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Prelude.

� Brad Pitt og Robert Redford hjælper.

� Hør efter hvad de siger!

Iagttag hvad de gør!� Iagttag hvad de gør!

� Sammenlign hvad de siger og hvad de gør!

� 1) Nøglen, 2) kort sigt, 3) Langt sigt, 4) jobs, uddannelse, 
tænkemåde.



Nøglen til fremtiden. 

� Kina’s Premierminister Wen Jiabao 4 Marts, 2011.

� Annual growth target 2011-2015: 7 percent. [Lower 
than the 7.5 percent for the previous five years with annual growth about 
10].

Never seek high economic growth rate and big size � Never seek high economic growth rate and big size 
at the price of environment, as that would result in 
unsustainable growth featuring industrial 
overcapacity and intensive resource consumption.

� http://www.cncworld.tv/news/v_show/12837_China_eyes_7_
pct_growth.shtml



Styring, ledelse, organisering.

� De rigtige svar kræver de rigtige spørgsmål. 

� Fem hovedproblemer:

1) Lavere økonomisk vækst.

2) Rigelighedens æra afløses af knaphedens epoke. 

3) Forskydning af økonomisk, teknologisk, politisk tyngde til Asien 
og derfor nye tendenser derfra.

4) Uddannelse som hovedparameter, men skifter karakter.

5) IKT mv fører til nye måder at tænke på.



A. Kort sigt – Ingen brug for at 
tænke, paradigma uændret!.

� Global gæld. IMF: Global offentlig gæld nu ca. lig 
100% af global BNP.

� I 1970: 30%. I 1950 efter finansiering af WWII: 
100%. I 1920 efter finansiering fa WW I: 70%.100%. I 1920 efter finansiering fa WW I: 70%.

� MEN total gæld OECD lande (privat + offentlig 
gæld) nær på 300% af BNP.

� Hovedkonklusion: Stadig høj, men lavere vækst – i 
Asien.



A.I.a. U.S. føderale gæld. Kilde: CBO, 

http://www.cbo.gov/ftpdocs/123xx/doc12316/08-24-BudgetEconUpdate.pdf



A.I.b. Hvad vil der ske?

� Netto rentebetalinger på det føderale budget.

� 2010 1.4% of BNP. 2020 3.4%. 20% af TOTALE 
føderale budget.

� USA ultimatum til kreditorer. Enten vi restrukturer � USA ultimatum til kreditorer. Enten vi restrukturer 
US gæld (afskriv en del af den), vi fortsætter med 
ekspansiv økonomisk politik og afstår fra 
protektonisme eller I beder om ‘your pound of 
flesh’ og US vækst (Jeres marked) aftager og vi vil 
blive protektionistiske. Vælg!



A. I. .c. Kommer U.S. tilbage?

� U.S. Konkurrenceevne:

� 1990 til 2008 27.3 million nye arbejdspladser. 
Fantastisk.

� Af hvilke 26. 3 millioner i den offentlige sektor og � Af hvilke 26. 3 millioner i den offentlige sektor og 
0.6 millioner i ‘the tradeable sector’! Ikke fantastisk!

� U.S. produktivitet trend 2000-2010 2.5%.

� Dette tiår 1.5%.

� Udgifter til velfærd skabt af demografi stiger 2 
procentpoins mere end BNP.



A. I. . d. EURO – Japan. Alle tal er procent af BNP.

� Statsbudg. Underskud. EUROzone. 2009: 6,2% , 
2010: 6%, 2011: 4,2%, 2012: 3,6%, 2013: 3,2%. 
Ref (2011) USA 9,1%. Japan 8,3%, UK 8,8%.  

� Statsgæld. 2011. US 100%, Eurozone 85%, UK � Statsgæld. 2011. US 100%, Eurozone 85%, UK 
80%, Japan 230%.

� Primær balance 2011 (excl rentebetalinger): EUROzone 1,5%, 
US 8%, Japan 8,9%, UK 5,6%.

