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 M 
nge danskere 
fik den første 
indikation 
under sidste 
års COP15 
– at USA og 
Europa ikke 

længere på forhånd kan slå streger-
ne på det geopolitiske verdenskort 
og trumfe en vestlig agenda igen-
nem.

Nye verdensmagter er opstået 
– Indiens, Kinas og Ruslands ind-
flydelse er jo åbenlys – men derud-
over er en lang række andre lande 
kommet i en liga, hvor hele verdens-
samfundet er nødt til at tage deres 
politiske og økonomiske dagsorden 
alvorligt. Mellemøsten har ved sin 
olierigelighed længe kunnet virke 
både foran og bag de storpolitiske 
kulisser, men at et samlet Afrika, 
endda med støtte fra en række syd-
amerikanske og asiatiske lande, 
pludselig tonede frem som en bety-
delig magtfaktor, var ikke set før.

Bortskaffelsen hen over de sidste 
20-30 år af mange af tidligere tiders 

Megatrend: Vækstlande
Trods finanskrise træder over 70 millioner mennesker hvert år ind i middelklassen. Markeder forrykkes, og en 
højere grad af tværkulturel forståelse bliver et krav til virksomhederne, der også vil møde nye risici.

begrænsende toldbarrierer har bety-
det en større uafhængighed og bed-
re muligheder for de enkelte u-lande 
i relation til at få økonomierne  til 
at vokse lokalt. Læg hertil faldende 
fødselsrater i de fleste u-lande, som 
medfører, at flere arbejdsduelige 
skal brødføde færre munde. Det gi-
ver naturligvis en større økonomisk 
frihed for den enkelte familie. Oven 
i kommer den stærkeste urbanise-
ring i verdenshistorien; mere end 
1,5 million mennesker flytter hver 
uge fra landet til byerne – langt de 
fleste af dem i u-lande. Nøjagtig de 
samme to faktorer lå bag den øko-
nomiske vækst i Vesten hen over det 
meste af de sidste to århundreder.

Siden 1990 er tværnationale kapi-
talstrømme vokset tre gange hurti-
gere end det globale BNP. Blot for ek-
semplets skyld kan nævnes, at kun 
én ud af 10 dollar i dag er i fysisk 
form – altså en pengeseddel – de ni 
øvrige findes kun virtuelt.

middelklassen: Resultatet er, at u-
landene ikke længere blot vil udgø-
re hele verdens fabrik, men derimod 
blive storleverandører af arbejds-
kraft, talent, innovation og kapital. 
Et enkelt eksempel herpå er, at an-
tallet af Fortune 500-virksomheder, 
som er hjemmehørende i u-lande, er 
fordoblet på kun fire år.

Flere end 70 millioner mennesker 
træder hvert år ind i middelklassen 
– trods finanskrisen. Det betyder, at 
knap 40 procent af verdens befolk-
ning om ti år vil have middelklas-
sestatus. Vi vil derfor fremadrettet 
se, at u-landene i allerhøjeste grad 
også vil være relevante afsætnings-
markeder.

Men de nye, købedygtige forbru-
gere kommer fra en kæmpestor vifte 
af etniske og kulturelle baggrunde. 
Dette giver udfordringer til ikke ale-
ne salgs- og marketingfunktionerne, 
men også til produktions-, logistik- 
og HR-funktionerne. De nye forbru-

gere har kun lille loyalitet overfor 
– hvis overhovedet kendskab til – de 
etablerede globale brands. Og selv 
om de hoved for hoved kun har ca. 
15 procent af købekraften målt op 
imod deres vestlige medborgere, er 
de stadig det største og mest interes-
sante marked i fremtiden.

De virksomheder, som tilretter 
deres innovation til denne virkelig-
hed, vil gøre det fantastisk i fremti-
den. Eksempler, som er værd at føl-
ge er Tatas Nano-bil (til en pris på 
2.200 dollar) og Godrej’s ChotuKool-
køleskab (til 69 dollar).

Tre andre eksempler:
Kinesiske Huawei, som bl.a. pro-

ducerer sticks til mobilt bredbånd 
for TDC, Telia og Telenor, var i 2009 
den virksomhed, der på verdensplan 
søgte om flest patenter via den inter-
nationale patentorganisation, WIPO. 
Ingen amerikanske virksomheder 
var i top 10.

