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Om PwC’s Global CEO Survey 2016

PwC’s Global CEO Survey er en af verdens førende
toplederundersøgelser og er i år gennemført for 
19. gang.

Flere end 1.400 toplederinterviews er foretaget i
perioden september til december 2015 i 83 lande verden
over. 61 danske CEO’er fra nogle af de største
virksomheder i Danmark har deltaget i årets
undersøgelse.

Undersøgelsen viser bl.a. CEO’ernes forventninger til 
vækst, deres bekymringer, og hvad de særligt forholder 
sig til i det kommende år.



De globale toplederes forventninger til væksten i verdens-
økonomien har lidt et knæk

 De globale toplederes 
forventninger til vækst i 
verdensøkonomien har taget et 
dyk og er faldet med 10 
procentpoint til 27 %.

 De danske toplederes 
forventninger til vækst i 
verdensøkonomien næsten på 
niveau med sidste år.

 Set over en toårig periode er der 
tale om et fald på 20 og 17 
procentpoint hos henholdsvis de 
danske og globale topledere, som 
forventer en forbedring i 
væksten.

Antallet af CEO’er, som 
forventer en forbedring 
i væksten i den globale 
økonomi de kommende 
12 mdr.:

Vækstforventninger



De danske CEO’er har positive forventninger til vækst i egen 
virksomhed, men en øget tilbageholdenhed

De næste 12 mdr.

De næste 3 år

86 % forventer 
vækst 

(2015: 86 %)

I høj grad: 30 %
(33 % i 2015)

I nogen grad: 56 %
(53 % i 2015)

97 % forventer 
vækst 

(2015: 95 %)

I høj grad: 38 %
(45 % i 2015)

I nogen grad: 59 % 
(50 % i 2015)

Vækstforventninger



Bekymringen for overregulering, den hastige teknologiske 
udvikling og cybercrime vokser markant

77 % 
(63 % i 2015)

Overregulering

Adgang til talent

Den hastige teknologiske
udvikling

Geopolitisk usikkerhed

Truslen fra cybercrime

56 %
(38 % i 2015)

52 % 
(63 % i 2015)

51 % 
(35 % i 2015)

59 % 
(63 % i 2015)

Bekymringer – top 5

Bekymringer

Ønske til politisk fokusområde:

79 %

Kompetent og
omstillingsparat

arbejdsstyrke



NedskæringerSamme niveau
Ansætte flere

48 % 34 % 18 %

Færre CEO’er forventer at ansætte flere, men flest forventer fortsat
at ansætte

Danske CEO’ers
forventninger til 
medarbejdervækst:

Fald på ca. 10 
procentpoint

Stigning på ca. 11 
procentpoint Fald på ca. 2 

procentpoint

Globalt: 
49 % Globalt: 

30 % 
Globalt:

21 % 

Medarbejdervækst



Flest har peget på Tyskland, som bliver det vigtigste vækstmarked

44 %
18 % i 2015

Tyskland

USA

Sverige

Kina

Norge

Danske CEO’ers top 5 vækstmarkeder

36 %
25 % i 2015 31 %

25 % i 2015

23 %

41 %
33 % i 2015

Vækstmarkeder

39 %

USA

Kina

Tyskland

Storbritannien 11 %

Indien 9 %

Brasilien 8 %

Japan 5 %

Rusland 5 %

34 %

19 %

De globale
CEO’ersvigtigste
vækstmarkeder i

2016:

Mexico 5 %

UAE 5%

Nye i top 10 og
erstatter Indonesien

og Australien



De danske CEO’ers top 3 tilpasningsstiltag, 
som de planlægger at gennemføre inden for 
de næste 12 mdr.:

Flest danske CEO’er planlægger driftseffektiviseringer, outsourcing 
og strategiske alliancer

Driftseffektiviseringer 
(82 % mod 73 % i 2015)

Outsourcing af en forretningsproces eller -funktion
(52 % mod 45 % i 2015)

Nye strategiske alliancer eller joint ventures 
(46 % mod 55 % i 2015).

Tilpasningstiltag



Teknologiske fremskridt forandrer verden

74 % af de danske CEO’er peger på, at 
teknologiske fremskridt er den megatendens, 
der vil skabe de største forandringer. 

82 % af de danske CEO’er foretager
forandringer i måden, hvorpå de anvender
teknologi. 

Teknologiske fremskridt



Øgede stakeholderforventninger stiller krav til virksomhedernes 
fokusområder

Håndtering 
af risici

Måling af 
succes

Håndtering af brand 
kommunikation og 

marketing

Anvendelse af 
teknologi

De rette partner-
skaber

92 % 85 % 84 % 82 % 80 %

De danske CEO’er foretager forandringer inden for følgende områder 
for at imødekomme ændrede stakeholderforventninger:

Stakeholderforventninger

84 % af de danske 
CEO’er svarer, at 
det forventes af 
deres virksomhed, 
at den adresserer 
øgede stakeholder-
forventninger.



Succesfulde virksomheder har en klar identitet og et klart afsæt for 
strategien, som afspejles i alt, hvad de foretager sig

Anvend virksomhedens ‘capabilities’ til at sætte retningen for den fremtidige værdiskabelse.

5 acts, 
som er 
forudsæt-
ning for 
succes i et 
komplekst 
marked.

Skab en klar identitet, som har afsæt i den værdiskabelse og -position, man som virksomhed
bringer til markedet.

Gør identiteten til et centralt omdrejningspunkt i strategien, og tilrettelæg alle aktiviteter 
omkring den.

Definér virksomhedens kultur, og anvend den som eksekveringskraft.

Foretag driftseffektiviseringer og tilpasninger, så de støtter op om virksomhedens identitet
og strategi.

Strategi

1

2

3

4

5

Kilde: PwC’sStrategy&, Strategy That Works 



Kort fortalt

Positivt, men 
øget tilbage-

holdenhed, 
hvad angår 

vækst.

Stigende 
bekymringer for 

bl.a. 
overregulering 

og cybercrime.

Teknologiske 
fremskridt 

forandrer 
verden og 

virksomheder-
ne.

Øgede 
stakeholder-

forvent-
ninger stiller 

nye krav. Behov for et klart 
afsæt for strategien, 

som kan skabe en 
‘capability’-drevet 

organisation.



Succes skaber vi sammen...
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