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den samlede eksport fra Asien og Oceanien vil kunne 
overstige eksporten fra Europa. 

En anden vigtig tendens forudses at blive en fortsat 
integration af udviklingslandene i verdenshandlen. 
Handlen fra udviklingslandene i G20 vil veje tungt. 

Beregninger fra WTO viser, at udviklingslandene 
inden for en overskuelig årrække kan komme til at stå 
for over halvdelen af verdenshandlen. Der er samtidig 
en markant tendens til øget syd-syd-handel, som i 
høj grad har været drevet af Kinas udenrigshandel.

Den tredje tendens for verdenshandlen mod 2030 
vil være, at handel i stadig højere grad vil foregå i vær-
dikæder, hvor eksport og import hænger tæt sammen. 

I dag er det allerede sådan, at hver gang Danmark 
eksporterer for 1 mia. kr., da kommer omkring 330 
mio. kr. fra importerede input og tjenesteydelser, som 
indgår i den danske produktion. Denne tendens vil 
blive endnu stærkere de næste år. 

Den fjerde tendens for verdenshandlen forudses 
at blive en øget handel med tjenesteydelser, som al-
lerede i dag er afgørende for vækst og en dynamisk 
samfundsudvikling i de fleste OECD-lande.

Tjenesteydelser er i høj grad indbygget i varehan-
del, og udbredelsen af værdikæder taler også sit klare 
sprog om, at handlen med tjenesteydelser fortsat vil 
stige som en langsigtet global trend. Opgaven for 

Danmark bliver at være på forkant, og analysen vil 
hele tiden skulle tilpasses virkeligheden. 

I 2016 ser væksten i verdenshandlen kun ud til at 
blive omkring 2 pct. En af grundene er, at antallet af 
handelsrestriktive tiltag er steget de seneste år. 

Hvorvidt et vækstniveau for global handel, som er 
lavere end den globale økonomiske vækst, vil udgøre 
en ny “normal” er dog for tidligt at sige. 

Men det er sikkert, at der er langsigtede globale 
økonomiske forskydninger og handelstendenser, som 
Danmark med fordel kan være på forkant af.

I hvilken retning vil verdenshandlen bevæge sig de 
næste 10-15 år? Hvad vil blive den nye “normal”? 

Og hvilke muligheder og risici vil det indebære for 
Danmark? 

Dette er langt fra enkle spørgsmål, men de er ret-
tidige at stille og analysere, når man som Danmark le-

ver af udenrigshandel og har en 
situation, hvor omkring 800.000 
danske job afhænger af vores 
eksport. 

I udredningen om dansk 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, 
dansk diplomati og forsvar i en 
brydningstid, beskriver Uden-
rigsministeriets analyseenhed 
fire grundlæggende trends i den 
nye “normal” mod 2030, som alle 
kan forventes at udspille sig på 
samme tid.

For det første kan der over de næste årtier forventes 
en markant forskydning af verdenshandlen mod Asien. 

I 2030 forudses Asien at stå for hele 37 pct. af den 
globale eksport af varer og tjenesteydelser, medens 
Europa – som i dag er verdens største handelsblok – 
forudses at ville falde til cirka 33 pct. af den globale 
eksport. Omkring ti år ude i fremtiden forudses det, at 

Sådan ser verdenshandlen ud frem mod 2030
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Kristian jensen, udenrigsminister (V) om kupforsøget i Tyrkiet – til Politiken

“Erdogan havde måske ikke klaret det kupforsøg, hvis ikke 

det havde været for de private og sociale medier i Tyrkiet. 

Det er skæbnens ironi, at han er den præsident, der har 

gjort mest for at indskrænke frie og sociale medier...”

Af Mette Højen, 

cand.mag., erhvervsretoriker og ejer af  

Csuitespeaker

Talens magt er en uudnyttet res-
source i dansk erhvervsliv. Taler 

kan ændre verden. 
Martin Luther King gjorde det. 

“Tear down that wall”, sagde Reagan, 
og før ham skabte Kennedy bånd 
med “Ich bin ein Berliner”. 

På erhvervsscenen kunne Steve 
Jobs tryllebinde forsamlinger i en 
sådan grad, at han fik sit helt eget 
begreb, “reality distortion field”, 
hvor medarbejderne troede lederen 
over fakta. Med ordets magt følger 
en reel magt. 

De fleste topchefer og ledere i Dan-
mark snyder sig selv for den magt. De 
har forudsætningerne, men alligevel 

brænder de sjældent igennem foran 
en forsamling. Noget af det hænger 
sammen med den danske facon, hvor 
vi tænker “hellere for lidt end for me-
get”. Men nok så vigtigt har danske 
erhvervsledere ikke fokus på talens 
magt, og hvad den kan udrette. 

