
Kriserne står i kø. De åbner for nye muligheder – men også 
nye trusler. Der er meget at være opmærksom på som leder 
af en virksomhed. Her får du 8 opmærksomhedspunkter, 
som du med fordel kan interessere dig for i 2023. 

8 opmærksomhedspunkter 
for erhvervsledere



55
Cybersikkerhed

11
Råderum

66
Forsyningskæder

22
Bæredygtighed

77
Eksport

33
Arbejdskraft

88
Dansk økonomi

44
Digitalisering

Styrk virksomhedens økonomiske råderum .................3

Bæredygtighed og samfundsansvar...................................4

Fastholdelse, tiltrækning og tilpasning ............................5

Ny teknologi og tilskudsmuligheder ..................................6

Trusler og risikohåndtering ......................................................7

Fra just in time til just in case .................................................8

Sådan bliver 2023 ..........................................................................9

4 vigtige nedslagspunkter .....................................................10

Verden er under kraftig forandring, og det er virksomhedernes vilkår også. Heldigvis evner dansk økonomi og 
danske virksomheder at tilpasse sig skiftende forhold. Det har de seneste kriser med al tydelighed demonstreret. 

En fleksibel tilgang til strategi og planer er afgørende. Det er ligeledes en forudsætning, at der er styr på virksom-
hedens økonomiske råderum, hvilket det første opmærksomhedspunkt handler om. Der er 7 andre punkter, og vi 
håber, at du bliver inspireret til at prioritere dine ressourcer og dit fokus. Indholdet i denne udgivelse er blevet til i 
et samarbejde mellem Sydbanks økonomer, analytikere og andre faglige eksperter samt ved et rundspørge blandt 
erhvervsledere.  

God læselyst. 

Morten Laugesen, 
erhvervsøkonom i Sydbank.

Læg en plan
– og vær klar til at afvige fra den



Handlefrihed og råderum 
Handlefrihed til at udnytte mulighederne og modstandskraft i krisetider afhænger af virksomhedens økonomiske 
råderum. Din virksomhed har et økonomisk råderum, når den har en god likviditet, en god balance mellem egen-
kapital og fremmedkapital, samt når den evner at skabe et overskud.

De seneste år har budt på store økonomiske omvæltninger, der har påvirket virksomhedernes arbejdskapital. På 
vej ind i en ny virkelighed med lavere vækst og højere renter vil det for mange give god mening at gå styringen af 
arbejdskapitalen efter i sømmene, så der er styr på virksomhedens økonomiske råderum.

Arbejdskapitalen er de penge, der er bundet i debitorer, kreditorer og varelagre, som er nødvendige for at opret-
holde den daglige drift. Der er derfor flere knapper, der kan skrues på, for at optimere arbejdskapitalen.

For en del virksomheder er lagerhylderne nok et oplagt sted at starte, hvis de vil optimere arbejdskapitalen i den 
nuværende situation. Som følge af de mange forstyrrelser i forsyningskæderne har din virksomhed måske valgt 
at bestille ekstra mange varer hjem for at kunne imødekomme efterspørgslen. 

Frigør kapital 
Nu ser vi imidlertid, at propperne i forsyningskæderne er ved at løsne sig. Samtidig har den tårnhøje inflation og 
økonomiske usikkerhed gjort mange forbrugere tilbageholdende. Derfor kan du overveje, om der kan frigøres 
både kapital og lagerplads ved at skrue lidt ned for lagerbeholdningerne.

Måske vil det være muligt at optimere din virksomheds arbejdskapital ved at tage fat på virksomhedens tilgode-
havender fra salg. Med en effektiv og hurtig faktureringsproces og ikke mindst en god rykker-procedure er det 
for mange virksomheder muligt at få kradset tilgodehavender hurtigere ind og derved optimere arbejdskapitalen.

Styrk virksomhedens 
økonomiske råderum
Er du klar, når en gylden mulighed dukker op, eller ulykken rammer? Evnen til at skifte ret-
ning og agere fleksibelt er afgørende.
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Krav om samfundsansvar
Der er et stigende pres på virksomhederne for at udvise samfundsansvar og for at arbejde målrettet med bære- 
dygtighed. Presset kommer fra mange interessenter; medarbejdere, bestyrelser, offentlige og private kunder, 
pengeinstitutter, medier og politikere.

