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www.majinvest.dk  - CVR 28 70 59 21

Note: Grafen viser perioden fra lanceringen den 16. juni 2006 til og med den 26. november 2018. 
*Aktiemarkedet er udtrykt ved MSCI World. 
Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Kilde: Morningstar Direct og Maj Invest.

Den lyse graf viser udviklingen i aktiemarkedet 
siden lanceringen af Maj Invest Kontra, mens den 
farvede graf viser afdeling Kontra. 
Maj Invest Kontra investerer i det, der ofte 
har klaret sig godt gennem krise og uro. Med 
Kontra som en del af porteføljen får du ekstra 

risikospredning i forhold til kun at investere i 
aktier og obligationer. Det kan give en beskyttelse 
ved økonomisk krise og finansiel uro. 

Få mere information på 33 38 73 33 eller 
majinvest.dk/kontra. 
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FØLG MED 
Hold dig opdateret indenfor for-
mue, pension og inve stering, med 
de nyeste artikler, videoer og 
podcasts på investorinsights.dk

Frederik Engholm, Chefstrateg

Amerikanske aktier er ekstra 
udsatte, men ikke desto 
mindre må man også holde
sig for øje, at når USA 
knækker ryggen økonomisk, 
så gør det som regel ondt på 
meget af verden.

Annonce

GODT ER IKKE GODT NOK
I Nykredit Private Banking arbejder vi hårdt og dedikeret for at give vores 

kunder nyt overskud. 

Med den tilgang er vi netop blevet kåret – og anerkendt – som Bedst til

Private Banking i Danmark for andet år i træk af fi nansmagasinet The Banker.

Få mere at vide om, hvordan vi kan give dig nyt overskud på

nykreditprivatebanking.dk eller på 70 10 10 76.

USA bliver det vigtigste land for finans-
markederne i 2019, men hvis det lykkedes 
Kina at vende en afbøjende vækst kan det 
også smitte af på emerging markets-aktier. 
Sådan lyder vurderingen fra Frederik Engholm, 
chefstrateg i Nykredit Markets.

Når Frederik Engholm, chefstrateg i 
Nykredit Markets, kigger i krystalkuglen for 
finansmarkederne i 2019, så er det et blandet 
billede, han ser.

Ligesom 2018 bød på perioder med 
markedsuro blandt andet i februar og oktober, 
så ser han for sig, at 2019 også sagtens kan 
byde på flere perioder med røde tal på børserne. 
Ikke mindst relateret til, at amerikansk vækst 
efter hans forventninger mod slutningen af året 
mister lidt luft, og også at den amerikanske 
centralbank i den periode ikke desto mindre vil 
fortsætte med sine renteforhøjelser.

“Men vi tror også, at i hvert fald i den første 
del af året kan der sagtens være nogle pæne 
afkast at hente på aktiemarkedet,” siger 
Frederik Engholm.

Forventninger til stigende kurser relaterer 
sig især til Kina, som er i gang med at prøve at 
få rettet op på en afbøjende vækst.

Det mener Nykredit vil understøtte markedets 
appetit på igen at købe emerging markets-
aktier, eftersom flere af landene i kategorien 
kan mærke det på efterspørgslen, når det går 
godt i Kina.

Samtidig påpeger Frederik Engholm, at 
emerging markets havde et “virkelig, virkelig 
dårligt 2018.”

Det er især i første halvdel af året, at Nykredit 
mener, der er tegn på, at kinesisk økonomi 

klarer sig bedre end forventet i markedet og at 
det derfor kan smitte af på emerging markets.

AMERIKANSKE AKTIER ER EKSTRA 
UDSATTE
To emner, der har optaget markedet meget 
i 2018, har været forhandlingerne om 
Storbritanniens udtræden af EU og politisk uro 
omkring Italien, hvor der var parlamentsvalg 4. 
marts, som blev vundet af det højreorienterede 
Lega og protestpartiet Femstjernebevægelsen.

Nykredit tror stadig, at begge faktorer vil 
have et vist fokus fra markedet næste år, men 
at det vil aftage gradvist, hvad der også kan 
medvirke til at øge appetitten på europæiske 
aktier.

Til gengæld, lyder forudsigelsen, at 
amerikanske aktier kan være der, hvor 
investorerne vender lidt væk fra, til trods for, 
at de vil starte året stærkt rent vækstmæssigt. 
Netop fordi stigende renter og lønpres kan gøre 
appetitten på USA lidt mindre.

Hele diskussionen omkring holdbarheden 
af det amerikanske opsving, hvor økonomien 
nu er oppe og vokse omkring 4 pct, vil præge 
hele året og særligt den sidste del, lyder det.

“Det gør måske også, at amerikanske aktier 
er ekstra udsatte, men ikke desto mindre må 
man også holde sig for øje, at når USA knækker 
ryggen økonomisk, så gør det som regel ondt 
på meget af verden,” siger Frederik Engholm.

USA ER DET VIGTIGSTE LAND FOR 
MARKEDET I 2019
Hvis han skal pege på det vigtigste for, hvad 
der kommer til at drive markedet i 2019, bliver 

Det, at markedet ikke er optaget af enkelt-
stående begivenhed, mener Frederik Engholm 
vil bringe fokus tilbage til noget af det, han 
og Nykredit hele tiden har ment har været 
det vigtigste og mest afgørende for væksten: 
hvilken kurs, centralbankerne tager.

“De fleste økonomiske kriser, nedture eller 
tilbageslag bliver igangsat af centralbanker, der 
forsøger at bremse væksten lidt op og meget 
sjældent lykkes med den fintuning, der skal til, 
så det lige præcis får bremset væksten op i en 
grad, så den på den ene side kommer lidt ned 
i gear og på den anden side ikke falder helt ud 
af sengen. Den balance er meget svær,” siger 
Frederik Engholm.

“Hvis de gør for lidt, så kommer der inflation 
og tegn på overophedning, og så er de nødt til 
at skrue op for blusset, og så falder væksten 
helt sammen.”

Udover renteforhøjelser i USA forventer 
Nykredit også, at Den Europæiske Centralbank 
(ECB) i efteråret 2019 vil hæve renten for første 
gang siden 2011.

FÅR KINA VENDT KURVEN?
Et andet sted, han mener der vil være et stort 
fokus fra markedet er Kina. For virker de tiltag, 
verdens næststørste økonomi har lanceret for 
at stabilisere væksten, som dels er presset af 
nogle stramninger, de selv har lavet, men også 
de handelspolitiske foranstaltninger, som Trump 
har lanceret i sommeren og efteråret 2018.

Frederik Engholm tror der vil være meget 
fokus på om det lykkedes med den her 
byge af forskellige tiltag med lavere renter, 
skattelettelser, infrastrukturinvesteringer, 
særlige gunstige kreditvilkår for eksportører 
mv. Et hav af forskellige tiltag, som alle sammen 
sigter mod det samme, nemlig at stabilisere den 
kinesisk vækst, som så ud til at kunne komme 
under pres i anden halvdel af 2018.

“Det vil der også være relativt meget fokus 
på, især i den første del af 2019,” siger Frederik 
Engholm og tilføjer: “Det kan også være med 
til at definere den regionale udvikling på 
aktiemarkederne, altså hvordan klarer emerging 
markets sig i forhold til udviklede markeder.” 

Chefstrateg om 2019:
Udsigt til uro - men også pæne afkast

det et tre-delt svar, der alle relaterer sig til 
netop USA. Den amerikanske centralbanks kurs, 
det overordnede renteniveau i landet og selve 
væksten i verdens største økonomi.

“Kombinationen af de tre ting er det, vi tror, 
der i løbet af 2019 meget vel kunne risikere 
at markere toppen i aktiemarkedet i det her 
opsving,” siger han.

Det er fordi, Nykredit forventer stigende 
renter fra centralbanken og at de amerikanske 
lange renter også vil tikke en tand højere op, så 
de omkring sommeren når deres højeste niveau.

“Der begynder folk at kigge frem mod et 
2020, som gør dem ængstelige, og hvor der er 
en betydelig risiko for, at amerikansk økonomi 
kunne ende i recession i vores optik.” 

Som vi bevæger os gennem 2019 vil vi 
også se, at amerikansk økonomi vil begynde 
at bremse op på baggrund af en aftagende 
effekt fra det finanspolitiske boost, Trump 
leverede i 2018/2019 i form af blandt andet 
store selskabsskattelettelser og et kraftigt løft 
i de offentlige udgifter, lyder det.

FOKUS ÆNDRER SIG TILBAGE TIL DET 
VIGTIGSTE
Hvor det italienske valg i marts 2018 optog en 
stor del af markedets fokus både før og efter, 
så er der i 2019 udsigt til et år uden større 
enkeltstående begivenheder, der vil påvirke 
markedet, mener Frederik Engholm. Et par 
undtagelser kan være Europaparlamentsvalget 
mellem 23. og 26. maj og risikoen for valg i 
utide i både Tyskland, Spanien og Italien, hvor 
de siddende regeringer hviler på skrøbelige 
grundlag.
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erhvervslivets udvikling.

På CEO-konferencen sætter vi bl.a. fokus på 
vækstforventninger, Danmarks konkurrencekraft og 
debatterer erhvervslivets fremtid med førende aktører i 
dansk erhvervsliv.

Hør indlæg på dagen af blandt andre Kim Fausing, 
President & CEO hos Danfoss, Jeff Gravenhorst, Group 
CEO hos ISS, og Jens Bjørn Andersen, Group CEO hos 
DSV. Dagens facilitator er Cecilie Beck fra TV2.
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Konference // Update regnskab // CFO
Kom og få ny viden om alle væsentlige forhold
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Mette Maix, adm. direktør i Flying Tiger og Kasper 
Basse, adm. direktør og stifter af Joe & the Juice.
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Fra redaktøren

På vej ind i 2019 virker verden vakkelvorn. 

Fra Brasilien til Italien har flere populister 

taget magten, den globale økonomi er 

mere skrøbelig, end den var for et år siden, mar-

kederne er anspændte, USA og Kina er på vej ind 

i en handelskrig, teknologi (og teknologiselska-

ber) skaber angst, og den regelbaserede interna-

tionale orden er i fare. Det gør det svært at lave 

forudsigelser, men også spændende. 

Hvad forudser The Economists journalister 

og gæsteskribenter for det kommende år? Her er 

tolv hovedbudskaber. 

1. De økonomiske vinde vil vende. Til 

sommer vil USA slå sin egen rekord i den længste uaf-

brudte periode med vækst, men inden året er omme, 

er landet måske på vej ind i en recession. Kinas vækst 

vil aftage, mens Indiens vil tage fart. Det postkaotiske 

Syrien vil ligge øverst i vækstligaen, hvorimod Venezu-

ela og Irans økonomier vil skrumpe. I Europa vil Italien 

flirte med en finanskrise. 

2. Markederne vil konvergere. Men hvordan? Vil det 

amerikanske aktiemarked falde ned igen, eller vil resten 

af verden løfte sig op på USA’s niveau? Det kloge bud er det 

sidstnævnte. 

Amerikanske topchefer skal dog nyde det gode liv, 

mens de kan. De gode tider for USA Inc. bliver ikke ved. 

3. Det bliver et godt år for demokratiet. Lande, der 

tilsammen tæller en tredjedel af jordens befolkning, afhol-

der landsdækkende valg, herunder Indien, verdens største 

demokrati, Indonesien og Nigeria. Optimister håber på, at 

valgene vil være de første skridt væk fra de senere års ten-

dens til globale frihedsindskrænkninger.

4. Brexit sker. Og når Storbritannien forlader unio-

nen, vil de gensides beskyldninger og pegen fingre tage til. 

I mellemtiden får EU en ny kommission, et nyt parlament 

og en ny formand for Den Europæiske Centralbank.  

5. Kina bliver nervøse over tallet 9. År, der slutter 

på 9, er akavede for den kinesiske regering. I 2019 er det 

100-årsdagen for Fjerde maj-bevægelsen og 30 år siden den 

blodige undertrykkelse af studenterdemonstrationerne på 

Den Himmelske Freds Plads.

6. Berømte personligheder vil vende tilbage til 
rampelyset. Det gør de takket være deres jubilæer: Det 

er 150 år siden Mahatma Gandhis fødsel, 500 år siden 

Hernán Cortés ankom til Mexico og lige så lang tid siden, 

Leonardo da Vinci døde (geniet fra Toscana rejser frem i 

tiden til 2019 og deler hans betragtninger om den mo-

derne verden, og hans tegninger har inspireret 

vores forside). 

7. En ny månefeber begynder. 50 år efter Neil 

Armstrong tog et kæmpe spring for menneske-

heden, vender rumfartøjer (nogle af dem private) 

tilbage til Månen. I mellemtiden når NASA’s sonde 

New Horizons ud til Ultima Thule, det mest afsides 

besøg i rumfartens historie. 

8.Teknologien kan ikke undgås, men den kan 
heller ikke skjule sig. Hvad end det er kunstig in-

telligens eller ansigtsgenkendelse, vil ny teknologi 

være uundgåelig. Men Silicon Valley har måske top-

pet, og tilsynsmyndighederne i både Europa og USA 

har de store tech-virksomheder i sigte.

9. Stor kultur gør stort indtryk. I USA er man begej-

stret over The Shed i New York (et nyt, stort kulturrum), og 

i Tyskland rystes man over det kontroversielle nye Hum-

boldt Forum i Berlin.  

10. Statistiske milepæle. Halvdelen af verden er på in-

ternettet, Indiens bnp overhaler Storbritanniens, Nigerias 

befolkning når 200 millioner, og i USA overhaler millen-

nial-generationen babyboomerne som landets mest talrige 

generation.

11. Året tilhører… veganeren, “slow social”, selviden-

tificerede køn og registrerede partnerskaber (der haler ind 

på traditionelle ægteskaber i en række lande). Takket være 

FN er det også året for oprindelige sprog. Erhvervslivet er 

nødt til at blive mere opmærksomme på sociale tendenser 

og den politik, de fører med sig. 

12. 2019’s store kamp begynder. Den er mellem præ-

sident Donald Trump og demokratiske flertal i Repræsen-

tanternes Hus. Og det bliver voldsomt.

Du vil finde et stort antal forudsigelser på de følgende 

sider. Vi har en lang række af forskellige stemmer – fra 

lederen af Storbritanniens Labour-parti, Jeremy Corbyn, 

til Stacey Cunningham, formanden for New York Stock 

Exchange, og Pony Ma, adm. direktør i Tencent. Der er en 

særsektion under navnet Open Future – en dialog om at 

genopfinde liberalismen til det 21. århundrede med ind-

slag fra Yuval Noah Harari og Christine Lagarde. Og hvis 

du bliver svimmel af den vakkelvorne verden, kan du 

genfinde balancen ved at læse Steven Pinker, der skriver 

om den langsigtede udvikling, der tyder på enorme frem-

skridt. 

Daniel Franklin

Redaktør, Verden 2019
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Zanny Minton 
Beddoes: 
chefredaktør,  
The Economist

I de sidste to år har én mand over-

skygget alt andet på den politiske 

scene. Præsident Donald Trump 

har splittet USA og domineret globale 

forhold i en grad, der ikke er set lige. 

Det er delvist takket være Trumps stil: 

Twitter-diplomati til hans 55 mio. 

følgere, en foragt for de uskrevne 

regler om, hvordan en præsident 

skal opføre sig, og hans naturtalent 

som tidligere realitystjerne for at få 

opmærksomhed. Men det skyldes 

primært Trumps verdenssyn: Han 

ser verden som et nulsumsspil, og 

for ham er vinderstrategien en på-

klagende, merkantilistisk, racebeto-

net nationalisme, og det har betydet 

et voldsomt skift i den geopolitiske 

rolle, USA har haft siden efterkrigsti-

den. Den frie verdens leder er nu legemliggørelsen af den 

vrede, populistiske modreaktion mod traditionel politik.

Hans enorme skikkelse har affødt ekstreme reaktioner. 

Ifølge hans kritikere er Donald Trump en katastrofe; en 

mand hvis magtmisbrug og stridige retorik udgør en trus-

sel mod det amerikanske demokrati, og hvis chikanerende 

og transaktionsbaserede diplomati ikke bare er økonomisk 

analfabetisk, men også moralsk forkastelig og strategisk 

kortsigtet. Ifølge hans støtter er Trump en stærk mand; grov 

og ubehagelig måske, men en mand, der har medført en 

boomende økonomi og fået fløjtet af for en anakronistisk 

verdensorden. Han har revet op under diplomatiske død-

vande (såsom konflikten om Nordkoreas atomvåben) og 

fremtvunget opgør om mangeårige problemer, hvad end det 

er Kinas snyd med international handel eller de europæiske 

allieredes sølle forsvarsbudgetter. Begge sider er enige om, 

at Trump er i færd med at rive det hele ned. Spørgsmålet er, 

om destruktionen er kreativ eller bare ødelæggende. 

Løgne og angreb på pressen
Indtil videre peger beviserne på begge dele. Der er sket 

alvorlige skader, særligt på den politiske kultur i USA. 

Præsidenten lyver med jævne mellemrum, angriber pres-

Spørgsmålet 
er, om destruk-

tionen er 
kreativ 

eller bare 
ødelæggende

Anden sæson af The Trump Show
Historien vil dømme USA’s 45. præsident på baggrund af de valg, han træffer i 2019,  
mener Zanny Minton Beddoes

sen og fyrer med vilje op under hans 

forbitrede støtters vrede. Alt dette 

har ført til en stemning i det ameri-

kanske samfund, der er mere splittet, 

febril og arrig end på noget tidspunkt 

siden slutningen af 1960’erne. Det 

var særligt tydeligt i tiden op mod 

midtvejsvalget, fra vreden over Brett 

Kavanaughs udnævnelse til høje-

steretsdommer til det morderiske 

galskab i Tree of Life-synagogen i 

Pittsburgh. Trumps forvaltning af 

økonomien er heller ikke lige så pragt-

fuld, som hans støtter påstår. Ja, øko-

nomien boomer, men kun takket være 

en uansvarlig skattelettelse, og inden 

længe går den sukkerkold. 

Udenrigspolitisk er konsekven-

serne af Trumps nedrivning mere 

tydelige og umiddelbare. Trumps hang til at opgive for-

pligtelser, som han betragter som værende “dårlige af-

taler”, har ført til, at USA har trukket sig ud af en stribe 

højtprofilerede internationale aftaler, fra Paris-aftalen 

og atomaftalen med Iran til mindre kendte aftaler som 

Verdenspostforeningen. Dette har skygget for de områ-

der, hvor Trumps tilgang enten har været fremsynet eller 

endda skabt virkelige muligheder. 

Fra fornærmet til forelsket
I Nordkorea har Trumps svimlende skift fra fornær-

melser til forelskelse i den pludseligt indbydende Kim 

Jong-un ført til en åbning og en mulighed for et bedre 

forhold med den løsslupne atomstat. Det har endnu 

ikke medført nogle konkrete resultater, men affæren vil 

fortsætte i 2019. I Syrien og Afghanistan har Trump-re-

geringens tilgang vist sig at være bedre, eller i det mind-

ste ikke værre, end Barack Obamas. Men vigtigst af alt 

er Kina, som Trump ser som en strategisk trussel. Her 

mener han, at USA skal svare igen på kinesernes økono-

miske selvsikkerhed og forhindre landets geopolitiske 

ambitioner. Dette har ræsonneret hos både Republika-

nerne og Demokraterne. 

Verden 2019 | Leder

Det er dog stadig ikke sikkert, om Trumps taktik vil virke, 

særlig ikke hans forkærlighed for straftolde. Det lader til, 

at amerikanernes hårde linje har ført til resultater, men 

det er ikke en gratis omgang. Jo, Trump har svækket det 

globale handelssystem, ikke mindst ved at kastrere Ver-

denshandelsorganisationen, WTO, men hans konflikter 

med Sydkorea, Canada og Mexico – og til en hvis grad EU 

– har medført, at store handelspartnere har givet indrøm-

melser, der ud fra et snævert, merkantilistisk synspunkt 

tæller som en sejr for amerikanerne. 

Vippe lidt til bordet
Disse mindre aftaler kunne være tegn på, at trumpismen 

ikke nødvendigvis handler om at smadre den internatio-

nale orden, men bare at vippe lidt til bordet, erklære sejr og 

så fortsætte derfra. Hvis det er tilfældet, vil Kina være den 

afgørende prøve for strategien, og vinderen bliver afgjort i 

2019. Og det er nu, det vil vise sig, om Trump kan mere end 

bare at rive ting ned. 

Omstændighederne har ændret sig. Trump vil være 

mere begrænset i 2019. Han vil heller ikke blive ved med 

at være lige så heldig. 

Først og fremmest har Demokraterne nu flertallet i Re-

præsentanternes Hus, og Trumps regering bliver nu sat i 

forhør af aggressive kommissioner med juridisk magt til 

at stævne. Rampelyset vil især være på Trumps skat (eller 

mangel på samme), og om brugen af hans ejendomme i 

forbindelse med præsidentembedet er i strid med den 

amerikanske forfatning. Medmindre den særlige ankla-

ger Robert Mueller, der undersøger mulige forbindelser 

mellem Trumps præsidentkampagne og den russiske 

indblanding i præsidentvalget, finder noget eksplosivt be-

vismateriale, vil Demokraternes ledere holde igen med at 

føre en rigsretssag mod præsidenten. Alligevel vil demo-

kraterne være kamplystne og parate til at stille Trump til 

ansvar. 

Væksten falder
Derudover vil aktiekurserne (en af Trumps yndlingsbaro-

metre) dale, og økonomien vil svækkes i løbet af 2019. Det 

skyldes, at den økonomiske stimulus, skattelettelsen har 

medført, vil begynde at aftage, samtidig med at højere told-

mure og højere renter vil sænke væksten. 1. januar stiger 

Trumps straftold på kinesiske varer for omtrent 250 mia. 

dollar (1650 mia. kr.) fra 10 pct. til 25 pct. Den amerikanske 

centralbank, Federal Reserve, vil fortsætte med langsomt 

at stramme pengepolitikken: Mindst to yderligere nøk af 

et kvart procentpoint er sandsynlige i 2019. Indtil videre 

er det kun vækstmarkederne, der har mærket effekten af 

de højere renter, men i det kommende år vil det også gå ud 

over amerikanerne. 

Hvordan vil Trump reagere? Hvis vi skal tro på kritiker-

nes billede af manden, vil han skrue op for den aggressive 

retorik for at aflede opmærksomheden fra problemet. Re-

sultatet bliver utallige Twitter-raserier mod Demokraterne, 

flere angreb mod centralbanken og en række aggressive de-

kreter, bl.a. om immigration, der vil glæde hans vælgere. Et 

allerede vredt land vil blive endnu vredere. Og økonomien 

vil ikke blive hjulpet den mindste smule. 

Netop derfor er det muligt, at Trump, med sit evige 

ønske om at forvirre de politiske kommentatorer, vil 

prøve noget anderledes. Han kunne slå en aftale af med 

Demokraterne om at forlænge den finansielle stimulus 

og hjælpe økonomien. En skattelettelse, der hjælper ar-

bejderklassen rettere end overklassen, er én mulighed, 

mere sandsynligt er en investeringspakke i USA’s infra-

struktur. 

Kampen mod Kina
I hvor høj grad, væksten vil aftage, afhænger også af 

Trumps største udenrigspolitiske beslutning: Hvordan 

man skal håndtere Kina. På mange måder er Trump i en 

stærk position: Indtil videre har amerikanerne lidt mindre 

under handelskrigen, end kineserne har, og han har over-

rasket den kinesiske regering, der ikke havde regnet med, 

at straftoldene ville have den aggressivitet eller størrelses-

orden, de endte med at få. Men Trump er også begrænset: 

Både på grund af den skade, den eskalerende handelskrig 

vil medføre, men også på grund af USA’s nyfundne sino-

fobi. Hvis han laver en hurtig og simpel aftale med Kina, 

der ikke ændrer ved den underlæggende handelspraksis, 

vil han måske endda blive kritiseret for at give efter for 

USA’s voksende rival. 

Det vil sige meget om Trump som præsident, hvordan 

han vælger at takle konflikten. En mere fremadskuende 

præsident ville se det som en historisk mulighed for at 

gentænke resten af verdens forhold til Kina. Han ville 

samle sine allierede ved hjælp af WTO og samarbejde om 

at lave nye handelsregler, samtidig med at han styrkede de 

militære alliancer med andre asiatiske lande som modsvar 

på yderligere kinesiske indgreb. Efter to år med nedriv-

ningstaktik ville han begynde at bygge en ny verdensor-

den, én der bedre afspejler det 21. århundredes realiteter 

og bedre kan takle kappestriden mellem USA og Kina, der 

kommer til at være århundredets afgørende konflikt. Men 

ak, det faktum, at det er så svært at forestille sig Trump gøre 

disse ting, giver desværre et stærkt praj om, hvordan histo-

rien vil dømme ham. 

En mere 
fremad-
skuende 

præsident ville 
se det som 

en historisk 
mulighed
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følgere, en foragt for de uskrevne 

regler om, hvordan en præsident 

skal opføre sig, og hans naturtalent 

som tidligere realitystjerne for at få 

opmærksomhed. Men det skyldes 

primært Trumps verdenssyn: Han 

ser verden som et nulsumsspil, og 

for ham er vinderstrategien en på-

klagende, merkantilistisk, racebeto-

net nationalisme, og det har betydet 

et voldsomt skift i den geopolitiske 
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om destruktionen er kreativ eller bare ødelæggende. 
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sen og fyrer med vilje op under hans 

forbitrede støtters vrede. Alt dette 

har ført til en stemning i det ameri-

kanske samfund, der er mere splittet, 

febril og arrig end på noget tidspunkt 

siden slutningen af 1960’erne. Det 

var særligt tydeligt i tiden op mod 

midtvejsvalget, fra vreden over Brett 

Kavanaughs udnævnelse til høje-

steretsdommer til det morderiske 

galskab i Tree of Life-synagogen i 

Pittsburgh. Trumps forvaltning af 

økonomien er heller ikke lige så pragt-

fuld, som hans støtter påstår. Ja, øko-

nomien boomer, men kun takket være 

en uansvarlig skattelettelse, og inden 
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Udenrigspolitisk er konsekven-

serne af Trumps nedrivning mere 
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og atomaftalen med Iran til mindre kendte aftaler som 
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endda skabt virkelige muligheder. 

Fra fornærmet til forelsket
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Først og fremmest har Demokraterne nu flertallet i Re-
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Det farlige 9-tal
Han har samlet ekstraordinært meget magt, men Xi Jinping er bekymret, skriver James Miles

James Miles:  
Kina-redaktør,  
The Economist

For 30 år siden, lige inden be-

gyndelsen af år 1989, var sky-

erne ved at samles over Kina. 

Der var bitter splid i ledelsen af kom-

munistpartiet om, hvor hurtigt man 

ønskede at reformere økonomien. 

Nogle kinesere var inspireret af Sov-

jetunionens liberaliserende leder, 

Mikhail Gorbatjov, og mente, at også 

deres land burde løsne op. Dengang 

markerede det kommende år ligeså 

en række politiske jubilæer fra mo-

derne kinesisk historie. Mange af 

Kinas intellektuelle håbede på at bruge disse datoer som 

anledning til at give udtryk for deres utilfredshed med 

kommunistpartiets resultater. 

Opløbet til 2019 er ikke helt lige så nervøst. Men endnu 

engang ligger jubilæerne forude. Kommunistpartiet er 

nervøst. Det virker måske underligt. Siden 1989 er kommu-

nistpartiet vokset enormt, både i rigdom og indflydelse. 

Partiet har godt tag på magten. Alligevel vil sikkerheds-

styrker være på vagt. Censorer vil arbejde døgnet rundt for 

at fange enhver reference til jubilæerne, der ikke er for-

håndsgodkendt. Det bliver ikke nemt: Antallet af jubilæer, 

der falder på årstal, der slutter på 9, og som har prekære 

konnotationer for partiledelsen, er steget. Øverst er datoen 

for den blodige undertrykkelse af de prodemokratiske de-

monstrationer i 1989, der var kulminationen af den oprør-

ske stemning for 30 år siden. 

Ligesom i 1989 vil det ikke være nemt for censorerne 

at sikre politisk konformitet. Nogle af disse jubilæer bli-

ver også fejret af kommunistpartiet, så man kan ikke bare 

bandlyse alle henvisningerne til disse datoer. Tag 4. maj. I 

2019 vil den dato markere 100-årsjubilæet for den studen-

terbevægelse, der ledte til stiftelsen af kommunistpartiet i 

1921 – så der er god grund til at fejre for partiet. Men i 1989 

var det 70-året for Fjerde maj-bevægelsen, der var med til 

at inspirere protesterne på Den Himmelske Freds Plads. De 

beskrev dem selv – og ikke partiet – som de sande arvta-

gere for den patriotiske og reformistiske studenterbevæ-

gelse fra 1919. Der er ikke særligt meget uro på kinesiske 

universiteter i dag, men Kinas ledere ved, at de unge er 

lunefulde. I 1988 klagede mange systemkritikere over, at 

de studerende lod til at være mere interesserede i mahjong 

end politik. De kunne ikke have taget mere fejl. 

Den 1. oktober er Folkerepublikken Kinas 70-års fød-

selsdag, og også det er en anledning, som partiet og folket 

måske vil fortolke forskelligt. I begyndelsen af 1989 skrev 

Fang Lizhi, en anerkendt kinesisk systemkritiker (der døde 

i eksil i 2012), at jubilæerne 4. maj og 

1. oktober ville være “sigende symbo-

ler for Kinas håb og fortvivlelse”, der 

ville demonstrere, hvordan kineser-

nes “naive oprigtighed” i begyndel-

sen at kommunistregimet var blevet 

“forrådt”. Der er få kinesere, der vil 

være så markante i deres udtalelser i 

dag. Mange er stolte over deres lands 

voksende internationale pondus. 

Men i regioner, der er beboet af etni-

ske minoriteter, er 1. oktober ikke en 

anledning til fest. 

Sikkerheden vil være i top i Tibet og Xinjiang for at 

sikre, at de, der er kritiske over for den kinesiske regering, 

ikke kommer til orde. I marts er det 30 år siden, at der blev 

erklæret militær undtagelsestilstand i Tibets hovedstad, 

Lhasa, som følge af oprør og protester. De blev også an-

sporet af et jubilæum, nemlig 30-året for den opstand, der 

endte med, at Tibets spirituelle leder Dalai Lama flygtede 

til Indien. 60-året for den tibetanske leders eksil vil være 

anspændt. 

Som altid vil censorerne fjerne næsten enhver hen-

visning til demonstrationerne på Den Himmelske Freds 

Plads, der blev slået ned 4. juni. Kinas leder, Xi Jinping, har 

ikke vist nogen interesse i at genopleve minderne fra epi-

soden, der truede regimet i tilbage 1989. Selvom han vir-

ker meget selvsikker på den internationale scene, ligner Xi 

på hjemmefronten en leder, der er bekymret for sit parti. 

Under hans ledelse er der blevet slået hårdt ned på det ki-

nesiske civilsamfund; mange advokater, NGO-ansatte og 

menneskerettighedsaktivister er blevet arresteret. De “far-

verevolutioner”, der har væltet andre autoritære regimer, 

lader til at hjemsøge ham. Han lader til at være opsat på at 

fortsætte den brutale indsats for at udrydde Falun Gong, 

en semi-buddhistisk sekt, der engang havde millioner af 

tilhængere. Den kinesiske regering begyndte at slå ned på 

Falun Gong i 1999, og stærkt troende medlemmer i både 

Kina og udlandet vil med sikkerhed markere årsdagen, så 

Xi får endnu flere fødselsdagsproblemer. 

I et år, hvor der lyder så mange historiske ekkoer, er 

det ikke sandsynligt, at Xi vil løsne sit jerngreb om Kina. I 

stedet vil han skrue op for indsatsen for at holde fred og ro 

i hjemlandet, mens handelskrigen med USA raser. Han er 

udmærket klar over, at kinesiske systemkritikere ofte har 

undskyldt deres kritik som en patriotisk handling – det 

gjorde protestbevægelserne både i 1919 og 1989. Så partiet 

vil være på vagt; vreden mod USA skulle nødigt udvikle sig 

til vrede mod Xi og selve partiet. 

Next class starts August 22, 2019.
Join us at business.dtu.dk
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De røde lamper blinker. Ikke over det hele og 

heller ikke samtidigt, men nok til at det signalerer 

økonomiske problemer i 2019. Det bliver fortsat 

dyrere at låne penge, gælden er skyhøj, aktiemarkederne 

svinger, og penge bliver trukket ud af vækstmarkederne. 

Verdens to største økonomier er midt i en handelskrig, og 

selvom USA er midt i et boom, lader de kinesiske markeder 

og forbrugere til at have tabt gejsten. 

Det er særligt vækstmarkederne, der er foruroligede. Et 

årti med ultralave renter i den rige del af verden er ved at 

slutte: Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har 

hævet renten flere gange i 2018 og vil gøre det igen i 2019. 

Højere afkast i USA, Europa og Japan betyder, at kapital vil 

blive trukket ud af vækstmarkederne. Højere renter går 

hånd i hånd med en dyrere dollar, som gør det sværere for 

udviklingslandene at tilbagebetale deres gæld, der er lånt 

i dollar. Resultatet er vaklende valu-

taer i Tyrkiet, Argentina, Sydafrika og 

Brasilien. 

Den underliggende svaghed er 

– som altid – gæld. Verden er mere 

forgældet i dag, end den var ved be-

gyndelsen af finanskrisen i 2008. 

The Bank of International Settle-

ments, centralbankernes tænke-

tank, vurderer, at den globale gæld 

er på chokerende 217 pct. af verdens 

bruttonationalprodukt (bnp), 20 pct. 

mere end i 2007. I vækstmarkederne 

er gælden 50 pct. højere. Stigende 

renter og høj gæld er en giftig kom-

bination. Centralbankerne siger, at 

de ikke har i sinde at hæve renterne 

for hurtigt, men med et bjerg af gæld er det svært ikke at 

gøre skade. 

Den amerikanske økonomiske politik hjælper ikke på 

problemet. Præsident Donald Trumps skattelettelser har 

hjulpet væksten, men det har kostet: Underskuddet på 

de offentlige finanser nærmer sig 6 pct. af bnp i 2019 (se 

grafik), det højeste nogensinde når landet ikke har skullet 

kæmpe sig ud af en krig eller en recession. Trump har rev-

set Federal Reserve for at hæve renten, men banken vil al-

ligevel blive ved som reaktion på den stigende økonomiske 

vækst – og tidlige tegn på stigende priser. Virksomheder 

– mest i USA men også i Europa – har lånt enormt mange 

penge, mens det var billigt. Deres evne til at betale tilbage 

vil blive testet, når renterne stiger. 

Misligholdelse af gæld er ikke et sjældent syn i slutnin-

gen af konjunkturer, og denne er ved at være oppe i årene. 

Den amerikanske økonomi begyndte at vokse igen i mid-

ten af 2009, og hvis væksten bliver ved indtil juli 2018, har 

der været uafbrudt vækst i 121 måneder, det længste no-

gensinde. Obligationsinvestorer er blevet forsigtige. Afka-

stet på en tiårig amerikansk statsobligation er steget, i takt 

med at markederne kræver et større udbytte som modreg-

ning for den stigende inflation. Højere obligationsafkast er 

ofte dårligt nyt for aktiemarkederne, eftersom firmaer nu 

skal slås med højere låneomkostninger. En nedgangsperi-

ode i USA virker måske usandsynlig taget i betragtning af, 

at arbejdsløsheden er under 4 pct. Men de sidste to gange, 

arbejdsløsheden var så lav, var landet i recession under et 

år efter. 

Trumps handelskrig med Kina er også højt spil. Alene 

hans straftold vil kunne skære et par tiendedele procent-

point af USA’s bnp i 2019, og endnu mere fra Kinas og andre 

vækstmarkeders. Men den største på-

virkning vil være på erhvervstilliden. 

De fleste eksportører er nervøse, og 

nervøse virksomheder investerer 

mindre. 

Selv hvis Kina ender med at indgå 

et kompromis med USA, har landet en 

række andre problemer. Regeringen 

strammer udlånet efter flere års låne-

gilde, og det oppustede boligmarked 

vækker stor bekymring. Husstands-

gælden i Kina er over 110 pct. af den 

disponible indkomst, højere end i 

USA, Japan og Frankrig. Det var menin-

gen, at det var Kinas nye forbrugere, 

der skulle drive den globale vækst, 

men i stedet bruger de færre penge. 

Indiens forbrugere gør det modsatte: De vil skubbe 

bnp-væksten til 7,6 pct., det højeste tal for nogen stor øko-

nomi. Europa vil vokse, men langsomt, og Den Europæiske 

Centralbank vil pines over spørgsmålet om at hæve renterne. 

Det stigende statsunderskud i Italien, eurozonens mest for-

gældede land, risikerer at sende valutaen ind i en ny krise. 

En global nedtur i 2019 er ikke uundgåelig. Bankerne er 

bedre polstret end i 2007, og regeringer såvel som virksom-

heder er bedre til at administrere risiko. Tilbageholdt efter-

spørgsel vil muligvis holde liv i konjunkturen lidt endnu. 

Lige meget hvad, vil en amerikansk recession tidligst finde 

sted i anden halvdel af året, når revnerne i økonomien bli-

ver større. Men det er tydeligt, at økonomien er under pres, 

og verden har aldrig formået at undgå konsekvenserne af 

stigende renter, ubeherskede lån og risikabel politik. Det 

vil den heller ikke denne gang. 

Den under-
liggende 
svaghed  
er – som  

altid – gæld

Økonomiske problemer forude
USA’s længste periode med uafbrudt vækst er ved at lakke mod enden, forudsiger Leo Abruzzese

Leo Abruzzese, 
seniordirektør for 
offentlig politik, 
økonomi og politik, 
The Economist 
Intelligence Unit

Blodrøde Donald 

Kilde: The Economist Intelligence Unit
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Tom Wainwright: 
redaktør, 
Storbritannien,  
The Economist

Brexit-tilhængerne sagde, 

at 29. marts 2019 ville blive 

fejret som Storbritanniens 

uafhængighedsdag. Røde, hvide og 

blå flagduge ville fylde gaderne for 

at fejre, at landet endelig var sluppet 

væk efter 46 år i EU’s fangenskab. 

Vilkårene for skilsmissen ville være i 

briternes favør, for når det var tid til at 

forhandle med Bruxelles, var det bri-

terne, der ville “have alle kort på hån-

den”, som en minister sagde det. “Der 

ville ikke være nogen ulemper, kun en 

betydelig fordel,” sagde en anden. 

Men når brexit endelig indtræffer, vil briterne ikke 

grine. Tværtimod vil de græde. Lad os antage, at landet for-

lader EU på en nogenlunde ordentlig måde (der er mere 

kaotiske – men også mere usandsynlige – scenarier, for 

eksempel at briterne vælter ud uden en aftale eller holder 

en ny folkeafstemning). Selv dem, der stemte “leave”, vil 

føle sig snydt. De blev solgt et brexit, hvori Storbritannien 

ville beholde de fleste fordele ved EU-medlemskabet, uden 

at det kostede noget, men det er meget langt fra den sørge-

lige virkelighed. Mange vil føle sig forrådt. Den 29. marts 

vil man begynde at lede efter en, man kan give skylden: 

Hvem dræbte brexit?

Som i ethvert andet mordmysterie vil mistanken først 

falde på en udlænding, her spillet af EU’s brexit-forhand-

lere. Den britiske regering er allerede begyndt sagen imod 

dem. De har lavet paralleller til de to verdenskrige og sam-

menlignet EU med Sovjetunionen. Det er rigtigt, at EU’s høj-

agtelse for det indre markeds “fire friheder” både er religiøs 

(da der ikke er nogen verdslig årsag til, at man ikke kan have 

frihandel uden også at have fri bevægelighed) og hyklerisk 

(da handel med tjenesteydelser i EU ikke just er fri). Men 

selvom denne udelelighed er fiktiv, har det være et centralt 

princip i EU siden 1957. Ligeså den komplekse situation 

med Nordirland, som har umuliggjort visse brexit-scena-

rier: Belfast-aftalen blev underskrevet i 1998, og briterne 

kan derfor næppe påstå, at de er gået i et bagholdsangreb.

I stedet vil mistanken falde på en indefra: Dem, der 

stemte “remain”, og så gjorde alt i deres magt for at modar-

bejde folkets vilje. Et flertal af de britiske parlamentarikere 

ønskede at blive i EU. Ledelsen af den britiske centralbank, 

Bank of England, har været åbne om deres skepsis overfor 

brexit. De fleste embedsmænd ser det som et fejltrin. Men 

hvis der virkelig har været et komplot blandt britiske magt-

havere om at stoppe brexit, er det slået fejl. Den britiske 

højesteret dømte, at udløsningen af brexit-processen kræ-

vede et flertal i parlamentet, men det 

blev stemt igennem alligevel, næsten 

enstemmigt endda. Bank of England 

gjorde sit for at berolige markederne, 

selv da brexit-tilhængerne stadig var 

overraskede over resultatet af folke-

afstemningen. Embedsværkets for-

sinkede sagsbehandling skyldes mere 

ministrenes ubeslutsomhed end en 

bureaukratisk modstandsbevægelse. 

Derfor vil vreden vende mod rege-

ringen og dens premierminister, der 

selv stemte “remain”. Theresa May 

begik den katastrofale fejl, at hun begyndte forhandlin-

gerne, inden hun havde besluttet sig for, hvilken aftale hun 

ønskede for Storbritannien. Det første detaljerede forslag 

blev først præsenteret i juli 2018, og på det tidspunkt var tre 

fjerdedele af forhandlingstiden allerede gået. Hun spildte 

De Konservatives flertal på et unødvendigt og forkludret 

valg, der betød, at hun nu var afhængig af det nordirske 

Demokratiske Unionistparti. Men den britiske forhand-

lingsposition var aldrig særlig god. Nogle brexit-tilhæn-

gere insisterer stadig på, at hvis man havde forberedt sig 

bedre, ville truslen om ingen aftale have tvunget EU til at 

give bedre vilkår. Det er en vrangforestilling. At gøre Stor-

britannien klar til et uhindret brud med dets største han-

delspartnere og vigtige allierede ville tage årtier. 

Det er fristende at tænke, at ligesom i “Mordet på Ori-

entekspressen” spillede alle mistænkte en rolle i at slå 

drømmen om brexit ihjel. Et stædigt EU, et splittet Storbri-

tannien og en svag, fantasiløs premierminister gik sam-

men om at ødelægge den store mulighed. Det ville være 

den forkerte konklusion. Selvom en bedre aftale – måske 

baseret på Norges semi-løsrevne forhold til unionen – var 

mulig, var det brexit, der blev solgt til vælgerne, aldrig på 

forhandlingsbordet. Nogle løfter, såsom den påstand at 

brexit ville frigøre 350 mio. pund (ca. 3 mia. kr.) om ugen, 

var løgne. Andre løfter, såsom at Storbritannien kunne 

blive i det indre marked men samtidig sige nej til fri be-

vægelighed, var urealistiske. Og brexits mål var gensidigt 

uforenelige. Et land kan ikke skrive sine egne reguleringer 

uden også at lave handelsbarrierer for andre lande med 

andre reguleringer. Det kan ikke fornægte udenlandske 

domstoles myndighed uden også at miste medlemskabet 

af de instanser, de håndhæver. At “tage kontrollen tilbage” 

betyder bare at sige nej til medindflydelse og rigdom. 

Det er den sørgelige lektie fra de sidste to år, og svaret 

på 2019’s mordmysterie: Der var ingen, der dræbte brexit. 

Det var dødfødt fra begyndelsen. 

Som i ethvert 
andet mord-
mysterie vil 
mistanken 

først falde på 
en udlænding

Hvem dræbte brexit?
Når skuffelsen indtræffer, vil man begynde at kigge efter de skyldige, skriver Tom Wainwright
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højesteret dømte, at udløsningen af brexit-processen kræ-

vede et flertal i parlamentet, men det 
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afstemningen. Embedsværkets for-

sinkede sagsbehandling skyldes mere 

ministrenes ubeslutsomhed end en 

bureaukratisk modstandsbevægelse. 

Derfor vil vreden vende mod rege-

ringen og dens premierminister, der 

selv stemte “remain”. Theresa May 

begik den katastrofale fejl, at hun begyndte forhandlin-

gerne, inden hun havde besluttet sig for, hvilken aftale hun 

ønskede for Storbritannien. Det første detaljerede forslag 

blev først præsenteret i juli 2018, og på det tidspunkt var tre 

fjerdedele af forhandlingstiden allerede gået. Hun spildte 

De Konservatives flertal på et unødvendigt og forkludret 

valg, der betød, at hun nu var afhængig af det nordirske 

Demokratiske Unionistparti. Men den britiske forhand-

lingsposition var aldrig særlig god. Nogle brexit-tilhæn-

gere insisterer stadig på, at hvis man havde forberedt sig 

bedre, ville truslen om ingen aftale have tvunget EU til at 

give bedre vilkår. Det er en vrangforestilling. At gøre Stor-

britannien klar til et uhindret brud med dets største han-

delspartnere og vigtige allierede ville tage årtier. 

Det er fristende at tænke, at ligesom i “Mordet på Ori-

entekspressen” spillede alle mistænkte en rolle i at slå 

drømmen om brexit ihjel. Et stædigt EU, et splittet Storbri-

tannien og en svag, fantasiløs premierminister gik sam-

men om at ødelægge den store mulighed. Det ville være 

den forkerte konklusion. Selvom en bedre aftale – måske 

baseret på Norges semi-løsrevne forhold til unionen – var 

mulig, var det brexit, der blev solgt til vælgerne, aldrig på 

forhandlingsbordet. Nogle løfter, såsom den påstand at 

brexit ville frigøre 350 mio. pund (ca. 3 mia. kr.) om ugen, 

var løgne. Andre løfter, såsom at Storbritannien kunne 

blive i det indre marked men samtidig sige nej til fri be-

vægelighed, var urealistiske. Og brexits mål var gensidigt 

uforenelige. Et land kan ikke skrive sine egne reguleringer 

uden også at lave handelsbarrierer for andre lande med 

andre reguleringer. Det kan ikke fornægte udenlandske 

domstoles myndighed uden også at miste medlemskabet 

af de instanser, de håndhæver. At “tage kontrollen tilbage” 

betyder bare at sige nej til medindflydelse og rigdom. 

Det er den sørgelige lektie fra de sidste to år, og svaret 

på 2019’s mordmysterie: Der var ingen, der dræbte brexit. 

Det var dødfødt fra begyndelsen. 

Som i ethvert 
andet mord-
mysterie vil 
mistanken 

først falde på 
en udlænding

Hvem dræbte brexit?
Når skuffelsen indtræffer, vil man begynde at kigge efter de skyldige, skriver Tom Wainwright
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De, der er trætte af identitetspolitik, vil få meget 

lidt pusterum i 2019. Få vil ændre holdning om de 

mest polariserende emner, hvad end det er abort, 

brexit eller indvandring. Men et nyt identitetsproblem er 

dukket op, og i dette tilfælde er fronterne ikke helt trukket 

op endnu. Det vil ændre sig i 2019. 

Problemet er “selvidentificerede køn”: Idéen om, at 

mennesker ikke burde klassificeres efter biologiske køn, 

men det køn, de selv føler sig som, hvad end det er mænd, 

kvinder eller noget midt i mellem. På mange progressive 

universiteter, i USA såvel som andre steder i verden, er det 

blevet kutyme, at studerende har et “pronomen-badge” 

på, der signalerer, om de helst vil refereres til som ham, 

hende eller – hvis de identificerer sig selv som et ikke-bi-

nært køn eller genderqueer, som det også kaldes – dem, 

hen eller en anden neologisme. 

I oktober 2018 blev et internt notat fra Trump-regerin-

gen lækket, der antød, at den planlagde at tilbagetrække 

enhver officiel anerkendelse om diverse kønsidentiteter. 

Men samtidig er en masse byer og stater, der er ledet af 

Demokraterne, i færd med at gøre det lovligt selv at vælge 

køn. Det betyder også, at kønsopdelte offentlige facilite-

ter såsom toiletter, omklædningsrum og krisecentre for 

volds- og voldtægtsramte kan benyttes efter selvidentifi-

cerede køn. Det samme gælder i Canada, hvor man i 2017 

gav kønsidentitet den samme juridiske status i menneske-

rettighedslovgivning som sex, race eller religion. I Storbri-

tannien, hvor folk kan ændre deres juridiske køn, hvis to 

uafhængige læger er enige om diagnosen “kønsidentitets-

forstyrrelse”, er selvidentificerede køn ved at blive normen, 

og inden længe reflekteres det måske også i lovgivningen. 

Et newzealandsk lovforslag vil tillade folk at ændre deres 

køn på deres fødselsattest. Nogle australske delstater over-

vejer at udelade køn fra alle offentlige dokumenter. I stedet 

skal informationen være gemt væk i en statslig database. 

Borgere vil kunne skifte køn op til tre gange. 

Hensigten med selvidentificerede køn er retfærdig be-

handling af transkønnede – dem, der ikke synes, at det køn, 

de er blevet tildelt ved deres fødsel, passer på, hvem de er, 

eller hvordan de vil opfattes. Den liberale tilgang til proble-

met er at lade folk præsentere sig selv, som det passer dem. 

Men selvidentificerede køn går langt længere end det. Det 

tvinger alle til at acceptere en subjektiv følelse som virke-

ligheden, og alt der følger med, herunder adgang til rum 

og faciliteter, der er udset til det modsatte køn. Det er både 

illiberalt og farligt, og det vil blive mere åbenlyst i 2019. 

Storbritannien, hvor pressen er ilter, og feminister har 

ført en snu kampagne mod de planlagte lovændringer, er 

på forkant med udviklingen. Aviserne har rapporteret om 

Kulturkrigens næste front
Gør klar til en intens debat om selvidentificerede køn, lyder advarslen fra Helen Joyce

flere sexforbrydere, der har draget nytte af de selvidenti-

ficerede køn, herunder en dømt voldtægtsmand, der blev 

rykket til et kvindefængsel og begik nye overgreb på andre 

indsatte. Sunday Times har samlet tal, der viser, at seksu-

elle overgreb er langt mere hyppige i svømmehaller med 

fælles omklædningsrum end dem, der er kønsopdelt. Or-

ganisationen Girlguiding UK, der nu er åben for alle, der 

betragter sig selv som piger, ikke kun biologiske, har været 

i forhør om deres evne til at beskytte børn, efter de udviste 

to ledere, der stillede spørgsmålstegn ved, om organisati-

onen havde tænkt over risiciene ved en sådan beslutning. 

Mange på den religiøse og konservative højrefløj har 

altid været modstandere af den slags love af principielle år-

sager. På venstrefløjen, hvor man instinktivt er mere sym-

patisk indstillet over for transseksuelles selvidentificerede 

køn, vil have sværere ved at acceptere beviserne for, at den 

slags love er skadelige, selv når nye beviser dukker op. 

Mange har afvist bekymringerne om, at voldtægtsmænd 

eller andre voldelige mænd kan misbruge selvidentifice-

rede køn, eller at fødende kvinder måske foretrækker køns-

opdelte rum, som “transfobiske”. Det har stået i vejen for 

den åbne debat, der er nødvendig for god lovgivning. Re-

sultatet er, at love om selvidentificerede køn ofte er uklare 

og mangler de beskyttelsesforanstaltninger, der ellers ville 

have fået dem til at fungere. 

Når såkaldte progressive mennesker afviser overgreb 

mod kvinder og børn som følgeskader, vil mange femi-

nister føle sig fremmedgjort over for en sag, de ellers var 

vant til at støtte op om. Transkønnede, der allerede bliver 

udnyttet i kulturkrigen, vil lide under at blive sammenlig-

net med opportunistiske sexforbrydere. Der er stadig tid 

til at finde måder at beskytte dem på, uden at det skal gå 

ud over andre. Men hvis vi ikke tænker problemet forfra, 

bliver fronterne bare trukket endnu hårdere op. 

Love om 
selviden-

tificerede køn 
er ofte uklare

Helen Joyce: 
finansredaktør,  
The Economist

Tom Standage:  
stedfortrædende 
redaktør,  
The Economist

Hvis man nævner “kunstig intelligens” (AI, Arti-

ficial Intelligence), er det første, man kommer i 

tanke om, måske en forestilling om dræberrobot-

ter som i “Terminator”-filmene, eller måske er det frygten 

for, at maskinerne overtager en lang række arbejdspladser 

fra mennesker. Her, på vej ind i 2019, er sandheden dog lidt 

mere kedelig: AI lader folk diktere tekstbeskeder i stedet 

for at taste dem selv eller ønske et musiknummer fra den 

smarte højtaler, der står på køkkenbordet. Men det betyder 

ikke, at de politiske beslutningstagere kan ignorere AI. I 

takt med at det bliver anvendt på flere og flere områder, er 

der velfunderede bekymringer om utilsigtede konsekven-

ser. Hvordan skal myndighederne reagere?

Den umiddelbare frygt er, at når virksomheder indsam-

ler den store mængde data, der er nødvendig for at træne 

AI-systemer, krænker de også vores privatliv. Når tech-gi-

ganterne sporer vores opførsel på internettet – det vi køber, 

det vi læser, og det vi lægger på de sociale medier – bruger 

de data til at bygge detaljerede person-

lige profiler, der kan bruges til at lave 

målrettede reklamekampagner eller 

lignende. Det bedste modsvar på dette 

er ikke at regulere AI direkte, men i 

stedet koncentrere sig om regler for, 

hvordan personlige data må indsam-

les, behandles og opbevares. 

Persondataforordningen, GDPR, 

en række regler om data- og privat-

livsbeskyttelse, der blev indført af EU 

i maj 2018, er et skridt i den rigtige ret-

ning. EU-borgere har nu mere kontrol 

over deres data, og lovgivningen har også fået nogle inter-

netselskaber til at give lignende rettigheder til alle brugere, 

uagtet hvor de kommer fra. EU vil gøre reglerne strammere 

og mere klart formuleret i 2019 med den såkaldte ePrivacy 

regulation. Kritikere mener, at den slags regler hæmmer in-

novation og styrker tech-giganterne yderligere, da de har de 

fornødne ressourcer til at sikre compliance, hvilket mange 

iværksættervirksomheder ikke har. Det er en god pointe. 

Men Europas tilgang er nu alligevel at foretrække over USA’s 

passivitet. I mellemtiden har Kina ingen problemer med at 

lade internetgiganterne samle så meget data om borgerne, 

som de har lyst til, så længe regeringen får del i data. 

Når AI-systemer begynder at blive anvendt på områder 

som forudsigende politiarbejde, fængselsdomme, nyan-

sættelser og kreditværdighed, er der en anden bekymring, 

nemlig “algoritmisk forudindtagethed” – frygten, at når 

systemer er oplært i historisk data, vil de også lære at være 

partiske over for visse valg. Fortalere for anvendelse af AI 

i HR-foretagender (f.eks. til at scanne jobansøger) siger, at 

maskiner er mindre forudindtagede end mennesker. For 

at sikre en fair vurdering er AI-systemer nødt til at være 

bedre til at forklare deres udvælgelsesproces (et område, 

der forskes meget i), og de burde hjælpe mennesker med 

at tage bedre beslutninger i stedet for tage beslutninger på 

vegne af mennesker. 

Et andet område, hvor AI vækker bekymring, er selvkø-

rende biler. Mange firmaer tester nu autonome køretøjer 

og førerløse taxier på offentlige veje. Men disse systemer 

er ikke perfekte, og i marts 2018 blev en fodgænger dræbt 

af en selvkørende bil i Tempe, Arizona – det første af den 

type dødsfald nogensinde. Den rigtige reaktion ville være 

at sikre, at bilfabrikanterne løbende offentliggør sikker-

hedsrapporter, får menneskelige chauffører til at overse 

testkørslerne og installerer “sorte bokse”, så efterforskere 

kan finde ud af, hvad der gik galt i tilfælde af et uheld. 

Kort sagt nytter det ikke noget at lave et sæt specifikke 

regler for, hvordan AI kan anvendes. 

AI er ligesom elektricitet eller inter-

nettet: Der er næsten ingen grænser 

for, hvad det kan bruges til. Så i stedet 

for en enkelt regulerende myndig-

hed, såsom en styrelse, burde alle-

rede eksisterende regler om privatliv, 

diskrimination, trafiksikkerhed osv. 

tilpasses under hensyntagen til AI.

Men hvad med de der dræberro-

botter? De er heldigvis stadig science 

fiction, men spørgsmålet er, om 

fremtidige autonome våben burde 

ulovliggøres på samme måde som kemiske våben. Det er 

et område, der får tiltagende mere geopolitisk opmærk-

somhed: USA og Rusland blokerede en formel diskussion 

af emnet i FN i august 2018, men forsøg på at lave en inter-

national traktat vil fortsætte i 2019. 

Spørgsmålet om, hvor mange arbejdspladser, der er 

blevet tabt til AI, er stadig en af de mest diffuse og disku-

terede emner i erhvervsverdenen. Der er ingen tvivl om, 

at fremtidens arbejdere løbende er nødt til at lære nye 

færdigheder, hvad enten det skyldes ændringer i deres nu-

værende arbejde, eller fordi de er nødt til at skifte. Auto-

matiseringen vil kræve ændringer i uddannelsessystemet 

på niveau med de ændringer, vi så under den industrielle 

revolution. Alligevel er det de færreste politikere, der tager 

problemstillingerne alvorligt: De vil hellere dæmonisere 

indvandrere eller globalisering. I 2019 bliver politikere 

nødt til at tænke mere over, hvordan man skal takle den 

kunstige intelligens.  

Det nytter ikke 
noget at lave et 
sæt specifikke 

regler for, 
hvordan AI 

kan anvendes

Sådan regulerer man kunstig intelligens
Dræberrobotter findes ikke, men politikere er nødt til at reagere på AI nu, skriver Tom Standage
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De, der er trætte af identitetspolitik, vil få meget 

lidt pusterum i 2019. Få vil ændre holdning om de 

mest polariserende emner, hvad end det er abort, 

brexit eller indvandring. Men et nyt identitetsproblem er 

dukket op, og i dette tilfælde er fronterne ikke helt trukket 

op endnu. Det vil ændre sig i 2019. 

Problemet er “selvidentificerede køn”: Idéen om, at 

mennesker ikke burde klassificeres efter biologiske køn, 

men det køn, de selv føler sig som, hvad end det er mænd, 

kvinder eller noget midt i mellem. På mange progressive 

universiteter, i USA såvel som andre steder i verden, er det 

blevet kutyme, at studerende har et “pronomen-badge” 

på, der signalerer, om de helst vil refereres til som ham, 

hende eller – hvis de identificerer sig selv som et ikke-bi-

nært køn eller genderqueer, som det også kaldes – dem, 

hen eller en anden neologisme. 

I oktober 2018 blev et internt notat fra Trump-regerin-

gen lækket, der antød, at den planlagde at tilbagetrække 

enhver officiel anerkendelse om diverse kønsidentiteter. 

Men samtidig er en masse byer og stater, der er ledet af 

Demokraterne, i færd med at gøre det lovligt selv at vælge 

køn. Det betyder også, at kønsopdelte offentlige facilite-

ter såsom toiletter, omklædningsrum og krisecentre for 

volds- og voldtægtsramte kan benyttes efter selvidentifi-

cerede køn. Det samme gælder i Canada, hvor man i 2017 

gav kønsidentitet den samme juridiske status i menneske-

rettighedslovgivning som sex, race eller religion. I Storbri-

tannien, hvor folk kan ændre deres juridiske køn, hvis to 

uafhængige læger er enige om diagnosen “kønsidentitets-

forstyrrelse”, er selvidentificerede køn ved at blive normen, 

og inden længe reflekteres det måske også i lovgivningen. 

Et newzealandsk lovforslag vil tillade folk at ændre deres 

køn på deres fødselsattest. Nogle australske delstater over-

vejer at udelade køn fra alle offentlige dokumenter. I stedet 

skal informationen være gemt væk i en statslig database. 

Borgere vil kunne skifte køn op til tre gange. 

Hensigten med selvidentificerede køn er retfærdig be-

handling af transkønnede – dem, der ikke synes, at det køn, 

de er blevet tildelt ved deres fødsel, passer på, hvem de er, 

eller hvordan de vil opfattes. Den liberale tilgang til proble-

met er at lade folk præsentere sig selv, som det passer dem. 

Men selvidentificerede køn går langt længere end det. Det 

tvinger alle til at acceptere en subjektiv følelse som virke-

ligheden, og alt der følger med, herunder adgang til rum 

og faciliteter, der er udset til det modsatte køn. Det er både 

illiberalt og farligt, og det vil blive mere åbenlyst i 2019. 

Storbritannien, hvor pressen er ilter, og feminister har 

ført en snu kampagne mod de planlagte lovændringer, er 

på forkant med udviklingen. Aviserne har rapporteret om 

Kulturkrigens næste front
Gør klar til en intens debat om selvidentificerede køn, lyder advarslen fra Helen Joyce

flere sexforbrydere, der har draget nytte af de selvidenti-

ficerede køn, herunder en dømt voldtægtsmand, der blev 

rykket til et kvindefængsel og begik nye overgreb på andre 

indsatte. Sunday Times har samlet tal, der viser, at seksu-

elle overgreb er langt mere hyppige i svømmehaller med 

fælles omklædningsrum end dem, der er kønsopdelt. Or-

ganisationen Girlguiding UK, der nu er åben for alle, der 

betragter sig selv som piger, ikke kun biologiske, har været 

i forhør om deres evne til at beskytte børn, efter de udviste 

to ledere, der stillede spørgsmålstegn ved, om organisati-

onen havde tænkt over risiciene ved en sådan beslutning. 

Mange på den religiøse og konservative højrefløj har 

altid været modstandere af den slags love af principielle år-

sager. På venstrefløjen, hvor man instinktivt er mere sym-

patisk indstillet over for transseksuelles selvidentificerede 

køn, vil have sværere ved at acceptere beviserne for, at den 

slags love er skadelige, selv når nye beviser dukker op. 

Mange har afvist bekymringerne om, at voldtægtsmænd 

eller andre voldelige mænd kan misbruge selvidentifice-

rede køn, eller at fødende kvinder måske foretrækker køns-

opdelte rum, som “transfobiske”. Det har stået i vejen for 

den åbne debat, der er nødvendig for god lovgivning. Re-

sultatet er, at love om selvidentificerede køn ofte er uklare 

og mangler de beskyttelsesforanstaltninger, der ellers ville 

have fået dem til at fungere. 

Når såkaldte progressive mennesker afviser overgreb 

mod kvinder og børn som følgeskader, vil mange femi-

nister føle sig fremmedgjort over for en sag, de ellers var 

vant til at støtte op om. Transkønnede, der allerede bliver 

udnyttet i kulturkrigen, vil lide under at blive sammenlig-

net med opportunistiske sexforbrydere. Der er stadig tid 

til at finde måder at beskytte dem på, uden at det skal gå 

ud over andre. Men hvis vi ikke tænker problemet forfra, 

bliver fronterne bare trukket endnu hårdere op. 
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Hvis man nævner “kunstig intelligens” (AI, Arti-

ficial Intelligence), er det første, man kommer i 

tanke om, måske en forestilling om dræberrobot-

ter som i “Terminator”-filmene, eller måske er det frygten 

for, at maskinerne overtager en lang række arbejdspladser 

fra mennesker. Her, på vej ind i 2019, er sandheden dog lidt 

mere kedelig: AI lader folk diktere tekstbeskeder i stedet 

for at taste dem selv eller ønske et musiknummer fra den 

smarte højtaler, der står på køkkenbordet. Men det betyder 

ikke, at de politiske beslutningstagere kan ignorere AI. I 

takt med at det bliver anvendt på flere og flere områder, er 

der velfunderede bekymringer om utilsigtede konsekven-

ser. Hvordan skal myndighederne reagere?

Den umiddelbare frygt er, at når virksomheder indsam-

ler den store mængde data, der er nødvendig for at træne 

AI-systemer, krænker de også vores privatliv. Når tech-gi-

ganterne sporer vores opførsel på internettet – det vi køber, 

det vi læser, og det vi lægger på de sociale medier – bruger 

de data til at bygge detaljerede person-

lige profiler, der kan bruges til at lave 

målrettede reklamekampagner eller 

lignende. Det bedste modsvar på dette 

er ikke at regulere AI direkte, men i 

stedet koncentrere sig om regler for, 

hvordan personlige data må indsam-

les, behandles og opbevares. 

Persondataforordningen, GDPR, 

en række regler om data- og privat-

livsbeskyttelse, der blev indført af EU 

i maj 2018, er et skridt i den rigtige ret-

ning. EU-borgere har nu mere kontrol 

over deres data, og lovgivningen har også fået nogle inter-

netselskaber til at give lignende rettigheder til alle brugere, 

uagtet hvor de kommer fra. EU vil gøre reglerne strammere 

og mere klart formuleret i 2019 med den såkaldte ePrivacy 

regulation. Kritikere mener, at den slags regler hæmmer in-

novation og styrker tech-giganterne yderligere, da de har de 

fornødne ressourcer til at sikre compliance, hvilket mange 

iværksættervirksomheder ikke har. Det er en god pointe. 

Men Europas tilgang er nu alligevel at foretrække over USA’s 

passivitet. I mellemtiden har Kina ingen problemer med at 

lade internetgiganterne samle så meget data om borgerne, 

som de har lyst til, så længe regeringen får del i data. 

Når AI-systemer begynder at blive anvendt på områder 

som forudsigende politiarbejde, fængselsdomme, nyan-

sættelser og kreditværdighed, er der en anden bekymring, 

nemlig “algoritmisk forudindtagethed” – frygten, at når 

systemer er oplært i historisk data, vil de også lære at være 

partiske over for visse valg. Fortalere for anvendelse af AI 

i HR-foretagender (f.eks. til at scanne jobansøger) siger, at 

maskiner er mindre forudindtagede end mennesker. For 

at sikre en fair vurdering er AI-systemer nødt til at være 

bedre til at forklare deres udvælgelsesproces (et område, 

der forskes meget i), og de burde hjælpe mennesker med 

at tage bedre beslutninger i stedet for tage beslutninger på 

vegne af mennesker. 

Et andet område, hvor AI vækker bekymring, er selvkø-

rende biler. Mange firmaer tester nu autonome køretøjer 

og førerløse taxier på offentlige veje. Men disse systemer 

er ikke perfekte, og i marts 2018 blev en fodgænger dræbt 

af en selvkørende bil i Tempe, Arizona – det første af den 

type dødsfald nogensinde. Den rigtige reaktion ville være 

at sikre, at bilfabrikanterne løbende offentliggør sikker-

hedsrapporter, får menneskelige chauffører til at overse 

testkørslerne og installerer “sorte bokse”, så efterforskere 

kan finde ud af, hvad der gik galt i tilfælde af et uheld. 

Kort sagt nytter det ikke noget at lave et sæt specifikke 

regler for, hvordan AI kan anvendes. 

AI er ligesom elektricitet eller inter-

nettet: Der er næsten ingen grænser 

for, hvad det kan bruges til. Så i stedet 

for en enkelt regulerende myndig-

hed, såsom en styrelse, burde alle-

rede eksisterende regler om privatliv, 

diskrimination, trafiksikkerhed osv. 

tilpasses under hensyntagen til AI.

Men hvad med de der dræberro-

botter? De er heldigvis stadig science 

fiction, men spørgsmålet er, om 

fremtidige autonome våben burde 

ulovliggøres på samme måde som kemiske våben. Det er 

et område, der får tiltagende mere geopolitisk opmærk-

somhed: USA og Rusland blokerede en formel diskussion 

af emnet i FN i august 2018, men forsøg på at lave en inter-

national traktat vil fortsætte i 2019. 

Spørgsmålet om, hvor mange arbejdspladser, der er 

blevet tabt til AI, er stadig en af de mest diffuse og disku-

terede emner i erhvervsverdenen. Der er ingen tvivl om, 

at fremtidens arbejdere løbende er nødt til at lære nye 

færdigheder, hvad enten det skyldes ændringer i deres nu-

værende arbejde, eller fordi de er nødt til at skifte. Auto-

matiseringen vil kræve ændringer i uddannelsessystemet 

på niveau med de ændringer, vi så under den industrielle 

revolution. Alligevel er det de færreste politikere, der tager 

problemstillingerne alvorligt: De vil hellere dæmonisere 

indvandrere eller globalisering. I 2019 bliver politikere 

nødt til at tænke mere over, hvordan man skal takle den 

kunstige intelligens.  

Det nytter ikke 
noget at lave et 
sæt specifikke 

regler for, 
hvordan AI 

kan anvendes

Sådan regulerer man kunstig intelligens
Dræberrobotter findes ikke, men politikere er nødt til at reagere på AI nu, skriver Tom Standage
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Den 1. april 2019 lanceres en ny EU-forordning, der 

kommer til at vende op og ned på erhvervslivet. 

Efter 2018’s succes med persondataforordningen, 

vil denne forordning kræve, at firmaer, der driver virksom-

hed i EU, indfører slogans, der er faktuelt retvisende. Hvis 

ikke de gør det inden udgangen af 2019, risikerer de en 

bøde på op til 2 pct. af den globale årlige omsætning. For-

ordningen vil afsløre, hvor stor forskel der er på firmaers 

slogans og deres egentlige adfærd. 

Nike har sagt “Just Do It” til folk siden slutningen af 

1980’erne. Efter anklagerne om en chauvinistisk virksom-

hedskultur og flere opsagte topchefer forventes de at skifte 

til “Just Check With HR First”. 

Deutsche Bank, der har fjumret rundt i årevis, rebran-

der sig selv under sloganet “A passion to underperform”. 

Youtube vil skifte sit europæiske slogan fra “Broadcast 

yourself” til “Broadcast yourself. Get taken down by our 

content moderators later”. 

Virksomheder, der er blevet ramt af cyberangreb eller 

andre sikkerhedsbrud, er også nødsagede til at lave pi-

I de sidste mange år har veganerne været en minoritet 

inden for en minoritet. Ifølge en undersøgelse var 3,4 

pct. af den amerikanske befolkning vegetarer i 2015, og 

blot 0,4 pct. var veganere. Men i 2019 vil veganismen blive 

mainstream. 

Interessen for den veganske levevej, der ikke bare fra-

vælger kød og lædervarer, men alle animalske produkter, 

herunder æg, uld og silke, er eksploderet, særligt blandt de 

såkaldte millennials. En fjerdedel af amerikanere mellem 

25 og 34 år melder, at de er vegetarer eller veganere. 

Det er blevet en lukrativ forretning at forsyne kunder 

med veganske måltider. McDonald’s er begyndt at sælge 

McVegan-burgere. Mellem juni 2017 og juni 2018 steg sal-

get af vegansk mad i USA ti gange så meget som salget af 

andre madvarer. De store fødevarevirksomheder er hop-

pet med på vognen enten ved at lancere deres egne ve-

ganske produkter, opkøbe startups eller gøre begge dele. 

Den enorme kødproducent Tyson Foods ejer nu 5 pct. af 

Beyond Meat, der sælger kødfri bøffer til restaurantkæden 

TGI Friday’s. Så selv kødindustrien har fået øjnene op for 

veganismen. 

nefulde ændringer. Kreditvurderingsbureauet Equifax, 

der blev hacket i 2017 og i den forbindelse fik stjålet data 

fra 150 mio. mennesker, har for tiden sloganet “Powering 

the World with Knowledge”. I 2019 er de nødt til at ændre 

“Knowledge” til “Your Stolen Data”. 

Systemnedbrud vil tvinge firmaer, der er afhængige af 

et sikkert netværk, til at tænke tingene forfra. Visa, der for-

årsagede betalingsproblemer over hele Europa pga. et pin-

ligt nedbrud i 2018, vil ændre deres slogan til “Everywhere 

you want to be, unless we have to reboot the system”. Ame-

rican Express’ legendariske slogan ændres til “Don’t leave 

home without cash”. 

Alverdens pedanter vil glædes over, at firmaer endelig 

skal rette sig ind efter virkeligheden. Ligeledes må firmaer 

heller ikke længere bruge slogans, der ikke giver gramma-

tisk eller logisk mening. Således vil Adidas i 2019 inspirere 

sine kunder med “Impossible is not a noun”. 

Vil ærligheden betale sig? For reklameindustrien, helt 

sikkert. Men for de virksomheder, der ikke længere kan 

narre deres kunder, nok ikke. 

I Los Angeles begynder skolerne 

at servere vegansk mad i kantinerne 

i skoleåret 2018-19. Til deres årlige 

konference anbefalede lægeforenin-

gen American Medical Association 

hospitaler at gøre det samme. Men 

de fleste regeringer har været tilbage-

holdende med at anbefale en vegansk 

levestil. Det vil muligvis ændre sig i 

2019, når EU-Kommissionen endelig begynder at give for-

melle definitioner for, hvornår man må kalde et produkt 

vegansk (eller vegetarisk). Samtidigt er mange veganske 

firmaer begyndt at lave køderstatninger, der ligner og 

smager som kød. Hos Beyond Meat bløder hakkebøfferne 

rødbedeblod. Da det hollandske firma Vivera lancerede en 

vegansk steak i juni 2018, solgte det 40.000 stk. på en uge. 

Hvis plantebaseret “kød” bliver en succes, kan det blive en 

transformerende opfindelse: Det vil kunne forbedre den 

proteintunge kost, man spiser i Vesten, reducere fødeva-

reindustriens aftryk på klimaet og endda gøre madvarer 

billigere i fattigere lande. 

Præcis som reklameret
Hvad hvis firmaers slogans skulle være retvisende, spørger Andrew Palmer

Veganerens år
Hvis ungdommen fører an, vil virksomheder og regeringer følge efter, forudser John Parker

Alverdens 
pedanter vil 
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2018 var et dystert år for demokratiet. Fra Cairo til Ca-

racas har despoter (mange af dem under foregivelse 

af at være Demokrater) fængslet systemkritikere, 

myrdet demonstranter og lukket aviser. Regeringer af fol-

ket, ved folket og for folket er på tilbagetog. Hvad kan vi 

gøre for at forsvare demokratiet i 2019 – et år, hvor over en 

tredjedel af Jordens befolkning skal gå til stemmeurnerne 

– og vende den nedgang, der har stået på i flere år? 

Først og fremmest: Lad være med at falde for idéen om, 

at bare fordi demokratiet er mangelfuldt, så ville det måske 

være bedre med autokrati. Jo, vælgerne træffer nogle gange 

dårlige beslutninger. Men de modne demokratiers magtde-

ling er med til at begrænse den skade, sådanne beslutninger 

kan føre med sig, og sørger som regel også for, at den ikke 

bliver permanent. Lige meget hvad, man synes om Donald 

Trump (bare for at tage et eksempel), 

er han begrænset af lovgivningen, en 

fri presse og et professionelt embeds-

værk. I 2019 vil et fjendtligt indstillet 

Repræsentanternes Hus obstruere 

og efterforske ham. Hvis vælgerne er 

trætte af ham, kan de smide ham på 

porten, og han kan ikke sidde i læn-

gere end otte år. Intet af dette kan siges 

om Kinas præsident, Xi Jinping. 

For det andet: Stå imod ethvert 

angreb på pluralisme. I mange lande 

vil despoterne påstå, at skumle fjen-

der er i færd med at undergrave staten, underminere lan-

dets kultur eller fornærme flertallets religion. Det er som 

regel et påskud for at rense ud blandt illoyale dommere, 

give kritiske journalister mundkurv på eller give kontrol-

len over institutioner, der ellers var uafhængige, til venner 

eller allierede. Demokrater burde betragte ethvert angreb 

på kritikere eller minoriteter som et skråplan. 

Den slags angreb vil tage til i 2019. I Kina vil der blive 

endnu mindre rum til at udtale sig kritisk, i takt med at 

kunstig intelligens gør overvågningsstaten endnu stærkere. 

I Tanzania vil præsident John Magufuli, også kendt som  

“bulldozeren”, fyre eller arrestere enhver, der står i vejen for 

ham. Egypten og Iran vil torturere flere uskyldige demon-

stranter. Brasiliens nye præsident, Jair Bolsonaro, vil vise, 

hvorvidt han accepterer demokratiets begrænsninger eller ej. 

I Polen vil det regerende parti udmagre flere demokra-

tiske institutioner og fylde dem med inkompetente loya-

lister, men de vil stadig være populære takket være deres 

sociale velfærdsinitiativer. I Ungarn vil premierminister 

Viktor Orban love vælgerne at beskytte dem mod muslim-

ske indvandrere; i mellemtiden vil hans kumpaner tjene 

stygt på magten. Resten af Europas borgere støtter disse 

regimer med tilskud over skatten – det burde ophøre. 

Det ser ikke kun trist ud. I april eller maj afholder Indien 

endnu engang det største valg nogensinde. Det hindunatio-

nalistiske regeringsparti Bharatiya Janaty Party risikerer at 

tabe. Indonesien vil også holde et enormt og nogenlunde 

fair valg i april. Det bliver sandsynligvis den pragmatiske 

præsident Joko Widodo, der vinder, selvom der sandsyn-

ligvis vil være beskidte tricks fra hans opponent Prabowo 

Subianto, som var håndlanger for en tidligere diktator.

Afrika vil klare sig bedre i 2019 end tidligere. Valget i 

Nigeria til februar vil blive et grimt, blodigt et af slagsen, 

men i det store hele vil resultaterne afspejle folkets vilje. 

Den skrantende præsident, Muhammadu Buhari, vil ac-

ceptere nederlaget, hvis det kommer. Under den nye præ-

sident Cyril Ramaphosa vil Sydafrika 

begynde at restituere de institutioner, 

hans forgænger korrumperede. Etio-

piens premierminister Abiy Ahmed 

har løsladt tusindvis af politiske fan-

ger og sluttet fred med Eritrea og giver 

dermed mere plads til sund, demokra-

tisk debat. Donorer burde hjælpe ham. 

Som regel sår de autokratiske 

regeringer selv frøet til deres egen 

undergang. Når man gør kritikerne 

tavse, får man ikke længere de gode, 

men uvelkomne råd. Når man afvikler 

fordelingen af magten, sætter svindelen sig som en svulst 

og svækker regimet. I 2018 var det folkets foragt over kor-

ruption og underslæb, der væltede de autoritære regimer i 

Malaysia og Sydafrika. I 2019 ser særligt de voldelige og uhæ-

derlige regimer i Venezuela og Nicaragua sårbare ud. Det 

samme gælder Zambias bølle af en præsident, Edgar Lungu, 

der står med en gældskrise foran sig. Medmindre der bliver 

indført seriøse reformer, bør donorer ikke hjælpe ham. Selv 

Ruslands Vladimir Putin ser svagere ud. I 2018 kunne han 

ikke engang gennemtvinge en relativt fornuftig reform af 

det russiske pensionssystem. Meningsmålinger tyder på, 

at ikke engang halvdelen af Rusland støtter regimet. Sank-

tionerne mod Putin og hans kumpaner burde opretholdes. 

Som forfatteren Anne Applebaum for nylig formu-

lerede det, blev fortidens diktaturer bygget på “den store 

løgn”. Nutidens diktaturer er i stedet bygget på mellem-

store løgne (tænk på Orbans påstand om, at George Soros 

planlægger at fylde Ungarn med muslimer). Vi er nødt til 

at benægte den slags løgne. De, der mener, at demokratiet 

er den mest ringe styreform, må råbe op om de værdier, 

der understøtter det, og det gælder også selve sandheden. 