Det er her, erhvervsretorik kommer 
ind i billedet. 

Retorik er evnen til at overbevise, 
nøglen til at gå fra “at præsentere et 
budskab” til “at opnå en handling el-
ler holdningsændring”. 

Erhvervsretorik er præsentation og 
overbevisning i samme bevægelse – 
med andre ord: ledelse. 

Her er første del af topchefernes 
sommerskole i erhvervsretorik. De 
næste kommer de følgende to ons-
dage.

Hav noget på hjerte
Det starter, som med så meget andet i 
forretningslivet, med: målsætninger. 

Hvad er egentlig formålet med en 
tale til for eksempel medarbejdere el-
ler kunder, ud over at det er det, man 
plejer at gøre? Hvad skal taleren op-
nå, hvilken forandring eller handling 
skal præsentationen medføre?

Store talere har det til fælles, at de 
har noget på hjerte. De vil en foran-

dring. Det lyder måske nok en anelse 
højttravende for topchefens Outlook-
hverdag med møder, præsentationer 
og interviews. 

Men ikke desto mindre er det byd-
ende nødvendigt, at taleren bringer 
sin egen person og drivkraft med på 
banen i samspil med de professio-
nelle budskaber. 

I dag er mange præsentationer alt 
for tunge, hvor taleren gemmer sig 
bag det faglige indhold. 

Resultatet er en lind strøm af ab-
strakte, akademiske ord, der er hørt 
før og ikke forandrer noget. 

Professionelt budskab og person-
lighed er lig med profit. Løsningen er 
at motivere budskaberne. 

De er som udgangspunkt sjældent 
positive eller overdrevent spænden-
de, men få værktøjer kan gøre en stor 

forskel. Her er et eksempel: En global 
fødevareproducent skulle overbevise 
et trecifret antal ledere fra den sven-
ske forpakningsindustri. Indpakning 
er kedeligt, men vi gjorde en dyd ud 
af nødvendigheden med: 

“En pose er ikke bare en pose. En 
pose er ikke bare plastik. En pose er 
mit bedste markedsføringsredskab”. 

Kæmp for opmærksomhed
Med sådanne budskaber kan top-
chefen trænge igennem med både 
passion og indlevelse, der gør hele 
forskellen for publikum. 

Kampen om reel opmærksomhed 
er hård, nådesløs og ubarmhjertig. 

Ja, medarbejdere, investorer og 
andre stakeholdere lytter naturlig-
vis, fordi de (også) er professionelle 
i det, de gør. 

Men skal du virkelig gøre en for-
skel i dine mundtlige ledelsespræsta-
tioner, må du have dig selv med. Din 
motivation. Dit engagement. Det, du 
brænder for. Uanset om det er et po-
sitivt, neutralt eller negativt budskab. 

Tænk på de store statsmænd, de 
stærke fodboldtrænere eller de yp-
perste dirigenter. Der er noget af dem 
i hvert minut af deres professionelle 
virke, og sådan bør topchefer også 

tænke. Det er ikke budskaber, som 
flytter virksomheder eller verden. 
Det er mennesker. 

Er du en leder med talens magt? 
Stil dig selv dette spørgsmål i som-
merferien.

Vil du være en af de topchefer, der 
bliver lyttet pligtskyldigt til, eller vil 
du være en af de topchefer, som folk 
ikke kan lade være med at lytte til?

I stedet for bare at aflevere noget 
fagligt indhold, skal du til at spørge 
dig selv: Hvilken forandring ønsker 
jeg med dette? Hvad er mit mål? 

Kan jeg være en moderne leder 
uden talens magt?

De tre trin til talens magt
En god tale eller præsentation star-
ter ikke med PowerPoint, men med 
en plan. Find først svaret på disse tre 
spørgsmål:

1. Hvilken ønsket handling eller 
holdningsændring ønsker jeg hos 
modtagerne?

2. Hvad er ordet, det mentale bil-
lede eller sætningen, modtagerne 
skal huske og kunne gentage en uge 
senere?

3. Hvad er de tre vigtigste elemen-
ter i mit faglige indhold udtrykt i tre 
sætninger?

Værsgo, her er tre trin til talens magt
Med ordets magt følger 
en reel magt, og derfor 
skal danske topchefer 
være bedre til at tale
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“I 2030  

forudses Asien  

at stå for hele 
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den globale  
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varer og  
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Retoriker, taleskriver og trompetist 

Mette Højen træner topchefer i at 

tale i tre kronikker på tre uger

TeMa 

lær at tale, topchef

pct. af den danske befolkning over 

16 år har arbejdet ulønnet og  

frivilligt det seneste år gennem  

en organisation eller forening
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