De store virksomheder er allerede forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. De skal bl.a. af-
give oplysninger om forretningsmodel, risiko og status på arbejdet med bæredygtighed. Når virksomhederne skal 
rapportere om risici og status, kan de benytte sig af ESG-nøgletal. ESG omhandler tre dimensioner af bæredygtig-
hed; Environmental, Social og Governance. Med andre ord handler det om påvirkning af miljøet, det sociale ansvar 
og om ansvarlig ledelse. Rapporteringen kan være en del af årsrapporten eller være en selvstændig rapport.
  
Nye krav til rapporteringen
I fremtiden øges kravene til rapportering, og flere virksomheder vil blive berørt. EU-parlamentet har vedtaget rap-
porteringsdirektivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som pålægger virksomhederne at rap-
portere og offentliggøre arbejdet med bæredygtighed. I første omgang er det børsnoterede virksomheder med fle-
re end 500 medarbejdere, der bliver underlagt direktivet. Efterfølgende bliver mindre virksomheder, herunder 
børsnoterede SMV’ere, forpligtet til at efterleve direktivet. Selv SMV-segmentet kan blive påvirket af direktivet, da 
de som underleverandører kan blive afkrævet forskellige former for dokumentation. 
Små og mellemstore virksomheder kan med fordel forberede sig på at skulle rapportere om ESG-nøgletal og 
ESG-risici. Dermed vil de kunne differentiere sig fra andre virksomheder og opnå en væsentlig konkurrencefordel. 

Arbejdet med bæredygtighed er en proces, som din virksomhed aldrig bliver helt færdig med. Her er nogle gode 
råd til, hvordan I griber opgaven an:  

 ● Sæt mål for virksomhedens (E) miljøpåvirkning, (S) sociale ansvar og (G) ansvarlig ledelse

 ● Vælg egnede kvantitative mål, og begynd indsamlingen af ESG-data 

 ● Prioritér ressourcerne ud fra en risikobaseret tilgang

 ● Arbejd med kommunikationen om bæredygtighed, og vær forsigtig, så I ikke bliver beskyldt for greenwashing

 
Du kan få hjælp og vejledning
Erhvervspuljen er relevant, hvis du overvejer at investere i projekter med fokus på at spare energi eller nedbringe 
CO2-udledningen. Du kan søge om tilskud til en lang række grønne projekter. Virksomheder kan maksimalt få 112 
millioner kroner i tilskud, og puljen dækker op til 50 procent af omkostningerne, afhængigt af virksomhedens 
størrelse. Erhvervspuljen administreres af Erhvervsstyrelsen, og du kan læse mere om puljen på sparenergi.dk.

Klimakompasset.dk er en hjemmeside til virksomheder, som arbejder med den grønne omstilling. Her kan du 
blandt andet få overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser, ligesom du kan få idéer til, hvordan du 
kan nedbringe virksomhedens klimaaftryk.

Du kan også få hjælp og inspiration ved at læse en vejledning om ESG-nøgletal (udgivet af FSR, Finansforeningen 
og Nasdaq).

Bæredygtighed og 
samfundsansvar
Vi er langt fremme med den grønne omstilling i Danmark. En stor del af vores energiforbrug 
kommer fra vind, sol og andre vedvarende energikilder, og de danske virksomheder er gode 
til at udnytte energien på en effektiv måde.
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Fastholdelse
Fastholdelse af eksisterende medarbejdere er den mest effektive måde at sikre sig tilstrækkelig arbejdskraft på. Det 
kræver mange ressourcer at rekruttere og oplære nye medarbejdere, og et stort gennemtræk kan være et symptom 
på lav trivsel og mangelfuld ledelse. 

Her bidrager uddannelse, kompetenceudvikling, karriereplanlægning, medindflydelse og oplevelse af mening alt 
sammen til øget trivsel. Trivselsundersøgelser kan desuden give et fingerpeg om stemningen i virksomheden, og det 
er vigtigt at tage resultatet alvorligt og handle på det. 

Et kompetent lederskab er et must, og det kommer ikke af sig selv. Det forudsætter en nøje udvælgelse, løbende eva-
luering og kontinuerlig uddannelse af ledere. Gode ledere skal både være fagligt stærke og rumme menneskelig var-
me. Er trivslen høj, vil det smitte af på virksomhedens omdømme, når medarbejderne taler godt om deres arbejds-
plads. Det gør det lettere at tiltrække nye medarbejdere.  

