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Kilde: Danmarks Statistik 

Privat forbrug  
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 

Mængdeindeks 



En Verden med 7 mia. 

mennesker 

Vi topper mellem 9 
og 10 mia. 
(måske) 

Middelklassen 
vokser dramatisk 



Det nye økonomiske 

regime under udvikling 

USA uden pengerigelighed  

– en lidt magere opsving 

Europa efter kriserne – et mere økonomisk 

bæredygtigt EU og en Euro på vej frem igen – men 

senere end USA 

Kina efter supervæksten – 7% om året og mere stabil 

middelklasse udvikling 

Indien skal på reformkurs og afvikle meget 

Brasilien og især Rusland på standby  

Mexico, Kenya, Nigeria, Ghana og andre lande  



Den nye Verdensorden 
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Verdensproduktionen i 

2050 



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 vej ind på samme spor som: 
 Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne 

 Den europæiske kom i løbet  

af 1960’erne 

 



Hvad lever vi af i dag? 

(netto) 

 Eksport landbrug (70 mia.) 

 Eksport industrivarer (medico 24 mia, maskiner 29 mia, 
møbler 5 mia, instrumenter 3 mia)  

 Søtransport (45-58 mia.) 

 Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.) 

 Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.) 

 Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.) 

 Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4)  

 Royalties og licenser (2,5-4,5 mia) 

 En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.) 

 …resten giver underskud 



 



Den nye tidsånd: 

Ny optimisme 2014 - 2020 

 På vej ud af tunnelen – lys forude 

 På vej mod slutningen på fortidsromantikken 

 Farvel til nyt nordisk køkken, havtorn og mormormad 

 Konstruktiv fremtid – det positive, det gode, det nye 

 Mangfoldighed og differentiering 

 Spaltning af middelklassen – polarisering – og i synet 

på virksomheder, skattebetaling og off. sektor 

 Ind til benet - hvad er det faktisk for noget 

 At kunne (skills og faglighed) - frem for at mene, have 

værdier, tro - empowerment frem for ideologi 

 Ny tro på boligmarkedet  - men som i 1990erne 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, 2013 

Befolkningsudviklingen 
Danmark 2013-2023 
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Demografi Danmark  
Absolutte tal 2013-2023 

Kilde: Danmarks Statistik, 2013 

  2013 2023 Ændring 

0-9 643670 617716 -25954 

10-19 692950 655148 -37802 

20-29 681165 755726 74561 

30-39 700144 695547 -4597 

40-49 815577 698074 -117503 

50-59 727494 790977 63483 

60-69 693653 679367 -14286 

70-79 415050 585217 170167 

80-89 192270 254169 61899 

90 + 40468 48402 7934 

I alt 5602441 5780343 177902 



 

 

Livets nye faser  
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Boligefterspørgslen de 

kommende 20 år 

 Befolkningen vokser med 179.000 til 2013 og 370.000 til 2033 

 Væksten er til 2013 i gruppen 20-29 år og over 70 år og til 

dels i gruppen 50-59 – derefter 25-40 årige og plus 60 

 Den betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 

110.000 boliger på 10 år og 200.000 på 20 år 

 Flytning af befolkningen skaber behov for op til 80.000 ekstra 

boliger. 

 København by vokser med 100.000 på 10 år 

 Østjylland (i.e. Århus) vokser med 60.000 på 10 år 

 Pas på med at tælle de samme boliger 2 gange 

 Tilflyttere til København by er også nye unge  



Boligpriserne når 

indeks 105 

i 2018 og 120 i 2022 

(om alt går vel….) 



Tæthed 

A B 

Den todelte verden 

Høj 

kvalitet til 

lav pris 

 

 Unikke 

eller helt 

særlige 

produkter 



 

 

 

Indkomstfordelingen  

for familier, 2013 
(3,45 mio. familier) 
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Indkøb på nettet  
 

 



Over 3 millioner danskere 

 e-handlede i 2012 

 55 milliarder kroner  i 2012, heraf gik 12,5 milliarder 

kroner til udlandet 

 19% stigning fra 2011 – (DK 14%, udlandet 40%)  

 Er ca. 18% af detailhandlen)  

 De +50 årige står for 61% af det samlede køb 

 Nettorvet (Coop) er det mest benyttede site for de 50-65 

årige og de + 65 årige 

 Tredoblet e-handel via mobiltelefon i løbet af to år, men 

stabilt i 2012  

 Er tilfredse med levering 

 Oftest bruger Dankort til betaling 





 



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden 

Der bliver endnu  
større mangel på 

arbejdskraft i 
fremtiden 

 

De ufaglærte taber: 

 

Særlige 

evner 

Uddannelses-længde 



Globalisering 2.0 

Udflytnings af ”videns-arbejdspladser” 
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids 

– Kreative medarbejdere 

– White coller sweat shop arbejde  
Digital udprikning i Dacca 

Hvorfor? - Prisen er bedre og de er ofte tættere på 
markederne 

Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre – og 
hvor vi kender markederne bedre 

 



Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen 



Industriproduktion: 

Også i Danmark 

  
Globalisering 2.0 – udlægning af viden og service til Asien 

og andre steder i verden 

Begyndende insourcing af industriproduktion – pris, 

kvalitet, teknologi og logistik i forening 

Fremtidens industriproduktion er automatiseret i langt 

højere grad – næsten uden berøring – og billigere 

Fremtidens industrivirksomhed: 

Højtspecialiseret, maskintung og lille  arbejdskraftandel 

Serie 0 produktion i Danmark, cashcows i Østen 

Vi skal være rigtig gode for at lykkes – men vi kan godt! 

