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HVORFOR
DANMARK?

Kære læser,
Mange tak for din interesse i Dansk Konkurrenceevneråd og denne anden ’tilstandsrapport’ om Danmarks fremtid i en ny, post-pandemisk konkurrence.

Det er selvsagt godt. Men det betyder også, at tiden
er kommet til at vende blikket frem. Mod tiden efter
krisen.

Siden Covid-19 pandemien ramte Danmark og verden, har fokus – berettiget – været på at bringe Danmark og dansk økonomi bedst muligt igennem krisen.

For i horisonten venter nye udfordringer og nye kriser. Ja, måske vil vi i fremtiden kun huske tilbage på
Covid-19 som startskuddet til den post-pandemiske
konkurrence, der fulgte i dens kølvand?

I store træk er missionen lykkedes. Danmark har
umiddelbart bragt sig nærmere krisens afslutning end
dens begyndelse.
Hvad nu hvis, Danmark?

”Kinaforandringer”, klimaforandringer, digitalisering, urbanisering, aldring og stigende ressource- og
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DANSK
KONKURRENCEEVNERÅD

Dansk Konkurrenceevneråd deler visionen om et
’Danmark verden vælger til i fremtiden’.

Rådet træder sammen til 3 Kronborg-rundbordsmøder og afslutter foreløbigt arbejdet ved en større
offentlig slutkonference i sommeren 2022.

Rådet er sat i verden for at kickstarte en bredt funderet samfundssamtale om spørgsmålet Hvorfor
Dannmark? Hvorfor skal verdens 8 mia. forbrugere,
virksomheder, investorer og talent vælge Danmark,
danske varer, viden og værdier til i den nye, post-pandemiske konkurrence?

Hvert Kronborgmøde er dedikeret til et spørgsmål og
tema:
1. Hvad konkurrerer Danmark for i fremtiden?
Nye mål og drømme for Danmark

Du kan læse rådets første kronik her

2. Hvad nu hvis, Denmark?
Globale trends, nye teknologier og nye markeder

Dansk Konkurrenceevneråd er Danmarks første åbne,
samfundstænketank. Tænketanken er initieret af Industriens Fond samt strategisk partner Nordic Model
Institute - NOMO. Platformens aktiviteter drives og
udvikles af en kreds af samarbejdspartnere bestående af Industriens Fond, NOMO, IDONEA/Dreams &
Details Academy, DenmarkBridge og designbureau
1508, og arbejdet henter bl.a. inspiration fra Dreams
& Details’ ledelsesmetodologi

3. Hvad konkurrerer Danmark på i fremtiden?
Nye konkurrencefaktorer
Denne anden tilstandsrapport Hvad nu hvis, Danmark danner videns grundlag for rådets andet Kronborg Rundbordsmøde, som afholdes d. 28. marts.
Du kan følge og deltage i debatten med Dansk Konkurrenceevneråd her og læse mere om rådets arbejde
på hjemmesiden www.why.dk.

Fra 2020 og 20 måneder frem vil 20 danske ildsjæle
hver spørge 20 andre selvvalgte danske og internationale thought-leaders til råd om hvorfor verden skal
vælge Danmark til i fremtiden?
Hvad nu hvis, Danmark?
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Hvad nu hvis, Danmark?

5

NOMO - Nordic Model Institute

44 GRUNDE TIL AT VÆLGE DANMARK TIL
Dansk Konkurrenceevneråd har siden 2020 arbejdet
som Danmarks første, åbne samfunds-tænketank.
Ud fra devisen eksponentielle udfordringer kræver eksponentielle svar, stiller rådets 20 medlemmer
spørgsmålet ’Hvorfor Danmark?’ til 20 andre danskere og udlændinge.
Arbejdet er godt i gang. Rådet har indtil videre modtaget 44 bud på ’hvorfor verden skal vælge Danmark
til i fremtiden’ fra bl.a.:

The public approach to new technologies is completely wrong. It should
be considered a means to increased productivity, to efficiency gains, and
to moving the workforce up the value chain. That is the case in the private
sector (...) However, that is not the case in the public sector. It seems
almost like an obstacle that has to be “managed” or avoided.
CLAUS JENSEN,
DANSK METAL

I think telemedicine could be
the answer as we already have
strong digital infrastructure
and a population that is largely
accustomed to interacting with
the healthcare system through
online platforms.

With our leading position in life
science, we have potential to
impact global health and the best
measure is increased life science
exports. We should make sure we
have a good story to tell about a
healthier Denmark.

NILLE KLÆBEL,
PHILIPS

Hvad nu hvis, Danmark?

KRISTIAN WILLUMSEN,
COLOPLAST
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SÆRLIG TAK TIL
Digitalization is continuously accelerating and
fundamentally changing the way people live
and how companies and industries operate
– and cooperate. We are all feeling the changes
in how we communicate with each other, how
we get news and information on what happens
in the world, or which products we like to buy.
NILS SMEDEGAARD ANDERSEN,
UNILEVER

Verden vil altid have brug for fødevarer, og
hvis vi kan udnytte vores position og blive en
af vindernationerne inden for fremtidens viden
om og produktion af fødevarer, så vil vi stå
meget stærkt.
MARIE-LOUISE BOISEN LENDAL,
TÆNKETANKEN FREJ

I believe Denmark is destined to
be the frontrunner when it comes
digitalization and the use of
technology in modern lives, but we
have to remember that we will not
keep this position without a constant
focus on digital transformation.
KINGA SZABO CHRISTENSEN,
DANSK INDUSTRI

Hvad nu hvis, Danmark?
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HVAD NU HVIS
DANMARK?

Hvilken verden venter efter Covid-19? Hvad er vilkårene i den globale, post-pandemiske konkurrence?
Og kan Danmark, dansk økonomi og danske virksomheder overhovedet stå distancen i de kommende årtiers nye globale konkurrence?
Ifølge IMF har Covid-19 pandemien udløst det største globale økonomiske tilbageslag siden 2. verdenskrig. I 2020 faldt den globale BNP-vækst med 3,5 pct.
Stort set alle lande har haft negativ vækst. IMF anslår,
at globalt BNP frem til 2024 vil være 3 pct. lavere end
i et scenarie uden Covid-19. Foreløbig løber den globale ”regning” for kampen imod Covid-19 alene i 2020
op i svimlende 16.000 mia. USD. (se figur s. 11)

Hvad nu hvis, Danmark?

Men det lysner. Nok vil ”våbenkapløbet” mellem nye
varianter og nye vacciner trække ud. Og nok kunne den globale vaccineudrulning gå hurtigere. Men
udsigterne bliver dag for dag bedre. Økonomierne i
Danmark og flere andre lande er allerede tilbage på
fuld præ-pandemisk styrke. Og tidspunktet, hvor verden kan erklære Covid-19 for endeligt ”overvundet”
rykker nærmere. (se figur s. 11)
Derfor melder spørgsmålene om fremtiden sig også
nu med fornyet styrke: Hvad venter, når støvet fra
kampen mod Covid-19, har lagt sig? Vender vi tilbage til den velkendt verdensorden? Eller hvad nu hvis
en ny, turbulent og uforudsigelig global konkurrence venter?
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FRONTLØBERE I FREMTIDENS KONKURRENCE?
En række lande og byer er løbet i front i fremtidens konkurrence.
Estland | E-Estonia: E-Estonia er en digital strategi, der skal gøre Estland til et af verdens mest
digitaliserede lande. F.eks. har Estland lanceret
programmet, E-residency, hvor personer fra hele
verden kan søge om ”digitalt start-up statsborgerskab” i Estland. En estisk E-borger kan digitalt:
Etablere og administrere en placeringsuafhængig onlinevirksomhed; Ansøge om erhvervskonto,
adgang til sikre e-bank-løsninger samt betalingstjenester; Signere og overføre offentlige dokumenter digitalt; Indberette estisk selskabsskat.
Singapore | Smart, Skilled and Virtual: Singapore har med afsæt i Future Economy Council’s anbefalinger lanceret en række strategier og initiativer, der med vægt på upskilling,
livslang læring, digitalisering og byudvikling, skal facilitere den asiatiske bystats strategiske transformation til fremtiden. F.eks. har Singapore kickstartet en national bevægelse
for efteruddannelse målrettet fremtidens digitale kompetencer. Som led heri er den fællesoffentlige, digitale læringsplatform MySkillsFuture etableret. Her har alle indbyggere i
Singapore tildelt 500 $ i uddannelseskreditter, og kan gennemføre mere end 800 udbudte
digitale kurser i f.eks. E-commerce, social marketing og programmering. Singapore har også
en lanceret Smart Nation strategi. Som led heri er tusindvis af sensorer installeret mhp. at
understøtte nye smart-city applikationer. Virtual Singapore udvikler en 3D model af byen
for byplanlæggere, som kan udvikle løsninger.
Canada | Impact Canada: I regi af programmet ’Impact Canada’, inviterer den canadiske regering canadiske og og globale innovationsaktører til konkurrence om udvikling af
nye løsninger på komplekse samfundsudfordringer. Dvs. en åben innovationstilgang, hvor
innovative løsninger crowdsources fra mange aktører og hvor regeringens innovations- og
problemløsningskapacitet styrkes markant. Et eksempel er “Smart Cities”-challenges, der
skal finde nye byløsninger via innovativ dataanvendelse og infrastruktur, og som finansieres
med 300 mio. $ frem til 2030 .
Chattanooga, USA | Hangzhou, Kina: Intelligente trafiksystemer: Byerne Hangzhou, Kina
og Chattanooga, USA har begge introduceret kunstigt intelligente trafiksystemer for at
nedbringe trængsel og styrke transporteffektiviteten. I Chattanooga har det resulteret i 16
% lavere benzinforbrug. Skaleret til hele USA ville det kunne udløse en gevinst på 100 mia.
$. Med AliBaba’s CityBrain er Hangzhous trafiksystem automatiseret og styres af kunstig
intelligens med det resultat, at trafikhastigheden er øget med 15 % og ruteoptimering for
udrykningskøretøjer er steget med 50 %.
Kilde: Nordic Model Institute, pba. af Dansk Konkurrenceevneråd

Hvad nu hvis, Danmark?
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en succesrig amerikansk virksomhed i 1958 i gennemsnit ”levede” i 61 år, var gennemsnitsalderen i 2010
blot 14 år. Og konsulenthuset spår at 75 % af de nuværende S&P 500-virksomheder er udkonkurrerede
inden 2027.
Konkurrencen blandt lande stiger også. Lande som
f.eks. Estland, Singapore og Canada tager i netop
disse år nye, vidtgående og strategiske initiativer,
har til formål at transformere såvel samfund, økonomi, sektorer og teknologier (se tekstboks side 12).
Andre lande følger Nokia og Finlands eksempel og
ser tiden an. (Se tekstboks)

KINAFORANDRINGER,
SLOWBALIZATION OG ULIGHED.
Selvom det er svært, at spå om fremtiden, er det dog
ikke helt umuligt. I 2021 og i Covid-19 pandemiens
kølvand har en række toneangivende internationale organisationer vovet forsøget og præsenteret en
række analyser og fremskrivninger af hvordan globale mega-trends og nye teknologier kommer til at præge fremtiden, den nye globale konkurrence – ikke
mindst i lyset af Covid-19.
For eksempel har the National Intelligence Council i USA netop i 2021 udgivet deres 7. Global Trends
Report, der tegner 5 tankevækkende fremtidsscenarier for verden anno 2040 (se tekstboks side 14-15).
På samme vis har også World Economic Forum, UNCTAD, den tværeuropæiske analyseenhed ESPAS
(European Strategy and Policy Analysis Team), Credit
Suisse og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) alle i 2021 udgivet dugfriske globale trend- og teknologianalyser.