� Men ulige fordelt. Sydeuropa. Faktisk også bedre 
end det fremstilles. Primær saldo. Italien i balance, 
Grækenlands underskud 1,5%.

� Kan EURO fungere? Ja, men traktatændring.



A. Konklusion. Kort sigt. Lavere vækst!

� Kernen: 

1. Valg mellem to modeller. A: Europa tæring efter næring. B: 
USA bare kør los uden hensyn til gæld og underskud.

2. Hvem bestemmer her? De folkevalgte regeringer eller 
kolossale delvist obskure globale fondsdannelser? kolossale delvist obskure globale fondsdannelser? 

� G-3 vækst falder. Asien. Lavere og anderledes vækst.

� Gælden forsvinder ikke af sig selv; det vil tage mange år at 
nedslide den.

� Budbringer om magtskifte – økonomisk, teknologisk og dermed 
også politisk – fra USA og Europa plus Japan til Asien.

� Ny form for økonomi styret af befolkning og knapheder.



B. Langsigtet – ny tænkning. 

�Først, Demografi og urbanisering. 

�Andet punkt, knapheder.

�Konsekvensen heraf.�Konsekvensen heraf.

�Hovedkonklusion: Ny type af vækst.



B. I. Demografi.

� % af over 65 år til 15-64 år.    2005        2020   2050

� EU                                              22            29       48
USA                                            18            24       34
Kina                                            11            17       39
Indien                                            8            10       21Indien                                            8            10       21
Japan                                          30            47       74
Afrika                                            6              7       11

� Under 15 år og over 64 år i procent af 15-64 årige.  2010 2020 

� Japan                                                                        55      67
EU                                                                             53      59 
USA                                                                           52      56
Kina                                                                           38      44
Indien                                                                         56      49



B.II. 1/2. Megabyer/megaregioner.

� Urbanisering Kina. 1975 17.4%, 2005 40.4%, 
2015 49.2%. 2020 800 mio mennesker → ca 
60%. 350 mio flere heraf 240 mio tilflyttere.

� Urbanisering Indien. 1975 21.3%, 2005 � Urbanisering Indien. 1975 21.3%, 2005 
28.7%, 2015 32%. 2020 540 mio → 41.5%.

� Blikskure? Nye byer? Bystrukturer?
� Økonomi, transport, logistiks, infrastruktur 

(biler!) og adfærdsmønstre.



B. II. 2/2. Megabyer/megaregioner. markeder til 2025. 

� Kina: transport, kommunikation, bolig, off ydelser, 
personlige produkter, sundhed, og rekreation plus 
uddannelse.

� Indien: transport og kommunikation, fødevarer, 
sundhed, efterfulgt af boliger og off ydelser, sundhed, efterfulgt af boliger og off ydelser, 
rekreation og uddannelse.

� Relevans for styring, ledelse, organisation:

� Kina udvikler ny form for urbanisering, investering i 
byer, moden by-planlægning, sustainable byer.

� Indien gør det ikke – i det mindste ikke endnu.
� Source: McKinsey, comparing urbanization in China and India, July 2010.



B. III. a. Knapheder. 

� Fødevarer.  FAO 40 lande står over for knaphed på fødevarer, 40% forøgelse af fødevareproduktion til

2030 og 70% til 2070 for status quo. Tabel.
� Råvarer. Tabel.
� Energi/olie. WB om Østasien:  Lav CO2 udslip mulig, men, kul ↓ 37% (halvering 2030), omkostning pr år USD 

85 miA.  Tabel.85 miA.  Tabel.
� Vand. Netto eksportører: Vestlige halvkugle + Afrika. Netto importører: Resten af verden. Tabel. 
� Miljøforurening. WB: Sundhedsomkostninger fremkaldt af luft og vandforurening i Kina er omkring 4.3% 

af BNP. Tilføjes ikke-sundhedsomkostninger, som er 1,5% af BNP, bliver den totale omkostning omkring 5.8%.