Vi er nødt  
til at benægte 

den slags løgne

Råb op eller forbliv tavs
Tilhængerne af demokratiet bør modvirke dets opløsning, skriver Robert Guest
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Den 1. april 2019 lanceres en ny EU-forordning, der 

kommer til at vende op og ned på erhvervslivet. 

Efter 2018’s succes med persondataforordningen, 

vil denne forordning kræve, at firmaer, der driver virksom-

hed i EU, indfører slogans, der er faktuelt retvisende. Hvis 

ikke de gør det inden udgangen af 2019, risikerer de en 

bøde på op til 2 pct. af den globale årlige omsætning. For-

ordningen vil afsløre, hvor stor forskel der er på firmaers 

slogans og deres egentlige adfærd. 

Nike har sagt “Just Do It” til folk siden slutningen af 

1980’erne. Efter anklagerne om en chauvinistisk virksom-

hedskultur og flere opsagte topchefer forventes de at skifte 

til “Just Check With HR First”. 

Deutsche Bank, der har fjumret rundt i årevis, rebran-

der sig selv under sloganet “A passion to underperform”. 

Youtube vil skifte sit europæiske slogan fra “Broadcast 

yourself” til “Broadcast yourself. Get taken down by our 

content moderators later”. 

Virksomheder, der er blevet ramt af cyberangreb eller 

andre sikkerhedsbrud, er også nødsagede til at lave pi-

I de sidste mange år har veganerne været en minoritet 

inden for en minoritet. Ifølge en undersøgelse var 3,4 

pct. af den amerikanske befolkning vegetarer i 2015, og 

blot 0,4 pct. var veganere. Men i 2019 vil veganismen blive 

mainstream. 

Interessen for den veganske levevej, der ikke bare fra-

vælger kød og lædervarer, men alle animalske produkter, 

herunder æg, uld og silke, er eksploderet, særligt blandt de 

såkaldte millennials. En fjerdedel af amerikanere mellem 

25 og 34 år melder, at de er vegetarer eller veganere. 

Det er blevet en lukrativ forretning at forsyne kunder 

med veganske måltider. McDonald’s er begyndt at sælge 

McVegan-burgere. Mellem juni 2017 og juni 2018 steg sal-

get af vegansk mad i USA ti gange så meget som salget af 

andre madvarer. De store fødevarevirksomheder er hop-

pet med på vognen enten ved at lancere deres egne ve-

ganske produkter, opkøbe startups eller gøre begge dele. 

Den enorme kødproducent Tyson Foods ejer nu 5 pct. af 

Beyond Meat, der sælger kødfri bøffer til restaurantkæden 

TGI Friday’s. Så selv kødindustrien har fået øjnene op for 

veganismen. 

nefulde ændringer. Kreditvurderingsbureauet Equifax, 

der blev hacket i 2017 og i den forbindelse fik stjålet data 

fra 150 mio. mennesker, har for tiden sloganet “Powering 

the World with Knowledge”. I 2019 er de nødt til at ændre 

“Knowledge” til “Your Stolen Data”. 

Systemnedbrud vil tvinge firmaer, der er afhængige af 

et sikkert netværk, til at tænke tingene forfra. Visa, der for-

årsagede betalingsproblemer over hele Europa pga. et pin-

ligt nedbrud i 2018, vil ændre deres slogan til “Everywhere 

you want to be, unless we have to reboot the system”. Ame-

rican Express’ legendariske slogan ændres til “Don’t leave 

home without cash”. 

Alverdens pedanter vil glædes over, at firmaer endelig 

skal rette sig ind efter virkeligheden. Ligeledes må firmaer 

heller ikke længere bruge slogans, der ikke giver gramma-

tisk eller logisk mening. Således vil Adidas i 2019 inspirere 

sine kunder med “Impossible is not a noun”. 

Vil ærligheden betale sig? For reklameindustrien, helt 

sikkert. Men for de virksomheder, der ikke længere kan 

narre deres kunder, nok ikke. 

I Los Angeles begynder skolerne 

at servere vegansk mad i kantinerne 

i skoleåret 2018-19. Til deres årlige 

konference anbefalede lægeforenin-

gen American Medical Association 

hospitaler at gøre det samme. Men 

de fleste regeringer har været tilbage-

holdende med at anbefale en vegansk 

levestil. Det vil muligvis ændre sig i 

2019, når EU-Kommissionen endelig begynder at give for-

melle definitioner for, hvornår man må kalde et produkt 

vegansk (eller vegetarisk). Samtidigt er mange veganske 

firmaer begyndt at lave køderstatninger, der ligner og 

smager som kød. Hos Beyond Meat bløder hakkebøfferne 

rødbedeblod. Da det hollandske firma Vivera lancerede en 

vegansk steak i juni 2018, solgte det 40.000 stk. på en uge. 

Hvis plantebaseret “kød” bliver en succes, kan det blive en 

transformerende opfindelse: Det vil kunne forbedre den 

proteintunge kost, man spiser i Vesten, reducere fødeva-

reindustriens aftryk på klimaet og endda gøre madvarer 

billigere i fattigere lande. 
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2018 var et dystert år for demokratiet. Fra Cairo til Ca-

racas har despoter (mange af dem under foregivelse 

af at være Demokrater) fængslet systemkritikere, 

myrdet demonstranter og lukket aviser. Regeringer af fol-

ket, ved folket og for folket er på tilbagetog. Hvad kan vi 

gøre for at forsvare demokratiet i 2019 – et år, hvor over en 

tredjedel af Jordens befolkning skal gå til stemmeurnerne 

– og vende den nedgang, der har stået på i flere år? 

Først og fremmest: Lad være med at falde for idéen om, 

at bare fordi demokratiet er mangelfuldt, så ville det måske 

være bedre med autokrati. Jo, vælgerne træffer nogle gange 

dårlige beslutninger. Men de modne demokratiers magtde-

ling er med til at begrænse den skade, sådanne beslutninger 

kan føre med sig, og sørger som regel også for, at den ikke 

bliver permanent. Lige meget hvad, man synes om Donald 

Trump (bare for at tage et eksempel), 

er han begrænset af lovgivningen, en 

fri presse og et professionelt embeds-

værk. I 2019 vil et fjendtligt indstillet 

Repræsentanternes Hus obstruere 

og efterforske ham. Hvis vælgerne er 

trætte af ham, kan de smide ham på 

porten, og han kan ikke sidde i læn-

gere end otte år. Intet af dette kan siges 

om Kinas præsident, Xi Jinping. 

For det andet: Stå imod ethvert 

angreb på pluralisme. I mange lande 

vil despoterne påstå, at skumle fjen-

der er i færd med at undergrave staten, underminere lan-

dets kultur eller fornærme flertallets religion. Det er som 

regel et påskud for at rense ud blandt illoyale dommere, 

give kritiske journalister mundkurv på eller give kontrol-

len over institutioner, der ellers var uafhængige, til venner 

eller allierede. Demokrater burde betragte ethvert angreb 

på kritikere eller minoriteter som et skråplan. 

Den slags angreb vil tage til i 2019. I Kina vil der blive 

endnu mindre rum til at udtale sig kritisk, i takt med at 

kunstig intelligens gør overvågningsstaten endnu stærkere. 

I Tanzania vil præsident John Magufuli, også kendt som  

“bulldozeren”, fyre eller arrestere enhver, der står i vejen for 

ham. Egypten og Iran vil torturere flere uskyldige demon-

stranter. Brasiliens nye præsident, Jair Bolsonaro, vil vise, 

hvorvidt han accepterer demokratiets begrænsninger eller ej. 

I Polen vil det regerende parti udmagre flere demokra-

tiske institutioner og fylde dem med inkompetente loya-

lister, men de vil stadig være populære takket være deres 

sociale velfærdsinitiativer. I Ungarn vil premierminister 

Viktor Orban love vælgerne at beskytte dem mod muslim-

ske indvandrere; i mellemtiden vil hans kumpaner tjene 

stygt på magten. Resten af Europas borgere støtter disse 

regimer med tilskud over skatten – det burde ophøre. 

Det ser ikke kun trist ud. I april eller maj afholder Indien 

endnu engang det største valg nogensinde. Det hindunatio-

nalistiske regeringsparti Bharatiya Janaty Party risikerer at 

tabe. Indonesien vil også holde et enormt og nogenlunde 

fair valg i april. Det bliver sandsynligvis den pragmatiske 

præsident Joko Widodo, der vinder, selvom der sandsyn-
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Nytårsdag vil NASA’s sonde New Horizons suse forbi 2014 MU69, også 
kendt som Ultima Thule, et objekt i Kuiperbæltet langt forbi Neptuns 
kredsløb. Den mystiske genstand bliver det mest fjerne objekt i 
solsystemet, der er besøgt af et rumfartøj.
Tillykke til euroen! Europas fællesvaluta fylder 20 år.
Californien bliver den første delstat i USA, hvor borgerne kan vælge et 
andet køn end kvinde eller mand på ID-kort udstedt af delstaten.
Medlemmer af den internationale elite samles ved World Economic 
Forum i Davos i de schweiziske alper for at diskutere, hvorledes verden 
kan ændres, så den fungerer for flere end blot den globale elite.
I Sankt Petersborg markeres 75-årsdagen for afslutningen af belejringen 
af byen, der hed Leningrad. Mere end 1 mio. antages at være døde 
under belejringen, som menes at være den mest dødelige i historien.

Hvis der ses bort fra et usandsynligt 
kursskifte, vil Storbritannien forlade den 
Europæiske Union efter 46 år i klubben.
Vive le français! Verden bliver mindet 
om, at der er omkring 300 millioner 
med fransk som modersmål i verden 
på den internationale frankofonidag. I 
mellemtiden kan dem i eftertænksomt 
humør fejre den internationale dag for 
poesi.
Udviklingshæmmede atleter konkur  - 
rerer i Special Olympics i Abu Dhabi  
– det første mellemøstlige land, der 
afholder en olympiade.
Ukraine afholder præsidentvalg.

En værdig hundredårsdag: Red Barnet, en velgørenheds-
organisation dedikeret til børns trivsel, blev stiftet for 100 år 
siden i London. En revolutionær hundredårsdag: Emiliano 
Zapata, leder af de revolutionære bønder i Mexico og en 
ikonisk nationalfigur, blev dræbt i bagholdsangreb i april 1919. 
Og en trist hundredårsdag: Amritsar-massakren efterlod 
mindst 379 mennesker døde, da den britiske hær affyrede 
skud ind i en menneskemængde i sikhernes hellige by i Indien. 
Indoneserne stemmer om præsidenten og parlamentet. 
Finnerne afholder parlamentsvalg. Og Indien skal afholde 
parlamentsvalg senest i indeværende måned.
En ny ære begynder i Japan, når kejser Akihito abdicerer og 
gør plads til sin søn, Naruhito.

Kunstelskere hylder geniet Leonardo da 
Vinci, som døde for 500 år siden på slottet 
i Amboise i Loiredalen.
Vælgere på tværs af 27 EU-lande 
går til stemmeurnerne for at vælge 
medlemmerne til Europa-Parlamentet 
– men uden meget entusiasme. 
Stemmeprocenten har været noget under 
50 pct. i de sidste tre afstemninger.
Dronning Victoria blev født for 200 år 
siden denne måned.
Verdensmesterskabet i cricket, som 
afholdes hver fjerde år og involverer 
16 lande, sættes i gang. Endagslegene 
afholdes over hele England og Wales 
og leder op til finalen, som afholdes på 
Londons cricket-stadion Lord’s i midt-juli.

Major League Baseball kommer til Europa for første gang under den faste 
sæson, når New York Yankees og Boston Red Sox møder hinanden ved to 
kampe i London.
Lederne af verdens 20 største økonomier samles i Osaka til G20-topmødet, 
den fjortende af slagsen og den første, der afholdes i Japan.
6. juli er det 75 år siden, at D-dag-landingerne fandt sted, hvilket fortsat er 
den største søbårne invasion i historien. Og 28. juni er hundredårsdagen for 
Versaille-traktaten, der formelt afsluttede Første Verdenskrig præcis fem 
år efter snigmordet på ærkehertug Franz Ferdinand, som udløste krigen.
FIFA’s verdensmesterskab for kvindefodbold sparkes i gang i Frankrig. 
Og den første UEFA Nations League-vinder kåres efter finalen i 
fodboldturneringen, der afholdes med 55 deltagerlande.

FIBA-verdensmesterskabet i basketball begynder 
i Kina. Turneringen blev rykket fra 2018 for at undgå sammenfald med 
verdensmesterskabet i fodbold og er blevet udvidet fra 24 til 32 hold.
Sydafrika skal afholde parlamentsvalg senest i indeværende måned.
Den første internationale ruteflyvning, fra London til Paris, blev indledt for 100 
år siden af Aircraft Transport and Travel, i dag kendt som British Airways.
Napoleon blev født for 250 år siden.

Japan afholder verdensmesterskabet i rugby – for første gang i Asien.
FN’s generalforsamling mødes i New York; det bliver en mulighed for 
at tage status på det globale diplomati med alle dets overraskelser (og 
tweets).
Tyskerne hædrer Alexander von Humboldt, en af Tysklands kulturelle 
fyrtårne. Den preussiske polyhistor blev født for 250 år siden denne 
måned. I mellemtiden hædrer franskmændene fysikeren Léon 
Foucault (og hans berømte pendul), der blev født for 200 år siden.
Startpistolen bliver affyret i Doha, Qatar, til verdensmesterskabet i 
atletik, som afholdes hvert andet år.

Indien markerer 150-årsdagen for nationalhelten Mahatma 
Gandhis fødsel med en global fejring af en formidabel mand.

Canada skal afholde parlamentsvalg senest denne måned, og 
Argentina vælger præsident.

Det er afslutningen på et europæisk semester – både for 
medlemmerne af Jean-Claude Junckers EU-Kommission i 

Bruxelles (efter deres femårige valgperiode) og for Mario Draghis 
periode som præsident for Den Europæiske Centralbank i 

Frankfurt (efter otte år på jobbet).

Våbenelskere giver salut til generalløjtnant Mikhail Kalasjnikov, 
manden bag verdens mest kendte riffel, på hundredårsdagen 
for hans fødsel. Litteraturelskere reciterer over George Eliot, en 
af Englands mest kendte forfattere, på tohundredårsdagen for 
hendes fødsel.
Ledere af 21 stillehavslande mødes i Chiles hovedstad, Santiago, til 
det årlige APEC-topmøde.
“Sesame Street”, USA’s mest kendte børneprogram, fylder 50 år.
Den lille prik, der krydser solens overflade, er Merkur. Den næste 
chance for at se en sådan rejse kommer i 2032.

Et stort skridt for 
menneskeheden: Neil 
Armstrong gik på månen for 
50 år siden. Og en mørk dag 
for Argentina og Chile: Der er 
total solformørkelse 2. juli.
En verden af gentagelser: 
Disney har premiere på sin 
live-action genindspilning 
af “Løvernes Konge” med 
Beyoncé blandt stjernerne.
41 lande deltager i de 
Panamerikanske Lege i 
Lima – den største sports-
turnering, Peru har afholdt.

Filmversionen af musicalen “Wicked” får premiere, det samme gør “Episode 
9” i “Star Wars”-serien.
Rusland skal efter planen begynde at levere gas til Kina gennem en ny, 4000 
kilometer Power of Siberia-pipeline som en del af den energiaftale, der blev 
underskrevet af de to lande i 2014.
Verdens undergang fandt ikke sted i 2012 – som nogle fortolkede, at Maya-
kalenderen forudså. Men andre spåmænd mener, det vil ske i december 2019.

Og vinderen er: Finalen i den amerikanske fodboldliga NFL, Super Bowl 
LIII, laver touchdown i Atlanta; i mellemtiden i Hollywood vil Academy of 
Motion Pictures, Arts and Sciences uddele Oscar-statuetterne.
Nigerianerne stemmer om præsidenten og parlamentet.
Om du kan lide det eller ej, fejrer Facebook sin 15-års fødselsdag.
Gode gerninger florerer rundt om i verdenen under Random Acts of 
Kindness Week, ugen dedikeret til gode gerninger.
Kineserne byder grisens år velkommen. Mennesker født i grisens år er efter 
sigende ærlige, generøse og optimistiske.

Verden 2019 | Kalender
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2018 blev et år, hvor de store verdensbegiven-
heder endnu engang rykkede tættere på. Global 
politik, økonomi og teknologiudvikling sætter i 
stigende grad rammen for virksomheder og sam-
fund. Vi har været vant til, at den udvikling åb-
nede nye muligheder. 

Det gælder stadig. Men nu medfører den 
også enorme risici. I kraft af polarising. Globa-

liseringsmodstand. Populisme. Handelskrige. 
Flygtningestrømme. Og alvorlige udfordrin-
ger af de liberale demokratiers verdensor-
den.  

Derfor bliver det år, der venter os, sjæl-
dent uforudsigeligt. Med begivenheder, 
som det samtidig er afgørende at forstå 
og forberede sig på.  

Udefra venter Brexit. Magtskifte på topposterne i 
Bruxelles. Opbrud i de globale magtforhold. Sti-
gende renter og forsøg på pengepolitisk normali-
sering. Alvorlige stabilitetsudfordringer i verdens 
nye vækstøkonomier. Usikre rammevilkår for 
samhandel. Og fortsat teknologisk disruption. 

Herhjemme skal vi have folketingsvalg i en tid 
med opsving. Men også mangel på arbejdskraft. 
Svindende reformvilje. Og en voldsom debat om 
særligt den finansielle sektors samfundsansvar.   

Derfor kræver årsskiftet overblik og indsigt. 
Det har vi valgt at levere i samarbejde med 

The Economist. Børsens mest indsigtsfulde 
skribenter lægger i dette særnummer kræfterne 
sammen med de stærke formidlere fra verdens 
måske mest analytiske mediehus. Vores ambi-
tion er at give alle i dansk erhvervsliv den bedst 
mulige inspiration til deres egen analyse af det 
kommende år. 
God læselyst. 
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Udgives i Danmark med  
eksklusiv licens for Børsen 

Ansvarlig udgiver: 
Bjarne Corydon, ansvh.  
chefredaktør og adm. direktør
Bidragsydere: 
Bjarne Corydon, Niels Lunde, 

Simon Kirketerp,  
Morten Buttler, Steen Bocian 
Redaktion og layout: 
Trine Kaare Jensen og  
Camilla Regel

Kontakt:
Børsen,
Møntergade 19
1140 København K
Tlf.: +45 33 32 01 02

Verden 2019

Verden 2019 indhold

Danmark

36

38

3430

Margrethe 
Vestager  
kæmper  

for ret og  
rimelighed

Der er udsigt til fortsat økonomisk  
fremgang i 2019 – men opsvinget knirker

Fire danske aktier, der er værd at holde 
øje med i 2019

Bjarne Corydon forudser et valgår med 
noget nær garanti for politisk disruption

41

40

Årets sports- og  
kulturbegivenheder  
på dansk jord  

Niels Lunde:  
Erhvervsledere må  
forstå den tid, de lever i

Bjarne Corydon, ansvh. chefredaktør 
og adm. direktør, Børsen

De danske aktier er 
hårdt ramt af uroen  
– selv defensive  
aktier får kursklø

32

28

A R R A N G E R E T  I  S A M A R B E J D E  M E D

EARLY BIRD SLUTTER 24. DEC - BOOK PÅ WWW.AWAKENBUSINESSSUMMIT.COM 

På Awaken Business Summit 2019 får 
du værdifuld indsigt og strategier til 
at opnå dit fulde potentiale, personlig 
gennemslagskraft og hurtige 
resultater. 
 

- en investering for livet!

SPEAKERE OG MODERATORER I VERDENSKLASSE
 - se program og alle speakere på hjemmesiden
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og nå nye højder 
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2018 blev et år, hvor de store verdensbegiven-
heder endnu engang rykkede tættere på. Global 
politik, økonomi og teknologiudvikling sætter i 
stigende grad rammen for virksomheder og sam-
fund. Vi har været vant til, at den udvikling åb-
nede nye muligheder. 

Det gælder stadig. Men nu medfører den 
også enorme risici. I kraft af polarising. Globa-

liseringsmodstand. Populisme. Handelskrige. 
Flygtningestrømme. Og alvorlige udfordrin-
ger af de liberale demokratiers verdensor-
den.  

Derfor bliver det år, der venter os, sjæl-
dent uforudsigeligt. Med begivenheder, 
som det samtidig er afgørende at forstå 
og forberede sig på.  

Udefra venter Brexit. Magtskifte på topposterne i 
Bruxelles. Opbrud i de globale magtforhold. Sti-
gende renter og forsøg på pengepolitisk normali-
sering. Alvorlige stabilitetsudfordringer i verdens 
nye vækstøkonomier. Usikre rammevilkår for 
samhandel. Og fortsat teknologisk disruption. 

Herhjemme skal vi have folketingsvalg i en tid 
med opsving. Men også mangel på arbejdskraft. 
Svindende reformvilje. Og en voldsom debat om 
særligt den finansielle sektors samfundsansvar.   

Derfor kræver årsskiftet overblik og indsigt. 
Det har vi valgt at levere i samarbejde med 

The Economist. Børsens mest indsigtsfulde 
skribenter lægger i dette særnummer kræfterne 
sammen med de stærke formidlere fra verdens 
måske mest analytiske mediehus. Vores ambi-
tion er at give alle i dansk erhvervsliv den bedst 
mulige inspiration til deres egen analyse af det 
kommende år. 
God læselyst. 
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Verden 2019

Bjarne Corydon ansvh. chefredaktør, Børsen

Demokrati har i løbet af de seneste år udviklet sig 
til en meget dramatisk styreform. Demokratiske 
valg er nu næsten uden undtagelse begivenheder, 

hvor helt grundlæggende samfunds- og magtstrukturer 
er på vippen. Tænk blot på de seneste valg i USA, Frank-
rig, Tyskland, Italien og Sverige. Eller på, hvad der venter 
i Storbritannien, næste gang vælgerne skal tage stilling. 

I 2019 bliver det Danmarks tur. Heller ikke det kom-
mende folketingsvalg kan forstås alene med udgangs-
punkt i de traditionelle, indenrigspolitiske analyser om 
personer, partier, modsætninger og mærkesager, vi har 
været vant til gennem de seneste årtier. 

For også herhjemme påvirkes vi dybt og grundlæg-
gende af de centrifugalkræfter, der har vendt op og ned på 
magtforholdene i nogle af verdens største demokratier. 
Danmark har derfor udsigt til et valgår med noget nær 
garanti for politisk disruption: Valgkampen og den efter-
følgende regeringsdannelse vil med stor sandsynlighed 
forløbe usædvanligt. Vi kan regne med dramatik. Men 
formentlig med endnu mere end det: Disruption ændrer 
ikke bare spillet, men selve spillepladen. Det vilkår kendes 
allerede i erhvervslivet. Nu rammer det også politik.   

Den danske version af disse års globale politiske op-
brud bliver imidlertid ikke bare en kopi af begivenhederne i 
andre lande. Det særlige ved Danmark slår 
også igennem, når tingene for-
andrer sig. Og alt tyder på, at 
dansk politisk disruption 
i højere grad kommer til 
at ske under overfladen. 
Velfærdsmodellen og 
partiernes tilpasnings-
evne – ikke mindst i 
udlændingepolitikken 
– betyder, at de politi-
ske spændinger trods alt 
er mindre herhjemme.   
Vi kommer derfor 

ikke til at se de enorme vælgerskred, der i andre lande har 
vendt op og ned på persongallerier og partisystemer. Dan-
mark får hverken en Trump eller en Macron. I denne om-
gang. Men valget bliver tæt. De store magtpartier, S og V, 
vil sandsynligvis klare sig stabilt gennem mødet med væl-
gerne, på trods af at særligt centrum-venstre i andre lande 
nærmest udraderes. Tilsvarende vil de helt nye partier på 
yderfløjene, der mange steder uden for Danmark vinder 
kraftigt frem, herhjemme forblive relativt marginale. Både 
Alternativet og Nye Borgerlige forsøger at vinde stemmer 
og indflydelse gennem kompromisløse trusler overfor 
statsministerpartierne. De får næppe det store held med 
nogen af delene. Men de kommer i Folketinget og øger den 
generelle ustabilitet.  

Under overfladen vil man imidlertid se de globale ten-
denser spille sig kraftigt ud. Vigtigst er det, at blokkene 
også herhjemme er i voldsomt opbrud. Vel at mærke selv 
i forhold til historiske standarder, der slet ikke svarer til 
myten om de gode gamle dages ideologiske sammenhold. 
Der har altid været dybe modsætninger mellem yderfløje 
og magtpartier. Anders Fogh Rasmussens tætte samarbejde 
med DF i nullerne var en undtagelse fra den hovedregel.  

Blokkenes relative svaghed bliver afgørende
Men disse års opbrud går langt videre end hidtil. Blok-
kene ser ud til at ville optræde decideret selvdestruktivt i 
valgkampen. Dermed bliver det afgørende ikke blokkenes 
relative styrke, men deres relative svaghed. Den mindst 
splittede blok vinder sandsynligvis flest stemmer. Det 
egentlige opbrud venter imidlertid efter valget. Vilkå-
rene for at blive og være statsminister i Danmark ser ud 
til ændre sig. Hidtil har blokkene og deres størrelse – her-
under de radikales skiftende tilhørsforhold – som regel 
afgjort placeringen af statsministerposten. Efterfølgende 
har blokkenes støttepartier traditionelt accepteret, at en 
statsminister ikke væltes, selvom vedkommende vælger 
at arbejde henover midten i dansk politik. Det har været 
forudsætningen for bredt samarbejde om cirka 40 års re-
formpolitik. Efter det kommende folketingsvalg kan re-
formpolitikkens præmisser ikke længere tages for givet. 

Bag udviklingen ligger noget grundlæggende. De over-
vurderede ideologiske fællesnævnere i blokkene er efter-
hånden nærmest helt meningsløse. For både Thorning 
og Løkke har de mest dramatiske politiske modsætninger 
udspillet sig inden for egen blok. Ikke på grund af dårlig 
personlig kemi eller håndtering. Men simpelthen fordi 
forskellen på højre og venstre ikke længere er den vigtig-

ste modsætning i politik. Dermed svinder det ratio-
nelle grundlag for selv den mindste grad af ideologisk 

bloksammenhold. Op til, under 
og efter valget kommer 
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den udvikling til at eksplodere. Konsekvenserne kan blive 
meget vidtgående. Mest fundamentalt får den betydning 
for selve magtforholdene i Danmark. Vi kommer næsten 
med sikkerhed til at se et brud med de parlamentariske 
flertalsmodeller, der hidtil har sikret de “gamle” partier 
afgørende indflydelse.  

Vinderen bliver Dansk Folkeparti. Også selvom partiet 
står til at miste stemmer. For dansk politiks store paradoks 
er, at DF næste gang vil kunne tælle alle andre fløjparti-
ers stemmer med som en indirekte magtbase. Logikken 
er enkel: Jo sværere Nye Borgerlige, LA, EL, Alternativet, 
men også SF og sågar R, gør livet for Mette Frederiksen og 
Lars Løkke, jo større bliver sandsynligheden for, at S og V 
vil række ud efter statsministerposten ved at give DF mere 
magt end nogensinde. Derfor er ét spørgsmål vigtigere end 
alle andre: Hvad vil Thulesen bruge magten til? 

Indtil videre står det spørgsmål helt åbent, på trods af 
DF’s erklærede ambition om at danne regering med V og 
måske K. DF’s position er bevidst uudgrundelig og dermed 
fleksibel. Alle kræfter sættes ind på at forberede vælgerne 
på alternative udfald med potentielt gode grunde til at for-
blive uden for en blå regering. Eller til at give Mette Fre-
deriksen statsministerposten. Hvis, eller rettere når, hun 
ikke har styr på sit eget flertal. Fælles for alle DF’s mulighe-
der er, at de vil bryde med de traditionelle parlamentariske 
mønstre. Vælger DF rollen som støtteparti for enten Løkke 
eller Frederiksen, kommer Danmarks næste statsminister 
til at stå historisk svagt. Går DF i regering, vil det forment-
ligt ske med styrke. Mest sandsynligt manifesteret ved at 
Thulesen sætter sig på den magtfulde finansministerpost.  

I alle tilfælde ændres ikke bare spillet, men spillepla-
den. Det afgørende i dansk politik bliver i stigende grad 

styrkeforholdet mellem 
midten og fløjene. Sådan 

er tendensen globalt. 
I Danmark udspiller 
den sig bare med den 
særlige finesse, at DF 
indkasserer alle fløj-
partiernes gevinster. 
Og at midten lægger 
sig næsten fladt ned. 

Hverken Frederiksen 
eller Løkke har lyst eller 
mod til at forsøge med 

en dansk version af Macrons mobilisering over for begge 
yderfløje på én gang. Og selvom S og V rent holdnings-
mæssigt ofte ligger langt tættere på hinanden end på deres 
respektive støttepartier, så vover de næppe at slå pjalterne 
sammen i denne omgang.  

Ingen kan vide, om DF som regeringsparti vil ændre 
praksis. En sådan “normalisering” af fløjpartier er set før. 
Men SF’s og LA’s erfaringer skræmmer. Og med DF hidtidige 
linje kan det nye mønster få alvorlig betydning på nogle af 
de punkter, der har været afgørende for udvikling en af det 
Danmark, vi kender. Udviklingen er allerede i gang. Den vil 
accelerere efter folketingsvalget. Udlændinge politikken 
kan blive udvidet til at handle om globalisering i bredere 
forstand, herunder om mindre, og ikke mere udenlandsk 
arbejdskraft. Reformpolitikken er gået i stå. Efter valget 
kan den glide baglæns. Selv vedtagne principper om f.eks. 
gradvist højere pensionsalder drages i tvivl. Med højere 
dagpenge og øget satsregulering af overførsler på dagsor-
denen kan arbejdsudbuddet skrumpe. Fundamentet for 
økonomisk ansvarlighed med budgetlov, effektiviserings-
krav, regneregler og 2025-planer kan komme under pres. 
Og ja-partiernes sammenhold om at placere Danmark tæt 
på kernen af EU i tæt alliance med Tyskland er ikke læn-
gere nogen selvfølge. Eksempelvis når det gælder dansk 
deltagelse i bankunionen. Eller i en mulig styrkelse af det 
sikkerhedspolitiske samarbejde.      

Sådan er den mest sandsynlige danske version af det 
politiske opbrud, vi for øjeblikket ser på globalt plan. Det vil 
primært udspille sig under overfladen, midt under et op-
sving, som slører dets effekter. Det vil måske mest markant 
slå ud i, at der ikke længere træffes beslutninger om den 
type forandringer, der fremmer vækst og velstand. Netop i 
en tid, hvor der er brug for det modsatte. Ingen af opbrud-
dets mekanismer er uafvendelige. Ingen af forudsigelserne 
ovenfor er naturligvis sikre. Men den barske virkelighed er, 
at dansk politik i 2019 ikke kan reduce-
res til et uforudsigeligt kaos, der 
måske lander, som det plejer, 
hvis de mest spektakulære 
scenarier afværges. Bag 
udviklingen ligger et nyt 
mønster, som det er af-
gørende at forstå. Ikke 
mindst, hvis man 
ønsker at påvirke 
udviklingen i en 
anden retning. 
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mark får hverken en Trump eller en Macron. I denne om-
gang. Men valget bliver tæt. De store magtpartier, S og V, 
vil sandsynligvis klare sig stabilt gennem mødet med væl-
gerne, på trods af at særligt centrum-venstre i andre lande 
nærmest udraderes. Tilsvarende vil de helt nye partier på 
yderfløjene, der mange steder uden for Danmark vinder 
kraftigt frem, herhjemme forblive relativt marginale. Både 
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og indflydelse gennem kompromisløse trusler overfor 
statsministerpartierne. De får næppe det store held med 
nogen af delene. Men de kommer i Folketinget og øger den 
generelle ustabilitet.  

Under overfladen vil man imidlertid se de globale ten-
denser spille sig kraftigt ud. Vigtigst er det, at blokkene 
også herhjemme er i voldsomt opbrud. Vel at mærke selv 
i forhold til historiske standarder, der slet ikke svarer til 
myten om de gode gamle dages ideologiske sammenhold. 
Der har altid været dybe modsætninger mellem yderfløje 
og magtpartier. Anders Fogh Rasmussens tætte samarbejde 
med DF i nullerne var en undtagelse fra den hovedregel.  
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meget vidtgående. Mest fundamentalt får den betydning 
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vil række ud efter statsministerposten ved at give DF mere 
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alle andre: Hvad vil Thulesen bruge magten til? 
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måske K. DF’s position er bevidst uudgrundelig og dermed 
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den. Det afgørende i dansk politik bliver i stigende grad 

styrkeforholdet mellem 
midten og fløjene. Sådan 

er tendensen globalt. 
I Danmark udspiller 
den sig bare med den 
særlige finesse, at DF 
indkasserer alle fløj-
partiernes gevinster. 
Og at midten lægger 
sig næsten fladt ned. 

Hverken Frederiksen 
eller Løkke har lyst eller 
mod til at forsøge med 

en dansk version af Macrons mobilisering over for begge 
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sving, som slører dets effekter. Det vil måske mest markant 
slå ud i, at der ikke længere træffes beslutninger om den 
type forandringer, der fremmer vækst og velstand. Netop i 
en tid, hvor der er brug for det modsatte. Ingen af opbrud-
dets mekanismer er uafvendelige. Ingen af forudsigelserne 
ovenfor er naturligvis sikre. Men den barske virkelighed er, 
at dansk politik i 2019 ikke kan reduce-
res til et uforudsigeligt kaos, der 
måske lander, som det plejer, 
hvis de mest spektakulære 
scenarier afværges. Bag 
udviklingen ligger et nyt 
mønster, som det er af-
gørende at forstå. Ikke 
mindst, hvis man 
ønsker at påvirke 
udviklingen i en 
anden retning. 
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Men til gengæld har investorer i eksempelvis 
Danske Bank og Pandora i løbet af året oplevet 
at få skåret halvdelen af den investerede kapi-
tal på grund af store kursdyk. Den slags har 

ikke været hverdagskost. Noget, der også 
er imod den normale aktielogik, er, at de-
fensive aktier har ramt tabslisten i 2018. I 
et totalt kriseramt marked kan stort set 

intet stå imod, men normalt vil de de-
fensive aktier være modstandsdygtige 
i et turbulent aktiemarked. Men et kig 

ned over listen viser, at førnævnte 
Novo Nordisk er røget med i den 
kurv sammen med f.eks. Lundbeck 
og Novozymes.

Hvor danske investorers kær-
lighed til danske aktier er stærk, 
er det anderledes for de uden-

landske. De tæller kontanter, 
og sparer ikke op i følelser. 
Bevægelsen i ejerskabet af 
de danske aktier er begyndt 

at løbe den modsatte vej. 
Og da de danske aktier 
i oktober oplevede det 

største kursfald i syv år, 
var en af de udløsende 
faktorer et massivt 
udsalg fra udenland-

ske investorer, der 
trak følehornene 
til sig. Godt nok 

har det generelt 
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Sådan har prisen på 
danske aktier udviklet sig
Prisen for 1 kr. af C20-selskabernes 
indtjening målt ud fra nøgletallet p/e 
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været et uroligt aktieår, når man kigger ud over aktiemar-
kederne globalt, men i Danmark har den alligevel fået en 
tand ekstra. Her har de udenlandske investorer været med 
til at skubbe til tumulten, der henover efteråret gav os et 
samlet kursfald, som stort set ikke er set værre, siden den 
europæiske gældskrise ramte i 2011.

Udenlandske investorer ejer nu godt 50 pct. af de dan-
ske aktier, og med en fortsat høj ejerandel placeret på hæn-
der i udlandet, er der ikke noget, der peger imod, at den 
tendens vil stoppe, og selvom prisen for at købe en krone 
af den gennemsnitlige indtjening i 2018 ventes at lande på 
godt 17 kr., så er danske aktier stadig dyrere sammenlignet 
med, hvad man betaler for aktierne ude i Europa. 

De to faktorer peger mod, at også 2019 kan blive et år, 
som de danske aktieinvestorer også må stå igennem i sel-
skab med aktiekurser, der kan blive urolige og tage større 
udsving undervejs. Men skærer man politisk støj fra, så 
handler afkastet på aktiemarkedet om tro på fremtiden, 
og om hvorvidt selskaberne kan holde indtjeningsfrem-
gang en. Hvis det var let at spå om, så ville arbejdsstyrken 
styrtdykke, for så ville det være let at sidde hjemme i so-
faen og vente på, at afkastet rullede ind. Ingen kan med 
sikkerhed forudsige kursbevægelserne på aktiemarkedet, 
men lige nu ser det i hvert fald ud, som om at danske in-
vestorer må sande, at de også i 2019 bevæger sig i et børs-
mæssigt minefelt. 

Det er nu, at fårene bliver skilt fra bukkene. Det er ikke 
længere nok bare at købe aktier for at høste afkast. Man 
skal købe de rigtige. Det tegner til en tid, hvor den eneste 
opskrift på afkast er at vælge de helt rigtige aktier. Det kal-
der på en kritisk gennemgang af porteføljen. 

Derfor: Se dine aktier igennem, og spørg dig selv, om 
du også ville købe dem i dag. Hvis ikke, så smid dem ud.   

det målt ud fra nøgletallet p/e ifølge Bloomberg 30 kr. at 
købe sig til en krone af den gennemsnitlige indtjening i 
de største danske selskaber. Den store trækhest i den fest 
var Novo Nordisk-aktien, som fra finanskrisens kurskrater 
leverede et afkast, som er en kursraket værdigt. Fra bunden 
i 2009, til aktien ramte sin foreløbige top i 2015, gav aktien 
262 pct. i afkast. Men selvom Novo Nordisks forretnings-
model og kursridt på det nærmeste så usårlig ud, så slog 
vækstudsigterne i selskabet revner med en abdikation fra 
posten som kurskonge på det danske aktiemarked til følge. 

En overset detalje hos investorer er, at de store danske 
aktier samlet set faktisk ikke har rørt sig ud af flækken 
siden 2015. Markedet har haft sine op- og nedture, men 
det samlede resultat er status quo.

Markedet er blevet lunefuldt
I den mellemliggende periode er der sket noget bemær-
kelsesværdigt, som er årsagen til, at prædikatet som idi-
otsikker investering ikke holder længere. Markedet har 
ændret karakter og er blevet en lunefuld størrelse, hvor 
øretæverne kommer hurtigere, i større byger og med større 
kraft end tidligere.

Kigger man på de nuværende aktier i C20-indekset og 
ser på, hvordan afkastfordelingen inklusive udbyttebeta-
linger har været, skulle pointen gerne stå klart. I 2012 gik 
fire aktier i minus, året efter blot en. I 2014 og 2015 var tal-
let igen fire aktier i rødt, men så begynder der at ske noget. 
I 2016 gik syv af de største danske aktieinvestering er 
i minus, 2017 var mere nådig, da tallet igen var nede på 
fire, men i 2018 er investorerne blevet opkrævet kontant 
afregning i 11 af de største aktier, som ved redaktionens 
afslutning styrede mod et minus for året, sammen med et 
samlet minus til hele det danske aktiemarked. Og hvor der 
tidligere var store stigninger at ride med på i enkeltaktier 
med kursfremgange på op til flere hundrede pct. på et 
enkelt år, er det ikke noget, vi har set noget til i år. 

Simon Kirketerp pengeredaktør, Børsen

Kurserne er i årevis gået op, op og op. Det har været 
det, vi alle kender som aktiefesten. Og der er festet 
løs over en bred kam i fondskoderne. Alle investo-

rer har – med mindre de har været exceptionelt dårlige 
eller helt ekstremt uheldige – kunnet gå på vandet, mens 
de har følt sig som stjerneinvestorer med et særligt talent. 
For med bare en lille spredning på investeringerne i por-
teføljen har man kunnet stige på markedets elevator, som 
har trukket en med op til gevinsterne, der derefter er væltet 
ned over en. En skøn situation med masser af gratis ge-
vinster. Men aktiemarkedet er forandret, og det er tid til 
at vågne op. Den danske fondsbørs er pludselig forvandlet 
til et minefelt.

Selv det, der hidtil har lignet sikre papirer i velren-
ommerede selskabers defensive aktier, har udløst øde-
læggende kurseksplosioner. Aktiefesten, der rullede, fra 
finanskrisen bundede ud, var vild i Danmark. De største 
danske aktiers medvind skubbede store institutionelle 
udenlandske investorer ind i de største selskaber. Det blev 
en selvforstærkende effekt. Fra 2009 til 2015 voksede deres 
ejerandel i danske aktier fra 33 til næsten 55 pct. Deres kø-
belyst var med til at drive kurserne på de store selskaber 
herhjemme frem i et tempo, som sendte afkastet på danske 
aktier op i den absolutte globale top. Indekset over de 20 
største aktier præsterede i perioden 2012 til 2015 at levere 
en udbrudt sejrsgang med fire gange indeksfremgang: 27,2 
pct. i 2012, 24 pct. i 2013, 20,9 pct. i 2014 og så et ordentlig 
brag at slutte af på i 2015 med en fremgang på 36,2 pct. 

Men det var samtidig med til at skubbe prissætningen 
op. Helt derop, hvor man måtte gnide sig selv i øjnene. Vi 
kunne klappe hinanden på skulderen og sige, vi har ver-
dens bedste aktier. For danske aktier erobrede i perioden 
titlen som verdens dyreste aktiemarked. I 2015 kostede 

De gratis gevinster er forsvundet  
på det danske aktiemarked
Groft sagt har de store danske aktier været en idiotsikker investering. Men det er slut. Og væn jer til det 
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kommer hurtigere, 
i større byger og 
med større kraft
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udsving undervejs. Men skærer man politisk støj fra, så 
handler afkastet på aktiemarkedet om tro på fremtiden, 
og om hvorvidt selskaberne kan holde indtjeningsfrem-
gang en. Hvis det var let at spå om, så ville arbejdsstyrken 
styrtdykke, for så ville det være let at sidde hjemme i so-
faen og vente på, at afkastet rullede ind. Ingen kan med 
sikkerhed forudsige kursbevægelserne på aktiemarkedet, 
men lige nu ser det i hvert fald ud, som om at danske in-
vestorer må sande, at de også i 2019 bevæger sig i et børs-
mæssigt minefelt. 
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model og kursridt på det nærmeste så usårlig ud, så slog 
vækstudsigterne i selskabet revner med en abdikation fra 
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Ambu – er aktien udbrændt?
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Danske Bank – kan det blive værre?
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Investorer, der er med i Pandora-aktien, har taget en turbulent rutsjetur, hvor 
afkastet i aktien er faldet på gulvet. Som den aktie, der svinger mest af samtlige af 
de største danske aktier på regnskabsdage – i gennemsnit 11,8 pct. – er det ikke ke-
deligt at være med her, men det har været dyrt det seneste år, hvor cirka to tredje-

dele af værdien er forsvundet. Det hele kulminerede i august, hvor 
selskabet ikke kunne levere på sine egne vækstmål, bare et halvt 
år efter at topchef Anders Colding Friis havde præsenteret dem. 
De var ganske enkelt mere optimistiske, end virkeligheden kunne 
bære. Det var med til at koste ham jobbet. Selskabets nystartede 
finansdirektør Anders Boyer (foto) skal nu forsøge at genrejse 
investorernes tiltro til Pandora-aktien.

Højt at flyve. Dybt af falde. Det har Ambu-direktør Lars Marcher (foto) fået lov 
at mærke. Selskabets aktie lignede længe en kursraket med en værdiansæt-
telse, som var direkte på vej til at lande på månen. For da aktien i 2018 var på sit 
højeste, betalte investorer målt ud fra nøgletallet p/e i omegnen af 200 kr. for at 

få andel i 1 kr. af indtjeningen. Men raketten mangler nu brænd-
stof, og efter nyheder som aktieudsalg fra formanden og en 
storaktionær samt konkurrenttrusler fik aktien skåret halvdelen 
af sin værdi. Men Lars Marcher fastholder, at selskabets vækst-
udsigter er intakte og enorme, samtidig med at kursudsvingene 
har været store. Men kursdramaet synes langt fra forbi for 
Ambus aktionærer.

2018 har været et mareridtsagtigt år for aktionærerne i Danske Bank, som har 
set deres aktieværdier smuldre, i takt med at nye sten er blevet vendt i skandale-
sagen om de milliardstore pengestrømme, der er strømmet igennem bankens 
estiske filial. Aktiekursen blev fra nytår og til oktober halveret. Nu er både adm. 

direktør Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen 
fortid i banken, og DI's hidtidige topchef, Karsten Dybvad 
(foto), er på vej til at indtage posten som formand for besty-
relsen. Hans opgave er at afslutte oprydningen og få genrejst 
tilliden til banken, men samtidig truer milliardstore hvidvask-
bøder fortsat med at blive en dyr affære for banken og dermed 
aktionærerne.
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27,4 pct.

Kan topchefens opkøb holde afkastet oppe?
Til marts er det tid til en mærkedag i Royal Unibrew. Her kan selskabet fejre 
sig selv som en regulær superaktie gennem de seneste ti år. For aktien har 
rundet næsten 12.000 pct. i afkast, siden den ramte bunden i 2009. Tilbage 
i 2009 var selskabet i alvorlige problemer, men en kriseplan fik vendt op og 

ned på situationen i bryggeriet. Hollandske Hans Savonije 
(foto) har været med hele vejen. Han kom i 2008 til som en 
af redningsmændene i en stilling som driftsdirektør. I efter-
året 2017 indtog han så posten som adm. direktør, og siden 
har han gennemført en stribe opkøb, som er blandt det, der 
skal sikre den fortsatte fremgang i lønsomheden og dermed 
aktiekursen.Ar
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en metropol for møder

 Kontakt vores reservationsteam på  
+45 32 501 501 eller sales.cph@choice.dk

Optimér din tid med bare tre minutter fra  
Københavns Lufthavn til dit næste møde hos os.

028-7-191218.indd.indd   34-35 2018-11-30   3:13:30 PM
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de største danske aktier på regnskabsdage – i gennemsnit 11,8 pct. – er det ikke ke-
deligt at være med her, men det har været dyrt det seneste år, hvor cirka to tredje-

dele af værdien er forsvundet. Det hele kulminerede i august, hvor 
selskabet ikke kunne levere på sine egne vækstmål, bare et halvt 
år efter at topchef Anders Colding Friis havde præsenteret dem. 
De var ganske enkelt mere optimistiske, end virkeligheden kunne 
bære. Det var med til at koste ham jobbet. Selskabets nystartede 
finansdirektør Anders Boyer (foto) skal nu forsøge at genrejse 
investorernes tiltro til Pandora-aktien.

Højt at flyve. Dybt af falde. Det har Ambu-direktør Lars Marcher (foto) fået lov 
at mærke. Selskabets aktie lignede længe en kursraket med en værdiansæt-
telse, som var direkte på vej til at lande på månen. For da aktien i 2018 var på sit 
højeste, betalte investorer målt ud fra nøgletallet p/e i omegnen af 200 kr. for at 

få andel i 1 kr. af indtjeningen. Men raketten mangler nu brænd-
stof, og efter nyheder som aktieudsalg fra formanden og en 
storaktionær samt konkurrenttrusler fik aktien skåret halvdelen 
af sin værdi. Men Lars Marcher fastholder, at selskabets vækst-
udsigter er intakte og enorme, samtidig med at kursudsvingene 
har været store. Men kursdramaet synes langt fra forbi for 
Ambus aktionærer.

2018 har været et mareridtsagtigt år for aktionærerne i Danske Bank, som har 
set deres aktieværdier smuldre, i takt med at nye sten er blevet vendt i skandale-
sagen om de milliardstore pengestrømme, der er strømmet igennem bankens 
estiske filial. Aktiekursen blev fra nytår og til oktober halveret. Nu er både adm. 

direktør Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen 
fortid i banken, og DI's hidtidige topchef, Karsten Dybvad 
(foto), er på vej til at indtage posten som formand for besty-
relsen. Hans opgave er at afslutte oprydningen og få genrejst 
tilliden til banken, men samtidig truer milliardstore hvidvask-
bøder fortsat med at blive en dyr affære for banken og dermed 
aktionærerne.
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Kan topchefens opkøb holde afkastet oppe?
Til marts er det tid til en mærkedag i Royal Unibrew. Her kan selskabet fejre 
sig selv som en regulær superaktie gennem de seneste ti år. For aktien har 
rundet næsten 12.000 pct. i afkast, siden den ramte bunden i 2009. Tilbage 
i 2009 var selskabet i alvorlige problemer, men en kriseplan fik vendt op og 

ned på situationen i bryggeriet. Hollandske Hans Savonije 
(foto) har været med hele vejen. Han kom i 2008 til som en 
af redningsmændene i en stilling som driftsdirektør. I efter-
året 2017 indtog han så posten som adm. direktør, og siden 
har han gennemført en stribe opkøb, som er blandt det, der 
skal sikre den fortsatte fremgang i lønsomheden og dermed 
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Verden 2019

Morten Buttler Europa-korrespondent, Børsen 
BruXeLLes

Om nogen er 50-årige Margrethe Vestager blevet 
Europas ansigt på opgøret med globale koncerners  
skattespekulation og monopolmisbrug. I 2019 blæ-

ser den danske konkurrencekommissær til angreb for at 
garantere ret og rimelighed og for at genvinde borgernes 
tillid.

2018 blev året, hvor banker, advokathuse og flere af 
erhvervslivets giganter gav det etablerede system ridser i 
lakken med sager om svindel med udbytteskat, hvidvask, 
skattefifleri og misbrug af data. Sagerne er vidt forskellige, 
men bidrager alle til en overordnet fornemmelse blandt 
befolkningen af opløsning og uretfærdighed. Det stiller 
myndighederne over for en stor opgave. I arbejdet for at 
genrejse borgernes tillid til systemet er det Vestager og 
det europæiske konkurrencekontors opgave at sætte ind. 
Opgøret bliver en slutspurt for Vestagers tid som konkur-
rencekommissær i Juncker-Kommissionen, der går af i 
efteråret 2019.

Oprustningen får både økonomisk, juridisk og politisk ka-
rakter, fastslår den danske konkurrencekommissær. Hun 
mener, der er et stort behov for at styrke konkurrencemyn-
dighederne på såvel europæisk som nationalt plan. Hun 
pointerer, at det stadig bliver vigtigere for samfundet at 
tage stilling til, hvordan man vil håndtere og indramme de 
forandringer, der bl.a. følger med den digitale udvikling. 
Med oprustningen vil Vestager hjælpe det gode med at 
holde trit med det onde og sikre en bedre forbrugerbeskyt-
telse. Men Vestager erkender, at udfordringerne er store.

“Der er en asymmetri. Dem, der vil slå i stykker, kan 
slå i stykker meget hurtigere, end os der bygger op,” siger 
Vestager.

Først og fremmest skal konkurrencemyndighedernes 
uafhængighed sikres. Vestager pointerer, at der kan være 
sager hos konkurrencemyndigheder, som er “ubekvemme 
for regeringer.” Derfor skal uafhængigheden styrkes, så po-
litiske hensyn ikke påvirker konkurrencemyndighedernes 
afgørelser. Og når EU’s næste langsigtede budget træder i 
kraft i 2021, kan der også være store summer på vej til kon-
kurrenceområdet. Kommissionen foreslår at sætte 140 

Margrethe Vestagers slutspil
EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager indleder sin sidste offensiv i kampen mod de grådigste i samfundet

mio. euro af i den kommende syvårige budgetperiode for 
bl.a. at sikre europæiske konkurrencemyndigheder de ny-
este og bedst mulige digitale værktøjer. Det drejer sig bl.a. 
om muligheden for i højere grad at benytte algoritmer til 
at “patruljere”. Andre tiltag inkluderer at øge rammen for, 
hvor store bøder der må udskrives. 

2019-offensiven følger i hælene på den vel mest kendte 
forkortelse i 2018: GDPR. Reglerne trådte i kraft i maj og 
satte verden på den anden ende. De nye regler sætter 
strenge krav til den måde, virksomheder indsamler og 
håndterer borgeres data på. GDPR tages alvorligt, ikke 
mindst på grund af bøderne. Bøden kan være på op mod 
20 mio. euro (ca. 150 mio. kr.) eller fire pct. af selskabets 
omsætning. Hvad end der har højest værdi. I perioden 
umiddelbart efter 25. maj 2018 var der flere amerikanske 
hjemmesider, der ikke kunne tilgås fra 
Europa. Siderne levede ikke op til de nye 
regler og blokerede derfor adgang for ikke 
at risikere bødestraf.

GDPR kan derfor blive en væsentlig 
del af den lovmæssige opdragelse på det 
digitale område, som der ifølge Vestager 
er behov for. Hun peger bl.a. på, hvor na-
turligt forbrugerne i dag finder regler for, 
hvad børns legetøj eksempelvis må inde-
holde af kemikalier, og spår, at den samme 
naturlighed indfinder sig ift. computer-
programmer og data de kommende år.

Konkurrencekommissæren under-
streger dog, at der ikke hænger store nye 
regelskyer over hovedet på erhvervslivet. 
Det er en prioritet for den nuværende 
Kommission, at man ikke overregulerer 
virksomheder. Vestager peger bl.a. på den 
konkrete udfordring for virksomhederne, 
at der ikke findes en global konkurrence-
lovgivning, mens selskaberne i højere 
grad end før har globale markeder. Mere 
end 65 pct. af selskaberne i sagerne på 
Vestagers skrivebord opererer på globale 
markeder. Derfor må konkurrencemyn-
digheder i hele verden arbejde sammen 
for at undgå, at selskaber skal tilpasse sig 
mange forskellige regelsæt. Grænsen for, hvor mange reg-
ler selskaberne kan leve op til, er ved at være nået. Men 
trods ambitionen om at gøre vilkårene så simple som mu-
ligt for selskaberne er regler som eksempelvis GDPR nød-
vendige, mener Vestager. Ellers får de onde kræfter frit spil.

Vrede blandt politikere og befolkninger
Sager som den om paneuropæisk svindel med udbytteskat 
udløser vrede blandt befolkninger og politikere, der kræver 
lighed for loven. Ligesom også finanskrisen i slutningen 
af nullerne satte bevægelse i en kamp mod eliten i USA. 
I kølvandet på den økonomiske nedtur opstod en række 
protestbevægelser som eksempelvis Occupy Wall Street, 
der i Zuccotti Park ved siden af den berømte finansgade 
demonstrerede imod det, de betegnede som finanssekto-
rens rådne moral. Senere har sager som Panama Papers, Pa-
radise Papers og Lux Leaks skabt yderligere vrede i Europa, 
fordi det afslørede, at toppolitikere, erhvervsfolk, sports- 
og musikstjerner og sågar royale placerer penge i skattely.

Vreden er nu så stor, at Vestager ser en forandringskraft i 
den: “Der er en stigende forventning til ret og rimelighed. 
Jeg tror, at finanskrisen og de store sociale problemer, der 
er fulgt i kølvandet, har givet en utålmodighed. Der er kom-
met et andet fokus på, at ingen er hævet over loven.”

At tale med to kinesiske tunger
2018 blev året, hvor Mark Zuckerberg – ved ikke bare én 
men hele tre lejligheder – udstillede, hvor meget data vi 
har foræret tech-giganten, og hvor lemfældigt de beskytter 
det. Og her medregnes ikke, at den russiske regering i 2016 
udnyttede platformen til at blande sig i det amerikanske 
præsidentvalg. I foråret kom det bl.a. frem, at konsulentvirk-
somheden Cambridge Analytica havde høstet brugerdata fra 
Facebook for efterfølgende at bruge det i politiske kampag-

ner. Helt uden brugernes tilladelse. 
På Vestagers konkurrencekontor har 

sager mod tech-giganter som Apple, Go-
ogle og Facebook fyldt på skrivebordet, 
siden hun overtog posten i 2014. Det har 
bl.a. fået den amerikanske præsident Do-
nald Trump til at brokke sig over “EU’s 
tax lady”, som ifølge præsidenten “hader 
USA”.

Sager mod amerikanske selskaber 
er da også stærkt overrepræsenterede 
sammenlignet med sager mod kinesiske 
selskaber, selvom bl.a. dansk erhvervsliv 
ved flere lejligheder klager sin nød over 
ulovlig kinesisk statsstøtte og andre kon-
kurrenceforvridende handlinger fra Riget 
i Midten. En adfærd som både EU og USA 
faktisk prøver at bekæmpe i hhv. WTO-
regi og med en handelskrig.

Ifølge Vestager skyldes de manglende 
sager, at kinesiske selskaber slet ikke fyl-
der nok på det europæiske marked endnu, 
og at de udfordringer, EU har med Kina, i 
højere grad ligger på bordet hos den sven-
ske handelskommissær Cecilia Malm-
ström.

Apropos WTO er det internationale 
handelsorgan et af de steder, hvor EU har 

brug for Kinas hjælp til at gennemføre reformer. Her kæm-
per USA lidt mere imod. Men samtidig med samarbejdet 
fører EU altså også sager imod Kina, og netop den dobbelt-
hed overfor Kina vil der komme mere af i 2019, vurderer 
Vestager: “Vi har et dobbeltspor, hvor vi på den ene side 
intensiverer dialogen, men på den anden side også bliver 
en lille smule mere kontante.”

Et andet eksempel er investeringer. EU ønsker at til-
trække investeringer fra tredjelande som feks. Kina, men 
er samtidig i gang med at gennemføre en screeningproces 
for at undgå, at afgørende infrastruktur havner i hænderne 
på fremmede magter. Samtidig pointerer Vestager, at der 
“mangler ligeværdighed”, fordi europæiske selskaber slet 
ikke har samme mulighed for at komme ind på det kinesi-
ske marked som omvendt.

En ting er sikkert. EU har brug for Kina til at udvikle 
det multilaterale regelbaserede samfund, som udfordres af 
bl.a. den amerikanske præsident. Et samfund som Vesta-
ger går til kamp for at bevare i 2019. 

“Der er en 
asymmetri. 
Dem, der 
vil slå i 
stykker, kan 
slå i stykker 
meget 
hurtigere, 
end os der 
bygger op”

Dialogen 
med Kina 
intensiveres, 
men den 
bliver også 
en lille smule 
mere kontant
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Margrethe Vestager træder tilbage i efteråret 2019, men inden vil hun kæmpe for borgernes fornemmelse for ret og rimelighed.
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telse. Men Vestager erkender, at udfordringerne er store.
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slå i stykker meget hurtigere, end os der bygger op,” siger 
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afgørelser. Og når EU’s næste langsigtede budget træder i 
kraft i 2021, kan der også være store summer på vej til kon-
kurrenceområdet. Kommissionen foreslår at sætte 140 
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mio. euro af i den kommende syvårige budgetperiode for 
bl.a. at sikre europæiske konkurrencemyndigheder de ny-
este og bedst mulige digitale værktøjer. Det drejer sig bl.a. 
om muligheden for i højere grad at benytte algoritmer til 
at “patruljere”. Andre tiltag inkluderer at øge rammen for, 
hvor store bøder der må udskrives. 

2019-offensiven følger i hælene på den vel mest kendte 
forkortelse i 2018: GDPR. Reglerne trådte i kraft i maj og 
satte verden på den anden ende. De nye regler sætter 
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håndterer borgeres data på. GDPR tages alvorligt, ikke 
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hjemmesider, der ikke kunne tilgås fra 
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GDPR kan derfor blive en væsentlig 
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Konkurrencekommissæren under-
streger dog, at der ikke hænger store nye 
regelskyer over hovedet på erhvervslivet. 
Det er en prioritet for den nuværende 
Kommission, at man ikke overregulerer 
virksomheder. Vestager peger bl.a. på den 
konkrete udfordring for virksomhederne, 
at der ikke findes en global konkurrence-
lovgivning, mens selskaberne i højere 
grad end før har globale markeder. Mere 
end 65 pct. af selskaberne i sagerne på 
Vestagers skrivebord opererer på globale 
markeder. Derfor må konkurrencemyn-
digheder i hele verden arbejde sammen 
for at undgå, at selskaber skal tilpasse sig 
mange forskellige regelsæt. Grænsen for, hvor mange reg-
ler selskaberne kan leve op til, er ved at være nået. Men 
trods ambitionen om at gøre vilkårene så simple som mu-
ligt for selskaberne er regler som eksempelvis GDPR nød-
vendige, mener Vestager. Ellers får de onde kræfter frit spil.

Vrede blandt politikere og befolkninger
Sager som den om paneuropæisk svindel med udbytteskat 
udløser vrede blandt befolkninger og politikere, der kræver 
lighed for loven. Ligesom også finanskrisen i slutningen 
af nullerne satte bevægelse i en kamp mod eliten i USA. 
I kølvandet på den økonomiske nedtur opstod en række 
protestbevægelser som eksempelvis Occupy Wall Street, 
der i Zuccotti Park ved siden af den berømte finansgade 
demonstrerede imod det, de betegnede som finanssekto-
rens rådne moral. Senere har sager som Panama Papers, Pa-
radise Papers og Lux Leaks skabt yderligere vrede i Europa, 
fordi det afslørede, at toppolitikere, erhvervsfolk, sports- 
og musikstjerner og sågar royale placerer penge i skattely.

Vreden er nu så stor, at Vestager ser en forandringskraft i 
den: “Der er en stigende forventning til ret og rimelighed. 
Jeg tror, at finanskrisen og de store sociale problemer, der 
er fulgt i kølvandet, har givet en utålmodighed. Der er kom-
met et andet fokus på, at ingen er hævet over loven.”

At tale med to kinesiske tunger
2018 blev året, hvor Mark Zuckerberg – ved ikke bare én 
men hele tre lejligheder – udstillede, hvor meget data vi 
har foræret tech-giganten, og hvor lemfældigt de beskytter 
det. Og her medregnes ikke, at den russiske regering i 2016 
udnyttede platformen til at blande sig i det amerikanske 
præsidentvalg. I foråret kom det bl.a. frem, at konsulentvirk-
somheden Cambridge Analytica havde høstet brugerdata fra 
Facebook for efterfølgende at bruge det i politiske kampag-

ner. Helt uden brugernes tilladelse. 
På Vestagers konkurrencekontor har 

sager mod tech-giganter som Apple, Go-
ogle og Facebook fyldt på skrivebordet, 
siden hun overtog posten i 2014. Det har 
bl.a. fået den amerikanske præsident Do-
nald Trump til at brokke sig over “EU’s 
tax lady”, som ifølge præsidenten “hader 
USA”.

Sager mod amerikanske selskaber 
er da også stærkt overrepræsenterede 
sammenlignet med sager mod kinesiske 
selskaber, selvom bl.a. dansk erhvervsliv 
ved flere lejligheder klager sin nød over 
ulovlig kinesisk statsstøtte og andre kon-
kurrenceforvridende handlinger fra Riget 
i Midten. En adfærd som både EU og USA 
faktisk prøver at bekæmpe i hhv. WTO-
regi og med en handelskrig.

Ifølge Vestager skyldes de manglende 
sager, at kinesiske selskaber slet ikke fyl-
der nok på det europæiske marked endnu, 
og at de udfordringer, EU har med Kina, i 
højere grad ligger på bordet hos den sven-
ske handelskommissær Cecilia Malm-
ström.

Apropos WTO er det internationale 
handelsorgan et af de steder, hvor EU har 

brug for Kinas hjælp til at gennemføre reformer. Her kæm-
per USA lidt mere imod. Men samtidig med samarbejdet 
fører EU altså også sager imod Kina, og netop den dobbelt-
hed overfor Kina vil der komme mere af i 2019, vurderer 
Vestager: “Vi har et dobbeltspor, hvor vi på den ene side 
intensiverer dialogen, men på den anden side også bliver 
en lille smule mere kontante.”

Et andet eksempel er investeringer. EU ønsker at til-
trække investeringer fra tredjelande som feks. Kina, men 
er samtidig i gang med at gennemføre en screeningproces 
for at undgå, at afgørende infrastruktur havner i hænderne 
på fremmede magter. Samtidig pointerer Vestager, at der 
“mangler ligeværdighed”, fordi europæiske selskaber slet 
ikke har samme mulighed for at komme ind på det kinesi-
ske marked som omvendt.

En ting er sikkert. EU har brug for Kina til at udvikle 
det multilaterale regelbaserede samfund, som udfordres af 
bl.a. den amerikanske præsident. Et samfund som Vesta-
ger går til kamp for at bevare i 2019. 

“Der er en 
asymmetri. 
Dem, der 
vil slå i 
stykker, kan 
slå i stykker 
meget 
hurtigere, 
end os der 
bygger op”

Dialogen 
med Kina 
intensiveres, 
men den 
bliver også 
en lille smule 
mere kontant
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Margrethe Vestager træder tilbage i efteråret 2019, men inden vil hun kæmpe for borgernes fornemmelse for ret og rimelighed.
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Når man kigger ind i et nyt år, er det sjovest, hvis 
man på forhånd kan sige, at der er udsigt til en 
skelsættende udvikling. Det gør sig imidlertid ikke 

gældende, når vi taler dansk økonomi i 2019. Meget tyder 
nemlig på, at det opsving, der startede i det små i 2014, 
kommer til at fortsætte i 2019 – og det er måske slet ikke så 
ringe endda. Opsvinget tegner dermed til at blive et af de 
længere økonomiske opsving i efterkrigstiden. 

Opsvinget har dybest set ikke været særligt stærkt 
rent vækstmæssigt. Til gengæld er det gået hurtigt på ar-
bejdsmarkedet. Siden 2013 er der skabt over 200.000 job, 
og fremgangen på arbejdsmarkedet ser heldigvis ud til at 
kunne fortsætte en tid endnu. Der er dog en reel risiko for 
en overophedning på arbejdsmarkedet, hvis arbejdsstyr-
ken ikke stiger i samme omfang, som virksomhederne ef-
terspørger nye medarbejdere. 

Selvom fremtiden således umiddelbart tegner lys, så er 
det samtidig værd at bemærke, at særligt det europæiske 
opsving er løjet noget af i styrke i løbet af 2018. Fortsæt-
ter den tendens, så vil det uundgåeligt smitte af på dansk 
økonomi. Lige nu ligner det ikke indgangen til en decideret 
økonomisk krise i Europa, men vi kan ikke bare slå den 
økonomiske autopilot til. 

Højere rente og folketingsvalg kan påvirke økonomien
Selvom 2019 ikke ser ud til at byde på et stort økono-
misk omslag, så er der alligevel udsigt til to interessante 
økonomiske begivenheder næste år. 2019 kan meget vel 
blive første år med højere centralbankrente i Europa 
siden den misforståede europæiske renteforhøjelse i 

2011. Den europæiske centralbank har signaleret, at de 
såkaldte kvantitative lettelser udfases fra nytår – og så er 
vejen banet for en højere europæisk rente senere på året. 
Der er dog ikke udsigt til markante europæiske rentestig-
ninger i 2019, dermed ventes den danske centralbank-
rente også ved udgangen af 2019 at være negativ. Men det 
pengepolitiske klima undergår store forandringer, hvil-
ket naturligvis påvirker den underliggende økonomiske 
udvikling.

En anden bemærkelsesværdig økonomisk begivenhed 
er, at der i Danmark senest til juni skal afholdes folketings-
valg. Normalt påvirker folketingsvalg ikke de kortsigtede 
økonomiske konjunkturer i noget væsentligt omfang, og 
der er heller ikke udsigt til markante finansielle udsving. 
Der er godt styr på de offentlige finanser i Danmark. Der 
skal derfor store ændringer i den økonomiske politik til, 
før at det slår ud i større udsving i eksempelvis renterne. 

Når alt det er sagt, så kommer den kommende regering 
til at udstikke de overordnede mellemfristede sigtelinjer, 
hvilket naturligvis vil påvirke den økonomiske udvikling 
på lidt længere sigt. 

Forbrugsfremgangen fortsætter
Dykker vi lidt mere ned i den økonomiske udvikling, så 
er der god basis for, at de seneste års moderate forbrugs-
opsving kan fortsætte i 2019. Opsvinget har ikke ført til 
store økonomiske ubalancer, som kan forventes at af-
spore de danske husholdningers privatøkonomi i 2019. 
Trods stigende privatforbrug, så er andelen af hushold-
ningernes indkomster, der går til forbrug, lav. Det bety-
der, at der reelt er et uforløst forbrugspotentiale. Der er 
dog ikke umiddelbart noget, der tyder på, at potentialet 
bliver udløst på den korte bane, da strammere finansiel 
regulering og øget finansiel usikkerhed sandsynligvis 
vil holde forbrugsvæksten i ave, også i 2019. Når det er 
sagt, så er der grund til at forvente, at forbruget vil stige 
i takt med husholdningernes realindkomster, som kan 
forventes at stige pænt i 2019. Stigende beskæftigelse og 
høj reallønsvækst taler for øget forbrug, men ikke over-
forbrug i 2019. 

Forbrugsudviklingen understøttes af et solidt bolig-
opsving. De seneste års lave renter har haft deres effekt. 
Men udsigt til højere renter og usikkerhed om den frem-
tidige boligbeskatning gør, at man bør holde et vågent øje 
med boligmarkedet i 2019. Særligt i hovedstadsområdet 
er der en risiko for prisfald, hvilket vi også har set i 2018, 

Opsvingsglasset 
er mere halvfyldt 
end halvtomt 
Der er basis for fortsat økonomisk fremgang i 2019, 
men opsvinget begynder at knirke 

hvor strammere låneregulering har trukket markedet 
ned. Uden for storbyområderne er der dog mere, som 
tyder på prisstigninger end prisfald, og det gør, at mange 
familier vil opleve 2019 som et år med stor økonomisk 
tryghed.

I modsat retning trækker dog, at aktiekurserne har 
været faldende det seneste år. Hvorvidt kursfaldene fort-
sætter i 2019 er det svært at sige noget om med sikkerhed, 
men den strammere pengepolitik kan forventes at give an-
ledning til perioder med finansiel usikkerhed, også i 2019. 
Typisk påvirker faldende aktiekurser ikke danske forbru-
gere i stort omfang, men en vis effekt må dog forventes, 
hvis udviklingen fortsætter.

Arbejdsmarkedet sætter rekord
Arbejdsmarkedet har været karakteriseret af høj beskæf-
tigelsesvækst de seneste år. Trods moderat vækst i virk-
somhedernes værdiskabelse er beskæftigelsen steget med 

over 200.000 personer til det højeste niveau nogensinde. 
Beskæftigelsesrekorden skal dog ses i lyset af, at antallet 
af indbyggere er stigende, og samtidig er der gennem de 
seneste årtier gennemført reformer, som muliggør hø-
jere beskæftigelse. Der er derfor også sandsynligvis plads 
til yderligere fremgang i beskæftigelsen næste år, hvor 
arbejdsstyrken tillige udvides, i kraft af at folkepensi-
onsalderen hæves med et halvt år fra 65 til 65,5 år. Erfa-
ringsmæssigt fører en højere tilbagetrækningsalder til øget 
beskæftigelse og vækst. 

Selvom der er plads til fremgang i beskæftigelsen, så er 
manglen på arbejdskraft en udfordring, og den udfordring 
må forventes at vokse i 2019. Selvom ledigheden er på ca. 
100.000 personer, er der næppe basis for, at faldende le-
dighed i væsentligt omfang kan sikre virksomhederne de 
medarbejdere, de har behov for. En stor del af ledigheden 
er knyttet til jobskifte, og reelt er en ledighed på 100.000 
tæt på det strukturelle niveau.    

Det strammere arbejdsmarked har presset lønvæksten 
op – og tendensen fortsætter i 2019. Den højere lønvækst 
presser virksomhedernes indtjening, da afsætningspri-
serne stiger væsentligt mindre. Når det er sagt, så under-
minerer den højere lønvækst ikke i væsentligt omfang 
konkurrenceevnen, da lønvæksten også er stigende i kon-
kurrentlandene. Den stigende lønvækst har sikret en solid 
reallønsvækst, som gennem de seneste år har været på 
niveau med, hvad vi har set i tidligere opsving trods den 
lavere nominelle lønvækst.

Produktivitetsvæksten er en udfordring
Kraftigt stigende beskæftigelse og moderat vækst i bnp 
kan oversættes til lav produktivitetsvækst. Produktivi-
tetsvæksten er ikke katastrofal, men ligesom mange andre 
lande, så synes vi at have en strukturel udfordring, som 
ikke bør ignoreres. Den lave produktivitetsvækst skyldes 
ikke som sådan et lavt investeringsniveau, men kan til 
gengæld skyldes sektorforskydninger og måske også, at 
det kan være svært at måle produktivitetsfremskridt i en 
serviceøkonomi.

Kommer eksporten tilbage på vækstsporet i 2019?
Selvom konkurrenceevnen ikke i større omfang er blevet 
udhulet af den højere lønvækst, så er den danske eksport 
udfordret. Eksporten har været stort set uændret gennem 
de seneste år trods det globale økonomiske opsving. 

I 2019 burde der være basis for eksportfremgang, 
men sporene skræmmer, når eksporten ikke har været 
i fremgang de seneste år. Der er ingen tvivl om, at de 
protektionistiske tendenser, som vi ser feje hen over 
verdensøkonomien, er bekymrende set fra en lille han-
delsnations perspektiv. Det er dog næppe protektio-
nisme, der ligger bag eksportskuffelsen i 2017 og 2018. 
Til gengæld kan det stramme arbejdsmarked muligvis 
have ført til, at danske virksomheder har sagt “nej tak” 
til nye eksportordrer, som følge af den manglende ka-
pacitet. Hvis det er tilfældet, så kan 2019 godt blive et 
udfordrende år for eksporten.

Grund til optimisme, men meget kan endnu gå galt
Alt i alt tegner udsigterne for dansk økonomi i 2019 gan-
ske lyse. Men man skal gøre sig usikkerhederne klar. Ak-
tiekurserne falder allerede i Europa, og de pengepolitiske 
opstramninger risikerer at trække yderligere aktiekursfald 
med sig. Sker det, kan det meget vel få effekt på vækst og 
jobskabelse. 

Vi kan heller ikke ignorere, at den politiske usikkerhed 
knyttet til protektionisme, herunder brexit, risikerer at på-
virke vores økonomi i en negativ retning. Helt grundlæg-
gende fortsætter det danske opsving alene, hvis det globale 
og særligt det europæiske opsving fortsætter.

Dertil kommer de indenlandske risikofaktorer, som 
både drejer sig om boligmarkedet og arbejdsmarkedet – 
men grundlæggende ser det igangværende opsving langt 
mere balanceret ud end opsvinget i årene op til finanskri-
sen. 

Det ligner 
ikke 
indgangen til 
en decideret 
økonomisk 
krise i 
Europa, men 
vi kan ikke 
bare slå den 
økonomiske 
autopilot til
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Når man kigger ind i et nyt år, er det sjovest, hvis 
man på forhånd kan sige, at der er udsigt til en 
skelsættende udvikling. Det gør sig imidlertid ikke 

gældende, når vi taler dansk økonomi i 2019. Meget tyder 
nemlig på, at det opsving, der startede i det små i 2014, 
kommer til at fortsætte i 2019 – og det er måske slet ikke så 
ringe endda. Opsvinget tegner dermed til at blive et af de 
længere økonomiske opsving i efterkrigstiden. 

Opsvinget har dybest set ikke været særligt stærkt 
rent vækstmæssigt. Til gengæld er det gået hurtigt på ar-
bejdsmarkedet. Siden 2013 er der skabt over 200.000 job, 
og fremgangen på arbejdsmarkedet ser heldigvis ud til at 
kunne fortsætte en tid endnu. Der er dog en reel risiko for 
en overophedning på arbejdsmarkedet, hvis arbejdsstyr-
ken ikke stiger i samme omfang, som virksomhederne ef-
terspørger nye medarbejdere. 

Selvom fremtiden således umiddelbart tegner lys, så er 
det samtidig værd at bemærke, at særligt det europæiske 
opsving er løjet noget af i styrke i løbet af 2018. Fortsæt-
ter den tendens, så vil det uundgåeligt smitte af på dansk 
økonomi. Lige nu ligner det ikke indgangen til en decideret 
økonomisk krise i Europa, men vi kan ikke bare slå den 
økonomiske autopilot til. 

Højere rente og folketingsvalg kan påvirke økonomien
Selvom 2019 ikke ser ud til at byde på et stort økono-
misk omslag, så er der alligevel udsigt til to interessante 
økonomiske begivenheder næste år. 2019 kan meget vel 
blive første år med højere centralbankrente i Europa 
siden den misforståede europæiske renteforhøjelse i 

2011. Den europæiske centralbank har signaleret, at de 
såkaldte kvantitative lettelser udfases fra nytår – og så er 
vejen banet for en højere europæisk rente senere på året. 
Der er dog ikke udsigt til markante europæiske rentestig-
ninger i 2019, dermed ventes den danske centralbank-
rente også ved udgangen af 2019 at være negativ. Men det 
pengepolitiske klima undergår store forandringer, hvil-
ket naturligvis påvirker den underliggende økonomiske 
udvikling.

En anden bemærkelsesværdig økonomisk begivenhed 
er, at der i Danmark senest til juni skal afholdes folketings-
valg. Normalt påvirker folketingsvalg ikke de kortsigtede 
økonomiske konjunkturer i noget væsentligt omfang, og 
der er heller ikke udsigt til markante finansielle udsving. 
Der er godt styr på de offentlige finanser i Danmark. Der 
skal derfor store ændringer i den økonomiske politik til, 
før at det slår ud i større udsving i eksempelvis renterne. 

Når alt det er sagt, så kommer den kommende regering 
til at udstikke de overordnede mellemfristede sigtelinjer, 
hvilket naturligvis vil påvirke den økonomiske udvikling 
på lidt længere sigt. 

Forbrugsfremgangen fortsætter
Dykker vi lidt mere ned i den økonomiske udvikling, så 
er der god basis for, at de seneste års moderate forbrugs-
opsving kan fortsætte i 2019. Opsvinget har ikke ført til 
store økonomiske ubalancer, som kan forventes at af-
spore de danske husholdningers privatøkonomi i 2019. 
Trods stigende privatforbrug, så er andelen af hushold-
ningernes indkomster, der går til forbrug, lav. Det bety-
der, at der reelt er et uforløst forbrugspotentiale. Der er 
dog ikke umiddelbart noget, der tyder på, at potentialet 
bliver udløst på den korte bane, da strammere finansiel 
regulering og øget finansiel usikkerhed sandsynligvis 
vil holde forbrugsvæksten i ave, også i 2019. Når det er 
sagt, så er der grund til at forvente, at forbruget vil stige 
i takt med husholdningernes realindkomster, som kan 
forventes at stige pænt i 2019. Stigende beskæftigelse og 
høj reallønsvækst taler for øget forbrug, men ikke over-
forbrug i 2019. 

Forbrugsudviklingen understøttes af et solidt bolig-
opsving. De seneste års lave renter har haft deres effekt. 
Men udsigt til højere renter og usikkerhed om den frem-
tidige boligbeskatning gør, at man bør holde et vågent øje 
med boligmarkedet i 2019. Særligt i hovedstadsområdet 
er der en risiko for prisfald, hvilket vi også har set i 2018, 

Opsvingsglasset 
er mere halvfyldt 
end halvtomt 
Der er basis for fortsat økonomisk fremgang i 2019, 
men opsvinget begynder at knirke 

hvor strammere låneregulering har trukket markedet 
ned. Uden for storbyområderne er der dog mere, som 
tyder på prisstigninger end prisfald, og det gør, at mange 
familier vil opleve 2019 som et år med stor økonomisk 
tryghed.