Hvad nu hvis, Danmark?
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MÆRSK GÅR ALDRIG
KONKURS!
“There’s no chance that the iPhone is
going to get any significant market share.
No chance.” - Steve Balmer, Microsoft
“We didn’t do anything wrong, but somehow we lost.” - Stephen Elop, Nokia
”Mærsk, Novo Nordisk og Ørsted går
aldrig konkurs.” Omtrent sådan tænkte
mange finner engang om Nokia. Nokia
var omkring årtusindeskiftet en verdensførende, højteknologisk virksomhed og
finsk erhvervslivs stolthed. På sit højdepunkt i 2006 besad Nokia 41 pct. af det
globale marked for mobiltelefoni. Og
intet mindre end 4 pct. af Finlands BNP,
21 pct. af Finlands samlede eksport og 14
pct. af finsk selskabskat stammede fra
denne ene virksomhed.
I dag er Nokia en skygge af sig selv. Og
hvis den huskes globalt, er det i dag som
tekstbogseksemplet på hvor galt det kan
gå virksomheder, der ikke omstiller sig i
tide. I 2007 lancerede Apple deres første
Iphone. Nokia reagerede for sent, tabte de
næste 6 år 90 % pct. af sin markedsværdi. I
2013 opkøbte Microsoft dele af Nokia men
frasolgte den igen, da det stod klart at
fremtiden tilhørte smartphonen.

NOMO - Nordic Model Institute

FEM SCENARIER
FOR VERDEN
ANNO 2040

The National Intelligence Council
(NIC) i USA har siden 1979 formidlet
analyser, viden og ekspertise fra
de amerikanske efterretnings- og
sikkerhedstjenester til brug for
amerikanske beslutningstagere.
Fra 1997 og hvert fjerde år – typisk
ved hver præsidents tiltrædelse –
har NIC udgivet en ny Global Trends
Rapport. Rapporterne fremskriver de
vigtigste globale trends samt hvordan
disse skønnes at påvirke landets
langsigtede muligheder og interesser.

#1

I kølvandet på en succesrig global Covid-19 vaccinationskampagne i 2021-22 begyndte befolkninger verden
over at genvinde tiltroen til demokratiets, videnskabens,
teknologiens og bureaukratiets evne til at håndtere
store komplekse samfundsudfordringer. Under USA og
OECD’s lederskab indledtes fra 2020 en ny teknologisk
”guldalder”, hvor store teknologiske gennembrud indenfor
bl.a. kunstig intelligens og bioteknologi, førte til massive
produktivitetsstigninger, et økonomisk boom samt stærkt
forbedret offentlig service. I modsætning til de åbne
samfunds iboende evne til innovation begyndte Ruslands
og særligt Kinas vækstmodel i 2020’erne at løbe ind i
problemer. Fra 2029 begyndte Kinas aldrende befolkning,
høje gældsætning og ineffektive statsstyrede økonomiske
model at bremse overgangen til forbrugsdrevet økonomi.
Allerede fra midt i 2030’erne havde USA og dets allierede genindtaget positionen som verdens teknologiske
supermagt. Demokratierne forenede deres kræfter og
etablerede nye internationale standarder og regler, der
begrænsede nye teknologiers negative samfundskonsekvenser – særligt dis-information, der tidligere havde haft
en så splittende effekt på det åbne samfund.

Den syvende og seneste trendrapport
fra 2021 – forberedt til præsident
Bidens indsættelse - opstiller 5 mulige
scenarier for den globale udvikling.
5 potentielle historiske tilbageblik
på nutiden fra 2040. Alle scenarier
understreger, at usikkerheden efter
Covid-19 er enorm, og at udviklingen
drives af den ny stormagtstriade:
USA, Kina og til dels EU.

Hvad nu hvis, Danmark?

DEMOKRATIERNES RENÆSSANCE
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#2

EN VERDEN
DER DRIVER

#4

En langsom vaccineudrulning bremsede den globale
økonomiske genopretning.
Fra slutningen af 2020’erne
begyndte høj offentlig
gældsætning, aldrende
befolkningen og gentagne
klimabegivenheder, at
begrænse OECD-landenes
finanspolitiske handlemuligheder samt investeringer, uddannelse, infrastruktur og forskning.
I 2025 begyndte Europa og USA ”et tabt, økonomisk årti”, som
Japan oplevede i 90’erne. Den folkelige tillid til regeringernes
evne til at gøre andet end at reagere på konstante kriser svandt
ind, og debatten blev yderst polariseret. Kina oplevede i samme
periode de samme sociale og miljømæssige problemer som USA
og Europa. Men Kina tilpassede sig bedre i kraft af større social
tillid og sammenhængskraft, mere agil ledelse fra centralregeringen og et politisk system repræsenteret ved færre konkurrerende synspunkter. Trods lavere økonomisk vækst, fastholdt
Kina den økonomiske kurs, og overgik i 2030 USA som verdens
største økonomi. Samtidig fastholdte og udbyggede Kina sit
fokus på militær selvtilstrækkelighed. Man undlod med vilje at
forsøge at skabe en kinesisk geopolitisk orden. Ikke desto mindre
blev netop det resultatet, idet ingen stormagter – end ikke USA
– i 2040 kan matche kinesisk militær kapacitet.

#3

Hvad nu hvis, Danmark?

Fra slutningen af 2020’erne
begyndte Covid-19
pandemiens negative økonomiske følgevirkninger i
form af udbredt massearbejdsløshed – en udvikling
som mange tilskrev
ukontrolleret, grænseløs
globalisering – at føre
til, at verdens største
økonomiske regioner indførte handelsbarrierer og lukkede sig
om sig selv. Både USA, EU, Kina og Rusland dannede egne
indre markeder – imens udenforstående udviklingslande såvel
som mindre, højtudviklede lande blev påvirket negativt af
den nye handelsdynamik. Fra 2030’erne sendte økonomiske
tilbageslag i Afrika, Mellemøsten, Sydamerika og Sydøstasien
verdenshistoriens største bølger af migranter og flygtninge
imod de fire højtudviklede enklaver. Regionerne svarede
igen med stærkere fysiske barrierer, mure og grænser. Og de
oprustede samtidig deres digitale cyberkontrol og etablerede
egne internet- og datainfrastrukturer til kontrol af ”fremmed
propaganda”. I 2035 har kun USA stadig et frit internet. Den
heraf følgende gensidig mistillid til ekstern information, førte
til manglende international dialog og samarbejde om at inddæmme klimaforandringerne – og hastige klimaforandringer
med katastrofale konsekvenser fulgte fra midten af 2030’erne.

KONKURRENCE
OG SAMEKSISTENS

#5

Efter en langtrukken
post-pandemisk global
økonomisk genopretning
op igennem 2020’erne med
stigende økonomisk utilfredshed og tilbagegang,
tog OECD-landene initiativ
til at stimulere vækst via
yderligere liberaliseringer
af verdenshandelssystemet samt harmonisering af nationale
skattesystemer. Foranlediget af den fortsatte handelskrig med
USA, fastholdte og udbyggede Kina sin statskapitalistiske samfundsmodel men styrkede sit fokus på handel, konkurrence og
teknologi. Efter mange år med gensidig optrapning, begyndte
de to supermagter dog at afspænde deres indbyrdes forhold,
idet begge i 2030’erne kom til en erkendelse af modpartens betydning for fortsat velstand og vækst, og man indgik gensidigt
accepterede regler for samhandel. Samarbejdet udløste et globalt vækstspring der også løftede Indien, Sydøstasien og dele
af Afrika. Til trods for at fremskridt indenfor vedvarende energi
og carbon capture teknologier reducerede globale CO2-emissoner, var det langtfra nok til at holde klimaforandringer i ave.
Følgevirkningerne fordelte sig meget ulige. De højest udviklede
lande implementerede afbødningsteknologier, der beskyttede
deres befolkninger, mens udviklingslande led under bølger af
tilbagevendende klimakatastrofer.

SEPERATE
SILOER

TRAGEDIE OG
MOBILISERING

Allerede i de tidlige 2030’ere
stod verden i en global klimakatastrofe med kraftige
ændringer i tørkeperioder
og nedbørsmønstre m.v.
Udbredt hungersnød og
tørke fulgte i visse regioner,
massive oversvømmelser
og ødelæggelser i andre.
På tværs af nationale og
kulturelle skel mobiliserede vestlige unge sig i en ny global
klimaprotestbevægelse, der entydigt placerede skylden for
klimaforandringerne på ældre generationer. Efter grønne partier
overalt i Europa vandt overvældende valgsejre i 2034 og 2036
udbyggede og målrettede EU sine internationale bistandsprogrammer mod indfrielsen af FN’s verdensmål i 2050. Kina, der
ligeledes blev hårdt ramt af oversvømmelser i 2020’erne, indgik
et strategisk partnerskab med EU om i fællesskab at imødegå
klimakatastrofen: via diplomatiet promoverede EU en global
bæredygtig udvikling, imens Kina udviklede, producerede og
distribuerede de nye bæredygtige, teknologier til hele verden.
Senere tog Kina og EU initiativ til den internationale organisation the Human Security Council, hvor de gik sammen om
investeringer i bæredygtig energi, sikker fødevareforsyning og
global folkesundhed. Både Rusland og OPEC-landene følte deres
økonomiske systemer og kulturelle levevis truede, og ustabilitet,
krige og konflikt fulgte i kølvandet.
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Verden er ikke kun
ramt af globale klimaforandringer
– men også af kinaforandringer.

geledes er 1,5 mia. mennesker trådt ind i den globale
middelklasse. Men den økonomiske ulighed internt
og på tværs af lande er steget kraftigt. Siden 1980 er
27 pct. af den samlede velstandsfremgang kommet
den rigeste 1 pct. af verdensbefolkningen til gode,
imens den fattigste halvdel af verdensbefolkningens
andel i fremgangen blot var 12 pct. I dag ejer de 1 pct.
rigeste 44 pct. af den samlede globale velstand. Den
fattigste halvdel af verdens befolkning ejer til sammenligning kun blot 2 pct. Samme tendens ses i OECD-landene. I 1980 var de 10 pct. rigestes indkomster
7 gange større end de 10 pct. fattigstes indkomster. I
dag er de 10 gange større.
En tredje fællesnævner er ”de-globalisering” eller
af-globalisering. Siden 2. verdenskrig er globaliseringen (målt som verdenshandelens andel af globalt
BNP) steget støt bl.a. foranlediget af internationalt

samarbejde, frihandelsaftaler, EU’s indre marked, liberaliseringer, harmonisering af toldsatser m.v. Men
ifølge bl.a. Peterson Institute er globaliseringen siden
2008 gået i bakgear og verden befinder sig aktuelt i
en tilstand af såkaldt ”Slowbalization.” (se figur s. 18))
Ét aktuelt symptom er den stadig verserende amerikansk-kinesiske handelskrig. Brookings Institution
skønner at konflikten alene i 2020 har kostet USA
300.000 jobs og 0,7 pct. af BNP. Men for både USA,
Kina og flere andre lande – bl.a. foranlediget af stigende globaliseringsskepsis i befolkningerne - er det
seneste tiår begyndt at orientere sig indad. F.eks. introducerede USA under præsident Trump sin ’America First”-politik, ligesom Kina under præsident Xi
Jinping er begyndt omstillingen til en indenlandsk
forbrugsdrevet vækstmodel. På kun 10 år er eksportandelen af Kinas BNP faldet fra 31 til 17 pct.