� De er gensidigt afhængige. Forsøg på at løse en af
dem, forværrer situationen i andre.



C. a. Transitionen.  

�Verden gennemgår to centrale 
ændringer. 

�Fra Masseforbrug til 
Massekommunikation. Massekommunikation. 

�Fra rigelighedens æra til knaphedens 
æra

�To nøgle begreber; Viden –
Knapheder.



C. b Transitionen. Viden.

� Viden bliver den vigtigste produktionsfaktor, 
men produktivitet øges kun, hvis viden deles –
et antal individder må arbejde sammen i en 
gruppe – og resultater må fordeles på en fair, 
ligelig og acceptabel måde. ligelig og acceptabel måde. 

� Gensidig tillid er nødvendigt for at få dette til 
at fungere.

� Fælles værdier er den eneste vej for at få 
gensidig tillid til at slå rødder og skabe social 
kapital og social sammenhæng. 



C. c. Transitionen. Knapheder-produktions teori.

� Produktion. I den industrielle model, var produktivitet 
produktion per person (manhour), I realiteten få mere 
ud af arbejdskraft per arbejdstime.

� I fremtiden bliver produktivitet et spørgsmål om at 
producere mere med mindre input; squeeze mere 
output ud of en enhed af input/resourcer. 
producere mere med mindre input; squeeze mere 
output ud of en enhed af input/resourcer. 

� Et produkts livscyklus kommer I søgelyset, ikke blot se 
på det færdige produkts resource brug. Dem der 
mestrer denne kunst, bliver fremtidens vindere 
(nationer & virksomheder). 

� Nye produkter har ofte indbygget ‘terminator’ 
mekanisme eller er programmeret til at vare et 
begrænset antal år.



C. d. Transitionen. Økonomi. Principper.

� Adam Smith: pursuance by the individual for wealth coalesced into higher wealth 
for society as a whole because society’s wealth is the accumulation of individual’s 

wealth.

Keynes: Consumption theory – how to get people to consume more, consumption 
key of economics. Future: How to get people to consume less or different consumption 

pattern.pattern.

Ikke gangbar længere.
� Byrdefordeling, gøre noget for andre, og mindre materialistisk

forbrug kan kun ske med gensidig tillid. Den enkelte vil kun 
give afkald på dele af potentielle gevinster, hvis overbevist
om, at andre gør det samme. I modsat fald holde fast og et 
pinefuldt slagsmål om fordeling følger, som kan riev samfundet
i stykker. 



C. e. Transitionen. Nøgleord.

� Både viden som produktionsfaktor og 
byrdefordeling peger frem mod, at fokus på 
den enkelte erstattes af fokus på gruppen.

� Økonomi erstattes af interdisciplinær analyse. � Økonomi erstattes af interdisciplinær analyse. 
Uddannelse, governance, transaktion omkostninger, kreativitet.

� Men fremfor alt værdier holder deres indtog 
som styrefaktor og erstatter homo 
oeconomicus.



B+C. KONKLUSION. Langsigtet.

� Asien bliver afgjort fremtidens globale leder. Men

� Gradvist skift væk fra den vestlige livsstil –
American style capitalism (masseforbrug, corporate 
governance) - efter to hundrede års dominans. governance) - efter to hundrede års dominans. 

� Økonomisk globalisering redefineres af Asien.

� Vesten bevæger sig gradvis ind i rollen som den, 
der tilpasser sig i stedet for den, der viser vej.

� Kolossale politiske og økonomiske perspektiver.



D. Jobs/Uddannelse/Tænkemåde.

� Om 20 år arbejder vi stort set alle i jobs, der ikke 
kendes i dag.

� Uddannelsessystemet skal forberede mennesker til  
opgaver med ukendte kompetencer, Hvordan?opgaver med ukendte kompetencer, Hvordan?

