
PwC

Velkommen til 

CEO-konferencen 2020



CEO live poll

Hvad er den vigtigste agenda for din 

virksomhed i 2020?

• Skriv ét ord og tryk submit
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Danske key findings fra
PwC’s CEO Survey 2020
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Troen på vækst i den 
globale økonomi i 2020 falder markant

5

%
af de danske CEO’s tror på vækst

i den globale økonomi i 2020



v
Forventer du, at omsætningen i din virksomhed 

vil stige, falde eller forblive uændret i 2020? 

• Vil stige i høj grad

• Vil stige i nogen grad

• Ingen ændring

• Vil falde i nogen grad

• Vil falde i høj grad

• Ved ikke

CEO live poll
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Forventninger til 
vækst i egen virksomhed

%
af de danske CEO’s tror på vækst

i egen virksomhed i 2020
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Topledernes vigtigste 
vækstmarkeder i 2020

%
af de danske CEO’s er ser USA 

som vigtigste vækstmarked
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Hvilken økonomisk effekt forventer du, at 

coronavirus (COVID-19) får på jeres omsætning i 

2020? 

• Tab på mere end 10 %

• Tab på 5-10 %

• Tab på op til 5 %

• Ingen effekt

• Stigning på op til 5 %

• Stigning på 5-10 %

• Stigning på mere end 10 %

• Ved ikke

CEO live poll
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Storbritannien falder
markant

%
af de danske CEO’s ser Storbritannien

som vigtigste vækstmarked i 2020 
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Hvilken økonomisk effekt forventer du, at Brexit får 

på jeres omsætning i 2020?

• Tab på mere end 10 %

• Tab på 5-10 %

• Tab på op til 5 %

• Ingen effekt

• Stigning på op til 5 %

• Stigning på 5-10 %

• Stigning på mere end 10 %

• Ved ikke

CEO live poll
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CEO’ernes største 
bekymringer i 2020

%
af de danske CEO’s er bekymrede 

for cybertrusler 
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Klimaet bekymrer, 
men der er også muligheder

68%
udtrykker, at de er bekymrede for 

klimaændringer

16

95%
mener, at klimatiltag kan give deres

virksomhed en konkurrencemæssig

omdømmefordel

66%
ser klimainitiativer som en

betydelig mulighed for at levere

nye produkter og services



Hvor mange procent tror du, Danmark kan 

reducere sin CO2-udledning med inden 2030?

• Mindre end 50 %

• 50-59 %

• 60-69 %

• 70 % eller mere

• Ved ikke

CEO live poll
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