KURS MOD 5-DIMENSIONEL GLOBALISERING
”We live in a dynamic and rapidly changing world competing with other nations seemingly harboring
greater aspirations, enjoying privileged access to resources and geo-politically being better placed
in harvesting the fruits of the Asia Pacific region taking center stage in the 21st century. Let’s look at
Megatrends shaping the next decade:
·
·
·
·
·

De-globalization
Digitalization
De-carbonization and Climate Crisis
Decoupling - between China and Western World
Demographics

Tom Behrens Sørensen,
Formand, Danish-Chinese Business Forum
Læs hele Tom Behrens Sørensens indspark til #whydk-debatten her.
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Teknologier som, når de konvergerer, smelter sammen og anvendes rigtigt, netop stiller i udsigt at kunne levere løsninger på de problemer, de globale mega-trends skaber.

lyser. 20 teknologier der hver især rummer umådeligt stort økonomisk potentiale – og som tilsammen
skønnes, at skabe et fremtidigt globalt marked til en
værdi af 10.000 mia. USD (se figur på næste side).

Særligt går de 20 nye gennembruds-teknologier, som
denne rapport sætter spot på, igen i de mange anaHvad nu hvis, Danmark?
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DIGITALISERING
RESSOURCEKNAPHED
KLIMAFORANDRINGER
DEMOGRAFISKE
FORANDRINGER
URBANISERING

10.000 MILLIARDER $ · 20 TEKNOLOGIER · I 2030

DIGITALISERING
Læs mere s. 46

RESSOURCEKNAPHED
Læs mere s. 34

3D printning
Print af f.eks. bygninger,
organer eller endda huse på Mars.
Markedspotentiale:
44 mia. $ i 2025

Internet of Things (IoT)
Biler, køleskabe, ure osv. som
udveksler data via internettet.
Markedspotentiale:
1.450+ mia. $ i 2027

Nye Batterier og ”Smart Grids”

Elektrisk Luftfart

Nye generationer af langtidsholdbare,
Lithium batterier ogintelligente
elnetværk. (s.45)

Elektrificeret, CO2 neutral
lufttransport

Markedspotentiale: 150 mia. $ i 2030 (batteri)
og 90 mia. $ i 2026 (Smart grid)

Markedspotentiale:
3,3 mia. i 2025

EduTech (Online Læring)

Præcisionsfermentering

Adaptive, online og digitale
læringsløsninger. (s, 53)

Programmering af biologiske
mikroorganismer til kunstig frembringelse
af protion.(s. 39)

Markedspotentiale:
ca. 380 mia. $ i 2028

5G og 6G-Netværk
Næste generation mobile netværk.
Markedspotentiale:
ca. 280 mia. $ i 2025

Markedspotentiale: 290 mia. $ i 2035

Vertical farming
Digitaliseret fødevareproduktion
i højhuse inde i byer (s. 39
Markedspotentiale:
20 mia. i 2028

KLIMAFORANDRINGER
Læs mere s. 40

DEMOGRAFISKE
FORANDRINGER
Læs mere s. 26

URBANISERING
Læs mere s. 54

Eletriske biler

Kunstig intelligent Sundhed

Smart Cities

Antallet af elektriske biler øges fra
8 mio. i dag til 270 mio. i 2030. (s. 57)

Kunstigt intelligente medicinske løsninger indenfor bl.a. diagnostik (s. 31)

”Smarte byer” er digitalt forbundne,
organiserede og koordinerede (s. 57)

Markedspotentiale:
310-320 mia. $ i 2030

Markedspotentiale:
220 mia. $ i 2026.

Markedspotentiale:
2.600 mia. $ i 2026

Solenergi, Vind og
Grøn Hydrogen

Cirkulær fødevareproduktion

Droner og Selvkørende Biler

Nyt globalt fødevaresystem uden
madspild og høj genanvendelse.

Selvkørende biler skønnes at
dække 66 % af alle kørte
rejsekilometer i 2030. (s. 57)

Solenergi bliver den billigste
energiressource i historien.(s.45)
Markedspotentiale:
300 mia $ i 2027¨(hydrogen)
180 mia. $ i 2027 (vind)

Markedspotentiale:
over 2.700 mia. $ . årligt
frem mod 2050.

Præcisionsmedicin

Markedspotentiale:
500+ mia. $. i 2028 og
600+ mia. i 2030

Deleøkonomi og
mikro-mobilitet

”Skræddersyede” medicin
målrettet den individuelle patients
unikke genetik. (s. 31)

Dele-økonomiske transport
og mobilitets services (s. 57)

Markedspotentiale:
100+ mia. $ i 2026

Markedspotentiale: 300-500 mia. $
i 2030/ 372 mia. $ i 2026

Robotter

Telearbejde

Stand-alone produktionsrobotter, kollaborative og mobile
robotter, exoskeletter m.v. (s. 53)

Op imod 25 % af den global
arbejdsstyrke skønnes at kunne
teleworke, hjemmearbejde og fra
distancen i 2030. (s. 53)

Markedspotentiale: 500 mia. $ i 2025

Netto-nul bygninger
Nybyggeri der ikke udleder
eller opfanger CO2
Markedspotentiale:
425 mia. $ i 2027
(Green building material)

Telemedicin og
Remote Patient Monitoring
Medicinsk behandling og service over
store geografiske afstande (s. 31)
Markedspotentiale:
130-320 mia. $ i 2030 (telehealth)
og 300-400 mia. $ i 2030 (Remote
Patient Monitoring)

Hvad nu hvis, Danmark?
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”

The Pandemic will change
the nature of globalization,
with which we have lived for
the past 40 years ...
We had the impression there were
no more borders. It was all about
faster and faster circulation and
accumulation.
… But particularly in recent
years it increased inequalities in
developed countries. And it was
clear that this kind of globalization
was reaching the end of its cycle,
it was undermining democracy.
Emmanuel Macron

Hvad nu hvis, Danmark?
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”
The next decades

will see increasing
global competition for
the core elements of
technology supremacy,
such as talent,
knowledge, and markets,
potentially resulting
in new technological
leaders or hegemonies
in the 2030s.
- US Strategic Intelligence Council

Hvad nu hvis, Danmark?
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DEMOGRAFISKE
FORANDRINGER

Definition: Med demografiske
forandringer forstås ændringer i
størrelse og alderssammensætning
af globale og regionale befolkninger
som følge af stigende levealder,
faldende fertilitet samt ændrede
migrationsmønstre. Demografiske
forandringer indebærer også store
forandringer i det globale sundheds- og sygdomsbillede hvor f.eks.
kroniske sygdomme i dag udgør den
primære dødsårsag i verden.

Ifølge FN vokser verdens befolkning til 10
mia. mennesker i 2050.
Det er godt 2,3 mia. flere end i dag. Dog
aftager den globale befolkningstilvækst i
fremtiden og i flere lande vil befolkningstallet endda falde. For eksempel er Kina’s befolkningstilvækst aktuelt den laveste siden
1950’erne, og Kinas befolkningstal vil falde
2,2 % frem mod 2050.
Samtidig stiger den gennemsnitlige globale levetid og der bliver flere ældre på verdensplan. 2018 blev det første år i verdenshistorien, hvor der globalt var flere ældre
over 65 år end børn under 5 år. FN vurderer
at hver sjette verdensborger i 2050 vil være

Hvad nu hvis, Danmark?
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mere end 65 år. I Europa og Nordamerika er
det hver fjerde. Derudover forventes antallet af mennesker over 80 år at tredoble fra
143 mio. til 426 mio.
Samtidig falder den globale fertilitet. I dag
lever halvdelen af verdens befolkning i lande, hvor fertiliteten er under 2,1 barn per
kvinde. Men frem mod 2050 forventer FN,
at den globale fertilitetsrate falder yderligere fra de nuværende 2,5 til 2,2 børn per
kvinde. Der er dog store regionale forskelle.
F.eks. vil fertilitetsraten for Europa og Nordamerika forblive 1,7 børn per kvinde, som
den har været det seneste årti. Og dermed
vil disse regioner opleve et fald i andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder.
NOMO - Nordic Model Institute

Demografiske forandringer medfører øget pres på
sundhedsvæsener og stigende sundhedsudgifter verden over. Særligt i de mest velstående regioner. OECD
anslår at de globale sundhedsudgifter vil stige fra 8,8 %
af globalt BNP til 10,2 % af globalt BNP i 2030.
Der bliver dermed stadig flere kronisk syge, der lægger beslag på en stadig større andel af de samlede
sundhedsudgifter. 80 % af europæere over 65 år lever i dag med kronisk sygdom. Samtidig tegner de sig
for 77 % af Europas samlede sundhedsudgifter. Ifølge
McKinsey lægger kroniske sygdomme beslag på ikke
mindre end 90% af USA’s samlede sundhedsudgifter
Omvendt indebærer de demografiske forandringer et
hastigt voksende globalt marked for nye, innovative
sundheds- og lifescience løsninger. FN’s Business &
Sustainable Development Commission anslår, at det
globale marked for nye sundhedsløsninger vokser til
samlet ca. 1.800 mia. $ i 2030.
Særligt spås markedet for digitale sundhedsløsninger
stor vækst. Ifølge Deloitte har Covid-19 pandemien
accelereret den digitale transformation af sundhedssektoren med fem år. McKinsey & Co vurderer, at det
globale digitale sundhedsmarked vokser fra en størrelse på 350 mia. $ i 2019 til 600 mia. $ i 2025. Samtidig vurderer konsulenthuset, at styrket digitalisering

af verdens sundhedsvæsener kan øge globalt BNP
med 250-420 mia. $ i 2030.
Ligeledes anslår analysehuset International Data
Corporation (IDC) at 2 ud af 3 af alle patienter i 2023
vil tilgå sundhedsløsninger via digitale indgange samt
at kunstig intelligens kan varetage eller understøtte
2 ud af 3 af alle medicinske diagnosticeringsopgaver.
(Se tekstboks s. 29)

”Jeg har en drøm om at få skabt et samarbejde
mellem den offentlige og private sektor,
så vi kan udnytte vores styrkepositioner på
sundhedsområdet og få udviklet nye løsninger
i skala, som resten af verden vil efterspørge. De
digitale løsninger vil vokse gevaldigt i fremtidens
sundhed. Der har vi som udgangspunkt en
enormt god forudsætning i Danmark. Men vi er
et lille land med kun 5,8 millioner indbyggere.
Hvis vi skal have teknologileverandører og store
spillere til at investere og udvikle i Danmark, så
er vi nødt til at tilbyde dem noget skala.”
Jakob Riis, Adm. Direktør, Falck, medlem af Dansk Konkurrenceevneråd
Læs hele interviewet om potentialerne i et nationalt dansk sundhedspartnerskab her.
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SEKS SUNDHEDS-CHOK INDEN 2026
International Data Corporation (IDC) er et internationalt analysehus med speciale i strategisk
markedsanalyse målrettet investorer. IDC forudser i rapporten IDC FutureScape: Worldwide
Health Industry 2021 Predictions, at det globale sundhedsmarked inden 2026 rammes af mindst
6 teknologiske choks inden 2026 – bl.a. som følge af læring fra håndteringen af Covid-19.