� Hvad sker der, hvis vi går galt i byen med ubalance 
mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer?

� Objektivitet erstattes af subjektivitet.



D. I. a. Jobs/Uddannelse.  

� Hvad er det for store opgaver uddannelsessystemet 
skal forberede studenter til at løse og under hvilke 
vilkår?

� 1: Byrdefordelingens ubønhørlige lov. (måske 
fortolkes og forstås relativt). fortolkes og forstås relativt). 

� 2: Acceptere og forstå globaliseringens vilkår.
� 3: Multikultur.
� 4: Forstå det teknologiske skift (IKT).
� 5: Erkende det bagvedliggende behov som 

styringsfaktor.



D. I. b. Jobs/Uddannelse.  

� Fra dygtiggørelse indenfor eet område til at 
kombinere en række funktioner og kompetencer.

� Det følger af, at knapheder er forbundne med 
hinanden. Forsøg på løsning af et af dem øger hinanden. Forsøg på løsning af et af dem øger 
problemet for andre.

� Intersektoral og interdisciplinær undervisning, 
kombinationsevne, evne til at forstå virkninger ANDRE 
steder af, hvad vi gør.

� Danmark. Ikke dårlig. Muligheder. Asien. Stærk 
indenfor een sektor uddannelse,  ikke kombination.



D. I. c. Jobs/Uddannelse.. Kilde Canton, James, The 

Extreme Future, 2007.

� Top jobs i 2020.

- Knowledge management advisors

- Nano-bio entrepreneurs

- Artists, writers, poets

- On-demand supply-chain designers

- Global headhunters- Global headhunters

Top jobs i 2025

- Reality interactive TV producers

- Gene engineers

- Robotic Psychoterapists

- Cyjacks antihackers

- personal privacy advisors

- personal identity finders



D. I. d. Jobs/Uddannelse. 

� Innovation og globalisering godt for lønindkomst, men ikke for 
job stabilitet. Simpsons! Gennemsnitlig tid i samme job faldet 
markant over de sidste ti år. 

� Maskiner under kommando af Mennesker (MM) → Optioner til 
rådighed for den Menneskelige Intelligens (OMI).

� Det immaterielle samfund. Uddannet arbejdskraft USA. 1950: � Det immaterielle samfund. Uddannet arbejdskraft USA. 1950: 
29%. 2005: 85%. 

� 70% af amerikanske virksomheder siger arbejdskraft ikke 
uddannet til moderne teknologi.

� Ny teknologi → bruge dens MULIGHEDER.
� Usikkerhed = frygt for globalisering. 
� UDD SYST skabe forudsætning for jobskift. Mindre usikkerhed. 

Sikkerhed for jobs, men ikke DETTE job.



D. I. e. Uddannelse.  

� Uddannelser matche behov. Hvad sker der, hvis det ikke er 
tilfældet.

� US undersøgelse. For lav produktivitet. Premium for ’rigtige’ 
uddannelser. Underminering af konkurrenceevne. Skævvridning 
af samfundet. US 1910-1940 lønudjævning, 1940-1970 svagt af samfundet. US 1910-1940 lønudjævning, 1940-1970 svagt 
stigende ulighed, efter 1980 eksplosiv stigende ulighed, men 
stadig lav produktivitet.

� Der er således tale om STORE samfundsmæssige økonomiske, 
teknologiske og sociale omkostninger ved mismatch. 



D. I. f. Jobs/Uddannelse. 

� US UDD SYST hviler på (bruger) betaling. Udlændinge betaler for det højere 
amerikanske UDD SYST og ‘ingen’ for det primære/sekundære. USA uddanner ikke 
sin egen talentmasse, men udlændinge. Super, så længe udlændingene ønskede at 
blive i USA – det stopper.