I modsat retning trækker dog, at aktiekurserne har 
været faldende det seneste år. Hvorvidt kursfaldene fort-
sætter i 2019 er det svært at sige noget om med sikkerhed, 
men den strammere pengepolitik kan forventes at give an-
ledning til perioder med finansiel usikkerhed, også i 2019. 
Typisk påvirker faldende aktiekurser ikke danske forbru-
gere i stort omfang, men en vis effekt må dog forventes, 
hvis udviklingen fortsætter.

Arbejdsmarkedet sætter rekord
Arbejdsmarkedet har været karakteriseret af høj beskæf-
tigelsesvækst de seneste år. Trods moderat vækst i virk-
somhedernes værdiskabelse er beskæftigelsen steget med 

over 200.000 personer til det højeste niveau nogensinde. 
Beskæftigelsesrekorden skal dog ses i lyset af, at antallet 
af indbyggere er stigende, og samtidig er der gennem de 
seneste årtier gennemført reformer, som muliggør hø-
jere beskæftigelse. Der er derfor også sandsynligvis plads 
til yderligere fremgang i beskæftigelsen næste år, hvor 
arbejdsstyrken tillige udvides, i kraft af at folkepensi-
onsalderen hæves med et halvt år fra 65 til 65,5 år. Erfa-
ringsmæssigt fører en højere tilbagetrækningsalder til øget 
beskæftigelse og vækst. 

Selvom der er plads til fremgang i beskæftigelsen, så er 
manglen på arbejdskraft en udfordring, og den udfordring 
må forventes at vokse i 2019. Selvom ledigheden er på ca. 
100.000 personer, er der næppe basis for, at faldende le-
dighed i væsentligt omfang kan sikre virksomhederne de 
medarbejdere, de har behov for. En stor del af ledigheden 
er knyttet til jobskifte, og reelt er en ledighed på 100.000 
tæt på det strukturelle niveau.    

Det strammere arbejdsmarked har presset lønvæksten 
op – og tendensen fortsætter i 2019. Den højere lønvækst 
presser virksomhedernes indtjening, da afsætningspri-
serne stiger væsentligt mindre. Når det er sagt, så under-
minerer den højere lønvækst ikke i væsentligt omfang 
konkurrenceevnen, da lønvæksten også er stigende i kon-
kurrentlandene. Den stigende lønvækst har sikret en solid 
reallønsvækst, som gennem de seneste år har været på 
niveau med, hvad vi har set i tidligere opsving trods den 
lavere nominelle lønvækst.

Produktivitetsvæksten er en udfordring
Kraftigt stigende beskæftigelse og moderat vækst i bnp 
kan oversættes til lav produktivitetsvækst. Produktivi-
tetsvæksten er ikke katastrofal, men ligesom mange andre 
lande, så synes vi at have en strukturel udfordring, som 
ikke bør ignoreres. Den lave produktivitetsvækst skyldes 
ikke som sådan et lavt investeringsniveau, men kan til 
gengæld skyldes sektorforskydninger og måske også, at 
det kan være svært at måle produktivitetsfremskridt i en 
serviceøkonomi.

Kommer eksporten tilbage på vækstsporet i 2019?
Selvom konkurrenceevnen ikke i større omfang er blevet 
udhulet af den højere lønvækst, så er den danske eksport 
udfordret. Eksporten har været stort set uændret gennem 
de seneste år trods det globale økonomiske opsving. 

I 2019 burde der være basis for eksportfremgang, 
men sporene skræmmer, når eksporten ikke har været 
i fremgang de seneste år. Der er ingen tvivl om, at de 
protektionistiske tendenser, som vi ser feje hen over 
verdensøkonomien, er bekymrende set fra en lille han-
delsnations perspektiv. Det er dog næppe protektio-
nisme, der ligger bag eksportskuffelsen i 2017 og 2018. 
Til gengæld kan det stramme arbejdsmarked muligvis 
have ført til, at danske virksomheder har sagt “nej tak” 
til nye eksportordrer, som følge af den manglende ka-
pacitet. Hvis det er tilfældet, så kan 2019 godt blive et 
udfordrende år for eksporten.

Grund til optimisme, men meget kan endnu gå galt
Alt i alt tegner udsigterne for dansk økonomi i 2019 gan-
ske lyse. Men man skal gøre sig usikkerhederne klar. Ak-
tiekurserne falder allerede i Europa, og de pengepolitiske 
opstramninger risikerer at trække yderligere aktiekursfald 
med sig. Sker det, kan det meget vel få effekt på vækst og 
jobskabelse. 

Vi kan heller ikke ignorere, at den politiske usikkerhed 
knyttet til protektionisme, herunder brexit, risikerer at på-
virke vores økonomi i en negativ retning. Helt grundlæg-
gende fortsætter det danske opsving alene, hvis det globale 
og særligt det europæiske opsving fortsætter.

Dertil kommer de indenlandske risikofaktorer, som 
både drejer sig om boligmarkedet og arbejdsmarkedet – 
men grundlæggende ser det igangværende opsving langt 
mere balanceret ud end opsvinget i årene op til finanskri-
sen. 

Det ligner 
ikke 
indgangen til 
en decideret 
økonomisk 
krise i 
Europa, men 
vi kan ikke 
bare slå den 
økonomiske 
autopilot til

Alt i alt 
tegner 
udsigterne 
for dansk 
økonomi  
i 2019  
ganske lyse

Aldrig har så mange været i job
Antal lønmodtagere 

Jan. 2008 - - Juni 2018
Kilde: Danmarks Statestik

2800000

2750000

2700000

2650000

2600000

2550000

2500000

2450000

2400000

Vækst på det jævne - men opsving
Bnp-vækst i pct.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kilde: Danmarks Statestik og egne beregninger

Forbrugsfremgang, men ingen forbrugsfest
Huspriser på landsplan (2006 = 100)

75

83

91

99

107

115

Jan. 2006 - - April 2018
Kilde: Danmarks Statestik

Byder 2019 på dansk renteforhøjelse?
Nationalbankens rente på indskudsbeviser

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Jan. 2010 - - Sep. 2019 
Kilde: Nationalbanken og egne beregninger

028-7-191218.indd.indd   38-39 2018-11-30   6:08:16 PM



Danmark Danmark40 Verden 2019  41Verden 2019

På vej ind i 2019 har en alvorlig udfor-
dring meldt sig for dansk erhvervsliv. 
Og med en overraskende styrke. Den eti-

ske grænse, for hvad der er rigtigt og forkert, 
har flyttet sig, og det betyder, at det ikke læn-
gere er nok at overholde loven. Som virksom-
hed skal man præstere mere end det. Man 
skal opføre sig ordentligt, naturligvis, men 
hvad vil det sige? Man skal bidrage positivt til 
samfundet og leve op til samfundets værdier, 
men man skal også forstå, hvordan sådanne 
værdier ændrer sig.

Javel, det nye år vil indeholde mange 
andre kommercielle udfordringer – især 
vil presset for at orientere sig i den digitale 
verden vokse yderligere, men den sværeste 
udfordring bliver at forstå tidens etiske kom-
pas. Dette vilkår bliver skærpet af den digitale 
udvikling, som åbner mange nye muligheder 
for at tjene penge, men som ind i mellem mo-
tiverer virksomheder til at gøre det på måder, 
som samfundet tager afstand fra. Skattely, 
hvidvask, udbyttefinte osv. er kommercielle 
tricks, som er nemme at udføre takket være 
de nye digitale værktøjer i kombination med 
den internationalisering, der har skabt en 
global markedsplads.

Der findes ikke en manual, der fortæl-
ler erhvervslivets ledere, hvordan man bør 
opføre sig. Den slags er svært at sætte på 
en formel eller at lave regler for, men det er 
blevet et uomgængeligt krav, at en moderne 
virksomhed har et erklæret samfundsnyttigt 
formål. 

Positivt bidrag til samfundet
Det er ikke nok at have en vision eller mis-
sion, sådan som mange fortæller om i deres 
årsberetning, men som de færreste medar-
bejdere, kunder eller leverandører har hørt 
om, når man spørger dem. En virksomhed 
skal være tydelig om, hvordan den bidra-
ger positivt til samfundet, og dens ledere 
og medarbejdere skal kunne redegøre for, 
hvordan den i sine handlinger lever op til 
den ambition. 

Dette vil blive nødvendigt alene af den 
grund, at tidens talent – de såkaldte millen-
nials – vil kræve, at det sted, hvor de lægger 
deres arbejdskraft, lever op til dette. I en tid 
hvor der er masser af kapital, men knaphed 
på talent, vil dette blive en afgørende konkur-
rencefordel for ambitiøse virksomheder. 

De virksomheder, der vil vinde, bliver 
dem, der er i stand til at udføre kunststykket 

at få en kommerciel forretning og et sam-
fundsnyttigt formål til at falde i hak. Dette 
lyder svært, og det er det også. I Danmark er 
det lykkedes for virksomheder som Lego, der 
“vil stimulere børns leg og læring”, Universal 
Robots, der “vil revolutionere fabriksgulvet” 
og Unity Technologies, der “vil demokratisere 
spiludvikling”. 

Dette er ikke kun et dansk fænomen. I sti-
gende omfang forsøger virksomheder rundt 
om i verden at orientere sig i forhold til deres 
samfundsforventninger, og flere og flere for-
pligter sig på, at deres kommercielle forret-
ning skal leve op til FN's verdensmål. 

Tiderne skifter
Dette stiller store krav til virksomhederne 
og deres ledelser. Mange af dem er vant til at 
arbejde i en anden tid, hvor den finansielle 
tankegang har været den dominerende, og 
hvor finansdirektøren, den såkaldte CFO, var 
en dominerende person. Når alt skal tælles, 
måles og vejes, før at man kan træffe en be-

slutning, får den person, der kan det, en af-
gørende magt. 

Dette vil ændre sig. De seneste års 
åbenlyse etiske udfordringer i den finan-
sielle sektor, især hos bankerne, viser, at et 
ensidigt fokus på at kunne regne sig frem 
til den størst mulige indtjening fører til 
en manglende tillid fra samfundet og dets 
politikere. Konsekvensen bliver, at poli-
tikerne griber til det værktøj, som de har: 
Strammere regler. Dette lærer bankerne 
på den hårde måde i denne tid. Selvom 
politikerne i årene efter finanskrisen har 
strammet deres regulering af bankerne 
voldsomt, så tyder intet på, at det er over-
stået. Nye regler, nye krav, nye indgreb i 
bankernes kommercielle handlefrihed vil 
blive det naturlige resultat, hvis flere bela-
stende sager dukker op i det nye år.

Man må håbe, at erhvervslivets og dets le-
dere forstår alvoren i dette. De vil gøre sig selv 
en tjeneste ved at ytre sig og ved at komme 
med deres egne bud på, hvilken fremtid de 
ser for sig, og hvordan de vil sikre sig sam-
fundets forståelse og accept. Det bliver 2019's 
store udfordring. 

Erhvervsledere må forstå den tid de lever i
Det er ikke længere nok, at erhvervslivet overholder loven. Der skal mere til, når virksomheder tjener deres penge

Der sker i 2019

Det er blevet et uomgængeligt 
krav, at en moderne virksom hed 
har et erklæret samfundsnyttigt 
formål

Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

10.-27. januar Verdensmester-
skabet i håndbold for mænd  

2019 bliver det 26. VM i håndbold 
for mænd arrangeret af IHF.  

Slutrunden skal afvikles i  
Danmark og Tyskland.

VM i cykelcross afholdes i  
Bogense, Danmark

15-17. marts “Copenhagen Bike 
Show” – Skandinaviens største 

bikeshow – afholdes i Øksnehal-
len, København

4. april Tivoli åbner i København 
for sommersæsonen.

 26. maj Der er valg til Europa-
Parlamentet 

30. august-8. september  
Århus Festuge afholdes

5.-14. juli Jazz Festival  
i København

27.-30. november Nordeuropas 
største landbrugsmesse, Agromek, 

afholdes i MCH Messecenter 
Herning.

18.-20. oktober “Bolig, Mad & 
Design” – bolig og livsstilsmesse 

– afholdes i Odense Congress 
Center.

29. juni-6. juli Roskilde Festivalen 
afholdes

6.-8. september Food Festival, 
nordens største madbegivenhed, 

afholdes i Aarhus

Februar

Maj

JuniJanuar

Marts

August

Juli

September

April

November

Oktober

4. december Dagbladet Børsens Gazellekåringer kulminerer  
ved den sidste konference i Tivoli Congress Center, hvor Danmarks  

hurtigst voksende virksomhed skal kåres.

December

Ar
ki

vf
ot

o:
 S

te
ve

n 
Ac

hi
am

Arkivfoto: Tycho Gregers/Ritzau Scanpix

028-7-191218.indd.indd   40-41 2018-12-04   10:24:58 AM



Danmark Danmark40 Verden 2019  41Verden 2019

På vej ind i 2019 har en alvorlig udfor-
dring meldt sig for dansk erhvervsliv. 
Og med en overraskende styrke. Den eti-

ske grænse, for hvad der er rigtigt og forkert, 
har flyttet sig, og det betyder, at det ikke læn-
gere er nok at overholde loven. Som virksom-
hed skal man præstere mere end det. Man 
skal opføre sig ordentligt, naturligvis, men 
hvad vil det sige? Man skal bidrage positivt til 
samfundet og leve op til samfundets værdier, 
men man skal også forstå, hvordan sådanne 
værdier ændrer sig.

Javel, det nye år vil indeholde mange 
andre kommercielle udfordringer – især 
vil presset for at orientere sig i den digitale 
verden vokse yderligere, men den sværeste 
udfordring bliver at forstå tidens etiske kom-
pas. Dette vilkår bliver skærpet af den digitale 
udvikling, som åbner mange nye muligheder 
for at tjene penge, men som ind i mellem mo-
tiverer virksomheder til at gøre det på måder, 
som samfundet tager afstand fra. Skattely, 
hvidvask, udbyttefinte osv. er kommercielle 
tricks, som er nemme at udføre takket være 
de nye digitale værktøjer i kombination med 
den internationalisering, der har skabt en 
global markedsplads.

Der findes ikke en manual, der fortæl-
ler erhvervslivets ledere, hvordan man bør 
opføre sig. Den slags er svært at sætte på 
en formel eller at lave regler for, men det er 
blevet et uomgængeligt krav, at en moderne 
virksomhed har et erklæret samfundsnyttigt 
formål. 

Positivt bidrag til samfundet
Det er ikke nok at have en vision eller mis-
sion, sådan som mange fortæller om i deres 
årsberetning, men som de færreste medar-
bejdere, kunder eller leverandører har hørt 
om, når man spørger dem. En virksomhed 
skal være tydelig om, hvordan den bidra-
ger positivt til samfundet, og dens ledere 
og medarbejdere skal kunne redegøre for, 
hvordan den i sine handlinger lever op til 
den ambition. 

Dette vil blive nødvendigt alene af den 
grund, at tidens talent – de såkaldte millen-
nials – vil kræve, at det sted, hvor de lægger 
deres arbejdskraft, lever op til dette. I en tid 
hvor der er masser af kapital, men knaphed 
på talent, vil dette blive en afgørende konkur-
rencefordel for ambitiøse virksomheder. 

De virksomheder, der vil vinde, bliver 
dem, der er i stand til at udføre kunststykket 

at få en kommerciel forretning og et sam-
fundsnyttigt formål til at falde i hak. Dette 
lyder svært, og det er det også. I Danmark er 
det lykkedes for virksomheder som Lego, der 
“vil stimulere børns leg og læring”, Universal 
Robots, der “vil revolutionere fabriksgulvet” 
og Unity Technologies, der “vil demokratisere 
spiludvikling”. 

Dette er ikke kun et dansk fænomen. I sti-
gende omfang forsøger virksomheder rundt 
om i verden at orientere sig i forhold til deres 
samfundsforventninger, og flere og flere for-
pligter sig på, at deres kommercielle forret-
ning skal leve op til FN's verdensmål. 

Tiderne skifter
Dette stiller store krav til virksomhederne 
og deres ledelser. Mange af dem er vant til at 
arbejde i en anden tid, hvor den finansielle 
tankegang har været den dominerende, og 
hvor finansdirektøren, den såkaldte CFO, var 
en dominerende person. Når alt skal tælles, 
måles og vejes, før at man kan træffe en be-

slutning, får den person, der kan det, en af-
gørende magt. 

Dette vil ændre sig. De seneste års 
åbenlyse etiske udfordringer i den finan-
sielle sektor, især hos bankerne, viser, at et 
ensidigt fokus på at kunne regne sig frem 
til den størst mulige indtjening fører til 
en manglende tillid fra samfundet og dets 
politikere. Konsekvensen bliver, at poli-
tikerne griber til det værktøj, som de har: 
Strammere regler. Dette lærer bankerne 
på den hårde måde i denne tid. Selvom 
politikerne i årene efter finanskrisen har 
strammet deres regulering af bankerne 
voldsomt, så tyder intet på, at det er over-
stået. Nye regler, nye krav, nye indgreb i 
bankernes kommercielle handlefrihed vil 
blive det naturlige resultat, hvis flere bela-
stende sager dukker op i det nye år.

Man må håbe, at erhvervslivets og dets le-
dere forstår alvoren i dette. De vil gøre sig selv 
en tjeneste ved at ytre sig og ved at komme 
med deres egne bud på, hvilken fremtid de 
ser for sig, og hvordan de vil sikre sig sam-
fundets forståelse og accept. Det bliver 2019's 
store udfordring. 

Erhvervsledere må forstå den tid de lever i
Det er ikke længere nok, at erhvervslivet overholder loven. Der skal mere til, når virksomheder tjener deres penge

Der sker i 2019

Det er blevet et uomgængeligt 
krav, at en moderne virksom hed 
har et erklæret samfundsnyttigt 
formål

Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

10.-27. januar Verdensmester-
skabet i håndbold for mænd  

2019 bliver det 26. VM i håndbold 
for mænd arrangeret af IHF.  

Slutrunden skal afvikles i  
Danmark og Tyskland.

VM i cykelcross afholdes i  
Bogense, Danmark

15-17. marts “Copenhagen Bike 
Show” – Skandinaviens største 

bikeshow – afholdes i Øksnehal-
len, København

4. april Tivoli åbner i København 
for sommersæsonen.

 26. maj Der er valg til Europa-
Parlamentet 

30. august-8. september  
Århus Festuge afholdes

5.-14. juli Jazz Festival  
i København

27.-30. november Nordeuropas 
største landbrugsmesse, Agromek, 

afholdes i MCH Messecenter 
Herning.

18.-20. oktober “Bolig, Mad & 
Design” – bolig og livsstilsmesse 

– afholdes i Odense Congress 
Center.

29. juni-6. juli Roskilde Festivalen 
afholdes

6.-8. september Food Festival, 
nordens største madbegivenhed, 

afholdes i Aarhus

Februar

Maj

JuniJanuar

Marts

August

Juli

September

April

November

Oktober

4. december Dagbladet Børsens Gazellekåringer kulminerer  
ved den sidste konference i Tivoli Congress Center, hvor Danmarks  

hurtigst voksende virksomhed skal kåres.

December

Ar
ki

vf
ot

o:
 S

te
ve

n 
Ac

hi
am

Arkivfoto: Tycho Gregers/Ritzau Scanpix

028-7-191218.indd.indd   40-41 2018-12-04   10:24:58 AM



 4342 StorbritannienVerden 2019Verden 2019

  også i denne sektion:
 43 Tre måder brexit kan gå galt på
 44 Hårde tider for økonomien
 45 Jeremy Corbyn om en anden vej
 

John Peet, brexit-redaktør, The Economist

Brexit vil endnu en gang dominere britisk politik 
i 2019. Storbritanniens farvel til EU, der blev stemt 
igennem af vælgerne i juni 2016, suger livet ud af hvil-

ken som helst anden politisk eller økonomisk problematik. 
Ikke alene er brexit enormt komplekst at forhandle, dets 
altoverskyggende tilstedeværelse forklarer også, hvorfor 
Theresa Mays konservative regering har virket så idéforladt. 

Det mest sandsynlige scenarie (der er dog et par scenarier, 
se boksen på næsten side) er, at May i det mindste vil sikre en 
formel aftale, hvor Storbritannien forlader EU som planlagt 
29. marts 2019. På trods af al snakken om, at hun hellere ville 
forlade EU uden en aftale end med en dårlig aftale, har hun 
og resten af EU’s ledere altid vidst, at “no deal”-scenariet ville 
være skadeligt for alle parter. Europas økonomi vakler, og et 
bittert brexit vil være dybt skadeligt i en tid med geopolitiske 
spændinger. Erhvervslivet i både Storbritannien og på fast-
landet har ligeledes lobbyet mod “no deal”. 

Men brexit-aftalen vil efterlade mange områder uden 
afklaring. Ja, den vil igangsætte en begivenhedsløs over-
gangsfase på 21 måneder eller mere, og den vil sikre, at der 
ikke vil blive genindført en såkaldt hård grænse mellem 
Irland og Nordirland. Men den vil måske varsle regulato-
riske kontrolinstanser i Det Irske Hav, hvilket ikke vil være 
populært blandt det nordirske Demokratiske Unionistparti 

(DUP), der holder hånden under Mays regering. Og den vil 
fungere som optakt til de indviklede forhandlinger om fri-
handel, der skal finde sted mellem EU og Storbritannien. 
Bruxelles vil bruge det meste af 2019 på at være optaget af 
det forestående parlamentsvalg og udvælgelsen af en ny 
EU-Kommission. En fremtidig handelsaftale kan ikke af-
tales – og da slet ikke stadfæstes – inden for 21 måneder, så 
derfor bliver overgangsperioden nødt til at blive forlænget. 

Det vil irritere mange af brexit-tilhængerne i Det Kon-
servative Parti, der sammenligner Storbritanniens rolle i 
overgangsfasen med en vasalstat, da landet skal overholde 
alle EU’s regler, men ikke længere har medbestemmelse. 
Men den slags bekymringer er ikke nok til at stille sig i 
vejen for Mays aftale, da de frygter, at det måske ville ende 
med en ny folkeafstemning, der vil underkende det første 
resultat. Urolighederne blandt de konservative vil kun lede 
til yderligere hovedpine for May, der i forvejen har et svagt 
greb om partiet. Hun blev den nye leder af partiet af man-
gel på bedre, efter David Cameron trådte af som formand i 
juni 2016. Så forspildte hun sit flertal i parlamentet ved at 
udskrive et valg i juni 2017, hvor hun hurtigt opdagede, at 
hun ikke var lige så dygtig til at føre valgkamp som hendes 
opponent fra Labour, Jeremy Corbyn. Hendes afhængighed 
af DUP gør hende svag, og hendes brexit-plan har sået splid 
i hendes eget parti, der virker trætte efter otte år i regering. 

Kort efter brexit vil det politiske fokus skifte til spørgsmå-
let om, hvem der skal erstatte hende. Hun vil argumentere for, 

Alt handler om brexit
Landet vil forlade EU, men usikkerhederne vil ingen ende tage

Det sker i 2019
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at hun er den bedste til at overse forhandlingerne post-brexit, 
men de fleste konservative – selv ministre i hendes egen re-
gering – så helst, at hun gik af længe inden næste valg, der se-
nest skal afholdes i midten af 2022. Det er ikke usandsynligt, 
at hendes formandskab vil blive udfordret i 2019. 

May kunne vælge at gøre som Margaret Thatcher i 1990 
og selv stille op til formandskabet, men ligesom Thatcher 
vil hun sandsynligvis tabe. Favoritten er Sajid Javid, der er 
indenrigsminister og søn af en pakistansk buschauffør. 
Udviklingen kunne dog vende til fordel for en anden kan-
didat såsom udenrigsminister Jeremy Hunt. En brexit-til-

hænger som Michael Gove, miljø- og fødevareminister, 
eller (mindre sandsynligt) Boris Johnson, tidligere uden-
rigsminister, ville kunne appellere til de partimedlemmer, 
der skal træffe det afgørende valg mellem to kandidater. 

Hvem end, der ender som de konservatives nye leder, 
skal stadig kunne slå Corbyn. Et skuffende brexit og en 
usikker økonomi kunne give Labour en god mulighed for 
at vinde. Tanken om, at brexit muligvis vil blive fulgt af en 
dybt venstreorienteret Corbyn-regering, der har i sinde at 
nationalisere og hæve skatterne, gør kun erhvervslivet og 
investorerne mere nervøse. Der er bump på vejen forude. 

Adrian Wooldridge klummeskribent Bagehot,  
The Economist

Ved de politiske partiers landsmøder finder man 
næsten altid en eller anden med et skilt, der 

proklamerer, at nu er enden ved at være nær, hvad 
enten det er marxister, der insisterer på, at nu er det 
endelig slut med kapitalismen, eller religiøse domme-
dagsprofeter, der kan skimte de apokalyptiske ryttere 
i horisonten. Som oftest skænker vi journalister ikke 
disse mennesker en tanke – men i 2019 vil det måske 
for en gangs skyld vise sig at være dem, der får ret.

Hvis brexit skal lykkes, skal en række usandsynlige 
ting ende godt. Omvendt er det en række sandsynlige 
ting, der skal ende dårligt, for at det mislykkes. Euro-
pæerne ønsker ikke at indskrænke det indre markeds 
bestanddele. Theresa May leder en mindretalsregering. 
DUP, der holder hånden under hende, ønsker ikke at 
indskrænke Storbritanniens sammenhængskraft. Bre-
xit-tilhængerne vil ikke bedrage det politiske projekt, 
de har viet deres liv til. Labour-partiet vil ikke redde en 
fejlende regering. Alt dette betyder, at resultatet hurtigt 
kan blive et kaotisk og handlingslammet samfund, og i 
et sådant virker følgende tre katastrofescenarier plud-
selig ikke så utroværdige længere. 

Det første er, at Storbritannien ender med at forlade 
EU uden en aftale. Da EU er Storbritanniens største 
handelspartner, og moderne virksomheder er afhæn-
gige af daglige leveringer, kunne det gøre stor skade på 
økonomien. Supermarkeder vil måske få svært ved at 
få frisk mad. Lastbiler vil måske være forsinkede i op til 
flere dage, hvilket vil medføre enorme trafikpropper. 
Man vil muligvis løbe tør for medicin. Ulykkerne på 
den korte bane vil medføre problemer på den lange 
bane: Et faldende bruttonationalprodukt betyder fal-
dende skatteindtægter, og det vil i sidste ende lede til 
nedskæringer i sociale ydelser. 

Et andet scenarie er, at der udskrives et valg, og La-
bour-partiet, med Jeremy Corbyn i spidsen, vinder det. 
Det er ikke usandsynligt, at May vurderer, at den eneste 
måde at løse handlingslammelsen på er et nyt mandat 
fra vælgerne. Det er dog heller ikke utænkeligt, at væl-
gerne har fået nok af de konservatives inkompetence 
og i stedet giver Corbyn en chance. Men Corbyn er den 

Katastrofescenarier

Her er tre måder, brexit kan gå forfærdeligt galt på

mest venstreorienterede leder, Labour nogensinde har 
haft. Han har truet med at konfiskere 10 pct. af aktierne 
i alle britiske virksomheder med mere end 250 ansatte. 
Han vil nationalisere forsyningsværkerne og togdriften 
og give mere magt til fagforeningerne. Det kunne ende i 
en åben krig mellem Labour og markederne, hvor inve-
storer trækker penge ud af landet, og regeringen svarer 
igen ved at indføre kapitalkontrol. 

Det sidste scenarie er, at parlamentet beslutter, at 
der skal afholdes en ny folkeafstemning. De fleste “re-
main”-tilhængere og EU-embedsmænd ville juble, men 
det risikerer at forvirre situationen yderligere. Skal bri-
terne nu vælge mellem to muligheder (at blive i EU eller 
at forlade på Mays vilkår) eller tre (at blive i EU, forlade 
på Mays vilkår eller forlade på verdenshandelsvilkår)? 
Og hvis briterne kan have endnu en folkeafstemning, 
hvorfor ikke en tredje?  

Det har altid været en central del af den britiske selv-
forståelse, at man ser sig selv som et fornuftigt folke-
færd, der altid klarer sig igennem skærene. Den illusion 
vil måske briste i det kommende år. 

Hvis brexit 
skal lykkes, 
skal en række 
usandsynlige 
ting ende 
godt

Storbritannien
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John Peet, brexit-redaktør, The Economist

Brexit vil endnu en gang dominere britisk politik 
i 2019. Storbritanniens farvel til EU, der blev stemt 
igennem af vælgerne i juni 2016, suger livet ud af hvil-

ken som helst anden politisk eller økonomisk problematik. 
Ikke alene er brexit enormt komplekst at forhandle, dets 
altoverskyggende tilstedeværelse forklarer også, hvorfor 
Theresa Mays konservative regering har virket så idéforladt. 

Det mest sandsynlige scenarie (der er dog et par scenarier, 
se boksen på næsten side) er, at May i det mindste vil sikre en 
formel aftale, hvor Storbritannien forlader EU som planlagt 
29. marts 2019. På trods af al snakken om, at hun hellere ville 
forlade EU uden en aftale end med en dårlig aftale, har hun 
og resten af EU’s ledere altid vidst, at “no deal”-scenariet ville 
være skadeligt for alle parter. Europas økonomi vakler, og et 
bittert brexit vil være dybt skadeligt i en tid med geopolitiske 
spændinger. Erhvervslivet i både Storbritannien og på fast-
landet har ligeledes lobbyet mod “no deal”. 

Men brexit-aftalen vil efterlade mange områder uden 
afklaring. Ja, den vil igangsætte en begivenhedsløs over-
gangsfase på 21 måneder eller mere, og den vil sikre, at der 
ikke vil blive genindført en såkaldt hård grænse mellem 
Irland og Nordirland. Men den vil måske varsle regulato-
riske kontrolinstanser i Det Irske Hav, hvilket ikke vil være 
populært blandt det nordirske Demokratiske Unionistparti 

(DUP), der holder hånden under Mays regering. Og den vil 
fungere som optakt til de indviklede forhandlinger om fri-
handel, der skal finde sted mellem EU og Storbritannien. 
Bruxelles vil bruge det meste af 2019 på at være optaget af 
det forestående parlamentsvalg og udvælgelsen af en ny 
EU-Kommission. En fremtidig handelsaftale kan ikke af-
tales – og da slet ikke stadfæstes – inden for 21 måneder, så 
derfor bliver overgangsperioden nødt til at blive forlænget. 

Det vil irritere mange af brexit-tilhængerne i Det Kon-
servative Parti, der sammenligner Storbritanniens rolle i 
overgangsfasen med en vasalstat, da landet skal overholde 
alle EU’s regler, men ikke længere har medbestemmelse. 
Men den slags bekymringer er ikke nok til at stille sig i 
vejen for Mays aftale, da de frygter, at det måske ville ende 
med en ny folkeafstemning, der vil underkende det første 
resultat. Urolighederne blandt de konservative vil kun lede 
til yderligere hovedpine for May, der i forvejen har et svagt 
greb om partiet. Hun blev den nye leder af partiet af man-
gel på bedre, efter David Cameron trådte af som formand i 
juni 2016. Så forspildte hun sit flertal i parlamentet ved at 
udskrive et valg i juni 2017, hvor hun hurtigt opdagede, at 
hun ikke var lige så dygtig til at føre valgkamp som hendes 
opponent fra Labour, Jeremy Corbyn. Hendes afhængighed 
af DUP gør hende svag, og hendes brexit-plan har sået splid 
i hendes eget parti, der virker trætte efter otte år i regering. 

Kort efter brexit vil det politiske fokus skifte til spørgsmå-
let om, hvem der skal erstatte hende. Hun vil argumentere for, 

Alt handler om brexit
Landet vil forlade EU, men usikkerhederne vil ingen ende tage
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at hun er den bedste til at overse forhandlingerne post-brexit, 
men de fleste konservative – selv ministre i hendes egen re-
gering – så helst, at hun gik af længe inden næste valg, der se-
nest skal afholdes i midten af 2022. Det er ikke usandsynligt, 
at hendes formandskab vil blive udfordret i 2019. 

May kunne vælge at gøre som Margaret Thatcher i 1990 
og selv stille op til formandskabet, men ligesom Thatcher 
vil hun sandsynligvis tabe. Favoritten er Sajid Javid, der er 
indenrigsminister og søn af en pakistansk buschauffør. 
Udviklingen kunne dog vende til fordel for en anden kan-
didat såsom udenrigsminister Jeremy Hunt. En brexit-til-

hænger som Michael Gove, miljø- og fødevareminister, 
eller (mindre sandsynligt) Boris Johnson, tidligere uden-
rigsminister, ville kunne appellere til de partimedlemmer, 
der skal træffe det afgørende valg mellem to kandidater. 

Hvem end, der ender som de konservatives nye leder, 
skal stadig kunne slå Corbyn. Et skuffende brexit og en 
usikker økonomi kunne give Labour en god mulighed for 
at vinde. Tanken om, at brexit muligvis vil blive fulgt af en 
dybt venstreorienteret Corbyn-regering, der har i sinde at 
nationalisere og hæve skatterne, gør kun erhvervslivet og 
investorerne mere nervøse. Der er bump på vejen forude. 

Adrian Wooldridge klummeskribent Bagehot,  
The Economist

Ved de politiske partiers landsmøder finder man 
næsten altid en eller anden med et skilt, der 

proklamerer, at nu er enden ved at være nær, hvad 
enten det er marxister, der insisterer på, at nu er det 
endelig slut med kapitalismen, eller religiøse domme-
dagsprofeter, der kan skimte de apokalyptiske ryttere 
i horisonten. Som oftest skænker vi journalister ikke 
disse mennesker en tanke – men i 2019 vil det måske 
for en gangs skyld vise sig at være dem, der får ret.

Hvis brexit skal lykkes, skal en række usandsynlige 
ting ende godt. Omvendt er det en række sandsynlige 
ting, der skal ende dårligt, for at det mislykkes. Euro-
pæerne ønsker ikke at indskrænke det indre markeds 
bestanddele. Theresa May leder en mindretalsregering. 
DUP, der holder hånden under hende, ønsker ikke at 
indskrænke Storbritanniens sammenhængskraft. Bre-
xit-tilhængerne vil ikke bedrage det politiske projekt, 
de har viet deres liv til. Labour-partiet vil ikke redde en 
fejlende regering. Alt dette betyder, at resultatet hurtigt 
kan blive et kaotisk og handlingslammet samfund, og i 
et sådant virker følgende tre katastrofescenarier plud-
selig ikke så utroværdige længere. 

Det første er, at Storbritannien ender med at forlade 
EU uden en aftale. Da EU er Storbritanniens største 
handelspartner, og moderne virksomheder er afhæn-
gige af daglige leveringer, kunne det gøre stor skade på 
økonomien. Supermarkeder vil måske få svært ved at 
få frisk mad. Lastbiler vil måske være forsinkede i op til 
flere dage, hvilket vil medføre enorme trafikpropper. 
Man vil muligvis løbe tør for medicin. Ulykkerne på 
den korte bane vil medføre problemer på den lange 
bane: Et faldende bruttonationalprodukt betyder fal-
dende skatteindtægter, og det vil i sidste ende lede til 
nedskæringer i sociale ydelser. 

Et andet scenarie er, at der udskrives et valg, og La-
bour-partiet, med Jeremy Corbyn i spidsen, vinder det. 
Det er ikke usandsynligt, at May vurderer, at den eneste 
måde at løse handlingslammelsen på er et nyt mandat 
fra vælgerne. Det er dog heller ikke utænkeligt, at væl-
gerne har fået nok af de konservatives inkompetence 
og i stedet giver Corbyn en chance. Men Corbyn er den 

Katastrofescenarier

Her er tre måder, brexit kan gå forfærdeligt galt på

mest venstreorienterede leder, Labour nogensinde har 
haft. Han har truet med at konfiskere 10 pct. af aktierne 
i alle britiske virksomheder med mere end 250 ansatte. 
Han vil nationalisere forsyningsværkerne og togdriften 
og give mere magt til fagforeningerne. Det kunne ende i 
en åben krig mellem Labour og markederne, hvor inve-
storer trækker penge ud af landet, og regeringen svarer 
igen ved at indføre kapitalkontrol. 

Det sidste scenarie er, at parlamentet beslutter, at 
der skal afholdes en ny folkeafstemning. De fleste “re-
main”-tilhængere og EU-embedsmænd ville juble, men 
det risikerer at forvirre situationen yderligere. Skal bri-
terne nu vælge mellem to muligheder (at blive i EU eller 
at forlade på Mays vilkår) eller tre (at blive i EU, forlade 
på Mays vilkår eller forlade på verdenshandelsvilkår)? 
Og hvis briterne kan have endnu en folkeafstemning, 
hvorfor ikke en tredje?  

Det har altid været en central del af den britiske selv-
forståelse, at man ser sig selv som et fornuftigt folke-
færd, der altid klarer sig igennem skærene. Den illusion 
vil måske briste i det kommende år. 
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Callum Williams, økonomikorrespondent, 
Storbritannien, The Economist

Siden brexit-afstemningen i 2016 har den britiske 
økonomi klaret sig bedre end forventet. Jo, realløn-
nen er faldet i takt med den stigende inflation og det 

svagere pund. Lønpakkernes købekraft er stadig under ni-
veauet før finanskrisen i 2008-2009. Men arbejdsløsheden 
er faldet til det laveste niveau i 40 år – ikke steget, som de 
fleste økonomer ellers havde frygtet. Og bruttonational-
produktet (bnp) er fortsat med at vokse, omend langsom-
mere end det sandsynligvis havde gjort, hvis landet havde 
stemt for at blive i EU. 

Vil økonomien fortsætte med at overraske eksperterne? 
I det kommende år er der mulighed for, at Storbritannien 
forlader EU uden nogen aftale overhovedet. De benhårde 
brexit-tilhængere påstår, at landet ikke har noget at være 
bange for. Det er ovenikøbet muligt, at hvis virksomheder 
og staten aktiverer beredskabsplaner i begyndelsen af 2019 
– oplagring af varer og omlægning af forsyningskæder – vil 
det give økonomien et kortvarigt skub. 

Men skaden ved et “no deal”-brexit vil uden tvivl være al-
vorlig. Ingen ved med sikkerhed, hvad der vil ske, men Lon-
dons børsmæglere arbejder ud fra antagelsen om, at pundet 
vil falde fra sit nuværende niveau på ca. 1,30 dollar til 1,10 
dollar. Det vil lede til yderligere omkostningsbaseret infla-
tion, der vil gøre briternes lønsedler endnu mindre værd. 
Indtil videre er der ikke meget, der tyder på, at eksportører 
har fået meget ud af den billigere valuta. Mange af deres 
varer består delvist af importerede dele, der er blevet dyrere. 

Derudover er der usikkerheden ved de facto at smide 
et halvt århundredes lovgivning ud ad vinduet og ikke 
erstatte det med noget nyt. Det vil uden tvivl begrænse 
investeringer fra erhvervslivet og yderligere svække den 
økonomiske vækst. EU vil være nødt til at behandle Stor-
britannien som et hvilket som helst andet land og hæve 
tolden på britiske eksportvarer. Makroøkonomiske tiltag 
vil kunne afhjælpe situationen en smule. Den britiske cen-
tralbank, Bank of England, vil sandsynligvis sænke renten, 
der på nuværende tidspunkt er 0,75 pct., hvis brexit ender 
uden aftale. Regeringen vil måske lempe finanspolitikken 

en kende. Alligevel kan en recession – måske endda en dyb 
én af slagsen – ikke udelukkes. 

Det klart mest foretrukne scenarie ville være, at rege-
ringen indgår en aftale med EU, der involverer en over-
gangsperiode i løbet af de næste par år. Det ville muligvis 
få pundet op på 1,40 dollar. Bank of England ville sikkert 
signalere, at man var klar til langsomt at hæve renten. Virk-
somheder ville glæde sig over en smule ekstra sikkerhed og 
måske endda begynde at bruge noget af de opsparinger, de 
har ophobet i løbet af de seneste par år, på investeringer. 
Det kunne give et løft til den britiske produktivitet, der har 
ligget i dødvande siden finanskrisen. 

Ingen blomstring i 2019
Men selv under det bedst tænkelige brexit-scenarie er det 
usandsynligt, at den britiske økonomi blomstrer i 2019. 
Ingen forventer, at produktiviteten vil vokse med de 3-4 
pct., der var kendetegnende for efterkrigstiden. Og selvom 
regeringen har reduceret budgetunderskuddet fra 10 pct. af 
bnp i kølvandet på finanskrisen til 2 pct. i dag, sidder lan-
det stadig fast i “den finanspolitiske klemme” – medmin-
dre en politisk krise giver magten til Labour, der omvendt 
vil føre til yderligere økonomisk usikkerhed. 

Finansminister Phillip Hammond er en af de få politi-
kere, der tør at se sandheden i øjnene om det langsigtede 
udgiftspres, som følger af en aldrende befolkning. Offi-
cielle skøn antyder, at den britiske regering er nødt til at 
skære i de offentlige udgifter eller hæve skatten med 2 pct. 
hvert årti over de næste mange årtier for at holde stats-
budgettet i balance. Så skrap en linje er hidtil uset i britisk 
politik. 

En træg vækst og en fortsættelse af den stramme finans-
politik risikerer at skabe nye problemer. Brexit-afstemnin-
gen afslørede, at alt for mange briter følte sig “efterladt” af 
den vækst, der primært var drevet af servicesektoren i og 
omkring London. Mindre offentlige udgifter betyder min-
dre hjælp til dem, der har mest brug for den: dem, der bor i 
landets postindustrielle områder, den yngre generation og 
de ældre. Hvis Storbritannien ikke får taklet de problemer, 
der lå til grund for den utilfredshed, der ledte til brexit, vil 
det måske føre til en ny opstand inden længe. 

Forbered jer
Lige meget hvad brexit-forhandlingerne ender med, vil det blive et svært år for den britiske økonomi
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Den anden vej fremad

Der er gået ti år, men vi lever stadig i 
skyggen af det store økonomiske sam-
menbrud. Men selvom det er bredt an-

erkendt, at verden ændrede sig fundamentalt 
i 2008, fornægter man alligevel den fornødne 
politiske reaktion. Magthaverne har stålsat 
bestemt sig for at holde fast i en fejlslagen 
økonomisk dogmatik, og det har skabt en 
kløft mellem folkets håb og behov på den ene 
side og den politiske klasses forældede løs-
ninger på den anden. Den kløft er nu blevet 
fyldt af uærlige populister, der er parate til at 
rive vores fællesskab midt over, men ikke har 
egentlige løsninger til de problemer, vores 
samfund står overfor. 

De seneste år har lært os en tydelig lektie: 
Hvis et parti til venstre for midten bliver 
opfattet som en del af det etablerede system, 
bliver det afvist af vælgerne og baner dermed 
vejen for den yderste højrefløj, der gør immi-
granter til syndebukke. 

De ortodokse økonomiske modeller fun-
gerer ikke for flertallet, og det gjaldt også før 
finanskrisen. Den klassiske blanding af dere-
gulering, privatisering, skattelettelser til de 
rigeste og gæld til resten havde allerede skabt 
grotesk ulighed i samfundet og lagt kimen 
til selve krisen. Men mange steder i verden 
svarede politikerne igen ved at fortsætte i 
samme rille og indføre nedskæringer, der har 
gjort ondt værre. Det er intet under, at væl-
gerne har gjort oprør.

Storbritannien er verdens sjettestørste 
økonomi, men alligevel lever over 4 mio. 
børn under fattigdomsgrænsen, og tusindvis 
af familier er nødt til at bruge suppekøkkener 
og fødevarebanker for at få nok at spise. Den 
største andel af væksten er gået til kapital-
ejerne, og lønnen er kommet så langt bagud 
i forhold til væksten, at den årlige realløn er 
800 pund (6700 kr.) lavere end for ti år siden.   

Det er disse økonomiske tilstande, der ligger 
til grund for, at et flertal stemte for at forlade 
EU i 2016. I byer, der er blevet udhulet af indu-
striens forfald og politisk forsømmelse, med 
lukkede butikker og ungdomshjem, stemte 
mange vælgere for brexit som en protest mod 
et politisk system, der ikke længere hjalp dem. 

I 2019 står den allerede svage britiske øko-
nomi over for en alvorlig trussel, nemlig den 
siddende regerings kaotiske håndtering af 
brexit-processen. Labour vil stille regeringen 
til ansvar og forsøge at opbygge et nyt og tæt 
forhold til EU. Ledende figurer i Det Konser-
vative Parti ønsker at forvandle Storbritan-
nien til et skattely og konkurrere på stadigt 
ringere vilkår og beskyttelse for dets borgere. 

Så vi står ved en skillevej. Den ene sti fører til 
den xenofobiske politik, der er ved at vinde 
frem i Europa, USA og andre steder i verden. 
Den skylder skylden for vælgernes problemer 
på minoriteter og indvandrere. Dens tilhæn-
gere bejler til overklassen og erhvervslivet 
med løfter om skattelettelser, men der er 
ingen bæredygtige løsninger på den økono-
miske og sociale krise. 

Labour har vist, at der er et populært al-
ternativ til nedskæringens indenrigspolitik 
og konfliktens udenrigspolitik. Udover bre-
xit vil en Labour-regering promovere vores 
bedste internationale traditioner, prioritere 

forhandlinger rettere end konflikt, støtte op 
om Paris-aftalen og atomaftalen med Iran og 
promovere handel i stedet for handelskrige. 

Vi er endnu ikke i regering, men i 2017 
havde vi den største stigning af nye stemmer, 
noget parti har haft siden 1945, og vi fratog de 
konservative deres flertal. Vi gjorde det ved 
at tilbyde vælgerne et klart alternativ til den 
tidligere generations indskrænkede politik. 
Vi har givet stemme til de tiltag, som et fler-
tal af befolkningen støtter op om, men den 
politiske klasse længe har fornægtet, såsom 
en mere rimelig beskatning og nye former for 
offentligt ejerskab. 

 Vores politik tilbyder ægte forandring: 
en genopbygning af det offentlige rum med 
en alsidig økonomi, der giver arbejderne en 
stemme, beskatter de rigeste og investerer for 
vores alles bedste, både i offentlige ydelser, 
men også fremtidens industri, og dermed giver 
ny grobund for erhvervslivet. Og den politik 
er populær. Det er kommet som et chok for 
det etablerede system. Vores politik er ikke 
ekstrem, den repræsenterer tværtimod den vir-
kelige hovedstrømning, som er den nye mid-
delgrund i britisk politik og i folkestemningen.

Labour har fundet tilbage til partiets rød-
der og eksistensgrundlag. Uligt mange andre 
socialdemokratiske og socialistiske partier 
i Europa, der har affundet sig med nedskæ-
ringens politik – og mistet opbakningen fra 
vælgerne som resultat – har vi valgt en anden 
vej. Vores forslag til et mere lige og rigt sam-
fund er med til at forme en ny konsensus i 
britisk politik, nu hvor vores modstandere er 
nødt til at svare igen på vores dagsorden. Jeg 
er overbevist om, at disse forslag kan gøre det 
samme andre steder i verden – hvis ikke vil 
andre fylde tomrummet.

Det venstreorienterede 
alternativ peger 
mod en fremtid for 
Storbritannien og 
for resten af verden, 
skriver Jeremy Corbyn, 
formanden for Labour 

Den politik er populær.  
Og det er kommet som et chok
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Callum Williams, økonomikorrespondent, 
Storbritannien, The Economist

Siden brexit-afstemningen i 2016 har den britiske 
økonomi klaret sig bedre end forventet. Jo, realløn-
nen er faldet i takt med den stigende inflation og det 

svagere pund. Lønpakkernes købekraft er stadig under ni-
veauet før finanskrisen i 2008-2009. Men arbejdsløsheden 
er faldet til det laveste niveau i 40 år – ikke steget, som de 
fleste økonomer ellers havde frygtet. Og bruttonational-
produktet (bnp) er fortsat med at vokse, omend langsom-
mere end det sandsynligvis havde gjort, hvis landet havde 
stemt for at blive i EU. 

Vil økonomien fortsætte med at overraske eksperterne? 
I det kommende år er der mulighed for, at Storbritannien 
forlader EU uden nogen aftale overhovedet. De benhårde 
brexit-tilhængere påstår, at landet ikke har noget at være 
bange for. Det er ovenikøbet muligt, at hvis virksomheder 
og staten aktiverer beredskabsplaner i begyndelsen af 2019 
– oplagring af varer og omlægning af forsyningskæder – vil 
det give økonomien et kortvarigt skub. 

Men skaden ved et “no deal”-brexit vil uden tvivl være al-
vorlig. Ingen ved med sikkerhed, hvad der vil ske, men Lon-
dons børsmæglere arbejder ud fra antagelsen om, at pundet 
vil falde fra sit nuværende niveau på ca. 1,30 dollar til 1,10 
dollar. Det vil lede til yderligere omkostningsbaseret infla-
tion, der vil gøre briternes lønsedler endnu mindre værd. 
Indtil videre er der ikke meget, der tyder på, at eksportører 
har fået meget ud af den billigere valuta. Mange af deres 
varer består delvist af importerede dele, der er blevet dyrere. 

Derudover er der usikkerheden ved de facto at smide 
et halvt århundredes lovgivning ud ad vinduet og ikke 
erstatte det med noget nyt. Det vil uden tvivl begrænse 
investeringer fra erhvervslivet og yderligere svække den 
økonomiske vækst. EU vil være nødt til at behandle Stor-
britannien som et hvilket som helst andet land og hæve 
tolden på britiske eksportvarer. Makroøkonomiske tiltag 
vil kunne afhjælpe situationen en smule. Den britiske cen-
tralbank, Bank of England, vil sandsynligvis sænke renten, 
der på nuværende tidspunkt er 0,75 pct., hvis brexit ender 
uden aftale. Regeringen vil måske lempe finanspolitikken 

en kende. Alligevel kan en recession – måske endda en dyb 
én af slagsen – ikke udelukkes. 

Det klart mest foretrukne scenarie ville være, at rege-
ringen indgår en aftale med EU, der involverer en over-
gangsperiode i løbet af de næste par år. Det ville muligvis 
få pundet op på 1,40 dollar. Bank of England ville sikkert 
signalere, at man var klar til langsomt at hæve renten. Virk-
somheder ville glæde sig over en smule ekstra sikkerhed og 
måske endda begynde at bruge noget af de opsparinger, de 
har ophobet i løbet af de seneste par år, på investeringer. 
Det kunne give et løft til den britiske produktivitet, der har 
ligget i dødvande siden finanskrisen. 

Ingen blomstring i 2019
Men selv under det bedst tænkelige brexit-scenarie er det 
usandsynligt, at den britiske økonomi blomstrer i 2019. 
Ingen forventer, at produktiviteten vil vokse med de 3-4 
pct., der var kendetegnende for efterkrigstiden. Og selvom 
regeringen har reduceret budgetunderskuddet fra 10 pct. af 
bnp i kølvandet på finanskrisen til 2 pct. i dag, sidder lan-
det stadig fast i “den finanspolitiske klemme” – medmin-
dre en politisk krise giver magten til Labour, der omvendt 
vil føre til yderligere økonomisk usikkerhed. 

Finansminister Phillip Hammond er en af de få politi-
kere, der tør at se sandheden i øjnene om det langsigtede 
udgiftspres, som følger af en aldrende befolkning. Offi-
cielle skøn antyder, at den britiske regering er nødt til at 
skære i de offentlige udgifter eller hæve skatten med 2 pct. 
hvert årti over de næste mange årtier for at holde stats-
budgettet i balance. Så skrap en linje er hidtil uset i britisk 
politik. 

En træg vækst og en fortsættelse af den stramme finans-
politik risikerer at skabe nye problemer. Brexit-afstemnin-
gen afslørede, at alt for mange briter følte sig “efterladt” af 
den vækst, der primært var drevet af servicesektoren i og 
omkring London. Mindre offentlige udgifter betyder min-
dre hjælp til dem, der har mest brug for den: dem, der bor i 
landets postindustrielle områder, den yngre generation og 
de ældre. Hvis Storbritannien ikke får taklet de problemer, 
der lå til grund for den utilfredshed, der ledte til brexit, vil 
det måske føre til en ny opstand inden længe. 

Forbered jer
Lige meget hvad brexit-forhandlingerne ender med, vil det blive et svært år for den britiske økonomi
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Den anden vej fremad

Der er gået ti år, men vi lever stadig i 
skyggen af det store økonomiske sam-
menbrud. Men selvom det er bredt an-

erkendt, at verden ændrede sig fundamentalt 
i 2008, fornægter man alligevel den fornødne 
politiske reaktion. Magthaverne har stålsat 
bestemt sig for at holde fast i en fejlslagen 
økonomisk dogmatik, og det har skabt en 
kløft mellem folkets håb og behov på den ene 
side og den politiske klasses forældede løs-
ninger på den anden. Den kløft er nu blevet 
fyldt af uærlige populister, der er parate til at 
rive vores fællesskab midt over, men ikke har 
egentlige løsninger til de problemer, vores 
samfund står overfor. 

De seneste år har lært os en tydelig lektie: 
Hvis et parti til venstre for midten bliver 
opfattet som en del af det etablerede system, 
bliver det afvist af vælgerne og baner dermed 
vejen for den yderste højrefløj, der gør immi-
granter til syndebukke. 

De ortodokse økonomiske modeller fun-
gerer ikke for flertallet, og det gjaldt også før 
finanskrisen. Den klassiske blanding af dere-
gulering, privatisering, skattelettelser til de 
rigeste og gæld til resten havde allerede skabt 
grotesk ulighed i samfundet og lagt kimen 
til selve krisen. Men mange steder i verden 
svarede politikerne igen ved at fortsætte i 
samme rille og indføre nedskæringer, der har 
gjort ondt værre. Det er intet under, at væl-
gerne har gjort oprør.

Storbritannien er verdens sjettestørste 
økonomi, men alligevel lever over 4 mio. 
børn under fattigdomsgrænsen, og tusindvis 
af familier er nødt til at bruge suppekøkkener 
og fødevarebanker for at få nok at spise. Den 
største andel af væksten er gået til kapital-
ejerne, og lønnen er kommet så langt bagud 
i forhold til væksten, at den årlige realløn er 
800 pund (6700 kr.) lavere end for ti år siden.   

Det er disse økonomiske tilstande, der ligger 
til grund for, at et flertal stemte for at forlade 
EU i 2016. I byer, der er blevet udhulet af indu-
striens forfald og politisk forsømmelse, med 
lukkede butikker og ungdomshjem, stemte 
mange vælgere for brexit som en protest mod 
et politisk system, der ikke længere hjalp dem. 

I 2019 står den allerede svage britiske øko-
nomi over for en alvorlig trussel, nemlig den 
siddende regerings kaotiske håndtering af 
brexit-processen. Labour vil stille regeringen 
til ansvar og forsøge at opbygge et nyt og tæt 
forhold til EU. Ledende figurer i Det Konser-
vative Parti ønsker at forvandle Storbritan-
nien til et skattely og konkurrere på stadigt 
ringere vilkår og beskyttelse for dets borgere. 

Så vi står ved en skillevej. Den ene sti fører til 
den xenofobiske politik, der er ved at vinde 
frem i Europa, USA og andre steder i verden. 
Den skylder skylden for vælgernes problemer 
på minoriteter og indvandrere. Dens tilhæn-
gere bejler til overklassen og erhvervslivet 
med løfter om skattelettelser, men der er 
ingen bæredygtige løsninger på den økono-
miske og sociale krise. 

Labour har vist, at der er et populært al-
ternativ til nedskæringens indenrigspolitik 
og konfliktens udenrigspolitik. Udover bre-
xit vil en Labour-regering promovere vores 
bedste internationale traditioner, prioritere 

forhandlinger rettere end konflikt, støtte op 
om Paris-aftalen og atomaftalen med Iran og 
promovere handel i stedet for handelskrige. 

Vi er endnu ikke i regering, men i 2017 
havde vi den største stigning af nye stemmer, 
noget parti har haft siden 1945, og vi fratog de 
konservative deres flertal. Vi gjorde det ved 
at tilbyde vælgerne et klart alternativ til den 
tidligere generations indskrænkede politik. 
Vi har givet stemme til de tiltag, som et fler-
tal af befolkningen støtter op om, men den 
politiske klasse længe har fornægtet, såsom 
en mere rimelig beskatning og nye former for 
offentligt ejerskab. 

 Vores politik tilbyder ægte forandring: 
en genopbygning af det offentlige rum med 
en alsidig økonomi, der giver arbejderne en 
stemme, beskatter de rigeste og investerer for 
vores alles bedste, både i offentlige ydelser, 
men også fremtidens industri, og dermed giver 
ny grobund for erhvervslivet. Og den politik 
er populær. Det er kommet som et chok for 
det etablerede system. Vores politik er ikke 
ekstrem, den repræsenterer tværtimod den vir-
kelige hovedstrømning, som er den nye mid-
delgrund i britisk politik og i folkestemningen.

Labour har fundet tilbage til partiets rød-
der og eksistensgrundlag. Uligt mange andre 
socialdemokratiske og socialistiske partier 
i Europa, der har affundet sig med nedskæ-
ringens politik – og mistet opbakningen fra 
vælgerne som resultat – har vi valgt en anden 
vej. Vores forslag til et mere lige og rigt sam-
fund er med til at forme en ny konsensus i 
britisk politik, nu hvor vores modstandere er 
nødt til at svare igen på vores dagsorden. Jeg 
er overbevist om, at disse forslag kan gøre det 
samme andre steder i verden – hvis ikke vil 
andre fylde tomrummet.

Det venstreorienterede 
alternativ peger 
mod en fremtid for 
Storbritannien og 
for resten af verden, 
skriver Jeremy Corbyn, 
formanden for Labour 

Den politik er populær.  
Og det er kommet som et chok
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Briterne vil sikkert tro, at deres exit fra EU 29. maj 
vil være det afgørende øjeblik for Europa i 2019. Og 
EU-Kommissionen vil sikkert foretrække, at mødet 

mellem europæiske ledere i den transylvanske by Sibiu, 
som er led i det rumænske EU-formandsskab, bliver om-
drejningspunktet. Kommissionsformand Jean-Claude 
Juncker, EU’s øverste chef, og hans hold vil i hvert fald for-
søge at lande aftaler om alt fra migration til udvidelsen af 
det indre marked, inden hans periode slutter i slutningen 
af året. 

Men i praksis bliver de vigtigste datoer i det politiske år i 
Europa 23. til 26. maj, hvor de resterende 27 medlemsstater 
efter det britiske exit vil stemme om opsætningen af det nye 
– og mindre – Europa-Parlament. Cirka den ene halvdel af 
Storbritanniens mandater vil blive fordelt mellem resten af 
medlemslandene, den anden vil forsvinde – så Parlamentet 
går fra 751 medlemmer til 705. 

Valget vil blive et slag mellem gammelt og nyt: På den 
ene side står det etablerede politiske system i Europa, cen-
trum-højre-koalitionen European People’s Party (EPP) og 
centrum-venstre-koalitionen Party of European Socialists 
(PES). Disse to blokke har tilsammen fået over halvdelen af 
stemmerne i alle parlamentsvalg hidtil, selv om deres sam-
lede stemmeprocent er faldet i løbet af de seneste årtier, 
fra 66 pct. i 1999 til 55 pct. i 2014. Hvis de konventionelle 
kristen- og socialdemokratiske partier ikke kan holde på 

vælgerne, vil andelen muligvis dykke ned under 50 pct. for 
første gang til maj. 

Udfordrerne vil komme fra alle sider af det politiske 
spektrum. På venstrefløjen finder vi Jean-Luc Mélenchon 
og hans parti La France insoumise samt det hollandske 
GroenLinks, på midten ses udbrydere som det spanske 
Ciudadanos og Emmanuel Macrons En Marche. Fra højre 
kommer dynamiske populistbevægelser som Matteo 
Salvinis Lega Nord og Sverigedemokratarna. Disse partier 
har ikke meget tilfælles bortset fra en skeptisk holdning 
til det såkaldte spidskandidat-system, der dikterer, at den 
næste kommissionsformand bliver den kandidat, som det 
største parti – sandsynligvis EPP – har indstillet til posten. 
Systemet havde ikke mange fortalere, da det blev intro-
duceret i 2014, og er kun blevet mindre populært, men de 
største blokke bakker fortsat op, da det hjælper dem med 
at bevare indflydelsen. 

Valget bliver en broget affære. Spidskandidaterne vil 
deltage i en række tv-debatter – på engelsk – men de fleste 
europæere vil ikke være særligt interesserede. Som altid 
vil debatten i medlemsstaterne været styret af enkeltsager, 
der har vakt national forurettelse. Men valget vil også være 
mere centreret om Europa end nogensinde før, og temaer 
som en fælles europæisk immigrationspolitik og – i min-
dre grad – euroen vil også være en del af debatten. Det vil 
blive et betændt emne, at EPP stadig tillader det højreauto-
ritære parti Fidesz at være en del af koalitionen, på trods 
af at partiet fortsat underminerer demokratiske normer 
i Ungarn. Emmanuel Macrons forsøg på at undergrave 

Efter Jean-Claude
Slaget mellem de etablerede partier og nye udfordrere vil definere europæisk politik
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spidskandidat-processen med hans egen pro-europæiske, 
liberale gruppe vil også løbe med nogle af overskrifterne. 

Efter valget skal der udnævnes et nyt formandskab i 
Kommissionen, Det Europæiske Råd, Europa-Parlamen-
tet og Den Europæiske Centralbank, og der skal ligeledes 
udpeges en ny højtstående repræsentant for udenrigsan-
liggender og sikkerhedspolitik. Stillingen som kommis-
sionsformand vil gå til den vindende spidskandidat, med 
mindre Macron formår at stikke en kæp i hjulet på syste-
met – det kræver dog, at han overbeviser Parlamentet, der 
har vetoret i udnævnelsesprocessen. Blandt mulige kan-
didater til stillingen finder vi Manfred Weber, EPP’s parla-
mentære leder, Alexander Stubb, tidligere statsminister i 
Finland, Peter Altmaier, Tysklands flersprogede økonomi-
minister, Michel Barnier, Kommissionens chefforhandler 
i brexit-processen, og Margrethe Vestager, EU’s konkurren-

cekommissær, der har lagt sig ud med de amerikanske tek-
nologigiganter. Formandsposten i Det Europæiske Råd vil 
muligvis gå til Mark Rutte, den nuværende statsminister 
i Holland, Dalia Grybauskaite, Litauens præsident, eller 
Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. 
I visse kredse i Bruxelles spekulerer man også over, om vi i 
11. time vil se et kandidatur til enten Kommissionen eller 
Rådet fra Angela Merkel, men det er usandsynligt. 

Overskriften vil dog være velkendt: Vind i populister-
nes sejl. Selv hvis de ikke formår at forme en fælles gruppe 
i Parlamentet – det har interne stridigheder længe stået i 
vejen for – vil den yderste højrefløj alligevel have betydelig 
indflydelse i det næste Europa-Parlament. Det gælder også 
den yderste venstrefløj. 

Presset på den politiske midte i Europa vokser, og den 
bliver nødt til at tilpasse sig, hvis den ikke skal forfejle. 

Rachana Shanbhogue europæisk 
økonomikorrespondent, The Economist

Den fælles europæiske valuta fylder 20 år i januar 
2019. Mange tvivlede på, at den ville overleve så 

længe, men bekymringerne om euroens fremtid er ikke 
forsvundet. Det gik nogenlunde glat de første ti år, men 
så kom kriserne i Grækenland, Irland, Portugal og Spa-
nien og afslørede, hvor spinkelt grundlaget var. Hastige 
reformer fulgte. 

Eurozonen vil være mere modstandsdygtig i 2019. 
Der er nu mekanismer på plads, der kan overvåge ban-
kerne, hjælpe med at afvikle dårlige lån og give udlån til 
de medlemsstater, der behøver det. Økonomien er vok-
set i de sidste fem år. Men der venter nye udfordringer.

Den Europæiske Centralbank (ECB), euroens øver-
ste skytsengel, vil få ny ledelse og ny politik. I årevis 
har den yderst lempelige finanspolitik holdt hånden 
under eurozonen, men denne bistand vil gradvist blive 
trukket tilbage med begyndelse i efteråret 2019. Der er 
risiko for, at en utidig og dårligt kommunikeret rente-
stigning ryster markederne eller forplumrer den skrø-
belige bedring i Italien eller Grækenland. 

Mario Draghi, centralbankens nuværende præsi-
dent, vil hæve renterne som noget af det sidste, han 
gør, inden hans periode ophører i oktober 2019. Hans 
efterfølger bliver valgt tidligere på året i en politisk 
studehandel. Kontroversielle kandidater – såsom Jens 
Weidmann, chefen for den tyske forbundsbank og en 
udtalt kritiker af ECB’s finanspolitik – vil blive forbigået. 
I stedet vil en finne eller en franskmand (og ja, det bliver 
en mand) få posten med løfter om kontinuitet. 

De skiftende forhold til EU’s handelspartnere vil 
også sætte eurozonen på prøve. Efter planen vil Stor-
britannien forlade samarbejdet i marts, og et kaotisk 
brexit risikerer at medføre store økonomiske omvælt-
ninger, der også vil kunne påvirke fællesvalutaen. 
Måske mister USA’s præsident Donald Trump endelig 
tålmodigheden med det store tyske handelsoverskud 

Tillykke med fødselsdagen til euroen

Euroen fylder 20 år, men den fælles valuta er stadig et igangværende arbejde

og starter en handelskrig. Usikkerheden om sådanne 
chok vil lægge en dæmper på væksten. Økonomien vil 
vokse med stabile og uprangende 2 pct. 

Den største skade kan dog komme indefra. Italiens 
populistiske koalitionsregering har givet dyre løfter 
til vælgerne og er kendt for sine euroskeptiske hold-
ninger. I opløbet til EU-parlamentsvalget i maj vil den 
italienske regering se, hvor langt den kan tage sin re-
torik, og det kan skræmme investorer til at sælge ud af 
italienske statsobligationer. Hvis først den italienske 
økonomi, der er eurozonens tredjestørste, ryger ud i en 
krise, ser det sort ud for europrojektet. 

Derfor diskuterer man netop nu at polstre valutaen 
yderligere, inden stormen rammer. Medlemsstaterne 
vil nå tættere på en aftale om at danne en kapitalmar-
kedsunion og lade private aktører tage en større del af 
risikoen, men med nordeuropæernes fortsatte frygt 
for at blive fanget i sydeuropæisk tøjlesløshed vil pla-
nerne om en fælles garantifond og fælles budgetter kun 
snegle sig fremad. Euroen er muligvis på vej ind i sit 
tredje årti, men byggeprojektet er ikke slut endnu. 
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Jeremy Cliffe klummeskribent Charlemagne,  
The Economist Bruxelles

Briterne vil sikkert tro, at deres exit fra EU 29. maj 
vil være det afgørende øjeblik for Europa i 2019. Og 
EU-Kommissionen vil sikkert foretrække, at mødet 

mellem europæiske ledere i den transylvanske by Sibiu, 
som er led i det rumænske EU-formandsskab, bliver om-
drejningspunktet. Kommissionsformand Jean-Claude 
Juncker, EU’s øverste chef, og hans hold vil i hvert fald for-
søge at lande aftaler om alt fra migration til udvidelsen af 
det indre marked, inden hans periode slutter i slutningen 
af året. 

Men i praksis bliver de vigtigste datoer i det politiske år i 
Europa 23. til 26. maj, hvor de resterende 27 medlemsstater 
efter det britiske exit vil stemme om opsætningen af det nye 
– og mindre – Europa-Parlament. Cirka den ene halvdel af 
Storbritanniens mandater vil blive fordelt mellem resten af 
medlemslandene, den anden vil forsvinde – så Parlamentet 
går fra 751 medlemmer til 705. 

Valget vil blive et slag mellem gammelt og nyt: På den 
ene side står det etablerede politiske system i Europa, cen-
trum-højre-koalitionen European People’s Party (EPP) og 
centrum-venstre-koalitionen Party of European Socialists 
(PES). Disse to blokke har tilsammen fået over halvdelen af 
stemmerne i alle parlamentsvalg hidtil, selv om deres sam-
lede stemmeprocent er faldet i løbet af de seneste årtier, 
fra 66 pct. i 1999 til 55 pct. i 2014. Hvis de konventionelle 
kristen- og socialdemokratiske partier ikke kan holde på 

vælgerne, vil andelen muligvis dykke ned under 50 pct. for 
første gang til maj. 

Udfordrerne vil komme fra alle sider af det politiske 
spektrum. På venstrefløjen finder vi Jean-Luc Mélenchon 
og hans parti La France insoumise samt det hollandske 
GroenLinks, på midten ses udbrydere som det spanske 
Ciudadanos og Emmanuel Macrons En Marche. Fra højre 
kommer dynamiske populistbevægelser som Matteo 
Salvinis Lega Nord og Sverigedemokratarna. Disse partier 
har ikke meget tilfælles bortset fra en skeptisk holdning 
til det såkaldte spidskandidat-system, der dikterer, at den 
næste kommissionsformand bliver den kandidat, som det 
største parti – sandsynligvis EPP – har indstillet til posten. 
Systemet havde ikke mange fortalere, da det blev intro-
duceret i 2014, og er kun blevet mindre populært, men de 
største blokke bakker fortsat op, da det hjælper dem med 
at bevare indflydelsen. 

Valget bliver en broget affære. Spidskandidaterne vil 
deltage i en række tv-debatter – på engelsk – men de fleste 
europæere vil ikke være særligt interesserede. Som altid 
vil debatten i medlemsstaterne været styret af enkeltsager, 
der har vakt national forurettelse. Men valget vil også være 
mere centreret om Europa end nogensinde før, og temaer 
som en fælles europæisk immigrationspolitik og – i min-
dre grad – euroen vil også være en del af debatten. Det vil 
blive et betændt emne, at EPP stadig tillader det højreauto-
ritære parti Fidesz at være en del af koalitionen, på trods 
af at partiet fortsat underminerer demokratiske normer 
i Ungarn. Emmanuel Macrons forsøg på at undergrave 

Efter Jean-Claude
Slaget mellem de etablerede partier og nye udfordrere vil definere europæisk politik
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spidskandidat-processen med hans egen pro-europæiske, 
liberale gruppe vil også løbe med nogle af overskrifterne. 

Efter valget skal der udnævnes et nyt formandskab i 
Kommissionen, Det Europæiske Råd, Europa-Parlamen-
tet og Den Europæiske Centralbank, og der skal ligeledes 
udpeges en ny højtstående repræsentant for udenrigsan-
liggender og sikkerhedspolitik. Stillingen som kommis-
sionsformand vil gå til den vindende spidskandidat, med 
mindre Macron formår at stikke en kæp i hjulet på syste-
met – det kræver dog, at han overbeviser Parlamentet, der 
har vetoret i udnævnelsesprocessen. Blandt mulige kan-
didater til stillingen finder vi Manfred Weber, EPP’s parla-
mentære leder, Alexander Stubb, tidligere statsminister i 
Finland, Peter Altmaier, Tysklands flersprogede økonomi-
minister, Michel Barnier, Kommissionens chefforhandler 
i brexit-processen, og Margrethe Vestager, EU’s konkurren-

cekommissær, der har lagt sig ud med de amerikanske tek-
nologigiganter. Formandsposten i Det Europæiske Råd vil 
muligvis gå til Mark Rutte, den nuværende statsminister 
i Holland, Dalia Grybauskaite, Litauens præsident, eller 
Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. 
I visse kredse i Bruxelles spekulerer man også over, om vi i 
11. time vil se et kandidatur til enten Kommissionen eller 
Rådet fra Angela Merkel, men det er usandsynligt. 

Overskriften vil dog være velkendt: Vind i populister-
nes sejl. Selv hvis de ikke formår at forme en fælles gruppe 
i Parlamentet – det har interne stridigheder længe stået i 
vejen for – vil den yderste højrefløj alligevel have betydelig 
indflydelse i det næste Europa-Parlament. Det gælder også 
den yderste venstrefløj. 

Presset på den politiske midte i Europa vokser, og den 
bliver nødt til at tilpasse sig, hvis den ikke skal forfejle. 

Rachana Shanbhogue europæisk 
økonomikorrespondent, The Economist

Den fælles europæiske valuta fylder 20 år i januar 
2019. Mange tvivlede på, at den ville overleve så 

længe, men bekymringerne om euroens fremtid er ikke 
forsvundet. Det gik nogenlunde glat de første ti år, men 
så kom kriserne i Grækenland, Irland, Portugal og Spa-
nien og afslørede, hvor spinkelt grundlaget var. Hastige 
reformer fulgte. 

Eurozonen vil være mere modstandsdygtig i 2019. 
Der er nu mekanismer på plads, der kan overvåge ban-
kerne, hjælpe med at afvikle dårlige lån og give udlån til 
de medlemsstater, der behøver det. Økonomien er vok-
set i de sidste fem år. Men der venter nye udfordringer.

Den Europæiske Centralbank (ECB), euroens øver-
ste skytsengel, vil få ny ledelse og ny politik. I årevis 
har den yderst lempelige finanspolitik holdt hånden 
under eurozonen, men denne bistand vil gradvist blive 
trukket tilbage med begyndelse i efteråret 2019. Der er 
risiko for, at en utidig og dårligt kommunikeret rente-
stigning ryster markederne eller forplumrer den skrø-
belige bedring i Italien eller Grækenland. 

Mario Draghi, centralbankens nuværende præsi-
dent, vil hæve renterne som noget af det sidste, han 
gør, inden hans periode ophører i oktober 2019. Hans 
efterfølger bliver valgt tidligere på året i en politisk 
studehandel. Kontroversielle kandidater – såsom Jens 
Weidmann, chefen for den tyske forbundsbank og en 
udtalt kritiker af ECB’s finanspolitik – vil blive forbigået. 
I stedet vil en finne eller en franskmand (og ja, det bliver 
en mand) få posten med løfter om kontinuitet. 

De skiftende forhold til EU’s handelspartnere vil 
også sætte eurozonen på prøve. Efter planen vil Stor-
britannien forlade samarbejdet i marts, og et kaotisk 
brexit risikerer at medføre store økonomiske omvælt-
ninger, der også vil kunne påvirke fællesvalutaen. 
Måske mister USA’s præsident Donald Trump endelig 
tålmodigheden med det store tyske handelsoverskud 

Tillykke med fødselsdagen til euroen

Euroen fylder 20 år, men den fælles valuta er stadig et igangværende arbejde

og starter en handelskrig. Usikkerheden om sådanne 
chok vil lægge en dæmper på væksten. Økonomien vil 
vokse med stabile og uprangende 2 pct. 

Den største skade kan dog komme indefra. Italiens 
populistiske koalitionsregering har givet dyre løfter 
til vælgerne og er kendt for sine euroskeptiske hold-
ninger. I opløbet til EU-parlamentsvalget i maj vil den 
italienske regering se, hvor langt den kan tage sin re-
torik, og det kan skræmme investorer til at sælge ud af 
italienske statsobligationer. Hvis først den italienske 
økonomi, der er eurozonens tredjestørste, ryger ud i en 
krise, ser det sort ud for europrojektet. 

Derfor diskuterer man netop nu at polstre valutaen 
yderligere, inden stormen rammer. Medlemsstaterne 
vil nå tættere på en aftale om at danne en kapitalmar-
kedsunion og lade private aktører tage en større del af 
risikoen, men med nordeuropæernes fortsatte frygt 
for at blive fanget i sydeuropæisk tøjlesløshed vil pla-
nerne om en fælles garantifond og fælles budgetter kun 
snegle sig fremad. Euroen er muligvis på vej ind i sit 
tredje årti, men byggeprojektet er ikke slut endnu. 
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Andreas Kluth, chefredaktør,  
Handelsblat Global, Berlin

Tyskland vil komme ud i en krise i 2019: ikke en 
økonomisk eller politisk krise, men en intellektuel, 
psykologisk krise, der har potentiale til at gøre lige 

så ondt. 2019 bliver året, hvor den almene tysker vil indse, 
hvad eliten i Berlin længe har vidst: Der er ingen holdbare 
planer for Tysklands udenrigs- og sikkerhedspolitiske 
rolle i kølvandet på afviklingen af Pax Americana. 

Denne åbenbaring vil ske uafhængigt af spørgsmålet 
om, hvem der skal overtage magten efter Angela Merkel, 
der senest afstår som kansler i 2021 (hvis ikke tidligere). 
Det er en slet skjult hemmelighed, at hun ikke ønskede at 
genopstille i 2017. At hun alligevel valgte at gøre det, skyl-
des ikke flygtningedramaet, der vil være hendes vigtigste 
arv, men valget af USA’s nye præsident, Donald Trump. 
Merkel indså før langt de fleste tyskere, at trumpismen 
ville betyde en nulstilling af alle de antagelser, Tyskland 
har gjort sig siden 1945. 

Lige siden Konrad Adenauer, Vesttysklands første 
kansler, har præmissen for tysk udenrigspolitik været at 
underlægge sig et tvedelt “vestligt bånd”: USA gennem 
Nato, og Frankrig gennem EU. Det amerikanske militær og 
skjold af atomvåben har beskyttet mod russisk aggression. 
Til gengæld har tyskerne givet afkald på al militarisme – og 
tilsyneladende egeninteresse – til fordel for en regelbase-
ret multilateral verdensorden, både med hensyn til handel 
og sikkerhed. Tyskland har nydt godt af dette system: Det 
har blomstret økonomisk og samtidig været i stand til at 
beholde en skinhellig tone i diplomatiet.  

Amerikanerne var trætte af denne arbejdsfordeling, 
længe før Trump blev valgt. Allerede i 2011 advarede den da-
værende forsvarsminister, Robert Gates, Europa – og Tysk-
land – om, at amerikanerne ikke vil blive ved med at betale 
for deres sikkerhed. Den tyske elite accepterede gradvist lo-
gikken i det amerikanske argument. I 2014 appellerede den 
daværende tyske præsident, Joachim Gauck, til en større tysk 
rolle i internationale anliggender. Flere erklærede sig enige. 
Men debatten nåede ikke ud til offentligheden. Valgkam-
pene var fortsat forankret i indenrigspolitikken.  

Så kom chokket fra valget af Trump. Inden for Merkels 
rådgiverkreds blev ukuelige atlanticister (som regel krist-
endemokrater) ved med at holde håbet i live om, at vægten 
af det fornemme præsidentembede ville lægge en dæmper 
på Trumps impulser. Dem, der allerede var skeptiske over 
for USA (som regel socialdemokrater), konkluderede, at det 
var tid til at løsrive sig. Des mere Trump fik tyskerne til at 
føle sig som en fjende af USA rettere end en ven, des mere 
vippede konsensus i retning af dem, der ville rive sig fri. 

Uafhængighedserklæringen, hvis man kan kalde det 
det, blev givet i 2018 af udenrigsminister Heiko Maas. 
Tyskland, sagde han, ville fungere som en “modvægt” til 
USA, når det blev nødvendigt. Og den eneste måde, dette 
kunne lade sig gøre på, var et endnu tættere samarbejde 
i Europa og en ny alliance med andre “multilateristiske” 
lande som Canada og Japan. 
I begyndelsen af 2019 vil Tyskland være modsat USA på 

flere fronter. Blandt konflikterne er Paris-aftalen om kli-
maforandringerne (Tyskland er for, USA er imod), atomaf-
talen med Iran (ditto) og naturgasledningen Nord Stream 
2, der skal løbe mellem Rusland og Tyskland (ditto). Uenig-
hederne omfatter også amerikanske internetfirmaers op-
førsel – og skatteunddragelse – i Europa. Stridighederne 
kulminerer i spørgsmålet om militære udgifter, fortolk-
ningen af Natos Artikel 5 og “vestlige værdier”. 

