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TRUMP’onomics
og EU/DK

Kurserne på børsen faldt kun en halv dag, 
derefter stigning i alle papirer

Den ekspansive Trump vil bruge penge på 
infrastruktur og andre investeringer – stort 
underskud på budgettet betyder lidt højere 
inflation og dermed rente

EU ligger fortsat fladt – vi mangler vækst

Dansk økonomi er efterhånden god, men der er 
sorte skyer i horisonten

Danmarks nye regering?
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Kilde: Danmarks Statistik

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

Mængdeindeks





Det går bedre, 
end vi troede



Industriproduktion i Verden: USA 
på 1. pladsen



Kilde:The Economist, sept. 2th, 

2014



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!



Disruptive technology





Delivery Robot





Disruption: At sætte sig på et 
interface

Uber, AirBrb og GoMore, 

Tidligere Amazon, Apple og Google

Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening

De kommer til at sætte sig på dagligvarehandlen med udbringning, 
hvis supermarkeder og discountbutikker ikke er mere 
innovative og udvikler sig

Der kommer nogen og tager pladsen mellem engros og butik, hvis 
der ikke udvikles mere

Netsalg boomer i London og England



Starbuck som bank
Deres loyalitetskort er 20. størst på indskud i 

USA 



Delivery Robot







Tendenser om tid
og tidspres

Danske mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på løn- og 
husarbejde

Vi arbejder og transporterer os mere og mere
Vi bruger mere tid på at være sammen med vores børn, lave mad, 

købe ind, huslige gøremål og at spise
Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at lave ingenting
Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid

– Det er den frie tid, som nogle forsøger at fange igen på 
toilettet 

Ro, stilhed, nærvær, kvalitet, natur og fordybelse er fremtidens 
luksus og mangelvare ( salg, butik og produkter)





Situationsbestemte forbrug



Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

(3,51 mio. familier)

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-750 750-1000 1000+

12.5%

26.1%

23.0%

12.9%

8.1%

11.4%

3.7%
2.3%

Skattepligtig indkomst

Kilde: Skatteministeriet,  2016



10 grunde til ikke at købe 
dagligvarer på nettet

▪ Indkøb er en social begivenhed

▪ Følesansen er vigtig – frugt, grønt, kød mv.

▪ Kød og fisk købes bedst ved øjesyn

▪ Friskhed er af stor betydning

▪ Den rigtige teknologi er endnu ikke blevet anvendt

▪ Netudbydere bruger ikke gentagelses-lister

▪ Det er ikke billigere

▪ Der er mange andre varer end fødevarer i butikken

▪ Hastighed er af betydning

▪ Leverance-tid og vindue for bestilling



Augmented reality 
– det nye byrum





http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqkr24pPDMAhUBjSwKHav3DnQQjRwIBw&url=http://cblink.mit.edu/jobs/watson-developerengineerresearcher-intern/&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFc2IZIOu5XTZwv8_OxxYszrat2kA&ust=1464095837603302


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 lille andel af højt specialiseret arbejds-kraft
vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi –
men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive 
større

F.eks. en globaliseret virksomhed, hvor den kritiske del af 
produktionen hjemtages og automatiseres/robotiseres



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



Lav rente fremover

Kapitalrigelighed i årene fremover

Renten forbliver lav i mange år endnu, men ikke død-lav

Det fortsætter med at være billigt at finansierer en ny bil 

Inflationsperioder er undtagelser rent historisk

Med en lav rente bliver det svært at sikre sig en godt afkast af 
finans-investeringer

Det vil efterhånden dirigere kapital over i de produktive 
sektorer af samfundet



Udlån stagnerer og indlån 
vokser

Danskernes ind- og udlån i bankerne
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Kom indenfor – og nyd 
opsvinget fremover

De er rigtig glade for kunder i bankerne i disse år

I skal endelig ikke holde Jer tilbage med at låne 

Økonomien er i bedring

Det I blot skal huske – og banken skal nok hjælpe jer – er 
kun at låne så meget, så I er i stand til at betale tilbage

De glade tider er på vej

Kommer der 7 gode efter 7 dårlige?

….vi ved aldrig hvor længe det varer



Jesper Bo Jensen

Fremforsk
Balticagade 15
8000 Århus C

E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

Instagram og twitter:

#fremforsk

@JesperBoJensen

Facebook: Fremforsk

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://www.fremforsk.dk/
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131