Tiltrækning
Tiltrækning af arbejdskraft har i de senere år været den største bekymring i mange virksomheder. Den hårde konkur-
rence om medarbejdere betyder, at virksomheder må gå flere veje for at komme i kontakt med potentielle medarbej-
dere. Relationen kan skabes ved at ansætte studentermedhjælpere, lærlinge, ungarbejdere og ved at tilbyde ulønnede 
praktikforløb. Det er også muligt at indgå mere formaliserede samarbejder med uddannelsesinstitutioner og at delta-
ge på karrieremesser. 

Det store og nye rekrutteringsværktøj er LinkedIn. Ledelsen, nøglemedarbejdere og HR skal arbejde målrettet med at 
udbygge deres netværk, slå stillinger op og prikke til potentielle medarbejdere – alt sammen i LinkedIn-universet. 

For mange virksomheder kan udenlandsk arbejdskraft være en mulighed, og der findes en række offentlige og private 
organisationer med speciale i udenlandsk rekruttering, fx Workindenmark. 

Tilpasning
Nogle virksomheder kan have brug for at reducere arbejdskraften som følge af et faldende aktivitetsniveau. I perio-
der med usikkerhed kan det være en fordel at gøre brug af fleksibel arbejdskraft som vikarer og medarbejdere med 
tidsbegrænsede ansættelser. Er der tale om en midlertidig nedgang i aktivitetsniveauet, kan tiltag som midlertidige 
hjemsendelser og arbejdsdeling være relevante. Er der tale om længerevarende tilpasninger, kan frivillige fratrædel-
ser og senioraftaler være relevante tiltag. Det kan dog også være nødvendigt med masseafskedigelse. 

I perioder med kriser og tilpasning af arbejdsstyrken er åbenhed overfor medarbejderne og samarbejde med de fag-
lige organisationer vigtig. Åbenhed kan skabe en forståelse for virksomhedens situation og for nødvendigheden af 
at tilpasse arbejdsstyrken. Det øger muligheden for at tiltrække tidligere medarbejdere, når aktivitetsniveauet igen 
er stigende.

Arbejdskraft
– fastholdelse, tiltrækning og tilpasning
Nogle virksomheder kan få behov for at nedskalere arbejdsstyrken, men for de fleste er mangel 
på arbejdskraft stadig den største udfordring.

33
Arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft i mange brancher
% af virksomheder i branchen, der mangler medarbejdere
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44
Digitalisering

Ny teknologi
I de seneste år er der sket en mærkbar stigning i antallet af danske virksomheder, der arbejder med nye tek-
nologier som 3D-print, kunstig intelligens og Internet of Things. Der er ligeledes sket en stigning i antallet af 
virksomheder, der anvender forskellige former for robotter. Mens det for fem år siden var 10 procent af danske 
virksomheder med mindst 10 ansatte, der anvendte robotter, er det i dag 23 procent, der anvender en eller flere 
robotter.

Det er især de store virksomheder, der er gode til at tage de nye digitale muligheder til sig. Der er dog ingen tvivl 
om, at det også for mange SMV’er giver mening at være opmærksom på nye digitale muligheder. For det er ofte 
investeringer i ny teknologi, der skaber fremgang i produktiviteten og dermed sikrer, at virksomhederne bevarer 
deres konkurrencekraft. 

Mangel på arbejdskraft
Samtidig kan investeringer i ny teknologi være med til at løse den mangel på medarbejdere, som mange virksom-
heder oplever i øjeblikket. Det er der allerede mange, der har for øje. En undersøgelse, som analyseinstituttet 
Voxmeter gennemførte for Sydbank i foråret, viser, at det er hver ottende SMV, der i løbet af det kommende år 
har planer om at investere i robotter eller andre automatiseringsløsninger, fordi de mangler medarbejdere.

