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Hvad lever vi af i dag?
(netto)

▪ Eksport industrivarer 70 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 mia., 
møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

▪ Eksport landbrug, fiskeri mv. (67-70 mia.)

▪ Søtransport (52-60 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

▪ Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

▪ Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

▪ Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

▪ En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

▪ …resten giver underskud



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320







Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover

▪ Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

▪ Automatisering, outsourcing og nye 
forretningsmodeller

▪ Tage sig godt af de unge og seniorerne

▪ Passe på familiernes midt i livet

▪ I kommer til at være rigtigt gode og flinke ved de unge, 
hvis de skal blive hos jer
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Mangel på faglærte









Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 

danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 

deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft bliver 

vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 

(rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større 

(Klaus Schwab, Davos)



Disruptive technology





What are Smart Contracts?

Smart contracts help you exchange money, property, shares, 
or anything of value in a transparent, conflict-free way while 

avoiding the services of a middleman.
The best way to describe smart contracts is to compare the 
technology to a vending machine. Ordinarily, you would go 
to a lawyer or a notary, pay them, and wait while you get 
the document. With smart contracts, you simply drop a 
bitcoin into the vending machine (i.e. ledger), and your 

escrow, driver’s license, or whatever drops into your 
account. More so, smart contracts not only define the rules 
and penalties around an agreement in the same way that a 

traditional contract does, but also automatically enforce 
those obligations.



Selvkørende traktor



Delivery Robot
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3D print af facade 
Holland



By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Det meget fleksible 
arbejdsmarked

▪ 30% skifter jobs på et år

▪ Halvdelen af alle jobs fra 2006 er væk

▪ Der er blevet skabt en ny halvdel jobs siden 2006 (sådan 
cirka)

▪ Det skete også i tiåret før

▪ Det er væsentligt at udvikle sig hele tiden

▪ Nye kvalifikationer og nye jobmuligheder

▪ Samfundet vil ikke gå i stå – der kommer til at være vækst i 
store dele af Verden



Nødvendig politik 

▪ Vi må og skal uddanne flere faglærte i de kommende år

▪ Der skal gøres en indsats for at gøre det mere anerkendt og 
attraktivt at tage en faglig uddannelse

▪ Der skal også sættes ind overfor akademikere, men vi skal 
uddanne en hel del i årene fremover

▪ Der er brug for rigtig mange på de korte og mellemlange 
videregående uddannelser

▪ Import af arbejdskraft bliver uundgåeligt, men hvor skal de 
komme fra? Østeuropa mangler også folk, og DF lukker for 
resten af verden – der skal et holdningsskifte til, også med en 
aldrende befolkning



Værdi, arbejde og fremtiden

▪ Teknologi har aldrig gjort os fattigere set i et hele

▪ De nye teknologiske fremskridt vil også øge samfundet 
rigdom, men også gøre visse produkter og services 
meget billige

▪ Det bliver nødvendigt at anvende meget mere 
teknologi for at afhjælpe manglen på arbejdskraft

▪ Det vil tvinge produktiviteten i vejret, hvilket også er 
nødvendigt
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