2021

Inden udgangen af 2021 vil 7 ud af 10 ledende wrist-worn wearables virksomheder have frigivet algoritmer, der tidligt kan opdage
potentielle tegn på infektionssygdomme som f.eks. Covid-19.

2022

Som følge af Covid-19 pandemien og dens effekt på forsyningskæder vil life science virksomheder øge investeringer i AI og
avanceret dataanalyse med 50 % frem til 2022 for bedre at
kunne håndtere sårbarheder i fremtidens forsyningskæder.

2023

65 % af patienter vil have tilgået pleje og sundhed via nye
digitale adgange.

2024

60 % af sundhedsorganisationers IT-infrastruktur bygges på
avancerede, integrerede dataplatforme, der anvender AI til
at proces-optimere og automatisere behandlingsforløb, sagsog beslutningsgange.

2025

For at styrke opkvalificeringen af sundhedsprofessionelle samt
forbedre brugeroplevelsen, vil 60 % af alle sundhedsudbydere
have opnået fuld implementering af AR/VR-teknologier i 2025.

2026

I 2026 vil 65 % af analyser af medicinske billeder bruge AI for at
opdage underliggende sygdomme og vejlede klinisk intervention,
mens 50 % vil bruge teleradiologi til at dele studier og forbedre
adgangen for radiologer.

Kilde: Nordic Model Institute pba. International Data Corporation (IDC) FutureScape: Worldwide Health Industry 2021 Predictions.
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HVAD NU HVIS,

Hvad nu hvis Danmarks Life
Science klynge eller Danmarks
sundhedsvæsen ikke i tide
formår at omstille sig til ny
telemedicinsk teknologi; Remote
Patient Monitoring; Kunstigt
Intelligente sundhedsløsninger
og nye landvindinger indenfor
præcisionsmedicin?

DANSK
LIFE SCIENCE
Life Science er en etableret dansk erhvervsmæssig styrkeposition. Industriens værditilvækst er steget med 135 pct. og har i 20082018 haft en gennemsnitlig årlig vækstrate på
9 pct. Der er ca. 49.000 beskæftigede i Life
Science, og beskæftigelsen er siden 2008 steget 23 pct. Life Science er et af Danmarks
Hvad nu hvis, Danmark?

største eksporterhverv. Den samlede danske Life Science vareeksport var i 2020 151
mia. kr. eller 22 pct. af samlet dansk vareeksport. Regeringen forventer i sin seneste Life
Science Strategi fra 2021, at Life Science eksporten kan mere end fordobles til 345 mia. kr.
inden 2030.
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#1

Techtrend
Telemedicin

Telemedicinske løsninger – dvs. løsninger der ved brug af digital teknologi formidler
og udveksler sundhedsdata, information og instruktion på tværs af store geografiske
afstande – udvikles og vinder i disse år hastigt frem i hele verden. Det kan øge
adgangen til sundhedspleje i store dele af verden. F.eks. understøtter udbredelsen
af mobilt internet, at mange flere af verdens patienter opnår adgang til digitale
sundhedstjenester og langdistance lægekonsultation. Det fremtidige marked for
telehealth frem mod 2030 estimeres at være 130-320 mia. $. Covid-19 pandemien har
været en anledning til at øge adoptionen af eHealth. Ifølge McKinsey brugte 11 % af
forbrugerne i USA telehealth i 2019, hvilket steg til 46 % i 2020.

#2

Techtrend
Remote patient monitoring (RPM)

Nye sundhedsløsninger, der anvender avancerede sensorer til at
monitorere patienter på afstand, bliver stadig mere sofistikerede
og bliver mere udbredte. Bærbare sundhedssensorer kan f.eks.
bistå i diagnosticering og forebyggelse af hjerteproblemer, monitorere forbrug af astmamedicin, undersøge luftkvalitet m.v. Det
fremtidige marked for dette kan være 300-400 mia. $ værdi frem
mod 2030. I 2020 var markedet ca. 23 mia. $. McKinsey estimerer
at RPM kan reducere omkostninger forbundet ved at behandle
kroniske sygdomme med 10-20 % i 2025

#3

Techtrend
Kunstigt intelligent Sundhed

AI-sundhedsløsninger bruges allerede i dag til bl.a. at analysere og
diagnosticere en lang række sygdomme og typer af sundhedsdata. Og
det globale potentiale for nye AI-løsninger på sundhedsområdet skønnes at være meget stort. Ifølge WHO vil der frem imod 2030 mangle
op imod 10 mio. læger, sygeplejersker og jordemødre på verdensplan.
Kunstigt intelligente sundhedsløsninger spås at kunne afhjælpe noget
af denne arbejdskraftsmangel, ved at kunne understøtte, styrke og
effektivisere fremtidige læger og sundhedsprofessionelles arbejde.
Ifølge en markedsanalyse vil markedet for digital AI-sundhed i 2026
have en størrelse på 220 mia. $.

#4

TechTrend
Precision Medicine

Hovedparten af medicinske behandlinger er i dag designet
til den ”gennemsnitlige patient”. Men via forbedret teknologi
indenfor bl.a. DNA-sekventering, big data og bioteknologi,
kan ny præcisionsmedicin specialdesignes og målrettes langt
mindre patientgrupper – og i visse tilfælde den enkelte patient
– med bedre forebyggelse og behandlingsresultater til følge.
Der har traditonelt været store omkostninger forbundet med
udvikling af præcisionsmedicin, men qua teknologiske gennembrud indenfor dataanalyse vil præcisionsmedicin i fremtiden
gradvist blive mere økonomisk rentabelt ifølge World Economic Forum. Markedet for præcisions medicin estimeres at blive
over 100 mia. $ i 2026.
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”

Klimaforandringer og forværring
af miljøet vil øge de geopolitiske
spændinger. Både lande og andre
aktører vil sandsynligvis begynde
at konkurrere mere om fødevarer,
mineraler, vand og energiressourcer
- især om kobolt og litium til
batterier og sjældne metaller
til magneter i elektriske motorer
og generatorer. Efterhånden som
konkurrencen om at udvikle nye
vedvarende energiteknologier
intensiveres i de næste to årtier,
vil fokus øges på lande, som leverer
disse mineraler for eksempel
DR Congo og Bolivia.
The National Intelligence Council
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RESSOURCEKNAPHED

Definition: Ved ’ressourceknaphed’
forstås stigende global efterspørgsel
på samt faldene udbud af en række
kritisk vigtige ressourcer.
Den stigende efterspørgsel er afledt
bl.a. af stigende globale vækstrater,
indkomster og befolkninger. Faldende udbud skyldes bl.a. udtømning af
ressourcebeholdninger; mere ustabile
forsyningskæder; den globale indsats
for at dekarbonisere økonomier og
samfund (se s. X nedenfor). Ressourcer forstås her i både bred forstand
som nødvendige betingelser for livets
ophold (fødevarer, rent drikkevand,
energi m.v.) såvel som produktionsinput i form af råstoffer og byggematerialer (f.eks. sand, træ, sjældne
jordarter og metaller m.v.)

Siden 1990 er verdens
samlede ressourceforbrug fordoblet fra 43 til
92 mia. tons om året.
Tænketanken the Global
Footprint Network anslår, at verdens samlede
brug af ressourcer svarer
til 1,6 jordkloders forsyningkapacitet. Dvs.
den globale økonomi har i dag et ressourceforbrug 60 % højere end det, planeten bæredygtigt kan understøtte.
I fremtiden vil det globale forbrug dog kun
vokse yderligere. Ifølge FN fordobles verdens
ressourceforbrug nok engang til 190 tons per
år i 2060. Og allerede i 2030 stirrer verden
ifølge Accenture ned i et globalt ”ressourcehul” – dvs. et mismatch imellem global udbud og efterspørgsel – på 8 mia. tons.
Det globale fødevaresystem er allerede un-
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der stærkt pres. Ifølge WWF, skal verden de
kommende 40 år producere samme mængde fødevarer som de foregående 8.000 år.
Og UNESCO vurderer, at den globale produktion skal vokse 50% inden 2050 for at
brødføde en voksende global befolkning.
F.eks. forventes verdens kødproduktion at
blive mere end fordoblet fra 200 mia. tons
til 470 mia. tons. For at imødekomme det
behov skal 220 millioner hektar omdannes
til landbrugsjord og opdyrkes i 2030.
Også verdens vandressourcer er pressede.
Ifølge UN Water Development Report er det
globale vandforbrug vokset 1 % om året siden
1980. World Health Organization (WHO) anslår, at 3 ud af 10 mennesker i dag mangler
adgang til rent drikkevand. Efterspørgslen
efter ferskvand vokser 30% frem imod 2050.
Og allererede i 2025 vil halvdelen af verdens
befolkning leve i områder kendetegnet ved
’water-stress.’
NOMO - Nordic Model Institute

FREMTIDENS FIRE
CIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER
· Ifølge Accenture’s 2050 strategi for en
global, cirkulær økonomi kan nye forretningsmodeller drive den strategiske omstilling imod større ressourceeffektivitet, lavere CO2-udledning samt højere
vækst, velstand og beskæftigelse:
· Deleøkonomi: Deleøkonomiske platformsvirksomheder bruger digitale teknologier til at maksimere brugen af
underudnyttede aktiver som f.eks. hotelværelser, køretøjer eller forbrugsvarer. Ifølge Accenture anvendes 80 procent af alle husholdningsartikler kun en
gang om måneden.

store som de samlede samfundsøkonomiske gevinster
(8.000 mia. $ eller 10 pct. af globalt BNP), som verden
opnår fra selvsamme system. (se figur s. 35)
Vandmangel er også en global vækstbremse. Gates
Foundation anslår, at vandmangel hvert år koster verdensøkonomien 223 mia. $. Ifølge UN World Water Development Report 2021 vil vandrelaterede økonomiske
tab indenfor landbrug, sundhed og ejendomme i 2050
beløbe sig til 6 pct. af globalt BNP. I de mest udsatte regioner udgør omkostningerne 10-18 pct. af BNP.

· Products-as-a-service: Licens- eller
abonnementsbaserede forretningsmodeller erstatter ejerskabsbaserede modeller
med brugsbaserede tjenester, såsom salg
af køretid i stedet for salg af biler.

Men nye og mere ressourceeffektive løsninger udgør
omvendt også et nyt globalt marked i stor vækst. Ifølge Ellen McArthur Foundation kan en samlet strategisk transformation af den globale landbrugssektor
med vægt på databaseret urban farming, sundere og
bioteknologisk modificerede fødevarer samt reduktion af madspild i forsyningskæderne udløse et globalt vækstmarked på 2.700 mia. $. Tilsvarende vurderer McKinsey & Co. at en teknologisk transformation
af det globale fødevaresystem vil udløse en global
BNP-gevinst på 500 mia. $ frem til 2030.
Et tilsvarende potentiale er til stede på fremtidens
”vandmarked”. Ifølge beregninger fra WHO og FN kan
investeringer i bedre adgang til rent drikkevand løfte
globalt BNP med 1,5 pct. Hver dollar investeret i rent
drikkevand og sanitet giver et indirekte afkast på 4 dollar som følge af lavere sundhedsomkostninger, højere
produktivitet og færre dødsfald som følge af tørst.
Ifølge Accenture kan nye, cirkulære forretningsmodeller, der mere effektivitet indvinder, anvender og genanvender knappe materialer og naturressourcer, udløse
Hvad nu hvis, Danmark?