Tilskudsmuligheder 
For SMV’er med et ønske om at skrue op for digitaliseringen er det værd at fremhæve tilskudsprogrammet  
SMV:Digital, hvor virksomheder med op til 249 medarbejdere kan søge om tilskud til en række digitaliseringstil-
tag. Eksempelvis er det muligt at søge om et tilskud på 100.000 kroner til indkøb af rådgivning til et udviklings-
projekt indenfor digitalisering, e-handel eller automatisering. Projektet behøver ikke at være fuldstændigt køre-
klart, når virksomheden søger om midler fra SMV:Digital. Projektet kan have en afklarende karakter, hvor der er 
fokus på at identificere, hvilke løsninger der er relevante for at løse virksomhedens konkrete udfordring.

It-sikkerhed
Med digitaliseringens mange positive elementer følger også en ubehagelig bagside, der desværre er blevet mere 
tydelig i løbet af de seneste år. Ifølge Danmarks Statistik har mere end hver fjerde virksomhed med mindst 10 an-
satte, der har oplevet et eller flere brud på IT-sikkerheden. For tre år siden var det blot 10 procent af virksomhe-
derne. For mange virksomheder giver det mening at genbesøge deres cybersikkerhed, hvilket du kan læse mere 
om i punkt 5 i denne publikation.

Digitalisering
– ny teknologi og tilskudsmuligheder
Digitaliseringen har i en årrække stået højt på dagsordenen hos mange virksomheder. 
Faktisk er vi i Danmark så dygtige på den digitale front, at vi nu ifølge schweiziske IMD er 
verdens mest konkurrencedygtige land indenfor digitalisering. Særligt blandt de små og 
mellemstore virksomheder (SMV’er) er der dog fortsat plads til forbedringer på det digitale 
område.
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SMV-virksomhederne biver ramt 
Risikoen for at blive udsat for digitalt bedrageri eller cyberindbrud er i høj grad også til stede for de små og mel-
lemstore virksomheder. Risikoen er vokset støt de seneste år både målt på sandsynlighed og negativ effekt, og det 
stiller krav til virksomhedernes it-sikkerhed og medarbejdernes adfærd, så de kan modstå forbrydernes nyeste 
påfund. Her er tre ting, du skal være opmærksom på, i takt med at din virksomhed bliver mere og mere digital.

Phishing og Ransomware
Den absolut største trussel er ransomware – altså en slags ondsindet software, som krypterer virksomhedens 
filer og låser adgangen til dem. IT-kriminelle bruger metoden til at afpresse virksomheder økonomisk. Det nye 
er, at de IT-kriminelle udøver dobbelt-afpresning ved at true med at offentliggøre dine data og låse for dem på 
samme tid.

90 pct af alle vellykkede cybersikkerhedsangreb begynder med en phishing-mail. Her har forbryderne held 
med at lokke medarbejdere i virksomheden til at klikke på et link eller åbne en vedhæftet fil ved at udgive sig 
for at være fra en myndighed, banken eller en anden, virksomheden har tillid til. På den måde har de opnået ad-
gang til virksomhedens interne systemer og data. 

Falske fakturaer
En anden stor trussel mod danske SMV’er er svindel med fakturaer. Forbryderne sender en falsk regning til 
virksomheden, som bliver narret til at betale. Det kan også begynde med et phishing-angreb, hvor de får ad-
gang til systemerne for på den måde at få indsigt i, hvem virksomhederne handler med. Så kan de nemt forfal-
ske en faktura fra en leverandør og bede om, at betalingerne overføres til et nyt kontonummer.

Styr på compliance
Der er mange ting, virksomhederne skal have styr på. Databeskyttelsesforordningen og fx NIS2-direktivet, som 
rammer virksomheder indenfor særlige brancher, hvis de har med kritisk infrastruktur at gøre. Sørg for at have 
fokus og styr på myndighedskrav til databeskyttelse og sikkerhedsforanstaltninger – så står du også godt rustet 
imod udefrakommende angreb.

Cybersikkerhed
– trusler og risikohåndtering
Truslen fra cyberkriminalitet mod danske myndigheder og virksomheder er alvorlig. 
I medierne hører man jævnligt om store selskaber, der er blevet ramt.

 ● Isolér din backup fra dine produktionsdata, og sørg for at opbevare din 
backup på en enhed uden adgang til jeres interne netværk, internettet 
eller andre eksterne netværk. Det skal ikke være muligt at få adgang ved 
hjælp af medarbejdernes normale logins. 

