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Forventninger til den globale økonomi
•  36 % af de danske topledere forventer en stigning i 

væksten i den globale økonomi i det kommende år, 
hvilket er på niveau med sidste år (35 %).

•  Flertallet af de danske CEO’er – 54 % – forventer,
  at væksten i den globale økonomi vil være uændret 
 de næste 12 mdr., mens kun 10 % forventer en 

tilbagegang.
•  Blandt de globale topledere er forventningerne til 

vækst i verdensøkonomien faldet med 10 procent-
 point til 27 %.  

Forventninger til vækst i egen virksomhed 
de næste 12 mdr. 
•  Færre danske CEO’er svarer, at de i høj grad forventer 

vækst i egen virksomhed, mens flere svarer i nogen 
grad, når man sammenligner med sidste år: I høj 
grad: 30 % (33 % i 2015), i nogen grad: 56 % 

 (53 % i 2015).
•  Denne tendens ses også blandt de globale topledere: 
 I høj grad: 35 % (39 % i 2015), i nogen grad: 47 % 
 (45 % i 2015). 

Forventninger til vækst i egen virksomhed 
de næste tre år
•  På den lidt længere bane ses samme tendens blandt 
 de danske CEO’er: I høj grad: 38 % (45 % i 2015), 
 i nogen grad: 59 % (50 % i 2015). 
•  Ser man samlet set på de positive forventninger til 

vækst (dem der har valgt ’i høj grad’ og ’i nogen grad’), 
så er de danske CEO’er mere positive end de globale. 
97 % (95 % i 2015) af de danske CEO’er er positive, 
mens det samme gælder for 91 % (93 % i 2015) af 

 de globale.

Medarbejdervækst og talentstrategi
•  Blandt de danske CEO’er forventer flest fortsat at 

ansætte flere i det kommende år, selvom vi ser en 
nedgang i forhold til sidste år – fra 58 % til 48 %.

•  Flere af de danske CEO’er forventer at holde antallet 
af medarbejdere på samme niveau sammenlignet 
med sidste år (34 % mod 23 % i 2015).

•  59 % af de danske CEO’er svarer, at de i deres talent-
 strategi har fokus på at udvikle morgendagens ledere 

for at kunne være relevante og konkurrencedygtige. 
49 % svarer, at de har fokus på medarbejdernes evner 
og omstillingsparathed, mens 44 % svarer, at de har 
fokus på virksomhedskultur.

 
Overordnet set er de danske 
CEO’ers forventninger til vækst 
i egen virksomhed positive. 
Dog er der færre, som svarer, 
at de i høj grad forventer vækst, 
mens flere svarer i nogen grad.

 
Teknologiske fremskridt 
er den megatendens, som 
forventes at skabe de
største forandringer 
i de kommende år.
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Vækstmarkeder
• 44 % af de danske CEO’er (18 % i 2015) har valgt 
 Tyskland, som bliver det vigtigste vækstmarked. 
• Næstflest har valgt USA (41 % mod 33 % i 2015), 

som sidste år var valgt af flest, og USA bliver 
efterfulgt af Sverige (36 % mod 25 % i 2015), 
Kina (31 % mod 25 % i 2015) og Norge (23 %, 
hvilket også var tilfældet i 2015).

Tilpasningstiltag
•  Top 3 tilpasningstiltag, som de danske CEO’er 

planlægger at gennemføre inden for de næste 12 mdr., 
er: omkostningseffektivisering (82 % mod 73 % i 
2015), outsourcing (52 % mod 45 % i 2015) og nye 
strategiske alliancer eller joint ventures (46 % mod 

 55 % i 2015).

Den teknologiske udvikling
•  Teknologiske fremskridt er den megatendens, som 

flest CEO’er – 74 % af de danske og 77 % af de
 globale – forventer vil skabe de største forandringer.

•  Langt flere danske CEO’er er bekymret for den hastige 
teknologiske udvikling (56 % mod 38 % i 2015), 

 og 51 % er bekymret for cybercrime (35 % i 2015).
•  82 % af de danske CEO’er svarer, at de foretager 

forandringer i måden, hvorpå de anvender teknologi.
•  De teknologier, de gør brug af, er CRM-systemer, 

kommunikation via sociale medier samt data og 
analytics.

Stakeholderforventninger
•  84 % af de danske CEO’er svarer, at det forventes

 af deres virksomhed, at den adresserer øgede 
stakeholderforventninger.

•  For at imødekomme ændrede stakeholderforvent-
ninger foretager de danske CEO’er forandringer inden 
for brand, kommunikation og marketing (92 %), 
håndtering af risici (85 %), måling af succes (84 %), 
anvendelse af teknologi (82 %) samt indgåelse af 
partnerskaber (80 %).

Trusler og bekymringer
•  46 % (48 % i 2015) af de danske topledere svarer, 

at der er flere trusler mod vækst i deres virksomhed 
nu end for tre år siden. 

•  Samtidig svarer 57 % (50 % i 2015), at der er flere 
muligheder for vækst i deres virksomhed nu end 
for tre år siden.

•  77 % af de danske topledere er bekymret for over-
regulering (63 % i 2015), 59 % for adgang til kvali-
ficeret arbejdskraft og kompetencer (63 % i 2015) 
og 56 % for den hastige teknologiske udvikling
(38 % i 2015).

•  Desuden er 52 % bekymret for geopolitisk usikkerhed 
(63 % i 2015) og 51 % for truslen om cybercrime 
(35 % i 2015). 

Ønskeliste til politikerne
•  Top 3 forhold, som de danske topledere mener, 

at politikerne bør prioritere, er en kompetent og 
omstillingsparat arbejdsstyrke (79 %), en tilstræk-
kelig fysisk og digital infrastruktur (54 %) og et 
letforståeligt, stabilt og effektivt skattesystem.