· Product Life Extension: Genanvendelse og reparation af brugte produkter,
materialer og ressourcer med længere levetid for eksisterende eller nye kunder.
· Cirkulære forsyningskæder: Bedre rammer for leverandører og partnere for at
bruge genbrugsmaterialer gentagne gange, hvilket sparer omkostninger og giver
forudsigelighed i forsyningskæderne.
Kilde: Nordic Model Institute, pba Accenture, Waste to Wealth.

en global BNP-gevinst på 4.500 mia. $ i 2030 og 25.000
mia. $ i 2050 (se tekstboks). Ifølge McKinsey vil det globale marked for genbrugsplastic i 2030 have en samlet
værdi af 60 mia. $. Tænketanken Pew Charitable Trusts
anslår, at en 80% reduktion af plastic i verdenshavene
i 2040, kan udløse en vækst gevinst på 70 mia. USD
samt bidrage til 700.000 nye arbejdspladser.
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HVAD NU HVIS,
DANSK
LANDBRUG?

Hvad nu hvis Danmarks
landbrugssektor ikke omstiller
sig til præcisionsfermentering,
produktion af alternative
proteiner eller vertikal
landbrugsproduktion?

Hvad nu hvis, Danmark?

Fødevarer er et af de største erhvervsområder i Danmark med knap 89.000 ansatte og
godt 15.000 virksomheder. Den samlede eksport fra fødevarevirksomheder var i 2017 på
163 mia. kr. svarende til 24 pct. af den samlede
danske vareeksport.
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#5

Techtrend
Præcisions fermentering
og alternative proteiner

Fødevarer med højere kvalitet og næringsindhold vil
blive billigere og mere tilgængelig for alle. Ifølge tænketank RethinkX vil efterspørgslen efter konventionelt
produceret kød falde med 70%. Volumen af produktionen af USA’s kvæg- og mejeriindustri og deres leverandører vil blive 50 % mindre i 2030 og med 90 % i 2035
– og dermed vil halvdelen af de 1,2 mio. landbrugsjobs i
USA forsvinde i 2030. USA’s nye fermenteringsindustri
vil skabe minimum 700.000 jobs i 2030 og op til 1 mio.
jobs til og med 2035.
Plantebaseret diæter har haft en stor effekt på efterspørgslen efter kødalternativer. Ifølge Accenture vil
markedet for kødalternativer stige fra 1,6 mia. $ i 2019
til 3,5 mia. $ i 2026. Ifølge World Economic Forum vil
markedet for plantebaseret produkter vokse med 16 %
om året. Ifølge Boston Consulting Group vil markedet
for alternative proteiner være 290 mia. $ i 2035.
Omkostningerne ved produktionen af alternative
proteiner falder og estimeres i 2030 at falde til 5 $ per
kg. Prisen på kød forventes derimod at stige fra 4,7
$ per kg til 5,2 $ per kg. I 2013 kostede en lab-grown
hamburger 325.000 $, hvor den i 2020 forventes at
koste 2,30-4,50 $.

#6

Techtrend
Vertikalt landbrug

Vertikalt landbrug bruger 95 %
mindre vand end konventionelt
landbrug på 1 % af arealet.
I Vertical Farming kontrolleres
vand, lys, næring i og til afgrøderne. Dette fjerner miljø/
klimaeffekter som traditionelt
landbrug lider af. Vertical Farming kan producere 390 gange
flere afgrøder per kvadratmeter
end konventionelt landbrug.
Dog medfører vertical farming
også et højt energiforbrug i
forhold til traditionelt landbrug
grundet dens brug af LED
lamper, som simulerer sollys.
Ifølge en markedsanalyse
femdobles det amerikanske
marked for vertikalt landbrug
i USA fra ca. 4. mia. USD i
dag til 20 mia. i 2028.

Hvad nu hvis, Danmark?
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KLIMAFORANDRINGER

Den globale opvarmning er allerede virkelighed. Planeten er i dag 1
grad varmere end den
var i 1950’erne og verden
vil i 2030 1,5 grad varmere end under den præindustrielle tidsalder
og 2 grader varmere i 2050.

Definition: Med dekarbonisering
forstås det verdensomspændende
arbejde med gradvist at reducere
udledingen af CO2 og andre drivhusgasser til atmosfæren.

Ifølge the Strategic Intelligence Council har
hvert årti siden 1960 været varmere end det
foregående. Isen på polerne smelter og i de
Hvad nu hvis, Danmark?
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foregående 200 år er vandstanden steget
20 cm. De næste 20 år vil vandstanden i verdenshavene stige med op til 35 cm.
Inden COVD-19 udbruddet blev der på verdensplan udledt 36 gigatons CO2. Selvom pandemien medførte kortvarige emissionsfald er verden hastigt på vej tilbage på
præ-pandemisk trend. F.eks. skønner EIA at
udledningerne stiger stige til 42 gigatons i
2050. Ifølge IPCC stammer 25 pct. af drivhusgasudledningerne fra den globale energisekNOMO - Nordic Model Institute

FOSSILE ENERGIKILDER ER ALLEREDE
UDKONKURREREDE
I 2009 var vindenergi 22 % dyrere end kul og solenergi 223 % dyrere. Prisen på vind- og solenergi er
dog faldet med hhv. 70 % og 89 % de seneste 10 år. I 2020 var prisen per genereret MWh fra solenergi og vind for første gang lavere end gas, kul og atomkraft.
Ifølge analysen ’Rethinking Energy 2020-2030’, fra tænketanken RethinkX, betyder det, at det globale energimarked allerede er disruptet. I kraft af accelererende teknologikonvergens imellem fornybare energikilder samt stærkt forbedret lithium-batteriteknologi, er fossile energikilder allerede
udkonkurreret.
Siden 2010 er prisen per kilowatttime reduceret 80% for solenergi, 45% for vindenergi, og 90% for
lithium-batterier. Og disse energi-teknologiers effektivitet vurderes at kunne forbedres med hhv.
med 70%, 40% og 80% frem mod 2030.
Ifølge analysen betyder det, at ”disruptionen af konventionel energiteknologi ikke alene er uundgåelig og at ingen investering i fossil energi fra nu kan betragtes som økonomisk rationel. Det betyder
også at energi-transitionen ikke vil forløbe gradvist og langsomt. I stedet står vi overfor en disruption, som radikalt vil transfomere elkraft og energisektoren i det kommende årti.”

Faldende omkostninger driver teknologi disruptions. Sol og vind er
allerede de billigste nye muligheder og koster mindre end eksisterende
kul, gas og atomkraft i mange områder. Omkostningerne ved SWB
(sol, vind og batterier) systemer vil falde med yderligere 70 % frem til
2030, hvilket vil gøre disruptionen uundgåelig.
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tor (el og varme), 24 pct. fra landbrug, 21 pct. fra industri og 14 pct. fra transportsektoren
Ifølge OECD er det nødvendigt at reducere den globale CO2-udledning med 45 pct. i 2030 og nå netto-nul i 2050, hvis den globale opvarmning skal holdes indenfor Paris-aftalens målsætning. Ifølge PWC’s
Net Zero Economy Index betyder det, at den nuværende, globale ”dekarboniserings-rate” skal øges
betragteligt. Verden ”dekarboniserede” (dvs. reducerede karbon-intensiteten i den økonomiske værdiskabelse) med 1,5 pct./år før Covid-19, men det er
ikke tilstrækkeligt og ”dekarboniserings-raten” skal
øges til 11,7 pct./år [Se figur]
De menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske
konsekvenser af fortsat global opvarmning er voldsomme. World Economic Forum vurderer, at godt
halvdelen af den globale økonomiske værdiskabelse
– ca. 44.000 mia. USD – er direkte afhængig af natur,
klima og miljø og således i risikozonen ved yderligere global opvarmning. Ifølge genforsikringsselskabet
Swiss Re falder globalt BNP i 2050 med 4 pct. som
følge af klimaforandringer, hvis det lykkes at bryde
trenden og indfri Paris målsætningen. Hvis ikke, vil
henved en femtedel eller godt 18 pct. af globalt BNP
gå tabt som følge af temperaturstigninger på 3,2 gra-

der eller derover. ILO vurderer, at klimaforandringer
indebærer tab af op imod 6 mio. jobs og at det globale antal arbejdede timer vil falde med 2 pct. i 2030.
Ifølge the European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS) vil det globale produktivitetstab afledt
af global opvarmning beløbe sig til mere end 1.700
mia. € i 2030.
Men omstillingen til en bæredygtig, netto-nul udvikling udgør omvendt også en stor økonomisk mulighed. FN vurderer, at den globale transition til en
”grøn”, nettonul økonomi vil øge den globale velstand
med op imod 26.000 mia. $ frem til 2030. Ligeledes
har World Economic Forum identificeret 15 globale
og strategiske ”bæredygtigheds-missioner” – f.eks.
grøn omstilling af landbrug, havbrug, bæredygtige
supply-chains og forbrugsmønstre, byudvikling og infrastruktur - som tilsammen øger den globale velstand med op til 10.000 mia. $ og vil skabe helt op
til 395 mio. nye jobs frem mod 2030. ILO vurderer, at
omstilling til en grøn økonomi kan skabe 24 mio. nye
jobs globalt.
Særligt spås markedet for bæredygtig energiproduktion markant vækst. Skal fremtidens efterspørgsel på
energi imødekommes - uden stærkt negative konsekvenser for klimaet - skal de globale investeringer i

DEN GRØNNE OMSTILLING GÅR FOR LANGSOMT
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ren energi fordobles inden 2030. Skal temperaturstigningerne holdes under 1,5 grads-målsætningen, skal
de tredobles.
Det lyder måske ambitiøst. Men verden er trods Covid-19 faktisk godt med på investeringskurven. F.eks.
kunne Bloombergs tænketank BNEF for nylig berette, at verden i 2020 havde slået ny grøn investeringsrekord med 501,3 mia. $. Verdens virksomheder og investeringsselskaber har da også sat kursen mod et
Hvad nu hvis, Danmark?

ocean, der ikke er blåt eller rødt, men grønt. Ifølge
International Renewable Energy Agency (IRENA) vil
den globale vind-produktionskapacitet 10-dobles fra
542 GW i 2018 til 5.000 GW i 2050. Vindenergiens andel af det samlede energimix vil stige til 21% i 2030 og
35 % i 2050. Væksten i solenergi bliver endnu større.
Således vil den globale solenergis kapacitet 17-dobles
fra 480 GW i 2018 til 8.500 GW i 2050.
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HVAD NU HVIS,
			DANSK
CLEANTECH?
Hvad nu hvis Danmarks
cleantechklynge og den danske
energisektor ikke omstiller sig til
f.eks. solenergi, grøn hydrogen,
nye batteriteknologier og
smart grids?