 ● Sørg for at holde alle programmer opdateret. Dermed reduceres risiko-
en for, at de kriminelle kan udnytte gamle og kendte sårbarheder. 

 ● Få en sikkerhedspakke: Antivirus, lokal firewall, phishing-filter på mails, 
DNS-blokering. 

 ● Sørg for at klæde dine medarbejderne på, så de kender til truslen og 
udviser forsigtighed. Giv plads til, at de fortæller hurtigt og åbent om 
det, hvis de tror, de har haft en sikkerhedshændelse. 

 ● Lær at spotte mistænkelige mails. 

 ● Test jer selv med gratistjenester og brug gratis offentligt tilgængelige 
vejledninger.  

 ● Lad være med at være lokal administrator på jeres computer. Det kan 
give skadeligt software lettere adgang til en stor del af dine systemer og 
data.  

 ● Kend jer selv: Få et overblik over alt udstyr, alle tjenester og alle brugere 
– også de eksterne. 

 ● Før kontrol med leverandører – særligt databehandlere i cloudtjenester. 

 ● Lav stærke adgangskoder, genbrug dem ikke, brug kodehusker. (tip: på 
HaveIBeenPwned.com kan du tjekke, om fx din e-mailkonto er blevet 
kompromitteret). 

 ● Del ikke flere oplysninger end nødvendigt.

Gode råd, 
hvis du 

vil undgå 
angreb

55
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Robuste forsyningskæder
De danske virksomheders ønske om at skabe mere robuste forsyningskæder kommer tydeligt til udtryk i 
en undersøgelse, som Sydbank har gennemført blandt 400 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) 
i samarbejde med analyseinstituttet Voxmeter. Ifølge undersøgelsen er det 46 procent af landets lager-
førende SMV’er, der som følge af de store forstyrrelser i forsyningskæderne ønsker at have flere varer på 
lager, end de har haft tidligere.

For mange produktionsvirksomheder giver det utvivlsomt god mening at have lidt ekstra råvarer på lager. 
Det sikrer, at samlebåndene ikke går i stå, selvom vigtige leverancer pludselig bliver forsinkede. I praksis er 
det dog ikke helt ligetil at vurdere, hvor stort et lager din virksomhed bør have. Der findes ingen simple 
tommelfingerregler. Størrelsen af din virksomheds ”sikkerhedslager” beror derfor på en afvejning af en lang 
række forhold.

I den afvejning er der en række spørgsmål, du skal tages stilling til: Hvor svært er det at finde alternative le-
verandører til de enkelte råvarer og komponenter, hvis de faste leverandører pludselig ikke kan levere til ti-
den? Hvad er risikoen for, at varerne bliver ukurante? Og hvad er risikoen for, at varerne falder i værdi, mens 
de ligger på lagerhylden?

Lager binder kapital
Et andet centralt punkt i afvejningen er, hvor meget kapital du ønsker at binde i varelageret. Derfor er det 
vigtigt, at størrelsen af ”sikkerhedslagret” bliver vurderet i sammenhæng med virksomhedens arbejdskapi-
tal. Det kan du læse mere om i punkt 1 i denne publikation.

Samtidig med at mange virksomheder skruer op for lagerbeholdningen, ønsker andre virksomheder i høje-
re grad end tidligere at finde flere leverandører i det europæiske nærområde. I Voxmeters rundspørge for 
Sydbank er det i hvert fald 37 procent af de lagerførende SMV’er, der udtrykker ønske om at finde leveran-
dører, der er placeret tættere på deres egen produktion eller salgsmarked.

Produktion i Europa 
Foruden leveringssikkerhed er der mange andre faktorer, der har betydning for valget af leverandører. Det 
gælder ikke mindst kvalitet og pris. Derfor kommer vi næppe til at se, at al produktion flytter tilbage til 
Europa. Det er dog værd at fremhæve, at et stigende fokus på bæredygtighed også er med til at gøre flere 
virksomheder mere tilbøjelige til at satse på nærområdet fremfor Asien og andre fjerntliggende lande.

Det fornyede fokus på at finde leverandører i det europæiske nærområde er ikke kun en tendens, der gør sig 
gældende blandt danske virksomheder. Tyske, svenske og andre europæiske virksomheder udtrykker sam-
me ønske. Det er med til at skabe nye muligheder for danske virksomheder, der gerne vil positionere sig 
som underleverandører til virksomheder i disse lande.