I løbet af 2019 vil tyske embedsmænd arbejde sammen 
med deres europæiske kolleger om at bevæge sig i retning 
af Heiko Maas’ mål om modvægt. De vil prøve at opbygge 
internationale betalingssystemer, som (uligt Swift) ikke 
kan manipuleres af amerikanerne. De vil prøve at strikke 
nogle europæiske alternativer til Nato sammen med pud-
sige forkortelser som Pesco og Card. I disse forsøg vil de 
møde de samme to sandheder igen og igen: 1) Europa er alt 
for opdelt til at kunne samles om de tyske idéer. 2) USA’s sy-
stemiske magt er simpelthen så enorm, at den ikke tillader 
en modvægt – og da slet ikke en tysk en af slagsen. 

I frustration vil tyske populister på både venstre- og 
højrefløjen (som er enige om at være pro-Rusland og an-
ti-USA) finde tilbage til gamle fantasier om at stå i midten 
mellem øst og vest. Andre politikere vil føre en fantom-
debat, der indtil for kort tid siden var utænkelig, nemlig 
at Tyskland burde få sine egne atomvåben. De fleste vil 
fortsætte deres vante fornægtelse af problemstillingerne. 

Henry Kissinger sagde engang, at Tyskland var “for 
stort til Europa, men for småt til verden”. Citatet er en 
god beskrivelse af den frustrerende følelse af afmagt, som 
mange tyskere føler mod Trump. Som Sigmar Gabriel, 
Heiko Maas’ forgænger, sagde det: “Hver dag minder han 
os om, hvor svage vi er.” Det er en farlig verden derude, og 
Tyskland er ikke klar til den. Det vil de forstå i 2019, med 
fortvivlelse til følge. 

Åbenbaringen om den tyske svaghed
Tyskland vil mærke afmagtens frustrationer, når de ikke er i stand til at erklære sig uafhængige af USA
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Tyskland vil komme ud i en krise i 2019: ikke en 
økonomisk eller politisk krise, men en intellektuel, 
psykologisk krise, der har potentiale til at gøre lige 

så ondt. 2019 bliver året, hvor den almene tysker vil indse, 
hvad eliten i Berlin længe har vidst: Der er ingen holdbare 
planer for Tysklands udenrigs- og sikkerhedspolitiske 
rolle i kølvandet på afviklingen af Pax Americana. 

Denne åbenbaring vil ske uafhængigt af spørgsmålet 
om, hvem der skal overtage magten efter Angela Merkel, 
der senest afstår som kansler i 2021 (hvis ikke tidligere). 
Det er en slet skjult hemmelighed, at hun ikke ønskede at 
genopstille i 2017. At hun alligevel valgte at gøre det, skyl-
des ikke flygtningedramaet, der vil være hendes vigtigste 
arv, men valget af USA’s nye præsident, Donald Trump. 
Merkel indså før langt de fleste tyskere, at trumpismen 
ville betyde en nulstilling af alle de antagelser, Tyskland 
har gjort sig siden 1945. 

Lige siden Konrad Adenauer, Vesttysklands første 
kansler, har præmissen for tysk udenrigspolitik været at 
underlægge sig et tvedelt “vestligt bånd”: USA gennem 
Nato, og Frankrig gennem EU. Det amerikanske militær og 
skjold af atomvåben har beskyttet mod russisk aggression. 
Til gengæld har tyskerne givet afkald på al militarisme – og 
tilsyneladende egeninteresse – til fordel for en regelbase-
ret multilateral verdensorden, både med hensyn til handel 
og sikkerhed. Tyskland har nydt godt af dette system: Det 
har blomstret økonomisk og samtidig været i stand til at 
beholde en skinhellig tone i diplomatiet.  

Amerikanerne var trætte af denne arbejdsfordeling, 
længe før Trump blev valgt. Allerede i 2011 advarede den da-
værende forsvarsminister, Robert Gates, Europa – og Tysk-
land – om, at amerikanerne ikke vil blive ved med at betale 
for deres sikkerhed. Den tyske elite accepterede gradvist lo-
gikken i det amerikanske argument. I 2014 appellerede den 
daværende tyske præsident, Joachim Gauck, til en større tysk 
rolle i internationale anliggender. Flere erklærede sig enige. 
Men debatten nåede ikke ud til offentligheden. Valgkam-
pene var fortsat forankret i indenrigspolitikken.  

Så kom chokket fra valget af Trump. Inden for Merkels 
rådgiverkreds blev ukuelige atlanticister (som regel krist-
endemokrater) ved med at holde håbet i live om, at vægten 
af det fornemme præsidentembede ville lægge en dæmper 
på Trumps impulser. Dem, der allerede var skeptiske over 
for USA (som regel socialdemokrater), konkluderede, at det 
var tid til at løsrive sig. Des mere Trump fik tyskerne til at 
føle sig som en fjende af USA rettere end en ven, des mere 
vippede konsensus i retning af dem, der ville rive sig fri. 

Uafhængighedserklæringen, hvis man kan kalde det 
det, blev givet i 2018 af udenrigsminister Heiko Maas. 
Tyskland, sagde han, ville fungere som en “modvægt” til 
USA, når det blev nødvendigt. Og den eneste måde, dette 
kunne lade sig gøre på, var et endnu tættere samarbejde 
i Europa og en ny alliance med andre “multilateristiske” 
lande som Canada og Japan. 
I begyndelsen af 2019 vil Tyskland være modsat USA på 

flere fronter. Blandt konflikterne er Paris-aftalen om kli-
maforandringerne (Tyskland er for, USA er imod), atomaf-
talen med Iran (ditto) og naturgasledningen Nord Stream 
2, der skal løbe mellem Rusland og Tyskland (ditto). Uenig-
hederne omfatter også amerikanske internetfirmaers op-
førsel – og skatteunddragelse – i Europa. Stridighederne 
kulminerer i spørgsmålet om militære udgifter, fortolk-
ningen af Natos Artikel 5 og “vestlige værdier”. 

I løbet af 2019 vil tyske embedsmænd arbejde sammen 
med deres europæiske kolleger om at bevæge sig i retning 
af Heiko Maas’ mål om modvægt. De vil prøve at opbygge 
internationale betalingssystemer, som (uligt Swift) ikke 
kan manipuleres af amerikanerne. De vil prøve at strikke 
nogle europæiske alternativer til Nato sammen med pud-
sige forkortelser som Pesco og Card. I disse forsøg vil de 
møde de samme to sandheder igen og igen: 1) Europa er alt 
for opdelt til at kunne samles om de tyske idéer. 2) USA’s sy-
stemiske magt er simpelthen så enorm, at den ikke tillader 
en modvægt – og da slet ikke en tysk en af slagsen. 

I frustration vil tyske populister på både venstre- og 
højrefløjen (som er enige om at være pro-Rusland og an-
ti-USA) finde tilbage til gamle fantasier om at stå i midten 
mellem øst og vest. Andre politikere vil føre en fantom-
debat, der indtil for kort tid siden var utænkelig, nemlig 
at Tyskland burde få sine egne atomvåben. De fleste vil 
fortsætte deres vante fornægtelse af problemstillingerne. 

Henry Kissinger sagde engang, at Tyskland var “for 
stort til Europa, men for småt til verden”. Citatet er en 
god beskrivelse af den frustrerende følelse af afmagt, som 
mange tyskere føler mod Trump. Som Sigmar Gabriel, 
Heiko Maas’ forgænger, sagde det: “Hver dag minder han 
os om, hvor svage vi er.” Det er en farlig verden derude, og 
Tyskland er ikke klar til den. Det vil de forstå i 2019, med 
fortvivlelse til følge. 

Åbenbaringen om den tyske svaghed
Tyskland vil mærke afmagtens frustrationer, når de ikke er i stand til at erklære sig uafhængige af USA
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Er der tegn på 
ydmyghed?

tiet i tre delstatsvalg i efteråret 2018 – en sjældent brist 
i det russiske “styrede demokrati”. 

I 2019, hvor pensionsreformen står til at blive ind-
faset, vil dårligdommene kun tage til. Pessimismen 
omkring Ruslands retning er stigende. Den russiske 
økonomi vil stagnere med en vækst under 2 pct. I efter-
dønningerne fra forgiftningen af Sergej Skripal i Stor-
britannien og den tiltagende storm fra Robert Muellers 
undersøgelse om russisk indblanding i det amerikanske 
valg i 2016 kan det forventes, at vestlige sanktioner 
vil fortsætte med at lægge pres på rublen og begrænse 
udenlandske investeringer. Centralbanken vil være nødt 
til at holde renten høj for at undgå yderligere inflation.

Tidligere har Putins udenrigspolitiske eventyr og 
række af udenlandske fjender hjulpet ham med at kon-
solidere hans støtter, men denne øvelse bliver sværere 
og sværere. Euforien efter Krim er stilnet af. Russerne er 
trætte af at høre om krigen i Syrien. Sociologer peger på 
en stigende utilfredshed med udenrigspolitik – de fleste 
vil have en leder, der kan løse problemerne indenfor 
landets grænser. Kreml vil i stedet være fristet til at slå 
ned på hjemlige “femtekolonner”. Undertrykkelsen af 
unge aktivister og brugere på sociale medier, der alle-
rede voksede i 2018, kan blive endnu værre. 

Alt dette vil ske, mens russerne langsomt gør sig klar 
til en post-Putin-virkelighed. Inden 2024 skal Putin be-
slutte sig for, om han vil pille ved grundloven for at blive 
ved magten, og hvis ikke, hvordan han har i sinde at 
afgive magten og til hvem. Ved første øjekast ligner 2019 
et relativt stille år uden store politiske begivenheder, 
men som den tidligere Kreml-rådgiver Gleb Pavlovskij 
har formuleret det: “I Rusland finder begivenhederne 
altid sted, når kalenderen er tom.”

præsenterer ham som en ukrainsk patriot, der vil forsvare 
sit hårdt prøvede hjemland mod russisk aggression. Som 
bevis har han afholdt militærparader, nedfældet Ukra-
ines ambitioner om medlemskab af EU, skrevet Nato ind i 
grundloven og lobbyet for en ukrainsk ortodoks kirke, der 
er uafhængig af den russiske. 

Timosjenko fremsætter lignende påstande, men mener, 
at det er hendes tur til at styre landet og forvalte dets svin-
dende formue. De to kandidater er arvefjender, men er 
fælles i deres kynisme og generelle modvillighed til at re-
formere og slå ned på korruptionen. Præsidentvalget foregår 
dog over flere valgrunder, så der kan komme overraskelser. 

Det mudrer billedet yderligere, at ukrainerne ikke er de 
eneste, der vil deltage i valgene. Timosjenko vil være det fore-
trukne resultat for Ruslands præsident, Vladimir Putin. Han 
har arbejdet med hende før og betragter hende som en kynisk 
populist, der er til at forhandle med. Til parlamentsvalget vil 
Kreml bruge deres indflydelse i det russisktalende sydøst i 
håb om at få en effektiv vetoret over Ukraines fremtid. 

Skadet af Rusland og svækket af den troløse elite ri-
sikerer Ukraine at miste sin egen suverænitet. Det bedst 
mulige resultat vil være et radikalt opbrud med fortidens 
politik, men med de mange indgroede interesser er det 
usandsynligt. I stedet vil Ukraine klare sig igennem efter 
bedste evne og gradvist forbedre sig. I sidste ende bliver det 
måske alligevel evnen til at undgå dramatiske omvæltnin-
ger, der redder Ukraine. 

Sophie Pedder bureauchef, Paris, The Economist,  
Paris

Det Bliver sandhedens time for Emmanuel Macron, 
Frankrigs unge præsident, i 2019. Det er nu, fransk-
mændene skal finde ud af, om de har valgt en selvs-

magende, ophøjet leder eller en resolut reformator, der kan 
sætte landet i gang igen. Når året er omme, vil Macron være 
halvvejs gennem sin valgperiode, og vælgerne vil forlange 
resultater – vækst og arbejde – fra hans reformer, hvis de 
skal kunne bære over med hans ofte overlegne ledelsesstil. 

Macron vil trække på skuldrene over kritikken og fort-
sætte med sine planer. 1. januar vil Frankrig overgå til et 
nyt system, hvor skatten betales i det år, pengene er tjent, 
i stedet for det gamle system, hvor skatten betales et år 
efter, at pengene er tjent. Foruden det nye systems bør-
nesygdomme vil det også medføre en mild utilfredshed 
hos franskmændene, der pludselig skal affinde sig med 
øjensynligt mindre lønsedler. Der vil også være ængstelse 
over Macrons forsøg på at reformere den franske arbejds-
løshedsunderstøttelse og reorganisere pensionssystemet. 
Sidstnævnte, der består af 35 forskellige systemer, skal efter 
planen omlægges under ét fælles pointbaseret system, der 
skal gøre pensionen mere rimelig, mere gennemsigtig og 
mere egnet til dem med skiftende ansættelsesforhold. 
Hensigten er at tilskynde arbejdsmobilitet og forberede 
den franske velfærdsstat på en fremtid med fortsat mere 
ustabile arbejdsforhold. 

Ved sin side vil Macron have en robust regering – en af 
de få i Europa, hvis parlamentariske grundlag ikke er sam-
mensat af flere partier. Hans regering, der gennemgik en 
rokade i oktober 2018, vil træde ind i 2019 med mere ro og 
fokus på opgaven. Der vil muligvis komme en ny rokade i 
2019, hvis kandidater trækker sig i forberedelse til lokal-
valgene i 2020. Frankrig vil måske endda få en ny premi-
erminister, hvis den siddende Édouard Philippe beslutter 
sig for at stille op som borgermesterkandidat i Paris. Lige 
meget hvad, vil modstanden i nationalforsamlingen være 
fragmenteret og nedtonet. 

Det samme gælder dog ikke for vælgerne, hvis frustra-
tioner kun vil blive mere højlydte, i tråd med at Macrons 

Tid til resultater
Frankrigs præsident skal vise, at reformerne virker
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Noah Sneider Moskva-korrespondent,  
The Economist, Moskva

I vladiMir Putins tredje præsidentperiode fra 2012 
til 2018 trådte han op på det russiske panteon. An-

nekteringen af Krim-halvøen i 2014 løftede ham fra en 
jordisk præsident til et symbol på Ruslands tilbageven-
den på verdensscenen. Andelen af russere, der støttede 
Putin, steg til over 80 pct., og tallet forblev deroppe på 
trods af en barsk recession. I 2016 fortalte en russisk 
analytiker, at Putin var blevet “en karismatisk leder i 
stil med Prometheus – en halvgud, en titan, der gav 
ilden til mennesket”. 

I takt med at hans fjerde præsidentperiode tager 
fart i 2019, vil Putin begynde at ligne en dødelig igen. 
Den pragt, som hans evner i det geopolitiske spil har 
givet ham, vil begynde at falme i lyset af den russiske 
hverdags ubarmhjertige realiteter – en økonomi i stil-
stand og voksende sociale problemer. Denne omvendte 
forvandling er allerede begyndt. Selvom meningsmå-
linger giver et upræcist billede af den sande støtte til 
Putin – der fører tilsyn med de russiske medier og har 
elimineret politiske alternativer – er tendensen alligevel 
afslørende. Støtten til Putin, der lå på 82 pct. ved hans 
genvalg i marts 2018, faldt til 67 pct. i september, det 
laveste siden annekteringen af Krim. Antallet af russere, 
der mener, at man kan stole på Putin, er også faldet fra 
60 pct. i begyndelsen af 2018 til 39 pct. i september. 

Ned på jorden igen

Ruslands leder vil vende tilbage til en mere dødelig skikkelse

Den mest sandsynlige årsag var et forslag fra regerin-
gen om at hæve pensionsalderen fra 60 til 65 år for 
mænd og fra 55 til 63 år for kvinder. I håb om at dysse 
ned for den folkelige utilfredshed forsøgte Kreml at 
lægge afstand mellem Putin og reformen – Putin stod 
endda frem og bekendtgjorde, at kvindernes pension 
i stedet skulle begynde ved 60-årsalderen – men lige 
meget hjalp det. Demonstrationer brød ud i gaderne, 
og vælgerne kvitterede med nederlag til regeringspar-

Politik ved 
spisebordet

Arkadij Ovstrovskij Ruslandsredaktør, The Economist

Der er få lande, der har set så meget omvæltning og 
alligevel ændret sig så lidt som Ukraine. I løbet af 
en generation har landet løsrevet sig fra Sovjetunio-

nen, været vidne til to revolutioner, mistet en del af sit ter-
ritorie og været del af en krig. Og alligevel er landet fortsat 
styret af en mindre gruppe oligarker, der styrer adgangen 
til økonomiske og politiske ressourcer. Ifølge Verdensban-
ken har kun 2 pct. af Ukraines selskaber politiske forbin-
delser, men de er ansvarlige for 20 pct. af al omsætning og 
ejer over en fjerdedel af det ukrainske erhvervsliv. Det er 
grundet dette korrupte system og på trods af dets frodige 
land og veluddannede befolkning, at Ukraine (som i 1990 
var på niveau med Polen) i dag er Europas næstfattigste 
land: Ukraines bruttonationalprodukt pr. indbygger er nu 
en femtedel af Polens. 

Revolutionen i 2014, som væltede den russisk-støttede 
præsident Viktor Janukovitj, lovede ellers en overhaling af 
systemet, men ukrainerne venter stadig. 

Der vil være to valg i Ukraine i 2019. Præsidentvalget i 
marts, og parlamentsvalget i oktober. Trods de mange 
navne på stemmesedlerne vil der ikke være meget at vælge 
i mellem. Det er især to navne, der vil stjæle scenen: Petro 
Porosjenko, oligark og nuværende præsident, og Julia Ti-
mosjenko, en populist og Porosjenkos gamle rival. Begge 
har været på den politiske scene siden begyndelsen af 
00’erne, og ingen af dem er særligt troværdige i vælger-
nes øjne. Birollerne spilles indtil videre af Anatolij Hryt-
senko, en tidligere forsvarsminister, som er uafhængig af 
oligarkernes interesser (men også deres ressourcer), og 
Jurij Bojko, en kontroversiel tidligere energiminister, som 
tjente under Janukovitj og repræsenterer klanerne fra det 
sydøstlige Ukraines interesser. 

Rockstjerne venter i kulissen
Bag tæppet venter Slava Vakartjuk, en populær rockstjerne 
og politisk aktivist, der har overvejet at stille op som præ-
sidentkandidat. Hvis han vælger at stille op, vil han tilføre 
nyt håb til reformisterne, men have en lang vej foran sig, 
hvis ikke, kunne hans støtte til en af de andre kandidater 
være med til at afgøre valget. Selve valget vil være et stort 
anlagt show, men tilskuerne har set det hele før, og de 
gider ikke høre deres politikeres tomme løfter. Politikerne 
bruger slogans, der afslører deres geopolitiske tilslutning, 
men alle ligger fjernt fra hverdagens Ukraine. Porosjenkos 
primære slogan – “Hær, sprog, tro: Vi følger egne veje” – 

Ingen mangel på drama
Selv efter nye valg vil Ukraine fortsat modstå radikal forandring

Det sker i 2019
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Er der tegn på 
ydmyghed?

tiet i tre delstatsvalg i efteråret 2018 – en sjældent brist 
i det russiske “styrede demokrati”. 

I 2019, hvor pensionsreformen står til at blive ind-
faset, vil dårligdommene kun tage til. Pessimismen 
omkring Ruslands retning er stigende. Den russiske 
økonomi vil stagnere med en vækst under 2 pct. I efter-
dønningerne fra forgiftningen af Sergej Skripal i Stor-
britannien og den tiltagende storm fra Robert Muellers 
undersøgelse om russisk indblanding i det amerikanske 
valg i 2016 kan det forventes, at vestlige sanktioner 
vil fortsætte med at lægge pres på rublen og begrænse 
udenlandske investeringer. Centralbanken vil være nødt 
til at holde renten høj for at undgå yderligere inflation.

Tidligere har Putins udenrigspolitiske eventyr og 
række af udenlandske fjender hjulpet ham med at kon-
solidere hans støtter, men denne øvelse bliver sværere 
og sværere. Euforien efter Krim er stilnet af. Russerne er 
trætte af at høre om krigen i Syrien. Sociologer peger på 
en stigende utilfredshed med udenrigspolitik – de fleste 
vil have en leder, der kan løse problemerne indenfor 
landets grænser. Kreml vil i stedet være fristet til at slå 
ned på hjemlige “femtekolonner”. Undertrykkelsen af 
unge aktivister og brugere på sociale medier, der alle-
rede voksede i 2018, kan blive endnu værre. 

Alt dette vil ske, mens russerne langsomt gør sig klar 
til en post-Putin-virkelighed. Inden 2024 skal Putin be-
slutte sig for, om han vil pille ved grundloven for at blive 
ved magten, og hvis ikke, hvordan han har i sinde at 
afgive magten og til hvem. Ved første øjekast ligner 2019 
et relativt stille år uden store politiske begivenheder, 
men som den tidligere Kreml-rådgiver Gleb Pavlovskij 
har formuleret det: “I Rusland finder begivenhederne 
altid sted, når kalenderen er tom.”

præsenterer ham som en ukrainsk patriot, der vil forsvare 
sit hårdt prøvede hjemland mod russisk aggression. Som 
bevis har han afholdt militærparader, nedfældet Ukra-
ines ambitioner om medlemskab af EU, skrevet Nato ind i 
grundloven og lobbyet for en ukrainsk ortodoks kirke, der 
er uafhængig af den russiske. 

Timosjenko fremsætter lignende påstande, men mener, 
at det er hendes tur til at styre landet og forvalte dets svin-
dende formue. De to kandidater er arvefjender, men er 
fælles i deres kynisme og generelle modvillighed til at re-
formere og slå ned på korruptionen. Præsidentvalget foregår 
dog over flere valgrunder, så der kan komme overraskelser. 

Det mudrer billedet yderligere, at ukrainerne ikke er de 
eneste, der vil deltage i valgene. Timosjenko vil være det fore-
trukne resultat for Ruslands præsident, Vladimir Putin. Han 
har arbejdet med hende før og betragter hende som en kynisk 
populist, der er til at forhandle med. Til parlamentsvalget vil 
Kreml bruge deres indflydelse i det russisktalende sydøst i 
håb om at få en effektiv vetoret over Ukraines fremtid. 

Skadet af Rusland og svækket af den troløse elite ri-
sikerer Ukraine at miste sin egen suverænitet. Det bedst 
mulige resultat vil være et radikalt opbrud med fortidens 
politik, men med de mange indgroede interesser er det 
usandsynligt. I stedet vil Ukraine klare sig igennem efter 
bedste evne og gradvist forbedre sig. I sidste ende bliver det 
måske alligevel evnen til at undgå dramatiske omvæltnin-
ger, der redder Ukraine. 

Sophie Pedder bureauchef, Paris, The Economist,  
Paris

Det Bliver sandhedens time for Emmanuel Macron, 
Frankrigs unge præsident, i 2019. Det er nu, fransk-
mændene skal finde ud af, om de har valgt en selvs-

magende, ophøjet leder eller en resolut reformator, der kan 
sætte landet i gang igen. Når året er omme, vil Macron være 
halvvejs gennem sin valgperiode, og vælgerne vil forlange 
resultater – vækst og arbejde – fra hans reformer, hvis de 
skal kunne bære over med hans ofte overlegne ledelsesstil. 

Macron vil trække på skuldrene over kritikken og fort-
sætte med sine planer. 1. januar vil Frankrig overgå til et 
nyt system, hvor skatten betales i det år, pengene er tjent, 
i stedet for det gamle system, hvor skatten betales et år 
efter, at pengene er tjent. Foruden det nye systems bør-
nesygdomme vil det også medføre en mild utilfredshed 
hos franskmændene, der pludselig skal affinde sig med 
øjensynligt mindre lønsedler. Der vil også være ængstelse 
over Macrons forsøg på at reformere den franske arbejds-
løshedsunderstøttelse og reorganisere pensionssystemet. 
Sidstnævnte, der består af 35 forskellige systemer, skal efter 
planen omlægges under ét fælles pointbaseret system, der 
skal gøre pensionen mere rimelig, mere gennemsigtig og 
mere egnet til dem med skiftende ansættelsesforhold. 
Hensigten er at tilskynde arbejdsmobilitet og forberede 
den franske velfærdsstat på en fremtid med fortsat mere 
ustabile arbejdsforhold. 

Ved sin side vil Macron have en robust regering – en af 
de få i Europa, hvis parlamentariske grundlag ikke er sam-
mensat af flere partier. Hans regering, der gennemgik en 
rokade i oktober 2018, vil træde ind i 2019 med mere ro og 
fokus på opgaven. Der vil muligvis komme en ny rokade i 
2019, hvis kandidater trækker sig i forberedelse til lokal-
valgene i 2020. Frankrig vil måske endda få en ny premi-
erminister, hvis den siddende Édouard Philippe beslutter 
sig for at stille op som borgermesterkandidat i Paris. Lige 
meget hvad, vil modstanden i nationalforsamlingen være 
fragmenteret og nedtonet. 

Det samme gælder dog ikke for vælgerne, hvis frustra-
tioner kun vil blive mere højlydte, i tråd med at Macrons 

Tid til resultater
Frankrigs præsident skal vise, at reformerne virker

Kunne det være, at 
Balkan-naboerne 

Serbien og Kosovo 
lander en aftale? De 

har været uenige i 
mange år. En løsning 
kan sætte fart under 

forhandlingerne 
om Serbiens EU-
medlemskab og 

bane vej for Kosovos 
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Men hvis aftalen 
resulterer i nye 
grænser – for 
eksempel en 

udveksling af etnisk 
serbisk territorie i 

det nordlige Kosovo 
og et primært 

albansk område i det 
sydlige Serbien – kan 

det åbne Pandoras 
æske og for 

eksempel lede til nye 
krav om selvstyre fra 
serbiske og kroatiske 

nationalister 
i Bosnien-

Hercegovina 

Noah Sneider Moskva-korrespondent,  
The Economist, Moskva

I vladiMir Putins tredje præsidentperiode fra 2012 
til 2018 trådte han op på det russiske panteon. An-

nekteringen af Krim-halvøen i 2014 løftede ham fra en 
jordisk præsident til et symbol på Ruslands tilbageven-
den på verdensscenen. Andelen af russere, der støttede 
Putin, steg til over 80 pct., og tallet forblev deroppe på 
trods af en barsk recession. I 2016 fortalte en russisk 
analytiker, at Putin var blevet “en karismatisk leder i 
stil med Prometheus – en halvgud, en titan, der gav 
ilden til mennesket”. 

I takt med at hans fjerde præsidentperiode tager 
fart i 2019, vil Putin begynde at ligne en dødelig igen. 
Den pragt, som hans evner i det geopolitiske spil har 
givet ham, vil begynde at falme i lyset af den russiske 
hverdags ubarmhjertige realiteter – en økonomi i stil-
stand og voksende sociale problemer. Denne omvendte 
forvandling er allerede begyndt. Selvom meningsmå-
linger giver et upræcist billede af den sande støtte til 
Putin – der fører tilsyn med de russiske medier og har 
elimineret politiske alternativer – er tendensen alligevel 
afslørende. Støtten til Putin, der lå på 82 pct. ved hans 
genvalg i marts 2018, faldt til 67 pct. i september, det 
laveste siden annekteringen af Krim. Antallet af russere, 
der mener, at man kan stole på Putin, er også faldet fra 
60 pct. i begyndelsen af 2018 til 39 pct. i september. 

Ned på jorden igen

Ruslands leder vil vende tilbage til en mere dødelig skikkelse

Den mest sandsynlige årsag var et forslag fra regerin-
gen om at hæve pensionsalderen fra 60 til 65 år for 
mænd og fra 55 til 63 år for kvinder. I håb om at dysse 
ned for den folkelige utilfredshed forsøgte Kreml at 
lægge afstand mellem Putin og reformen – Putin stod 
endda frem og bekendtgjorde, at kvindernes pension 
i stedet skulle begynde ved 60-årsalderen – men lige 
meget hjalp det. Demonstrationer brød ud i gaderne, 
og vælgerne kvitterede med nederlag til regeringspar-

Politik ved 
spisebordet

Arkadij Ovstrovskij Ruslandsredaktør, The Economist

Der er få lande, der har set så meget omvæltning og 
alligevel ændret sig så lidt som Ukraine. I løbet af 
en generation har landet løsrevet sig fra Sovjetunio-

nen, været vidne til to revolutioner, mistet en del af sit ter-
ritorie og været del af en krig. Og alligevel er landet fortsat 
styret af en mindre gruppe oligarker, der styrer adgangen 
til økonomiske og politiske ressourcer. Ifølge Verdensban-
ken har kun 2 pct. af Ukraines selskaber politiske forbin-
delser, men de er ansvarlige for 20 pct. af al omsætning og 
ejer over en fjerdedel af det ukrainske erhvervsliv. Det er 
grundet dette korrupte system og på trods af dets frodige 
land og veluddannede befolkning, at Ukraine (som i 1990 
var på niveau med Polen) i dag er Europas næstfattigste 
land: Ukraines bruttonationalprodukt pr. indbygger er nu 
en femtedel af Polens. 

Revolutionen i 2014, som væltede den russisk-støttede 
præsident Viktor Janukovitj, lovede ellers en overhaling af 
systemet, men ukrainerne venter stadig. 

Der vil være to valg i Ukraine i 2019. Præsidentvalget i 
marts, og parlamentsvalget i oktober. Trods de mange 
navne på stemmesedlerne vil der ikke være meget at vælge 
i mellem. Det er især to navne, der vil stjæle scenen: Petro 
Porosjenko, oligark og nuværende præsident, og Julia Ti-
mosjenko, en populist og Porosjenkos gamle rival. Begge 
har været på den politiske scene siden begyndelsen af 
00’erne, og ingen af dem er særligt troværdige i vælger-
nes øjne. Birollerne spilles indtil videre af Anatolij Hryt-
senko, en tidligere forsvarsminister, som er uafhængig af 
oligarkernes interesser (men også deres ressourcer), og 
Jurij Bojko, en kontroversiel tidligere energiminister, som 
tjente under Janukovitj og repræsenterer klanerne fra det 
sydøstlige Ukraines interesser. 

Rockstjerne venter i kulissen
Bag tæppet venter Slava Vakartjuk, en populær rockstjerne 
og politisk aktivist, der har overvejet at stille op som præ-
sidentkandidat. Hvis han vælger at stille op, vil han tilføre 
nyt håb til reformisterne, men have en lang vej foran sig, 
hvis ikke, kunne hans støtte til en af de andre kandidater 
være med til at afgøre valget. Selve valget vil være et stort 
anlagt show, men tilskuerne har set det hele før, og de 
gider ikke høre deres politikeres tomme løfter. Politikerne 
bruger slogans, der afslører deres geopolitiske tilslutning, 
men alle ligger fjernt fra hverdagens Ukraine. Porosjenkos 
primære slogan – “Hær, sprog, tro: Vi følger egne veje” – 

Ingen mangel på drama
Selv efter nye valg vil Ukraine fortsat modstå radikal forandring
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SPansk Politik har været i løbende forandring siden 
2015, da det konventionelle topartisystem blev delt i 
fire, og den catalanske nationalisme muterede og blev 

en separatistbevægelse. Siden har Spanien været styret af 
svage mindretalsregeringer. I løbet af 2019 vil en række 
valg understrege, at det nye firepartisystem er kommet for 
at blive, men de kan samtidig også bane vej for stærkere 
politiske koalitioner. 

Det store spørgsmål er, hvornår Pedro Sánchez, den 
siddende socialistiske premierminister, vil udskrive valg. 
Sánchez væltede sin forgænger ved et mistillidsvotum i 
maj 2018 og fastholder, at han vil vente, til valgperioden 
slutter i 2020, men det spanske socialistparti har kun 84 
pladser ud af 350 i det spanske parlament. 

Hvis Sánchez ikke lander en finanslovsaftale for 2019, 
er det ikke usandsynligt, at han vil bede vælgerne om et 
nyt mandat i begyndelsen af året. Ellers vil det penible 
mindretal måske alligevel tvinge ham til at udskrive valg 
i efteråret. Socialisterne håber, at de vil klare sig godt på 
bekostning af Podemos, et meget venstreorienteret parti, 
der for tiden mister tilslutning. Ciudadanos, som kalder 
sig selv liberalt, har valgt at tage kampen om højrefløjen 
op med de konservative. 

Catalonien vil stadig være et ømt punkt. Retssagen 
mod de 25 separatistledere, der er anklaget for ulovligt at 
have afholdt en folkeafstemning om uafhængighed i 2017, 
vil opildne og samle selvstændighedsbevægelsen, der har 
cirka halvdelen af de catalonske vælgeres loyalitet. 

Vi vil få en tilstandsrapport om det spanske humør 26. 
maj, når EU-parlamentsvalget og en række lokale valg bli-
ver afholdt. 

Spanien har brug for en stærk, reformorienteret rege-
ring. Det ellers energiske økonomiske opsving er begyndt 
at miste pusten, både pensions- og uddannelsessystemet 
trænger til reformer, og der skal mere end bare tid til at løse 
konflikten i Catalonien. Når stemmerne er talt op, bliver 
politikerne nødt til at samarbejde. 

Spanien er splittet
Der er brug for flere reformer på Den Iberiske Halvø

Farlig flirt i Italien
Italien flirter med finansiel ulykke

John Hooper korrespondent, Italien, The Economist, 
Rom

Det er aldrig nemt at forudsige, hvad der sker i Ita-
lien, men i det mindste kan vi med sikkerhed sige, 
at 2019 vil blive et år, der står i Italiens mest berømte 

polyhistors navn. 2. maj er det 500 år siden, at Leonardo da 
Vinci døde, og der vil være mange udstillinger, der marke-
rer dette, bl.a. på Louvre, hvor man planlægger at vise så 
mange af mesterens billeder som muligt. 

Fordums storhed har længe stået i kontrast til nutidens 
Italien, der i mange år har haft lav økonomisk vækst og til 
tider klovneagtig politik. I begyndelsen af 2019 vil italienerne 
reelt have færre penge, end de havde ved årtusindskiftet. De 
fleste analytikere forventer en vækst på lidt over 1 pct. Men 
regeringen er uenig. Finansminister Giovanni Tria hævder, 
at bruttonationalproduktet (bnp) kan stige med helt op til 1,6 
pct. og dermed holde gældsbyrden under kontrol. 

Men vil den nu også det? Trias ekspansive finanslov har 
fået alarmklokkerne til at ringe i Bruxelles og på marke-
derne. Den tager udgangspunkt i et underskud på 2,4 pct., 
hvilket ikke lyder af meget, men Italien er et særtilfælde 
grundet dens nuværende statsgæld på 132 pct. af bnp. 

Den tidligere centrum-venstre-regering havde lovet at 
reducere underskuddet til 0,8 pct. Selv efter den nye rege-
ring, der består af protestpartiet Femstjernebevægelsen og 
det stærkt højreorienterede Lega Nord, blev dannet, var 
forventningen hele tiden, at man ville holde sig inden for 
2 pct. Begge partiers fremtid vil blive afgjort af, hvordan 
økonomien reagerer på den nye stimuluspakke. 

Eurozonen under pres
I valget mellem at irritere Bruxelles eller bryde deres 
valgløfter endte Femstjernebevægelsens leder, Luigi di 
Maio, og lederen af Lega Nord, Matteo Salvini, med at gøre 
det første. Femstjernebevægelsen havde lovet borgerløn til 
de fattigste, Lega havde lovet omfattende skattelettelser, og 
begge partier støttede en delvis tilbagetrækning af en pen-
sionsreform fra 2011. I 2019 vil de nærme sig alle tre mål, 
men med risiko for at sætte de offentlige finanser over styr 
og kaste eurozonen ud i en ny krise. 

Politikere, der holder, hvad de lover, er en sjælden stør-
relse. Men i skyggen af det kommende EU-parlamentsvalg 
er Di Maio alligevel presset af sit partis dalende populari-
tet, der falmer ved siden af regeringspartneren. Tre måne-
der efter regeringsdannelsen steg støtten til Lega til over 
30 pct. takket være den hårde linje mod immigration, og 
de overtog dermed Femstjernebevægelsens plads som 
Italiens største parti. Salvinis fjendtlige retorik vækker 
genklang hos vælgerne, selvom det store fald i antallet af 
nyankomne migranter faktisk er resultatet af en aftale, 
som den forrige regering indgik med Libyen. 

Salvini er i den priviligerede situation, at han frit kan 
vælge mellem at fortsætte sammen med Femstjernebe-
vægelsen eller vende tilbage til den traditionelle højre-
fløjskonstellation som den ubestridte leder. I 2019 vil han 
næppe lade sig inspirere meget af Leonardo – nok mere af 
Machiavelli. 

Oprør i 
Catalonien

Det sker i 2019

Budgettet tillader 
den statslige 
italienske tv-

station, RAI, at 
lancere en 24-7 
engelsksproget 

service, der skal give 
verden et indblik i 

livet og nyhederne i 
Italien

popularitet falder yderligere. Den, der står til at vinde mest 
på udviklingen, er den yderste højrefløjs Marine Le Pen, 
der vil føre sit nyligt omdøbte parti Rassemblement natio-
nal til EU-parlamentsvalget og præsentere sig selv som de 
fordrevnes fortaler og Macron som lederen af den rodløse 
pro-europæiske elite. På trods af hendes katastrofale op-
træden i præsidentdebatten i den anden valgrunde i 2017 
vil hun i 2019 måske få det bedste valgår i Frankrig, og det 
vil løbe koldt ned ad ryggen på det liberale Europa. Macron 
og hans parti La république en marche! vil derimod få svært 
ved at gentage den bedrift, de formåede i 2017, på europæisk 
plan. Hans forsøg på at tappe støtte fra de traditionelle cen-
trum-højre-partier vil gøre hans forhold til Tysklands kans-
ler, Angela Merkel, mere anstrengt. 

Alligevel vil Macron fremstå som den ledende stemme i 
det alternative europæiske narrativ, der tager afstand fra pro-
tektionisme og populisme. Han vil ønske at blive set som det 
lys, der slås for de liberale værdier og mod nationalismens 
mørke kræfter. Men modsat de tilbageholdende tyskere vil 

Macron også ufortrødent skubbe på for et mere integreret 
Europa, ligesom han vil presse på for en reform af eurozo-
nen. På trods af hans relativt mislykkede forsøg på at få USA’s 
præsident, Donald Trump, med ind i den multilaterale fold 
og hans manglende indflydelse hos Rusland, Syrien og Iran 
vil den franske præsident alligevel være aktiv på den inter-
nationale scene. Macron vil særligt være fortaler for klimaet, 
når Frankrig er vært for G7 i Biarritz til august. 

Den største udfordring for Macron – en tidligere in-
vesteringsbankmand – vil angiveligt være at overbevise 
franskmændene om, at hans reformer ikke er tiltænkt 
de velstillede og medlemmerne af den globale elite. Det 
er nemt at karikere hans politik som sådan. Macron er 
nødt til at vise, at den politiske grundholdning, der driver 
ham – at øge individets muligheder og “frigøre” de dårligt 
stillede – udspringer af et virkeligt ønske om at forbedre 
livsvilkårene for alle. Og han er nødt til at gøre det på en 
måde, der ikke antyder hovmod eller ringeagt for almin-
delige mennesker. 

Shashank Joshi forsvarsredaktør, The Economist

I aPril 2019 fylder Nato 70 år. Og der er mange ting 
at fejre: Nato er den største, mægtigste og længst 

varende militæralliance i verdenshistorien. Budgettet 
bliver ved med at stige, militærøvelserne bliver større, 
og alliancen får flere medlemmer. Men faren luren 
under overfladen. Populistbevægelser i Europa og USA 
truer det transatlantiske samarbejde, der har varet ved i 
mange årtier. 

Vi begynder med de gode nyheder. Nato har udviklet 
sig, siden Rusland invaderede Ukraine og annekterede 
Krim-halvøen. Relationerne mellem Nato og EU – der 
for få år siden lignede en “skyttegravskrig” ifølge en 
diplomat – er blevet mærkbart bedre. Det vil blive nem-
mere for militærstyrker at bevæge sig omkring i Europa 
uden at blive fanget i bureaukratiet. 

Nato vil foretage endnu mere avancerede mili-
tærøvelser i 2019 og genlære nogle af de færdigheder, 
som den udmærkede sig i under den kolde krig, men 
glemte i 90’erne. Makedonien, der endelig er ved at løse 
navnekonflikten med Grækenland, starter optagelses-
processen som Nato-medlem i januar. I Letland åbnes 
et nyt hovedkvarter, der skal administrere de tusinder 
af Nato-soldater, der er udsendt til Baltikum. Og en 
Nato-mission i Irak skal være med til at sikre, at Isla-
misk Stat ikke genopstår. 

Men alliancen er ikke immun overfor de kvaler, der 
har plaget resten af vestlig politik i de seneste år. En af 
problemerne er den nye bølge af populistiske partier, 
såsom det italienske Lega Nord, der ofte udtrykker 
medfølelse overfor Rusland og kritiserer Nato for at 
være ekspansionistiske.

En andet problem er nord og syds afvigende priori-
teter. Nordlige medlemstater såsom Polen og Estland er 
nervøse for Rusland, hvorimod Grækenland og Spanien 

Nordatlantisk nervøsitet

Et ængsteligt Nato gør klar til jubilæum

er mere bekymrede over migration fra Middelhavet og 
konflikterne i Nordafrika og Mellemøsten. Der vil være 
uenighed om, hvilken retning Nato bør kigge i. 

Et tredje problem er Tyrkiet, hvis forhold til Vesten 
bliver ved med at spidse til. Hvad værre er, tyrkerne vil 
i 2019 importere et nyt luftforsvarssystem fra Rusland. 
Systemet er inkompatibelt med det, som Nato bruger, 
og vil måske endda betyde, at Moskva får fingrene i føl-
somme oplysninger om vestlige jægerfly. 

Men det største skår i glæden forbliver den ameri-
kanske præsident, som vil fortsætte sine svadaer om, at 
hans allierede løber fra deres ansvar. Selvom militære 
udgifter i Europa er steget i fire år i træk, og mere end 
halvdelen af Nato-medlemmerne står til at indfri målet 
om at bruge 2 pct. af bruttonationalproduktet til for-
svar i 2024, vil det muligvis ikke være nok for Donald 
Trump. Han har – præget af ønsketænkning – opfordret 
sine allierede til at fordoble det til 4 pct. 

4. april vil Natos udenrigsministre mødes i Was-
hington D.C. for at fejre 70-årsdagen for Washing-
ton-traktaten, der blev alliancens begyndelse. Europa 
og Canada håber, at det bliver en festlig lejlighed og 
ikke et skænderi til offentlig skue.

March mod 70 år
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SPansk Politik har været i løbende forandring siden 
2015, da det konventionelle topartisystem blev delt i 
fire, og den catalanske nationalisme muterede og blev 

en separatistbevægelse. Siden har Spanien været styret af 
svage mindretalsregeringer. I løbet af 2019 vil en række 
valg understrege, at det nye firepartisystem er kommet for 
at blive, men de kan samtidig også bane vej for stærkere 
politiske koalitioner. 

Det store spørgsmål er, hvornår Pedro Sánchez, den 
siddende socialistiske premierminister, vil udskrive valg. 
Sánchez væltede sin forgænger ved et mistillidsvotum i 
maj 2018 og fastholder, at han vil vente, til valgperioden 
slutter i 2020, men det spanske socialistparti har kun 84 
pladser ud af 350 i det spanske parlament. 

Hvis Sánchez ikke lander en finanslovsaftale for 2019, 
er det ikke usandsynligt, at han vil bede vælgerne om et 
nyt mandat i begyndelsen af året. Ellers vil det penible 
mindretal måske alligevel tvinge ham til at udskrive valg 
i efteråret. Socialisterne håber, at de vil klare sig godt på 
bekostning af Podemos, et meget venstreorienteret parti, 
der for tiden mister tilslutning. Ciudadanos, som kalder 
sig selv liberalt, har valgt at tage kampen om højrefløjen 
op med de konservative. 

Catalonien vil stadig være et ømt punkt. Retssagen 
mod de 25 separatistledere, der er anklaget for ulovligt at 
have afholdt en folkeafstemning om uafhængighed i 2017, 
vil opildne og samle selvstændighedsbevægelsen, der har 
cirka halvdelen af de catalonske vælgeres loyalitet. 

Vi vil få en tilstandsrapport om det spanske humør 26. 
maj, når EU-parlamentsvalget og en række lokale valg bli-
ver afholdt. 

Spanien har brug for en stærk, reformorienteret rege-
ring. Det ellers energiske økonomiske opsving er begyndt 
at miste pusten, både pensions- og uddannelsessystemet 
trænger til reformer, og der skal mere end bare tid til at løse 
konflikten i Catalonien. Når stemmerne er talt op, bliver 
politikerne nødt til at samarbejde. 

Spanien er splittet
Der er brug for flere reformer på Den Iberiske Halvø

Farlig flirt i Italien
Italien flirter med finansiel ulykke

John Hooper korrespondent, Italien, The Economist, 
Rom

Det er aldrig nemt at forudsige, hvad der sker i Ita-
lien, men i det mindste kan vi med sikkerhed sige, 
at 2019 vil blive et år, der står i Italiens mest berømte 

polyhistors navn. 2. maj er det 500 år siden, at Leonardo da 
Vinci døde, og der vil være mange udstillinger, der marke-
rer dette, bl.a. på Louvre, hvor man planlægger at vise så 
mange af mesterens billeder som muligt. 

Fordums storhed har længe stået i kontrast til nutidens 
Italien, der i mange år har haft lav økonomisk vækst og til 
tider klovneagtig politik. I begyndelsen af 2019 vil italienerne 
reelt have færre penge, end de havde ved årtusindskiftet. De 
fleste analytikere forventer en vækst på lidt over 1 pct. Men 
regeringen er uenig. Finansminister Giovanni Tria hævder, 
at bruttonationalproduktet (bnp) kan stige med helt op til 1,6 
pct. og dermed holde gældsbyrden under kontrol. 

Men vil den nu også det? Trias ekspansive finanslov har 
fået alarmklokkerne til at ringe i Bruxelles og på marke-
derne. Den tager udgangspunkt i et underskud på 2,4 pct., 
hvilket ikke lyder af meget, men Italien er et særtilfælde 
grundet dens nuværende statsgæld på 132 pct. af bnp. 

Den tidligere centrum-venstre-regering havde lovet at 
reducere underskuddet til 0,8 pct. Selv efter den nye rege-
ring, der består af protestpartiet Femstjernebevægelsen og 
det stærkt højreorienterede Lega Nord, blev dannet, var 
forventningen hele tiden, at man ville holde sig inden for 
2 pct. Begge partiers fremtid vil blive afgjort af, hvordan 
økonomien reagerer på den nye stimuluspakke. 

Eurozonen under pres
I valget mellem at irritere Bruxelles eller bryde deres 
valgløfter endte Femstjernebevægelsens leder, Luigi di 
Maio, og lederen af Lega Nord, Matteo Salvini, med at gøre 
det første. Femstjernebevægelsen havde lovet borgerløn til 
de fattigste, Lega havde lovet omfattende skattelettelser, og 
begge partier støttede en delvis tilbagetrækning af en pen-
sionsreform fra 2011. I 2019 vil de nærme sig alle tre mål, 
men med risiko for at sætte de offentlige finanser over styr 
og kaste eurozonen ud i en ny krise. 

Politikere, der holder, hvad de lover, er en sjælden stør-
relse. Men i skyggen af det kommende EU-parlamentsvalg 
er Di Maio alligevel presset af sit partis dalende populari-
tet, der falmer ved siden af regeringspartneren. Tre måne-
der efter regeringsdannelsen steg støtten til Lega til over 
30 pct. takket være den hårde linje mod immigration, og 
de overtog dermed Femstjernebevægelsens plads som 
Italiens største parti. Salvinis fjendtlige retorik vækker 
genklang hos vælgerne, selvom det store fald i antallet af 
nyankomne migranter faktisk er resultatet af en aftale, 
som den forrige regering indgik med Libyen. 

Salvini er i den priviligerede situation, at han frit kan 
vælge mellem at fortsætte sammen med Femstjernebe-
vægelsen eller vende tilbage til den traditionelle højre-
fløjskonstellation som den ubestridte leder. I 2019 vil han 
næppe lade sig inspirere meget af Leonardo – nok mere af 
Machiavelli. 

Oprør i 
Catalonien
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popularitet falder yderligere. Den, der står til at vinde mest 
på udviklingen, er den yderste højrefløjs Marine Le Pen, 
der vil føre sit nyligt omdøbte parti Rassemblement natio-
nal til EU-parlamentsvalget og præsentere sig selv som de 
fordrevnes fortaler og Macron som lederen af den rodløse 
pro-europæiske elite. På trods af hendes katastrofale op-
træden i præsidentdebatten i den anden valgrunde i 2017 
vil hun i 2019 måske få det bedste valgår i Frankrig, og det 
vil løbe koldt ned ad ryggen på det liberale Europa. Macron 
og hans parti La république en marche! vil derimod få svært 
ved at gentage den bedrift, de formåede i 2017, på europæisk 
plan. Hans forsøg på at tappe støtte fra de traditionelle cen-
trum-højre-partier vil gøre hans forhold til Tysklands kans-
ler, Angela Merkel, mere anstrengt. 

Alligevel vil Macron fremstå som den ledende stemme i 
det alternative europæiske narrativ, der tager afstand fra pro-
tektionisme og populisme. Han vil ønske at blive set som det 
lys, der slås for de liberale værdier og mod nationalismens 
mørke kræfter. Men modsat de tilbageholdende tyskere vil 

Macron også ufortrødent skubbe på for et mere integreret 
Europa, ligesom han vil presse på for en reform af eurozo-
nen. På trods af hans relativt mislykkede forsøg på at få USA’s 
præsident, Donald Trump, med ind i den multilaterale fold 
og hans manglende indflydelse hos Rusland, Syrien og Iran 
vil den franske præsident alligevel være aktiv på den inter-
nationale scene. Macron vil særligt være fortaler for klimaet, 
når Frankrig er vært for G7 i Biarritz til august. 

Den største udfordring for Macron – en tidligere in-
vesteringsbankmand – vil angiveligt være at overbevise 
franskmændene om, at hans reformer ikke er tiltænkt 
de velstillede og medlemmerne af den globale elite. Det 
er nemt at karikere hans politik som sådan. Macron er 
nødt til at vise, at den politiske grundholdning, der driver 
ham – at øge individets muligheder og “frigøre” de dårligt 
stillede – udspringer af et virkeligt ønske om at forbedre 
livsvilkårene for alle. Og han er nødt til at gøre det på en 
måde, der ikke antyder hovmod eller ringeagt for almin-
delige mennesker. 

Shashank Joshi forsvarsredaktør, The Economist

I aPril 2019 fylder Nato 70 år. Og der er mange ting 
at fejre: Nato er den største, mægtigste og længst 

varende militæralliance i verdenshistorien. Budgettet 
bliver ved med at stige, militærøvelserne bliver større, 
og alliancen får flere medlemmer. Men faren luren 
under overfladen. Populistbevægelser i Europa og USA 
truer det transatlantiske samarbejde, der har varet ved i 
mange årtier. 

Vi begynder med de gode nyheder. Nato har udviklet 
sig, siden Rusland invaderede Ukraine og annekterede 
Krim-halvøen. Relationerne mellem Nato og EU – der 
for få år siden lignede en “skyttegravskrig” ifølge en 
diplomat – er blevet mærkbart bedre. Det vil blive nem-
mere for militærstyrker at bevæge sig omkring i Europa 
uden at blive fanget i bureaukratiet. 

Nato vil foretage endnu mere avancerede mili-
tærøvelser i 2019 og genlære nogle af de færdigheder, 
som den udmærkede sig i under den kolde krig, men 
glemte i 90’erne. Makedonien, der endelig er ved at løse 
navnekonflikten med Grækenland, starter optagelses-
processen som Nato-medlem i januar. I Letland åbnes 
et nyt hovedkvarter, der skal administrere de tusinder 
af Nato-soldater, der er udsendt til Baltikum. Og en 
Nato-mission i Irak skal være med til at sikre, at Isla-
misk Stat ikke genopstår. 

Men alliancen er ikke immun overfor de kvaler, der 
har plaget resten af vestlig politik i de seneste år. En af 
problemerne er den nye bølge af populistiske partier, 
såsom det italienske Lega Nord, der ofte udtrykker 
medfølelse overfor Rusland og kritiserer Nato for at 
være ekspansionistiske.

En andet problem er nord og syds afvigende priori-
teter. Nordlige medlemstater såsom Polen og Estland er 
nervøse for Rusland, hvorimod Grækenland og Spanien 

Nordatlantisk nervøsitet

Et ængsteligt Nato gør klar til jubilæum

er mere bekymrede over migration fra Middelhavet og 
konflikterne i Nordafrika og Mellemøsten. Der vil være 
uenighed om, hvilken retning Nato bør kigge i. 

Et tredje problem er Tyrkiet, hvis forhold til Vesten 
bliver ved med at spidse til. Hvad værre er, tyrkerne vil 
i 2019 importere et nyt luftforsvarssystem fra Rusland. 
Systemet er inkompatibelt med det, som Nato bruger, 
og vil måske endda betyde, at Moskva får fingrene i føl-
somme oplysninger om vestlige jægerfly. 

Men det største skår i glæden forbliver den ameri-
kanske præsident, som vil fortsætte sine svadaer om, at 
hans allierede løber fra deres ansvar. Selvom militære 
udgifter i Europa er steget i fire år i træk, og mere end 
halvdelen af Nato-medlemmerne står til at indfri målet 
om at bruge 2 pct. af bruttonationalproduktet til for-
svar i 2024, vil det muligvis ikke være nok for Donald 
Trump. Han har – præget af ønsketænkning – opfordret 
sine allierede til at fordoble det til 4 pct. 

4. april vil Natos udenrigsministre mødes i Was-
hington D.C. for at fejre 70-årsdagen for Washing-
ton-traktaten, der blev alliancens begyndelse. Europa 
og Canada håber, at det bliver en festlig lejlighed og 
ikke et skænderi til offentlig skue.

March mod 70 år

Det sker i 2019
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Polarisering og en præsident, der gør alt for at forværre situationen, betyder, at vi har et beskidt år i vente

James Astill bureauchef og klummeskribent Lexington,  
The Economist Washington, DC

Halvvejs gennem Donald Trumps første præsi-
dentperiode lød det fra nøgterne kommentatorer, 
at landet ikke har været så opdelt siden 1850’erne. 

Det lyder måske latterligt. Sammenlignet med konflikten 
over slaveriet – der holdt 4 mio. sorte amerikanere i træl-
dom og udgjorde det økonomiske grundlag for Sydstaterne 
– virker nutidens partipolitik triviel. Man skændes i Kon-
gressen, men man ender nok ikke ligefrem med at bryde 
ud i slåskamp, som man gjorde en sen aften i 1858. Colin 
Kaepernick er en beundringsværdig aktivist, men han er 
ikke Frederick Douglass. Ingen regner med, at det ender 
med en borgerkrig. Alligevel understreger sammenlignin-
gen, hvor gennemtrængende splittelsen i det amerikanske 
samfund er blevet. At den siddende præsident ovenikøbet 
er fast besluttet på at gøre splittelsen værre, betyder, at 
2019 bliver endnu et exceptionelt uharmonisk år. 

I 1850’erne skændtes man om national identitet på 
begge sider af konflikten, ansporet af to årtier med høj ind-
vandring og udsigten til at udvide slaveriet til at omfatte de 
vestlige stater. De trykte medier var meget partipolitiske i 
både nord og syd, og da politikerne ikke kunne indgå kom-
promis om slaveriet, endte spørgsmålet i den amerikanske 
højesteret, der i kendelsen vedrørende Dred Scott versus 

Sandford afgjorde, at sorte var “så langt ringere, at de ikke 
havde nogen rettigheder, som den hvide mand var bundet 
til at respektere.” Det blev det afgørende samlingspunkt for 
det nyoprettede Republikanske Parti at modsætte sig høje-
steretsdommerne. Der er lignende omstændigheder i dag, 
men den største lighed er den partipolitiske polarisering, 
der radikaliserer begge sider. 

Ligesom diskussionen om slaveriet blev eksistens-
grundlaget for opdelingen mellem nord og syd, er repu-
blikanere og demokrater begyndt at se hinanden som en 
trussel mod deres indbyrdes levevis. Der er mindre og min-
dre sandsynlighed for, at de gifter sig med hinanden, arbej-
der sammen eller socialiserer med hinanden. Politologer 
betragter dette som en konsekvens af den måde, de parti-
politiske identiteter har tilpasset sig med de geografiske 
og etniske identiteter. I 1960’erne, hvor de politiske uenig-
heder muligvis var endnu større, havde republikanerne 
stadig mange sorte støtter, og demokraterne havde mange 
støtter i Sydstaterne. Nu om dage er det Republikanske 
Parti for de hvide, særligt dem i Syden, og Demokraterne 
er for alle de andre. Trump ser dette som en mulighed. At 
forværre den amerikanske splittelse – ved at skælde ud på 
Demokraterne, medierne og indvandrerne – er hans poli-
tiske metode. Det tvinger hans støtter til at vælge mellem 
ham eller fjenden. Det forklarer også, hvorfor Trumps 
popularitet har været nogenlunde stabil på trods af hans 
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Mueller, finder så 

belastende beviser, 
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beslutter sig for, 
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John Prideaux USA-redaktør, The Economist

Den amerikanske kombination af valg hvert andet 
år og lange valgkampagner betyder, at så snart ét 

valg er overstået, begynder det næste allerede at dukke 
op i horisonten. Det gælder også for 2019: Det er nu, at 
kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat 
virkelig begynder. Donald Trump stillede op i juni 2015. 
Der var ikke mange, der deltog i pressekonferencen i 
Trump Tower i New York, da det ikke var klart, om det 
var et seriøst kandidatur eller et PR-stunt – en god lære-
streg for enhver, der prøver at spå om fremtiden.

Der er ikke nogen åbenlys figur (som Hillary Clinton 
var det sidste gang), hvis tur det er at stille op i 2020 – 
og det er rent gætværk at sætte navn på den, der ender 
med Demokraternes nominering. Det er til gengæld 
muligt at sige noget om, hvordan den ideelle demokra-
tiske kandidat skal se ud. 

En mulighed er at vælge en erfaren delstatsguver-
nør – en, der virker beroligende kompetent. Efter fire 
år med The Trump Show er det ordinære valg pludselig 
blevet spændende. Men demokrater har ikke så mange 
modne guvernører at vælge imellem, og alt for mange 
af dem er fra øst- eller vestkysten. En god tommelfing-
erregel er, at partiet helst bør vælge en, der bor et par 
hundrede kilometer væk fra enten Atlanterhavet eller 
Stillehavet. 

En entreprenør, og gerne en, der er rigere end Trump 
(såsom Michael Bloomberg), kunne være et fristende 

Feltet til 2020 

Demokraterne står i kø for at udfordre Donald Trump 

bud, men det er svært at forestille sig en plutokrat over-
leve partiets primærvalg. Og selvom Republikanerne 
godt kan lide politiske nybegyndere – tænk blot på 
Herman Cain – har demokraterne typisk den lidt mere 
nøgterne holdning, at politisk erfaring er et plus for en 
præsidentkandidat. Tv-kanalerne håber muligvis på 
Trump vs. Oprah, men hvis Demokraterne opfører sig, 
som de plejer, er celebrity-kandidater også udelukket. 

Der er et bjerg af politologisk litteratur om, at væl-
gernes primære motivation for at stemme er at stemme 
mod kandidater, de ikke bryder sig om, rettere end at 
stemme på kandidater, de bryder sig om. Hvis det er 
sandt, burde demokraterne vælge den kandidat, der har 
mindst sandsynlighed for at vække republikansk vrede. 
Hvis mange af Trumps vælgere er lige så misogyne og 
racistiske, som demokraterne tror, de er, burde partiet 
vælge en hvid mand. Derfor er Joe Biden, Barack Oba-
mas vicepræsident, et godt bud, men en yngre mand, 
der har gjort militærtjeneste, ville være endnu bedre. 

Det virker måske kujonagtigt at vælge en hvid mand. 
For mange demokrater ville der være noget kosmisk 
retfærdighed i at se den chauvinistiske præsident blive 
fældet af en kvinde, såsom Elizabeth Warren, Kamala 
Harris eller Kirsten Gillibrand, der alle er senatorer. Men 
valgkampe udfolder sig sjældent som Marvel-tegneserier. 

Én ting er dog sikkert: Der vil være mange kandida-
ter – så mange, at feltet inden længe vil virke kaotisk. 
Mange af dem, der drømmer om at stille op, sidder 
nemlig nu og tænker, at hvis Trump kan, hvorfor så 
ikke dem?

Det sker i 2019

50 år efter 
Stonewall-
optøjerne i 

Greenwich Village 
afholder New York 

verdens største Pride-
festival, der hylder 
LGBTQ-rettigheder

regerings mange skandaler – og lejlighedsvise triumfer. Et 
sted mellem 37 og 42 pct. støtter op om ham. Nok er han 
upopulær, men stadig konkurrencedygtig. Det vil ikke 
ændre sig i 2019: End ikke en inkriminerende rapport fra 
Robert Mueller, der undersøger anklagerne om, hvorvidt 
medlemmer af Trumps kampagnestab lavede hemmelige 
aftaler med russiske hackere, vil få afgørende betydning 
for opbakningen til ham. 

Det vil dog ikke holde Demokraterne tilbage. Nu hvor 
de har genvundet Repræsentanternes Hus og den juridiske 
magt til at stævne, vil de efterforske Trumps finanser og 
andre af hans affærer. Efterspillet af disse efterforsknin-
ger vil dominere Kongressen. Der er ikke udsigt til, at der 
bliver gennemført vigtig ny lovgivning, måske lige med 
undtagelse af en investeringspakke til forbedring af den 
amerikanske infrastruktur. Efterforskningerne burde være 
nok til at holde de demokrater hen, der ønsker at føre rigs-
retssag mod præsidenten. Partitoppen frygter, at det giver 
bagslag: Det republikanske flertal i Senatet støtter stadig 
Trump, og en fejlslået retssag vil måske ende med at vække 
sympati for præsidenten. 

Den nye modstand i Kongressen vil få Trump til at af-
prøve grænserne for præsidentembedets magt. Det tegner 
til en ny konflikt om immigration, og regeringen overve-
jer, om man skal genindføre det indgreb, der tvangsfjer-

ner migrantbørn fra deres forældre. Udenrigspolitikken, 
der altid har været til rådighed for indenrigspolitisk fru-
strerede præsidenter, vil vise betydeligt flere fremskridt. 
Trumps forsøg på at stoppe Nordkoreas atomprogram vil 
lede til mere snak, men ikke meget handling. Kim Jong-un 
vil ikke samarbejde, men Trump vil ikke indrømme det, da 
han allerede har erklæret, at hans diplomati er en succes. 
Men hans regering vil stramme skruen om Kina. Resultatet 
bliver en endnu værre handelskrig, voksende spændinger i 
Det Sydkinesiske Hav og tiltag fra amerikanske virksomhe-
der om at rykke deres forsyningskæder ud af Kina. 

Det er på høje tid, at Kina bliver konfronteret, men den 
kaotiske og protektionistiske Trump-regering er dårligt 
rustet til at løse opgaven ansvarligt. Den vil virke endnu 
mindre egnet, hvis Trump fyrer sin glimrende forsvarsmi-
nister, James Mattis, hvilket han formentlig gør i 2019, hvis 
ikke før. Trump er harm over Mattis’ forsøg på at tøjle hans 
fremfusende instinkter, hvilket ellers kun bliver tilskyn-
det af resten af Trumps udenrigspolitiske hold (herunder 
udenrigsminister Mike Pompeo).

Trump vil blive mere og mere distraheret af udsigten til 
det næste præsidentvalg i 2020. Der vil være mange demo-
kratiske kandidater (se boksen), og Trump vil svine dem 
alle sammen til. Det kommende år bliver et ødelæggende 
år for amerikansk politik. Men 2020 bliver endnu værre. 

Hvis nu

     GILLIBRAND

        WARREN

   H
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     B
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BLOOMBERG
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James Astill bureauchef og klummeskribent Lexington,  
The Economist Washington, DC

Halvvejs gennem Donald Trumps første præsi-
dentperiode lød det fra nøgterne kommentatorer, 
at landet ikke har været så opdelt siden 1850’erne. 

Det lyder måske latterligt. Sammenlignet med konflikten 
over slaveriet – der holdt 4 mio. sorte amerikanere i træl-
dom og udgjorde det økonomiske grundlag for Sydstaterne 
– virker nutidens partipolitik triviel. Man skændes i Kon-
gressen, men man ender nok ikke ligefrem med at bryde 
ud i slåskamp, som man gjorde en sen aften i 1858. Colin 
Kaepernick er en beundringsværdig aktivist, men han er 
ikke Frederick Douglass. Ingen regner med, at det ender 
med en borgerkrig. Alligevel understreger sammenlignin-
gen, hvor gennemtrængende splittelsen i det amerikanske 
samfund er blevet. At den siddende præsident ovenikøbet 
er fast besluttet på at gøre splittelsen værre, betyder, at 
2019 bliver endnu et exceptionelt uharmonisk år. 

I 1850’erne skændtes man om national identitet på 
begge sider af konflikten, ansporet af to årtier med høj ind-
vandring og udsigten til at udvide slaveriet til at omfatte de 
vestlige stater. De trykte medier var meget partipolitiske i 
både nord og syd, og da politikerne ikke kunne indgå kom-
promis om slaveriet, endte spørgsmålet i den amerikanske 
højesteret, der i kendelsen vedrørende Dred Scott versus 

Sandford afgjorde, at sorte var “så langt ringere, at de ikke 
havde nogen rettigheder, som den hvide mand var bundet 
til at respektere.” Det blev det afgørende samlingspunkt for 
det nyoprettede Republikanske Parti at modsætte sig høje-
steretsdommerne. Der er lignende omstændigheder i dag, 
men den største lighed er den partipolitiske polarisering, 
der radikaliserer begge sider. 

Ligesom diskussionen om slaveriet blev eksistens-
grundlaget for opdelingen mellem nord og syd, er repu-
blikanere og demokrater begyndt at se hinanden som en 
trussel mod deres indbyrdes levevis. Der er mindre og min-
dre sandsynlighed for, at de gifter sig med hinanden, arbej-
der sammen eller socialiserer med hinanden. Politologer 
betragter dette som en konsekvens af den måde, de parti-
politiske identiteter har tilpasset sig med de geografiske 
og etniske identiteter. I 1960’erne, hvor de politiske uenig-
heder muligvis var endnu større, havde republikanerne 
stadig mange sorte støtter, og demokraterne havde mange 
støtter i Sydstaterne. Nu om dage er det Republikanske 
Parti for de hvide, særligt dem i Syden, og Demokraterne 
er for alle de andre. Trump ser dette som en mulighed. At 
forværre den amerikanske splittelse – ved at skælde ud på 
Demokraterne, medierne og indvandrerne – er hans poli-
tiske metode. Det tvinger hans støtter til at vælge mellem 
ham eller fjenden. Det forklarer også, hvorfor Trumps 
popularitet har været nogenlunde stabil på trods af hans 
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John Prideaux USA-redaktør, The Economist

Den amerikanske kombination af valg hvert andet 
år og lange valgkampagner betyder, at så snart ét 

valg er overstået, begynder det næste allerede at dukke 
op i horisonten. Det gælder også for 2019: Det er nu, at 
kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat 
virkelig begynder. Donald Trump stillede op i juni 2015. 
Der var ikke mange, der deltog i pressekonferencen i 
Trump Tower i New York, da det ikke var klart, om det 
var et seriøst kandidatur eller et PR-stunt – en god lære-
streg for enhver, der prøver at spå om fremtiden.

Der er ikke nogen åbenlys figur (som Hillary Clinton 
var det sidste gang), hvis tur det er at stille op i 2020 – 
og det er rent gætværk at sætte navn på den, der ender 
med Demokraternes nominering. Det er til gengæld 
muligt at sige noget om, hvordan den ideelle demokra-
tiske kandidat skal se ud. 

En mulighed er at vælge en erfaren delstatsguver-
nør – en, der virker beroligende kompetent. Efter fire 
år med The Trump Show er det ordinære valg pludselig 
blevet spændende. Men demokrater har ikke så mange 
modne guvernører at vælge imellem, og alt for mange 
af dem er fra øst- eller vestkysten. En god tommelfing-
erregel er, at partiet helst bør vælge en, der bor et par 
hundrede kilometer væk fra enten Atlanterhavet eller 
Stillehavet. 

En entreprenør, og gerne en, der er rigere end Trump 
(såsom Michael Bloomberg), kunne være et fristende 

Feltet til 2020 

Demokraterne står i kø for at udfordre Donald Trump 

bud, men det er svært at forestille sig en plutokrat over-
leve partiets primærvalg. Og selvom Republikanerne 
godt kan lide politiske nybegyndere – tænk blot på 
Herman Cain – har demokraterne typisk den lidt mere 
nøgterne holdning, at politisk erfaring er et plus for en 
præsidentkandidat. Tv-kanalerne håber muligvis på 
Trump vs. Oprah, men hvis Demokraterne opfører sig, 
som de plejer, er celebrity-kandidater også udelukket. 

Der er et bjerg af politologisk litteratur om, at væl-
gernes primære motivation for at stemme er at stemme 
mod kandidater, de ikke bryder sig om, rettere end at 
stemme på kandidater, de bryder sig om. Hvis det er 
sandt, burde demokraterne vælge den kandidat, der har 
mindst sandsynlighed for at vække republikansk vrede. 
Hvis mange af Trumps vælgere er lige så misogyne og 
racistiske, som demokraterne tror, de er, burde partiet 
vælge en hvid mand. Derfor er Joe Biden, Barack Oba-
mas vicepræsident, et godt bud, men en yngre mand, 
der har gjort militærtjeneste, ville være endnu bedre. 

Det virker måske kujonagtigt at vælge en hvid mand. 
For mange demokrater ville der være noget kosmisk 
retfærdighed i at se den chauvinistiske præsident blive 
fældet af en kvinde, såsom Elizabeth Warren, Kamala 
Harris eller Kirsten Gillibrand, der alle er senatorer. Men 
valgkampe udfolder sig sjældent som Marvel-tegneserier. 

Én ting er dog sikkert: Der vil være mange kandida-
ter – så mange, at feltet inden længe vil virke kaotisk. 
Mange af dem, der drømmer om at stille op, sidder 
nemlig nu og tænker, at hvis Trump kan, hvorfor så 
ikke dem?
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ikke før. Trump er harm over Mattis’ forsøg på at tøjle hans 
fremfusende instinkter, hvilket ellers kun bliver tilskyn-
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Trump vil blive mere og mere distraheret af udsigten til 
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Hvis nu
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Jon Fasman Washington-korrespondent, The Economist 
Washington, DC

Næsten tre måneder efter, Donald Trump nomi-
nerede Brett Kavanaugh som højesteretsdommer, 
blev han godkendt af Senatet med et flertal på kun 

to stemmer. Det er den næstlaveste margen nogensinde. 
Den skyldes særligt tre ting: Først og fremmest er Demo-
kraterne stadig arrige over, at det republikanske flertal i 
Senatet nægtede at holde høringer for Merrick Garland, 
der blev nomineret af Barack Obama i marts 2016 og der-
med holdt den ledige plads åben i over otte måneder, ind-
til Trumps kandidat kunne fylde den. Dernæst skyldes den 
anklagerne om seksuelt overgreb, der var blevet rettet mod 
Kavanaugh, og sidst men ikke mindst den partiske umåde-
holdenhed, han viste, da han blev forhørt 
af Senatets retsudvalg (han hævdede, at 
anklagerne mod ham var “hævn på vegne 
af Bill og Hillary Clinton” – en grundløs 
konspirationsteori).

Kavanaugh erstatter Anthony Ken-
nedy, der var kendt som en “svingstemme”, 
og giver dermed højesteretten det første 
solide konservative flertal i årtier. Både 
han og Neil Gorsuch, Trumps anden udpe-
gede dommer, er knap lige rundet de 50 år: 
De vil kunne forankre flertallet og derved 
få enorm indflydelse på det amerikanske 
samfund i de næste mange år. 

Der er særligt to ting, der bekymrer de 
socialliberale amerikanere. For det første 
frygter de, at Kavanaughs brede fortolk-
ning af den udøvende magts plads i det 
amerikanske politiske system vil betyde, 
at højesteretten bliver lige så vattet og 
medgørlig over for Trumps ønsker, som 
den republikanske kongres har været det. 
Juridiske slåskampe mellem Trump og 
Repræsentanternes Hus, der nu er styret af demokrater, 
kan ende på højesterettens bord i 2019. 

For det andet er de bange for, at en konservativ højesteret 
vil omstøde Roe versus Wade-kendelsen, der gjorde abort 
til en grundlovsret i 1973. Den republikanske senator Susan 
Collins, der støtter fri abort, men alligevel gav en afgørende 
stemme til Kavanaugh, mener, at frygten er overdrevet. 

Men er den virkelig det? Der vil formentlig ikke gå lang 
tid, inden amerikanerne finder ud af, om det er alvor. For 
tiden er der en række sager om enkelte delstaters restrikti-
oner af abort, der bliver behandlet i landets føderale dom-
stole. I 2016 tilsidesatte højesteretten en lov i Texas, der 
krævede, at abortklinikker levede op til samme krav som 
kirurgiske ambulatorier – med Kennedy som den femte 
stemme. Tilhængere af abort frygter, at Kavanaugh kunne 
blive den femte stemme for den anden side. 

I 1992 opretholdt højesteretten Roe versus Wade-ken-
delsen, men indskrænkede den samtidig ved at lade delsta-
terne lave deres egen lovgivning på området, med det krav 
at loven ikke måtte udgøre en “unødig byrde” for de kvin-

der, der ønskede en abort. Lige siden har konservative stater 
prøvet grænser med den formulering, enten med besvær-
lige krav om størrelsen på entréen i abortklinikker eller ved 
at tvinge kvinder til først at gennemgå en ultralydsscanning 
og lytte til fosterets hjertebanken. Hvis delstaterne selv får 
lov til at beslutte, hvad der udgør en “unødig byrde”, vil 
abort praktisk talt blive utilgængeligt i visse stater – selv 
uden Roe versus Wade behøver at blive tilbagekaldt, hvilket 
ville være en radikal (og radikaliserende) beslutning.   

Ligesom Neil Gorsuch er Kavanaugh også skeptisk 
over for “Chevron-doktrinen”, der tilsiger, at domsto-
lene – inden for rimelighedens grænser – skal blande sig 
udenom, hvordan statslige agenturer og styrelser fortol-
ker lovgivningen. Mange liberale frygter, at det vil kunne 
lamme mange af føderalstatens funktioner, såsom miljø-

beskyttelse, selvom det også ville kunne tale til deres for-
del: en af Kennedys sidste Chevron-skeptiske kendelser var 
at slå ned på en lov, der ville gøre det nemmere at deportere 
immigranter. Steve Bannon, Trumps tidligere toprådgiver, 
håbede at kunne “dekonstruere den administrative stat” – 
Kavanaugh lader mere til at ville begrænse den. 

Måske vil rettens højredrejning blive mindre markant 
end frygtet. Dommerne opererer ikke uafhængigt af hin-
anden, de påvirker hinanden. John Roberts, der er højeste-
retspræsident, er muligvis konservativ, men han går også 
meget op i rettens omdømme og legitimitet. Roberts er nu 
den nye median, og af frygt for at højesteretten vil blive 
opfattet som endnu et partipolitisk instrument, vil han 
måske afholde sig fra at støtte op om de fire dommere til 
højre for ham alt for ofte.

Men i takt med, at 2020 nærmer sig, vil demokraterne 
ikke lade deres vælgere glemme vreden over Kavanaughs 
bekræftelse eller Garlands stjålne plads. Roberts er måske 
lidt for sent ude med sine bekymringer om rettens institu-
tionelle integritet. 

Kavanaughs ret
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Kilde: Pew Research Centre

Nu overtager millennials-generationen
USA, befolkning fordelt på generationer
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ikke den seksualkultur på arbejdspladsen, som deres for-
ældre tog for givet. Og de kan ikke lide præsident Donald 
Trump: Hans popularitet er stratificeret efter alder, og mil-
lennials bryder sig allermindst om ham. Deres etniske di-
versitet og venstreorienterede holdninger betyder, at den 
talrige millennial-generation kan nulstille amerikansk 
politik. 

Men hvornår? Ulig babyboomerne, der altid flokkes 
til stemmeurnerne, har millennials tendens til at blive 
hjemme. Selvom deres andel af den stemmeberettigede 
befolkning snart vil overtage babyboomernes, er deres 
slagkraft ikke den samme. Boomerne vil måske sidde på 
magten lidt endnu, selvom de er ved at være slidt op. 

Troløse amerikanere

En milepæl i vejen væk fra religion

Lane Greene redaktør, Espresso, The Economist

Usa er staDig usædvanligt, idet det er et rigt de-
mokrati, der også er meget religiøst. Men mange 

har overset, hvor meget mindre gudfrygtige amerika-
nerne er i færd med at blive. I takt med at de såkaldte 
millennials – den mindst religiøse generation no-
gensinde – overtager fra babyboomerne, tegner deres 
troløshed et meget anderledes landskab. 

Grundet de store religiøse og sociale forskelle har 
eksperter traditionelt skelnet mellem katolikker, 
normale protestanter, evangeliske protestanter og 
sorte protestanter i deres opgørelser. Det har man 
også gjort hos Pew Research Group, der har opfundet 
begrebet “nones” til at dække ateister, agnostikere 
og dem, der siger, at de ikke har nogen religion. Der 
er allerede flere “nones”, end der er normale prote-
stanter og katolikker. I 2019 overhaler de måske de 
evangeliske protestanter.  

De ældste generationer er de mest religiøse; de 
yngste er de mindst troende. Så simpel demografisk 
udvikling er i færd med at gøre USA mindre religiøst. 
Tidligere generationer blev mere religiøse, i takt med 
de blev ældre, men denne tendens lader til at være 
stoppet: Millennials blev tværtimod mindre religiøse 
mellem 2007 og 2014. Faktisk forlader folk fra alle 
aldersgrupper kirkerne. Den katolske kirke har lidt 
mest under denne udvandring: Hele 13 pct. af den 
amerikanske befolkning er ekskatolikker: Nogen bli-
ver optaget i andre kirker, men andre bliver “nones”. 
Pædofiliskandalerne bærer meget af skylden. 

Europæere vil fortsat forundres over, hvor ofte 
amerikanske ledere beder offentligt eller påberåber 
sig Gud i deres beslutninger. Men landet bliver mere 
sekulariseret, og selvom der er mange, der ikke har 
nogen problemer med at fortælle andre, at de ikke 
tror på noget højere, skal vi heller ikke glemme alle 
dem, der ikke tør indrømme det endnu. 