Danmark har en erhvervsmæssig styrkeposition inden for energiteknologi, der dækker
teknologier relateret til produktion af energi
og til energieffektive løsninger i erhvervsmæssig sammenhæng. Området omfatter
bl.a. virksomheder og værdikæder inden for
energiproduktion, energieffektive teknoloHvad nu hvis, Danmark?

gier og elektrificering, og der skønnes at være
ca. 130.000 fuldtidsbeskæftigede og mere
end 3.000 virksomheder. Området tegner sig
for knap en femtedel af den samlede danske
vareeksport eller hvad der svarer til ca. 177
mia. kr. pr år.
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#7

Techtrend
Solenergi

Ifølge IEA er solenergi allerede den
mest omkostningseffektive energikilde
i verden – og i historien. Nye teknologiske fremskridt og forbedringer forventes yderligere at halvere omkostningerne per kWH solenenergi frem mod
2030. Det globale marked for solenergi
estimeres at være 200 mia. $ i 2026
Markedet for vindenergi estimeres at
være 180 mia. $ i 2027.

#8

TechTrend
Grøn Hydrogen

“Grøn” hydrogen er en bæredygtig substitut for fossile brændstoffer. Som energikilde
udleder “Grøn” hydrogen kun vand og er derfor CO2-neutral. Hydrogen produceret
med bæredygtige ressourcer vil i 2030 være billigere end fossile brændstoffer.
Regeringer verden over har investeret 70 milliarder $ i hydrogen projekter og fremtidige investeringer forventes at være op til 300 mia. $ frem mod 2030 ifølge McKinsey.
Ifølge PwC kan efterspørgslen efter “grøn” hydrogen stige til 530 mio. tons i 2050.
Denne stigning kan medføre et “grønt” hydrogen marked, der er 300 mia. $ værd.

#9

TechTrend
Avancerede Lithiumbatterier og Smart Grids

Avancerede batterier understøtter
elektrificeringen af økonomien. Efterspørgslen efter batterier forventes at
stige med 25 % årligt frem til 2030. I
2030 er den samlde globale batterieopbevaringskapacitet steget til 2.600
GWh ifølge World Economic Forum.
Ved at nedbringe omkostninger ved
produktionen af batterier, kan 150
mia. $ realiseres frem til 2030.
Smart grid er elektricitetsnetværk der
har tovejskommunikation for data og
elektricitet. Dette tillader netværket
at opdage, automatisk reagere og
korrigere forsyningsproblemer og
udsving. Markedet for Smart Grids
vil vokse til 90 mia. $ i 2026 . De
primære faktorer, der forventes at
drive markedet, er en modernisering
af aldrende infrastruktur og øget
bevågenhed omkring management
af CO2 aftryk. Investeringer i ‘grids’
var i 2019 på 275 mia. $. Øget brug
af data og analyser i energisektoren
kan spare elektricitetsvirksomheder
op til 20 mia. $ om året og 270 mia. i
investeringer i ny el-infrastruktur.

Hvad nu hvis, Danmark?
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DIGITALISERING

Digitaliseringen frembyder med halsbrækkende tempo nye, teknologiske, økonomiske
og samfundsmæssige muligheder i form af
f.eks. 5G-internet, Kunstig Intelligens, Internet of Things, blockchain, co-botter m.v. Antallet af internetbrugere på
verdensplan er siden 2014
Definition: Med ’digitalisering’
forstås stigende globale udbredelse
vokset fra 3 mia. til 4,5 mia.
og anvendelse af nye digitale
mennesker. I 2025 vil 6 ud
information- og kommunikationsaf 10 mennesker i verden
teknologier særligt via algoritmiske
have adgang til mobilt insystemer, maskinlæring og kunstig
ternet. Og det er blot menintelligens (AI), Internet of Things
(IoT), 5G-netværk samt robotter.
neskene. Antallet af enheDen digitale teknologiske transder tilkoblet the Internet of
formation medfører vidtgående
Things vokser endnu hurtiforandringer i ikke blot produktionsgere. Der er i dag mere end
processerne, men også i politiske,
8 mia. enheder på internetsociale, kulturelle og uddannelsestet. Forsætter udviklingen,
mæssige institutioner og systemer.
Hvad nu hvis, Danmark?
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vil der i 2025 være 64 mia. enheder og i 2030
1.000 mia. Ifølge the Strategic Intelligence
Council betyder udrulningen af 5G-internet,
at der vil kunne supportes op til 1 million enheder per kvadratkilometer eller 16 gange så
mange som nuværende ”kun” 60.000 enheder per kvadratkilometer.
Ifølge International Federation of Robotics
er antallet af operationelle industrirobotter
de seneste 5 år vokset med 14 pct. om året,
og der var i 2020 mere end 3 mio. robotter i
verden. Væksten forventes at stige yderligere og Oxford Economcis anslår, at der i 2030
vil være mere end 20 mio. aktive robotter i
verden – heraf 14 mio. i Kina. Hver femte
robot opererer i dag i Kina, og hver tredje
nye robot installeres også her. Ifølge Oxford
NOMO - Nordic Model Institute

100 mio. jobs på verdensplan
risikerer at blive erstattet af digital teknologi
som følge af Covid19-pandemien og ”genopdagelsen”
af digitale arbejdsgange og hjemmearbejde.
Hvert 10. af alle jobs kan eller vil blive erstattet
af ny digital teknologi inden 2025
Economics vil f.eks. robotter på verdensplan erstattte 20 mio. produktionsjobs - eller 8,5 pct. af den samlede globale arbejdsstyrke i fremstillingsindustrien –
inden 2030.

og vurderer at et gennembrud indenfor 2. generations
AGI (Artificial General Intelligence) dvs. en AI, der fuldt
matcher et menneskes forståelses- og indlæringskapacitet, bliver virkelighed inden 2040. (se figur).

Landvindingerne inden for kunstig intelligens er også
enorme. I de ti år, siden IBM’s kunstige intelligens
Watson for første gang slog to amerikanske stormestre i Jeopardy, er omfanget af opgaver som AI og algoritmer kan og faktisk varetager eksploderet. Selvkørende biler og tale- og ansigtsgenkendelse var ifølge
Strategic Intelligence Council blot nogle af de ”nemmere” opgaver, som første generation af AI kunne løse,

Ny digital teknologi er ikke uden udfordringer. Mest
påtrængende er risici for at eksisterende jobs, professioner, funktioner og arbejdsopgaver gøres overflødige og erstattes. Covid-19 pandemien – og dermed ”genopdagelsen” af potentialet i mere digitale
arbejdsgange, fjern- og hjemmearbejdspladser - har
umiddelbart blot accelereret en udvikling, hvor traditionelle menneskejobs overtages af maskiner.

KUNSTIG INTELLIGENS
MATCHE ELLER
OVERSKRIDE MENNESKELIGE
EVNER OG INTELLIGENS

MACHINE INTELLIGENCE

Kunstig Intelligens (AI) er demonstrationen af kognitiv og kreativ
problemløsning af maskiner i stedet for mennesker eller dyr,
der spænder fra smal AI, som er designet til løse speciﬁkke problemer
til Generel Kunstig Intelligens (AGI), et system som i fremtiden
kan matche et menneskes forståelse og læringskapacitet
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It-sikkerhedsvirksomheden McAfee, ovesteg de samlede globale omkostninger i forbindelse med cyberangreb, for første gang i 2020, mere end 1.000 mia. $. En
omkostning som analysehuset Cybercrime Ventures
forventer vil tidobles og overstige 10.000 mia. $ i 2025.
Digitaliseringens økonomiske potentiale er omvendt
enormt. F.eks. vurderer World Economic Forum, at 10
pct. større udbredelse af internettet på verdensplan
udløser en vækst i globalt BNP på 2,8 pct, samt at 70
% af al ny økonomisk værdiskabelse vil ske på digital
platforme. Kombinationen af øget automatisering,
digitalisering og brug af AI-løsninger vil ifølge McKinsey øge globalt BNP med 1,2 pct. eller hvad der svarer
til 13.000 mia. $ om året.
Særligt vil udbredelse af ny 5G-teknologi betyde kraftig økonomisk vækst. Det globale marked for 5G-teknologi var i 2018 på 608 mio. $, men ifølge UNCTAD vil markedets størrelse fordobles hvert år frem
til 2025. Udbredelsen vil ifølge PwC øge globalt BNP
med 1.300 mia. $ frem mod 2030. I sundhedssektoren vil 5G-teknologi slå kraftigst igennem, hvor den
globale BNP-gevinst skønnes at blive 530 mia. $. Alene i Europa vil introduktionen af 5G ifølge Accenture udløse et vækst-boost på 1.000 mia. € og skabe eller transformere 20 mio. jobs. Et styrket 5G-netværk
vil igen yderligere accelerere udbredelsen af Internet of Things. SoftBank anslår at 1.000 mia. tilknyttede IoT-enheder vil løfte globalt BNP med 1.500 mia.
$. Og det globale marked for IoT-løsninger tidobles
også fra 130 mia. $ til 1.500 mia. $ i 2025.

Hvad nu hvis, Danmark?
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DANMARK VS. AI?
I Danmark vil styrket brug af kunstig intelligens kunne øge BNP med 35 mia. kr. hvert
år frem mod 2030 ifølge Innovationsfonden
og McKinsey.
Ifølge World Economic Forum har Danmark
behov for at investere ca. 2,5 mia. $ i digital
infrastruktur for at opnå de fulde gevinster
ved et digital samfund. Omvendt vil gevinsterne være op til 3,4 mia. $
Ifølge McKinsey og Disruptionsrådet kan
40 % af danske arbejdstimer automatiseres ved eksisterende teknologier. Og 15 % af
alle danske jobs har over 70 % automatiserbare aktiviteter.
For 250.000 danskere er mere end 60 % af
deres arbejdsopgaver automatiserbare.
Danmark mangler 80.000 kvalificerede
arbejdstagere indenfor AI sektoren. Efterspørgslen efter personer med AI færdigheder estimeres til at være 90.000-150.000
personer frem mod 2030, hvor udbuddet af
personer med disse færdigheder forventes
kun at være ca. 70.000 personer.

NOMO - Nordic Model Institute

Verden står overfor en historisk stor
opkvalificeringsopgave. 2 ud af 3 skolebørn
skal som voksne bestride nye jobfunktioner,
der endnu ikke er opfundet
Også udbredelsen af robotter og automatisering bidrager kraftigt til global vækst. Ifølge Oxford Economics kan øget brug af robotter øge globalt BNP
med 5,4 pct. i 2030. Rapporten viser at 1 % stigning i
antallet af robotter medfører en 0,1 % stigning i produktivitet. Ifølge UNCTAD var markedet for robotter 32 mia. $ i 2018, hvilket estimeres at stige til ca.
500 mia. $ i 2025.