Forsyningskæder
– fra just in time til just in case
Store dele af dansk erhvervsliv har i løbet af de seneste to år været negativt påvirket af 
de forstyrrelser, der har været i de internationale forsyningskæder. De store udfordringer 
med at få varer og vigtige komponenter hjem til tiden har fået mange virksomheder til 
at gentænke deres tilgang til forsyningskæder og lagerstyring.

66
Forsyningskæder

Hvordan har forstyrrelserne i de internationale 
forsyningskæder påvirket din virksomheds stra-
tegi, når det gælder lagerstyring?

Vi ønsker hverken at 
have færre eller flere 

varer på lager
38%

Vi ønsker at have 
flere varer på lager

46%

Vi ønsker at 
have færre

varer på lager
13%

Ved ikke
3%

Ønsker I i dag, at jeres leverandører er placeret 
tættere på produktionen og/eller salgsmarkedet, 
end I gjorde tidligere?

Ved ikke
3%

Ja
37%

Nej
54%

Antal besvarelser: 242 SMV’er.  Kun lagerførende virksomheder har svaret på disse spørgsmål. Kilde: Voxmeter for Sydbank
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Eksport for 1.750 mia. kr.
I kroner og øre eksporterer Danmark årligt varer og tjenesteydelser for 1.750 mia. kr. Det dækker over 970 mia. kr. i vareeksport og 780 mia. kr. 
i tjenesteeksport. Vareeksporten er domineret af medicinalprodukter, fødevarer og underleverancer til den tyske bilindustri. Tjenesteeksporten 
er i høj grad drevet af en stor søtransport. EU aftager mere end 60 pct. af Danmarks vareeksport og er derfor vores suverænt vigtigste eks-
portmarked. Her er Tyskland det naturlige omdrejningspunkt. I de senere år har Tyskland dog måttet vige pladsen for USA som vores største 
eksportmarked. Det er især takket være en stor fremgang i vores medicinaleksport til USA. 

120.000 arbejdspladser
Målt på arbejdspladser er Tyskland dog klart vores vigtigste eksportmarked. Det vurderes, at eksport til Tyskland skaber 120.000 arbejdspladser 
og involverer flere end 10.000 danske virksomheder. Eksporten til USA er derimod centreret omkring få, store medicinalvirksomheder. Med an-
dre ord har SMV’erne rigtig godt fat i de europæiske og nordiske eksportmarkeder, men i ringere grad USA. Udover USA har Kina været vores 
helt store vækstmarked. Det er formentlig en tendens, som vil fortsætte, i takt med at den kinesiske middelklasse får endnu mere købekraft. 25 
procent af den danske fødevareeksport går til Kina. 

Mørke skyer i horisonten
Ude i horisonten kan man dog skimte mørke skyer, da den høje inflation vil lægge en dæmper på den globale købekraft. Derudover kan den kraf-
tige vækstopbremsning i Kina qua nultolerancepolitikken have taget toppen af de seneste års væksteventyr i Kina. I det hele taget ser det svære-
re ud i den kommende tid. Eksporten til Europa vil være kraftigt påvirket af energikrisen, som i vores optik vil vare minimum et par år yderligere. 

Det vil gå hårdt udover særligt Tyskland, men flere sydeuropæiske lande er også meget afhængige af gas og betaler derfor dyrt for energien. Det 
vil i mindre grad ramme i Norge og Sverige, der, på nær det svenske boligmarked, står godt rustet til modvinden i 2023. Her kan man altså med 
fordel rette fokus hen som SMV.  

Heldigvis står de danske eksportvirksomheder stærkt. Danske virksomheder har gode løsninger indenfor den grønne omstilling og digitalisering, 
og vores medicinaleksport er med til at dæmpe konjunkturudsvingene i dansk økonomi. Derudover er danske virksomheder kendetegnet ved høj 
energieffektivitet og stor omstillingsparathed, hvilket vil give en konkurrencefordel i det nuværende miljø med høje energipriser.