  Kilde: General Social Survey
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Jonathan Rauch senior fellow, Brookings Institution, 
Washington, DC

En generation over dem alle! Babyboomerne, der er 
født mellem 1946 og 1964, har været den mest talrige 
generation i USA i over 50 år. Alle fire præsidenter, 

der har siddet siden 1993, er fra den generation. Men i 2019 
vil deres tid på toppen lakke mod enden. 

Generationer er et elastisk koncept, men på baggrund 
af bredt accepterede definitioner har Pew Research Cen-
tre vurderet, at 2019 bliver året, hvor babyboomerne bliver 
overhalet. Den gruppe, der overtager pladsen som den stør-
ste generation, de såkaldte millennials, er meget anderledes. 

Babyboomerne er vokset op på toppen af den ameri-
kanske succeshistorie, og efter deres succesfulde opstand 
for borgerrettigheder og mod Vietnamkrigen følte de sig 
berettiget til styre landet. De var ofte konfrontatoriske og 
moraliserende, og havde tendens til at have et sort syn på 
politik. Først førte de kulturkrig mod tidligere generatio-
ner, dernæst mod hinanden. De gik mere på universitet end 
nogen anden generation og tjente mindre i militæret. Som 
unge var de oprørere, som forældre var de overbeskyttende. 
De tog for sig af velfærdssystemet og pensionsplanerne og 
efterlader deres børn med en uhensigtsmæssigt stor stats-
gæld. 

Millennial-generationen, der er født mellem 1981 og 1996, 
er vokset op på en helt anden planet. De er traumatiserede 
af terrorangrebet 11. september 2001, finanskrisen og 
skoleskyderier og har været vidne til et forfald i USA’s rela-
tive magt på verdensscenen. De er blevet beskrevet som 
pragmatiske idealister: De håber at gøre verden til et bedre 
sted, men lider ikke af babyboomernes messiaskompleks. 
De er den første generation, der føler sig hjemme i den 
digitale verden, men de er også den sidste generation, der 
ved, hvordan man bruger et bibliotek. 

Sammenlignet med deres forældre føler de sig min-
dre forbundet med politiske partier, men de er også mere 
socialliberale. De rynker ikke på næsen af ægteskab på 
tværs af race eller køn eller legaliseret hash. Der er også 
mere etnisk diversitet blandt millennials: 56 pct. af dem er 
hvide sammenlignet med tre fjerdedele af babyboomerne. 
De er også mindre religiøse. Deres progressive holdninger 
har allerede ledt til et skift i kulturen og i erhvervslivet. 
Millennials forventer, at virksomheder er lokalt baserede, 
grønne og bevidste om sociale problemstillinger. De reg-
ner ikke nødvendigvis med at købe hus eller bil, og som 
de demonstrerede med #MeToo-bevægelsen, tolererer de 

Vævet til os i håbets grønne farve

Den amerikanske Homer fylder 200 år

Jon Fasman Washington-korrespondent,  
The Economist Washington, DC

Walt Whitman blev født i en lille by på Long Is-
land 31. maj 1819. Han arbejdede som journalist, 

bogtrykker, snedker og lærer, inden han begyndte at 
digte. Hans værker er udtryk for en rå, rummelig, ge-
nerøs og derfor unik amerikansk nationalisme. Den er 
ivrigt demokratisk. 

“Det, jeg modtager, skal du modtage,” skrev han i 
“Leaves of Grass”, hans hovedværk, som han reviderede 
flere gange. “For hvert atom, der tilhører mig, tilhører 
ligegodt dig.” Dette blev skrevet på et tidspunkt, hvor 
det meste af verden fandt demokratiet fjollet, hvis ikke 
farligt. 

Hans unge fædreland, som han skrev i “America” var 
“midtpunkt for lige døtre, lige sønner, /… evige med Jor-
den, med Friheden, Lov og Kærlighed, / En storslået, be-
sindig, tårnende, sat Moder.” I dag vil ingen betvivle den 
amerikanske storhed, men mange frygter, at det vakler, 
mere end det tårner. Hvad ville USA’s største poet mon 
tænke om sit hjemland på hans 200-års fødselsdag?

Som mange andre store amerikanske figurer så 
Whitman ikke noget behov for organiseret religion. 

“Der var aldrig mere begyndelse, end der er nu, / … og der 
vil aldrig være mere fuldkommenhed, end der er nu, / 
ej heller mere himmel eller helvede, end der er nu.” Lige 
som Thomas Jefferson eller Benjamin Franklin ville han 
sikkert væmmes ved den pralende fromhed, der ses i 

Næste generation
Millennial-generationen vil overstige babyboomerne i 2019

 *Jonathan Rauch er forfatter af “The Happiness Curve: Why Life Gets Better 
After Midlife” (Forlaget Green Tree, 2018)

Walt Whitman 
betragter 

amerikansk politik i dag. Hvad med nutidens partipo-
litiske splittelse? Whitman var vidne til borgerkrigen 
(han var brændende modstander af slaveriet og fortaler 
for unionen – han sloges aldrig, men besøgte de sårede 
på hospitalerne i Washington DC), så han ville nok ikke 
være overrasket over landets uenigheder, selvom han 
nok ville være skuffet. Alligevel er der meget lidt politik 
i hans værker. Først og fremmest lagde han mærke til 
tingene omkring ham; han var en lyrisk poet inspi-
reret af det menneskelige sammenhold. “Jeg er med 
jer, I mænd og kvinder af den nye generation, og evigt 
mange generationer efter jer,” skrev han i “Crossing 
Brooklyn Ferry”: “Som I føler, når I betragter himmel og 
hav, sådan følte jeg, / som enhver af jer er del af mæng-
den, var jeg en del af mængden”. 

I dag er det broer og ikke færger, der forbinder 
Brooklyn og Manhattan, men hvad forbinder ameri-
kanerne med hinanden? Det er det mest presserende 
spørgsmål i dag, og det er mindst lige så åndeligt, som 
det er politisk. Whitman skrev, dengang USA var be-
gyndt at definere sig selv, både før og efter borgerkrigen. 

Der er ingen frygt for krig i dag, men den amerikan-
ske polarisering er næsten lige så stor. Amerikanere 
lever i komplet adskilte politiske stammer, der frygter 
og forarger hinanden. Det ville forstyrre Whitman 
mere end noget andet ved hans hjemlands nuværende 
situation. “De, der elsker hinanden, vil blive udøde-
lige,” skrev han i “Leaves of Grass”. Han skrev ikke 
noget om dem, der ikke gjorde. 
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ikke den seksualkultur på arbejdspladsen, som deres for-
ældre tog for givet. Og de kan ikke lide præsident Donald 
Trump: Hans popularitet er stratificeret efter alder, og mil-
lennials bryder sig allermindst om ham. Deres etniske di-
versitet og venstreorienterede holdninger betyder, at den 
talrige millennial-generation kan nulstille amerikansk 
politik. 

Men hvornår? Ulig babyboomerne, der altid flokkes 
til stemmeurnerne, har millennials tendens til at blive 
hjemme. Selvom deres andel af den stemmeberettigede 
befolkning snart vil overtage babyboomernes, er deres 
slagkraft ikke den samme. Boomerne vil måske sidde på 
magten lidt endnu, selvom de er ved at være slidt op. 

Troløse amerikanere

En milepæl i vejen væk fra religion

Lane Greene redaktør, Espresso, The Economist

Usa er staDig usædvanligt, idet det er et rigt de-
mokrati, der også er meget religiøst. Men mange 

har overset, hvor meget mindre gudfrygtige amerika-
nerne er i færd med at blive. I takt med at de såkaldte 
millennials – den mindst religiøse generation no-
gensinde – overtager fra babyboomerne, tegner deres 
troløshed et meget anderledes landskab. 

Grundet de store religiøse og sociale forskelle har 
eksperter traditionelt skelnet mellem katolikker, 
normale protestanter, evangeliske protestanter og 
sorte protestanter i deres opgørelser. Det har man 
også gjort hos Pew Research Group, der har opfundet 
begrebet “nones” til at dække ateister, agnostikere 
og dem, der siger, at de ikke har nogen religion. Der 
er allerede flere “nones”, end der er normale prote-
stanter og katolikker. I 2019 overhaler de måske de 
evangeliske protestanter.  

De ældste generationer er de mest religiøse; de 
yngste er de mindst troende. Så simpel demografisk 
udvikling er i færd med at gøre USA mindre religiøst. 
Tidligere generationer blev mere religiøse, i takt med 
de blev ældre, men denne tendens lader til at være 
stoppet: Millennials blev tværtimod mindre religiøse 
mellem 2007 og 2014. Faktisk forlader folk fra alle 
aldersgrupper kirkerne. Den katolske kirke har lidt 
mest under denne udvandring: Hele 13 pct. af den 
amerikanske befolkning er ekskatolikker: Nogen bli-
ver optaget i andre kirker, men andre bliver “nones”. 
Pædofiliskandalerne bærer meget af skylden. 

Europæere vil fortsat forundres over, hvor ofte 
amerikanske ledere beder offentligt eller påberåber 
sig Gud i deres beslutninger. Men landet bliver mere 
sekulariseret, og selvom der er mange, der ikke har 
nogen problemer med at fortælle andre, at de ikke 
tror på noget højere, skal vi heller ikke glemme alle 
dem, der ikke tør indrømme det endnu. 

  Kilde: General Social Survey
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Jonathan Rauch senior fellow, Brookings Institution, 
Washington, DC

En generation over dem alle! Babyboomerne, der er 
født mellem 1946 og 1964, har været den mest talrige 
generation i USA i over 50 år. Alle fire præsidenter, 

der har siddet siden 1993, er fra den generation. Men i 2019 
vil deres tid på toppen lakke mod enden. 

Generationer er et elastisk koncept, men på baggrund 
af bredt accepterede definitioner har Pew Research Cen-
tre vurderet, at 2019 bliver året, hvor babyboomerne bliver 
overhalet. Den gruppe, der overtager pladsen som den stør-
ste generation, de såkaldte millennials, er meget anderledes. 

Babyboomerne er vokset op på toppen af den ameri-
kanske succeshistorie, og efter deres succesfulde opstand 
for borgerrettigheder og mod Vietnamkrigen følte de sig 
berettiget til styre landet. De var ofte konfrontatoriske og 
moraliserende, og havde tendens til at have et sort syn på 
politik. Først førte de kulturkrig mod tidligere generatio-
ner, dernæst mod hinanden. De gik mere på universitet end 
nogen anden generation og tjente mindre i militæret. Som 
unge var de oprørere, som forældre var de overbeskyttende. 
De tog for sig af velfærdssystemet og pensionsplanerne og 
efterlader deres børn med en uhensigtsmæssigt stor stats-
gæld. 

Millennial-generationen, der er født mellem 1981 og 1996, 
er vokset op på en helt anden planet. De er traumatiserede 
af terrorangrebet 11. september 2001, finanskrisen og 
skoleskyderier og har været vidne til et forfald i USA’s rela-
tive magt på verdensscenen. De er blevet beskrevet som 
pragmatiske idealister: De håber at gøre verden til et bedre 
sted, men lider ikke af babyboomernes messiaskompleks. 
De er den første generation, der føler sig hjemme i den 
digitale verden, men de er også den sidste generation, der 
ved, hvordan man bruger et bibliotek. 

Sammenlignet med deres forældre føler de sig min-
dre forbundet med politiske partier, men de er også mere 
socialliberale. De rynker ikke på næsen af ægteskab på 
tværs af race eller køn eller legaliseret hash. Der er også 
mere etnisk diversitet blandt millennials: 56 pct. af dem er 
hvide sammenlignet med tre fjerdedele af babyboomerne. 
De er også mindre religiøse. Deres progressive holdninger 
har allerede ledt til et skift i kulturen og i erhvervslivet. 
Millennials forventer, at virksomheder er lokalt baserede, 
grønne og bevidste om sociale problemstillinger. De reg-
ner ikke nødvendigvis med at købe hus eller bil, og som 
de demonstrerede med #MeToo-bevægelsen, tolererer de 

Vævet til os i håbets grønne farve

Den amerikanske Homer fylder 200 år

Jon Fasman Washington-korrespondent,  
The Economist Washington, DC

Walt Whitman blev født i en lille by på Long Is-
land 31. maj 1819. Han arbejdede som journalist, 

bogtrykker, snedker og lærer, inden han begyndte at 
digte. Hans værker er udtryk for en rå, rummelig, ge-
nerøs og derfor unik amerikansk nationalisme. Den er 
ivrigt demokratisk. 

“Det, jeg modtager, skal du modtage,” skrev han i 
“Leaves of Grass”, hans hovedværk, som han reviderede 
flere gange. “For hvert atom, der tilhører mig, tilhører 
ligegodt dig.” Dette blev skrevet på et tidspunkt, hvor 
det meste af verden fandt demokratiet fjollet, hvis ikke 
farligt. 

Hans unge fædreland, som han skrev i “America” var 
“midtpunkt for lige døtre, lige sønner, /… evige med Jor-
den, med Friheden, Lov og Kærlighed, / En storslået, be-
sindig, tårnende, sat Moder.” I dag vil ingen betvivle den 
amerikanske storhed, men mange frygter, at det vakler, 
mere end det tårner. Hvad ville USA’s største poet mon 
tænke om sit hjemland på hans 200-års fødselsdag?

Som mange andre store amerikanske figurer så 
Whitman ikke noget behov for organiseret religion. 

“Der var aldrig mere begyndelse, end der er nu, / … og der 
vil aldrig være mere fuldkommenhed, end der er nu, / 
ej heller mere himmel eller helvede, end der er nu.” Lige 
som Thomas Jefferson eller Benjamin Franklin ville han 
sikkert væmmes ved den pralende fromhed, der ses i 

Næste generation
Millennial-generationen vil overstige babyboomerne i 2019

 *Jonathan Rauch er forfatter af “The Happiness Curve: Why Life Gets Better 
After Midlife” (Forlaget Green Tree, 2018)
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amerikansk politik i dag. Hvad med nutidens partipo-
litiske splittelse? Whitman var vidne til borgerkrigen 
(han var brændende modstander af slaveriet og fortaler 
for unionen – han sloges aldrig, men besøgte de sårede 
på hospitalerne i Washington DC), så han ville nok ikke 
være overrasket over landets uenigheder, selvom han 
nok ville være skuffet. Alligevel er der meget lidt politik 
i hans værker. Først og fremmest lagde han mærke til 
tingene omkring ham; han var en lyrisk poet inspi-
reret af det menneskelige sammenhold. “Jeg er med 
jer, I mænd og kvinder af den nye generation, og evigt 
mange generationer efter jer,” skrev han i “Crossing 
Brooklyn Ferry”: “Som I føler, når I betragter himmel og 
hav, sådan følte jeg, / som enhver af jer er del af mæng-
den, var jeg en del af mængden”. 

I dag er det broer og ikke færger, der forbinder 
Brooklyn og Manhattan, men hvad forbinder ameri-
kanerne med hinanden? Det er det mest presserende 
spørgsmål i dag, og det er mindst lige så åndeligt, som 
det er politisk. Whitman skrev, dengang USA var be-
gyndt at definere sig selv, både før og efter borgerkrigen. 

Der er ingen frygt for krig i dag, men den amerikan-
ske polarisering er næsten lige så stor. Amerikanere 
lever i komplet adskilte politiske stammer, der frygter 
og forarger hinanden. Det ville forstyrre Whitman 
mere end noget andet ved hans hjemlands nuværende 
situation. “De, der elsker hinanden, vil blive udøde-
lige,” skrev han i “Leaves of Grass”. Han skrev ikke 
noget om dem, der ikke gjorde. 
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Den ægte skandale om valgsvindel

Laurene Powell Jobs, 
stifter og direktør for 
Emerson Collective, 
opfordrer til et nyt 
folkeligt pres for at 
beskytte stemmeretten

Historierne lyDer som beretning er 
fra en tidligere, mørkere tid. I Kansas 
er 35.000 borgere forhindret i at 

stemme, fordi en delstatslov kræver, at de 
skal forelægge bevis for deres statsborger-
skab. I Georgia er mere end 50.000 ansøgnin-
ger om stemmeblanketter blevet sat på hold, 
og syv ud af ni valgsteder i et lavindkomstom-
råde, hvor der primært bor afroamerikanere, 
er blevet forsøgt lukket – og den ansvarlige 
republikanske statssekretær stiller op som 
guvernør til selv samme valg. I North Carolina 
har delstatsforsamlingen lavet en lovæn-
dring, der kræver, at vælgere skal fremvise 
billed-ID, når de stemmer – et initiativ, som 
føderale domstole tidligere har dømt til at 
være diskriminerende for sorte vælgere. I 
North Dakota bliver indfødte amerikanere 
frataget stemmeretten af en lov, der er blevet 
stadfæstet af højesteretten, der kræver, at 
vælgere har en adresse – det er det de færreste 
stammefolk, der har. 

Det lyder måske som eksempler fra en 
pinefuld fortid, men faktisk er det eksempler 
fra en pinefuld nutid. Alt er del af en vælger-
undertrykkelseskampagne, der bliver ført 
over hele USA. I den ene stat efter den anden 
er konservative politikere i færd med at gøre 
det sværere for vælgere at stemme, særligt 
yngre og minoriteter. 

Alle disse initiativer minder om Jim 
Crow-lovene, en slags legaliseret diskrimina-
tion, der varede ved i Sydstaterne helt indtil 
1960’erne, samt den begrænsede stemmeret, 
der kendetegnede republikkens tidlige dage. 
Vores grundlæggere så stemmeretten som 
en grundlæggende ret, men kun for hvide, 
mandlige godsejere. Stemmeretten som et 
privilegie for de få. 

Fra privilegie til grundlæggende ret
Det tog 150 års indsats – herunder en borger-
krig, årtiers kamp for kvinders valgret, 
tillægsparagraffer til forfatningen og borger-
rettighedsbevægelsen – at udvide antallet af 
berettigede vælgere, så alle borgere kunne 
stemme. Det at stemme er blevet ændret fra 
et privilegie til en grundlæggende ret i både 
den amerikanske lov og bevidsthed. 

Alligevel har stemmeretten altid været 
under angreb, og derfor skal den bekræftes 
og forsvares. 

For eksempel markerede indførslen af 
den historiske “Voting Rights Act” i 1965 en 
skillevej i den lange kamp for at sikre sorte 
vælgeres rettigheder. Alligevel er diskrimi-
nationen blevet ved. I 2013 proklamerede det 

konservative flertal i højesteretten, at “landet 
har ændret sig”, og at minoritetsvælgere ikke 
længere har brug for den samme beskyttelse. 
Med en kendelse, der fjernede en vigtig for-
ordning i “Voting Rights Act”, åbnede retten 
op for, at delstatsforsamlinger og lavere 
domstole kunne kodificere en række snedige 
diskriminerende tiltag. 

USA har langsomt bevæget sig i retning 
af valgrettigheder for alle, men i løbet af de 
sidste ti år er udviklingen vendt med alar-
merende hastighed – og disse valgretsind-
skrænkninger er som regel udført af dem, 
der hævder, at det er vælgerne, der udfører 
valg svindel. Men det er deres anklager om 
udbredt svindel blandt vælgerne, der er det 
største svindelnummer af dem alle. Det ene 
studie efter det andet har konkluderet, at 
hændelser, hvor vælgere fusker med deres 
stemmer, er “forsvindende få”. Tiltagene mod 
valgsvindel er i stedet rettet mod de vælgere, 

der har tendens til at stemme på Demokra-
terne: Unge vælgere, der stemmer for første 
gang, immigranter og ikke-engelsktalende, 
såvel som fattige, sorte og latinoer. Man an-
vender data og computermodeller i en sådan 
grad, at vælgerundertrykkelse har udviklet 
sig til en videnskab, der cementerer de man-
geårige barrierer, der har holdt visse borgere 
væk fra sociale og økonomiske muligheder. 

Denne taktik er en trussel mod demo-
kratiet. I USA er stemmeretten ved at vende 
tilbage til at være et privilegie for de allerede 
privilegerede, sådan at den politiske magt 
bliver koncentreret omkring de magtfulde få, 
frem for os alle. Den nuværende udvikling 
forråder de værdier, der har tilladt generati-
oner af amerikanere at bidrage til “en mere 
perfekt union”. 

Det, vi har brug for, er mere demokrati. 
I 2019 bør den slags folkelige pres og græs-
rodsaktivisme, vi har set i det 20. århundre-
des store sociale bevægelser, genopblusse 
for at sikre, at stemmeretten forbliver en 
uforanderlig rettighed for alle amerikanske 
statsborgere. 

Vælgerundertrykkelse er det samme som 
censur. De af os, der har uhindret adgang 
til stemmeurnerne, er nødt til at råbe op for 
vores medborgere og vores fælles fremtid. 
Det er intet mindre end vores demokratis 
overlevelse, der er på spil. 

Det, vi har brug for i 2019,  
er mere demokrati

Soumaya Keynes økonomikorrespondent, USA,  
The Economist Washington, DC

Den amerikanske økonomi vil blive endnu stær-
kere i 2019. Forbrugertilliden boomer, arbejdsmar-
kedet strammer til, og den økonomiske stimulus 

arbejder sig stadig gennem systemet. Mens Trump tweeter 
om hans økonomiske succeser, vil rentekomitéen i den 
amerikanske centralbank, Federal Reserve, blive ved med 
at hæve renterne, der i årevis var trykket i bund. Jerome 
Powell, der er direktør for centralbanken, prøver at løfte 
dem til et “neutralt” punkt, så pengepolitikken ikke bliver 
ved med at overophede økonomien. Ideelt vil dette punkt 
både lede til stabile priser og så mange arbejdspladser som 
muligt. 

Men der er ingen, der ved, præcis hvor dette mystiske 
punkt ligger (noget, Powell selv har understreget). Og selv 
hvis det kunne estimeres præcis (hvilket det ikke kan), 
skifter det med tiden. Så Federal Reserve vil blive ved med 
at give renterne et hak opad og vurdere ud fra det stærke 
arbejdsmarked, at strategien ikke er ved at sænke økono-
mien. Centralbanken vil også være mere kommunikativ: 
Fra og med januar vil der afholdes pressekonferencer 
efter hvert møde i rentekomitéen. Det kan tilmed være, 
at centralbanken vil læne sig op ad Trumps stimulus. Lael 
Brainard, en af komitéens medlemmer, har pointeret, at 
stimulussen har skruet op for indenrigsefterspørgslen og 
dermed også hævet den “neutrale” kortsigtede rente. 

Uenighed om hastigheden
Visse høge vil mene, at Federal Reserve burde gå hurtigere 
til værks. De advarer om, at arbejdsmarkedet snart ikke 
kan klare mere, og at inflationen venter rundt om hjørnet. 
Centralbanken har brugt årevis på at holde inflationen 
såvel som inflationsforventningerne på et lavt niveau, og 
det faktum, at det er lykkedes, giver noget manøvrerum. 
Men høgene advarer om, at hvis man ikke er forsigtig, 
risikerer man en gentagelse af 1970’erne, hvor lovgiverne 
overvurderede, hvor meget væksten kunne fortsætte, 
uden inflationen røg ud af kontrol. Da man fik rettet fej-
len, var inflationen og inflationsforventningerne revet 
fra hinanden. Powell har meddelt, at rentekomitéen vil 
intervenere, hvis man ser tegn på stigende inflationsfor-
ventninger.

Hvis arbejdsmarkedet bliver ved med at ophede, vil det 
kunne tvinge virksomhederne til at tage fra deres over-
skud og hæve lønningerne for at holde på deres ansatte. 
Optimister håber desuden på, at andelen af mænd i alde-
ren 25 til 54 år med fuldtidsarbejde ville komme tilbage 
til niveauerne før krisen, men pessimisterne frygter, at 
dybdegående samfundstendenser vil stå i vejen for begge 
dele. De henviser til den teknologiske udvikling, der har 
efterladt mange lavtuddannede uden arbejde, fagbevægel-
sernes fortsatte forfald samt den stigende markedskon-
densering. Tilsammen maler de ikke et yndigt billede for 
vedvarende forbedrede arbejdsvilkår. Jo, virksomhederne 
vil måske hæve lønningerne. Men skeptikerne er bange 
for, at de også vil hæve priserne.  

For varmt?
Et overophedet arbejdsmarked påvirker økonomien
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legendariske 
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Theatre lukkede, 

begynder 
restaureringen af 

institutionen

Adam Roberts Midtvest-korrespondent,  
The Economist ChiCago

I næsten to år efter han forlod Det Hvide Hus, var 
der næsten ingen, der så noget til Barack Obama. 

Han kaldte det at “velvilligt forlade den offentlige 
scene”. Han brugte tid sammen med sin familie, 
gjorde sig klar til at skrive sine erindringer og var 
med til at opsætte Obama-fonden i Chicago. Men i 
opløbet til midtvejsvalget vendte han tilbage. Først 
i en tale i september 2018 og siden på mange andre 
valgmøder sagde Obama, at moderate værdier og 
selve demokratiet var truet. Han revsede Donald 
Trump for at lyve “skamløst” og anklagede sin efter-
følger for “uhyrlige” ting, såsom hans manglende 
fordømmelse af amerikanske nynazister. Michelle 
Obama fulgte efter: I november rejste hun landet 
rundt og promoverede sin nye selvbiografi. 

Det er kun begyndelsen for Obama’ernes tilbage-
venden. Parret har lavet en aftale med Netflix om at 
distribuere ikke-politiske programmer, der er produ-
ceret af deres nye firma, Higher Ground Productions. 
Programmerne vil fokusere på frivilligt arbejde og bør 
være klar i slutningen af 2019. 

I Chicago vil Obama-fonden også begynde at tage 
form. I 2019 vil byggeriet til det nye præsidentielle cen-
ter og bibliotek begynde – det vil tage tre år at bygge 
færdigt. Der er allerede tiltag undervejs, såsom stipen-
diater, der promoverer politisk engagement, og initi-
ativer til at hjælpe socialt udsatte, unge, sorte mænd. 
“Vi trykker på speederen i 2019,” har en af arrangørerne 
sagt. 

Det er ikke uden risiko for Obama at vende tilbage 
til rampelyset. Han kunne ende med endnu en gang 
at fungere som en nyttig syndebuk for Trump. Men 
det har også sine konsekvenser at tie stille. Obama vil 
gerne have, at historikere såvel som vælgere husker 
hans resultater, herunder USA’s økonomiske genop-
rejsning, som Trump nu kalder sin. Formålet med 
erindringerne, fonden og de andre post-præsidentielle 
aktiviteter er delvist at beskytte hans arv som præsi-
dent. Det er bedre gjort ved at råbe op end ved at tie. 

Tilbage på scenen

Obama’erne vender tilbage til offentligheden
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Den ægte skandale om valgsvindel

Laurene Powell Jobs, 
stifter og direktør for 
Emerson Collective, 
opfordrer til et nyt 
folkeligt pres for at 
beskytte stemmeretten

Historierne lyDer som beretning er 
fra en tidligere, mørkere tid. I Kansas 
er 35.000 borgere forhindret i at 

stemme, fordi en delstatslov kræver, at de 
skal forelægge bevis for deres statsborger-
skab. I Georgia er mere end 50.000 ansøgnin-
ger om stemmeblanketter blevet sat på hold, 
og syv ud af ni valgsteder i et lavindkomstom-
råde, hvor der primært bor afroamerikanere, 
er blevet forsøgt lukket – og den ansvarlige 
republikanske statssekretær stiller op som 
guvernør til selv samme valg. I North Carolina 
har delstatsforsamlingen lavet en lovæn-
dring, der kræver, at vælgere skal fremvise 
billed-ID, når de stemmer – et initiativ, som 
føderale domstole tidligere har dømt til at 
være diskriminerende for sorte vælgere. I 
North Dakota bliver indfødte amerikanere 
frataget stemmeretten af en lov, der er blevet 
stadfæstet af højesteretten, der kræver, at 
vælgere har en adresse – det er det de færreste 
stammefolk, der har. 

Det lyder måske som eksempler fra en 
pinefuld fortid, men faktisk er det eksempler 
fra en pinefuld nutid. Alt er del af en vælger-
undertrykkelseskampagne, der bliver ført 
over hele USA. I den ene stat efter den anden 
er konservative politikere i færd med at gøre 
det sværere for vælgere at stemme, særligt 
yngre og minoriteter. 

Alle disse initiativer minder om Jim 
Crow-lovene, en slags legaliseret diskrimina-
tion, der varede ved i Sydstaterne helt indtil 
1960’erne, samt den begrænsede stemmeret, 
der kendetegnede republikkens tidlige dage. 
Vores grundlæggere så stemmeretten som 
en grundlæggende ret, men kun for hvide, 
mandlige godsejere. Stemmeretten som et 
privilegie for de få. 

Fra privilegie til grundlæggende ret
Det tog 150 års indsats – herunder en borger-
krig, årtiers kamp for kvinders valgret, 
tillægsparagraffer til forfatningen og borger-
rettighedsbevægelsen – at udvide antallet af 
berettigede vælgere, så alle borgere kunne 
stemme. Det at stemme er blevet ændret fra 
et privilegie til en grundlæggende ret i både 
den amerikanske lov og bevidsthed. 

Alligevel har stemmeretten altid været 
under angreb, og derfor skal den bekræftes 
og forsvares. 

For eksempel markerede indførslen af 
den historiske “Voting Rights Act” i 1965 en 
skillevej i den lange kamp for at sikre sorte 
vælgeres rettigheder. Alligevel er diskrimi-
nationen blevet ved. I 2013 proklamerede det 

konservative flertal i højesteretten, at “landet 
har ændret sig”, og at minoritetsvælgere ikke 
længere har brug for den samme beskyttelse. 
Med en kendelse, der fjernede en vigtig for-
ordning i “Voting Rights Act”, åbnede retten 
op for, at delstatsforsamlinger og lavere 
domstole kunne kodificere en række snedige 
diskriminerende tiltag. 

USA har langsomt bevæget sig i retning 
af valgrettigheder for alle, men i løbet af de 
sidste ti år er udviklingen vendt med alar-
merende hastighed – og disse valgretsind-
skrænkninger er som regel udført af dem, 
der hævder, at det er vælgerne, der udfører 
valg svindel. Men det er deres anklager om 
udbredt svindel blandt vælgerne, der er det 
største svindelnummer af dem alle. Det ene 
studie efter det andet har konkluderet, at 
hændelser, hvor vælgere fusker med deres 
stemmer, er “forsvindende få”. Tiltagene mod 
valgsvindel er i stedet rettet mod de vælgere, 

der har tendens til at stemme på Demokra-
terne: Unge vælgere, der stemmer for første 
gang, immigranter og ikke-engelsktalende, 
såvel som fattige, sorte og latinoer. Man an-
vender data og computermodeller i en sådan 
grad, at vælgerundertrykkelse har udviklet 
sig til en videnskab, der cementerer de man-
geårige barrierer, der har holdt visse borgere 
væk fra sociale og økonomiske muligheder. 

Denne taktik er en trussel mod demo-
kratiet. I USA er stemmeretten ved at vende 
tilbage til at være et privilegie for de allerede 
privilegerede, sådan at den politiske magt 
bliver koncentreret omkring de magtfulde få, 
frem for os alle. Den nuværende udvikling 
forråder de værdier, der har tilladt generati-
oner af amerikanere at bidrage til “en mere 
perfekt union”. 

Det, vi har brug for, er mere demokrati. 
I 2019 bør den slags folkelige pres og græs-
rodsaktivisme, vi har set i det 20. århundre-
des store sociale bevægelser, genopblusse 
for at sikre, at stemmeretten forbliver en 
uforanderlig rettighed for alle amerikanske 
statsborgere. 

Vælgerundertrykkelse er det samme som 
censur. De af os, der har uhindret adgang 
til stemmeurnerne, er nødt til at råbe op for 
vores medborgere og vores fælles fremtid. 
Det er intet mindre end vores demokratis 
overlevelse, der er på spil. 

Det, vi har brug for i 2019,  
er mere demokrati

Soumaya Keynes økonomikorrespondent, USA,  
The Economist Washington, DC

Den amerikanske økonomi vil blive endnu stær-
kere i 2019. Forbrugertilliden boomer, arbejdsmar-
kedet strammer til, og den økonomiske stimulus 

arbejder sig stadig gennem systemet. Mens Trump tweeter 
om hans økonomiske succeser, vil rentekomitéen i den 
amerikanske centralbank, Federal Reserve, blive ved med 
at hæve renterne, der i årevis var trykket i bund. Jerome 
Powell, der er direktør for centralbanken, prøver at løfte 
dem til et “neutralt” punkt, så pengepolitikken ikke bliver 
ved med at overophede økonomien. Ideelt vil dette punkt 
både lede til stabile priser og så mange arbejdspladser som 
muligt. 

Men der er ingen, der ved, præcis hvor dette mystiske 
punkt ligger (noget, Powell selv har understreget). Og selv 
hvis det kunne estimeres præcis (hvilket det ikke kan), 
skifter det med tiden. Så Federal Reserve vil blive ved med 
at give renterne et hak opad og vurdere ud fra det stærke 
arbejdsmarked, at strategien ikke er ved at sænke økono-
mien. Centralbanken vil også være mere kommunikativ: 
Fra og med januar vil der afholdes pressekonferencer 
efter hvert møde i rentekomitéen. Det kan tilmed være, 
at centralbanken vil læne sig op ad Trumps stimulus. Lael 
Brainard, en af komitéens medlemmer, har pointeret, at 
stimulussen har skruet op for indenrigsefterspørgslen og 
dermed også hævet den “neutrale” kortsigtede rente. 

Uenighed om hastigheden
Visse høge vil mene, at Federal Reserve burde gå hurtigere 
til værks. De advarer om, at arbejdsmarkedet snart ikke 
kan klare mere, og at inflationen venter rundt om hjørnet. 
Centralbanken har brugt årevis på at holde inflationen 
såvel som inflationsforventningerne på et lavt niveau, og 
det faktum, at det er lykkedes, giver noget manøvrerum. 
Men høgene advarer om, at hvis man ikke er forsigtig, 
risikerer man en gentagelse af 1970’erne, hvor lovgiverne 
overvurderede, hvor meget væksten kunne fortsætte, 
uden inflationen røg ud af kontrol. Da man fik rettet fej-
len, var inflationen og inflationsforventningerne revet 
fra hinanden. Powell har meddelt, at rentekomitéen vil 
intervenere, hvis man ser tegn på stigende inflationsfor-
ventninger.

Hvis arbejdsmarkedet bliver ved med at ophede, vil det 
kunne tvinge virksomhederne til at tage fra deres over-
skud og hæve lønningerne for at holde på deres ansatte. 
Optimister håber desuden på, at andelen af mænd i alde-
ren 25 til 54 år med fuldtidsarbejde ville komme tilbage 
til niveauerne før krisen, men pessimisterne frygter, at 
dybdegående samfundstendenser vil stå i vejen for begge 
dele. De henviser til den teknologiske udvikling, der har 
efterladt mange lavtuddannede uden arbejde, fagbevægel-
sernes fortsatte forfald samt den stigende markedskon-
densering. Tilsammen maler de ikke et yndigt billede for 
vedvarende forbedrede arbejdsvilkår. Jo, virksomhederne 
vil måske hæve lønningerne. Men skeptikerne er bange 
for, at de også vil hæve priserne.  

For varmt?
Et overophedet arbejdsmarked påvirker økonomien

Det sker i 2019

Næsten 40 år 
efter Chicagos 
legendariske 

biograf Uptown 
Theatre lukkede, 

begynder 
restaureringen af 

institutionen

Adam Roberts Midtvest-korrespondent,  
The Economist ChiCago

I næsten to år efter han forlod Det Hvide Hus, var 
der næsten ingen, der så noget til Barack Obama. 

Han kaldte det at “velvilligt forlade den offentlige 
scene”. Han brugte tid sammen med sin familie, 
gjorde sig klar til at skrive sine erindringer og var 
med til at opsætte Obama-fonden i Chicago. Men i 
opløbet til midtvejsvalget vendte han tilbage. Først 
i en tale i september 2018 og siden på mange andre 
valgmøder sagde Obama, at moderate værdier og 
selve demokratiet var truet. Han revsede Donald 
Trump for at lyve “skamløst” og anklagede sin efter-
følger for “uhyrlige” ting, såsom hans manglende 
fordømmelse af amerikanske nynazister. Michelle 
Obama fulgte efter: I november rejste hun landet 
rundt og promoverede sin nye selvbiografi. 

Det er kun begyndelsen for Obama’ernes tilbage-
venden. Parret har lavet en aftale med Netflix om at 
distribuere ikke-politiske programmer, der er produ-
ceret af deres nye firma, Higher Ground Productions. 
Programmerne vil fokusere på frivilligt arbejde og bør 
være klar i slutningen af 2019. 

I Chicago vil Obama-fonden også begynde at tage 
form. I 2019 vil byggeriet til det nye præsidentielle cen-
ter og bibliotek begynde – det vil tage tre år at bygge 
færdigt. Der er allerede tiltag undervejs, såsom stipen-
diater, der promoverer politisk engagement, og initi-
ativer til at hjælpe socialt udsatte, unge, sorte mænd. 
“Vi trykker på speederen i 2019,” har en af arrangørerne 
sagt. 

Det er ikke uden risiko for Obama at vende tilbage 
til rampelyset. Han kunne ende med endnu en gang 
at fungere som en nyttig syndebuk for Trump. Men 
det har også sine konsekvenser at tie stille. Obama vil 
gerne have, at historikere såvel som vælgere husker 
hans resultater, herunder USA’s økonomiske genop-
rejsning, som Trump nu kalder sin. Formålet med 
erindringerne, fonden og de andre post-præsidentielle 
aktiviteter er delvist at beskytte hans arv som præsi-
dent. Det er bedre gjort ved at råbe op end ved at tie. 

Tilbage på scenen

Obama’erne vender tilbage til offentligheden
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Nu skal sårene heles
Vrede vælgere giver rum til nye regeringer i Latinamerika, men de får svært ved at leve op til forventningerne

Michael Reid seniorredaktør og klummeskribent, Bello, 
Latinamerika og Spanien, The Economist  

Den politiske polarisering i Latinamerika vil kunne 
mærkes i 2019. En lang række valg er i gang, og de 
efterlader ikke noget umiddelbart mønster, andet 

end at vælgerne er sure over status quo i det etablerede 
politiske system. I Mexico vil den nye venstreorienterede 
regering forsøge at skabe forandringer med et lille økono-
misk råderum. Det samme vil den nye højreorienterede 
regering i Brasilien. Af de seks latinamerikanske valg, der 
afholdes i 2019, vil de mest opsigtsvækkende være i Ar-
gentina, hvor Mauricio Macris liberale regering er blevet 
svækket af en valutakrise, og Bolivia, hvor den socialistiske 
præsident Evo Morales, der har etnisk afstamning i landets 
oprindelige folk, møder modstand efter 13 år på magten. 

Økonomisk halter regionen bagefter resten af verden. 
Væksten i 2019 vil være på små 2 pct., kun en lille smule 
over niveauet for to år siden. Gennemsnittet bliver trukket 
ned af nedturen i Venezuela, og i mindre grad Argentina og 
Brasilien. Når det så er sagt, vil økonomierne i Chile, Peru, 
Colombia og Bolivia vokse med 3-4 pct., og Den Domini-
kanske Republik og Panama vil nå helt op på 5 pct. Men 
den langsomme vækst har medført offentlige nedskærin-
ger, der har fyret yderligere op under den folkelige vrede 
over korruption og kriminalitet. Alt dette har ledt til mod-
stridende politiske udviklinger. Chile, Colombia og Peru er 
drejet mod centrum-højre, men i Mexico og Brasilien, hvor 
vreden over korruption og kriminalitet er særligt kritisk, er 
midten eroderet. 

I Mexico tiltræder Andrés Manuel López Obrador (billedet), 
en rutineret venstreorienteret populist, som præsident 1. 
december 2018. Han vil have et stærkt mandat. Han plan-
lægger at løfte væksten ved at skrue op for offentlige inves-
teringer og velfærdsydelser, men samtidig skære i det, han 
vurderer som værende spild. Han chokerede investorer 
ved at indstille opførelsen af en ny lufthavn, der allerede 
var en tredjedel færdigbygget (det største byggeprojekt 
i Latinamerika), men han vil nok ikke annullere den en-
ergireform, som private virksomheder har forpligtet 150 
mia. dollar (1000 mia. kr.) til over de næste 20 år. Og hans 
indsats mod kriminalitet og korruption vil være skuffende. 

1. januar vil Jair Bolsonaro, en højredrejet populist 
med Trump-agtige træk, der er tidligere kaptajn i hæren, 
blive den næste præsident i Brasilien efter det mest pola-
riserede valg, landet har set i 30 år. Han vandt ved at love 
at slå hårdt ned på kriminalitet og korruption, forsvare 
familieværdier og gøre staten mindre. Først og fremmest 
bliver hans opgave at regere landet; Bolsonaro har ingen 
ledererfaring, mange brasilianere afskyr ham for hans ra-
cisme og sexisme, og han skal danne et flertal i den brasi-
lianske nationalkongres ud fra 30 forskellige partier. Hvis 
den brasilianske økonomi skal genoplives, kræver det ra-
dikale reformer. De offentlige udgifter skal omdirigeres fra 
særinteresser til velfærdsydelser og investeringer. Marke-
derne forventer en reform af pensionssystemet. Bolsonaro 
lovede alt dette under præsidentkampagnen, men har han 
tænkt sig at følge op på det?

I Argentina var den reformorienterede centrum-høj-
re-præsident Macri godt på vej mod et genvalg, men det ser 

Det sker i 2019

Til februar skal 
cubanerne 

stemme om en 
række ændringer 

af grundloven, 
herunder 

anerkendelse af 
homoseksuelle 

ægteskaber

Richard Ensor  Mexico-korrespondent, The Economist   
Mexico city

Hernán cortés nåede til Mexico i april 1519. Han 
erobrede en hel civilisation med blot 500 soldater 

og nogle heste. Men han figurerer hverken som en stor 
skurk eller en stor helt i det land, han var med til at 
skabe. Der er ingen mexicanske politikere, der nævner 
hans navn. Ingen statuer eller gadenavne er opkaldt 
efter hans minde. Vil mexicanerne ignorere 500-året 
for hans ankomst, eller vil de endelig konfrontere den 
komplekse arv efter Cortés? 

I 1518 rejste Cortés fra Cuba (hvor man vil fejre 
Havanas 500-års fødselsdag i november 2019) til Yuca-
tán-halvøen og derfra videre ind i landet fra Veracruz. 
Hans rejse var præget af held – og ubarmhjertighed. 
En flersproget indfødt slave ved navnet La Malinche 
(hvis navn er et andet ord for ‘forræderi’ på moderne 
mexicansk) hjalp Cortés med at kommunikere med 
aztekerne. Med hendes hjælp fik Cortés vendt de ind-
fødte mod hinanden, og inden for nogle årtier havde en 
koppeepidemi slået 90 pct. af de 30 mio. mennesker, 
der boede i Mexico, ihjel. De, der gjorde modstand mod 
spanierne, gik en blodig død i møde. I 1521 indtog Cortés 
og hans mænd Tenochtitlán, aztekerrigets stolthed. Det 
moderne Mexico City er bygget på byens ruiner. 

Selvom Cortés’ rejse begyndte som en uddrivelse af ét 
folk, udviklede det sig til at blive blandingen af to folk. 
Tre fjerdedele af nutidens mexicanere er mestizo – en 
blanding mellem europæere og de oprindelige mexi-
canere. En af de første mestizo var et barn af Cortés og 
La Malinche. I centrum af Mexico City er der en minde-
plade for Cuauhtémoc, den sidste aztekerkejser, der blev 
henrettet af Cortés. Der står: “Det var hverken triumf 
eller nederlag; det var den smertefulde fødsel af mesti-
zo-nationen Mexico.” Cortés selv skrev, at Mexico “er 
det stof, jeg har spundet og vævet”. Han var en ensom og 
ruineret mand, da han døde. Siden da er Cortés både ble-
vet ophøjet og nedgjort. Lavpunktet var i midten af det 

I skyggen af Cortés

Det moderne Mexico vil helst glemme alt om manden, der lagde kimen til landet for 500 år siden

Cortés er 
hverken skurk 
eller helt

19. århundrede: Mexico havde netop tabt halvdelen af sit 
territorie til USA, og mexicanerne rakte tilbage i deres hi-
storie for at finde store fortællinger om forsvar af hjem-
landet. Cuauhtémoc, aztekerlederen, der døde i kampen 
mod Cortés, blev en nationalhelt, og spanierne blev 
foragtet. Men på andre tidspunkter i Mexicos historie er 
Cortés blevet præsenteret som nationens grundlægger 
og de undertrykte indfødtes befrier. Det sidstnævnte 
narrativ er blevet populært i dele af Spanien, der for 
tiden gennemgår en række forskellige kolonielle jubi-
læer. En ny tv-serie, “Cortes”, produceret af Steven Spiel-
berg i samarbejde med Amazon og med Javier Bardem i 
hovedrollen vil afsige en ny dom over manden. 

Cortés-jubilæet rammer midt i en omtumlet tid 
for Mexico. Den nye populistiske præsident, Andrés 
Manuel López Obrador, der er en ivrig historielæser, 
har haft tendens til at fetere Mexicos revolution og 
uafhængighedskrig frem for Cortés-periodens morale 
dilemmaer. Cortés vil enten blive hædret, fordømt eller 
ignoreret – men uden ham ville Mexico ikke være, som 
det er i dag. 

mere sort ud efter et skarpt fald i møntfoden peso. Nu lever 
regeringen på den Internationale Valutafonds nåde og har 
derfor lovet en stram penge- og finanspolitik. Heldigvis 
for Macri synes mange argentinere, at hans forgænger, 
Cristina Fernández de Kirchner, er endnu værre. Alligevel 
får Macris koalition det svært til valget. 

I Bolivia vil præsident Morales’ påstand om at være 
bannerfører for en irreversibel socialistisk revolution blive 
testet af et valg i oktober. Hans kandidatur er på kant med 
grundloven, men han vinder måske alligevel, medmindre 
oppositionen, der består af alt fra modstandere fra Mora-
les’ eget parti til de konservative, kan samle sig bag den tid-
ligere præsident Carlos Mesa. Hvis Morales taber, vil det 
give nyt mod til oppositionen i Venezuela, hvor Nicolás 
Maduros diktatur kæmper videre. Et oprør i hæren er den 
største trussel mod Maduro. Flere venezuelanere vil flygte 

til nabolandene og fortsætte den største folkevandring i la-
tinamerikansk historie. Andre latinamerikanske regerin-
ger vil muligvis indføre sanktioner mod enkelte individer 
i Maduros regering. 

Man vil kunne mærke frustrationen i det latinameri-
kanske diplomati. Donald Trump besøger regionen for 
første gang i november 2018 med statsbesøg i Colombia 
og Argentina. Men ingen (ud over Bolsonaro) forventer, at 
han vil byde ind med noget. Brasilien overtager det årlige 
formandskab for BRICS-landene. Forsøg på at forene de to 
handelsblokke i regionen, Stillehavsalliancen (Chile, Co-
lombia, Mexico og Peru) og Mercosur (Argentina, Brasilien, 
Paraguay og Uruguay) vil måske løbe ud i sandet grundet 
López Obradors manglende interesse; han er fuldt optaget 
på hjemmefronten. Latinamerika skal nok klare sig, men 
de er stadig skuffende langt fra deres fulde potentiale. 

Det sker i 2019

Kirsebærplukkere 
samles i Chile 

til  den globale 
kirsebærkongres, 

og Colombia er 
vært for Verdens 

Avocado Kongres 
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Nu skal sårene heles
Vrede vælgere giver rum til nye regeringer i Latinamerika, men de får svært ved at leve op til forventningerne

Michael Reid seniorredaktør og klummeskribent, Bello, 
Latinamerika og Spanien, The Economist  

Den politiske polarisering i Latinamerika vil kunne 
mærkes i 2019. En lang række valg er i gang, og de 
efterlader ikke noget umiddelbart mønster, andet 

end at vælgerne er sure over status quo i det etablerede 
politiske system. I Mexico vil den nye venstreorienterede 
regering forsøge at skabe forandringer med et lille økono-
misk råderum. Det samme vil den nye højreorienterede 
regering i Brasilien. Af de seks latinamerikanske valg, der 
afholdes i 2019, vil de mest opsigtsvækkende være i Ar-
gentina, hvor Mauricio Macris liberale regering er blevet 
svækket af en valutakrise, og Bolivia, hvor den socialistiske 
præsident Evo Morales, der har etnisk afstamning i landets 
oprindelige folk, møder modstand efter 13 år på magten. 

Økonomisk halter regionen bagefter resten af verden. 
Væksten i 2019 vil være på små 2 pct., kun en lille smule 
over niveauet for to år siden. Gennemsnittet bliver trukket 
ned af nedturen i Venezuela, og i mindre grad Argentina og 
Brasilien. Når det så er sagt, vil økonomierne i Chile, Peru, 
Colombia og Bolivia vokse med 3-4 pct., og Den Domini-
kanske Republik og Panama vil nå helt op på 5 pct. Men 
den langsomme vækst har medført offentlige nedskærin-
ger, der har fyret yderligere op under den folkelige vrede 
over korruption og kriminalitet. Alt dette har ledt til mod-
stridende politiske udviklinger. Chile, Colombia og Peru er 
drejet mod centrum-højre, men i Mexico og Brasilien, hvor 
vreden over korruption og kriminalitet er særligt kritisk, er 
midten eroderet. 

I Mexico tiltræder Andrés Manuel López Obrador (billedet), 
en rutineret venstreorienteret populist, som præsident 1. 
december 2018. Han vil have et stærkt mandat. Han plan-
lægger at løfte væksten ved at skrue op for offentlige inves-
teringer og velfærdsydelser, men samtidig skære i det, han 
vurderer som værende spild. Han chokerede investorer 
ved at indstille opførelsen af en ny lufthavn, der allerede 
var en tredjedel færdigbygget (det største byggeprojekt 
i Latinamerika), men han vil nok ikke annullere den en-
ergireform, som private virksomheder har forpligtet 150 
mia. dollar (1000 mia. kr.) til over de næste 20 år. Og hans 
indsats mod kriminalitet og korruption vil være skuffende. 

1. januar vil Jair Bolsonaro, en højredrejet populist 
med Trump-agtige træk, der er tidligere kaptajn i hæren, 
blive den næste præsident i Brasilien efter det mest pola-
riserede valg, landet har set i 30 år. Han vandt ved at love 
at slå hårdt ned på kriminalitet og korruption, forsvare 
familieværdier og gøre staten mindre. Først og fremmest 
bliver hans opgave at regere landet; Bolsonaro har ingen 
ledererfaring, mange brasilianere afskyr ham for hans ra-
cisme og sexisme, og han skal danne et flertal i den brasi-
lianske nationalkongres ud fra 30 forskellige partier. Hvis 
den brasilianske økonomi skal genoplives, kræver det ra-
dikale reformer. De offentlige udgifter skal omdirigeres fra 
særinteresser til velfærdsydelser og investeringer. Marke-
derne forventer en reform af pensionssystemet. Bolsonaro 
lovede alt dette under præsidentkampagnen, men har han 
tænkt sig at følge op på det?

I Argentina var den reformorienterede centrum-høj-
re-præsident Macri godt på vej mod et genvalg, men det ser 
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Richard Ensor  Mexico-korrespondent, The Economist   
Mexico city

Hernán cortés nåede til Mexico i april 1519. Han 
erobrede en hel civilisation med blot 500 soldater 

og nogle heste. Men han figurerer hverken som en stor 
skurk eller en stor helt i det land, han var med til at 
skabe. Der er ingen mexicanske politikere, der nævner 
hans navn. Ingen statuer eller gadenavne er opkaldt 
efter hans minde. Vil mexicanerne ignorere 500-året 
for hans ankomst, eller vil de endelig konfrontere den 
komplekse arv efter Cortés? 

I 1518 rejste Cortés fra Cuba (hvor man vil fejre 
Havanas 500-års fødselsdag i november 2019) til Yuca-
tán-halvøen og derfra videre ind i landet fra Veracruz. 
Hans rejse var præget af held – og ubarmhjertighed. 
En flersproget indfødt slave ved navnet La Malinche 
(hvis navn er et andet ord for ‘forræderi’ på moderne 
mexicansk) hjalp Cortés med at kommunikere med 
aztekerne. Med hendes hjælp fik Cortés vendt de ind-
fødte mod hinanden, og inden for nogle årtier havde en 
koppeepidemi slået 90 pct. af de 30 mio. mennesker, 
der boede i Mexico, ihjel. De, der gjorde modstand mod 
spanierne, gik en blodig død i møde. I 1521 indtog Cortés 
og hans mænd Tenochtitlán, aztekerrigets stolthed. Det 
moderne Mexico City er bygget på byens ruiner. 

Selvom Cortés’ rejse begyndte som en uddrivelse af ét 
folk, udviklede det sig til at blive blandingen af to folk. 
Tre fjerdedele af nutidens mexicanere er mestizo – en 
blanding mellem europæere og de oprindelige mexi-
canere. En af de første mestizo var et barn af Cortés og 
La Malinche. I centrum af Mexico City er der en minde-
plade for Cuauhtémoc, den sidste aztekerkejser, der blev 
henrettet af Cortés. Der står: “Det var hverken triumf 
eller nederlag; det var den smertefulde fødsel af mesti-
zo-nationen Mexico.” Cortés selv skrev, at Mexico “er 
det stof, jeg har spundet og vævet”. Han var en ensom og 
ruineret mand, da han døde. Siden da er Cortés både ble-
vet ophøjet og nedgjort. Lavpunktet var i midten af det 

I skyggen af Cortés

Det moderne Mexico vil helst glemme alt om manden, der lagde kimen til landet for 500 år siden

Cortés er 
hverken skurk 
eller helt

19. århundrede: Mexico havde netop tabt halvdelen af sit 
territorie til USA, og mexicanerne rakte tilbage i deres hi-
storie for at finde store fortællinger om forsvar af hjem-
landet. Cuauhtémoc, aztekerlederen, der døde i kampen 
mod Cortés, blev en nationalhelt, og spanierne blev 
foragtet. Men på andre tidspunkter i Mexicos historie er 
Cortés blevet præsenteret som nationens grundlægger 
og de undertrykte indfødtes befrier. Det sidstnævnte 
narrativ er blevet populært i dele af Spanien, der for 
tiden gennemgår en række forskellige kolonielle jubi-
læer. En ny tv-serie, “Cortes”, produceret af Steven Spiel-
berg i samarbejde med Amazon og med Javier Bardem i 
hovedrollen vil afsige en ny dom over manden. 

Cortés-jubilæet rammer midt i en omtumlet tid 
for Mexico. Den nye populistiske præsident, Andrés 
Manuel López Obrador, der er en ivrig historielæser, 
har haft tendens til at fetere Mexicos revolution og 
uafhængighedskrig frem for Cortés-periodens morale 
dilemmaer. Cortés vil enten blive hædret, fordømt eller 
ignoreret – men uden ham ville Mexico ikke være, som 
det er i dag. 

mere sort ud efter et skarpt fald i møntfoden peso. Nu lever 
regeringen på den Internationale Valutafonds nåde og har 
derfor lovet en stram penge- og finanspolitik. Heldigvis 
for Macri synes mange argentinere, at hans forgænger, 
Cristina Fernández de Kirchner, er endnu værre. Alligevel 
får Macris koalition det svært til valget. 

I Bolivia vil præsident Morales’ påstand om at være 
bannerfører for en irreversibel socialistisk revolution blive 
testet af et valg i oktober. Hans kandidatur er på kant med 
grundloven, men han vinder måske alligevel, medmindre 
oppositionen, der består af alt fra modstandere fra Mora-
les’ eget parti til de konservative, kan samle sig bag den tid-
ligere præsident Carlos Mesa. Hvis Morales taber, vil det 
give nyt mod til oppositionen i Venezuela, hvor Nicolás 
Maduros diktatur kæmper videre. Et oprør i hæren er den 
største trussel mod Maduro. Flere venezuelanere vil flygte 

til nabolandene og fortsætte den største folkevandring i la-
tinamerikansk historie. Andre latinamerikanske regerin-
ger vil muligvis indføre sanktioner mod enkelte individer 
i Maduros regering. 

Man vil kunne mærke frustrationen i det latinameri-
kanske diplomati. Donald Trump besøger regionen for 
første gang i november 2018 med statsbesøg i Colombia 
og Argentina. Men ingen (ud over Bolsonaro) forventer, at 
han vil byde ind med noget. Brasilien overtager det årlige 
formandskab for BRICS-landene. Forsøg på at forene de to 
handelsblokke i regionen, Stillehavsalliancen (Chile, Co-
lombia, Mexico og Peru) og Mercosur (Argentina, Brasilien, 
Paraguay og Uruguay) vil måske løbe ud i sandet grundet 
López Obradors manglende interesse; han er fuldt optaget 
på hjemmefronten. Latinamerika skal nok klare sig, men 
de er stadig skuffende langt fra deres fulde potentiale. 
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Der er mange grunde til, at Canada har være delvist 
afskåret fra den populisme og politiske polarise-
ring, der raserer hos naboen USA. Det canadiske 

flerpartisystem betyder, at vælgere ikke føler sig tvunget til 
at vælge mellem to diametrale modsætninger, men i stedet 
kan stemme på kandidater fra hele det politiske spektrum. 
Det er svært for populister at piske en stemning op mod 
indvandring og handel, når et flertal er for begge dele. De, 
der mister deres job, når arbejdspladser ryger til udlandet 
eller bliver automatiseret, ender i et meget mere gavmildt 
sikkerhedsnet i Canada, der har meget bedre velfærdsydel-
ser end USA. Og canadiere er i det hele taget mere tilfredse 
med deres liv, hvilket gør dem mindre modtagelige for po-
pulisternes sirener. 

Men robustheden af den canadiske isolation bliver 
testet i 2019. Landet går et nyt parlamentsvalg i møde til 
oktober, og konservative politikere er allerede i gang med 
at prøvekøre populistiske budskaber for at tiltrække nye 
vælgere, delvist inspireret af Donald Trump. 

Kritik af eliten
I juni 2018 vandt Det Progressive Konservative Parti med 
Doug Ford i spidsen provinsvalget i Ontario, Canadas 
mest folkerige provins. De havde lovet at tage kampen 
op med dem, der  “drikker champagne med strittende 
lillefinger” og ser ned på almindelige mennesker. Jason 
Kenney, lederen af Det Forenede Konservative Parti i 
provinsen Alberta, der er rig på naturressourcer, taler 
nedladende om “de selvbestaltede eksperter” og me-

dieeliten, der er uenige i hans syn på klimaforandringer. 
Andrew Scheer, der er leder af det føderale Canadas Kon-
servative Parti, har kaldt den nye skat på CO2, der bliver 
indført 1. januar, et kynisk indgreb indført af en elite, 
der er ligeglad med konsekvenserne for befolkningen. 
Den siddende premierminister, Justin Trudeau, siger, 
at hans modstandere er blevet opildnet af populistiske 
kampagner andre steder, og at valget i 2019 vil blive en 
kamp mod politisk polarisering i Canada. 

Det sidste år af Trudeaus fireårige embedsperiode 
ser allerede ud til at blive turbulent. Hans store løfte 
om, at Canada kunne udvikle sine energiressourcer og 
samtidig hjælpe til i kampen mod klimaforandringer, ser 
vakkelvornt ud. Han får svært ved at få gennemført sin 
nye klimaplan, der indfører en CO2-skat i provinser, der 
ikke allerede har en, nu hvor både Ontario og provinsen 
Saskatchewan har lagt sag an mod regeringen. Hans plan 
om at bygge en rørledning, der skal føre råolie fra Alberta 
til vestkysten, har også mødt modstand, herunder et 
sagsanlæg fra den venstreorienterede provinsregering i 
British Columbia. Indvandring er pludselig blevet et føl-
somt emne, efter 35.000 flygtninge er gået over grænsen 
fra USA og har ansøgt om asyl siden januar 2017. Præ-
sident Trump har også gjort sit for at ryste den canadi-
ske økonomi ved at indføre straftold på den canadiske 
eksport af stål, aluminium, tømmer og solceller. Der vil 
ikke være handelsfred før september, hvor USA, Canada 
og Mexico skal blive enige om en ny frihandelsaftale, der 
skal erstatte NAFTA. 

Populisterne angriber immigrationen
Immigration vil være det mest betændte emne, og den 
bedste mulighed for populistiske angreb. Regeringen har 
brug for offentlig opbakning, hvis den vil fortsætte med 
at modtage 300.000 migranter om året. De konservative, 
der tidligere har været påpasselige med at træde for meget 
ved siden af det politisk korrekte, har kaldt tilstrømningen 
af asylansøgere for kritisk. De vil måske gå endnu længere 
i denne retning for ikke at tabe for mange vælgere til det 
nystiftede Canadisk Folkeparti, der blev grundlagt i sep-
tember 2018 af Maxime Bernier. Bernier, der blev num-
mer to i konkurrencen om at blive den nye formand for 
de konservative, er stærk modstander af, hvad han kalder 
premierministerens “diversitetskult” og mener, at “eks-
trem multikulturalisme” er farligt. 

Den gennemgribende sejr til det højreorienterede parti 
Koalitionen for Quebecs Fremtid til provinsvalget i Quebec 
i oktober tyder på, at der er rigeligt med støtte til en hårdere 
linje mod immigration. Koalitionen ønsker 20 pct. færre 
immigranter til provinsen og udvisning af dem, der ikke 
lever op til sprog- og værditest. De populistiske stemmer 
vil råbe højere, i takt med valget nærmer sig. Men Trudeau 
og hans liberale parti har én stor fordel: Partiet ligger godt 
til rette i den politiske midte, dér hvor de fleste canadiere 
føler sig hjemme. Premierministeren, hvis parti åndes i 
nakken af de konservative i meningsmålingerne, har sta-
dig en god chance for at vinde valget – såfremt han får mid-
ten til at holde.  

Populismen bevæger sig nordpå
Justin Trudeau står foran et turbulent år i Canada
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Man gør klogt i at købe en pose namkeen – de 
klassiske indiske snacks – eller to, hvis man 
skal være tilskuer til det næste valg i Indien, der 

står til at blive et af de mest betydningsfulde siden landets 
uafhængighed for 71 år siden. Verdens største demokrati 
skal til valg i slutningen af foråret, lige inden monsunen, 
hvor temperaturerne bliver allerhøjest. Og det er ikke kun 
vejret, der bliver hedt. 

Valgkampen vil komme til at handle om den sid-
dende premierminister, 68-årige Narendra Modi, som i 
2014 førte sit parti Bharatiya Janata Party (BJP) til det stør-
ste parlamentariske flertal i tre årtier. Jordskredssejren 
antød, at der var bred opbakning til hans erhvervsvenlige,  
hindunationalistiske dagsorden, og at vælgerne tog godt 
imod Modis nøje afmålte blanding af patriakalske manne-
rismer, folkelige retorik og energiske facon. Men fem år er 
lang tid, og glorien, der hænger over den tidligere te-dreng 
fra Gujarat, er falmet. Modis evige politiske trick, nemlig 
“at skælde ud på eliten”, leder ikke længere til pavlovske bi-
faldsråb. Med hans perfekt tilpassede pastelfarvede kurtaer 
og tætte relationer med mange af verdens ledere er Modi 
efterhånden selv begyndt at virke nok så elitær. 
Hans parti, der indtil for nylig virkede som en ustoppelig 

mastodont, har også antaget en lidt mindre truende figur. 
BJP har stadig langt flere penge end noget andet parti, tak-
ket være formuende og loyale donorer, som sammen med 
partiets overlegne disciplin og taktiske bevidsthed giver 
dem fordelen i den indiske valgkamp. De tætte forbindel-
ser med hindunationalistiske græsrodsbevægelser, der kan 
slå til over hele landet på kort tid, kan også få afgørende 
betydning. Men selvom BJP står stærkt i valgkampen, har 
partiet på mange punkter virket overraskende svækket i 
regeringstiden, og det har fremmedgjort en række vigtige 
grupper af partiets vælgerbase. 

En af disse er erhvervslivet. Der var mange, der håbede 
på, at Modis mandat ville bibringe en række markedsori-
enterede reformer. Der er sket fremskridt på nogle punkter, 
såsom en ny konkurslov, og Modis regering har rigtignok 
ført en sund finanspolitik, men det har desværre stået i 
skyggen af fejltrin såsom den forfejlede pengeombytning i 
2016, hvor man fra den ene dag til den anden ugyldiggjorde 
to pengesedler, der udgjorde 86 pct. af Indiens kontantbe-
holdning. Indiens unødigt dyre og komplicerede moms-
system er heller ikke blevet adresseret, ej heller er den 
faretruende høje gæld i de statsejede banker. 

BJP har også været alt for forsigtige i deres forsøg på at 
reformere indisk jord- og arbejdsret, og der er stadig en 
lang række ineffektive statslige aktiver, der skriger på at 
blive privatiseret. Modi har leveret en rimelig økonomisk 
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Det lykkeDes en smilende mand iført pjalter, bril-
ler og et lommeur at afvæbne hele Det Britiske 

Imperium med sin charkha – en traditionel spinderok. 
Mohanda Gandhi sejrede med sultestrejker og protest-
marcher og er i dag et kulturelt symbol, der optræder 
på alt fra T-shirts til kaffekopper. 2. oktober 2019 vil det 
være 150 år siden, at han blev født i byen Porbandar i Gu-
jarat. Indien vil gå hele vejen for at fejre landsfaderen. 

Hyldest til en landsfader

Indien fejrer Mahatma Gandhis 150-års fødselsdag

Der bliver organiseret et verdensomspændende gen-
brugsinitiativ i hans navn. I Jaipur i delstaten Rajasthan 
vil “fodlejre” uddele kunstige lemmer til fattige til ære 
for Gandhis lange march i 1930. Tusinder af fanger, der 
er fængslet for småkriminalitet, vil blive løsladt som en 
hyldest til hans humanitære verdenssyn. I et museum i 
Delhi kan man sågar lytte til Gandhis hjertebanken, der 
er genskabt ud fra et elektrokardiogram fra 1937. 

Gandhi havde uden tvivl foretrukket, at hans fød-
selsdag havde været en lidt mere afdæmpet affære. Han 
havde sandsynligvis nikket anerkendende til premiermi-
nister Narendra Modis “Clean India Mission”, der lover 
toiletadgang til alle indere inden Mahatmas fødselsdag. 
Omvendt ville han have sørget over stigningen af hind-
unationalistisk vold i samfundet og den utilstrækkelige 
indsats for at hjælpe “de urørlige” – de kasteløse indere, 
der ofte lever under umenneskelige forhold. Gandhi 
kæmpede hele sit liv for de kasteløses rettigheder, og 
selvom kasterne i dag er blevet ulovliggjort, praktiseres 
diskriminationen stadig, og de tidligere urørlige arbejder 
stadig som manuelle fjernere af menneske- og dyreeks-
krementer, selvom dette også er ulovligt nu. 

Han ville også begræde nutidens politikeres mang-
lende humoristiske sans – det er desværre rutine, at ka-
rikaturtegnere eller standup-komikere bliver arresteret 
for at gøre grin med dem. “Hvis jeg ikke havde humor,” 
skrev Gandhi i 1928, “ville jeg for længst have begået selv-
mord.” Og Gandhi var alt andet end en højtidelig eneboer. 
En journalist spurgte ham engang om, hvad han syntes 
om den vestlige civilisation. Gandhi svarede:  “Det, synes 
jeg, lyder som en god idé.” 

Et kulturelt 
symbol

vækst, men vækstraterne var trods alt højere under hans 
forgænger. 

I den anden ende af Indiens sociale skala har landmænd, 
hinduer fra lavere kaster og religiøse minoriteter også deres 
grunde til, at forelskelsen i BJP er ved at være slut. Under 
Modi har der været en grim stigning af vold rettet mod min-
dre privilegerede indere, ofte udført af hindunationalistiske 
grupper. Indiens fattige er også ramt af de stigende oliepriser, 
den svage rupee og et faldende udbytte på afgrøder. I mel-
lemtiden er Indiens journalister, akademikere og intellektu-
elle skuffede over Modi-regeringens diktatoriske stil: I stedet 
for at rydde op i Indiens mølædte bureaukrati indsatte BJP 
bare loyalister, der fastholdt systemet. 

Alt dette er til gavn for Modis modstandere, især Indian 
National Congress, Kongrespartiet, der er arvtagere efter 
uafhængighedsbevægelsen. Men utilfredsheden er også 
næring for en drivkraft, der muligvis betyder mere i indisk 
politik end noget parti, nemlig mistroen til det etablerede 
system. Havde Kongrespartiet været den samme, potente 
politiske bevægelse, som det var for nogle år siden, havde 
BJP’s skæbne for længst været beseglet, men selvom Kon-
grespartiet er det eneste andet parti, der stiller op i samtlige 
af Indiens provinser, er det en skygge af sig selv. Lederen, 
Rahul Gandhi, har heller ikke den samme politiske flair 

som Modi. Det er rigtigt, at han er vokset med opgaven som 
kronprins for Nehru-Gandhi-dynastiet, der har styret Kon-
grespartiet i fire generationer, men Gandhi har ikke den 
samme hårdføre ihærdighed som hans ældre modstander. 
Der er ingen, der forventer, at Kongrespartiet kan besejre 
BJP alene, og Gandhi har sågar sået tvivl om,  hvorvidt han 
overhovedet ønsker at bliver premierminister. Hvis han 
gør, er den mest sandsynlige strategi en regnbuekoalition 
af BJP-modstandere, herunder lavkastepartier og lokale 
udbryderpartier, hvis identitetsfokuserede politik har fået 
en tiltagende fremtrædende rolle i indisk politik. Hvis 
Kongrespartiet kan favne en sådan koalition – og det er et 
meget stort hvis – er Modis dage talte. 

Men det er ikke det, der gør dette valg så vigtigt. Bagved 
de to partiers tovtrækkeri mærker inderne en større kamp 
om Indiens sjæl. Hvis Modi bliver genvalgt, vil hans parti 
måske gå hårdere til værks med deres hindunationalisti-
ske visioner om et mere råt og mindre tolerant Indien. 
Hvis Kongrespartiet og dets mangeartede allierede skulle 
få magten, frygter deres kritikere, at Indien vender tilbage 
til fordums uduelighed og korruption. 

Det mere sandsynlige er dog, at ligegyldigt hvem der 
vinder, vil Indien fortsat være så umådeligt opdelt og kon-
trastfyldt, at udviklingen ikke kun vil gå én vej.  
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Man gør klogt i at købe en pose namkeen – de 
klassiske indiske snacks – eller to, hvis man 
skal være tilskuer til det næste valg i Indien, der 

står til at blive et af de mest betydningsfulde siden landets 
uafhængighed for 71 år siden. Verdens største demokrati 
skal til valg i slutningen af foråret, lige inden monsunen, 
hvor temperaturerne bliver allerhøjest. Og det er ikke kun 
vejret, der bliver hedt. 

Valgkampen vil komme til at handle om den sid-
dende premierminister, 68-årige Narendra Modi, som i 
2014 førte sit parti Bharatiya Janata Party (BJP) til det stør-
ste parlamentariske flertal i tre årtier. Jordskredssejren 
antød, at der var bred opbakning til hans erhvervsvenlige,  
hindunationalistiske dagsorden, og at vælgerne tog godt 
imod Modis nøje afmålte blanding af patriakalske manne-
rismer, folkelige retorik og energiske facon. Men fem år er 
lang tid, og glorien, der hænger over den tidligere te-dreng 
fra Gujarat, er falmet. Modis evige politiske trick, nemlig 
“at skælde ud på eliten”, leder ikke længere til pavlovske bi-
faldsråb. Med hans perfekt tilpassede pastelfarvede kurtaer 
og tætte relationer med mange af verdens ledere er Modi 
efterhånden selv begyndt at virke nok så elitær. 
Hans parti, der indtil for nylig virkede som en ustoppelig 

mastodont, har også antaget en lidt mindre truende figur. 
BJP har stadig langt flere penge end noget andet parti, tak-
ket være formuende og loyale donorer, som sammen med 
partiets overlegne disciplin og taktiske bevidsthed giver 
dem fordelen i den indiske valgkamp. De tætte forbindel-
ser med hindunationalistiske græsrodsbevægelser, der kan 
slå til over hele landet på kort tid, kan også få afgørende 
betydning. Men selvom BJP står stærkt i valgkampen, har 
partiet på mange punkter virket overraskende svækket i 
regeringstiden, og det har fremmedgjort en række vigtige 
grupper af partiets vælgerbase. 

En af disse er erhvervslivet. Der var mange, der håbede 
på, at Modis mandat ville bibringe en række markedsori-
enterede reformer. Der er sket fremskridt på nogle punkter, 
såsom en ny konkurslov, og Modis regering har rigtignok 
ført en sund finanspolitik, men det har desværre stået i 
skyggen af fejltrin såsom den forfejlede pengeombytning i 
2016, hvor man fra den ene dag til den anden ugyldiggjorde 
to pengesedler, der udgjorde 86 pct. af Indiens kontantbe-
holdning. Indiens unødigt dyre og komplicerede moms-
system er heller ikke blevet adresseret, ej heller er den 
faretruende høje gæld i de statsejede banker. 

BJP har også været alt for forsigtige i deres forsøg på at 
reformere indisk jord- og arbejdsret, og der er stadig en 
lang række ineffektive statslige aktiver, der skriger på at 
blive privatiseret. Modi har leveret en rimelig økonomisk 
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Imperium med sin charkha – en traditionel spinderok. 
Mohanda Gandhi sejrede med sultestrejker og protest-
marcher og er i dag et kulturelt symbol, der optræder 
på alt fra T-shirts til kaffekopper. 2. oktober 2019 vil det 
være 150 år siden, at han blev født i byen Porbandar i Gu-
jarat. Indien vil gå hele vejen for at fejre landsfaderen. 

Hyldest til en landsfader

Indien fejrer Mahatma Gandhis 150-års fødselsdag

Der bliver organiseret et verdensomspændende gen-
brugsinitiativ i hans navn. I Jaipur i delstaten Rajasthan 
vil “fodlejre” uddele kunstige lemmer til fattige til ære 
for Gandhis lange march i 1930. Tusinder af fanger, der 
er fængslet for småkriminalitet, vil blive løsladt som en 
hyldest til hans humanitære verdenssyn. I et museum i 
Delhi kan man sågar lytte til Gandhis hjertebanken, der 
er genskabt ud fra et elektrokardiogram fra 1937. 

Gandhi havde uden tvivl foretrukket, at hans fød-
selsdag havde været en lidt mere afdæmpet affære. Han 
havde sandsynligvis nikket anerkendende til premiermi-
nister Narendra Modis “Clean India Mission”, der lover 
toiletadgang til alle indere inden Mahatmas fødselsdag. 
Omvendt ville han have sørget over stigningen af hind-
unationalistisk vold i samfundet og den utilstrækkelige 
indsats for at hjælpe “de urørlige” – de kasteløse indere, 
der ofte lever under umenneskelige forhold. Gandhi 
kæmpede hele sit liv for de kasteløses rettigheder, og 
selvom kasterne i dag er blevet ulovliggjort, praktiseres 
diskriminationen stadig, og de tidligere urørlige arbejder 
stadig som manuelle fjernere af menneske- og dyreeks-
krementer, selvom dette også er ulovligt nu. 

Han ville også begræde nutidens politikeres mang-
lende humoristiske sans – det er desværre rutine, at ka-
rikaturtegnere eller standup-komikere bliver arresteret 
for at gøre grin med dem. “Hvis jeg ikke havde humor,” 
skrev Gandhi i 1928, “ville jeg for længst have begået selv-
mord.” Og Gandhi var alt andet end en højtidelig eneboer. 
En journalist spurgte ham engang om, hvad han syntes 
om den vestlige civilisation. Gandhi svarede:  “Det, synes 
jeg, lyder som en god idé.” 

Et kulturelt 
symbol

vækst, men vækstraterne var trods alt højere under hans 
forgænger. 

I den anden ende af Indiens sociale skala har landmænd, 
hinduer fra lavere kaster og religiøse minoriteter også deres 
grunde til, at forelskelsen i BJP er ved at være slut. Under 
Modi har der været en grim stigning af vold rettet mod min-
dre privilegerede indere, ofte udført af hindunationalistiske 
grupper. Indiens fattige er også ramt af de stigende oliepriser, 
den svage rupee og et faldende udbytte på afgrøder. I mel-
lemtiden er Indiens journalister, akademikere og intellektu-
elle skuffede over Modi-regeringens diktatoriske stil: I stedet 
for at rydde op i Indiens mølædte bureaukrati indsatte BJP 
bare loyalister, der fastholdt systemet. 

Alt dette er til gavn for Modis modstandere, især Indian 
National Congress, Kongrespartiet, der er arvtagere efter 
uafhængighedsbevægelsen. Men utilfredsheden er også 
næring for en drivkraft, der muligvis betyder mere i indisk 
politik end noget parti, nemlig mistroen til det etablerede 
system. Havde Kongrespartiet været den samme, potente 
politiske bevægelse, som det var for nogle år siden, havde 
BJP’s skæbne for længst været beseglet, men selvom Kon-
grespartiet er det eneste andet parti, der stiller op i samtlige 
af Indiens provinser, er det en skygge af sig selv. Lederen, 
Rahul Gandhi, har heller ikke den samme politiske flair 

som Modi. Det er rigtigt, at han er vokset med opgaven som 
kronprins for Nehru-Gandhi-dynastiet, der har styret Kon-
grespartiet i fire generationer, men Gandhi har ikke den 
samme hårdføre ihærdighed som hans ældre modstander. 
Der er ingen, der forventer, at Kongrespartiet kan besejre 
BJP alene, og Gandhi har sågar sået tvivl om,  hvorvidt han 
overhovedet ønsker at bliver premierminister. Hvis han 
gør, er den mest sandsynlige strategi en regnbuekoalition 
af BJP-modstandere, herunder lavkastepartier og lokale 
udbryderpartier, hvis identitetsfokuserede politik har fået 
en tiltagende fremtrædende rolle i indisk politik. Hvis 
Kongrespartiet kan favne en sådan koalition – og det er et 
meget stort hvis – er Modis dage talte. 

Men det er ikke det, der gør dette valg så vigtigt. Bagved 
de to partiers tovtrækkeri mærker inderne en større kamp 
om Indiens sjæl. Hvis Modi bliver genvalgt, vil hans parti 
måske gå hårdere til værks med deres hindunationalisti-
ske visioner om et mere råt og mindre tolerant Indien. 
Hvis Kongrespartiet og dets mangeartede allierede skulle 
få magten, frygter deres kritikere, at Indien vender tilbage 
til fordums uduelighed og korruption. 

Det mere sandsynlige er dog, at ligegyldigt hvem der 
vinder, vil Indien fortsat være så umådeligt opdelt og kon-
trastfyldt, at udviklingen ikke kun vil gå én vej.  
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Guy Scriven Sydøstasien-korrespondent,  
The Economist, singapore

VeD første øjekast lader Indonesiens præsidentvalg 
i april 2019 til at være en genindspilning af valg-
kampen i 2014. Joko Widodo (kendt som Jokowi), 

en tidligere møbeleksportør, der anses for at være en mand 
af folket, skal endnu en gang op mod Prabowo Subianto, 
en tidligere general. Sidste gang vandt Jokowi med 53 pct. 
af stemmerne. Men fronterne har flyttet sig i verdens tred-
jestørste demokrati. 