 



CORPORATE - 28/05/2013 

ECCO picking up speed 

in Portugal 
 

ECCO’s shoe factory in Portugal is currently undergoing a thorough modernisation. The 

production capacity is targeted to surpass one million pairs of shoes in 2013, with a 

possibility to grow further in 2014. This marks a reopening of ECCO’s production in 

Portugal. The Portuguese bulk production was closed down in 2009 in light of 

increasing cost and fierce competition from Asia. Since then ECCO in Portugal has 

focused on research and development. The Portugal plant was established in 1984 as 

ECCO’s first production abroad. 

The decision to reopen bulk production in Portugal has been taken in light of ECCO 

Portugal’s high degree of production flexibility, the fact that costs in Portugal have 

come down and finally to increase production capacity and flexibility close to ECCO’s 

European key markets. ECCO also has a shoe factory in Slovakia – in addition to its 
three Asian-based factories. 

 

In order to support the upgrade of the factory ECCO is looking to hire approximately 

200 new employees. Many skilled shoemakers that previously worked for ECCO 
Portugal, has already returned. Currently close to 600 people work in ECCO Portugal. 

 



Værdikæden og pladsen  

i denne 

Slutkunde 

Under- 

leverandør 

Producent Distributør 

Under- 

leverandør 

Under- 

leverandør 

Under- 

leverandør 

Under- 

under 

leverandør 

Værditilvækst 



Serviceret marked 

Erkendte 

behov  
Allerede udnyttede muligheder 

 

- Markedsandele 

 

 

 
 

Ikke udnyttede muligheder 

 

- Markedsandele 

 

Ikke 

erkendte 

behov  

 

 

 
 

Ikke udnyttede muligheder 

 

- Mulighedsandele 

 
 

 

 
 

Ikke udnyttede muligheder 

 

- Mulighedsandele 

 

Ikke serviceret marked 

Udfordringer for 

virksomheder 



Serviceret marked 

Erkendte 

behov  

Allerede udnyttede muligheder 

Videreudvikling af bestående 

Markeder og produkter 

 

- Markedsandele 

 

 

 
 

Udnytte nye muligheder? 

 

- Markedsandele 

 

Ikke 

erkendte 

behov  

 

 

 
 

Udnytte nye muligheder? 

 

- Mulighedsandele 

 
 

 

 
 

Udnytte nye muligheder? 

 

- Mulighedsandele 

 

Ikke serviceret marked 

 

Brugerorienteret  

Produktudvikling 

 

Nye produkter: 

Mobiltelefonen, RFID 

 

 
Det ukendte land: Wildcards 

Ny forretningsmodel og  

Nye produkter 

 

Google, Skype, Joost 

  
Virksomhedens mission 

drejes: Futureshaping,  

Scenarier, strategiproces 

 

Hedeselskabet, ipod/itunes 

 

Udfordringer for 

virksomheder 



De nye middelklasser 

hvor bor de? 

En fantastisk demokratisering af forbrugsmuligheder 

Det er i Sydøstasien – Kina, Vietnam, Indonesien, 

Flippipinerne, 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, Tanzania mv. 

Vi må ikke glemme Rusland, Ukraine og Kasakhstan 

Endelig også i Mellemøsten – Dubai, Saudi Arabien, 

Egypten, etc. 



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 middelklassseprodukter 



Mobile løsninger til hele 

verden 



Det skal nok gå! 

Det er ikke den første krise i Danmark 

Vi er på vej gennem omstillingerne 

Danske virksomheder klarer sig godt – stort 

overskud hvert år 

Vi skal blot forstå hvad vi lever af 

…og omstille os til det 

Mangfoldighed – vi skal for alt i verden ikke alle 

gå i samme retning 



Hvor skal væksten komme 

fra? 

Det vi altid har været gode til – landbrug, handel og 
skibsfart 

Industri og fortsat produktion i DK – Danfoss, Lego, 
Novo etc. – (reshoring på vej) 

Entreprenante unge mennesker, der vil overleve og 
udvikle sig 
– En  iværksætterkultur må fremdyrkes 

Tilbage-erobring af detailhandlen – e-handel i dk, 
grænsehandlen tilbage til os og nu fokus på 
bymidterne 

De globale middelklasser og deres nye behov 

Sprog, kontakt, handel og forståelse 
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