
Vækstudsigter
• 85 % (85 %) af de danske topledere er i no-

gen grad eller meget optimistiske med hen-
syn til væksten i de kommende 12 måneder. 
44 % (39 %) er meget optimistiske, hvilket 
gør dem til de mest optimistiske i Europa.

• På længere sigt er 91 % (92 %) i nogen grad 
eller meget optimistiske med hensyn til væk-
sten i de kommende tre år. 41 % (46 %) er 
meget optimistiske.

Den globale økonomi
• Hele 56 % (44 %) af de danske topledere for-

venter en forbedring i den globale økonomi.

Vækstmuligheder
• En stor procentdel, 53 % (30 %), af de  

danske topledere ser vækstmuligheder fra en 
øget andel af eksisterende markeder, 15 % 
(35 %) fra nyskabelser af produkter/ydelser, 
15 % (14 %) fra nye geografiske markeder og 
15 % (11 %) fra fusioner og opkøb.

• Til spørgsmålet om, hvilke lande de anser 
for at være de vigtigste for deres virksom-
heds vækst i de kommende 12 måneder, 
nævner 35 % af de danske topledere USA, 
29 % Sverige og 24 % Tyskland.

Omstrukturering
• Hele 94 % (76 %) af de danske topledere 

har implementeret omkostningsbesparende 
initiativer inden for de seneste 12 måneder 
– kun overgået af Italien. Og 71 % (64 %) 
forventer at gøre dette i det kommende år.

• 41 % (25 %) har outsourcet en forretnings-
proces eller funktion, og i det kommende år 
planlægger 35 % (25 %) at gøre det samme.

• Og 24 % (34 %) er indgået i en ny strategisk 
alliance eller et joint venture, ligesom 47 % 
(44 %) planlægger at gøre det samme.

Fusioner og opkøb (M&A)
• Med hensyn til hvilke geografiske områ-

der de danske topledere ser som mål for 
M&A-/joint venture-/strategiske alliancer, 
nævner 50 % (25 %) Vesteuropa, 25 %  
(15 %) Central- og Østeuropa/Centralasien 
og 25 % (19 %) Østasien.

Antallet af medarbejdere
• 54 % (50 %) af de danske topledere forventer 

at øge antallet af medarbejdere inden for de 
kommende 12 måneder, mens 21 % (20 %) 
planlægger at reducere deres arbejdsstyrke.

Trusler
• Med hensyn til hvad de danske topledere 

anser for de potentielt største økonomiske 
og politiske trusler, fordeler svarene sig såle-
des: 68 % (70 %) anfører fortsat langsom el-
ler negativ vækst i de udviklede økonomier, 
65 % (72 %) nævner overregulering, 53 % 
(71 %) regeringernes reaktion på under-
skuddet på statsfinanserne og 53 % (70 %) 
den stigende skattebyrde.

• Af forretningsmæssige trusler nævner 59 % 
(63 %) adgang til kvalificeret arbejdskraft, 
mens 47 % (58 %) nævner stigende lønom-
kostninger på højvækstmarkederne.

Megatendenser
• Til spørgsmålet om, hvilke fem globale me-

gatendenser, de forventer vil forandre deres 
virksomhed i de kommende fem år, nævner 
76 % (81 %) teknologiske fremskridt, 62 % 
(59 %) nævner et skift i det globale økono-
miske magtforhold, 56 % (60 %) demogra-
fiske forandringer, 47 % (46 %) ressource-
knaphed og klimaforandringer, og 32 %  
(40 %) anfører urbanisering.

Fortsættes

Note: globale tal i parentes
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Note: globale tal i parentes

• Og med hensyn til de væsentligste ændringer, 
som virksomheden er ved at foretage – eller 
skal til at foretage – for at udnytte disse ten-
denser, nævner 59 % (60 %) organisations-
struktur, 56 % (59 %) medarbejderstrategier, 
og 50 % (54 %) nævner brug og styring af 
data og dataanalyser.