Religion vil få mindre betydning denne gang end i 
2014. Jokowi har længe været under anklage for ikke at 
være gudfrygtig nok, en alvorlig beskyldning i et land, 
hvor langt størstedelen af befolkningen er muslimsk. Han 
har dog brugt sin udenrigspolitik til at præsentere sig selv 
som en forkæmper for Islam – han har blandt andet støttet 
Rohingya-flygtninge og skubbet på for international aner-
kendelse af den palæstinensiske stat. Dertil har han valgt 
lederen af landets største muslimske organisation som 
hans nye vicepræsidentkandidat. 

En ændring i valgproceduren vil give et nyt tvist til hi-
storien: For første gang vil præsident- og parlamentsvalget 
blive afgjort samme dag – det er dog uklart hvilken kandi-
dat, der vil drage fordel af denne ændring. Jokowis fem år 

på magten har også ændret ham. Han siger sjældent nej til 
en fotografering. Men han er ikke længere den nytilkomne 
reformator, og han er nødt til at forsvare sin tid på posten. 

Kandidaterne vil slås over økonomien. Jokowi har fore-
taget enorme investeringer i infrastrukturen, men indtil 
videre har de ikke leveret de 7 pct. vækst, som han har 
lovet. I stedet har væksten trasket afsted på 5 pct. Oprør i 
omkringliggende udviklingsøkonomier kan smitte af på 
Indonesien og trække tallet længere ned. I september 2018 
faldt møntfoden rupiah til sit laveste niveau mod dollaren 
i over 20 år. 

Et andet problem er præsidentens tilsyneladende tætte 
relation til Kina. Det er et ømt punkt i Indonesien, hvor 
etniske kinesere sidder tungt på store dele af erhvervslivet. 
Mange af Jokowis infrastrukturprojekter er finansieret af 
Kina og bygget af migrantarbejdere. Emnet blusser op igen 
til januar, hvor Jakartas tidligere guvernør Basuki Tjahaja 
Purnama, der er etnisk kinesisk og allieret med Jokowi, 
bliver løsladt fra fængslet. Han blev fyret og arresteret for 
falske anklager om blasfemi. 

Jokowi vil svare igen ved at give til folket: I august 2018 
annoncerede han subsidier til brændstoffer og hævede 
lønnen for offentligt ansatte. Indonesiens mand af folket 
vil vende sig mod populismen. 

Prabowo derimod vil tilbyde en udgave af økonomisk 
nationalisme, der tilsigter at beskytte indonesere fra den 
tiltagende globalisering. Ulig hans modstander er Prabowo 
en formidabel politiker og dygtig taler, hvilket gav ham 
medvind i slutningen af valgkampen i 2014. Når det er 
sagt, giver meningsmålingerne Jokowi et betydeligt for-
spring. Historien står til at gentage sig. 

Fortsættelsen
Indonesiens præsidentvalg virker bekendt

Demokratiet slår igen

Mange steder i Asien vil autoritære regimer blive tvunget i defensiven

Edward McBride Asien-redaktør, The Economist

I De seneste par år har totalitarismen haft overtaget 
mange steder i Asien. Fra Kirgisistan til Filippinerne 

– lande, der ellers har virket demokratiske – er regimer 
begyndt at fængsle oppositionen og indskrænke bor-
gernes frihed. Militæret har overtaget magten enten 
direkte, som i Thailand, eller indirekte, som i Pakistan. 
I Myanmar har mænd i uniform tøjlesløst forfulgt 
og misbrugt dele af civilbefolkningen. Der er enkelte 
lyspunkter – autoritære ledere er blevet stemt ud i 
Malaysia og Maldiverne – men andre steder er skyerne 
blevet tættere: Der har været valgsvindel i Cambodja, 
det thailandske valg er endnu en gang blevet udskudt, 
og medlemmer af oppositionen i Bangladesh er blevet 
fængslet. Men i 2019 vil demokratiet slå igen. 

De to største demokratier i Asien, Indien og Indo-
nesien afholder valg. Tilsammen tæller de to lande 
en femtedel af verdens befolkning, og stemmerne vil 
vise, at selvom det naturligvis kunne forbedres, trives 
demokratiet stadig begge steder. 

Der vil også være positiv udvikling andre steder. 
I løbet af de sidste fem år har generalerne i Thailand 

flere gange lovet at holde nye valg for blot at udskyde 
dem senere. Men i 2019 vil de endelig lade thailænderne 
gå til stemmeurnerne. Det vil ikke være et perfekt valg. 
Grundloven er blevet ændret med det formål at svække 
Thaksin Shinawatra, den tidligere premierminister, der 
har fået flertal ved alle valg siden 2001. Militærjuntaens 
leder, Prayuth Chan-ocha, stiller op i håb om at beholde 
magten. Men hvad end det ender med, bliver generalerne 
nødt til at gå på kompromis med folkevalgte politikere, og 
demokrati kan være svært at navigere i. 

I Pakistan vil militæret komme ud i en lignende situ-
ation. Den pakistanske hær hjalp med at indsætte Imran 
Khan som landets nye premierminister i august, men de 
vil blive overraskede over, hvor hurtigt han vil begynde 
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at gå egne veje. Khan, der ikke ønsker at blive set som 
en marionetdukke, vil i stedet forsøge at appellere til 
sine vælgere. Mange pashtunere, der stemte på ham, 
er forargede over militærets magtmisbrug i indsatsen 
mod islamisk terrorisme. 

Også i Filippinerne vil præsident Rodrigo Duterte 
møde modstand. Til juni vil han være halvvejs gennem 
sin seksårige valgperiode, men han vil også få sværere 
ved at få kongressen til at makke ret. Hans forsøg på at 
ændre den filippinske grundlov vil slå fejl. 

I Bangladesh og Cambodja, hvor autoriteterne har 
slået hårdt ned på deres kritikere i håb om at sikre gen-
valg i 2018, vil undertrykkelsen aftage. Det er dog vigtigt 
at understrege, at Sheikh Hasina Wajed og Hun Sen, de 
to landes ledere, ikke gør det af deres hjerters gode vilje: 
Håbet er at lægge en dæmper på den internationale kri-
tik, deres regimer har fået. Men lige meget hvad, vil det 
være et glædeligt syn at se de fængslede oppositions-
ledere blive løsladt. 

Men ak, det vil ikke kun være gode nyheder. Der vil 
stadig ikke være nogen hjælp for de rohingyaer, der 
er flygtet fra forfølgelserne i Myanmar til Bangladesh 
i løbet af det sidste års tid. Og hvad end de tænker om 
atomforhandlinger med USA, er der ingen nordkorea-
nere, der vil være dumme nok til at stemme på andet 
end kommunistpartiet, når Nordkorea i et spil for gal-
leriet afholder valg til maj. Lige meget hvad der sker, 
vil den groteske undertrykkelse af landets befolkning 
fortsætte, som den plejer. 

Dominic Ziegler, klummeskribent Banyan,  
The Economist, seoul

Kan Det virkelig passe, at det kun er et år siden, at 
præsident Donald Trump og den nordkoreanske 
diktator Kim Jong-un var ved at trække hinanden 

ind i en atomkonflikt over, hvem der havde den største 
knap? Ikke lang tid efter tog udviklingen en overraskende 
forsonende drejning, og i 2019 vil den positive udvikling 
på den længe opdelte halvø blive ved med at forbavse om-
verdenen. Ender det med Nobels fredspris til de to ledere 
og Sydkoreas præsident Moon Jae-in, der har været Kirsten 
Giftekniv i denne usandsynlige bromance? 

I 2019 vil Kim fastholde standsningen af landets atom- 
og missilprogram. Han vil også blive den første nordko-
reanske leder til at besøge den sydkoreanske hovedstad, 
Seoul, efter at have mødtes med præsident Moon tre gange 
i 2018. Under det sidste af de tre møder, i Pyongyang, talte 
Moon til et publikum på 150.000 nordkoreanere. Det var et 
historisk øjeblik i den ellers lukkede stat. 

Men det var ikke lige så ufatteligt som mødet mel-
lem USA’s og Nordkoreas ledere i juni, der udspillede 
sig som en absurd slags reality-tv. På et tidspunkt under 
mødet i Singapore inviterede Trump den unge diktator, 
der har henrettet sin onkel, snigmyrdet sin bror og holder 

hundredtusindvis af sine landsmænd i arbejdslejre, til at 
kigge ind i “The Beast”, den amerikanske præsidents pans-
rede limousine. 

Trump og Kims komsammen har ført til en aftale om 
nedrustning af atomvåben fra nordkoreansk side mod 
sikkerhedsgarantier fra USA. Trump vil begynde 2019 med 
at rose Kim for hans oprigtighed og dygtighed i det hele 
taget. Men mange skeptiske koreanere vil blive ved med at 
insistere på, at aftalen ikke er mere værd end papiret, den 
er skrevet på. Kim Jong-un, siger de, vil aldrig give slip på 
sine atomvåben: Trump bliver holdt for nar. Men der vil gå 
et stykke tid, inden de kan sige: “Hvad sagde jeg?” Trump, 
Kim og Moon har ikke i sinde at opgive det højst usædvan-
lige, improviserede diplomati, der har bundet de tre mænd 
sammen, lige foreløbig. 

Det er netop dette triumvirat, der gør det nyeste forsøg 
på afspænding så anderledes. Lykkes det, kan det få helt 
overvældende økonomiske, strategiske og sikkerhedspoli-
tiske følger. Alle tre ledere er nye skud på stammen og mar-
kant anderledes end deres forgængere. Ulig sin afdøde far, 
Kim Jong-il, mener Kim Jong-un ikke, at Nordkorea vinder 
noget på isolation og oprustning. Moon Jae-in, en progres-
siv leder, der kom til magten efter korrupte og kyniske høj-
refløjsregeringer, ser håb forude efter mange års tragedie 
for de to Koreaer. Og Donald Trumps krybdyrhjerne ønsker 
intet hellere end anerkendelsen for at have løst verdens 
mest farlige atomtrussel. 

Reality-showet kører videre
Så i 2019 vil reality-programmet køre lidt endnu. Kim og 
hans kone vil møde familien Trump. Måske får han lov til 
at sidde bag rattet i “The Beast” denne gang? Et nyt møde vil 
finde sted, og man vil fejre underskrivelsen af en “fredser-
klæring”, der officielt vil markere slutningen på Koreakri-
gen. 

Men før eller siden er der nødt til at foreligge resulta-
ter – Kim er nødt til at begynde at demontere sit arsenal. 
Inden længe lakker Trumps første præsidentperiode mod 
enden, og presset stiger for en konkret aftale. Her er præsi-
dent Moon afgørende. Hvis ikke han får overbevist FN om 
i det mindste at lindre sanktionerne mod Nordkorea, vil 
Kim måske miste den lille interesse, han havde for at ned-
ruste. Omvendt er der også fare for, at Moon bliver lidt for 
venskabelig med Kim. Sker det, vil høgene i Det Hvide Hus 
hurtigt kunne fortælle deres chef om deres bekymringer.  

På en lyserød sky
Den underlige bromance med Nordkorea vil blomstre
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Guy Scriven Sydøstasien-korrespondent,  
The Economist, singapore

VeD første øjekast lader Indonesiens præsidentvalg 
i april 2019 til at være en genindspilning af valg-
kampen i 2014. Joko Widodo (kendt som Jokowi), 

en tidligere møbeleksportør, der anses for at være en mand 
af folket, skal endnu en gang op mod Prabowo Subianto, 
en tidligere general. Sidste gang vandt Jokowi med 53 pct. 
af stemmerne. Men fronterne har flyttet sig i verdens tred-
jestørste demokrati. 

Religion vil få mindre betydning denne gang end i 
2014. Jokowi har længe været under anklage for ikke at 
være gudfrygtig nok, en alvorlig beskyldning i et land, 
hvor langt størstedelen af befolkningen er muslimsk. Han 
har dog brugt sin udenrigspolitik til at præsentere sig selv 
som en forkæmper for Islam – han har blandt andet støttet 
Rohingya-flygtninge og skubbet på for international aner-
kendelse af den palæstinensiske stat. Dertil har han valgt 
lederen af landets største muslimske organisation som 
hans nye vicepræsidentkandidat. 

En ændring i valgproceduren vil give et nyt tvist til hi-
storien: For første gang vil præsident- og parlamentsvalget 
blive afgjort samme dag – det er dog uklart hvilken kandi-
dat, der vil drage fordel af denne ændring. Jokowis fem år 

på magten har også ændret ham. Han siger sjældent nej til 
en fotografering. Men han er ikke længere den nytilkomne 
reformator, og han er nødt til at forsvare sin tid på posten. 

Kandidaterne vil slås over økonomien. Jokowi har fore-
taget enorme investeringer i infrastrukturen, men indtil 
videre har de ikke leveret de 7 pct. vækst, som han har 
lovet. I stedet har væksten trasket afsted på 5 pct. Oprør i 
omkringliggende udviklingsøkonomier kan smitte af på 
Indonesien og trække tallet længere ned. I september 2018 
faldt møntfoden rupiah til sit laveste niveau mod dollaren 
i over 20 år. 

Et andet problem er præsidentens tilsyneladende tætte 
relation til Kina. Det er et ømt punkt i Indonesien, hvor 
etniske kinesere sidder tungt på store dele af erhvervslivet. 
Mange af Jokowis infrastrukturprojekter er finansieret af 
Kina og bygget af migrantarbejdere. Emnet blusser op igen 
til januar, hvor Jakartas tidligere guvernør Basuki Tjahaja 
Purnama, der er etnisk kinesisk og allieret med Jokowi, 
bliver løsladt fra fængslet. Han blev fyret og arresteret for 
falske anklager om blasfemi. 

Jokowi vil svare igen ved at give til folket: I august 2018 
annoncerede han subsidier til brændstoffer og hævede 
lønnen for offentligt ansatte. Indonesiens mand af folket 
vil vende sig mod populismen. 

Prabowo derimod vil tilbyde en udgave af økonomisk 
nationalisme, der tilsigter at beskytte indonesere fra den 
tiltagende globalisering. Ulig hans modstander er Prabowo 
en formidabel politiker og dygtig taler, hvilket gav ham 
medvind i slutningen af valgkampen i 2014. Når det er 
sagt, giver meningsmålingerne Jokowi et betydeligt for-
spring. Historien står til at gentage sig. 

Fortsættelsen
Indonesiens præsidentvalg virker bekendt

Demokratiet slår igen

Mange steder i Asien vil autoritære regimer blive tvunget i defensiven

Edward McBride Asien-redaktør, The Economist

I De seneste par år har totalitarismen haft overtaget 
mange steder i Asien. Fra Kirgisistan til Filippinerne 

– lande, der ellers har virket demokratiske – er regimer 
begyndt at fængsle oppositionen og indskrænke bor-
gernes frihed. Militæret har overtaget magten enten 
direkte, som i Thailand, eller indirekte, som i Pakistan. 
I Myanmar har mænd i uniform tøjlesløst forfulgt 
og misbrugt dele af civilbefolkningen. Der er enkelte 
lyspunkter – autoritære ledere er blevet stemt ud i 
Malaysia og Maldiverne – men andre steder er skyerne 
blevet tættere: Der har været valgsvindel i Cambodja, 
det thailandske valg er endnu en gang blevet udskudt, 
og medlemmer af oppositionen i Bangladesh er blevet 
fængslet. Men i 2019 vil demokratiet slå igen. 

De to største demokratier i Asien, Indien og Indo-
nesien afholder valg. Tilsammen tæller de to lande 
en femtedel af verdens befolkning, og stemmerne vil 
vise, at selvom det naturligvis kunne forbedres, trives 
demokratiet stadig begge steder. 

Der vil også være positiv udvikling andre steder. 
I løbet af de sidste fem år har generalerne i Thailand 

flere gange lovet at holde nye valg for blot at udskyde 
dem senere. Men i 2019 vil de endelig lade thailænderne 
gå til stemmeurnerne. Det vil ikke være et perfekt valg. 
Grundloven er blevet ændret med det formål at svække 
Thaksin Shinawatra, den tidligere premierminister, der 
har fået flertal ved alle valg siden 2001. Militærjuntaens 
leder, Prayuth Chan-ocha, stiller op i håb om at beholde 
magten. Men hvad end det ender med, bliver generalerne 
nødt til at gå på kompromis med folkevalgte politikere, og 
demokrati kan være svært at navigere i. 

I Pakistan vil militæret komme ud i en lignende situ-
ation. Den pakistanske hær hjalp med at indsætte Imran 
Khan som landets nye premierminister i august, men de 
vil blive overraskede over, hvor hurtigt han vil begynde 
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at gå egne veje. Khan, der ikke ønsker at blive set som 
en marionetdukke, vil i stedet forsøge at appellere til 
sine vælgere. Mange pashtunere, der stemte på ham, 
er forargede over militærets magtmisbrug i indsatsen 
mod islamisk terrorisme. 

Også i Filippinerne vil præsident Rodrigo Duterte 
møde modstand. Til juni vil han være halvvejs gennem 
sin seksårige valgperiode, men han vil også få sværere 
ved at få kongressen til at makke ret. Hans forsøg på at 
ændre den filippinske grundlov vil slå fejl. 

I Bangladesh og Cambodja, hvor autoriteterne har 
slået hårdt ned på deres kritikere i håb om at sikre gen-
valg i 2018, vil undertrykkelsen aftage. Det er dog vigtigt 
at understrege, at Sheikh Hasina Wajed og Hun Sen, de 
to landes ledere, ikke gør det af deres hjerters gode vilje: 
Håbet er at lægge en dæmper på den internationale kri-
tik, deres regimer har fået. Men lige meget hvad, vil det 
være et glædeligt syn at se de fængslede oppositions-
ledere blive løsladt. 

Men ak, det vil ikke kun være gode nyheder. Der vil 
stadig ikke være nogen hjælp for de rohingyaer, der 
er flygtet fra forfølgelserne i Myanmar til Bangladesh 
i løbet af det sidste års tid. Og hvad end de tænker om 
atomforhandlinger med USA, er der ingen nordkorea-
nere, der vil være dumme nok til at stemme på andet 
end kommunistpartiet, når Nordkorea i et spil for gal-
leriet afholder valg til maj. Lige meget hvad der sker, 
vil den groteske undertrykkelse af landets befolkning 
fortsætte, som den plejer. 

Dominic Ziegler, klummeskribent Banyan,  
The Economist, seoul

Kan Det virkelig passe, at det kun er et år siden, at 
præsident Donald Trump og den nordkoreanske 
diktator Kim Jong-un var ved at trække hinanden 

ind i en atomkonflikt over, hvem der havde den største 
knap? Ikke lang tid efter tog udviklingen en overraskende 
forsonende drejning, og i 2019 vil den positive udvikling 
på den længe opdelte halvø blive ved med at forbavse om-
verdenen. Ender det med Nobels fredspris til de to ledere 
og Sydkoreas præsident Moon Jae-in, der har været Kirsten 
Giftekniv i denne usandsynlige bromance? 

I 2019 vil Kim fastholde standsningen af landets atom- 
og missilprogram. Han vil også blive den første nordko-
reanske leder til at besøge den sydkoreanske hovedstad, 
Seoul, efter at have mødtes med præsident Moon tre gange 
i 2018. Under det sidste af de tre møder, i Pyongyang, talte 
Moon til et publikum på 150.000 nordkoreanere. Det var et 
historisk øjeblik i den ellers lukkede stat. 

Men det var ikke lige så ufatteligt som mødet mel-
lem USA’s og Nordkoreas ledere i juni, der udspillede 
sig som en absurd slags reality-tv. På et tidspunkt under 
mødet i Singapore inviterede Trump den unge diktator, 
der har henrettet sin onkel, snigmyrdet sin bror og holder 

hundredtusindvis af sine landsmænd i arbejdslejre, til at 
kigge ind i “The Beast”, den amerikanske præsidents pans-
rede limousine. 

Trump og Kims komsammen har ført til en aftale om 
nedrustning af atomvåben fra nordkoreansk side mod 
sikkerhedsgarantier fra USA. Trump vil begynde 2019 med 
at rose Kim for hans oprigtighed og dygtighed i det hele 
taget. Men mange skeptiske koreanere vil blive ved med at 
insistere på, at aftalen ikke er mere værd end papiret, den 
er skrevet på. Kim Jong-un, siger de, vil aldrig give slip på 
sine atomvåben: Trump bliver holdt for nar. Men der vil gå 
et stykke tid, inden de kan sige: “Hvad sagde jeg?” Trump, 
Kim og Moon har ikke i sinde at opgive det højst usædvan-
lige, improviserede diplomati, der har bundet de tre mænd 
sammen, lige foreløbig. 

Det er netop dette triumvirat, der gør det nyeste forsøg 
på afspænding så anderledes. Lykkes det, kan det få helt 
overvældende økonomiske, strategiske og sikkerhedspoli-
tiske følger. Alle tre ledere er nye skud på stammen og mar-
kant anderledes end deres forgængere. Ulig sin afdøde far, 
Kim Jong-il, mener Kim Jong-un ikke, at Nordkorea vinder 
noget på isolation og oprustning. Moon Jae-in, en progres-
siv leder, der kom til magten efter korrupte og kyniske høj-
refløjsregeringer, ser håb forude efter mange års tragedie 
for de to Koreaer. Og Donald Trumps krybdyrhjerne ønsker 
intet hellere end anerkendelsen for at have løst verdens 
mest farlige atomtrussel. 

Reality-showet kører videre
Så i 2019 vil reality-programmet køre lidt endnu. Kim og 
hans kone vil møde familien Trump. Måske får han lov til 
at sidde bag rattet i “The Beast” denne gang? Et nyt møde vil 
finde sted, og man vil fejre underskrivelsen af en “fredser-
klæring”, der officielt vil markere slutningen på Koreakri-
gen. 

Men før eller siden er der nødt til at foreligge resulta-
ter – Kim er nødt til at begynde at demontere sit arsenal. 
Inden længe lakker Trumps første præsidentperiode mod 
enden, og presset stiger for en konkret aftale. Her er præsi-
dent Moon afgørende. Hvis ikke han får overbevist FN om 
i det mindste at lindre sanktionerne mod Nordkorea, vil 
Kim måske miste den lille interesse, han havde for at ned-
ruste. Omvendt er der også fare for, at Moon bliver lidt for 
venskabelig med Kim. Sker det, vil høgene i Det Hvide Hus 
hurtigt kunne fortælle deres chef om deres bekymringer.  

På en lyserød sky
Den underlige bromance med Nordkorea vil blomstre
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for svag, mener han. I 
stedet foretrækker han 

den afdøde diktator 
Ferdinand Marcos’ søn, 
der har lagt sag an mod 

Robredo og anklager 
hende for at stjæle 

vicepræsidentposten. 
Sagen kan komme 

til at vare mange år. 
Hvis Duterte ikke kan 

fortsætte, er der måske 
andre lovmæssige 
manøvrer, der kan 

løse overgangen. Den 
siddende regering 

udmærker sig allerede  
i lappeløsninger. 
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Simon Cox seniorøkonomiskribent, The Economist,  
hongkong

Da inDien blev selvstændigt i 1947, var dets bruttonati-
onalprodukt, bnp, under halvdelen af det britiske ba-
seret på den daværende vekselkurs. Og den kurs var 

svær at holde. I 1991 – efter mange dramatiske devalueringer 
– var den indiske økonomi kun kvart så stor som Storbritan-
niens. Dengang var det nok de færreste, der forudså det, der 
med stor sandsynlighed vil ske i 2019, nemlig at Indiens øko-
nomi afgjort vil overhale den tidligere koloniherres.

Her er ordet “afgjort” vigtigt. Mange varer og tjenester 
er billigere i Indien end i Storbritannien. Det vil sige, at 
man kan nå meget længere for 100 indiske rupee i Indien, 
end man kan for det tilsvarende beløb i pund i Storbritan-
nien. Hvis man tager udgangspunkt i det faktum (ved at 
sammenligne Indien og Storbritannien på ligevægtskurs 
ud fra princippet om købekraftsparitet, KKP, i stedet for 
at bruge markedskursen), overhalede Indiens økonomi 
den britiske for lang tid siden. Men selvom KKP giver et 
mere retvisende billede af en økono-
mis egentlige størrelse, er den mere 
velkendte markedsværdi velsagtens 
bedre at bruge, hvis man vil måle øko-
nomisk slagkraft: Man kan ikke købe 
global håneret til ligevægtskurs.

Siden 1991 har Indien løbet meget 
hurtigere, end selv de mest opti-
mistiske analytikere havde spået. I 
begyndelsen af 00’erne fandt inve-
steringsbanken Goldman Sachs på 
udtrykket “BRIK-landene” med hen-
visning til de fire store udviklingsøko-
nomier (Brasilien, Rusland, Indien og 
Kina), der på sigt ville være lige så store, hvis ikke større, 
end G7. I Indiens tilfælde går det mere tjept, end selv Gold-
man Sachs havde forventet: Deres prognoser forudsagde, 
at Indien ville overhale briterne i 2022. 

Indien er ikke den første koloni, der vokser sig større 
end sine tidligere overherrer. Brasilien og USA har for 
længst overhalet henholdsvis Portugal og Storbritannien. 
Men selvom man med rette kan være stolt, er billedet ikke 
altid entydigt. Mexicos symbolske triumfer over Spanien 
har eksempelvis været kortvarige. Den mexicanske øko-
nomi voksede sig større end den spanske i 1980’erne, men 
det endte med statsbankerot og kaos ikke lang tid efter. 
Igen i 1993 overhalede den Spanien, men efter “Tequila-kri-
sen” i 1994 faldt den bagud igen. 

Indonesiens økonomi overhalede ligeledes den tid-
ligere koloniherre Holland i 2012, men skrumpede ind 
igen under det såkaldte taper tantrum (‘tilbagetræknings-
hysteri’) i 2013. Både taper tantrum, Tequila-krisen og 
den latinamerikanske gældskrise i 1980’erne var afledt 
af amerikansk pengepolitik og en styrket dollar. Den sti-
gende rente på amerikanske obligationer har også ramt 
udviklingsøkonomierne i 2018 og sendt den indiske rupee 
ned. Det britiske overherredømme er måske slut, men dol-
lar-imperiet er umuligt at undgå. █

Den, der ler sidst…
Indiens økonomi vil endelig overhale Storbritanniens

Robert Milliken Australien-korrespondent,  
The Economist, syDney

I 2019 bliver der rejst en statue af William Ferguson i out-
back-byen Dubbo i New South Wales. 

Ferguson var en en aboriginsk aktivist, der startede en 
borgerrettighedsbevægelse for Australiens oprindelige folk 
i byen i 1937. Men det vil ikke være den eneste statue, der får 
opmærksomhed. I 2019 skal australierne også beslutte sig for, 
hvordan de vil minde 250-året for kaptajn James Cooks erklæ-
ring om Australien som britisk territorie, der finder sted i 2020. 
Der står en statue af kaptajn Cook i Hyde Park, Sydney, med en 
mindetavle med inskriptionen: “opdagede dette territorie i 
1770”. I slutningen af 2017 overmalede demonstranter statuen 
med graffiti. 

Aboriginernes forfædre kan dateres mere end 50.000 år til-
bage, og mange af Australiens oprindelige folk betragter Cooks 
“opdagelse” som en invasion, der gjorde dem til andenrangsmen-
nesker. Derfor er statuerne af Ferguson og Cook begge en del af en 
større konflikt om australsk historieskrivning – en konflikt, der 
kun vil blive mere anspændt i optakten til Cook-jubilæet. 

Det vil også kunne mærkes i australsk politik. I 2018 blev den 
progressive og liberale premierminister Malcolm Turnbull væl-
tet af sit eget parti, Liberal Party, men da han derefter trak sig fra 
parlamentet, stemte vælgerne en løsgænger ind i stedet, så hans 
efterfølger, Scott Morrison, mistede flertallet. Meningsmålin-
gerne peger på, at centrum-venstre-partiet Labor Party, anført af 
Bill Shorten, vil vinde flertallet ved næste valg, der skal afholdes 
senest til maj. Vinder han, vil Shorten få mulighed for at tage 
brodden af historiekonflikten – han har lovet en folkeafstemning 
om at skrive aboriginerne ind i den australske grundlov, og han 
ønsker ligeledes en afstemning om at løsrive Australien fra det 
britiske monarki og danne en republik. 

Fire ledere er væltet af deres egne
Turnbull er den fjerde premierminister siden 2010, der er blevet 
væltet af sit eget parti. En lang periode med skiftende ledere har 
efterladt Australien uden nogen energipolitisk strategi, og der er 
heller ikke nogen planer for, hvordan man skal takle Kina, der er 
Australiens største handelspartner, men også er begyndt at svinge 
taktstokken i Stillehavsområdet. Som en venlig gestus inviterede 
man i 2018 kineserne med i de flådeøvelser, som afholdes hvert 
andet år ud for Australiens nordkyst med 26 andre lande, men 
Australien vil primært forsøge at styrke deres forhold til Japan. De 
to lande taler om “konvergerende strategiske interesser”, hvilket 
kan oversættes som en stigende frygt for Kinas militære aktivi-
teter i Det Sydkinesiske Hav. Den stigende usikkerhed om USA’s 
rolle i Stillehavsområdet gør kun billedet mere mudret. 

Efter en rekordlang periode med vækst – 27 år – vil Australi-
ens bruttonationalprodukt fortsat vokse solidt i 2019. Men heller 
ikke her er tingene ukomplicerede. Ifølge økonomen Saul Eslake 
skyldes mindst halvdelen af den økonomiske vækst Australiens 
stigende befolkning (der kom 400.000 nye australiere i 2017, og 
de passerede 25 mio. i 2018). Omvendt står indvandringen for cirka 
to tredjedele af befolkningstilvæksten, men politikere er begyndt 
at give indvandrere skylden for de overfyldte veje og de stigende 
huspriser. Vælger man at slå ned på immigration, kan det sætte 
Australiens økonomiske guldalder over styr.  █
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Ja vi ryokan
Japan gør klar til flere udenlandske turister

Sarah Birke bureauchef, Tokyo, The Economist, tokyo

Der er enormt meget at se i Japan. Foruden sky-
skraberne og Shibuya-fodgængerfeltet i Tokyo er 
der sublime templer og zenhaver i Kyoto, smukke, 

lange sandstrande i Okinawa og nogle af verdens bedste 
skisportssteder i Hokkaido. Der er lige så meget at lave: 
alt fra sumobrydning og baseball til onsen (varme kilder) 
og karaoke – med sushi og sake på menuen. Så det er ikke 
overraskende, at Japans regering og erhvervsliv ser turisme 
som en vigtig indtægtskilde, især i takt med at den japan-
ske befolkning bliver mindre (med 1000 mennesker om 
dagen) og ældre (medianalderen er 47 år). Målsætningen 
er 40 mio. udenlandske turister i 2020. 

I 2019 vil man gøre flere forsøg på at trække folk til. 
Tokyo gør klar til at afholde verdensmesterskabet i rugby 
til efteråret, men det helt store bliver afholdelsen af De 
Olympiske og Paralympiske Lege i 2020. Det bliver ikke 
svært at få flere turister, men regeringen håber at kunne 
tiltrække flere besøgende fra vestlige lande, da de bruger 
flere penge end andre asiater, der på nuværende tidspunkt 
udgør 85 pct. af udenlandske turister. 29 mio. mennesker 
besøgte Japan i 2017, og tallet vokser: Der var flere besø-
gende i de første fire måneder af 2018, end der var i hele 
2013.

Til gengæld vil man koncentrere sig mere om at gøre 
landet mere turistvenligt for dem, der er kommet. Man 
håber, at det vil give dem lyst til blive længere – og bruge 
flere penge – eller komme tilbage en anden gang. En mål-
sætning er at gøre det nemmere at finde rundt i Japan for 
dem, der ikke kan forstå japansk. Taxichauffører har fået 
oversættelsesark, så de nemmere kan kommunikere med 
kunderne. Flere og flere skilte i bybilledet er nu også på 
engelsk. Ansatte i servicebranchen tager sprogkurser i 

engelsk, men den slags tager tid – i mellemtiden bliver de 
udstyret med oversættelsesapps. 

Et andet fokus i det kommende år vil være at øge ind-
kvarteringsmulighederne. Der er flotte ryokan (traditi-
onelle japanske kroer) og nedslidte forretningshoteller, 
men Japan har ikke mange overnatningssteder i mellem-
klassen. I 2018 begrænsede en klodset ny lovgivning mu-
lighederne for at bruge deleøkonomiske platforme som 
Airbnb. Infrastrukturen skal også sikres. Der er øjeblik-
keligt behov for flere immigrations- og paskontrollører. 
Med henblik på fremtiden vil der blive godkendt planer 
om flere landingsbaner, også én mere i Tokyos store inter-
nationale lufthavn Narita. Flere forretninger skal begynde 
at acceptere kreditkort – Japan er stadig en meget kontant-
baseret økonomi. 

Men selvom ting bliver lettere for turister i 2019, bliver 
andre ting tydeligt sværere. Et problem er blandt andet, 
at mange virksomheder, der er målrettet turister, er un-
derbemandede. Japan lider af arbejdsmangel med 1,6 op-
slåede stillinger for hver ledig. Nogle hoteller ansætter 
pensionister eller lobbyer for flere immigranter for at fylde 
hullerne. Men det kommer ikke til at være nok. De japan-
ske medier frygter, at det ikke vil være muligt at finde de 
80.000 frivillige, der skal til for at afholde OL. 

Men måske bliver den største udfordring i 2019 at 
undgå en modreaktion hos befolkningen, der er begyndt 
at brokke sig over turistboomet. Turister medbringer mu-
ligvis penge, men de medbringer også larm, en ændret 
stemning og andre kulturelle normer. Borgerne i Kyoto har 
klaget over, at mange af deres gader nu er fyldt med butik-
ker, der enten sælger billige souvenirs eller grøn te-softice. 
Regeringen er nødt til at overtale turisterne til at besøge 
andre steder end de tre store attraktioner i Tokyo, Kyoto og 
Osaka, men bliver også nødt til at sørge for, at de lokale ser 
en del af turisternes penge. █
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Simon Cox seniorøkonomiskribent, The Economist,  
hongkong

Da inDien blev selvstændigt i 1947, var dets bruttonati-
onalprodukt, bnp, under halvdelen af det britiske ba-
seret på den daværende vekselkurs. Og den kurs var 

svær at holde. I 1991 – efter mange dramatiske devalueringer 
– var den indiske økonomi kun kvart så stor som Storbritan-
niens. Dengang var det nok de færreste, der forudså det, der 
med stor sandsynlighed vil ske i 2019, nemlig at Indiens øko-
nomi afgjort vil overhale den tidligere koloniherres.

Her er ordet “afgjort” vigtigt. Mange varer og tjenester 
er billigere i Indien end i Storbritannien. Det vil sige, at 
man kan nå meget længere for 100 indiske rupee i Indien, 
end man kan for det tilsvarende beløb i pund i Storbritan-
nien. Hvis man tager udgangspunkt i det faktum (ved at 
sammenligne Indien og Storbritannien på ligevægtskurs 
ud fra princippet om købekraftsparitet, KKP, i stedet for 
at bruge markedskursen), overhalede Indiens økonomi 
den britiske for lang tid siden. Men selvom KKP giver et 
mere retvisende billede af en økono-
mis egentlige størrelse, er den mere 
velkendte markedsværdi velsagtens 
bedre at bruge, hvis man vil måle øko-
nomisk slagkraft: Man kan ikke købe 
global håneret til ligevægtskurs.

Siden 1991 har Indien løbet meget 
hurtigere, end selv de mest opti-
mistiske analytikere havde spået. I 
begyndelsen af 00’erne fandt inve-
steringsbanken Goldman Sachs på 
udtrykket “BRIK-landene” med hen-
visning til de fire store udviklingsøko-
nomier (Brasilien, Rusland, Indien og 
Kina), der på sigt ville være lige så store, hvis ikke større, 
end G7. I Indiens tilfælde går det mere tjept, end selv Gold-
man Sachs havde forventet: Deres prognoser forudsagde, 
at Indien ville overhale briterne i 2022. 

Indien er ikke den første koloni, der vokser sig større 
end sine tidligere overherrer. Brasilien og USA har for 
længst overhalet henholdsvis Portugal og Storbritannien. 
Men selvom man med rette kan være stolt, er billedet ikke 
altid entydigt. Mexicos symbolske triumfer over Spanien 
har eksempelvis været kortvarige. Den mexicanske øko-
nomi voksede sig større end den spanske i 1980’erne, men 
det endte med statsbankerot og kaos ikke lang tid efter. 
Igen i 1993 overhalede den Spanien, men efter “Tequila-kri-
sen” i 1994 faldt den bagud igen. 

Indonesiens økonomi overhalede ligeledes den tid-
ligere koloniherre Holland i 2012, men skrumpede ind 
igen under det såkaldte taper tantrum (‘tilbagetræknings-
hysteri’) i 2013. Både taper tantrum, Tequila-krisen og 
den latinamerikanske gældskrise i 1980’erne var afledt 
af amerikansk pengepolitik og en styrket dollar. Den sti-
gende rente på amerikanske obligationer har også ramt 
udviklingsøkonomierne i 2018 og sendt den indiske rupee 
ned. Det britiske overherredømme er måske slut, men dol-
lar-imperiet er umuligt at undgå. █

Den, der ler sidst…
Indiens økonomi vil endelig overhale Storbritanniens

Robert Milliken Australien-korrespondent,  
The Economist, syDney

I 2019 bliver der rejst en statue af William Ferguson i out-
back-byen Dubbo i New South Wales. 

Ferguson var en en aboriginsk aktivist, der startede en 
borgerrettighedsbevægelse for Australiens oprindelige folk 
i byen i 1937. Men det vil ikke være den eneste statue, der får 
opmærksomhed. I 2019 skal australierne også beslutte sig for, 
hvordan de vil minde 250-året for kaptajn James Cooks erklæ-
ring om Australien som britisk territorie, der finder sted i 2020. 
Der står en statue af kaptajn Cook i Hyde Park, Sydney, med en 
mindetavle med inskriptionen: “opdagede dette territorie i 
1770”. I slutningen af 2017 overmalede demonstranter statuen 
med graffiti. 

Aboriginernes forfædre kan dateres mere end 50.000 år til-
bage, og mange af Australiens oprindelige folk betragter Cooks 
“opdagelse” som en invasion, der gjorde dem til andenrangsmen-
nesker. Derfor er statuerne af Ferguson og Cook begge en del af en 
større konflikt om australsk historieskrivning – en konflikt, der 
kun vil blive mere anspændt i optakten til Cook-jubilæet. 

Det vil også kunne mærkes i australsk politik. I 2018 blev den 
progressive og liberale premierminister Malcolm Turnbull væl-
tet af sit eget parti, Liberal Party, men da han derefter trak sig fra 
parlamentet, stemte vælgerne en løsgænger ind i stedet, så hans 
efterfølger, Scott Morrison, mistede flertallet. Meningsmålin-
gerne peger på, at centrum-venstre-partiet Labor Party, anført af 
Bill Shorten, vil vinde flertallet ved næste valg, der skal afholdes 
senest til maj. Vinder han, vil Shorten få mulighed for at tage 
brodden af historiekonflikten – han har lovet en folkeafstemning 
om at skrive aboriginerne ind i den australske grundlov, og han 
ønsker ligeledes en afstemning om at løsrive Australien fra det 
britiske monarki og danne en republik. 

Fire ledere er væltet af deres egne
Turnbull er den fjerde premierminister siden 2010, der er blevet 
væltet af sit eget parti. En lang periode med skiftende ledere har 
efterladt Australien uden nogen energipolitisk strategi, og der er 
heller ikke nogen planer for, hvordan man skal takle Kina, der er 
Australiens største handelspartner, men også er begyndt at svinge 
taktstokken i Stillehavsområdet. Som en venlig gestus inviterede 
man i 2018 kineserne med i de flådeøvelser, som afholdes hvert 
andet år ud for Australiens nordkyst med 26 andre lande, men 
Australien vil primært forsøge at styrke deres forhold til Japan. De 
to lande taler om “konvergerende strategiske interesser”, hvilket 
kan oversættes som en stigende frygt for Kinas militære aktivi-
teter i Det Sydkinesiske Hav. Den stigende usikkerhed om USA’s 
rolle i Stillehavsområdet gør kun billedet mere mudret. 

Efter en rekordlang periode med vækst – 27 år – vil Australi-
ens bruttonationalprodukt fortsat vokse solidt i 2019. Men heller 
ikke her er tingene ukomplicerede. Ifølge økonomen Saul Eslake 
skyldes mindst halvdelen af den økonomiske vækst Australiens 
stigende befolkning (der kom 400.000 nye australiere i 2017, og 
de passerede 25 mio. i 2018). Omvendt står indvandringen for cirka 
to tredjedele af befolkningstilvæksten, men politikere er begyndt 
at give indvandrere skylden for de overfyldte veje og de stigende 
huspriser. Vælger man at slå ned på immigration, kan det sætte 
Australiens økonomiske guldalder over styr.  █
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Ja vi ryokan
Japan gør klar til flere udenlandske turister

Sarah Birke bureauchef, Tokyo, The Economist, tokyo

Der er enormt meget at se i Japan. Foruden sky-
skraberne og Shibuya-fodgængerfeltet i Tokyo er 
der sublime templer og zenhaver i Kyoto, smukke, 

lange sandstrande i Okinawa og nogle af verdens bedste 
skisportssteder i Hokkaido. Der er lige så meget at lave: 
alt fra sumobrydning og baseball til onsen (varme kilder) 
og karaoke – med sushi og sake på menuen. Så det er ikke 
overraskende, at Japans regering og erhvervsliv ser turisme 
som en vigtig indtægtskilde, især i takt med at den japan-
ske befolkning bliver mindre (med 1000 mennesker om 
dagen) og ældre (medianalderen er 47 år). Målsætningen 
er 40 mio. udenlandske turister i 2020. 

I 2019 vil man gøre flere forsøg på at trække folk til. 
Tokyo gør klar til at afholde verdensmesterskabet i rugby 
til efteråret, men det helt store bliver afholdelsen af De 
Olympiske og Paralympiske Lege i 2020. Det bliver ikke 
svært at få flere turister, men regeringen håber at kunne 
tiltrække flere besøgende fra vestlige lande, da de bruger 
flere penge end andre asiater, der på nuværende tidspunkt 
udgør 85 pct. af udenlandske turister. 29 mio. mennesker 
besøgte Japan i 2017, og tallet vokser: Der var flere besø-
gende i de første fire måneder af 2018, end der var i hele 
2013.

Til gengæld vil man koncentrere sig mere om at gøre 
landet mere turistvenligt for dem, der er kommet. Man 
håber, at det vil give dem lyst til blive længere – og bruge 
flere penge – eller komme tilbage en anden gang. En mål-
sætning er at gøre det nemmere at finde rundt i Japan for 
dem, der ikke kan forstå japansk. Taxichauffører har fået 
oversættelsesark, så de nemmere kan kommunikere med 
kunderne. Flere og flere skilte i bybilledet er nu også på 
engelsk. Ansatte i servicebranchen tager sprogkurser i 

engelsk, men den slags tager tid – i mellemtiden bliver de 
udstyret med oversættelsesapps. 

Et andet fokus i det kommende år vil være at øge ind-
kvarteringsmulighederne. Der er flotte ryokan (traditi-
onelle japanske kroer) og nedslidte forretningshoteller, 
men Japan har ikke mange overnatningssteder i mellem-
klassen. I 2018 begrænsede en klodset ny lovgivning mu-
lighederne for at bruge deleøkonomiske platforme som 
Airbnb. Infrastrukturen skal også sikres. Der er øjeblik-
keligt behov for flere immigrations- og paskontrollører. 
Med henblik på fremtiden vil der blive godkendt planer 
om flere landingsbaner, også én mere i Tokyos store inter-
nationale lufthavn Narita. Flere forretninger skal begynde 
at acceptere kreditkort – Japan er stadig en meget kontant-
baseret økonomi. 

Men selvom ting bliver lettere for turister i 2019, bliver 
andre ting tydeligt sværere. Et problem er blandt andet, 
at mange virksomheder, der er målrettet turister, er un-
derbemandede. Japan lider af arbejdsmangel med 1,6 op-
slåede stillinger for hver ledig. Nogle hoteller ansætter 
pensionister eller lobbyer for flere immigranter for at fylde 
hullerne. Men det kommer ikke til at være nok. De japan-
ske medier frygter, at det ikke vil være muligt at finde de 
80.000 frivillige, der skal til for at afholde OL. 

Men måske bliver den største udfordring i 2019 at 
undgå en modreaktion hos befolkningen, der er begyndt 
at brokke sig over turistboomet. Turister medbringer mu-
ligvis penge, men de medbringer også larm, en ændret 
stemning og andre kulturelle normer. Borgerne i Kyoto har 
klaget over, at mange af deres gader nu er fyldt med butik-
ker, der enten sælger billige souvenirs eller grøn te-softice. 
Regeringen er nødt til at overtale turisterne til at besøge 
andre steder end de tre store attraktioner i Tokyo, Kyoto og 
Osaka, men bliver også nødt til at sørge for, at de lokale ser 
en del af turisternes penge. █
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Den store mur af mistro
Der vil være konfrontationer mellem USA og Kina på mere end bare handel

David Rennie bureauchef, Beijing, og 
klummeskribent, Chaguan, The Economist beijing

Lige meget hvilke problemer eller tilbageslag, Xi Jin-
ping og det kinesiske kommunistparti måtte skulle 
stå til ansigt med i 2019, har de formået at præstere 

noget ganske bemærkelsesværdigt, nemlig at forene hele 
den mundhuggende amerikanske elite om nødvendighe-
den i at konfrontere Kina. 

Dette sammenhold vil dog afdække store uenigheder. 
Den ene lejr vil bestå af størstedelen af præsident Donald 
Trumps sikkerhedsrådgivere, hans generaler, efterret-
ningschefer og medlemmer af Kongressen fra begge par-
tier. De vil kalde Kina for den største trussel mod globale 
normer og regler. Fra store dele af det etablerede politiske 
system vil anklagerne lyde, at etpartistaten lader hånt om 
verdenshandlens spilleregler, stjæler industrihemmelig-
heder, hundser med USA’s allierede i Østasien og under-
trykker det kinesiske folk, både indenrigs og sågar også når 
de rejser til udlandet for at studere eller arbejde. 

Den anden lejr vil praktisk talt bestå af en enkelt mand: 
Donald Trump. Trump, en amerikansk præsident uden 
fortilfælde, vil kunne forventes at vise kynisk beundring 
for Kinas evne til at slippe afsted med så meget i så lang 
tid. Han vil lykønske dem for at have prioriteret kinesiske 
interesserer frem for globale og dernæst antyde, at USA 
burde spille det samme merkantilistiske, protektionistiske 
spil – og vinde. Som så mange gange tidligere vil Trump 
løbende bruge 2019 på at beskrive USA’s allierede som gra-
tister, der burde betale for deres eget forsvar. Han vil håne 
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globale normer og enhver snak om universelle rettigheder. 
Kinas brutale behandling af den muslimske Uighur-mino-
ritet i den nordvestlige Xinjiang-region vil være et grumt 
eksempel. Det er nemt at forestille sig Kongressen afholde 
høringer vedrørende de hundredtusindvis af uighurere, der 
er tvangsflyttet til omskolingslejre – for blot at se Trump 
komme ind fra sidelinjen og forsvare det kinesiske jerngreb 
som et nødvendigt indgreb mod islamistisk terrorisme. 

Der skal dog kun én ting til for at forene Trump og hans 
undersåtter i 2019. De vil være enige om, at Kina har vist 
deres hånd og kortlagt deres intentioner om at blive en 
økonomisk, teknologisk og militær supermagt på USA’s be-
kostning. Trump og hans hold øjner det sidste vindue for 
at sætte en stopper for – eller i det mindste udskyde – de 
kinesiske ambitioner og vil derfor forsøge at handle hurtigt. 
Kongressen vil kunne indføre lovindgreb, der indskrænker 
muligheden for kinesiske opkøb af amerikanske virksom-
heder og aktiver, eller true med at skære i statslige tilskud 
til de universiteter, der tillader Konfucius-institutter at 
operere med kinesisk finansiering. De amerikanske sikker-
hedstjenester vil muligvis løfte sløret for hidtil usete detaljer 
om kinesisk cyberspionage i tråd med Trump-regeringen og 
Kongressens fortsatte pres på amerikanske teknologivirk-
somheder om at trække følsom produktion ud af Kina. 

Kinas modsvar vil måske overraske nogle. Året vil mu-
ligvis begynde med snak om handelskrig mellem USA og 
Kina, men året vil ikke ende sådan. Kinas ledere vil ikke 
bryde sig om 2019. Deres økonomiske vækst vil fortage. 
Resten af verden vil brokke sig over det kinesiske “gælds-
fældediplomati”, nu hvor asiatiske, afrikanske og latin-
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amerikanske regeringer har svært ved at betale for de store 
lån, kinesere har givet til store infrastrukturprojekter. 
Muslimske lande vil blive mere højrøstede i deres kritik af 
undertrykkelsen i Xinjiang. I håb om at opretholde stabi-
liteten indenrigs vil lederne i Beijing måske vise sig mere 
forsonende, end mange ellers ville have frygtet. 

De vil ikke prøve at svare igen med deres egen straftold 
på amerikanske produkter. I stedet vil de åbne tidligere 
lukkede sektorer for amerikanske og andre vestlige virk-
somheder, løfte beløbsgrænserne for udenlandske in-
vesteringer i joint ventures samt – mere ligetil – åbne 
pengepungen og købe amerikanske varer for milliarder af 
dollar. Der er gode grunde til, at Kina ikke vil indføre skær-
pet toldkontrol, koordinerede storstilede razziaer eller 
foretage lignende indgreb – det kan få andre udenlandske 
spillere til at genoverveje deres investeringsplaner. Og der 
er flere amerikanske virksomheder, der alligevel havde 
tænkt sig at rykke noget af deres produktion ud af Kina. 
Kommunistpartiets ledere vil i stedet bejle til europæiske, 
japanske og sydkoreanske firmaer om at træde ind på det 
kinesiske marked på trods af deres opfordring til egne for-

skere om at gøre landet teknologisk uafhængigt. Grundet 
disse kalkulerede træk fra kinesisk side vil spændingerne 
mellem USA og Kina gløde rettere end at detonere. De ame-
rikanske forsyningskæder vil svinde ind, ikke skæres over. 

På kort sigt vil konfrontatorisk logik tvinge Kina og 
USA ud i andre konfliktformer. Mens Team Trump skal 
gennemgå frustrerende forhandlinger med Nordkorea 
om det stalinistiske styres atomvåbenprogram, vil Kina 
lette deres nuværende sanktioner og afvise al snak om 
nye. Kina vil tage endnu flere chancer i det sydkinesi-
ske hav og opsætte nye våbensystemer på omstridte rev. 
Risikoen for et sammenstød mellem amerikanske og 
kinesiske krigsskibe og jagerfly vil være høj. Kinesiske 
diplomater vil forpurre amerikanske planer i FN eller 
andre internationale fora endnu hyppigere og ofte tage 
Ruslands parti. 

Verden skal forberede sig på en ny slags konflikt 
mellem USA og Kina. Det bliver hverken en decideret  
handelskrig eller en koldkrigsagtig værdikonflikt (Trump 
er for amoralsk til den slags). I stedet vil det føles som en 
gensidig inddæmning: en stor mur af mistro.    

Stephanie Studer virksomhedskorrespondent, Kina,  
The Economist Shanghai

De kineSiSke skolebøger er muligvis blevet skrub-
bet rene for studenterbevægelsen, der ledte til de-

monstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i 1989, 
men historien om et andet oprør, der fandt sted i 1919, 
lever endnu. Det er længe siden, at Fjerde maj-bevægel-
sens patriotiske virke blev indarbejdet i det kinesiske 
kommunistparti. Skoleelever bliver fortalt, hvordan 
den moderne kinesiske stat blev født under bevægel-
sens anti-imperialistiske opråb: Tusinder af stude-
rende demonstrerede mod den siddende regerings 
træghed og accept af indholdet i Versailles-traktaten, 
som overdrog de tyske besiddelser i Kina, herunder 
havnebyen Qingdao, til Japan i stedet for at give dem 
tilbage til kineserne. Bevægelsen førte til en intellek-
tuel opstand – og utilfredshed med Vesten – der affødte 
kommunistpartiet i 1921. 

Men foruden statens til tider 
forcerede narrativ er der andre dis-
kurser om Fjerde maj-bevægelsen, 
der lever endnu. I 1989 erklærede 
studenterbevægelsen sig som de 
rette arvtagere, da de udgav “Et nyt 
fjerde maj-manifest” som et bevis 
på deres patriotisme. En handling, 
som selv kommunistpartiet mod-
villigt anerkender. 

Nu ønsker nogle mindre ra-
dikale kinesiske akademikere at 
revurdere begivenhedens rolle i 
landets historie. I en tid, hvor ki-
neserne er i færd med at genvinde 

Aktivistiske majblomster

Studenter og akademikere gentænker et hundrede år gammelt oprør

deres nationale identitet, foretrækker man en ældre og 
mere indadvendt fortælling om moderne succes. 

Fra andre hjørner af Kinas bedste universiteter har 
studenteraktivismen også påkaldt ånden fra fjerde maj. 
En lille gruppe har fornylig organiseret uafhængige 
fagforeninger på sydkinesiske fabrikker  og demon-
streret for arbejderes rettigheder. Hundredvis af yngre 
kinesere har underskrevet støttebreve, der har floreret 
på sociale medier. I et brev adresseret til præsident Xi 
Jinping forklarer en ung dimittend fra Peking Univer-
sity, Yue Xin, at hendes aktivisme ikke var inspireret 
af det, der skete i udlandet (det ville være anstødeligt), 
men af Fjerde maj-bevægelsen. Opildnet af #MeToo-be-
vægelsen er flere studerende – herunder Yue – begyndt 
at råbe op om seksuelle overgreb. Her er det meget pas-
sende, at 1919 også var begyndelsen på den kinesiske 
kvindebevægelse. Men intet af dette kan redde aktivi-
sterne fra den kinesiske stats brutalitet. De mest høj-
røstede er blevet anholdt af politiet, mens andre bliver 

overvåget, og i optakten til 30-års-
dagen for demonstrationerne 
på Den Himmelske Freds Plads 
vil overvågningen kun tage til.  
Men hundredårsdagen for Fjerde 
maj-bevægelsen forbliver alligevel 
en nyttig inspiration for demon-
stranterne, en generation uden 
konkrete minder fra 1989 og derfor 
heller ikke med den samme frygt 
for gentagelsen af dets rædsler. Det 
er svært at tale om fjerde maj uden 
også at tale om gavnlig aktivisme, 
og af alle dens fortolkninger er det 
måske dens vigtigste arv. 

Vækker stadig 
genklang efter 
100 år
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Den store mur af mistro
Der vil være konfrontationer mellem USA og Kina på mere end bare handel

David Rennie bureauchef, Beijing, og 
klummeskribent, Chaguan, The Economist beijing

Lige meget hvilke problemer eller tilbageslag, Xi Jin-
ping og det kinesiske kommunistparti måtte skulle 
stå til ansigt med i 2019, har de formået at præstere 

noget ganske bemærkelsesværdigt, nemlig at forene hele 
den mundhuggende amerikanske elite om nødvendighe-
den i at konfrontere Kina. 

Dette sammenhold vil dog afdække store uenigheder. 
Den ene lejr vil bestå af størstedelen af præsident Donald 
Trumps sikkerhedsrådgivere, hans generaler, efterret-
ningschefer og medlemmer af Kongressen fra begge par-
tier. De vil kalde Kina for den største trussel mod globale 
normer og regler. Fra store dele af det etablerede politiske 
system vil anklagerne lyde, at etpartistaten lader hånt om 
verdenshandlens spilleregler, stjæler industrihemmelig-
heder, hundser med USA’s allierede i Østasien og under-
trykker det kinesiske folk, både indenrigs og sågar også når 
de rejser til udlandet for at studere eller arbejde. 

Den anden lejr vil praktisk talt bestå af en enkelt mand: 
Donald Trump. Trump, en amerikansk præsident uden 
fortilfælde, vil kunne forventes at vise kynisk beundring 
for Kinas evne til at slippe afsted med så meget i så lang 
tid. Han vil lykønske dem for at have prioriteret kinesiske 
interesserer frem for globale og dernæst antyde, at USA 
burde spille det samme merkantilistiske, protektionistiske 
spil – og vinde. Som så mange gange tidligere vil Trump 
løbende bruge 2019 på at beskrive USA’s allierede som gra-
tister, der burde betale for deres eget forsvar. Han vil håne 
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globale normer og enhver snak om universelle rettigheder. 
Kinas brutale behandling af den muslimske Uighur-mino-
ritet i den nordvestlige Xinjiang-region vil være et grumt 
eksempel. Det er nemt at forestille sig Kongressen afholde 
høringer vedrørende de hundredtusindvis af uighurere, der 
er tvangsflyttet til omskolingslejre – for blot at se Trump 
komme ind fra sidelinjen og forsvare det kinesiske jerngreb 
som et nødvendigt indgreb mod islamistisk terrorisme. 

Der skal dog kun én ting til for at forene Trump og hans 
undersåtter i 2019. De vil være enige om, at Kina har vist 
deres hånd og kortlagt deres intentioner om at blive en 
økonomisk, teknologisk og militær supermagt på USA’s be-
kostning. Trump og hans hold øjner det sidste vindue for 
at sætte en stopper for – eller i det mindste udskyde – de 
kinesiske ambitioner og vil derfor forsøge at handle hurtigt. 
Kongressen vil kunne indføre lovindgreb, der indskrænker 
muligheden for kinesiske opkøb af amerikanske virksom-
heder og aktiver, eller true med at skære i statslige tilskud 
til de universiteter, der tillader Konfucius-institutter at 
operere med kinesisk finansiering. De amerikanske sikker-
hedstjenester vil muligvis løfte sløret for hidtil usete detaljer 
om kinesisk cyberspionage i tråd med Trump-regeringen og 
Kongressens fortsatte pres på amerikanske teknologivirk-
somheder om at trække følsom produktion ud af Kina. 

Kinas modsvar vil måske overraske nogle. Året vil mu-
ligvis begynde med snak om handelskrig mellem USA og 
Kina, men året vil ikke ende sådan. Kinas ledere vil ikke 
bryde sig om 2019. Deres økonomiske vækst vil fortage. 
Resten af verden vil brokke sig over det kinesiske “gælds-
fældediplomati”, nu hvor asiatiske, afrikanske og latin-
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amerikanske regeringer har svært ved at betale for de store 
lån, kinesere har givet til store infrastrukturprojekter. 
Muslimske lande vil blive mere højrøstede i deres kritik af 
undertrykkelsen i Xinjiang. I håb om at opretholde stabi-
liteten indenrigs vil lederne i Beijing måske vise sig mere 
forsonende, end mange ellers ville have frygtet. 

De vil ikke prøve at svare igen med deres egen straftold 
på amerikanske produkter. I stedet vil de åbne tidligere 
lukkede sektorer for amerikanske og andre vestlige virk-
somheder, løfte beløbsgrænserne for udenlandske in-
vesteringer i joint ventures samt – mere ligetil – åbne 
pengepungen og købe amerikanske varer for milliarder af 
dollar. Der er gode grunde til, at Kina ikke vil indføre skær-
pet toldkontrol, koordinerede storstilede razziaer eller 
foretage lignende indgreb – det kan få andre udenlandske 
spillere til at genoverveje deres investeringsplaner. Og der 
er flere amerikanske virksomheder, der alligevel havde 
tænkt sig at rykke noget af deres produktion ud af Kina. 
Kommunistpartiets ledere vil i stedet bejle til europæiske, 
japanske og sydkoreanske firmaer om at træde ind på det 
kinesiske marked på trods af deres opfordring til egne for-

skere om at gøre landet teknologisk uafhængigt. Grundet 
disse kalkulerede træk fra kinesisk side vil spændingerne 
mellem USA og Kina gløde rettere end at detonere. De ame-
rikanske forsyningskæder vil svinde ind, ikke skæres over. 

På kort sigt vil konfrontatorisk logik tvinge Kina og 
USA ud i andre konfliktformer. Mens Team Trump skal 
gennemgå frustrerende forhandlinger med Nordkorea 
om det stalinistiske styres atomvåbenprogram, vil Kina 
lette deres nuværende sanktioner og afvise al snak om 
nye. Kina vil tage endnu flere chancer i det sydkinesi-
ske hav og opsætte nye våbensystemer på omstridte rev. 
Risikoen for et sammenstød mellem amerikanske og 
kinesiske krigsskibe og jagerfly vil være høj. Kinesiske 
diplomater vil forpurre amerikanske planer i FN eller 
andre internationale fora endnu hyppigere og ofte tage 
Ruslands parti. 

Verden skal forberede sig på en ny slags konflikt 
mellem USA og Kina. Det bliver hverken en decideret  
handelskrig eller en koldkrigsagtig værdikonflikt (Trump 
er for amoralsk til den slags). I stedet vil det føles som en 
gensidig inddæmning: en stor mur af mistro.    

Stephanie Studer virksomhedskorrespondent, Kina,  
The Economist Shanghai

De kineSiSke skolebøger er muligvis blevet skrub-
bet rene for studenterbevægelsen, der ledte til de-

monstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i 1989, 
men historien om et andet oprør, der fandt sted i 1919, 
lever endnu. Det er længe siden, at Fjerde maj-bevægel-
sens patriotiske virke blev indarbejdet i det kinesiske 
kommunistparti. Skoleelever bliver fortalt, hvordan 
den moderne kinesiske stat blev født under bevægel-
sens anti-imperialistiske opråb: Tusinder af stude-
rende demonstrerede mod den siddende regerings 
træghed og accept af indholdet i Versailles-traktaten, 
som overdrog de tyske besiddelser i Kina, herunder 
havnebyen Qingdao, til Japan i stedet for at give dem 
tilbage til kineserne. Bevægelsen førte til en intellek-
tuel opstand – og utilfredshed med Vesten – der affødte 
kommunistpartiet i 1921. 

Men foruden statens til tider 
forcerede narrativ er der andre dis-
kurser om Fjerde maj-bevægelsen, 
der lever endnu. I 1989 erklærede 
studenterbevægelsen sig som de 
rette arvtagere, da de udgav “Et nyt 
fjerde maj-manifest” som et bevis 
på deres patriotisme. En handling, 
som selv kommunistpartiet mod-
villigt anerkender. 

Nu ønsker nogle mindre ra-
dikale kinesiske akademikere at 
revurdere begivenhedens rolle i 
landets historie. I en tid, hvor ki-
neserne er i færd med at genvinde 

Aktivistiske majblomster

Studenter og akademikere gentænker et hundrede år gammelt oprør

deres nationale identitet, foretrækker man en ældre og 
mere indadvendt fortælling om moderne succes. 

Fra andre hjørner af Kinas bedste universiteter har 
studenteraktivismen også påkaldt ånden fra fjerde maj. 
En lille gruppe har fornylig organiseret uafhængige 
fagforeninger på sydkinesiske fabrikker  og demon-
streret for arbejderes rettigheder. Hundredvis af yngre 
kinesere har underskrevet støttebreve, der har floreret 
på sociale medier. I et brev adresseret til præsident Xi 
Jinping forklarer en ung dimittend fra Peking Univer-
sity, Yue Xin, at hendes aktivisme ikke var inspireret 
af det, der skete i udlandet (det ville være anstødeligt), 
men af Fjerde maj-bevægelsen. Opildnet af #MeToo-be-
vægelsen er flere studerende – herunder Yue – begyndt 
at råbe op om seksuelle overgreb. Her er det meget pas-
sende, at 1919 også var begyndelsen på den kinesiske 
kvindebevægelse. Men intet af dette kan redde aktivi-
sterne fra den kinesiske stats brutalitet. De mest høj-
røstede er blevet anholdt af politiet, mens andre bliver 

overvåget, og i optakten til 30-års-
dagen for demonstrationerne 
på Den Himmelske Freds Plads 
vil overvågningen kun tage til.  
Men hundredårsdagen for Fjerde 
maj-bevægelsen forbliver alligevel 
en nyttig inspiration for demon-
stranterne, en generation uden 
konkrete minder fra 1989 og derfor 
heller ikke med den samme frygt 
for gentagelsen af dets rædsler. Det 
er svært at tale om fjerde maj uden 
også at tale om gavnlig aktivisme, 
og af alle dens fortolkninger er det 
måske dens vigtigste arv. 
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genklang efter 
100 år
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Simon Rabinovitch økonomiredaktør, Asien,  
The Economist Shanghai

Efter endeløSe overskrifter om handelskrig i 2018 er 
det måske ikke nyt længere, men det er først i 2019, at 
de amerikanske toldmure virkelig vil begynde at på-

virke den kinesiske økonomi. Det hidtil største slag kommer 
muligvis allerede 1. januar, når straftolden på import fra Kina 
til en samlet værdi på 200 mia. dollar stiger fra 10 pct. til 25 
pct. Nogle af præsident Donald Trumps rådgivere antager, at 
Kina vil kollapse under vægten af disse nye afgifter. Det kom-
mer ikke til at ske. Væksten vil dale ned mod 6 pct. I stedet 
for de næsten 7 pct., den har ligget på de seneste år, men det 
er langt fra dårligt for en økonomi på størrelse med Kinas. 

Men handelskrigen vil dog tvinge Kina til en række 
kursændringer, som det helst havde været foruden. Kine-
serne vil blive tvunget til at droppe planerne om yderligere 
gældnedbringelse. På det seneste har Kina gjort fremskridt 
i forhold til at stabilisere den statsgæld, der truer med at 
undergrave dets finansielle system, men nu vil centralre-
geringen komme under pres for at løsne stramningerne. 
Regeringen har allerede gjort det nemmere for en række 
byer at udstede obligationer til lokale infrastrukturprojek-
ter, og i 2019 vil den sænke selskabsskatten, operere med 
endnu større statsunderskud og skrue ned for dens ind-
greb mod skyggebanker. Disse tiltag vil mildne den skade, 
som den dalende eksport vil gøre på den kinesiske øko-
nomi med højere statsgæld som omkostning. 

En anden kilde til frustration vil være yuanen. Kina 
har kæmpet hårdt for at støtte sin valuta og inddæmme 
udstrømningen af penge, og dette vil fortsat være en ud-
fordring i 2019, i takt med at handelsoverskuddet bliver 
mindre. I stedet for at lette reguleringen, hvilket vil være 
nødvendigt for at gøre yuanen til en international valuta, 
bliver kineserne tvunget til at stramme den. I løbet af det 

sidste år har der også været stigende 
forventninger til, at Kina endelig ville 
indføre en boligskat for at bekæmpe 
de boblelignende tilstande på bolig-
markedet, men frygten for drastiske 
fald i investeringer vil sætte en stop-
per for hurtig implementering. Hvis 
man vælger at se mere positivt på det, 
vil den afmattende vækst dog hel-
digvis også tvinge Kina til at indføre 
nogle mere dybdegående reformer. 

Først og fremmest vil man ju-
stere finanspolitikken for at give 
pusterum til en række provinser og 
storbyer, der hidtil er blevet overset. 
Dernæst vil man gøre mere for at de-
monstrere, at kinesisk vækst også kan komme resten af 
verden til gode. I 2018 skar man i tolden på maskineri og 
tekstiler. I 2019 vil man beskære tolden yderligere. Man 
vil også give udenlandske investorer mere adgang til den 
kinesiske finanssektor. 

Det er dog ikke på alle områder, at Kina vil bukke under. 
Amerikanske diplomater har længe krævet, at Kina af-
vikler sit statstilskudssystem og holder op med at tvinge 
udenlandske virksomheder til at overdrage deres tekno-
logi til kinesiske selskaber. Kina nægter, at det sidstnævnte 
finder sted (på trods af beviser på det modsatte) og ser sin 
industripolitik som afgørende for at rykke længere op i 
værdikæden. Derfor er det også svært at forestille sig, at ki-
neserne kommer med indrømmelser, der vil tilfredsstille 
Donald Trump og lede handelskrigen til afslutning. 

Tværtimod vil de grave sig ned og håbe, at også den ame-
rikanske økonomi vil tage skade. Kina satser på, at de kan 
modstå smerten bedre, end USA kan. Der vil være mere af 
denne ihærdige trodsighed i 2019.  

Skyttegravskrig
Kina vil lette finanspolitikken som svar på Donald Trumps straftold
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James Yan  Kina-korrespondent, The Economist  
hong kong

Et Stor buhråb lyder på Mong Kok Stadium i 
Hongkong. Det sker ofte, at publikum buher til en 

fodboldkamp, hvis dommeren dømmer en hjemmeba-
nespiller uretfærdigt, men på denne kølige aften buher 
de højlydte fans ikke ad dommeren – de prøver at 
drukne lyden af den kinesiske nationalsang, som bliver 
spillet inden alle kampe med Hongkongs landshold. 

Det er dog ikke sikkert, at det vil blive ved i 2019. 
Hvis den nye “nationalsanglov”, der er blevet foreslået 
af Hongkongs øverste leder, Carrie Lam, bliver vedtaget, 
vil enhver hongkonger, der “fornærmer nationalsangen 

Hongkongs unoder

Hongkong tvinges til at synge fra Kinas sangbog

på nogen måde”, nemlig risikere en bøde på op mod 
50.000 Hongkong-dollar (ca. 42.000 kr.) og op til tre år 
i fængsel.

Der er allerede en lignende lovgivning på det kinesi-
ske fastland, men centralregeringen i Beijing har beordret 
Hongkong til at indføre deres egen. 

Mange i regionen, der var blevet lovet en høj grad af 
selvstyre under dekretet “et land, to systemer”, er dybt 
utilfredse med de kinesiske indgreb (virkelige såvel som 
opfattede). I en nylig meningsmåling giver et flertal af 
Hongkongs befolkning udtryk for, at de hellere vil kalde 
sig selv “asiater” eller endda “verdensborger” end “kine-
ser”. 

Ifølge den nye lovgivning vil det også blive strafbart 
at ændre sangteksten eller synge falsk med vilje, lige-
som det vil blive ulovligt at nægte at rejse sig, når natio-
nalsangen bliver spillet. Det vil uden tvivl blive svært at 
håndhæve loven, men de ulydige bliver muligvis nødt 
til at rette sig ind efter Kinas takt og tone. 

Mange 
er dybt 
utilfredse 
med Kinas 
indgreb
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I takt med at Smartphonen og det mobile 
internet fortsætter deres indtrængen i 
vores verden, bliver sociale medier og ser-

vices ved med at ændre vores hverdag. I Kina 
går denne udvikling hurtigere og mere vidt-
rækkende end noget andet sted i verden. 

Tag Shenzhen, den sydkinesiske by, hvor 
Tencent blev grundlagt for 20 år siden. I 
Shenzhen kan vi købe varer, bestille takeaway 
eller middage på restauranter, betale regnin-
ger, købe bus- og togbilletter, bestille en tid 
hos lægen og endda registrere et ægteskab – 
blot ved nogle få tryk på en skærm. 

Takket være internettet og anden bane-
brydende teknologi lever mange af os med 
en højere livskvalitet, end vi kunne have 
forestillet os. 

Det er selvfølgelig en velkommen udvik-
ling. Men det leder mig til et spørgsmål: Kan 
vi anvende teknologien til at aflaste de dår-
ligt stillede og hjælpe mennesker i nød?

 Mange mennesker tøver ikke med at do-
nere gavmildt til velgørenhed, hvad end det 
er katastrofehjælp eller fattigdomsbekæm-
pelse.

Det tager dog tid at indsamle donationer, 
ligesom det tager tid at forvalte midlerne til 
dem, der har brug for dem. Uforudsete hæn-
delser kan forsinke processen yderligere. 

Det begynder derhjemme
For fire åre siden lancerede Tencent (ved 
hjælp af den sociale app Weixin, WeChats 
søster-app) den første online indsam-
lingskampagne i Kina. Den tillod brugere 
at donere direkte til deres foretrukne vel-
gørenhedsorganisation eller filantropiske 
projekt og også overvåge indsamlingens 
fremskridt.

Indtil videre har 9.9. Charity Day (som af-
holdes den 9. september hvert år) indsamlet 
mere end 2,1 mia. yuan (2 mia. kr.) fra 49,5 
mio. mennesker og støttet mere 7300 velgø-
renhedsorganisationer over hele Kina. 

Jeg tror på, at teknologi kan gøre filan-
tropien til en større del af vores hverdag og 
gøre den sjovere og mere tilgængelig for flere 
mennesker. 

For eksempel anvender vores Step Do-
nation-program smartphonens skridttæl-
lere til at tælle Weixin-brugernes skridt og 
konvertere dem til tilsvarende donationer 
fra de selskaber, der har valgt at være med. 
Og med vores Voice Donation-program kan 
Weixin-brugere optage højtlæsninger af digte 
eller historier og lave dem til lydbøger for 
svagtseende. 

Hvis vi ser længere ud i fremtiden, vil den 
aldrende befolkning lægge yderligere pres på 
sundhedssystemerne i både Kina og omver-
denen. 

Kan vi bruge teknologi til at hjælpe ver-
dens regeringer med at gøre sundhedssekto-
ren mere effektiv? 

Hvad kan vi gøre for at lindre smerten for 
patienter og pårørende?

Det tager cirka otte år at blive læge i Kina, 
og efterspørgslen er langt større end udbud-
det. Der er ikke nogen genveje, når man skal 
uddanne sundhedspersonale, men teknolo-
gien kan være med til at gøre sundhedsindu-
strien smartere. 

Kunstig intelligens, AI, kan hjælpe læger 
på tre måder. Først og fremmest kan det ud-
føre enkle, men besværlige opgaver, såsom 
afrapportering, og derved give læger ekstra 
tid sammen med patienterne. 

Dernæst kan det bruge billeddiagnostik til 
at give en hurtigere og mere præcis diagnose 
på baggrund af big data. Disse dage tager det 
kun en tiendedel af et sekund at finde og ud-
pege læsioner eller give en indledende ana-
lyse af polyppers sammensætning. 

Sidst men ikke mindst kan AI også lære 
at matche medicinsk data med særlige pato-
logiske gener og derfra give skræddersyede 
anbefalinger til den enkelte patients behand-
ling. 

Patienter, der bor langt væk, kan bruge so-
ciale platforme til at kontakte læger og undgå 
frustrerende ventetider for dem selv og deres 
familier. Med smartphones kan de booke en 
konsultation hos deres foretrukne læge, og 
hvis de ikke er i stand til at rejse, kan de vi-
deochatte med lægen, betale deres regninger 
via Weixin Pay og hente medicinen på det 
nærmeste apotek. 

Internettet er nu blevet blandet sammen 
med vores liv på en måde, der afspejler vores 
mest kreative hoveder. 

5G (den næste generation af mobiltek-
nologi) vil kun sætte fart under den digitale 
evolution og hjælpe traditionelle virksom-
heder med den digitale overgang. Lad os 
omfavne disse muligheder og ikke kun drive 
vækst, men skabe værdi for underprivilege-
rede befolkningsgrupper. 

Teknologien kan gøre filantropien 
til en større del af vores hverdag 
og gøre den sjovere og mere 
tilgængelig for flere mennesker
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Simon Rabinovitch økonomiredaktør, Asien,  
The Economist Shanghai

Efter endeløSe overskrifter om handelskrig i 2018 er 
det måske ikke nyt længere, men det er først i 2019, at 
de amerikanske toldmure virkelig vil begynde at på-

virke den kinesiske økonomi. Det hidtil største slag kommer 
muligvis allerede 1. januar, når straftolden på import fra Kina 
til en samlet værdi på 200 mia. dollar stiger fra 10 pct. til 25 
pct. Nogle af præsident Donald Trumps rådgivere antager, at 
Kina vil kollapse under vægten af disse nye afgifter. Det kom-
mer ikke til at ske. Væksten vil dale ned mod 6 pct. I stedet 
for de næsten 7 pct., den har ligget på de seneste år, men det 
er langt fra dårligt for en økonomi på størrelse med Kinas. 

Men handelskrigen vil dog tvinge Kina til en række 
kursændringer, som det helst havde været foruden. Kine-
serne vil blive tvunget til at droppe planerne om yderligere 
gældnedbringelse. På det seneste har Kina gjort fremskridt 
i forhold til at stabilisere den statsgæld, der truer med at 
undergrave dets finansielle system, men nu vil centralre-
geringen komme under pres for at løsne stramningerne. 
Regeringen har allerede gjort det nemmere for en række 
byer at udstede obligationer til lokale infrastrukturprojek-
ter, og i 2019 vil den sænke selskabsskatten, operere med 
endnu større statsunderskud og skrue ned for dens ind-
greb mod skyggebanker. Disse tiltag vil mildne den skade, 
som den dalende eksport vil gøre på den kinesiske øko-
nomi med højere statsgæld som omkostning. 

En anden kilde til frustration vil være yuanen. Kina 
har kæmpet hårdt for at støtte sin valuta og inddæmme 
udstrømningen af penge, og dette vil fortsat være en ud-
fordring i 2019, i takt med at handelsoverskuddet bliver 
mindre. I stedet for at lette reguleringen, hvilket vil være 
nødvendigt for at gøre yuanen til en international valuta, 
bliver kineserne tvunget til at stramme den. I løbet af det 

sidste år har der også været stigende 
forventninger til, at Kina endelig ville 
indføre en boligskat for at bekæmpe 
de boblelignende tilstande på bolig-
markedet, men frygten for drastiske 
fald i investeringer vil sætte en stop-
per for hurtig implementering. Hvis 
man vælger at se mere positivt på det, 
vil den afmattende vækst dog hel-
digvis også tvinge Kina til at indføre 
nogle mere dybdegående reformer. 

Først og fremmest vil man ju-
stere finanspolitikken for at give 
pusterum til en række provinser og 
storbyer, der hidtil er blevet overset. 
Dernæst vil man gøre mere for at de-
monstrere, at kinesisk vækst også kan komme resten af 
verden til gode. I 2018 skar man i tolden på maskineri og 
tekstiler. I 2019 vil man beskære tolden yderligere. Man 
vil også give udenlandske investorer mere adgang til den 
kinesiske finanssektor. 

Det er dog ikke på alle områder, at Kina vil bukke under. 
Amerikanske diplomater har længe krævet, at Kina af-
vikler sit statstilskudssystem og holder op med at tvinge 
udenlandske virksomheder til at overdrage deres tekno-
logi til kinesiske selskaber. Kina nægter, at det sidstnævnte 
finder sted (på trods af beviser på det modsatte) og ser sin 
industripolitik som afgørende for at rykke længere op i 
værdikæden. Derfor er det også svært at forestille sig, at ki-
neserne kommer med indrømmelser, der vil tilfredsstille 
Donald Trump og lede handelskrigen til afslutning. 

Tværtimod vil de grave sig ned og håbe, at også den ame-
rikanske økonomi vil tage skade. Kina satser på, at de kan 
modstå smerten bedre, end USA kan. Der vil være mere af 
denne ihærdige trodsighed i 2019.  

Skyttegravskrig
Kina vil lette finanspolitikken som svar på Donald Trumps straftold
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I det røde felt
Kina, gæld i pct. af bnp

James Yan  Kina-korrespondent, The Economist  
hong kong

Et Stor buhråb lyder på Mong Kok Stadium i 
Hongkong. Det sker ofte, at publikum buher til en 

fodboldkamp, hvis dommeren dømmer en hjemmeba-
nespiller uretfærdigt, men på denne kølige aften buher 
de højlydte fans ikke ad dommeren – de prøver at 
drukne lyden af den kinesiske nationalsang, som bliver 
spillet inden alle kampe med Hongkongs landshold. 