Den grønne omstilling
I den kommende tid er det særligt vores løsninger indenfor den grønne omstilling, som kan klare sig godt. Det gælder ikke kun vindmøller og 
solceller, men også en hel skov af underleverandører i industrien. Danske industrivirksomheder kan også med fordel orientere sig mod forsvar-
sindustrien. Regeringer over hele Europa vil bruge flere penge på forsvaret i de kommende år, og det åbner muligheder for mange typer af indu-
strivirksomheder. Særligt i en tid, hvor andre dele af produktionen bliver udfordret af konjunkturerne.

Sammensætningen af vores eksport giver danske virksomheder stor eksponering overfor udsving i euro, dollar, norske og svenske kroner. Gan-
ske vist fører Danmark fastkurspolitik overfor euroen, men som beskrevet går mere end 60 procent af vareeksporten til EU. Det er altså flere 
hundrede milliarder, der årligt eksporteres til eurolande, og derfor kan selv små udsving i kronen overfor euroen have stor betydning. Vi vurderer, 
at kronen meget vel kan forblive på stærke niveauer omkring 744 over for euroen i de kommende 6 til 12 måneder.

Valutakurser påvirker indtjeningen
Dollaren har været på himmelflugt i 2022, og vi venter, at tendensen til en stærk dollar vil fortsætte ind i 2023. Dollaren vil dog være følsom 
overfor et pludseligt omslag i den amerikanske forbundsbanks (Feds) pengepolitik. Hvis inflationspresset i USA aftager kraftigt, kan det penge-
politiske pendul hurtigt svinge i retning af lempelser i USA.  I forhold til de skandinaviske valutaer venter vi, at den norske krone vil handle i in-
tervallet 72-75 øre overfor danske kroner på 12 måneders sigt, mens den svenske krone ventes at handle i intervallet 71-73 øre overfor danske 
kroner.

Eksport
– sådan bliver 2023
Eksporten er en hjørnesten i dansk økonomi. Eksport udgør lidt mere end halvdelen af BNP og beskæftiger op imod 
900.000 danskere – en tredjedel af den totale beskæftigelse. 

77
Eksport
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Vigtige nedslagspunkter: 
 

 ● Inflation 
Inflationen har sandsynligvis ikke helt toppet, men er 
meget tæt på. Vi forventer fortsat høj inflation i 2023. 
Købekraften er bombet flere år tilbage og vil kun stige 
marginalt i 2023.

 ● Boligpriser 
Da opbremsningen i økonomien er delvist drevet af 
højere renter, vil vi også se, at boligmarkedet står for 
skud. Heldigvis er der ikke tegn på bobledannelse på 
det generelle boligmarked. Her forventer vi prisfald i 
omegnen af 10 procent, mens det i de dyreste områder 
vil være omkring 15 procent. 

 ● Renter 
Renterne er steget kraftigt i 2022. De korte renter kan 
bide sig fast på de meget høje niveauer i 2023, mens de 
lange renter kan falde lidt tilbage i løbet af 2023.

 ● Råvarer 
Råvarepriserne er set over en bred kam kraftigt på vej 
ned. Der er undtagelser, men i takt med at økonomien 
bremser mere op, vil vi forvente at se flere prisfald. 
Selvom vi dog mange steder vil lande højere end før 
pandemien.

Solidt fundament 

Heldigvis er dansk økonomi godt rustet. Beskæftigelsen er rekordhøj, og det sikrer et solidt fundament under for-
brugerne, som også har brugt de seneste knap 10 år på at polstre sig. Opsparingerne er altså store, og det står i 
skarp kontrast til perioden op til finanskrisen. Det kan – sammen med en økonomi i generel balance og en god 
konkurrenceevne – skåne os for det værste.

Nu kommer recessionen 
Helt slipper vi dog ikke. Vi forventer, at en recession snart vil indfinde sig i økonomien. Det vil betyde lavere pro-
duktion i industrien, et fald i boligpriserne og flere arbejdsløse. En dyb krise har vi dog forudsætningerne for at 
undgå. Situationen bliver nok værre end under den europæiske gældskrise, men kommer til at minde mere om 
den end om finanskrisen.

Dansk økonomi
– 4 vigtige nedslagspunkter
Efter at være kommet bragende ud af coronapandemien ser den kommende tid nu mere 
svær ud for dansk økonomi. Det er særligt den høje inflation, som vil udfordre forbrugere og 
virksomheder. Oveni kommer de stigende renter, der vil have samme effekt.  

8  8  
Dansk økonomi
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