Tillid
• Til spørgsmålet om, hvordan niveauet af 

tillid hos interessenterne har udviklet sig i 
deres branche i løbet af de seneste fem år, 
fordeler svarene blandt de danske topledere 
sig således:
 - Medarbejdere: 15 % (13 %) anfører en 

forværring og 29 % (33 %) en forbedring
 - Medierne: 32 % (23 %) anfører en forvær-

ring, og kun 9 % (26 %) anfører en for-
bedring – den laveste procentdel i verden

 - NGO’er: 15 % (14 %) anfører en forvær-
ring, og kun 3 % (19 %) anfører en forbed-
ring – igen den laveste procentdel i verden

 - Partnere i forsyningskæden: 12 % (6 %) 
anfører en forværring og 32 % (42 %) en 
forbedring

 - Kunder: 26 % (12 %) anfører en forvær-
ring – den højeste procentdel i verden – 
og 41 % (52 %) anfører en forbedring

 - Lokalsamfund: 9 % (11 %) anfører en 
forværring, og kun 18 % (24 %) anfører 
en forbedring

 - Kreditorer og investorer: 44 % (16 %) 
anfører en forværring – den næsthøjeste 
procentdel næst efter Spanien (52 %) – og 
24 % (43 %) anfører en forbedring, hvil-
ket er den tredjelaveste procentdel næst 
efter Spanien (23 %) og Argentina (19 %)

 - Regering og tilsynsmyndigheder: 26 % 
(31 %) anfører en forværring og 18 %  
(24 %) en forbedring 

Tax
• På spørgsmålet om, hvorvidt det at blive 

anset for at betale en ‘rimelig andel’ i skat er 
vigtigt, svarer kun 53 % (75 %) af de danske 
topledere, at de er enige eller helt enige 
heri – hvilket er en af de laveste procentdele 
i verden.

• 47 % (59 %) er enige i, at det bør kræves, at 
multinationale virksomheder offentliggør 
deres omsætning, overskud og skattebeta-
linger for hvert af de geografiske områder, 
de opererer i. 

• 71 % (58 %) er enige i, at det er rimeligt, at 
skattemyndigheder verden over frit udveks-
ler oplysninger om virksomhederne.

• 56 % (63 %) er enige i, at regeringens skat-
tepolitik og de lokale skattesystemers kon-
kurrencedygtighed er de vigtigste faktorer, 
når virksomheden skal beslutte, hvor de vil 
drive deres forretning.

• 65 % (65 %) er enige i, at det nuværende in-
ternationale skattesystem ikke er blevet æn-
dret med henblik på at afspejle den måde, 
multinationale virksomheder arbejder på i 
dag, og der er derfor behov for en reform.

• 44 % (40 %) tror ikke på, at der kan opnås 
enighed i G8/G20 og OECD omkring indfø-
relse af en væsentlig reform af det internati-
onale skattesystem inden for de næste to år.

Miljø
• 71 % (80 %) af de danske topledere er enige 

eller helt enige i, at det er vigtigt for forret-
ningen at måle og forsøge at reducere virk-
somhedens miljømæssige fodaftryk – hvilket 
er en af de laveste procentdele i verden.

Regeringen
• Hele 68 % (50 %) af de danske topledere 

mener, at regeringen bør prioritere at skabe 
et skattesystem, som er mere konkurrence-
dygtigt og effektivt internationalt. Og 68 % 
(51 %) mener, at deres regering har været 
for ineffektiv til at opnå dette.

• 62 % (53 %) mener, regeringen bør priori-
tere at sikre stabilitet i den finansielle sektor 
samt adgang til kapital, der er til at betale. 
Og 38 % (46 %) mener, at deres regering 
effektivt har opnået dette.

• 47 % (41 %) mener, regeringen bør priori-
tere at sikre en kvalificeret arbejdsstyrke.  
Og 26 % (21 %) mener, at deres regering 
har været effektiv til at opnå dette.
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