Det er dog ikke sikkert, at det vil blive ved i 2019. 
Hvis den nye “nationalsanglov”, der er blevet foreslået 
af Hongkongs øverste leder, Carrie Lam, bliver vedtaget, 
vil enhver hongkonger, der “fornærmer nationalsangen 

Hongkongs unoder

Hongkong tvinges til at synge fra Kinas sangbog

på nogen måde”, nemlig risikere en bøde på op mod 
50.000 Hongkong-dollar (ca. 42.000 kr.) og op til tre år 
i fængsel.

Der er allerede en lignende lovgivning på det kinesi-
ske fastland, men centralregeringen i Beijing har beordret 
Hongkong til at indføre deres egen. 

Mange i regionen, der var blevet lovet en høj grad af 
selvstyre under dekretet “et land, to systemer”, er dybt 
utilfredse med de kinesiske indgreb (virkelige såvel som 
opfattede). I en nylig meningsmåling giver et flertal af 
Hongkongs befolkning udtryk for, at de hellere vil kalde 
sig selv “asiater” eller endda “verdensborger” end “kine-
ser”. 

Ifølge den nye lovgivning vil det også blive strafbart 
at ændre sangteksten eller synge falsk med vilje, lige-
som det vil blive ulovligt at nægte at rejse sig, når natio-
nalsangen bliver spillet. Det vil uden tvivl blive svært at 
håndhæve loven, men de ulydige bliver muligvis nødt 
til at rette sig ind efter Kinas takt og tone. 
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I takt med at Smartphonen og det mobile 
internet fortsætter deres indtrængen i 
vores verden, bliver sociale medier og ser-

vices ved med at ændre vores hverdag. I Kina 
går denne udvikling hurtigere og mere vidt-
rækkende end noget andet sted i verden. 

Tag Shenzhen, den sydkinesiske by, hvor 
Tencent blev grundlagt for 20 år siden. I 
Shenzhen kan vi købe varer, bestille takeaway 
eller middage på restauranter, betale regnin-
ger, købe bus- og togbilletter, bestille en tid 
hos lægen og endda registrere et ægteskab – 
blot ved nogle få tryk på en skærm. 

Takket være internettet og anden bane-
brydende teknologi lever mange af os med 
en højere livskvalitet, end vi kunne have 
forestillet os. 

Det er selvfølgelig en velkommen udvik-
ling. Men det leder mig til et spørgsmål: Kan 
vi anvende teknologien til at aflaste de dår-
ligt stillede og hjælpe mennesker i nød?

 Mange mennesker tøver ikke med at do-
nere gavmildt til velgørenhed, hvad end det 
er katastrofehjælp eller fattigdomsbekæm-
pelse.

Det tager dog tid at indsamle donationer, 
ligesom det tager tid at forvalte midlerne til 
dem, der har brug for dem. Uforudsete hæn-
delser kan forsinke processen yderligere. 

Det begynder derhjemme
For fire åre siden lancerede Tencent (ved 
hjælp af den sociale app Weixin, WeChats 
søster-app) den første online indsam-
lingskampagne i Kina. Den tillod brugere 
at donere direkte til deres foretrukne vel-
gørenhedsorganisation eller filantropiske 
projekt og også overvåge indsamlingens 
fremskridt.

Indtil videre har 9.9. Charity Day (som af-
holdes den 9. september hvert år) indsamlet 
mere end 2,1 mia. yuan (2 mia. kr.) fra 49,5 
mio. mennesker og støttet mere 7300 velgø-
renhedsorganisationer over hele Kina. 

Jeg tror på, at teknologi kan gøre filan-
tropien til en større del af vores hverdag og 
gøre den sjovere og mere tilgængelig for flere 
mennesker. 

For eksempel anvender vores Step Do-
nation-program smartphonens skridttæl-
lere til at tælle Weixin-brugernes skridt og 
konvertere dem til tilsvarende donationer 
fra de selskaber, der har valgt at være med. 
Og med vores Voice Donation-program kan 
Weixin-brugere optage højtlæsninger af digte 
eller historier og lave dem til lydbøger for 
svagtseende. 

Hvis vi ser længere ud i fremtiden, vil den 
aldrende befolkning lægge yderligere pres på 
sundhedssystemerne i både Kina og omver-
denen. 

Kan vi bruge teknologi til at hjælpe ver-
dens regeringer med at gøre sundhedssekto-
ren mere effektiv? 

Hvad kan vi gøre for at lindre smerten for 
patienter og pårørende?

Det tager cirka otte år at blive læge i Kina, 
og efterspørgslen er langt større end udbud-
det. Der er ikke nogen genveje, når man skal 
uddanne sundhedspersonale, men teknolo-
gien kan være med til at gøre sundhedsindu-
strien smartere. 

Kunstig intelligens, AI, kan hjælpe læger 
på tre måder. Først og fremmest kan det ud-
føre enkle, men besværlige opgaver, såsom 
afrapportering, og derved give læger ekstra 
tid sammen med patienterne. 

Dernæst kan det bruge billeddiagnostik til 
at give en hurtigere og mere præcis diagnose 
på baggrund af big data. Disse dage tager det 
kun en tiendedel af et sekund at finde og ud-
pege læsioner eller give en indledende ana-
lyse af polyppers sammensætning. 

Sidst men ikke mindst kan AI også lære 
at matche medicinsk data med særlige pato-
logiske gener og derfra give skræddersyede 
anbefalinger til den enkelte patients behand-
ling. 

Patienter, der bor langt væk, kan bruge so-
ciale platforme til at kontakte læger og undgå 
frustrerende ventetider for dem selv og deres 
familier. Med smartphones kan de booke en 
konsultation hos deres foretrukne læge, og 
hvis de ikke er i stand til at rejse, kan de vi-
deochatte med lægen, betale deres regninger 
via Weixin Pay og hente medicinen på det 
nærmeste apotek. 

Internettet er nu blevet blandet sammen 
med vores liv på en måde, der afspejler vores 
mest kreative hoveder. 

5G (den næste generation af mobiltek-
nologi) vil kun sætte fart under den digitale 
evolution og hjælpe traditionelle virksom-
heder med den digitale overgang. Lad os 
omfavne disse muligheder og ikke kun drive 
vækst, men skabe værdi for underprivilege-
rede befolkningsgrupper. 

Teknologien kan gøre filantropien 
til en større del af vores hverdag 
og gøre den sjovere og mere 
tilgængelig for flere mennesker
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Amerikansk overherredømme slutter
USA vil trække sig tilbage fra kaosset i Mellemøsten og dermed åbne op for Ruslands og andres indblanding

Anton La Guardia stedfortrædende udlandschef,  
The Economist

I 1972 udviste Anwar Sadat sovjetiske militærrådgivere 
fra Egypten og lagde dermed kimen til mange årtiers 
amerikansk dominans – og mange voldelige skuffel-

ser – i Mellemøsten. I 2013 overgav Barack Obama magten 
igen, da han nægtede at intervenere militært, efter der blev 
brugt kemiske våben i Syrien, og senere da han forsøgte at 
imødekomme Iran. Modsat har Donald Trump slynget mis-
siler efter Syrien og truet Iran. Men blandet med truslerne 
om total ødelæggelse er også trusler om at trække USA helt 
ud, og det er sidstnævnte, der vil være mest af i 2019. Med-
mindre der kommer en ny krise, bliver Trump sandsynligvis 
endnu mere fraværende i Mellemøsten end sin forgænger. 

Kombinationen af amerikansk træthed og uforudsige-
lighed vil kun forlænge det mellemøstlige kaos. Krigene 
i Syrien og Yemen vil muligvis blive mindre intensive, 
men de vil ikke blive afsluttet. Libyen vil forblive splittet. 
Oliemonarkierne omkring Den Persiske Golf vil fastholde 
deres kolde krig, hvor Saudi-Arabien og De Forenede Ara-
biske Emirater forsøger at isolere Qatar. De evigt usikre 
regimer vil skrue op for undertrykkelsen af civilbefolk-
ningen. Trumps “ultimative aftale” om fred mellem Israel 
og Palæstina bliver dødfødt, hvis altså der overhovedet 
kommer en plan. USA’s sanktioner mod Iran vil ikke rydde 
præstestyret af vejen, men vil tværtimod styrke de iranske 
høge (se næste artikel). Jihadisterne vil udnytte enhver 

mulighed, de kan få, for at omgruppere. Det er alle mod alle 
i Mellemøsten, og risikoen for konfliktoptrapning – eller 
en helt ny krig – vil være konstant i 2019, hvad enten det 
sker med overlæg eller ved en fejl. Da et russisk spionfly 
blev skudt ned af syriske antiluftskyts – der ellers sigtede 
efter israelske bombefly – i 2018, fik vi en smagsprøve på, 
hvor hurtigt tingene kan gå galt, når så mange stater slås i 
forskellige krige klos op ad hinanden. Ét potentielt krigs-
scenarie er mellem Israel og Iran, herunder også Hizbol-
lah, den libanesiske shia-milits, der er allieret med Iran. Et 
andet scenarie er, at Tyrkiet bliver revet ind i kampen mod 
syriske styrker (og dermed også deres russiske og iranske 
allierede), hvis de forsøger at generobre Idlib, der stadig er 
styret af oprørere. 

Rusland vil blive ved at spille rollen som den uundvær-
lige stormagt i regionen – en rolle, som indtil nu har været 
forbeholdt USA. Da Rusland intervenerede i Syrien i 2013, var 
de med til at redde Bashar al-Assads styre, men indtil videre 
er de ikke blevet fanget i den samme slags strategiske mo-
rads, som det amerikanerne befandt sig i efter Irakkrigen. 
Derfor ligner russerne også mere og mere en verdensmagt; 
De har vist, at de vil stå ved deres allierede, hvor afskyelige 
de end måtte være (uligt de svage amerikanere). De har 
finpudset deres krigsteknikker og samtidig demonstreret 
anvendeligheden af deres krigsmateriel for mulige købere. 

Rusland er det eneste land, der har en nogenlunde god 
diplomatisk relation med alle de store spillere i Mellem-
østen, herunder Israel og Tyrkiet, men også Iran. Det er Rus-

Det sker i 2019

Palæstina har 
formandskabet i FN’s 

sammenslutning 
af udviklingslande 

fra 1. januar. 
Formandskabet 

tillader Palæstina, 
som har 

observatørstatus i 
generalforsamlingen, 
at deltage i en række 

afstemninger og 
tilslutte sig et antal 

internationale 
organisationer

Nicholas Pelham Mellemøsten-korrespondent,  
The Economist istanbul

Frokost på Beroea, en nyligt åbnet restaurant i 
Aleppo, er som at spise picnic på en kirkegård. 

Springvand, lutspillere og alskens syriske delikatesser 
til trods er det svært at glemme, at man befinder sig i 
midten af død og ødelæggelse. I skyggen af de værn, 
der har kigget ned på mange krige gennem historien, 
er murbrokker, der for blot få år siden udgjorde en af 
Silkevejens mest farverige basarer.

I løbet af 2019 vil Beroea få flere naboer. Genop-
bygningen, der indtil videre har været meget lang-
sommelig, vil få et mere rimeligt tempo. Efter syv års 
borgerkrig vil Bashar al-Assad og hans sejrende styre 
genåbne landets grænser og genoplive den oldgamle 
korsvej mellem øst og vest. De libanesiske havnebyer 
vil igen blive forbundet til Syrien, det samme vil Jordan 
og de olierige importører i Den Persiske Golf. Han-
delsvejen til Irak, Syriens største handelspartner inden 
krigen, vil også blive genåbnet, når de sidste rester af 
Islamisk Stat er blevet slået ned. En aftale med Tyrkiet 
om våbenhvile i Idlib – den sidste syriske provins, der 
er styret af oprørere – vil udvikle sig til en handelsaftale 
og åbne dørene for handel med Europa og Rusland. 

Folk vil vandre ind i Syrien, ikke kun ud. De mange 
tekstilfabrikanter, der flygtede til Tyrkiet, vil vende 
tilbage til Aleppo for at genopbygge deres værksteder i 
industriområdet Sheikh Najjar. De 
købmænd, der parkerede deres for-
muer i Cairo og Dubai, vil langsomt 
følge efter. Tilstrømningen vil give 
en tiltrængt kapitalindsprøjtning 
til Syriens private banker, som til 
gengæld vil få mod på flere udlån. 

Syriske flygtninge i Europa, som 
modtager sociale ydelser, der er 
langt mere værd end den syriske 
gennemsnitsløn, vil remittere 
store beløb til deres familier, så de 
kan genopbygge deres hjem. Lokale 
bygherrer vil udnytte udviklingen 
til at falbyde nye tilbygninger til 
folks huse, og byggematadorerne i 
golfen vil være på udkig efter joint 

Kampen om det nye Syrien

Genopbygningen vil tage fart i 2019 – men ikke takket være Bashar al-Assad

venture-muligheder. De tyrkiske entreprenører, der er 
i færd med at genopbygge besættelsesområderne i det 
nordlige Syrien, vil ligeså kigge mod syd. Det syriske 
pund vil få et opsving, og inden året er omme vil Syrien 
være den hurtigst voksende økonomi i Mellemøsten, 
selvom det naturligvis kommer fra et lavt udgangs-
punkt. Antallet af direkte flyruter vil også stige. 

Jordan og andre golfstater vil sende diplomater til 
Damaskus med henblik på at genoptage Assad i Den 
Arabiske Liga, en sammenslutning af regionale despo-
ter. Assad vil dog afvise tilnærmelserne fra den sau-
diske kronprins Muhammed bin Salman til glæde for 
hans iranske allierede. Amerikanske sanktioner vil føre 
til frustration hos Verdensbanken, der gerne vil deltage 
til i det enorme genopbygningsprojekt. Kina vil derimod 
være mere interesseret. Men de europæiske lande, hvis 
primære mål er at sende de mange syriske flygtninge 
hjem igen, vil være tøvende: Nogle vil nægte at hjælpe 
Assad og fordømme ham som en krigsforbryder. Andre 
vil fremhæve problematikken i at overlade en strategisk 
vigtig del af middelhavskysten til Rusland og Iran. De 
vil argumentere for, at den økonomiske udvikling vil 
medføre politiske ændringer, ikke omvendt. Der vil blive 
organiseret konferencer, og de diplomatiske forbindelser 
vil blive genoptaget – hvis ikke direkte med Assad, så 
med nogle af provinserne.

Assad og hans tilhængere vil være den største 
forhindring for genopbygningen. I frygt for at blive 

udmanøvreret af udenlandske 
aktører vil han og hans familie og 
deres alawit-militser konsolidere 
deres greb om de sidste oprørssty-
rede områder og deres ressourcer, 
inden de lader andre komme til. 
De vil forsinke officielle planer om 
genopbygning og undgå enhver po-
litisk aftale, de mener vil genåbne 
Syrien for hurtigt. De vil forhindre 
repatriering af politiske modstan-
dere, særligt sunnier. De vil indføre 
love, der lovliggør beslaglæggelse 
af flygtninges ejendomme. Og de 
vil forsøge at omforme Syrien efter 
deres behov, før andre myldrer ind 
og prøver at gøre det samme. 

Klargøring til 
fremtiden

land, og ikke USA, der har nøglen til en løsning på krigen 
i Syrien. Selvom Rusland har givet luftstøtte til regionens 
“shia-akse”, vil det ikke stå i vejen for flere sunni-ledere, der 
tager på politisk pilgrimsfærd til Moskva. En af årsagerne 
hertil er økonomisk; Samarbejde mellem Rusland og Sau-
di-Arabien om at regulere olieproduktionen vil understøtte 
prisen på råolie, til stor gene for Donald Trump. 

Israel, Saudi-Arabien og en række andre arabiske ledere 
har jublet over Trumps hårde linje over for Iran, muligvis i 
sådan en grad at det har skadet fremtidige relationer med 
Demokraterne i USA. Men langt værre er Trumps udtalelse 

om, at det saudiske kongedømme “måske ikke kan klare 
sig i mere end to uger uden vores hjælp”. Den amerikanske 
leders lunefulde opførsel får blot flere til at søge tilflugt 
hos russerne. 

Kina er også i færd med at gøre indhug i Mellemøsten. 
Der er en kinesisk flådebase i Djibouti, og flere af Kinas 
krigsskibe har besøgt havnebyerne i Den Persiske Golf. Da 
Kina er den største indkøber af olie fra regionen, har de en 
vigtig interesse i områdets stabilitet. De vil dog fokusere på 
økonomiske aftaler, og lade amerikanerne – eller russerne 
– om de besværlige sikkerhedspolitiske spørgsmål. 

Folk vil 
vandre ind i 
Syrien, ikke 
kun ud

Mellemøsten
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Amerikansk overherredømme slutter
USA vil trække sig tilbage fra kaosset i Mellemøsten og dermed åbne op for Ruslands og andres indblanding

Anton La Guardia stedfortrædende udlandschef,  
The Economist

I 1972 udviste Anwar Sadat sovjetiske militærrådgivere 
fra Egypten og lagde dermed kimen til mange årtiers 
amerikansk dominans – og mange voldelige skuffel-

ser – i Mellemøsten. I 2013 overgav Barack Obama magten 
igen, da han nægtede at intervenere militært, efter der blev 
brugt kemiske våben i Syrien, og senere da han forsøgte at 
imødekomme Iran. Modsat har Donald Trump slynget mis-
siler efter Syrien og truet Iran. Men blandet med truslerne 
om total ødelæggelse er også trusler om at trække USA helt 
ud, og det er sidstnævnte, der vil være mest af i 2019. Med-
mindre der kommer en ny krise, bliver Trump sandsynligvis 
endnu mere fraværende i Mellemøsten end sin forgænger. 

Kombinationen af amerikansk træthed og uforudsige-
lighed vil kun forlænge det mellemøstlige kaos. Krigene 
i Syrien og Yemen vil muligvis blive mindre intensive, 
men de vil ikke blive afsluttet. Libyen vil forblive splittet. 
Oliemonarkierne omkring Den Persiske Golf vil fastholde 
deres kolde krig, hvor Saudi-Arabien og De Forenede Ara-
biske Emirater forsøger at isolere Qatar. De evigt usikre 
regimer vil skrue op for undertrykkelsen af civilbefolk-
ningen. Trumps “ultimative aftale” om fred mellem Israel 
og Palæstina bliver dødfødt, hvis altså der overhovedet 
kommer en plan. USA’s sanktioner mod Iran vil ikke rydde 
præstestyret af vejen, men vil tværtimod styrke de iranske 
høge (se næste artikel). Jihadisterne vil udnytte enhver 

mulighed, de kan få, for at omgruppere. Det er alle mod alle 
i Mellemøsten, og risikoen for konfliktoptrapning – eller 
en helt ny krig – vil være konstant i 2019, hvad enten det 
sker med overlæg eller ved en fejl. Da et russisk spionfly 
blev skudt ned af syriske antiluftskyts – der ellers sigtede 
efter israelske bombefly – i 2018, fik vi en smagsprøve på, 
hvor hurtigt tingene kan gå galt, når så mange stater slås i 
forskellige krige klos op ad hinanden. Ét potentielt krigs-
scenarie er mellem Israel og Iran, herunder også Hizbol-
lah, den libanesiske shia-milits, der er allieret med Iran. Et 
andet scenarie er, at Tyrkiet bliver revet ind i kampen mod 
syriske styrker (og dermed også deres russiske og iranske 
allierede), hvis de forsøger at generobre Idlib, der stadig er 
styret af oprørere. 

Rusland vil blive ved at spille rollen som den uundvær-
lige stormagt i regionen – en rolle, som indtil nu har været 
forbeholdt USA. Da Rusland intervenerede i Syrien i 2013, var 
de med til at redde Bashar al-Assads styre, men indtil videre 
er de ikke blevet fanget i den samme slags strategiske mo-
rads, som det amerikanerne befandt sig i efter Irakkrigen. 
Derfor ligner russerne også mere og mere en verdensmagt; 
De har vist, at de vil stå ved deres allierede, hvor afskyelige 
de end måtte være (uligt de svage amerikanere). De har 
finpudset deres krigsteknikker og samtidig demonstreret 
anvendeligheden af deres krigsmateriel for mulige købere. 

Rusland er det eneste land, der har en nogenlunde god 
diplomatisk relation med alle de store spillere i Mellem-
østen, herunder Israel og Tyrkiet, men også Iran. Det er Rus-

Det sker i 2019

Palæstina har 
formandskabet i FN’s 

sammenslutning 
af udviklingslande 

fra 1. januar. 
Formandskabet 

tillader Palæstina, 
som har 

observatørstatus i 
generalforsamlingen, 
at deltage i en række 

afstemninger og 
tilslutte sig et antal 

internationale 
organisationer

Nicholas Pelham Mellemøsten-korrespondent,  
The Economist istanbul

Frokost på Beroea, en nyligt åbnet restaurant i 
Aleppo, er som at spise picnic på en kirkegård. 

Springvand, lutspillere og alskens syriske delikatesser 
til trods er det svært at glemme, at man befinder sig i 
midten af død og ødelæggelse. I skyggen af de værn, 
der har kigget ned på mange krige gennem historien, 
er murbrokker, der for blot få år siden udgjorde en af 
Silkevejens mest farverige basarer.

I løbet af 2019 vil Beroea få flere naboer. Genop-
bygningen, der indtil videre har været meget lang-
sommelig, vil få et mere rimeligt tempo. Efter syv års 
borgerkrig vil Bashar al-Assad og hans sejrende styre 
genåbne landets grænser og genoplive den oldgamle 
korsvej mellem øst og vest. De libanesiske havnebyer 
vil igen blive forbundet til Syrien, det samme vil Jordan 
og de olierige importører i Den Persiske Golf. Han-
delsvejen til Irak, Syriens største handelspartner inden 
krigen, vil også blive genåbnet, når de sidste rester af 
Islamisk Stat er blevet slået ned. En aftale med Tyrkiet 
om våbenhvile i Idlib – den sidste syriske provins, der 
er styret af oprørere – vil udvikle sig til en handelsaftale 
og åbne dørene for handel med Europa og Rusland. 

Folk vil vandre ind i Syrien, ikke kun ud. De mange 
tekstilfabrikanter, der flygtede til Tyrkiet, vil vende 
tilbage til Aleppo for at genopbygge deres værksteder i 
industriområdet Sheikh Najjar. De 
købmænd, der parkerede deres for-
muer i Cairo og Dubai, vil langsomt 
følge efter. Tilstrømningen vil give 
en tiltrængt kapitalindsprøjtning 
til Syriens private banker, som til 
gengæld vil få mod på flere udlån. 

Syriske flygtninge i Europa, som 
modtager sociale ydelser, der er 
langt mere værd end den syriske 
gennemsnitsløn, vil remittere 
store beløb til deres familier, så de 
kan genopbygge deres hjem. Lokale 
bygherrer vil udnytte udviklingen 
til at falbyde nye tilbygninger til 
folks huse, og byggematadorerne i 
golfen vil være på udkig efter joint 

Kampen om det nye Syrien

Genopbygningen vil tage fart i 2019 – men ikke takket være Bashar al-Assad

venture-muligheder. De tyrkiske entreprenører, der er 
i færd med at genopbygge besættelsesområderne i det 
nordlige Syrien, vil ligeså kigge mod syd. Det syriske 
pund vil få et opsving, og inden året er omme vil Syrien 
være den hurtigst voksende økonomi i Mellemøsten, 
selvom det naturligvis kommer fra et lavt udgangs-
punkt. Antallet af direkte flyruter vil også stige. 

Jordan og andre golfstater vil sende diplomater til 
Damaskus med henblik på at genoptage Assad i Den 
Arabiske Liga, en sammenslutning af regionale despo-
ter. Assad vil dog afvise tilnærmelserne fra den sau-
diske kronprins Muhammed bin Salman til glæde for 
hans iranske allierede. Amerikanske sanktioner vil føre 
til frustration hos Verdensbanken, der gerne vil deltage 
til i det enorme genopbygningsprojekt. Kina vil derimod 
være mere interesseret. Men de europæiske lande, hvis 
primære mål er at sende de mange syriske flygtninge 
hjem igen, vil være tøvende: Nogle vil nægte at hjælpe 
Assad og fordømme ham som en krigsforbryder. Andre 
vil fremhæve problematikken i at overlade en strategisk 
vigtig del af middelhavskysten til Rusland og Iran. De 
vil argumentere for, at den økonomiske udvikling vil 
medføre politiske ændringer, ikke omvendt. Der vil blive 
organiseret konferencer, og de diplomatiske forbindelser 
vil blive genoptaget – hvis ikke direkte med Assad, så 
med nogle af provinserne.

Assad og hans tilhængere vil være den største 
forhindring for genopbygningen. I frygt for at blive 

udmanøvreret af udenlandske 
aktører vil han og hans familie og 
deres alawit-militser konsolidere 
deres greb om de sidste oprørssty-
rede områder og deres ressourcer, 
inden de lader andre komme til. 
De vil forsinke officielle planer om 
genopbygning og undgå enhver po-
litisk aftale, de mener vil genåbne 
Syrien for hurtigt. De vil forhindre 
repatriering af politiske modstan-
dere, særligt sunnier. De vil indføre 
love, der lovliggør beslaglæggelse 
af flygtninges ejendomme. Og de 
vil forsøge at omforme Syrien efter 
deres behov, før andre myldrer ind 
og prøver at gøre det samme. 

Klargøring til 
fremtiden

land, og ikke USA, der har nøglen til en løsning på krigen 
i Syrien. Selvom Rusland har givet luftstøtte til regionens 
“shia-akse”, vil det ikke stå i vejen for flere sunni-ledere, der 
tager på politisk pilgrimsfærd til Moskva. En af årsagerne 
hertil er økonomisk; Samarbejde mellem Rusland og Sau-
di-Arabien om at regulere olieproduktionen vil understøtte 
prisen på råolie, til stor gene for Donald Trump. 

Israel, Saudi-Arabien og en række andre arabiske ledere 
har jublet over Trumps hårde linje over for Iran, muligvis i 
sådan en grad at det har skadet fremtidige relationer med 
Demokraterne i USA. Men langt værre er Trumps udtalelse 

om, at det saudiske kongedømme “måske ikke kan klare 
sig i mere end to uger uden vores hjælp”. Den amerikanske 
leders lunefulde opførsel får blot flere til at søge tilflugt 
hos russerne. 

Kina er også i færd med at gøre indhug i Mellemøsten. 
Der er en kinesisk flådebase i Djibouti, og flere af Kinas 
krigsskibe har besøgt havnebyerne i Den Persiske Golf. Da 
Kina er den største indkøber af olie fra regionen, har de en 
vigtig interesse i områdets stabilitet. De vil dog fokusere på 
økonomiske aftaler, og lade amerikanerne – eller russerne 
– om de besværlige sikkerhedspolitiske spørgsmål. 

Folk vil 
vandre ind i 
Syrien, ikke 
kun ud

Mellemøsten
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Den iranske rial i problemer
Iran, uo�ciel vekselkurs, 
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Roger McShane Mellemøsten-redaktør,  The Economist

Det virker mere som en garanti end en forudsi-
gelse: Hassan Rouhani, Irans præsident, prokla-
merer, at hans land vil overvinde det amerikanske 

forsøg på at isolere landet økonomisk. Men han tager fejl. 
Irans befolkning vil lide i 2019, da de amerikanske sankti-
oner nærmest gør det umuligt for internationale banker 
og virksomheder at operere på det iranske marked. I stedet 
for at vinde over “den store satan” – iranernes kælenavn 
til USA – vil Rouhani og resten af det iranske præstestyre 
risikere selv at tabe magt; der vil være demonstrationer 
over hele landet mod den dårlige økonomi, korruptionen 
og den udenrigspolitiske dumdristighed.

Det vil ikke være første gang. Da internationale sankti-
oner ophobede sig i 2012, steg inflationen og arbejdsløshe-
den, og bruttonationalproduktet skrumpede ind. Der var 
mangel på medicin og andre basale varer. Meget af dette er 
ved at gentage sig. Da Donald Trump i 2018 trak USA ud af den 
internationale aftale, hvor iranerne lovede at bremse deres 
atomprogram mod ophævelse af sanktioner, kollapsede den 
iranske møntfod, rial, og priserne på dagligvarer steg kraftigt. 
Efterskælvene kommer i 2019. Den aftagende handel og fal-
dende investeringer vil få økonomien til at svinde ind. Irans 
livsnødvendige olieeksport vil tage et dyk, priserne vil stige, 
og det vil gå hårdt ud over den iranske befolkning.

Iran håber på, at mange af de europæiske lande, der tek-
nisk set stadig er en del af atomaftalen, samt Rusland (en 
anden underskriver) og Kina, to af deres store handelspart-
nere, vil redde dem. Men det vil ikke ske. De europæiske 
værn mod amerikanske sanktioner til de virksomheder, der 
handler med Iran, kommer ikke til at fungere. I stedet vil 
europæiske firmaer agere på Donald Trumps advarsel om, 
at hvis man handler med Iran, handler man ikke med USA. 

De, der ikke allerede har trukket deres virksomhed ud af 
Iran, vil gøre det i 2019. Derudover vil Rusland med glæde 
kompensere for den iranske olie, der ikke længere bliver 
solgt på det internationale marked. Kina vil muligvis støtte 
op om Iran, blive ved med at købe olie og stå ved dets in-
vesteringer, men det er begrænset, hvad de kan gøre alene. 

Rouhani har sagt, at Iran har nok valutareserver til at 
overleve to år af Trumps økonomiske offensiv. Landets 
“modstandsøkonomi”, der blev opbygget som modsvar 
til den sidste omgang af sanktioner, stræber efter at være 
selvforsynende, men for de fleste iranere betyder det hårde 
tider. Folk er allerede begyndt at hamstre mad. I takt med at 
embedsmænd bliver fattigere, bliver de mere korrupte. Det 
vil kun gøre iranerne mere sure. Demonstrationerne i Tehe-
ran i 2018 var de største i hovedstaden siden 2012. Der har 
også været mange demonstrationer andre steder i landet. 
De vil blusse yderligere op i 2019 og true præstestyrets greb 
om magten. Som altid vil de svare voldeligt igen og skyde 
skylden på et internationalt komplot. 

Trump og hans rådgivere håber på, at sanktionerne vil 
svække regimet i en sådan grad, at de vil blive tvunget til-
bage til forhandlingsbordet. USA vil have en strengere af-
tale, der ikke bare bremser, men permanent afskaffer iransk 
atomkraft og deres missilprogrammer, og forhindrer dem i 
at blande sig i andre landes anliggender. Der er endda nogle 
i Trumps stab, der håber, at de økonomiske problemer vil 
lede til et regeringsskifte. Men hverken en ny aftale eller en 
ny regering er sandsynlig i 2019.

Irans ledere – hvoraf mange var 
imod den oprindelige atomaftale – vil 
grave sig ned. Den Islamiske Revolu-
tionsgarde vil nyde godt af sanktio-
nerne, da handlen vil koncentrere sig 
om de statskontrollerede virksom-
heder, og den svage rial vil ligeledes 
hjælpe regimet, da olieindtægterne 
bliver betalt i udenlandsk valuta. Den 
politiske opposition derimod er uor-
ganiseret. Alligevel er det vigtigt at 
være ydmyg, når man laver forudsi-
gelser om Iran. Der var ikke mange, der 
forudså den sidste revolution. 

Hårde tider forude
Iranerne går en svær fremtid i møde med sanktioner 
fra USA, men et regeringsskifte er usandsynligt

Hvis Benjamin 
Netanyahu bliver 

på posten indtil juli, 
vil han være den 
længstsiddende 
premierminister 

i Israel. Men 
korruptions-

undersøgelser truer. 
Hvis Netanyahu 
bliver tiltalt, og 
hvis han træder 

tilbage (begge store 
hvis’er), vil han 

først blive erstattet 
af en partifælle 
fra Likud, enten 

transportminister 
Yisrael Katz eller 
Gideon Sa’ar, fhv. 

indenrigsminister. Et 
svækket Likud må se 

sig slået af Labour, 
eller overtaget af en 

mere karismatisk eks-
Likud’er som Moshe 
Kahlon eller Naftali 

Bennett fra hhv. 
midterpartiet Kulanu 

og højefløjspartiet 
Habayit Hayehudi

Mørkets prins
Khashoggis skygge vil hænge over Saudi-Arabien

Nicolas Petham Mellemøsten-korrespondent,  
The Economist

Medmindre saudi-arabien gør sig økonomisk 
uafhængig af olie, vil kongedømmet kollapse. 
Sådan har advarslen lydt fra Saudi-Arabiens 

kronprins. Men efter den saudiske journalist og forfatter 
Jamal Khashoggi blev myrdet i Istanbul, er der dog få, der 
tror, at Saudi-Arabien kan blive reddet af Muhammed bin 
Salman.De udenlandske investeringer, som han en gang 
bejlede til, vil løbe tør.

Han vil stadig præsentere sig selv som løsningen, 
men hans folk vil begynde at frygte, at han er problemet. 
Bag hans ryg vil de ældre prinser, der er bekymrede for 
al-Saud-familiens fremtid, kalde ham uegnet. De familie-
medlemmer, der stadig er fortørnede over at blive offentligt 
fængslet og ydmyget, vil gøre, hvad de kan, for at give igen 
med samme mønt. Fra de relativt sikre vestlige hovedstæ-
der vil andre udfordrere fra den saudiske kongefamilie kon-
spirere og forsøge at overbevise udenlandske allierede om, 
at de ville være et godt alternativ til kronprins Muhammed. 

Og mange vil lytte til dem. Vestlige regeringer brød sig 
aldrig om kronprinsens vovestykker; Den militære inter-
vention i Yemen er endt i et blodigt dødvande, hans boykot 
af Qatar har kun spredt bitterhed, og ingen af dem har været 
til hjælp for USA’s primære mål, nemlig at indhegne Iran. 

Alligevel vil Vesten vakle ved udsigten til mere kaos. 
Kronprins Muhammed har afviklet en række af de syste-
mer, der muliggør glidende overgange, og han har ind-
skrænket de mange grene af kongefamilien til at være 
underlagt én mands vilje. Mange af hans rivaler, der nu 
er i eksil i udlandet, stod mellem at vende hjem til Riyadh 
og blive overvåget eller give afkald på deres ejendomme i 
hjemlandet. Nogle vil opfordre prinsens far, kong Salman, 
til at intervenere og udpege en mindre impulsiv søn til at 
lede Saudi-Arabien, men vel vidende, at Den Persiske Golf 
har set mange sønner styrte deres senile fædre, vil kon-
gen undgå at blande sig. Oppositionen vil vokse, og kron-
prinsen vil se trusler allevegne. Han vil fæste sin lid til de 
samme sikkerhedsstyrker, der nu er anklaget for at myrde 
Khashoggi. Des mere hensynsløs han bliver, des større vil 
ringen af fjender vokse omkring ham, og des mere grusom 
vil hans undertrykkelse blive. 

Forholdet til de tidligere allierede i Vesten vil blive 
endnu mere anspændt. Kronprinsen vil frygte, at selv Do-
nald Trump ville kunne finde på at opfordre de amerikanske 
lejesoldater, der beskytter ham, til at sige op. Han vil komme 
i tanke om, at russerne, kineserne og selv iranerne holdt 
deres mund, da Vesten råbte op om mordet på Khashoggi. 

 Fanget på sin luksusyacht i Det Røde Hav for sin egen 
sikkerheds skyld vil kronprins Muhammed føle sig ensom. 
Afskåret fra drømmen om alexandrisk storhed vil han 
tænke nostalgisk tilbage på hans tidligere rockstjernesta-
tus, dengang han kunne hænge ud med verdenseliten. Han 
vil overveje, om der mon er en vej tilbage. Forsoning med 
Qatar? Amnesti til politiske fanger? Et løfte om folkevalgte 
medlemmer i det gummistemplende Shura-råd? Hvis bare 
Khashoggi var her til at rådgive mig, vil han tænke. 

Lily Postlethwaite redaktionel assistent,  
Verden 2019

I marts 2019 vil 7000 atleter og 2500 trænere fra 
mere end 170 lande samles i Abu Dhabi i De For-

enede Arabiske Emirater i anledningen af Special 
Olympics, OL for udviklingshæmmede. Det bliver 
stævnets 50-års jubilæum. Special Olympics afholdes 
hvert andet år, og udviklingshæmmede fra hele ver-
den mødes for at besejre fysiske og psykiske handicap 
og konkurrere i en række idrætsdiscipliner. 

Udviklingshæmmede med eksempelvis Downs 
syndrom eller autisme kan have svært ved at so-
cialisere og kommunikere, endda at røre ved andre 
mennesker, og det er derfor en stor bedrift at deltage 
i svømning, gymnastik eller atletik på konkurren-
ceniveau. Men hvad betyder afholdelsen af Special 
Olympics for det bredere samfund? Eunice Kennedy 
Shriver, der stiftede stævnet, troede på, at konkurren-
cen ville fremme den bredere accept af udviklings-
hæmmede verden over. Special Olympics i Abu Dhabi 
– det er første gang, et olympisk stævne afholdes i 
Mellemøsten – vil sætte Shrivers vision på prøve. Uni-
fied Sports, et amerikansk-støttet initiativ hvor atleter 
både med og uden udviklingshandicap spiller på hold 
sammen i bl.a. basketball, vil være en del af stævnet. 
Den skelsættende beslutning om, at de udviklings-
hæmmede spillere officielt skulle kaldes “de fast be-
sluttede”, slår en beundringsværdig tone an. 

Stævnets protektor, Abu Dhabis kronprins sheikh 
Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, håber på, at kon-
kurrencens indflydelse vil vare ved lang tid efter start-
skuddet. Det har allerede ledt til et nyt initiativ, Walk 
Unified, der promoverer frivilligt arbejde og en sund 
livsstil ved at organisere fælles gåture for alle hver 
uge op til stævnets afholdelse. 

De Forenede Arabiske Emirater er kendt for at have 
afvist flere repræsentanter for internationale men-
neskerettighedsorganisationer og bliver med rette 
kritiseret for deres behandling af migrantarbejdere. 
Afholdelsen af Special Olympics giver dem mulighed 
for at fremstå mere omsorgsfulde. Hvis det medfører 
varige ændringer til fordel for udviklingshæmmede, 
fortjener det påskønnelse. Enhver anledning til at 
fejre menneskelig kampgejst og samarbejdsvillighed 
på tværs af kulturer er noget, vi skal glæde os over. 

En særlig begivenhed

Udviklingshæmmede dyster ved Olympiske Lege
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Den iranske rial i problemer
Iran, uo�ciel vekselkurs, 
rials pr. dollar, ’000
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Roger McShane Mellemøsten-redaktør,  The Economist

Det virker mere som en garanti end en forudsi-
gelse: Hassan Rouhani, Irans præsident, prokla-
merer, at hans land vil overvinde det amerikanske 

forsøg på at isolere landet økonomisk. Men han tager fejl. 
Irans befolkning vil lide i 2019, da de amerikanske sankti-
oner nærmest gør det umuligt for internationale banker 
og virksomheder at operere på det iranske marked. I stedet 
for at vinde over “den store satan” – iranernes kælenavn 
til USA – vil Rouhani og resten af det iranske præstestyre 
risikere selv at tabe magt; der vil være demonstrationer 
over hele landet mod den dårlige økonomi, korruptionen 
og den udenrigspolitiske dumdristighed.

Det vil ikke være første gang. Da internationale sankti-
oner ophobede sig i 2012, steg inflationen og arbejdsløshe-
den, og bruttonationalproduktet skrumpede ind. Der var 
mangel på medicin og andre basale varer. Meget af dette er 
ved at gentage sig. Da Donald Trump i 2018 trak USA ud af den 
internationale aftale, hvor iranerne lovede at bremse deres 
atomprogram mod ophævelse af sanktioner, kollapsede den 
iranske møntfod, rial, og priserne på dagligvarer steg kraftigt. 
Efterskælvene kommer i 2019. Den aftagende handel og fal-
dende investeringer vil få økonomien til at svinde ind. Irans 
livsnødvendige olieeksport vil tage et dyk, priserne vil stige, 
og det vil gå hårdt ud over den iranske befolkning.

Iran håber på, at mange af de europæiske lande, der tek-
nisk set stadig er en del af atomaftalen, samt Rusland (en 
anden underskriver) og Kina, to af deres store handelspart-
nere, vil redde dem. Men det vil ikke ske. De europæiske 
værn mod amerikanske sanktioner til de virksomheder, der 
handler med Iran, kommer ikke til at fungere. I stedet vil 
europæiske firmaer agere på Donald Trumps advarsel om, 
at hvis man handler med Iran, handler man ikke med USA. 

De, der ikke allerede har trukket deres virksomhed ud af 
Iran, vil gøre det i 2019. Derudover vil Rusland med glæde 
kompensere for den iranske olie, der ikke længere bliver 
solgt på det internationale marked. Kina vil muligvis støtte 
op om Iran, blive ved med at købe olie og stå ved dets in-
vesteringer, men det er begrænset, hvad de kan gøre alene. 

Rouhani har sagt, at Iran har nok valutareserver til at 
overleve to år af Trumps økonomiske offensiv. Landets 
“modstandsøkonomi”, der blev opbygget som modsvar 
til den sidste omgang af sanktioner, stræber efter at være 
selvforsynende, men for de fleste iranere betyder det hårde 
tider. Folk er allerede begyndt at hamstre mad. I takt med at 
embedsmænd bliver fattigere, bliver de mere korrupte. Det 
vil kun gøre iranerne mere sure. Demonstrationerne i Tehe-
ran i 2018 var de største i hovedstaden siden 2012. Der har 
også været mange demonstrationer andre steder i landet. 
De vil blusse yderligere op i 2019 og true præstestyrets greb 
om magten. Som altid vil de svare voldeligt igen og skyde 
skylden på et internationalt komplot. 

Trump og hans rådgivere håber på, at sanktionerne vil 
svække regimet i en sådan grad, at de vil blive tvunget til-
bage til forhandlingsbordet. USA vil have en strengere af-
tale, der ikke bare bremser, men permanent afskaffer iransk 
atomkraft og deres missilprogrammer, og forhindrer dem i 
at blande sig i andre landes anliggender. Der er endda nogle 
i Trumps stab, der håber, at de økonomiske problemer vil 
lede til et regeringsskifte. Men hverken en ny aftale eller en 
ny regering er sandsynlig i 2019.

Irans ledere – hvoraf mange var 
imod den oprindelige atomaftale – vil 
grave sig ned. Den Islamiske Revolu-
tionsgarde vil nyde godt af sanktio-
nerne, da handlen vil koncentrere sig 
om de statskontrollerede virksom-
heder, og den svage rial vil ligeledes 
hjælpe regimet, da olieindtægterne 
bliver betalt i udenlandsk valuta. Den 
politiske opposition derimod er uor-
ganiseret. Alligevel er det vigtigt at 
være ydmyg, når man laver forudsi-
gelser om Iran. Der var ikke mange, der 
forudså den sidste revolution. 

Hårde tider forude
Iranerne går en svær fremtid i møde med sanktioner 
fra USA, men et regeringsskifte er usandsynligt
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Mørkets prins
Khashoggis skygge vil hænge over Saudi-Arabien

Nicolas Petham Mellemøsten-korrespondent,  
The Economist

Medmindre saudi-arabien gør sig økonomisk 
uafhængig af olie, vil kongedømmet kollapse. 
Sådan har advarslen lydt fra Saudi-Arabiens 

kronprins. Men efter den saudiske journalist og forfatter 
Jamal Khashoggi blev myrdet i Istanbul, er der dog få, der 
tror, at Saudi-Arabien kan blive reddet af Muhammed bin 
Salman.De udenlandske investeringer, som han en gang 
bejlede til, vil løbe tør.

Han vil stadig præsentere sig selv som løsningen, 
men hans folk vil begynde at frygte, at han er problemet. 
Bag hans ryg vil de ældre prinser, der er bekymrede for 
al-Saud-familiens fremtid, kalde ham uegnet. De familie-
medlemmer, der stadig er fortørnede over at blive offentligt 
fængslet og ydmyget, vil gøre, hvad de kan, for at give igen 
med samme mønt. Fra de relativt sikre vestlige hovedstæ-
der vil andre udfordrere fra den saudiske kongefamilie kon-
spirere og forsøge at overbevise udenlandske allierede om, 
at de ville være et godt alternativ til kronprins Muhammed. 

Og mange vil lytte til dem. Vestlige regeringer brød sig 
aldrig om kronprinsens vovestykker; Den militære inter-
vention i Yemen er endt i et blodigt dødvande, hans boykot 
af Qatar har kun spredt bitterhed, og ingen af dem har været 
til hjælp for USA’s primære mål, nemlig at indhegne Iran. 

Alligevel vil Vesten vakle ved udsigten til mere kaos. 
Kronprins Muhammed har afviklet en række af de syste-
mer, der muliggør glidende overgange, og han har ind-
skrænket de mange grene af kongefamilien til at være 
underlagt én mands vilje. Mange af hans rivaler, der nu 
er i eksil i udlandet, stod mellem at vende hjem til Riyadh 
og blive overvåget eller give afkald på deres ejendomme i 
hjemlandet. Nogle vil opfordre prinsens far, kong Salman, 
til at intervenere og udpege en mindre impulsiv søn til at 
lede Saudi-Arabien, men vel vidende, at Den Persiske Golf 
har set mange sønner styrte deres senile fædre, vil kon-
gen undgå at blande sig. Oppositionen vil vokse, og kron-
prinsen vil se trusler allevegne. Han vil fæste sin lid til de 
samme sikkerhedsstyrker, der nu er anklaget for at myrde 
Khashoggi. Des mere hensynsløs han bliver, des større vil 
ringen af fjender vokse omkring ham, og des mere grusom 
vil hans undertrykkelse blive. 

Forholdet til de tidligere allierede i Vesten vil blive 
endnu mere anspændt. Kronprinsen vil frygte, at selv Do-
nald Trump ville kunne finde på at opfordre de amerikanske 
lejesoldater, der beskytter ham, til at sige op. Han vil komme 
i tanke om, at russerne, kineserne og selv iranerne holdt 
deres mund, da Vesten råbte op om mordet på Khashoggi. 

 Fanget på sin luksusyacht i Det Røde Hav for sin egen 
sikkerheds skyld vil kronprins Muhammed føle sig ensom. 
Afskåret fra drømmen om alexandrisk storhed vil han 
tænke nostalgisk tilbage på hans tidligere rockstjernesta-
tus, dengang han kunne hænge ud med verdenseliten. Han 
vil overveje, om der mon er en vej tilbage. Forsoning med 
Qatar? Amnesti til politiske fanger? Et løfte om folkevalgte 
medlemmer i det gummistemplende Shura-råd? Hvis bare 
Khashoggi var her til at rådgive mig, vil han tænke. 

Lily Postlethwaite redaktionel assistent,  
Verden 2019

I marts 2019 vil 7000 atleter og 2500 trænere fra 
mere end 170 lande samles i Abu Dhabi i De For-

enede Arabiske Emirater i anledningen af Special 
Olympics, OL for udviklingshæmmede. Det bliver 
stævnets 50-års jubilæum. Special Olympics afholdes 
hvert andet år, og udviklingshæmmede fra hele ver-
den mødes for at besejre fysiske og psykiske handicap 
og konkurrere i en række idrætsdiscipliner. 

Udviklingshæmmede med eksempelvis Downs 
syndrom eller autisme kan have svært ved at so-
cialisere og kommunikere, endda at røre ved andre 
mennesker, og det er derfor en stor bedrift at deltage 
i svømning, gymnastik eller atletik på konkurren-
ceniveau. Men hvad betyder afholdelsen af Special 
Olympics for det bredere samfund? Eunice Kennedy 
Shriver, der stiftede stævnet, troede på, at konkurren-
cen ville fremme den bredere accept af udviklings-
hæmmede verden over. Special Olympics i Abu Dhabi 
– det er første gang, et olympisk stævne afholdes i 
Mellemøsten – vil sætte Shrivers vision på prøve. Uni-
fied Sports, et amerikansk-støttet initiativ hvor atleter 
både med og uden udviklingshandicap spiller på hold 
sammen i bl.a. basketball, vil være en del af stævnet. 
Den skelsættende beslutning om, at de udviklings-
hæmmede spillere officielt skulle kaldes “de fast be-
sluttede”, slår en beundringsværdig tone an. 

Stævnets protektor, Abu Dhabis kronprins sheikh 
Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, håber på, at kon-
kurrencens indflydelse vil vare ved lang tid efter start-
skuddet. Det har allerede ledt til et nyt initiativ, Walk 
Unified, der promoverer frivilligt arbejde og en sund 
livsstil ved at organisere fælles gåture for alle hver 
uge op til stævnets afholdelse. 

De Forenede Arabiske Emirater er kendt for at have 
afvist flere repræsentanter for internationale men-
neskerettighedsorganisationer og bliver med rette 
kritiseret for deres behandling af migrantarbejdere. 
Afholdelsen af Special Olympics giver dem mulighed 
for at fremstå mere omsorgsfulde. Hvis det medfører 
varige ændringer til fordel for udviklingshæmmede, 
fortjener det påskønnelse. Enhver anledning til at 
fejre menneskelig kampgejst og samarbejdsvillighed 
på tværs af kulturer er noget, vi skal glæde os over. 

En særlig begivenhed

Udviklingshæmmede dyster ved Olympiske Lege
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Jonathan Rosenthal  Afrika-korrespondent,  
The Economist  Makoko

En udhulet træstamme giver form til en kano, tæt 
pakket med kvinder klædt i jomfruelige hvide klæder 
på vej til kirke. En anden bærer en familie på vej til 

deres hjem, som er bygget på høje pæle og stikker op i den 
lagune, som udgør fundamentet for Lagos, Afrikas største 
by. Det våde slumkvarter Makoko, der befolkes af omtrent 
250.000 mennesker, har ikke mere plads at udvide sig på. 
Slummen har for længst vokset sig væk fra grunden i Ni-
gerias kommercielle hovedstad: Omkring en tredjedel af 
byens indbyggere bor ovenpå vandet. Trods et forbud mod 
yderligere udvidelse bliver den ved med at vokse, men nu 
vokser den opad: Nye toetagers lejligheder bygget på pæle 
hæver sig over husene for at skabe mere plads.

Det vil nok være i en tætpakket slum som denne, at et 
barn født i 2019 vil skubbe Nigeria forbi to afgørende mi-
lepæle. Først og fremmest vil barnet være Nigerias indbyg-
ger nummer 200 mio. og dermed være endnu et led i den 
kommende overhaling af USA som landet med verdens 
tredjestørste befolkning efter Kina og Indien. Det vil sand-
synligvis ske inden 2050. FN’s folketællere regner med, at 
Nigerias befolkning vil blive ved med at vokse i et hæsblæ-
sende tempo og nå op på næsten 800 mio. i 2100, som er 
den nuværende grænse for deres statistiske modeller. Den 
anden milepæl er, at barnet kunne blive nigerianer num-
mer 100 mio., der bor i en by, og dermed skubbe Nigerias 
urbaniseringsrate forbi 50 pct.

Begge forudsigelser skal dog tages med et gran salt, da 
ingen rigtigt ved præcis hvor mange mennesker, der er i 
Nigeria i dag. Tallet kan være flere millioner ved siden af. 
De nuværende estimater af Nigerias befolkning er baseret 
på en folketælling udført i 2006, som kunne have overdre-
vet tallet af politiske grunde. Men selvom tallene er for-
kerte, er tendensen stadig tydelig. Og den retning, Nigeria 
går i, vil afspejle sig i store dele af Afrika. FN regner med, 
at hele kontinentets befolkning vil fordobles fra 1,2 mia. i 
dag til 2,5 mia. i 2050 og så næsten blive fordoblet igen til 
4,5 mia. i 2100. De afrikanske byer, hvor 40 pct. af befolk-
ningen allerede bor, vil udgøre 21 af verdens 30 hurtigst 
voksende byer mellem 2018 og 2035. 

Disse forventninger er afgørende for, hvordan verden 
vil se på Afrika over de kommende årtier. Når virksomhe-
der ser på den hurtigt voksende urbane befolkning, ser de 
en oplagt markedsmulighed. Fabrikanter ser det som en 
kilde til ung arbejdskraft i en tid, hvor verdens arbejds-
styrke bliver ældre. Konsulentfirmaet McKinsey regner 
med, at Afrika vil have en større arbejdsdygtig befolkning 
end Indien og Kina i 2034. Andre ser kun farer og peger 
på risici for terrortrusler, konflikt og masseudvandring til 

Europa, hvis Afrika ikke kan skabe nok arbejdspladser og 
forbedre levestandarderne for de millioner af unge men-
nesker, som kontinentet vil afføde.

Men både optimisterne og pessimisterne tager nok fejl 
i deres antagelser om, at Afrikas befolkning vil vokse som 
forventet. FN’s Befolkningsdivision, hvis modeller betrag-
tes som guldstandarden, kan meget vel have overestime-
ret, hvad Afrikas befolkning vil være i 2100, med 2 mia., 
måske endda mere. Deres modeller er baseret på to fakto-
rer: Hvor hurtigt fertiliteten (gennemsnitligt antal af børn 
pr. kvinde) er faldet alle andre steder i verden og de sene-
ste fertilitetstendenser over hele Afrika. Ligesom de fleste 
andre fattige områder af verden er Afrikas fertilitetsrate 
faldet siden 1970’erne. Men faldet aftog midlertidigt om-
kring årtusindskiftet. Eftersom data i modellen nu viser en 
langsom nedgang i fertiliteten, forudsiger den en kæmpe 
befolkningsstigning i løbet af de næste 82 år.

Men endnu mere interessant end selve modellen er de 
underliggende årsager til, hvorfor den næsten med sik-

Spørgsmålet om 2,5 milliarder mennesker
De demografiske prognoser for Afrika kan vise sig at være helt forkerte

Kontinental kløft

  Kilder: FN; Wolfgang Lutz
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Ghana siger 
velkommen til 

den ghanesiske 
diaspora i året for 

tilbagevenden, som 
de håber vil tilskynde 

folk af afrikansk 
afstamning til at 

genopdage deres arv 

kerhed undervurderer, hvor hurtigt fertiliteten vil falde de 
kommende årtier. For det første er urbanisering og hastig 
befolkningsvækst ikke en god kombination. Eftersom fa-
milier flytter fra landet og ind til byerne, vil fordelene og 
ulemperne ved at have mange børn ændre sig. På en gård 
kan et ekstra barn være brugbart til at holde øje med kvæ-
get eller opdyrke jorden. I byen er han eller hun en ekstra 
mund, der skal have mad, og et ekstra hoved, der skal un-
dervises. Kvinderne i Afrikas hovedstæder har to eller tre 
børn færre, end de har på landet. 

Ifølge Wolfgang Lutz fra Det Internationale Institut for 
Anvendt Systemanalyse er en god tommelfingerregel, at 
fertiliteten falder fra seks for kvinder uden uddannelse 
til fire for dem, der har færdiggjort grundskolen, og to for 
kvinder, der har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Han 
regner med, at hvis Afrika bliver ved med at få flere børn i 

skole, vil antallet af nye fødsler falde så drastisk, at konti-
nentet vil have omkring 2,9 mia. mennesker ved udgangen 
af århundredet.

En endnu mere hastig udvidelse af undervisningen 
på niveau med FN’s mål for bæredygtig udvikling vil have 
en endnu større indvirkning og holde Afrikas befolkning 
under 2 mia. Dette vil gøre det væsentligt nemmere at 
håndtere kontinentets mange problemer. Beskæftigelsen 
vil kunne udvides i et mere stabilt tempo. Byerne vil ikke 
vokse sig ud af infrastrukturen lige så hurtigt, som de gør 
nu. Undervisningsministerierne ville ikke behøve at bygge 
skoler i så hæsblæsende et tempo, hvilket ville give dem 
mulighed for at afsætte flere ressourcer til at beholde piger 
i skole i længere tid og bygge nye skoler i svært tilgængelige 
områder – heriblandt den flydende slum i Makoko, som i 
øjeblikket ikke har én eneste. 

Will Brown Vestafrika-korrespondent, The Economist 
nIaMeY og nouakChott

Da de gamle grækere så Sahara-ørkenen, konklu-
derede de, at solen måtte være faldet ned fra him-

melen, og alt brændt til støv. I de to årtusinder, der er 
gået siden da, har Europa aldrig følt sig tæt forbundet 
med de lande, der lå hinsides den store ørken. Men Sa-
haras mure er langsomt ved at smuldre. På den anden 
side ligger et tørt bælte af lande, der er kendt under 
navnet Sahel. Området har indtil nu været en geo-
politisk ravnekrog, men i 2019 vil det få en større plads 
på Vestens dagsorden. 

Af frygt for afrikansk migration har Europa pum-
pet penge i udviklingsbistand og sikre grænser. Det er 
mest tydeligt i regionens benyttede transitland Niger, 
hvor antallet af gennemrejsende migranter er faldet 
fra 330.000 i 2016 til knap 100.000 i 2018. Men Sahel er 
meget mere end en gruppe af transitlande. 

Befolkningstallet eksploderer. I Niger får den gen-
nemsnitlige mor syv børn. Den samlede befolkning i de 
lande, der er kendt som G5 Sahel – Mauretanien, Mali, 
Burkina Faso, Niger og Tchad – er 78 mio. mennesker. 
I 2050 vil tallet (hvis man tror på FN’s prognoser) være 
over 200 mio. Og de går ikke en lys fremtid i møde. 
Regeringerne i Sahel er svage og knap nok til stede 
uden for de større byer. Korruption er dybt rodfæstet i 
samfundet. Fødevareproduktionen kan ikke følge med 
befolkningsudviklingen. Og klimaforandringer ram-
mer området hårdt. Mange steder bliver ørkenen større 
og kryber tættere og tættere på. FN’s World Food Pro-
gramme antager, at over 5 mio. mennesker i G5 Sahel 
har svært ved at finde nok mad, og de manglende res-
sourcer har allerede ledt til dødelige konflikter mellem 
nomadiske kvægavlere og landmænd. 

Der er også tiltagende jihadisme. Grupper med for-
bindelser til al-Qaeda, Boko Haram og Islamisk Stat har 
fodfæste i Mali, Niger og Tchad. Burkina Faso er også 
mindre stabil end tidligere. Styrker fra FN, USA, Frank-

Sult og sandflugt i Sahel

Den længe oversete region vil få mere opmærksomhed, men ikke på den gode måde

rig og Tyskland er udstationeret på tværs af Sahel, men 
har svært ved at dække området, der sammenlagt er tre 
gange større end Vesteuropa. FN’s mest dødelige mis-
sion er ikke i Congo eller Mellemøsten, men i Mali, hvor 
over 170 fredsbevarende soldater er blevet dræbt. Ifølge 
en amerikansk officer, der arbejder med Sahel, udgør 
regionen en stor risiko for Europa: Hvis kaos bryder ud, 
vil det betyde millioner af flygtninge. 

I 2019 hviler alle øjne på Burkina Faso, hvor den mul-
tilaterale Operation Flintlock, der er koordineret af USA, 
vil forsøge at slå ned på terrorisme. USA har også åbnet 
en dronebase i Niger, men Trump-regeringen har luftet 
idéen om at reducere den slags operationer med 50 pct. 

Europa bliver måske nødt til skrue op for sin tilste-
deværelse. Ifølge den tidligere britiske premierminister 
Tony Blair, er det nødvendigt at gentænke strategien: 
Hvis der ikke bliver gjort noget, er det måske for sent 
om bare tre til fem år. Europas fremtid er tæt forbundet 
med udviklingen i Sahel. 
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Jonathan Rosenthal  Afrika-korrespondent,  
The Economist  Makoko

En udhulet træstamme giver form til en kano, tæt 
pakket med kvinder klædt i jomfruelige hvide klæder 
på vej til kirke. En anden bærer en familie på vej til 

deres hjem, som er bygget på høje pæle og stikker op i den 
lagune, som udgør fundamentet for Lagos, Afrikas største 
by. Det våde slumkvarter Makoko, der befolkes af omtrent 
250.000 mennesker, har ikke mere plads at udvide sig på. 
Slummen har for længst vokset sig væk fra grunden i Ni-
gerias kommercielle hovedstad: Omkring en tredjedel af 
byens indbyggere bor ovenpå vandet. Trods et forbud mod 
yderligere udvidelse bliver den ved med at vokse, men nu 
vokser den opad: Nye toetagers lejligheder bygget på pæle 
hæver sig over husene for at skabe mere plads.

Det vil nok være i en tætpakket slum som denne, at et 
barn født i 2019 vil skubbe Nigeria forbi to afgørende mi-
lepæle. Først og fremmest vil barnet være Nigerias indbyg-
ger nummer 200 mio. og dermed være endnu et led i den 
kommende overhaling af USA som landet med verdens 
tredjestørste befolkning efter Kina og Indien. Det vil sand-
synligvis ske inden 2050. FN’s folketællere regner med, at 
Nigerias befolkning vil blive ved med at vokse i et hæsblæ-
sende tempo og nå op på næsten 800 mio. i 2100, som er 
den nuværende grænse for deres statistiske modeller. Den 
anden milepæl er, at barnet kunne blive nigerianer num-
mer 100 mio., der bor i en by, og dermed skubbe Nigerias 
urbaniseringsrate forbi 50 pct.

Begge forudsigelser skal dog tages med et gran salt, da 
ingen rigtigt ved præcis hvor mange mennesker, der er i 
Nigeria i dag. Tallet kan være flere millioner ved siden af. 
De nuværende estimater af Nigerias befolkning er baseret 
på en folketælling udført i 2006, som kunne have overdre-
vet tallet af politiske grunde. Men selvom tallene er for-
kerte, er tendensen stadig tydelig. Og den retning, Nigeria 
går i, vil afspejle sig i store dele af Afrika. FN regner med, 
at hele kontinentets befolkning vil fordobles fra 1,2 mia. i 
dag til 2,5 mia. i 2050 og så næsten blive fordoblet igen til 
4,5 mia. i 2100. De afrikanske byer, hvor 40 pct. af befolk-
ningen allerede bor, vil udgøre 21 af verdens 30 hurtigst 
voksende byer mellem 2018 og 2035. 

Disse forventninger er afgørende for, hvordan verden 
vil se på Afrika over de kommende årtier. Når virksomhe-
der ser på den hurtigt voksende urbane befolkning, ser de 
en oplagt markedsmulighed. Fabrikanter ser det som en 
kilde til ung arbejdskraft i en tid, hvor verdens arbejds-
styrke bliver ældre. Konsulentfirmaet McKinsey regner 
med, at Afrika vil have en større arbejdsdygtig befolkning 
end Indien og Kina i 2034. Andre ser kun farer og peger 
på risici for terrortrusler, konflikt og masseudvandring til 

Europa, hvis Afrika ikke kan skabe nok arbejdspladser og 
forbedre levestandarderne for de millioner af unge men-
nesker, som kontinentet vil afføde.

Men både optimisterne og pessimisterne tager nok fejl 
i deres antagelser om, at Afrikas befolkning vil vokse som 
forventet. FN’s Befolkningsdivision, hvis modeller betrag-
tes som guldstandarden, kan meget vel have overestime-
ret, hvad Afrikas befolkning vil være i 2100, med 2 mia., 
måske endda mere. Deres modeller er baseret på to fakto-
rer: Hvor hurtigt fertiliteten (gennemsnitligt antal af børn 
pr. kvinde) er faldet alle andre steder i verden og de sene-
ste fertilitetstendenser over hele Afrika. Ligesom de fleste 
andre fattige områder af verden er Afrikas fertilitetsrate 
faldet siden 1970’erne. Men faldet aftog midlertidigt om-
kring årtusindskiftet. Eftersom data i modellen nu viser en 
langsom nedgang i fertiliteten, forudsiger den en kæmpe 
befolkningsstigning i løbet af de næste 82 år.

Men endnu mere interessant end selve modellen er de 
underliggende årsager til, hvorfor den næsten med sik-

Spørgsmålet om 2,5 milliarder mennesker
De demografiske prognoser for Afrika kan vise sig at være helt forkerte

Kontinental kløft

  Kilder: FN; Wolfgang Lutz
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Det sker i 2019

Ghana siger 
velkommen til 

den ghanesiske 
diaspora i året for 

tilbagevenden, som 
de håber vil tilskynde 

folk af afrikansk 
afstamning til at 

genopdage deres arv 

kerhed undervurderer, hvor hurtigt fertiliteten vil falde de 
kommende årtier. For det første er urbanisering og hastig 
befolkningsvækst ikke en god kombination. Eftersom fa-
milier flytter fra landet og ind til byerne, vil fordelene og 
ulemperne ved at have mange børn ændre sig. På en gård 
kan et ekstra barn være brugbart til at holde øje med kvæ-
get eller opdyrke jorden. I byen er han eller hun en ekstra 
mund, der skal have mad, og et ekstra hoved, der skal un-
dervises. Kvinderne i Afrikas hovedstæder har to eller tre 
børn færre, end de har på landet. 

Ifølge Wolfgang Lutz fra Det Internationale Institut for 
Anvendt Systemanalyse er en god tommelfingerregel, at 
fertiliteten falder fra seks for kvinder uden uddannelse 
til fire for dem, der har færdiggjort grundskolen, og to for 
kvinder, der har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Han 
regner med, at hvis Afrika bliver ved med at få flere børn i 

skole, vil antallet af nye fødsler falde så drastisk, at konti-
nentet vil have omkring 2,9 mia. mennesker ved udgangen 
af århundredet.

En endnu mere hastig udvidelse af undervisningen 
på niveau med FN’s mål for bæredygtig udvikling vil have 
en endnu større indvirkning og holde Afrikas befolkning 
under 2 mia. Dette vil gøre det væsentligt nemmere at 
håndtere kontinentets mange problemer. Beskæftigelsen 
vil kunne udvides i et mere stabilt tempo. Byerne vil ikke 
vokse sig ud af infrastrukturen lige så hurtigt, som de gør 
nu. Undervisningsministerierne ville ikke behøve at bygge 
skoler i så hæsblæsende et tempo, hvilket ville give dem 
mulighed for at afsætte flere ressourcer til at beholde piger 
i skole i længere tid og bygge nye skoler i svært tilgængelige 
områder – heriblandt den flydende slum i Makoko, som i 
øjeblikket ikke har én eneste. 

Will Brown Vestafrika-korrespondent, The Economist 
nIaMeY og nouakChott

Da de gamle grækere så Sahara-ørkenen, konklu-
derede de, at solen måtte være faldet ned fra him-

melen, og alt brændt til støv. I de to årtusinder, der er 
gået siden da, har Europa aldrig følt sig tæt forbundet 
med de lande, der lå hinsides den store ørken. Men Sa-
haras mure er langsomt ved at smuldre. På den anden 
side ligger et tørt bælte af lande, der er kendt under 
navnet Sahel. Området har indtil nu været en geo-
politisk ravnekrog, men i 2019 vil det få en større plads 
på Vestens dagsorden. 

Af frygt for afrikansk migration har Europa pum-
pet penge i udviklingsbistand og sikre grænser. Det er 
mest tydeligt i regionens benyttede transitland Niger, 
hvor antallet af gennemrejsende migranter er faldet 
fra 330.000 i 2016 til knap 100.000 i 2018. Men Sahel er 
meget mere end en gruppe af transitlande. 

Befolkningstallet eksploderer. I Niger får den gen-
nemsnitlige mor syv børn. Den samlede befolkning i de 
lande, der er kendt som G5 Sahel – Mauretanien, Mali, 
Burkina Faso, Niger og Tchad – er 78 mio. mennesker. 
I 2050 vil tallet (hvis man tror på FN’s prognoser) være 
over 200 mio. Og de går ikke en lys fremtid i møde. 
Regeringerne i Sahel er svage og knap nok til stede 
uden for de større byer. Korruption er dybt rodfæstet i 
samfundet. Fødevareproduktionen kan ikke følge med 
befolkningsudviklingen. Og klimaforandringer ram-
mer området hårdt. Mange steder bliver ørkenen større 
og kryber tættere og tættere på. FN’s World Food Pro-
gramme antager, at over 5 mio. mennesker i G5 Sahel 
har svært ved at finde nok mad, og de manglende res-
sourcer har allerede ledt til dødelige konflikter mellem 
nomadiske kvægavlere og landmænd. 

Der er også tiltagende jihadisme. Grupper med for-
bindelser til al-Qaeda, Boko Haram og Islamisk Stat har 
fodfæste i Mali, Niger og Tchad. Burkina Faso er også 
mindre stabil end tidligere. Styrker fra FN, USA, Frank-

Sult og sandflugt i Sahel

Den længe oversete region vil få mere opmærksomhed, men ikke på den gode måde

rig og Tyskland er udstationeret på tværs af Sahel, men 
har svært ved at dække området, der sammenlagt er tre 
gange større end Vesteuropa. FN’s mest dødelige mis-
sion er ikke i Congo eller Mellemøsten, men i Mali, hvor 
over 170 fredsbevarende soldater er blevet dræbt. Ifølge 
en amerikansk officer, der arbejder med Sahel, udgør 
regionen en stor risiko for Europa: Hvis kaos bryder ud, 
vil det betyde millioner af flygtninge. 

I 2019 hviler alle øjne på Burkina Faso, hvor den mul-
tilaterale Operation Flintlock, der er koordineret af USA, 
vil forsøge at slå ned på terrorisme. USA har også åbnet 
en dronebase i Niger, men Trump-regeringen har luftet 
idéen om at reducere den slags operationer med 50 pct. 

Europa bliver måske nødt til skrue op for sin tilste-
deværelse. Ifølge den tidligere britiske premierminister 
Tony Blair, er det nødvendigt at gentænke strategien: 
Hvis der ikke bliver gjort noget, er det måske for sent 
om bare tre til fem år. Europas fremtid er tæt forbundet 
med udviklingen i Sahel. 
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John McDermott Afrika-korrespondent, The Economist,  
Johannesburg

I 1994 stod MIllIoner af sydafrikanere i kø fra morgen 
til aften for at få love til at stemme for første gang i lan-
dets historie. I mellemtiden er der gået 25 år, og livet er 

blevet bedre for den gennemsnitlige borger. Den gennem-
snitlige realindkomst er steget med næsten en tredjedel, 
dobbelt så mange ejer biler, børnedødeligheden er faldet 
med 40 pct., og antallet af drab er halveret. 

Alligevel er optimismen fra 1994 forduftet. Under 
Jacob Zuma, der var præsident fra 2009 til februar 2018, 
har Sydafrika udviklet sig til et klep-
tokrati. Væksten er dalet, statsgælden 
er vokset markant, og arbejdsløshe-
den er steget fra 23,7 pct. til 27,5 pct. 
Mordraten er også langsomt begyndt 
at stige igen. Mange sydafrikanere 
er derfor begyndt at vende ryggen 
til Den Afrikanske Nationalkongres 
(ANC), partiet, der førte an i kampen mod apartheid og har 
haft magten siden 1994. Til det lokale valg i 2016 var ANC’s 
andel af stemmerne 54 pct. – den var 62 pct. til parlaments-
valget i 2014. De tidligere støtter blev enten hjemme eller 
valgte i stedet at stemme på en af oppositionspartierne, 
hvad enten det var den socialliberale Demokratisk Alliance 
eller De Økonomiske Frihedskæmpere (EFF), der forkynder 
en giftig cocktail af marxisme og sort nationalisme.

Det er den arv, Cyril Ramaphosa overtog, da han blev 
præsident i februar. Han har siden renset ud i nogle af de 
institutioner, Jacob Zuma korrumperede, og han har givet 
noget anstændighed tilbage til præsidentembedet. Men 
økonomien er stadig i store problemer – den blev ramt af en 
recession i første halvdel af 2018 – og ANC er stadig splittet. 

Ramaphosas tilhængere siger, at han er nødt til at 
vinde et flertal på 60 pct. til ANC ved parlamentsvalget i 
2019, hvis han skal have et stort nok mandat til at refor-
mere partiet og landet. Et smalt flertal vil betyde, at han 
kommer under pres fra rebeller fra Zuma-tiden, der stadig 
gerne vil afsætte ham, eller rivaler som vicepræsidenten 
David Mabuza, der var med til at vælte Zuma. Hvis ANC 
ikke får flertal – hvilket for blot få år siden var utænkeligt 
– vil det betyde den første koalitionsregering i det sydafri-
kanske demokratis historie. 

Valgkampen bliver en svær balancegang for Ramap-
hosa. I håb om at berolige kritikerne internt i partiet og 
dem, der er betaget af EFF, taler han om “radikale økono-
miske ændringer”, eksempelvis med henblik på en jord-
reform. Samtidig understreger han over for sine allierede 
i erhvervslivet, at han ikke vil gøre noget, der vil skade 
økonomien. Ramaphosa er tidligere fagforeningschef, 
forhandler for ANC og forretningsmand – nu prøver han 
at være alle tre ting på én gang. 

Hvis nogen kan klare opgaven, er det Ramaphosa. 
Men selv hvis han vinder valget med et stort flertal, er det 
hårde arbejde med at fikse Sydafrikas problemer kun lige 
begyndt. 

Aman Rizvi udenrigskorrespondent, The Economist

Da MuhaMMadu buharI vandt Nigerias præsident-
valg i 2015, blev hans sejr mødt med eufori. Han be-
sejrede Folkets Demokratiske Parti (PDP), der havde 

siddet på magten, siden demokratiet blev genoprettet i 
1999. Mange håbede på, at Buhari og hans parti Alle Pro-
gressive Kongresser (APC), hvis partisymbol er en kost, ville 
rydde op i den korruption og dysfunktionalitet, der blom-
strede under PDP. Men når Afrikas mest folkerige land ven-
der tilbage til stemmeurnerne til februar, skal Buhari slås 

for sin politiske overlevelse. 
Begejstringen fra 2015 er for 

længst forsvundet. Prisen på olie, 
der er Nigerias primære eksportvare, 
styrtdykkede og sendte landet ud i en 
recession i 2016, som det langsomt er 
ved at kravle ud af. Buhari, der er 75 
år gammel, brugte en stor del af 2017 

i London, hvor han blev behandlet for en hemmeligholdt 
sygdom (mange syntes, at økonomien klarede sig bedre i 
hans fravær). Korruptionen er mindre markant, end den 
var under hans forgænger, Goodluck Jonathan, der fyrede 
direktøren for centralbanken for at have gjort opmærksom 
på, at olieindtægter for 20 mia. dollar (130 mia. kr.) var 
forsvundet. Men nigerianerne ser stadig for meget af det 
i hverdagen til at føle, at tingene virkelig har ændret sig. 

Ifølge meningsmålinger har Buharis popularitet ligget 
under 50 pct. det meste af 2018. Det er også ildevarslende, 
at partimedlemmer er hoppet af til fordel for PDP. For fire 
år siden var det omvendt, og de mange deserteringer fra 
PDP til APC var med til at sikre Jonathans nederlag. Buharis 
modstander i 2019, Atiku Abubakar, er en af disse dobbelte 
vendekåber. Han er også milliardær, tidligere vicepræ-
sident og har stillet op til præsidentvalget tre gange før. 
Ligesom Buhari er han også i sine 70’ere. Mange vælgere 
vil nære mistro over for Abubakars rigdom og snert af op-
portunisme, og derfor vil valget blive tæt. Resultatet vil af-
hænge af, hvem der vækker mindst apati. 

Så hvem vinder? Mange nigerianere er ligeglade. Po-
litikernes rokering frem og tilbage mellem partierne har 
overbevist dem om, at det alligevel vil være de samme 
mennesker, der får magten. PDP er smal favorit, men kun 
fordi forventningerne til Buhari var større, og skuffelsen 
over, at han ikke indfriede dem, er mere nylig. Men efter-
som en lang række regeringer ikke har evnet at gøre Ni-
geria mindre afhængig af olie, vurderer økonomen Ayo 
Teriba, at den økonomiske udvikling ikke vil afhænge af, 
hvem der vinder valget, men af prisen på råolie. 

Det relativt rolige demokrati på det føderale niveau vil 
sløre for nogle af brandene i Nigerias 36 delstater. Krigen 
mod Boko Haram i det nordøstlige Nigeria er gået i stå, og 
på landet bevæger jihadisterne sig frit. Banditter er på rov 
i det olierige Niger-delta.  Tingene vil muligvis ikke falde 
helt fra hinanden i 2019, men vælgerne har ikke megen 
grund til at tro, at de vil forbedres. 

Sidste chance
Ramaphosa er nødt til at overbevise sydafrikanerne 
om, at hans parti stadig fortjener magten 

Apatien i Nigeria
En tæt præsidentvalgkamp vil ikke overbevise 
vælgerne om, at noget vil ændre sig

Abiy Ahmed, 
Etiopiens unge nye 

premierminister, 
er usædvanlig. Når 
han siger, at han vil 
forvandle Etiopien 

til et demokrati, 
mener han det. Ikke 
den “revolutionære” 

slags, hans 
forgængere 

prædikede om, 
men et frit og åbent 

demokrati med 
pressefrihed og hele 

molevitten. Hvad 
hvis det lykkes for 
ham? Indtil videre 
har Etiopien kun 
kendt til kejsere, 

diktatorer og blodige 
revolutioner. Det 
er ildevarslende, 

at Abiys forsøg på 
liberalisering har 

medført forfærdelig 
etnisk vold. Hvis han 

formår at skabe et 
ægte demokrati, er 
han ikke bare gået 
imod strømmen på 
kontinentet – han 

vil have skabt et helt 
nyt Etiopien 

Hvis nu

Løb, kvinder, løb

Tidligere præsident i 
Liberia Ellen Johnson 
Sirleaf peger på nogle 
af de forhindringer, 
der står i vejen for 
kvinders deltagelse i 
afrikansk politik

Når Jeg ser tilbage på mit liv og på min 
politiske karriere, føles det som om, 
at hver dag var en kamp for nogen 

eller noget. Som kvinde kæmpede jeg for 
retten til at blive hørt og taget seriøst, og som 
politiker kæmpede jeg for et samfund med 
ytringsfrihed og grundlæggende menneske-
rettigheder. Kvinder fra hele verden i alle 
samfundslag kæmper for samme rettigheder, 
og mange bliver inspireret til at stille op til 
valg. I USA var der et rekordhøjt antal af kvin-
der, der stillede op til midtvejsvalget i novem-
ber 2018. 

I Liberia var der også et hidtil uset antal 
kvinder, der stillede op til valget i oktober 
2017, herunder én præsidentkandidat og 
seks vicepræsidentkandidater. Det er et stort 
fremskridt for kvindelige ledere i Liberia, 
men der er stadig meget, der skal gøres, i mit 
eget land såvel som i resten af Afrika. Kvinder 
står over for mange forhindringer ligesom 
dem, der nær havde forhindret mig i at blive 
det første folkevalgte kvindelige statsoverho-
ved i Afrika. Når jeg ser frem mod 2019, 14 år 
efter jeg først blev valgt, er der ikke én eneste 
kvindelig præsident på hele det afrikanske 
kontinent. På verdensplan er der kun 20 kvin-
delige statsoverhoveder eller regeringsledere, 
svarende til hhv. 5,6 pct. og 7,3. pct. af verdens 
ledere tilsammen. Det er ikke godt nok. 

Afrikanske kvinder er nået langt, og de 
har udvidet deres politiske deltagelse på alle 
regeringsniveauer. Men i Afrika har vi en ten-
dens til at fokusere på valgene og fejre dem 
som demokratiets “milepæle”: Vi er nødt til 
at se nærmere på processen og undersøge 
de forhindringer, der bremser flere – især 
kvinder – fra at stille op, inden valgkampen 
overhovedet er gået i gang. 