Amerikanske Caterpillar er på 
verdensplan dobbelt så stor som sin 
nærmeste konkurrent på marke-
det for entreprenør-grej. Men det er 
målt på omsætning. Ser man i ste-
det på antal solgte enheder, er 9 af 
verdens 12 største producenter på 
markedet kinesiske.

Franske l’Occitane, som produce-
rer skønhedsprodukter i den relativt 
billige halvdel af luksussegmentet, 
har netop valgt Hong Kong-børsen 
til sin IPO og ikke den mere åben-
lyse Euronext i Paris – ganske enkelt 
fordi u-landene defineres som virk-
somhedens vigtigste marked frem-
adrettet.

lehman sisters: Den teknologiske ud-
vikling gør, at ikke kun mastodon-
ter er i stand til at skabe økonomisk 
vækst af betydning. Dette så Mu-
hammad Yunus allerede for år tilba-
ge, da han i Bangladesh iværksatte 
sin forretningsmodel med mikrolån 
til fattige kvinder. Han havde iden-
tificeret, at Lehman Sisters næppe 
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var gået konkurs – fordi kvinder ge-
nerelt er mere risikobevidste og der-
med bedre låntagere.

En række tilsvarende initiati-
ver er siden gået deres sejrsgang 
på tværs af kontinenterne. F.eks. 
er et dansk-zambiansk joint ven-
ture, Kukula Capital, netop nu ved 
at rejse sin første investeringsfond 
med støtte fra danske investorer. 
Fondens investeringsfokus er på 
små og mellemstore virksomheder 
i ekspansionsfase, hjemmehørende 
i Zambia.

afrika: Netop Afrika bliver forvente-
ligt den næste grimme ælling, som 
kommer til at udvikle sig til en smuk 
svane.

Kontinentet er åbenlyst stadig 
plaget af voldsom indre uro på re-
gionalt plan; af naturkatastrofer og 
høj børnedødelighed samt en stor 
udbredelse af bl.a. AIDS. Men nye 
vinde blæser – og ikke kun på grund 

af den naturlige høje forekomst af 
råstoffer, f.eks. olie, kobber og dia-
manter.

Faktisk viser en McKinsey-un-
dersøgelse fra juni 2010, at råstof-
fer kun står for 1/3 af væksten i Afri-
ka, mens landbrug, produktion og 
finans bidrager med en tilsvaren-
de vækst. F.eks. har 40 procent af 
alle kenyanere mobiltelefoner – og 
halvdelen af disse anvender dem til 
mobil-betaling. Dertil kommer, at 
samhandlen med Kina er vokset 30 
procent årligt de seneste år. Afrikas 
samlede økonomi er dermed nu på 
størrelse med Ruslands eller Brasi-
liens.

multi-fokus: En tilsvarende udvik-
ling har fundet sted i Mellemøsten, 
hvor Asien nu har overtaget Euro-
pas og Nordamerikas plads som den 
største samhandelspartner.

De væsentligste effekter af denne 
megatrend på danske virksomheder 

og deres fremtidige ledere er, at kra-
vene til multi-fokus øges markant. 
Danske direktører skal i fremtiden 
forholde sig til langt flere markeder – 
både på produktions- og indkøbssi-
de, men ikke mindst på salgssiden.

Det kræver en væsentlig højere 
grad af tværkulturel forståelse – og 
sætter dermed en standard, hvor-
efter udlandsophold, særligt i ikke-
vestlige kulturer under uddannelsen 
eller tidligt i karrieren bliver mere 
reglen end undtagelsen. Hertil kom-
mer udvisning af større fleksibilitet 
i beslutningsprocesser, da bl.a. so-
fistikerede markedsundersøgelser 
og pålidelige supply chain-partnere 
ikke altid er tilgængelige. Endelig vil 
evnen til at håndtere risici holistisk 
blive efterspurgt. Med eksponentielt 
flere muligheder på kortere tid vil 
fremtidens ledere blive tvunget til 
at analysere, afveje, reducere og fi-
nansiere risici i hidtil uset omfang. 
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”Vi vil derfor 
fremadrettet 
se, at u-lan-
dene i aller-
højeste grad 
også vil være 
relevante 
afsætnings-
markeder”

6 megatrends
Berlingske Nyhedsmagasin har 
bedt Jakob Stengel Hansen, partner 
i den globale headhuntervirksom-
hed Stanton Chase, komme med  
sit bud på de megatrends,  
der vil få størst indflydelse på frem-
tidens lederskab. 

I næste uge: Sundhed.n
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