Kunstig Intelligens er dog den nye digitale teknologi,
som skønnes at få størst posititv økonomisk betydning i fremtiden. Ifølge PWC vil hele 45% af fremtidens BNP-vækst kunne tilskrives applikation af forskellige former for nye AI-løsninger, og skønner at
den globale økonomi vokser med 15.700 mia. $ i 2030
som følge af AI. Hvis 70 % af virksomheder adopterer en eller anden form for AI-løsning til og med 2030

VI MÅ IKKE GENTAGE GLOBALISERINGENS
FEJL I DIGITALISERINGEN
”Den største langsigtede risiko er, at vi kommer til at gentage den fejl i
digitaliseringen i 2020’erne, som vi begik i globaliseringen i 2010’erne. Det vil
sige, at vi ikke sørger for, at digitaliseringen bliver inkluderende. Her tænker
jeg både mellem lande, og jeg tænker også mellem by og land og mellem
unge og gamle.
Hvis ikke alle – nationalt og globalt – får digital
adgang, får digitale kompetencer og får digitalt
udstyr, så kan den digitale transformation
få et lige så dårligt navn i 2020’erne, som
globaliseringen fik i 2010’erne. Og det vil være
synd, fordi de to kræfter har det til fælles, at de
er helt ekstreme motorer for verdensøkonomien
– og for den nære velfærd og for vækst.”
Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær,
OECD, medlem af Dansk Konkurrenceevneråd
Læs hele interviewet om fremtidens digitalisering her

Hvad nu hvis, Danmark?
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HVAD NU HVIS,
DANSKE
UDDANNELSER?
Hvad nu hvis den danske
uddannelsessektor
ikke omstiller sig til ny
uddannelsesteknologi
(Edutech), maskinlæring,
Kunstig Intelligens (AI),
Internet of Things (IoT),
5G-netværk og robotter?

Hvad nu hvis, Danmark?

52

NOMO - Nordic Model Institute

#10

Techtrend
Edutech

Edutech kan hjælpe med at udbrede uddannelse i verden og
øge adgangen til uddannelse. Edutech forventes at udvikle sig
som andre teknologier såsom AI, 5G og IoT. 2 ud af 3 skolebørn, skal som voksne bestride jobfunktioner, der endnu ikke
findes. Det globale marked for adaptive og kunstig intelligent
uddannelsesteknologi forventes at vokse til ca. 400 mia. $ i
2025. Kun 4 % af verdens årlige uddannelseudgifter anvendes
på digitale uddannelsestjenester hvilket svarer til ca. 225 mia.
$ ud af ca. 6.500 mia. $ I 2019 lancerede Tyskland en EduTech
strategi med investeringer på 5,5 mia. € frem til 2024.

#11

TechTrend
Robotter

I 2020 var der globalt 113 robotter per
10.000 ansatte, hvilken er stigning med
over 50 % fra 2016. Studier viser, at
de virksomheder, som ikke adopterer
robotter kan falde bagud. Der er frygt
for at robotter vil erstatte mange jobs,
men ifølge World Economic Forum vil
adoptionen af robotter resultere i en
nettoskabelse på 58 mio. jobs. Ifølge
Oxford Economics vil en højere adoptionsrate af robotter have en positiv
effekt på økonomisk vækst. En højere
adoptionsrate vil bidrage med 5,4 % til
global BNP, hvilket svarer til ca. 5.000
mia. $ i 2030. Ifølge UNCTAD var
markedet for robotter 32 mia. $ i 2018,
hvilket estimeres at stige til ca. 500 mia.
$ i 2025.

#12

TechTrend
Teleworking

I USA var der 17 % af de beskæftigede,
som arbejdede hjemmefra fuldtid før
Covid-19 pandemien. Dette steg til 51 %
efter Covid-19 pandemien ramte. I EU
var det 40 %, som arbejdede hjemme,
da pandemien ramte og før pandemien
var det kun 5,4 %. Ifølge McKinsey
kan 20-25 % af arbejdsstyrken arbejde
remote 3-5 dage uden produktivitetstab.
Dette kan have gunstige effekter
for f.eks. den offentlige transport og
infrastruktur, da det kan betyde, at folk
ikke behøves at placere sig det samme
sted fysisk, som deres arbejdspladser.
Omvendt åbner tele-working også op
for langt større international konkurrence blandt højtuddannet arbejdskraft.

Hvad nu hvis, Danmark?
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URBANISERING

Definition: Ved ’urbanisering’ forstås
den globale megatrend urbanisering
dvs. bevægelser i befolkning fra land
til by, hvor andelen der bor i byer
stiger. Den stigende andel af befolkningen, som bor i byområder, fører til
fortsatte ændringer i samfundet.

Verdens befolkning vil bo i byer. Urbanisering har i årtier sendt arbejdere mod byerne
efter mere produktive jobs, uddannelse, infrastruktur, kultur og bedre levevilkår. 2007
blev det første år i verdenshistorien, hvor
der globalt boede flere mennesker i byer
end på landet. I dag lever 56 pct. af verdensbefolkningen eller godt 4,5 mia. mennesker
i byer. Urbanseringen tager til i styrke. Frem
til 2030 vil antallet af globale byboere vokse med 1,5 mio. mennesker – om ugen, og
FN forventer, at der i 2050 vil være 7 mia.
byboere.
Hvad nu hvis, Danmark?
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Byerne er verdens økonomiske kraftcentre.
Ifølge PWC finder 85% af den globale værdiskabelse i dag sted i byerne. Og urbanisering understøtter stigende produktivitet
og værdiskabelse. Hver gang en by fordobler sit indbyggeral stiger produktiviteten
med 11 %.
Men urbanisering er ikke uden økonomiske risici. F.eks. følges stigende forurening
og særlig luftforurening hånd i hånd med
urbanisering. Ifølge by-sammenslutningen
C40 er indendørs og udendørs luftforureNOMO - Nordic Model Institute

HVAD NU HVIS,
DANSK
BYGGERI OG
TRANSPORT

Hvad nu hvis de danske byer,
bygge- og anlægsbranchen og
transportsektoren ikke omstiller
til en fremtid med elektriske,
selvkørende biler, mobilitet
som en service, smart cities
og droner?

Hvad nu hvis, Danmark?

Bygge- og anlægsektoren i Danmark har en
omsætning der svarer til 7 % af den samlede danske økonomi. Sektoren beskæftiger
170.000 personer. Logistik- og transportsektoren leverer en produktionsværdi på 116
mia. kr. svarende til 3 % af den danske eksport og en bruttoværditilvækst på 32 mia.
kr. Danske transportvirksomheder beskæftiger 85.000 personer.

56

NOMO - Nordic Model Institute

#13

Techtrend
Elektriske biler

I 2019 var der ca. 8 mio. elektriske biler i verden. Dette
forventes at stige til 270 mio. i 2030 Ifølge McKinsey vil
EV (electric vehicles) dække 33 % af transportmarkedet
i 2030. Ifølge Better Business Better World estimeres
markedet for EV at være 310-320 mia. $ i 2030. Et
globalt skift til EV estimeres at kunne skabe 11 mio.
jobs til og med 2040. Adoptionen af EV kunne reducere handel med bildele (700 mia. $ i 2019) med op til 10
% og reducere international handel med olie med ca.
70 mia. $ eller 6 %.

#14

Techtrend
Smart cities

Smart cities er byer der via digital teknologi er bedre forbundne,
bedre koordinede og mere kompakte. Udbredelsen af bl.a. smartphones og sensorer mangedobler byernes ”båndbredde” og datatilgængelighed. Dette kan lede til besparelser på op til 17.000 mia. $.
Ifølge McKinsey kan ’smart city’ teknologi forbedre byboernes
quality-of-life indikatorer med 10-30 %. Ifølge PWC vil markedet
for smart cities vokse fra 737 mia. $ i 2018 til 2.577 mia. $ i 2026 og
samtidig øge beskæftigelsen med 1-3 % frem til 2025.

#15

Techtrend
Mobility as a service (MaaS)

Ifølge McKinsey er der investeret mere end 5,7 mia. $ i micromobility
startups siden 2015 med mere end 85 % i Kina. Markedet har udsigt til
at vokse og spås at komme til at omfatte alle rejser under 8 km eller ca.
60 % af alle rejste passagerkilometer. Markedet for micromobility i Kina,
USA og EU var før pandemien på 300-500 mia. $ frem til 2030. Dette er
forbundet med et andet koncept ’Mobility as a Service’ (MaaS). MaaS
integrerer digitale løsninger ved flere transportformer. Ifølge RethinkX
kan MaaS repræsentere 95 % af alle rejste kilometer inden for de næste
10 år og markedet kunne vokse til 372 mia. $ i 2026. I USA vil den
gennemsnitlige familie spare mere end 5.600 $ om året i transport.

#16

Techtrend
Droner og selvkørende biler.

Droner anvendes i flere sektorer såsom inspektion af
højspændingsledninger, luftfotografi eller transport. En
milliard droner estimeres at flyve i 2030. I 2020 var markedet
for droner på lige under 15 mia. $ i 2020. Dette estimeres at
stige til over 500 mia. i 2028. Droner er den primære form for
autonome køretøjer/fartøjer i verden i dag. Dette kommer
til at ændre sig i fremtiden. Ifølge Oliver Wyman bliver
markedet for autonome køretøjer over 600 mia. € i 2030 og
vil udgøre 20 % af det totale køretøjsmarked. Autonome/
selvkørende biler kommer i fremtiden til at stå for 95 % af
alle rejse kilometer i USA ifølge RethinkX.

Hvad nu hvis, Danmark?
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”

Skiftende nedbørsmønstre, stigende
temperaturer, flere ekstreme vejrfænomener
og indtrængen af saltvand i jord- og
vandsystemer fra stigende havniveau og
stormflod vil sandsynligvis forværre fødevareog vandusikkerheden i en række lande
indenfor to årtier.
The National Intelligence Council

”

Transititionen til et lavemissionssamfund,
vil kræve enorme mængder metaller og
mineraler. Udvindingen af ressourcer og klimaforandringer er uløseligt forbundet ikke blot på
grund af minedrift, som kræver store mængder
af energi, men også fordi verden ikke vil kunne
tackle klimaforandringerne uden tilstrækkelige
forsyninger af råmaterialer, der indgår i
fremstillingen af nye, renere teknologier.
Verdensbanken

Hvad nu hvis, Danmark?
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SÅDAN HAR
VI GJORT

Hvordan kan man på systematisk vis belyse et lands
nuværende – og fremtidige - konkurrencekraft?
Hvordan måler man bedst resultaterne eller succeskriterierne, for en konkurrencedygtig samfundsøkonomi? Hvilke drivkræfter ligger bag? Og hvordan er
disse afstemt i forhold til den aktuelle globale konkurrencesituation?
Hvad nu hvis, Danmark?

For virksomheder gælder det forholdsvist simpelt: ”en
virksomhed er konkurrencedygtig, hvis den kan producere bedre eller billigere produkter og tjenesteydelser
end dens hjemlige og internationale konkurrenter.”
Men kan det samme siges om en hel samfundsøkonomi? Er dansk erhvervslivs konkurrencekraft sikret så
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2. Konkurrencekraft betegner et lands evne til at
producere og afsætte varer og tjenesteydelser effektivt i konkurrence med virksomheder i andre lande.

ØKONOMISKE PROBLEMER DER
GÅR VÆK AF SIG SELV?

Konkurrencekraft dækker altså bredere end konkurrenceevne og henviser til de strukturer og institutioner i en samfundsøkonomi, der understøtter virksomhedernes produktivitet og forudsætninger for
økonomisk værdiskabelse. (f.eks. uddannelsesinstitutioner, produkt-, kapital- og arbejdsmarkeders
fleksibilitet, økosystemer for teknologioverførsel,
innovation og iværksættere, fysisk, digital- og forsynings-infrastruktur m.v.)

