortere perioder med en lidt højere oliepris. På længere sigt 
skal olieprisen gerne holde sig over 50 dollar, for at investeringerne for alvor skal accelerere.  
Den største risiko for oliesektoren og de potentielt positive effekter for hele landet er øget 
regulering. Hillary Clinton forventes at være mere tilbøjelig til at regulere olieindustrien end 
Donald Trump. Men Hillary Clinton vil givet også været interesseret i de positive effekter for 
væksten og beskæftigelsen, og det vil indgå i hendes overvejelser i forhold til at indføre alt for 
vidtgående regulering af oliesektoren. 
 
Forventninger til valget den 8. november 
Meningsmålingerne giver lige nu Hillary Clinton en klar føring. Hun er solidt foran i de nationale 
målinger og hun står også, endnu vigtigere, til at vinde i de fleste af svingstaterne. Med udsigt til 
en overbevisende valgsejr til Clinton er det også sandsynligt, at demokraterne genvinder flertallet i 
Senatet. Flertallet i Huset forbliver sandsynligvis republikansk.  
 
Med udsigt til en demokratisk præsident og en kongres, hvor de to partier har flertal i hver af de 
to kamre, så er der en mulighed for, at regeringen i Washington kan etablere et mere konstruktivt 
samarbejde end det, vi har oplevet i de seneste 6 år. Dermed er der et begrundet håb om, at 
regeringen i Washington nu vil adressere nogle af de strukturelle problemer, som hæmmer den 
økonomiske udvikling og på sigt kan undergrave USA's position som verdens førende økonomiske 
magt. 
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Forventninger til økonomien i 2017 
Uforudsigeligheden ved Trumps økonomiske politik vil været negativt for økonomien og især for 
stabiliteten på de finansielle markeder. Det er derfor positivt, hvis meningsmålingerne holder stik, 
og Hillary Clinton således bliver valgt til præsident.  
 
Med Hillary Clinton som præsident, så vil balancen i den økonomiske politik med stor 
sandsynlighed ændres, så finanspolitikken får en større vægt i forhold til pengepolitikken. Et af de 
områder, som Clinton har lovet at prioritere, er infrastrukturen.  
 
Flere økonomer er for tiden ude at advare om en recession i 2017. En recession kan naturligvis 
ikke udelukkes, men det er vanskeligt at identificere konkrete tegn på, at en recession er 
umiddelbart forestående.  
 
Den største risiko er, at den amerikanske centralbank fejler i sin normalisering af pengepolitikken 
– enten i form af en forfejlet rentepolitik eller i forhold til kommunikationen til markedet, sådan 
som vi så det i 2013, da obligationsrenten på kort tid steg med mere end 1 procent som følge af en 
annoncering om, at den ekspansive pengepolitik ville blive bragt til ophør.  
 
Det mest sandsynlige scenarie er, at udviklingen i 2017 kommer til ligne det, vi har set i 2016, 
nemlig en fortsat moderat vækst i den amerikanske BNP på omkring 1,5-2,0 procent. 
Jobvæksten forventes også at fortsætte i 2017, omend på et lidt lavere niveau, end vi har oplevet i 
de senere år.  
 
Der forventes at opstå mangel på kvalificeret arbejdskraft i visse sektorer og i visse regioner, 
hvilket vil føre til et moderat lønpres og svagt højere inflation. Et stigende inflationspres forventes 
af føre til mindst én renteforhøjelse i 2017, idet Formuepleje forventer, at den amerikanske 
centralbank hæver renten i december 2016.      
 