� En stribe undersøgelser viser faldende social mobilitet i USA og peger på 
manglende finansiel støtte til uddannelse  som en af årsagerne. ¾ af studenterne i 
146 top UDD INST kommer fra de rigeste socio-øk 25% sammenholdt med 3% fra 
de fattigste 25%. 85% af 2011-gruppen må af økonomiske hensyn flytte hjem –de fattigste 25%. 85% af 2011-gruppen må af økonomiske hensyn flytte hjem –
studiegælden er historisk høj. Nylig undersøgelse (http://pewresearch.org/pubs/1993/survey-is-

college-degree-worth-cost-debt-college-presidents-higher-education-system) fandt, at 57% af Amerikanere 
mener, at højere uddannelse ikke er pengene værd & 75% siger, at det er for dyrt 
for de fleste amerikanere. Samlet studentergæld i USA kan være så høj som 
550miA USD lig ca 5% af nationalindkomsten. (the Economist 29 oktober 2011).

� Den samme tendens er ved at udvikle sig i Kina under indflydelse af stigende 
brugetbetaling.

� Brugerbetaling hæmmer social mobilitet – talentmassen udnyttes ikke.



D. II. a. Tænkemåden skifter.

� Vi bliver mere fikseret på at arbejde sammen i grupper 

- viden som produktionsfaktor

- byrdefordeling.

� Objektivitet er på tilbagetog til fordel for subjebtivitet. Alle 
standpunkter er acceptable jfr den politiske debat i USA, standpunkter er acceptable jfr den politiske debat i USA, 
senest med Republican presidential candidate Michele Bachmann said the storm and last week's 

earthquake were God's way of trying to get politicians in Washington to deal with soaring federal deficits. 
(ABC news 29 Aug 2011).

� IKT, twitter, facebook mv ændrer paradigma for gensidig 
kommunikation. 

� CIA aflæser udviklingen ved at følge facebook mv. Kilde: 

http://sg.news.yahoo.com/ap-exclusive-cia-following-twitter-facebook-081055316.html



D. II. b. Tænkemåden skifter.  

� 61% teknologi hjælper til nye venner. 33% venner online, 
aldrig mødt dem. 62% bruger social networking.

� Gode til at indhente informationer, men ikke til at analysere 
og forstå. Skimming, horisontal ikke vertikal tilegnelse

Systematisk indlæring på vej ud – autodidaktsamfund.� Systematisk indlæring på vej ud – autodidaktsamfund.

� Tabere: Grundforskning, objektivitet. 

� Vindere: Evne til at gøre noget uden at forstå det til bunds. 

� Og hvad gør vi så ved det? Med eller mod strømmen?   



D. III. Styringsfunktionen.

� De nye parametre.

1) Kaskade effekt. Virkningen forstærkes gennem spredning. Eks: Arabisk 
forår.

2) Risikoen/gevinsten stiger gennem flere involverede. Eks: Den finansielle 
krise.

3) Ikke beslutningstagere kræver og har adgang til informationer –3) Ikke beslutningstagere kræver og har adgang til informationer –
grænsen udviskes. Eks. Wikileaks.

4) Hurtigere fordi intet hierarki og dermed styrer informationer og 
påvirker beslutninger. Eks: Obama’s valgkamp 2008.

5) Forhold mellem ’administrator’ og ’kunde’ bliver interaktivt. Ikke 
kommando, men overbevise andre, koncensus - fælles VÆRDIER.

� Netværket slår igennem og ’underminerer’ den gældende politiske og 
administrative model på samme måde, som knapheder ’underminerer’ 
den økonomiske model



E. Konklusion.

� En verden i en overgangsfase, måske af samme 
størrelse som ved industraliseringens begyndelse for 
ca 250 år siden.

� Desværre også uden ledelse, eftersom USA givetvis � Desværre også uden ledelse, eftersom USA givetvis 
stadig er den stærkeste magt, men har tabt vilje og 
evne til at lede. 

� Måske har samfundet baseret på liberalt, 
repræsentativt demokrati og markedsøkonomi løbet 
linen ud.
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