”Når konkurrenceevne defineres som lønkonkurrenceevne, er begrebet hovedsageligt interessant i
en konjunkturmæssig sammenhæng. Hvis lønnen
i en periode stiger mere end produktiviteten – så
konkurrenceevnen forværres – bliver det dyrere
for virksomhederne at producere, så de må sætte
priserne op. Det fører til et fald i afsætningen,
som reducerer produktionen og beskæftigelsen.
Den medfølgende ledighedsstigning fører til en
løntilbageholdenhed, som får virksomhederne til at
hæve priserne mindre, end de ellers ville have gjort.
Det bidrager til at genoprette produktionen og
beskæftigelsen. Dermed indeholder økonomien en
række mekanismer, som over tid styrker konkurrenceevnen, hvis den er dårlig. Den samme mekanisme
gør sig gældende, men i modsat retning, hvis
konkurrenceevnen er god. Derfor er konkurrenceevneproblemer midlertidige.”

Undertiden betegnes konkurrencekraft også teknologisk konkurrenceevne, ’kvalitetskonkurrenceevne’ eller simpelthen blot produktivitet. Som sådan er konkurrencekraft en central drivkraft, der bidrager til at
øge befolkningens økonomiske levestandard og samfundets velstand dvs. befolkningens muligheder for
forbrug nu og i fremtiden, der er bestemt af indkomster og formuer.

Kilde: Det Økonomiske Råd, Produktivitet 2017, s. 34-35.

længe, at det man eksporterer, er billigere eller bedre, end det som importeres fra omverdenen? Selvom
der ofte tales om ’Danmarks konkurrencekraft’ er det
sjældent klart, hvad det betyder.
I den videnskabelige litteratur findes flere forskellige
forståelser af konkurrencekraft. Og disse har også udviklet og forandret sig en del over tid. (Se tekstboks)
I dansk fagøkonomisk debat skelnes typisk mellem
konkurrenceevne og konkurrencekraft. Hertil er man
blandt internationale organisationer som f.eks. World Economic Forum begyndt at rette fokus på på resilient, bæredygtig eller holdbar konkurrencekraft:
1. Konkurrenceevne (eller lønkonkurrenceevne) betegner forholdet mellem danske virksomheders
omkostninger og produktivitet overfor udlandet.
Stiger omkostninger (løn, skat, energi- og ressourcepriser osv.) hurtigere end produktiviteten, bliver det
dyrere for danske virksomheder at producere. De mister derfor konkurrenceevne i forhold til udenlandske
konkurrenter. Sådanne konkurrenceevne-problemer
er dog altid midlertidige og vil (hvis arbejdsmarkedets
strukturer er tilpas fleksible) ”gå væk af sig selv.” (Se
tekstboks næste side.)
Hvad nu hvis, Danmark?

3. Holdbar konkurrencekraft betegner det sæt af institutioner, rammevilkår og faktorer, der fremmer et
lands produktivitet på langt sigt uden samtidig at
forringe samfundets sociale og miljømæssige holdbarhed, sammenhængskraft og bæredygtighed. .
Holdbar konkurrencekraft er dermed en stadig bredere definition af konkurrencekraft. Forslag om fokus
på holdbar konkurrencekraft er ofte funderet på kritik
af basal konkurrencekraft som for forsimplet og kortsigtet en forståelse og samfundsmæssig målsætning.
Dels tager konkurrencekraft ikke i tilstrækkelig grad
højde for, hvordan virksomheder i samme samfundsøkonomi påvirker hinanden positivt - og negativt. En
virksomhed kan f.eks. øge egen konkurrencekraft
via aktiviteter, der forurener nærmiljø, forringer arbejdsstyrkens sundhedstilstand osv. Trods umiddelbart styrket ’konkurrencekraft’ for den enkelte
virksomhed, påfører den ved sine aktiviteter andre
virksomheder og samfund indirekte meromkostninger og dermed ulige konkurrencevilkår. Den enkelte virksomhed kan dermed forringe den samlede
samfundsøkonomis konkurrencekraft, ved alene at
forøge sin egen. På samme vis kan sektorer, brancher, virksomheder eller en hel samfundsøkonomi
også umiddelbart optimere sin konkurrencekraft på
kort sigt. Men det kan ske på måder, der undergraver eller forringer forudsætningerne, for også fort-
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sat at udbygge og øge konkurrencekraften på længere sigt eksempelvis via mangelfuld investering i ny
teknologi, forskning og opkvalificering, nedbrydning
af infrastruktur, udtømning af knappe naturressourcer osv.
Dels kan en stærk konkurrencekraft betyde øget
økonomisk velstand, men ikke nødvendigvis også
forøgelse af den bredere økonomiske velfærd. Velfærd afhænger af velstand, men også af forhold som
mængden af fritid, naturen og miljøets tilstand, befolkningens sundhedstilstand, og i et vist omfang
de økonomiske forskelle i et samfund. Konkurrencekraft og produktivitetsfremskridt er dog vigtige,
for så vidt at de frembringer et overskud eller ’fremskridtsråderum’, som samfundet politisk kan vælge
at disponere som øget materiel velstand, mere fritid, forbedret miljø og klima osv.

Om konkurrenceevne, konkurrencekraft eller holdbar
konkurrencekraft lægges til grund som analyseramme for en belysning af et lands konkurrenceposition
afhænger bl.a. af hvilken type samfundsudfordring
eller problem, man som samfund, erhverv eller virksomhed prioriterer at udvikle løsninger på.
Ingen af de tre forståelser af konkurrencekraft er
mere korrekte, ”bedre” eller retvisende end de andre.
Forskellige forståelser dækker simpelthen over forskellige egenskaber ved en samfundsøkonomi, forskellige tidsperspektiver og forskellige forestillinger
om nødvendige og tilstrækkelige betingelser for som
samfund, erhverv eller virksomhed at begå sig profitabelt på et globalt konkurrenceudsat marked.
Men uanset forforståelse og analyseperspektiv og definition vil konkurrencekraft af økonomer typisk bely-

KONKURRENCEKRAFT OG SAMFUNDSNYTTEFUNKTION
Karl Aiginger, økonomiprofessor ved The Austrian Institute of Economic Research (WIFO) og internationalt anerkendt
konkurrenceevneekspert, har kortlagt måder hvorpå en samfundsøkonomis konkurrenceevne kan opgøres og
evalueres.
Ifølge Aiginger kan konkurrenceevne analyseres som en samfundsnyttefunktion, hvor en række ressource-inputs (i
form af f.eks. arbejdskraft, produktionsapparat, viden, naturressourcer) indgår i produktionen af og omsættes til et
økonomisk produkt, slutresultat eller bredere form for samfundsnytte. (f.eks. eksport, vækst/BNP, beskæftigelse,
velfærd, bæredygtig udvikling m.v.) Forskellige forståelser og definitioner konkurrencekraft, adskiller sig fra hinanden i
kraft af de inputs og outputs de lader indgå som faktorer i samfundsnyttefunktionen. Se figur.

Økonomisk input

Økonomisk output

Omkostninger:
Arbejdskraft
Kapital
Ressourcer
Skat og afgifter
Lønkvote
Enhedslønomkostninger

Klassiske outputs
BNP/indbygger
Eksport
Globale markedsandele
Indkomst

Produktivitet
Time-produktivitet
Totalfaktorproduktivitet
Kapital-intensitet
Ressourceproduktivitet

Drivkræfter
Innovation
Uddannelse
Iværksættere
Infrastruktur
Institutioner
?

Nye outputs
”Beyond GDP” mål
17 SDG’er
Bæredygtighed
Social sammenhængskraft
Work-life balance
Samfundsfremskridt

Kilde: Nordic Model Institute pba. Aiginger, K. 2013. Competitiveness under New perspectives, s.12
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ses i kraft af en økonomisk samfundsnyttefunktion.
Dvs. en funktion hvorved et sæt samfundsmæssige
ressourcer (inputs) omsættes til et samfundsmæssigt
resultat (output) i en kontekst af international konkurrence. En systematisk, sammenhængende og fyldestgørende vurdering af et lands konkurrencekraft
bør ifølge bl.a. Karl Aiginger kunne redegøre for:

Denne anden ”tilstandsrapport” ’Hvad nu hvis, Danmark? er den anden af i alt tre analyser udarbejdet
som grundlag for drøftelserne i Dansk Konkurrenceevneråd.
Tilstandsrapporten fremskriver udviklingen for 5 globale mega-trends: Demografiske forandringer, ressourceknaphed, klimaforandringer, digitalisering og
urbanisering.

1. Et eller flere måltal for den samfundsnytte, der
udgør resultatet af (succesrig) deltagelse i international konkurrence.
2. En vurdering af mængden, kvaliteten, holdbarheden og forsyningssikkerheden af de produktive
ressourcer og inputs der indgår samfundsnyttefunktionen; samt
3. En analyse af den aktuelle internationale kontekst
og konkurrence – herunder særligt fremkomsten
af nye konkurrentlande, nye markeder, nye teknologier og produktionsmuligheder. Se tekstboks

Hvad nu hvis, Danmark?

OM DENNE TILSTANDSRAPPORT

For hver af de 5 mega-trends er identificeret en række estimater og fremskrivninger for disses udvikling
frem til 2030, 2040 eller videre. Endvidere er indsamlet en række estimater og skøn for de samlede samfundsøkonomiske omkostninger forbundet ved business-as-usual scenarier (dvs. de samlede globale
samfundsøkonomiske omkostninger der skønnes at
følge af en udvikling, hvor de globale megatrends udvikling fortsætter som nu.) Endelig er også inddraget
en række estimater for størrelsen på de potentielle, nye globale markeder, som analytikere forventer
vil opstå, for nye løsninger, teknologier, produkter
og services der på forskellig vis adresserer, håndte-
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rer og afbøder de negative konsekvenser af evt. business-as-usual scenarier.
Desuden er inddraget data og fremskrivninger for i
alt 20 nye teknologier. Særligt er udvalgt teknologier
som skønnes at kunne få kritisk betydning for håndteringen af globale-megatrends. For hver af de 20
teknologier præsenterer korte fremskrivninger som
eksterne vurderinger af fremtidigt markedspotentiale indenfor en ca. 10-årig tidshorisont.

rum, US Strategic Intelligence Council, RethinkX, Bertelsmann Stiftung, McKinsey & Co, Boston Consulting
Group, Deloitte, Accenture, ESPAS m.fl.
De tre tilstandsrapporter disponeres så de tilsammen
belyser Danmarks nuværende og fremtidige potentielle konkurrencekraft fra en række forskellige indfaldsvinkler og analyseperspektiver og sluttelig vil
kunne læses som et samlet hele, der afdækker:
1. Danmarks hidtidige performance i globaliseringen

De i rapporten belyste globale mega-trends samt
gennembrudsteknologier er udvalgt og inddraget for
så vidt at de optræder i nyere globale trend analyser
samt teknologiske Foresight analyser, sådan som udgivet de seneste 5 år af toneangivende og troværdige internationale videns- og analyseinstitutioner som f.eks.
OECD, IMF, Verdensbanken, United Nations Development Programme, UNCTAD, World Economic Fo-

2. De trends og nye teknologier, som vil præge 2. generations globalisering (DENNE RAPPORT) sam
3. De vigtigste nye, konkurrencefaktorer, drivkræfter
og konkurrencemæssige virkemidler. (Se FIGUR)

ARBEJDSPLAN FOR DANSK KONKURRENCEEVNERÅD:
HVAD KONKURRER DK FOR, OM OG PÅ?

NYE MIDLER?
(Rapport 3)

NYE MÅL?

DANMARK
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