Kvinderne i Afrika har særligt tre udfor-
dringer i 2019. Først og fremmest er de politi-
ske outsidere. De repræsenterer forandring, 
og de kan nemt ses som en trussel mod status 
quo for dem, der sidder på magten. Dernæst 
er de nuværende partistrukturer hierarkiske 
og baseret på politiske vennetjenester; de er 
sjældent særlig åbne for nye idéer. 

Sidst men ikke mindst er der den barri-
ere, der opstår som resultat af manglende 
adgang til information. Den slags adgang gør 
kvinder bevidste om deres rettigheder – til 
en uddannelse, til en lige behandling og til 

at være fri fra vold. Oplyste kvinder er mere 
tilbøjelige til at deltage i den politiske proces 
og holde deres regeringer til ansvar. Alt bliver 
forstærket af en utilstrækkelig lovgivning 
om økonomisk støtte til valgkampagner, der 
uforholdsmæssigt holder kvinder tilbage fra 
at tage en større rolle i den politiske debat. 

Vil disse udfordringer blive løst i 2019? 
Selvom jeg er overbevist om, at den slags 
lovgivning i sidste ende vil høre fortiden til, 
i takt med at nationer verden over fortsætter 
deres uundgåelige march mod deltagelses-
demokratiet, er jeg godt klar over, at det vil 
kræve enorme kulturelle og samfundsmæs-
sige ændringer at få løst disse problemer på 
et enkelt år. 

Men jeg tror inderligt på, at vi kan gøre 
nogle mærkbare og konkrete fremskridt.  

Information skal være en rettighed
Hvis vi ser længere ud i fremtiden, tror jeg, 
at vi har opnået fuld politisk deltagelse, når 
kønskvoter – et nødvendigt første skridt på 
vejen mod politisk lighed – bliver unødven-
dige, når adgang til information bliver set 
som en rettighed, og når kvinder ikke læn-
gere føler sig nødsagede til at lave kampagner 
og demonstrere for at blive hørt i de beslut-
ningsprocesser, der vedrører dem.   

Jeg kan bevidne, at det første skridt for 
én kvinde ikke automatisk medfører frem-
skridt for alle kvinder. Men når først man 
har nedbrudt én barriere, er det nemmere at 
nedbryde den næste, om så den er kulturel, 
social, politisk eller økonomisk. 

Som Chiles tidligere præsident Michelle 
Bachelet sagde det: “Et bedre demokrati er et 
demokrati, hvor kvinder ikke bare har retten 
til at stemme, men også til at blive valgt.” 
Hvis vi skal opnå dette, er det ikke nok at 
tælle og analysere de få kvinder, der fører po-
litik på højeste niveau – vi er nødt til at bygge 
og understøtte fundamentet for den næste 
generation af kvindelige ledere. 

Jeg er glad for at se de mange kvindelige 
kandidater på begge sider af det politiske 
spektrum i USA og ser frem til at se, hvilke 
barrierer de vil bryde ned i 2019. Men vi må 
blive ved med at holde fast i, at demokratiske 
valg skal handle om visioner, idéer og tjene-
ste, ikke penge. 

Jeg bliver glad ved tanken om, at unge 
piger i Liberia, selv i de mest afsides lands-
byer, ved, at de også kan blive præsident en 
dag. Vi er nødt til at vise dem, hvordan de kan 
blive en del af den politiske debat, for det er i 
vores alles bedste interesse.

Jeg ser frem til at se, hvilke 
barrierer de vil bryde ned i 2019
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John McDermott Afrika-korrespondent, The Economist,  
Johannesburg

I 1994 stod MIllIoner af sydafrikanere i kø fra morgen 
til aften for at få love til at stemme for første gang i lan-
dets historie. I mellemtiden er der gået 25 år, og livet er 

blevet bedre for den gennemsnitlige borger. Den gennem-
snitlige realindkomst er steget med næsten en tredjedel, 
dobbelt så mange ejer biler, børnedødeligheden er faldet 
med 40 pct., og antallet af drab er halveret. 

Alligevel er optimismen fra 1994 forduftet. Under 
Jacob Zuma, der var præsident fra 2009 til februar 2018, 
har Sydafrika udviklet sig til et klep-
tokrati. Væksten er dalet, statsgælden 
er vokset markant, og arbejdsløshe-
den er steget fra 23,7 pct. til 27,5 pct. 
Mordraten er også langsomt begyndt 
at stige igen. Mange sydafrikanere 
er derfor begyndt at vende ryggen 
til Den Afrikanske Nationalkongres 
(ANC), partiet, der førte an i kampen mod apartheid og har 
haft magten siden 1994. Til det lokale valg i 2016 var ANC’s 
andel af stemmerne 54 pct. – den var 62 pct. til parlaments-
valget i 2014. De tidligere støtter blev enten hjemme eller 
valgte i stedet at stemme på en af oppositionspartierne, 
hvad enten det var den socialliberale Demokratisk Alliance 
eller De Økonomiske Frihedskæmpere (EFF), der forkynder 
en giftig cocktail af marxisme og sort nationalisme.

Det er den arv, Cyril Ramaphosa overtog, da han blev 
præsident i februar. Han har siden renset ud i nogle af de 
institutioner, Jacob Zuma korrumperede, og han har givet 
noget anstændighed tilbage til præsidentembedet. Men 
økonomien er stadig i store problemer – den blev ramt af en 
recession i første halvdel af 2018 – og ANC er stadig splittet. 

Ramaphosas tilhængere siger, at han er nødt til at 
vinde et flertal på 60 pct. til ANC ved parlamentsvalget i 
2019, hvis han skal have et stort nok mandat til at refor-
mere partiet og landet. Et smalt flertal vil betyde, at han 
kommer under pres fra rebeller fra Zuma-tiden, der stadig 
gerne vil afsætte ham, eller rivaler som vicepræsidenten 
David Mabuza, der var med til at vælte Zuma. Hvis ANC 
ikke får flertal – hvilket for blot få år siden var utænkeligt 
– vil det betyde den første koalitionsregering i det sydafri-
kanske demokratis historie. 

Valgkampen bliver en svær balancegang for Ramap-
hosa. I håb om at berolige kritikerne internt i partiet og 
dem, der er betaget af EFF, taler han om “radikale økono-
miske ændringer”, eksempelvis med henblik på en jord-
reform. Samtidig understreger han over for sine allierede 
i erhvervslivet, at han ikke vil gøre noget, der vil skade 
økonomien. Ramaphosa er tidligere fagforeningschef, 
forhandler for ANC og forretningsmand – nu prøver han 
at være alle tre ting på én gang. 

Hvis nogen kan klare opgaven, er det Ramaphosa. 
Men selv hvis han vinder valget med et stort flertal, er det 
hårde arbejde med at fikse Sydafrikas problemer kun lige 
begyndt. 

Aman Rizvi udenrigskorrespondent, The Economist

Da MuhaMMadu buharI vandt Nigerias præsident-
valg i 2015, blev hans sejr mødt med eufori. Han be-
sejrede Folkets Demokratiske Parti (PDP), der havde 

siddet på magten, siden demokratiet blev genoprettet i 
1999. Mange håbede på, at Buhari og hans parti Alle Pro-
gressive Kongresser (APC), hvis partisymbol er en kost, ville 
rydde op i den korruption og dysfunktionalitet, der blom-
strede under PDP. Men når Afrikas mest folkerige land ven-
der tilbage til stemmeurnerne til februar, skal Buhari slås 

for sin politiske overlevelse. 
Begejstringen fra 2015 er for 

længst forsvundet. Prisen på olie, 
der er Nigerias primære eksportvare, 
styrtdykkede og sendte landet ud i en 
recession i 2016, som det langsomt er 
ved at kravle ud af. Buhari, der er 75 
år gammel, brugte en stor del af 2017 

i London, hvor han blev behandlet for en hemmeligholdt 
sygdom (mange syntes, at økonomien klarede sig bedre i 
hans fravær). Korruptionen er mindre markant, end den 
var under hans forgænger, Goodluck Jonathan, der fyrede 
direktøren for centralbanken for at have gjort opmærksom 
på, at olieindtægter for 20 mia. dollar (130 mia. kr.) var 
forsvundet. Men nigerianerne ser stadig for meget af det 
i hverdagen til at føle, at tingene virkelig har ændret sig. 

Ifølge meningsmålinger har Buharis popularitet ligget 
under 50 pct. det meste af 2018. Det er også ildevarslende, 
at partimedlemmer er hoppet af til fordel for PDP. For fire 
år siden var det omvendt, og de mange deserteringer fra 
PDP til APC var med til at sikre Jonathans nederlag. Buharis 
modstander i 2019, Atiku Abubakar, er en af disse dobbelte 
vendekåber. Han er også milliardær, tidligere vicepræ-
sident og har stillet op til præsidentvalget tre gange før. 
Ligesom Buhari er han også i sine 70’ere. Mange vælgere 
vil nære mistro over for Abubakars rigdom og snert af op-
portunisme, og derfor vil valget blive tæt. Resultatet vil af-
hænge af, hvem der vækker mindst apati. 

Så hvem vinder? Mange nigerianere er ligeglade. Po-
litikernes rokering frem og tilbage mellem partierne har 
overbevist dem om, at det alligevel vil være de samme 
mennesker, der får magten. PDP er smal favorit, men kun 
fordi forventningerne til Buhari var større, og skuffelsen 
over, at han ikke indfriede dem, er mere nylig. Men efter-
som en lang række regeringer ikke har evnet at gøre Ni-
geria mindre afhængig af olie, vurderer økonomen Ayo 
Teriba, at den økonomiske udvikling ikke vil afhænge af, 
hvem der vinder valget, men af prisen på råolie. 

Det relativt rolige demokrati på det føderale niveau vil 
sløre for nogle af brandene i Nigerias 36 delstater. Krigen 
mod Boko Haram i det nordøstlige Nigeria er gået i stå, og 
på landet bevæger jihadisterne sig frit. Banditter er på rov 
i det olierige Niger-delta.  Tingene vil muligvis ikke falde 
helt fra hinanden i 2019, men vælgerne har ikke megen 
grund til at tro, at de vil forbedres. 

Sidste chance
Ramaphosa er nødt til at overbevise sydafrikanerne 
om, at hans parti stadig fortjener magten 

Apatien i Nigeria
En tæt præsidentvalgkamp vil ikke overbevise 
vælgerne om, at noget vil ændre sig

Abiy Ahmed, 
Etiopiens unge nye 

premierminister, 
er usædvanlig. Når 
han siger, at han vil 
forvandle Etiopien 

til et demokrati, 
mener han det. Ikke 
den “revolutionære” 

slags, hans 
forgængere 

prædikede om, 
men et frit og åbent 

demokrati med 
pressefrihed og hele 

molevitten. Hvad 
hvis det lykkes for 
ham? Indtil videre 
har Etiopien kun 
kendt til kejsere, 

diktatorer og blodige 
revolutioner. Det 
er ildevarslende, 

at Abiys forsøg på 
liberalisering har 

medført forfærdelig 
etnisk vold. Hvis han 

formår at skabe et 
ægte demokrati, er 
han ikke bare gået 
imod strømmen på 
kontinentet – han 

vil have skabt et helt 
nyt Etiopien 

Hvis nu

Løb, kvinder, løb

Tidligere præsident i 
Liberia Ellen Johnson 
Sirleaf peger på nogle 
af de forhindringer, 
der står i vejen for 
kvinders deltagelse i 
afrikansk politik

Når Jeg ser tilbage på mit liv og på min 
politiske karriere, føles det som om, 
at hver dag var en kamp for nogen 

eller noget. Som kvinde kæmpede jeg for 
retten til at blive hørt og taget seriøst, og som 
politiker kæmpede jeg for et samfund med 
ytringsfrihed og grundlæggende menneske-
rettigheder. Kvinder fra hele verden i alle 
samfundslag kæmper for samme rettigheder, 
og mange bliver inspireret til at stille op til 
valg. I USA var der et rekordhøjt antal af kvin-
der, der stillede op til midtvejsvalget i novem-
ber 2018. 

I Liberia var der også et hidtil uset antal 
kvinder, der stillede op til valget i oktober 
2017, herunder én præsidentkandidat og 
seks vicepræsidentkandidater. Det er et stort 
fremskridt for kvindelige ledere i Liberia, 
men der er stadig meget, der skal gøres, i mit 
eget land såvel som i resten af Afrika. Kvinder 
står over for mange forhindringer ligesom 
dem, der nær havde forhindret mig i at blive 
det første folkevalgte kvindelige statsoverho-
ved i Afrika. Når jeg ser frem mod 2019, 14 år 
efter jeg først blev valgt, er der ikke én eneste 
kvindelig præsident på hele det afrikanske 
kontinent. På verdensplan er der kun 20 kvin-
delige statsoverhoveder eller regeringsledere, 
svarende til hhv. 5,6 pct. og 7,3. pct. af verdens 
ledere tilsammen. Det er ikke godt nok. 

Afrikanske kvinder er nået langt, og de 
har udvidet deres politiske deltagelse på alle 
regeringsniveauer. Men i Afrika har vi en ten-
dens til at fokusere på valgene og fejre dem 
som demokratiets “milepæle”: Vi er nødt til 
at se nærmere på processen og undersøge 
de forhindringer, der bremser flere – især 
kvinder – fra at stille op, inden valgkampen 
overhovedet er gået i gang. 

Kvinderne i Afrika har særligt tre udfor-
dringer i 2019. Først og fremmest er de politi-
ske outsidere. De repræsenterer forandring, 
og de kan nemt ses som en trussel mod status 
quo for dem, der sidder på magten. Dernæst 
er de nuværende partistrukturer hierarkiske 
og baseret på politiske vennetjenester; de er 
sjældent særlig åbne for nye idéer. 

Sidst men ikke mindst er der den barri-
ere, der opstår som resultat af manglende 
adgang til information. Den slags adgang gør 
kvinder bevidste om deres rettigheder – til 
en uddannelse, til en lige behandling og til 

at være fri fra vold. Oplyste kvinder er mere 
tilbøjelige til at deltage i den politiske proces 
og holde deres regeringer til ansvar. Alt bliver 
forstærket af en utilstrækkelig lovgivning 
om økonomisk støtte til valgkampagner, der 
uforholdsmæssigt holder kvinder tilbage fra 
at tage en større rolle i den politiske debat. 

Vil disse udfordringer blive løst i 2019? 
Selvom jeg er overbevist om, at den slags 
lovgivning i sidste ende vil høre fortiden til, 
i takt med at nationer verden over fortsætter 
deres uundgåelige march mod deltagelses-
demokratiet, er jeg godt klar over, at det vil 
kræve enorme kulturelle og samfundsmæs-
sige ændringer at få løst disse problemer på 
et enkelt år. 

Men jeg tror inderligt på, at vi kan gøre 
nogle mærkbare og konkrete fremskridt.  

Information skal være en rettighed
Hvis vi ser længere ud i fremtiden, tror jeg, 
at vi har opnået fuld politisk deltagelse, når 
kønskvoter – et nødvendigt første skridt på 
vejen mod politisk lighed – bliver unødven-
dige, når adgang til information bliver set 
som en rettighed, og når kvinder ikke læn-
gere føler sig nødsagede til at lave kampagner 
og demonstrere for at blive hørt i de beslut-
ningsprocesser, der vedrører dem.   

Jeg kan bevidne, at det første skridt for 
én kvinde ikke automatisk medfører frem-
skridt for alle kvinder. Men når først man 
har nedbrudt én barriere, er det nemmere at 
nedbryde den næste, om så den er kulturel, 
social, politisk eller økonomisk. 

Som Chiles tidligere præsident Michelle 
Bachelet sagde det: “Et bedre demokrati er et 
demokrati, hvor kvinder ikke bare har retten 
til at stemme, men også til at blive valgt.” 
Hvis vi skal opnå dette, er det ikke nok at 
tælle og analysere de få kvinder, der fører po-
litik på højeste niveau – vi er nødt til at bygge 
og understøtte fundamentet for den næste 
generation af kvindelige ledere. 

Jeg er glad for at se de mange kvindelige 
kandidater på begge sider af det politiske 
spektrum i USA og ser frem til at se, hvilke 
barrierer de vil bryde ned i 2019. Men vi må 
blive ved med at holde fast i, at demokratiske 
valg skal handle om visioner, idéer og tjene-
ste, ikke penge. 

Jeg bliver glad ved tanken om, at unge 
piger i Liberia, selv i de mest afsides lands-
byer, ved, at de også kan blive præsident en 
dag. Vi er nødt til at vise dem, hvordan de kan 
blive en del af den politiske debat, for det er i 
vores alles bedste interesse.

Jeg ser frem til at se, hvilke 
barrierer de vil bryde ned i 2019
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Dilemmaet om internettet
Det er ikke et utvetydigt gode, at flere mennesker kommer online

Ludwig Siegele teknologiredaktør, The Economist

“Halvdelen af verdens befolkning er nu online.” 
Overskrifterne vil skrive sig selv i 2019, der 
ifølge Den Internationale Telekommunika-

tionsunion (ITU), der ligger under FN, bliver det år, hvor 
mere end 50 pct. af menneskeheden er kommet online. 

Selvom ITU er rundhåndede i deres afgrænsning af 
“online” (enhver, der har været på internettet inden for 
de sidste tre måneder, tæller med), er det alligevel en im-
ponerende milepæl. For ti år siden var tallet omtrent 20 
pct. Umiddelbart virker det som en god idé at lukke den 
“digitale afstand” mellem rig og fattig, særligt for den øko-
nomiske udvikling. Forskning tyder på, at en stigning i 
internetadgangen i et udviklingsland på 10 pct. korrelerer 
med en stigning på 1,35 pct. af bnp. 

Naturligvis har ITU og mange andre organisationer 
gode idéer til, hvordan man kan hjælpe internetadgangen 
på vej, særligt fordi farten er aftaget på det seneste. I en rap-
port fra september 2018 fremsætter FN’s bredbåndkommis-
sion en række anbefalinger til regeringer, herunder støtte 
til lokale digitale virksomheder eller skattelettelser på 
telekommunikationsudstyr. Interesseorganisationen Al-
liance For Affordable Internet (A4AI) fokuserer særligt på, 
hvordan man kan sænke priserne, enten ved mere konkur-
rence eller bedre allokering af de trådløse netværk. Grup-
pen mener, at regeringer burde have en målsætning om, 
at prisen på 1 gb data kommer ned under 2 pct. af den gen-
nemsnitlige månedsløn – indtil videre lever kun 24 ud af 
61 lande i A4AI’s “Affordability Report” fra 2018 op til målet. 

Det er ikke lutter lagkage
Store teknologifirmaer gør også deres for at få flere men-
nesker online. For eksempel er Facebooks Free Basics-pro-
gram nu tilgængeligt i 65 lande. Det giver smartphone-ejere 
gratis adgang til et begrænset udvalg af hjemmesider og 
tjenester, herunder Facebook og Whatsapp, besked-appen, 
som ejes af Facebook.

Men internettet – og de sociale medie-platforme, der 
er bygget ovenpå det – giver ikke kun mulighed for vækst 
og udvikling. Det kan også gøre alvorlig skade. Dette er der 
blevet talt meget om i rige lande, især efter misinforma-
tion, der blev spredt online, var med til at påvirke amerika-
nernes valg af Donald Trump som præsident og briternes 
valg om at forlade EU. Men de mulige konsekvenser i fat-
tige lande er endnu mere bekymrende.  

“Det er de samme problemer som i Vesten, bare endnu 
mere,” siger Sandy Parakilas fra Center for Humane Techno-
logy, en anden interesseorganisation. Brugere har sjældent 
erfaringer fra andre medier, så de stoler ofte på størstedelen 

af det, de læser på internettet. De har som regel også meget 
mindre valgfrihed, da internetgiganterne er endnu større i 
fattige lande, end de er i de rige (nye brugere af Facebooks 
Free Basics-plan er muligvis slet ikke klar over, at de kun 
har adgang til et nøje udvalgt udsnit af internettet). Disse 
lande har typisk også svagere institutioner, der lettere kan 
underkendes med misinformation, og autokratiske regi-
mer er ofte de allerværste til at sprede “fake news”. 

I Myanmar er Facebook blevet brugt til at sprede had 
mod rohingya-minoriteten. I Filippinerne har det hjulpet 
den populistiske præsident til at blive valgt, og nu bruger 
han det til smædekampagner mod sine modstandere i den 
blodige krig mod narkotika. I Indien er det Whatsapp, der 
har haft størst påvirkning. Appen, som bliver brugt af mere 
end 200 mio. mennesker i Indien, er blevet et sted, hvor 
udokumenterede rygter kan blomstre. I 2017 blev syv mænd 
i delstaten Jharkhand myrdet, efter rygter blev spredt på 
Whatsapp om, at der angiveligt var kidnappere i området. 
Er løsningen så at skrue ned for internetadgangen, indtil 

Det sker i 2019

For 500 år siden 
satte Ferdinand 
Magellan sejl fra 
Sevilla for at rejse 

Jorden rundt 

udviklingslandene er bedre til at takle den nye teknologi? 
Det ville være den forkerte løsning, siger Parakilas. Det er 
ikke alene formynderisk, det kommer sandsynligvis heller 
ikke til at virke. Selv uden initiativer fra regeringen vil flere 
og flere mennesker forsøge at komme online. At holde folk 
væk fra smartphones, der bliver billigere og billigere, vil 
let kunne give politisk bagslag. At blokere adgang til visse 
tjenester vil i bedste fald være en midlertidig løsning. Da 
Sri Lanka lukkede for en række sociale medier i marts 2018 
i håb om at inddæmme en etnisk konflikt, varede det ikke 
længe, før borgerne lavede private netværk for at undgå 
blokeringen. 

Giganter skal ændre attitude
Ifølge Dhanaraj Thakur fra A4AI er politikere først nu beg-
yndt at reagere. Eksisterende forslag såsom at forbedre den 
digitale dannelse, lave online “safe spaces” eller beskatte 
sociale medier (hvilket Uganda prøver at gøre) lyder ikke 
overbevisende. En mere lovende idé er at presse online-
giganterne til at ændre deres opførsel. Det er også en del 
af den såkaldte “Contract of the Web”, et initiativ iværksat 

af Sir Tim Berners-Lee, der opfandt World Wide Web, der 
håber at holde nettet åbent. 

En mulighed er at gøre det mindre nemt at dele ind-
hold på internettet, så misinformation ikke spredes lige 
så hurtigt (se boksen). Facebook har ændret Whatsapp, så 
det nu er sværere at videresende beskeder til store grupper. 
Online-giganterne er også nødt til at være mere til stede i 
de lande, de opererer i, så de kan hjælpe myndighederne 
med at løse problemerne (i alt for lang tid havde Facebook 
ingen ansatte i Myanmar). Men vigtigst af alt: Da misin-
formation som regel tiltrækker meget opmærksomhed, er 
firmaerne nødt til at gentænke deres forretningsmodeller, 
der som regel bygger på at få så meget af deres brugeres op-
mærksomhed som muligt og dernæst sælge den videre til 
annoncører. 

Lige meget hvordan man forsøger at takle problemerne, 
vil de ikke gå væk med det samme. “Det bliver meget værre, 
inden det bliver bedre,” forudser Renata Avila fra tænketan-
ken World Wide Web Foundation. Det er ikke godt nok bare 
at være forbundet, påpeger hun: “Vi er nødt til at forberede 
folk på, hvad de kan forvente.” 

Leo Mirani nyhedsredaktør, The Economist

Ligesom spredningen af fastfood ledte til 
“slowfood”-bevægelsen i 80’erne, og reality-tv af-

fødte “slow-tv” i 00’erne, vil de konstante lyde fra 
smartphonen om beskeder, tweets eller andre notifi-
kationer lede til “slow social”. Det er allerede begyndt. 
Engang gjorde sociale medier alt, hvad de kunne, for at 
gøre deres tjenester “gnidningsfri” og gøre det nemt at 
dele eller videresende beskeder, men nu er de begyndt 
at træde på bremsen. 

I juli begyndte besked-appen Whatsapp at begrænse, 
hvor mange mennesker man kunne skrive til på én 
gang, og fotodelingsappen Instagram har indført en 
“Du er helt ajour”-funktion, der fortæller brugerne, at 
nu har de “set alle nye opslag fra de seneste to dage” 
(læs: brug din tid på noget andet). Facebook har gjort 
det muligt for brugere at se, hvor meget tid de spilder 

“Slow social” 

Efter mange års råb efter opmærksomhed vil de sociale netværk trykke på bremsen

på det sociale medie, og endda snooze. I september an-
noncerede Twitter, at man ville lade brugerne gå tilbage 
til den oprindelige tidslinje, der viser opslag kronolo-
gisk, i stedet for den, der er kurateret af en algoritme for 
at holde på brugerne. 

Hvis disse ændringer virker, finder de sociale 
netværk sikkert ud af, at deres yndlingsmålestok, “en-
gagement” (hvor meget tid brugerne bruger på deres 
tjenester), vil falde. Men selv hvis det går ud over deres 
vækst, vil det hjælpe dem på lang sigt at skrue ned: Det 
holder deres brugere glade, og de vil blive mindre be-
brejdet for viral misinformation og digital mobning. 

Twitters algoritme betød, at ting hurtigere gik viralt 
– det samme gjorde Whatsapps ubegrænsede besked-
funktioner. At gøre det sværere for opslag at gå viralt 
er muligvis den mest rimelige måde, sociale medier 
kan bekæmpe problemet om misinformation, uden de 
skal gøre sig dommere over sandheden. Anekdotiske 
beviser fra Indien, hvor Whatsapp har begrænset vide-
resendelsesfunktionen grundet en serie af lynchninger 
forårsaget af virale (og udokumenterede) rygter, viser, 
at de digitale vejbump virker. 

Facebook, der ejer både Whatsapp og Instagram, har 
udtalt, at deres håb er, at brugernes tid på platformen 
skal være “tilsigtet, positiv og inspirerende”. Det er 
en anerkendelse af, at det har en skadelig virkning på 
brugerne at sidde foran skærmen hele tiden. Facebook 
så hellere, at deres brugere modererede deres indtag af 
polariserende holdninger og feriebilleder, så de ikke 
bliver trætte af det og stopper med at bruge platformen. 

De nye funktioner er lidt ligesom trafikskilte og 
rastepladser på informationsmotorvejen. Forvent flere 
skilte – og vejbump – i 2019. 
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Dilemmaet om internettet
Det er ikke et utvetydigt gode, at flere mennesker kommer online

Ludwig Siegele teknologiredaktør, The Economist

“Halvdelen af verdens befolkning er nu online.” 
Overskrifterne vil skrive sig selv i 2019, der 
ifølge Den Internationale Telekommunika-

tionsunion (ITU), der ligger under FN, bliver det år, hvor 
mere end 50 pct. af menneskeheden er kommet online. 

Selvom ITU er rundhåndede i deres afgrænsning af 
“online” (enhver, der har været på internettet inden for 
de sidste tre måneder, tæller med), er det alligevel en im-
ponerende milepæl. For ti år siden var tallet omtrent 20 
pct. Umiddelbart virker det som en god idé at lukke den 
“digitale afstand” mellem rig og fattig, særligt for den øko-
nomiske udvikling. Forskning tyder på, at en stigning i 
internetadgangen i et udviklingsland på 10 pct. korrelerer 
med en stigning på 1,35 pct. af bnp. 

Naturligvis har ITU og mange andre organisationer 
gode idéer til, hvordan man kan hjælpe internetadgangen 
på vej, særligt fordi farten er aftaget på det seneste. I en rap-
port fra september 2018 fremsætter FN’s bredbåndkommis-
sion en række anbefalinger til regeringer, herunder støtte 
til lokale digitale virksomheder eller skattelettelser på 
telekommunikationsudstyr. Interesseorganisationen Al-
liance For Affordable Internet (A4AI) fokuserer særligt på, 
hvordan man kan sænke priserne, enten ved mere konkur-
rence eller bedre allokering af de trådløse netværk. Grup-
pen mener, at regeringer burde have en målsætning om, 
at prisen på 1 gb data kommer ned under 2 pct. af den gen-
nemsnitlige månedsløn – indtil videre lever kun 24 ud af 
61 lande i A4AI’s “Affordability Report” fra 2018 op til målet. 

Det er ikke lutter lagkage
Store teknologifirmaer gør også deres for at få flere men-
nesker online. For eksempel er Facebooks Free Basics-pro-
gram nu tilgængeligt i 65 lande. Det giver smartphone-ejere 
gratis adgang til et begrænset udvalg af hjemmesider og 
tjenester, herunder Facebook og Whatsapp, besked-appen, 
som ejes af Facebook.

Men internettet – og de sociale medie-platforme, der 
er bygget ovenpå det – giver ikke kun mulighed for vækst 
og udvikling. Det kan også gøre alvorlig skade. Dette er der 
blevet talt meget om i rige lande, især efter misinforma-
tion, der blev spredt online, var med til at påvirke amerika-
nernes valg af Donald Trump som præsident og briternes 
valg om at forlade EU. Men de mulige konsekvenser i fat-
tige lande er endnu mere bekymrende.  

“Det er de samme problemer som i Vesten, bare endnu 
mere,” siger Sandy Parakilas fra Center for Humane Techno-
logy, en anden interesseorganisation. Brugere har sjældent 
erfaringer fra andre medier, så de stoler ofte på størstedelen 

af det, de læser på internettet. De har som regel også meget 
mindre valgfrihed, da internetgiganterne er endnu større i 
fattige lande, end de er i de rige (nye brugere af Facebooks 
Free Basics-plan er muligvis slet ikke klar over, at de kun 
har adgang til et nøje udvalgt udsnit af internettet). Disse 
lande har typisk også svagere institutioner, der lettere kan 
underkendes med misinformation, og autokratiske regi-
mer er ofte de allerværste til at sprede “fake news”. 

I Myanmar er Facebook blevet brugt til at sprede had 
mod rohingya-minoriteten. I Filippinerne har det hjulpet 
den populistiske præsident til at blive valgt, og nu bruger 
han det til smædekampagner mod sine modstandere i den 
blodige krig mod narkotika. I Indien er det Whatsapp, der 
har haft størst påvirkning. Appen, som bliver brugt af mere 
end 200 mio. mennesker i Indien, er blevet et sted, hvor 
udokumenterede rygter kan blomstre. I 2017 blev syv mænd 
i delstaten Jharkhand myrdet, efter rygter blev spredt på 
Whatsapp om, at der angiveligt var kidnappere i området. 
Er løsningen så at skrue ned for internetadgangen, indtil 
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udviklingslandene er bedre til at takle den nye teknologi? 
Det ville være den forkerte løsning, siger Parakilas. Det er 
ikke alene formynderisk, det kommer sandsynligvis heller 
ikke til at virke. Selv uden initiativer fra regeringen vil flere 
og flere mennesker forsøge at komme online. At holde folk 
væk fra smartphones, der bliver billigere og billigere, vil 
let kunne give politisk bagslag. At blokere adgang til visse 
tjenester vil i bedste fald være en midlertidig løsning. Da 
Sri Lanka lukkede for en række sociale medier i marts 2018 
i håb om at inddæmme en etnisk konflikt, varede det ikke 
længe, før borgerne lavede private netværk for at undgå 
blokeringen. 

Giganter skal ændre attitude
Ifølge Dhanaraj Thakur fra A4AI er politikere først nu beg-
yndt at reagere. Eksisterende forslag såsom at forbedre den 
digitale dannelse, lave online “safe spaces” eller beskatte 
sociale medier (hvilket Uganda prøver at gøre) lyder ikke 
overbevisende. En mere lovende idé er at presse online-
giganterne til at ændre deres opførsel. Det er også en del 
af den såkaldte “Contract of the Web”, et initiativ iværksat 

af Sir Tim Berners-Lee, der opfandt World Wide Web, der 
håber at holde nettet åbent. 

En mulighed er at gøre det mindre nemt at dele ind-
hold på internettet, så misinformation ikke spredes lige 
så hurtigt (se boksen). Facebook har ændret Whatsapp, så 
det nu er sværere at videresende beskeder til store grupper. 
Online-giganterne er også nødt til at være mere til stede i 
de lande, de opererer i, så de kan hjælpe myndighederne 
med at løse problemerne (i alt for lang tid havde Facebook 
ingen ansatte i Myanmar). Men vigtigst af alt: Da misin-
formation som regel tiltrækker meget opmærksomhed, er 
firmaerne nødt til at gentænke deres forretningsmodeller, 
der som regel bygger på at få så meget af deres brugeres op-
mærksomhed som muligt og dernæst sælge den videre til 
annoncører. 

Lige meget hvordan man forsøger at takle problemerne, 
vil de ikke gå væk med det samme. “Det bliver meget værre, 
inden det bliver bedre,” forudser Renata Avila fra tænketan-
ken World Wide Web Foundation. Det er ikke godt nok bare 
at være forbundet, påpeger hun: “Vi er nødt til at forberede 
folk på, hvad de kan forvente.” 

Leo Mirani nyhedsredaktør, The Economist

Ligesom spredningen af fastfood ledte til 
“slowfood”-bevægelsen i 80’erne, og reality-tv af-

fødte “slow-tv” i 00’erne, vil de konstante lyde fra 
smartphonen om beskeder, tweets eller andre notifi-
kationer lede til “slow social”. Det er allerede begyndt. 
Engang gjorde sociale medier alt, hvad de kunne, for at 
gøre deres tjenester “gnidningsfri” og gøre det nemt at 
dele eller videresende beskeder, men nu er de begyndt 
at træde på bremsen. 

I juli begyndte besked-appen Whatsapp at begrænse, 
hvor mange mennesker man kunne skrive til på én 
gang, og fotodelingsappen Instagram har indført en 
“Du er helt ajour”-funktion, der fortæller brugerne, at 
nu har de “set alle nye opslag fra de seneste to dage” 
(læs: brug din tid på noget andet). Facebook har gjort 
det muligt for brugere at se, hvor meget tid de spilder 

“Slow social” 

Efter mange års råb efter opmærksomhed vil de sociale netværk trykke på bremsen

på det sociale medie, og endda snooze. I september an-
noncerede Twitter, at man ville lade brugerne gå tilbage 
til den oprindelige tidslinje, der viser opslag kronolo-
gisk, i stedet for den, der er kurateret af en algoritme for 
at holde på brugerne. 

Hvis disse ændringer virker, finder de sociale 
netværk sikkert ud af, at deres yndlingsmålestok, “en-
gagement” (hvor meget tid brugerne bruger på deres 
tjenester), vil falde. Men selv hvis det går ud over deres 
vækst, vil det hjælpe dem på lang sigt at skrue ned: Det 
holder deres brugere glade, og de vil blive mindre be-
brejdet for viral misinformation og digital mobning. 

Twitters algoritme betød, at ting hurtigere gik viralt 
– det samme gjorde Whatsapps ubegrænsede besked-
funktioner. At gøre det sværere for opslag at gå viralt 
er muligvis den mest rimelige måde, sociale medier 
kan bekæmpe problemet om misinformation, uden de 
skal gøre sig dommere over sandheden. Anekdotiske 
beviser fra Indien, hvor Whatsapp har begrænset vide-
resendelsesfunktionen grundet en serie af lynchninger 
forårsaget af virale (og udokumenterede) rygter, viser, 
at de digitale vejbump virker. 

Facebook, der ejer både Whatsapp og Instagram, har 
udtalt, at deres håb er, at brugernes tid på platformen 
skal være “tilsigtet, positiv og inspirerende”. Det er 
en anerkendelse af, at det har en skadelig virkning på 
brugerne at sidde foran skærmen hele tiden. Facebook 
så hellere, at deres brugere modererede deres indtag af 
polariserende holdninger og feriebilleder, så de ikke 
bliver trætte af det og stopper med at bruge platformen. 

De nye funktioner er lidt ligesom trafikskilte og 
rastepladser på informationsmotorvejen. Forvent flere 
skilte – og vejbump – i 2019. 
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An Xiao Mina, teknolog, san francisco

I 2019 vil den globale realpolitik fortsætte kollisions-
kursen med reality-tv. Bare tænk på, hvad der skete 
i 2018: Mødet mellem præsident Donald Trump og 

Kim Jong-un var en stjernespækket affære med en offi-
ciel trailer på Youtube, der afbildede det som et møde 
mellem to superhelte, og deltagerne fik endda gratis 
T-shirts og usb-nøgler. Israels premierminister, Ben-
jamin Netanyahu, afholdt en såkaldt AMA (“ask me 
anything”)-spørgerunde på Instagram. Nye afsløringer 
om Ruslands “troldefarm” fremhævede, hvor dygtige de 
ansatte var til at bruge polemiske interne internetjokes 
og slå dem op på Facebook. 

Alt dette passer ind med den bredere tendens om 
statsmagter, hvis nye mediestrategier minder mere om 
underholdning end traditionel politisk kommunikation. 
For eksempel lancerede den kinesiske Tencent-platform i 
2017 et videospil, hvor spilleren klapper ad præsident Xi 
Jinping. I årevis har Myanmars militærstyre styret en on-
line propagandakampagne via falske popstar-fanprofiler. 

Det mest berømte eksempel er naturligvis realitystjer-
nen, der blev præsident, nemlig Donald Trump. Ansatte 
bliver hyret og fyret fra Det Hvide Hus i en sådan grad, at 
det bliver sammenlignet med et realityshow. Den tidli-
gere chef for den amerikanske tv-station CBS Les Moonve 
sagde, at Trumps kandidatur “muligvis ikke er særligt godt 
for USA, men det er allerhelvedes godt for CBS.” Hvis det 
er godt for seertallene, er det godt for bundlinjen. Nu hvor 
nyhedsforbrugere har uanede mængder af medier at vælge 
imellem, er de konstante overraskelser, skandaler og dra-
maer en god måde for politikere såvel som tv-stationer at 
holde fast i folks opmærksomhed. 

Det virker også uden for traditionelt fjernsyn. For de 
online nyhedskanaler, der løbende skal håndtere nye 
nedskæringer og er afhængige af netreklamer for at over-
leve, kan det at fremstille politik som reality hjælpe med 
at tiltrække læsere i et barsk medielandskab. Sociale me-
dieplatforme, hvis forretningsmodel også er afhængig af 
annoncører, bruger algoritmer til at maksimere brugernes 
følelsesmæssige engagement og dermed deres indtægter. 
Derfor ser brugerne af disse platforme oftere personlig-
hedsdrevne kontroverser og ikke egentlig politik. 

Billige produktioner
Her er det vigtigt at forstå den økonomiske baggrund, der 
har affødt reality-tv. De stigende produktionsomkostnin-
ger og behovet for at fylde sendetiden betød, at flere og 
flere tv-stationer var tvunget til at finde nye formater, der 
var billige at producere, men stadig tiltrak seere og an-
nonceindtægter. De mest succesfulde realityshows mak-
simerede indtægterne ved at udvide deres personligheders 
brands langt ud over fjernsynet, hvad end det var bøger, tøj, 
legetøj, videospil eller andet. Trump er pioner inden for 
at bruge den slags merchandise i den politiske sfære; det 
bedste eksempel er de røde “Make America Great Again”-
kasketter. 

Regeringer har altid taget nye medier til sig, så det er vel 
den logiske udvikling af en historisk tendens. Både Goeb-
bels og Roosevelt var gode til at bruge radioen. Reagan 
tilpassede sin tidsplan til at passe ind i sendefladen. Det 
kinesiske kommunistparti producerede film til at under-
støtte Kulturrevolutionen. I dag kan stater bruge reality-
modellen til at påvirke både deres eget folk såvel som et 
bredere internationalt publikum. 

Tv-studier har længe vidst, at reality-genrens succes 
skyldes, at det føles ægte, selvom det er iscenesat og til-
passet i klipperummet. Det er en ideel formel for statslige 
medier, og i 2019 vil regeringer satse på den mest praktiske 
taktik for at opnå den indflydelse, de ønsker. Det er ikke 
længere vigtigt, at det er ægte, bare det virker ægte. I nogle 
lande, såsom Rusland (hvor præsident Vladimir Putin for 
nylig har lanceret et realityshow), er det allerede tilfældet. 

I demokratier vil nyheder, der er relateret til valg, 
være behæftet med skandaløse og emotionelle udtalel-
ser fra politikere. I mere autoritære stater vil regimerne 
bruge popkultur, memes og spil til propaganda. Rundt 
omkring i verden vil vigtige begivenheder blive akkom-
pagneret af Instagram-trailere, speciallavet merchan-
dise og tilsyneladende henkastede bemærkninger, der 
vil medføre overskrifter, hashtags og søgetrends. Flere 
af verdens ledere vil mundhugges på Twitter, Instagram 
og andre platforme. Hvis man ønsker at forstå det geopo-
litiske spil i 2019, gør man klogt i at analysere, hvordan 
Kim (Kardashian, ikke Jong-un), Kanye og Taylor små-
skændes på de sociale medier. 

Realitypolitik
Den politiske realitet vil nærme sig reality-tv endnu mere
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Kampen mellem globalister og nationalister bliver 
et af de vigtigste temaer i verdenspolitikken i 2019, 
og den vil blive udkæmpet på forskellig vis i Europa, 

Asien, Afrika og Nord- og Sydamerika. Betegnelserne “glo-
balister” og “nationalister” er selvfølgelig upræcise, men 
de tydeliggør alligevel en reel konflikt, der lige nu udspiller 
sig i en række forskellige lande med meget forskellig kultur 
og grad af rigdom. 

Den mest indflydelsesrige politiker i felttoget mod “glo-
balisterne” er Donald Trump. Den amerikanske præsident 

har brugt netop det ord til at fordømme en samfundselite, 
der ifølge ham har forrådt den amerikanske arbejderklasse 
til fordel for udenlandske interesser. Trumps økonomiske 
protektionisme, der fik vind i sejlene i 2018, bliver præsen-
teret som et forsøg på at korrigere kursen. 

Den økonomiske teori bag Trumps “America Fir-
st”-nationalisme er tvivlsom, men der er ingen tvivl om, 
at han har har ramt en nerve i det amerikanske samfund. 
Trump-støtter bor som oftest udenfor de store byer, og 
færre af dem har gået på universitetet. På den måde ligner 
Trump-koalitionen den britiske koalition, der stemte for 
brexit i 2016.

I Europa er politikere som Italiens Matteo Salvini og 
Ungarns Viktor Orbán en del af den nye nationalistiske 
bølge. I Tyrkiet er “sorte tyrkere”, der bor i landsbyer og 
støtter præsident Recep Tayyip Erdogan, i bitter konflikt 
med “hvide tyrkere”, der ser sig selv som sekulære og in-
ternationalt orienterede – og splittelsen kan blive forvær-
ret, hvis Tyrkiets økonomiske problemer fortsætter. Også 
i Asien ses en opdeling af middelklassen mellem vælgere i 
storbyer og dem i mindre byer. I Thailand bliver konflikten 
mellem “de røde” på landet og “de gule” i Bangkok afprøvet 
ved et parlamentsvalg. 

Konflikten mellem globalister og nationalister vil blive 
mere væsentlig i 2019. Den amerikanske “kulturkrig” bliver 
endnu mere intens efter midtvejsvalget. EU-parlaments-
valget til maj vil også blive en slagmark for nationalister 
og globalister. Indtil videre har EU-Parlamentet primært 
bestået af centrum-højre- og centrum-venstre-partier, og 
begge sider har været enige om det europæiske sammen-
hold og mindre bekymrede over de enkelte landes tab af 
suverænitet. Men de nationalistiske partier samler styrke. 
Netop nu forsøger man at danne en paneuropæisk national-
populistisk front, bl.a. støttet af Steve Bannon, der tidligere 
var chefstrateg i Trumps regering. Han har skabt en alliance 
under navnet “The Movement”, der samler nationalistiske 
partier såsom det franske Rassemblement National (‘Na-
tional samling’), Italiens Lega Nord (‘Den nord lige liga’) og 
det belgiske Parti Populaire (‘Folkepartiet’).

Da EU-valg ofte bliver brugt til proteststemmer, er der 
mulighed for, at partier associeret med The Movement 
kan lave store indhug i 2019. Sker det, kan EU-Parlamentet 
pludselig få en ny og uventet rolle: I årtier var parlamentet 
EU-regiets største fortaler for europæisk integration, men 
efter maj bliver det måske en platform for europæiske na-
tionalister, der slås mod de andre EU-institutioners “glo-
balistiske” agenda. 

Eskpropriation uden kompensation
Kampen vil også blive tydelig i Afrika og Asien. I Sydaf-
rika vil parlamentsvalget være en mulighed for opposi-
tionspartiet De Økonomiske Frihedskæmpere (EFF), der 
kræver, at statens eksproprierer land fra hvide landejere 
uden kompensation. EFF’s nationalpopulistiske sag vil 
kun blive styrket af det faktum, at Sydafrikas nye præsi-
dent, Cyril Ramaphosa, er en forretningsmand, der har 
siddet i bestyrelsen i flere internationale virksomheder. 
Ramaphosa er nødt til at finde ud af, hvor meget han kan 
imødekomme dem, der kræver en omfordeling af den 
sydafrikanske jord, uden at afskrække erhvervslivet og 
udenlandske investorer. 

Valgene i Indien og Indonesien vil være udtryk for de 
asiatiske udgaver af konflikten. Indiens premierminister, 
Narendra Modi, og hans parti, Bharathiya Janata Party, har 
blandet hindunationalisme med markedsliberalistisk re-
torik, men regeringen er kommet under økonomisk pres 
og er begyndt at blive mere protektionistiske. 

Indonesien har præsident- og parlamentsvalg i april. 
Den nuværende præsident, Joko Widodo – kendt som Jo-
kowi – er mild og reformorienteret, men han er under pres; 
islamister vil have ham til at føre en mere identitetsbase-
ret, nationalistisk politik. Jokowi har nu valgt en konserva-
tiv religiøs vicepræsidentkandidat og dermed sået tvivl om 
Indonesiens plads som en udadvendt bastion for moderat 
islam. 

Alle disse valg er en del af en verdensomspændende 
debat om globaliseringens fremtid. I 30 år har der været 
konsensus, og det har ledt til frie, åbne markeder. Men de 
nationalpopulistiske partier verden over truer nu med at 
ændre det. Denne kamp bliver den store politiske historie 
i 2019. 

Det store politiske skel
Globalister og nationalister er i slåskamp verden over
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An Xiao Mina, teknolog, san francisco

I 2019 vil den globale realpolitik fortsætte kollisions-
kursen med reality-tv. Bare tænk på, hvad der skete 
i 2018: Mødet mellem præsident Donald Trump og 

Kim Jong-un var en stjernespækket affære med en offi-
ciel trailer på Youtube, der afbildede det som et møde 
mellem to superhelte, og deltagerne fik endda gratis 
T-shirts og usb-nøgler. Israels premierminister, Ben-
jamin Netanyahu, afholdt en såkaldt AMA (“ask me 
anything”)-spørgerunde på Instagram. Nye afsløringer 
om Ruslands “troldefarm” fremhævede, hvor dygtige de 
ansatte var til at bruge polemiske interne internetjokes 
og slå dem op på Facebook. 

Alt dette passer ind med den bredere tendens om 
statsmagter, hvis nye mediestrategier minder mere om 
underholdning end traditionel politisk kommunikation. 
For eksempel lancerede den kinesiske Tencent-platform i 
2017 et videospil, hvor spilleren klapper ad præsident Xi 
Jinping. I årevis har Myanmars militærstyre styret en on-
line propagandakampagne via falske popstar-fanprofiler. 

Det mest berømte eksempel er naturligvis realitystjer-
nen, der blev præsident, nemlig Donald Trump. Ansatte 
bliver hyret og fyret fra Det Hvide Hus i en sådan grad, at 
det bliver sammenlignet med et realityshow. Den tidli-
gere chef for den amerikanske tv-station CBS Les Moonve 
sagde, at Trumps kandidatur “muligvis ikke er særligt godt 
for USA, men det er allerhelvedes godt for CBS.” Hvis det 
er godt for seertallene, er det godt for bundlinjen. Nu hvor 
nyhedsforbrugere har uanede mængder af medier at vælge 
imellem, er de konstante overraskelser, skandaler og dra-
maer en god måde for politikere såvel som tv-stationer at 
holde fast i folks opmærksomhed. 

Det virker også uden for traditionelt fjernsyn. For de 
online nyhedskanaler, der løbende skal håndtere nye 
nedskæringer og er afhængige af netreklamer for at over-
leve, kan det at fremstille politik som reality hjælpe med 
at tiltrække læsere i et barsk medielandskab. Sociale me-
dieplatforme, hvis forretningsmodel også er afhængig af 
annoncører, bruger algoritmer til at maksimere brugernes 
følelsesmæssige engagement og dermed deres indtægter. 
Derfor ser brugerne af disse platforme oftere personlig-
hedsdrevne kontroverser og ikke egentlig politik. 

Billige produktioner
Her er det vigtigt at forstå den økonomiske baggrund, der 
har affødt reality-tv. De stigende produktionsomkostnin-
ger og behovet for at fylde sendetiden betød, at flere og 
flere tv-stationer var tvunget til at finde nye formater, der 
var billige at producere, men stadig tiltrak seere og an-
nonceindtægter. De mest succesfulde realityshows mak-
simerede indtægterne ved at udvide deres personligheders 
brands langt ud over fjernsynet, hvad end det var bøger, tøj, 
legetøj, videospil eller andet. Trump er pioner inden for 
at bruge den slags merchandise i den politiske sfære; det 
bedste eksempel er de røde “Make America Great Again”-
kasketter. 

Regeringer har altid taget nye medier til sig, så det er vel 
den logiske udvikling af en historisk tendens. Både Goeb-
bels og Roosevelt var gode til at bruge radioen. Reagan 
tilpassede sin tidsplan til at passe ind i sendefladen. Det 
kinesiske kommunistparti producerede film til at under-
støtte Kulturrevolutionen. I dag kan stater bruge reality-
modellen til at påvirke både deres eget folk såvel som et 
bredere internationalt publikum. 

Tv-studier har længe vidst, at reality-genrens succes 
skyldes, at det føles ægte, selvom det er iscenesat og til-
passet i klipperummet. Det er en ideel formel for statslige 
medier, og i 2019 vil regeringer satse på den mest praktiske 
taktik for at opnå den indflydelse, de ønsker. Det er ikke 
længere vigtigt, at det er ægte, bare det virker ægte. I nogle 
lande, såsom Rusland (hvor præsident Vladimir Putin for 
nylig har lanceret et realityshow), er det allerede tilfældet. 

I demokratier vil nyheder, der er relateret til valg, 
være behæftet med skandaløse og emotionelle udtalel-
ser fra politikere. I mere autoritære stater vil regimerne 
bruge popkultur, memes og spil til propaganda. Rundt 
omkring i verden vil vigtige begivenheder blive akkom-
pagneret af Instagram-trailere, speciallavet merchan-
dise og tilsyneladende henkastede bemærkninger, der 
vil medføre overskrifter, hashtags og søgetrends. Flere 
af verdens ledere vil mundhugges på Twitter, Instagram 
og andre platforme. Hvis man ønsker at forstå det geopo-
litiske spil i 2019, gør man klogt i at analysere, hvordan 
Kim (Kardashian, ikke Jong-un), Kanye og Taylor små-
skændes på de sociale medier. 

Realitypolitik
Den politiske realitet vil nærme sig reality-tv endnu mere

An Xiao Mina er 
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Gideon Rachman chefkommentator, udenlandske 
anliggender, Financial Times

Kampen mellem globalister og nationalister bliver 
et af de vigtigste temaer i verdenspolitikken i 2019, 
og den vil blive udkæmpet på forskellig vis i Europa, 

Asien, Afrika og Nord- og Sydamerika. Betegnelserne “glo-
balister” og “nationalister” er selvfølgelig upræcise, men 
de tydeliggør alligevel en reel konflikt, der lige nu udspiller 
sig i en række forskellige lande med meget forskellig kultur 
og grad af rigdom. 

Den mest indflydelsesrige politiker i felttoget mod “glo-
balisterne” er Donald Trump. Den amerikanske præsident 

har brugt netop det ord til at fordømme en samfundselite, 
der ifølge ham har forrådt den amerikanske arbejderklasse 
til fordel for udenlandske interesser. Trumps økonomiske 
protektionisme, der fik vind i sejlene i 2018, bliver præsen-
teret som et forsøg på at korrigere kursen. 

Den økonomiske teori bag Trumps “America Fir-
st”-nationalisme er tvivlsom, men der er ingen tvivl om, 
at han har har ramt en nerve i det amerikanske samfund. 
Trump-støtter bor som oftest udenfor de store byer, og 
færre af dem har gået på universitetet. På den måde ligner 
Trump-koalitionen den britiske koalition, der stemte for 
brexit i 2016.

I Europa er politikere som Italiens Matteo Salvini og 
Ungarns Viktor Orbán en del af den nye nationalistiske 
bølge. I Tyrkiet er “sorte tyrkere”, der bor i landsbyer og 
støtter præsident Recep Tayyip Erdogan, i bitter konflikt 
med “hvide tyrkere”, der ser sig selv som sekulære og in-
ternationalt orienterede – og splittelsen kan blive forvær-
ret, hvis Tyrkiets økonomiske problemer fortsætter. Også 
i Asien ses en opdeling af middelklassen mellem vælgere i 
storbyer og dem i mindre byer. I Thailand bliver konflikten 
mellem “de røde” på landet og “de gule” i Bangkok afprøvet 
ved et parlamentsvalg. 

Konflikten mellem globalister og nationalister vil blive 
mere væsentlig i 2019. Den amerikanske “kulturkrig” bliver 
endnu mere intens efter midtvejsvalget. EU-parlaments-
valget til maj vil også blive en slagmark for nationalister 
og globalister. Indtil videre har EU-Parlamentet primært 
bestået af centrum-højre- og centrum-venstre-partier, og 
begge sider har været enige om det europæiske sammen-
hold og mindre bekymrede over de enkelte landes tab af 
suverænitet. Men de nationalistiske partier samler styrke. 
Netop nu forsøger man at danne en paneuropæisk national-
populistisk front, bl.a. støttet af Steve Bannon, der tidligere 
var chefstrateg i Trumps regering. Han har skabt en alliance 
under navnet “The Movement”, der samler nationalistiske 
partier såsom det franske Rassemblement National (‘Na-
tional samling’), Italiens Lega Nord (‘Den nord lige liga’) og 
det belgiske Parti Populaire (‘Folkepartiet’).

Da EU-valg ofte bliver brugt til proteststemmer, er der 
mulighed for, at partier associeret med The Movement 
kan lave store indhug i 2019. Sker det, kan EU-Parlamentet 
pludselig få en ny og uventet rolle: I årtier var parlamentet 
EU-regiets største fortaler for europæisk integration, men 
efter maj bliver det måske en platform for europæiske na-
tionalister, der slås mod de andre EU-institutioners “glo-
balistiske” agenda. 

Eskpropriation uden kompensation
Kampen vil også blive tydelig i Afrika og Asien. I Sydaf-
rika vil parlamentsvalget være en mulighed for opposi-
tionspartiet De Økonomiske Frihedskæmpere (EFF), der 
kræver, at statens eksproprierer land fra hvide landejere 
uden kompensation. EFF’s nationalpopulistiske sag vil 
kun blive styrket af det faktum, at Sydafrikas nye præsi-
dent, Cyril Ramaphosa, er en forretningsmand, der har 
siddet i bestyrelsen i flere internationale virksomheder. 
Ramaphosa er nødt til at finde ud af, hvor meget han kan 
imødekomme dem, der kræver en omfordeling af den 
sydafrikanske jord, uden at afskrække erhvervslivet og 
udenlandske investorer. 

Valgene i Indien og Indonesien vil være udtryk for de 
asiatiske udgaver af konflikten. Indiens premierminister, 
Narendra Modi, og hans parti, Bharathiya Janata Party, har 
blandet hindunationalisme med markedsliberalistisk re-
torik, men regeringen er kommet under økonomisk pres 
og er begyndt at blive mere protektionistiske. 

Indonesien har præsident- og parlamentsvalg i april. 
Den nuværende præsident, Joko Widodo – kendt som Jo-
kowi – er mild og reformorienteret, men han er under pres; 
islamister vil have ham til at føre en mere identitetsbase-
ret, nationalistisk politik. Jokowi har nu valgt en konserva-
tiv religiøs vicepræsidentkandidat og dermed sået tvivl om 
Indonesiens plads som en udadvendt bastion for moderat 
islam. 

Alle disse valg er en del af en verdensomspændende 
debat om globaliseringens fremtid. I 30 år har der været 
konsensus, og det har ledt til frie, åbne markeder. Men de 
nationalpopulistiske partier verden over truer nu med at 
ændre det. Denne kamp bliver den store politiske historie 
i 2019. 

Det store politiske skel
Globalister og nationalister er i slåskamp verden over
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Simon Long international redaktør, The Economist

Produkter, der er baseret på udryddelsestruede 
dyr, er en verdensomspændende milliardforretning. 
Det er en af de vigtigste grunde til, at den globale 

biodiversitet falder så drastisk. Selv den “karismatiske 
megafauna” – såsom elefanter, tigre, løver og næsehorn 
– er stadig i farezonen. Problemet vil få meget opmærk-
somhed i 2019. I maj afholder Konventionen om interna-
tional handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter 
(CITES) deres topmøde, der finder sted hvert tredje år, i 
Colombo, Sri Lanka. Der vil blive indgået nye løfter om at 
fange krybskytterne og redde dyrene. Men det er stadig de 
kriminelle, der står stærkest.

Forsøgene på at stoppe den ulovlige handel er et sko-
leeksempel på utilsigtede konsekvenser: Næsten enhver 
succes har ført et nyt problem med sig. For eksempel har 
en af de største gennembrud i den seneste tid – Kinas for-
bud mod elfenben og elfenbensprodukter, der blev indført 
i 2018 – gjort elfenben mindre værd og betydet, at færre 
østafrikanske elefanter nu bliver dræbt af krybskytter. Men 
krybskytterne har i stedet bevæget sig videre til et nyt mar-
ked: skældyr. Disse insektædende pattedyr, der minder om 
myreslugere, er eftertragtede for deres kød og deres skæl, 
der siges at have medicinske egenskaber, og nu er de blevet 

det mest handlede udrydningstruede dyr. De er nærmest 
allerede væk i Sydøstasien, og krybskytterne er nu rykket 
til Afrika. 

Næsehorn er et andet godt eksempel. Efterspørgslen 
efter næsehornshorn faldt, efter Kina ulovliggjorde det 
i 1993 (sammen med tigerknogler). I traditionel kinesisk 
medicin blev det brugt mod feber og gigt. Men efterspørgs-
len steg i Vietnam efter lige så absurde rygter om, at det 
kunne kurere kræft.  Tigerknoglemedicin er blevet erstat-
tet af løve- og leopardknoglemedicin. Og så videre. Og Kina 
lempede på forbuddet i 2018. 

Så mødet i Colombo bliver ikke ligefrem den fest, 
som mange delegerede sikkert havde håbet på efter det 

Truet af udrydning
Kampen mod ulovlig handel med vilde dyr vil blive mere højtprofileret

Stakkels 
skældyr 

Daniel Franklin redaktør, The World in 2019

For ét år siden forudså vi mange af de emner og ten-
denser, der har fyldt meget i 2018, såsom en relativt 

stærk økonomi, drama over de nordkoreanske missiler, 
en løsrevet præsident Donald Trump, stigende skepsis 
over for Kina, balancegang med brexit og en voksende 
modreaktion mod de store tech-giganter. Men vi skulle 
have været mindre forsigtige, for 2018 har vist sig at 
være endnu et år, hvor det, der engang var utænkeligt, 
er blevet til virkelighed. 

For eksempel har Trump været endnu mere 
Trump-agtig, end vi havde forestillet os. Han er godt i 
gang med at rive verdensordenen ned – i det seneste 
år har han revset sine allierede såsom Tyskland og 
Canada, blevet bedre venner med Vladimir Putin og 
startet en handelskrig med Kina. Vi troede, han bare 
ville tale grimt om atomaftalen med Iran, men han 
droppede den faktisk. Vi vurderede, at “den store aftale” 
med Nordkorea var usandsynlig, men ikke umulig – og 
vi havde slet ikke forestillet os, at Trump ville afholde 
et topmøde i Singapore med “lille Rocket Man” (“Vi blev 

Det er svært at spå – især om fremtiden

Vi skulle have været mindre forsigtige, da vi forudså verdens gang for et år siden

forelskede,” siger han nu).
Vi advarede om, at brexit ville blive en ængstelig 

proces, og at de konservative ville tage deres udsagn 
om, at ingen aftale var bedre end en dårlig aftale, i sig 
igen. Om noget undervurderede vi, hvor kaotiske bri-
ternes forhandlinger – med EU og med dem selv – ville 
blive.

Vi forudså et stærkt år for den amerikanske øko-
nomi, men vi havde ikke regnet med, at markederne 
ville sætte så meget turbo på, som de (indtil videre) har 
gjort. Vi troede, at olieprisen ville holde sig tæt ved 50 
dollar pr. tønde – i slutningen af september ramte den 
85 dollar, det højeste i fire år. 

I forhold til mennesker fik vi ret i, at der ville rulle 
hoveder: Vi pegede på Rex Tillerson i USA og Jacob 
Zuma i Sydafrika. Men vi troede også, at mangeårige le-
dere såsom Zimbabwes Robert Mugabe (og Arsenal FC’s 
Arsène Wenger) ville blive siddende. Vi vurderede også, 
at en populistisk koalitionsregering i Italien mellem 
Matteo Salvini og Luigi di Maio var meget usandsynlig. 

Lektien til 2019? Intet er sikkert. Og pas især på, hvis 
du er Nicolás Maduro, Theresa May, Angela Merkel, 
eller måske endda Donald Trump.

Joel Budd redaktør, sociale anliggender, The Economist

I 2019 vil flere heteroseksuelle par tage fint tøj på og 
give hinanden bindende, men ikke særligt højtidelige 

løfter. Derefter vil de gå tilbage på arbejde i stedet for 
at tage på bryllupsrejse. Registrerede partnerskaber 
er langt fra lige så overdådige som bryllupper, men de 
repræsenterer et enormt skift i samfundet: Det er den 
største ændring i vestlige ægteskabsvaner, siden det 
blev muligt at blive skilt, bare fordi man ville. 

Da homoseksuelle par begyndte at råbe op om retten 
til at blive gift i 1990’erne, forsøgte mange regeringer at 
spise dem af med halvbagte erstatninger. Registrerede 
partnerskaber gav mere eller mindre de samme rettig-
heder som ægteskabet, men forbeholdt ægteskabet for 
mænd og kvinder, således at den konservative modstand 
også kunne affinde sig med det. I visse lande var registre-
rede partnerskaber forbeholdt to personer af samme køn, 
men i andre – Frankrig, Holland, New Zealand, Sydafrika 
– var det også en mulighed for heteroseksuelle. 

Til at begynde med var det de færreste, der var 
interesserede. I 1998, det første år med registrerede 
partnerskaber i Holland, blev 1616 heteroseksuelle par 
registreret mod 3010 homoseksuelle par. Men det tog 
fart. I 2017 blev 17.000 heteroseksuelle partnerskaber 
registreret i Holland. I Frankrig er man endnu mere 
entusiastiske. I 2015 var antallet af nye såkaldte “ci-
vile solidaritetspagter” mellem heteroseksuelle par 
(182.000) næsten lige så højt som antallet af nye vielser 
(223.000). 

Nu hvor mange rige lande lader bøsser og lesbiske 
blive gift, har det registrerede partnerskab fået en ny 
betydning. I England blev partnerskabet introduceret 
i 2004 og var oprindeligt kun tiltænkt homoseksuelle. 
Men da regeringen ikke afskaffede de registrerede 

Ja på en mandag

Hvorfor registrerede partnerskaber vil blive mere udbredte – blandt heteroseksuelle

partnerskaber, da ægteskaber blev lovligt for homo-
seksuelle, endte det med en ubalance: Homoseksuelle 
par kunne både indgå partnerskaber og blive gift, 
hvorimod heteroseksuelle par kun kunne sidstnævnte. 
I 2018 betød en kendelse fra højesteretten, at alle nu 
måtte indgå registrerede partnerskaber. 

Hvorfor foretrækker nogle heteroseksuelle en 
light-udgave af ægteskabet? Fordi ægteskabet har æn-
dret sig. Det er ikke længere en aftale mellem to men-
nesker, inden de begiver sig ud i et fælles liv, men en 
offentlig tilkendegivelse af, at to mennesker, der som 
regel allerede bor sammen (og måske endda har børn 
sammen), er dybt engagerede i deres forhold. Det er 
derfor, at gennemsnitsalderen for nygifte stiger, at skils-
misseraten falder, og at bryllupper er blevet så ødsle. 

Men ophøjelsen af ægteskabet har efterladt et hul. 
De, der ønsker at udtrykke noget, der er en tand under 
fuldstændig hengivelse, og som ikke har råd (eller lyst) 
til et bryllup, har også brug for en institution. Det har 
de fundet i det praktiske, uglamourøse registrerede 
partnerskab. For de fleste er det bedst, hvis det er lidt 
kedeligt. I Holland er det populæreste at indgå registre-
rede partnerskaber om mandagen. 

En letvægts-
udgave af  
en succes

sidste møde i 2016. Dengang, i Johannesburg, prokla-
merede CITES, at deres nye aftale var en “gamechanger”: 
Flere arter var blevet føjet til CITES’ lister over dyr, hvor 
handel enten er ulovlig eller reguleret – for eksempel er 
alle otte arter af skældyr nu på liste 1, der omfatter akut 
truede dyr. Ydermere blev der aftalt nye tiltag for at be-
skytte arter såsom hjelmnæsehornsfuglen, afrikanske 
hugorme og ferskvandsål. De 152 medlemsstater skrev 
også under på aftaler om at begrænse cyberkriminalitet, 
korruption og efterspørgsel. CITES pralede af, at dyre-
livet “nu var blevet fast indlejret i dagsordenen hos de 
globale myndigheder”. 

Det er blevet sværere for de kriminelle
Det er et godt udtryk for situationens alvor, at ca. 5800 dyr 
og 30.000 planter er på CITES’ lister. Muligheden for at se, 
hvor godt verden lever op til de ambitiøse mål, gør mødet 
i Colombo vigtigere end det foregående, mener Sabri Zain, 
direktør hos ngo’en Traffic, der også kæmper for at stoppe 

ulovlig handel med truede dyr. Der er sket fremskridt, 
siger han og påpeger, hvor meget sværere det er blevet for 
kriminelle at sælge produkterne på de store internetplat-
forme. Dertil har emnet også fået mere opmærksomhed, 
bl.a. takket være en konference i London i oktober 2017, og 
der er sket fremskridt indenfor overvågning, hvad enten 
det er transportvirksomheder, der tjekker deres last, eller 
banker, der er på udkig efter mistænkelige transaktioner.

Men i Colombo vil man klage over, at håndhævelsen 
er alt for sløj i mange lande, og når efterspørgslen falder i 
ét land, stiger den bare i et andet – især i Vietnam og Laos, 
Kinas størrelse taget i betragtning. Og den samme gamle 
diskussion vil udspille sig igen: På den ene side er der dem, 
der hævder, at lokalsamfundene kun vil hjælpe til, hvis be-
varingsindsatsen har en økonomisk gulerod til dem, og på 
den anden side er der dem, der påpeger, at enhver form 
for lovlig handel gør det nemmere at hvidvaske ulovlige 
produkter og hæver efterspørgslen for mere krybskytteri. 
I det mindste vil den konflikt næppe uddø. 
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Simon Long international redaktør, The Economist

Produkter, der er baseret på udryddelsestruede 
dyr, er en verdensomspændende milliardforretning. 
Det er en af de vigtigste grunde til, at den globale 

biodiversitet falder så drastisk. Selv den “karismatiske 
megafauna” – såsom elefanter, tigre, løver og næsehorn 
– er stadig i farezonen. Problemet vil få meget opmærk-
somhed i 2019. I maj afholder Konventionen om interna-
tional handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter 
(CITES) deres topmøde, der finder sted hvert tredje år, i 
Colombo, Sri Lanka. Der vil blive indgået nye løfter om at 
fange krybskytterne og redde dyrene. Men det er stadig de 
kriminelle, der står stærkest.

Forsøgene på at stoppe den ulovlige handel er et sko-
leeksempel på utilsigtede konsekvenser: Næsten enhver 
succes har ført et nyt problem med sig. For eksempel har 
en af de største gennembrud i den seneste tid – Kinas for-
bud mod elfenben og elfenbensprodukter, der blev indført 
i 2018 – gjort elfenben mindre værd og betydet, at færre 
østafrikanske elefanter nu bliver dræbt af krybskytter. Men 
krybskytterne har i stedet bevæget sig videre til et nyt mar-
ked: skældyr. Disse insektædende pattedyr, der minder om 
myreslugere, er eftertragtede for deres kød og deres skæl, 
der siges at have medicinske egenskaber, og nu er de blevet 

det mest handlede udrydningstruede dyr. De er nærmest 
allerede væk i Sydøstasien, og krybskytterne er nu rykket 
til Afrika. 

Næsehorn er et andet godt eksempel. Efterspørgslen 
efter næsehornshorn faldt, efter Kina ulovliggjorde det 
i 1993 (sammen med tigerknogler). I traditionel kinesisk 
medicin blev det brugt mod feber og gigt. Men efterspørgs-
len steg i Vietnam efter lige så absurde rygter om, at det 
kunne kurere kræft.  Tigerknoglemedicin er blevet erstat-
tet af løve- og leopardknoglemedicin. Og så videre. Og Kina 
lempede på forbuddet i 2018. 

Så mødet i Colombo bliver ikke ligefrem den fest, 
som mange delegerede sikkert havde håbet på efter det 

Truet af udrydning
Kampen mod ulovlig handel med vilde dyr vil blive mere højtprofileret

Stakkels 
skældyr 

Daniel Franklin redaktør, The World in 2019

For ét år siden forudså vi mange af de emner og ten-
denser, der har fyldt meget i 2018, såsom en relativt 

stærk økonomi, drama over de nordkoreanske missiler, 
en løsrevet præsident Donald Trump, stigende skepsis 
over for Kina, balancegang med brexit og en voksende 
modreaktion mod de store tech-giganter. Men vi skulle 
have været mindre forsigtige, for 2018 har vist sig at 
være endnu et år, hvor det, der engang var utænkeligt, 
er blevet til virkelighed. 

For eksempel har Trump været endnu mere 
Trump-agtig, end vi havde forestillet os. Han er godt i 
gang med at rive verdensordenen ned – i det seneste 
år har han revset sine allierede såsom Tyskland og 
Canada, blevet bedre venner med Vladimir Putin og 
startet en handelskrig med Kina. Vi troede, han bare 
ville tale grimt om atomaftalen med Iran, men han 
droppede den faktisk. Vi vurderede, at “den store aftale” 
med Nordkorea var usandsynlig, men ikke umulig – og 
vi havde slet ikke forestillet os, at Trump ville afholde 
et topmøde i Singapore med “lille Rocket Man” (“Vi blev 

Det er svært at spå – især om fremtiden

Vi skulle have været mindre forsigtige, da vi forudså verdens gang for et år siden

forelskede,” siger han nu).
Vi advarede om, at brexit ville blive en ængstelig 

proces, og at de konservative ville tage deres udsagn 
om, at ingen aftale var bedre end en dårlig aftale, i sig 
igen. Om noget undervurderede vi, hvor kaotiske bri-
ternes forhandlinger – med EU og med dem selv – ville 
blive.

Vi forudså et stærkt år for den amerikanske øko-
nomi, men vi havde ikke regnet med, at markederne 
ville sætte så meget turbo på, som de (indtil videre) har 
gjort. Vi troede, at olieprisen ville holde sig tæt ved 50 
dollar pr. tønde – i slutningen af september ramte den 
85 dollar, det højeste i fire år. 

I forhold til mennesker fik vi ret i, at der ville rulle 
hoveder: Vi pegede på Rex Tillerson i USA og Jacob 
Zuma i Sydafrika. Men vi troede også, at mangeårige le-
dere såsom Zimbabwes Robert Mugabe (og Arsenal FC’s 
Arsène Wenger) ville blive siddende. Vi vurderede også, 
at en populistisk koalitionsregering i Italien mellem 
Matteo Salvini og Luigi di Maio var meget usandsynlig. 

Lektien til 2019? Intet er sikkert. Og pas især på, hvis 
du er Nicolás Maduro, Theresa May, Angela Merkel, 
eller måske endda Donald Trump.

Joel Budd redaktør, sociale anliggender, The Economist

I 2019 vil flere heteroseksuelle par tage fint tøj på og 
give hinanden bindende, men ikke særligt højtidelige 

løfter. Derefter vil de gå tilbage på arbejde i stedet for 
at tage på bryllupsrejse. Registrerede partnerskaber 
er langt fra lige så overdådige som bryllupper, men de 
repræsenterer et enormt skift i samfundet: Det er den 
største ændring i vestlige ægteskabsvaner, siden det 
blev muligt at blive skilt, bare fordi man ville. 

Da homoseksuelle par begyndte at råbe op om retten 
til at blive gift i 1990’erne, forsøgte mange regeringer at 
spise dem af med halvbagte erstatninger. Registrerede 
partnerskaber gav mere eller mindre de samme rettig-
heder som ægteskabet, men forbeholdt ægteskabet for 
mænd og kvinder, således at den konservative modstand 
også kunne affinde sig med det. I visse lande var registre-
rede partnerskaber forbeholdt to personer af samme køn, 
men i andre – Frankrig, Holland, New Zealand, Sydafrika 
– var det også en mulighed for heteroseksuelle. 

Til at begynde med var det de færreste, der var 
interesserede. I 1998, det første år med registrerede 
partnerskaber i Holland, blev 1616 heteroseksuelle par 
registreret mod 3010 homoseksuelle par. Men det tog 
fart. I 2017 blev 17.000 heteroseksuelle partnerskaber 
registreret i Holland. I Frankrig er man endnu mere 
entusiastiske. I 2015 var antallet af nye såkaldte “ci-
vile solidaritetspagter” mellem heteroseksuelle par 
(182.000) næsten lige så højt som antallet af nye vielser 
(223.000). 

Nu hvor mange rige lande lader bøsser og lesbiske 
blive gift, har det registrerede partnerskab fået en ny 
betydning. I England blev partnerskabet introduceret 
i 2004 og var oprindeligt kun tiltænkt homoseksuelle. 
Men da regeringen ikke afskaffede de registrerede 

Ja på en mandag

Hvorfor registrerede partnerskaber vil blive mere udbredte – blandt heteroseksuelle

partnerskaber, da ægteskaber blev lovligt for homo-
seksuelle, endte det med en ubalance: Homoseksuelle 
par kunne både indgå partnerskaber og blive gift, 
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måtte indgå registrerede partnerskaber. 
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light-udgave af ægteskabet? Fordi ægteskabet har æn-
dret sig. Det er ikke længere en aftale mellem to men-
nesker, inden de begiver sig ud i et fælles liv, men en 
offentlig tilkendegivelse af, at to mennesker, der som 
regel allerede bor sammen (og måske endda har børn 
sammen), er dybt engagerede i deres forhold. Det er 
derfor, at gennemsnitsalderen for nygifte stiger, at skils-
misseraten falder, og at bryllupper er blevet så ødsle. 
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De, der ønsker at udtrykke noget, der er en tand under 
fuldstændig hengivelse, og som ikke har råd (eller lyst) 
til et bryllup, har også brug for en institution. Det har 
de fundet i det praktiske, uglamourøse registrerede 
partnerskab. For de fleste er det bedst, hvis det er lidt 
kedeligt. I Holland er det populæreste at indgå registre-
rede partnerskaber om mandagen. 
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James Fransham, data journalist, The Economist 

En verden af sandsynligheder
Verden har været på noget af en rutsjetur de senere år. Det har været en påmindelse om – skulle man få brug for en sådan  
– at fremtiden er svær at forudse. Hvordan vil tingene se ud i 2019? James Fransham fra vores datahold har kigget på alt fra 
bettingmarkeder over futures til ekspertpaneler for at få en fornemmelse af sandsynligheden for visse begivenheder.  
Du kan vælge at tro, at fremtiden er skæbnebestemt, eller du kan tjekke vores odds-oversigt

* Kilde: Quartz media.

74%
af de adspurgte ledere fandt 
det sidste sponsorerede ind
hold, de læste, interessant, 
informativt og værdifuldt*. 

Med sponsoreret indhold på Børsens platforme kan du nå ud til landets mest attraktive 
målgruppe på en effektiv, værdiskabende og engagerende måde. 

Sponsoreret indhold er historier, som Børsen Creative skræddersyer til at skabe værdi 
for både din virksomhed og for Børsens læsere. Sponsoreret indhold kan bl.a. udformes 
som artikler og videoer, der bringes på Børsens platforme på lige fod med Børsens 
redaktionelle indhold – forskellen er bare, at sponsoreret indhold har din virksomhed 
som tydelig afsender. 

Med sponsoreret indhold har du mulighed for at øge kendskabet til dit brand, positionere 
dig og skabe en tættere relation til din målgruppe. En undersøgelse viser nemlig, at 74 
pct. af de adspurgte ledere fandt det sidste sponsorerede indhold, de læste, interessant, 
informativt og værdifuldt.*

Læs mere på borsen.dk/storytelling eller kontakt Børsen Annonce på 72 42 33 20 eller 
annonce@borsen.dk, hvis du er interesseret i at vide mere om sponsoreret indhold. 

Skab mere værdi med  
sponsoreret indhold
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Jan Piotrowski miljøkorrespondent, The Economist

I løbet af hans præsidentkampagne fremhævede 
Donald Trump Paris-aftalen om globale klimaæn-
dringer som en af de mange frygtelige aftaler, hans 

forgængere havde indgået på vegne af USA. Bestemmel-
sen trådte i kraft 4. november 2016, efter den var blevet 
underskrevet af 55 lande, der samlet er ansvarlige for 
mindst 55 pct. af de globale drivhusgasser. Fire dage efter 
blev Trump valgt som præsident, og i juni 2017 annonce-
rede han, at han ville trække USA – verdens næststørste 
udleder af CO2 – ud af aftalen. Men hvis man læser det 
med småt, vil man se, at et deltagerland er nødt til vente 
tre år, før det formelt kan begynde udmeldelsesproces-
sen, der i sig selv tager et år. Medmindre Trump mod al 
forventning skifter holdning, vil denne proces begynde 
i november 2019. 

Indtil da vil USA blive i aftalen, der stiler efter at holde 
den globale opvarmning “godt under” 2 grader celcius 
i forhold til niveauet før industrialiseringen, og helst 
under 1,5 grader. Som medlem af FN’s overordnede ram-
mekonvention for klimaændringer, som Trump heldigvis 
ikke har vist tegn på at ville forlade, vil USA stadig sende 
delegationer til FN-topmøder, som i Polen i december 
2018, hvor reglerne for Paris-aftalen skal færdigbehand-
les. Amerikanske forhandlere vil også blive ved med at 
ødelægge den gode stemning, som de gjorde i Thailand, 
hvor de nægtede overhovedet at diskutere muligheden 
for støtte til udviklingslande, der prøver at omlægge deres 
energisektor og tilpasse sig klimaforandringerne, og en 
måned efter i Sydkorea, da de prøvede at udvande resul-
taterne af en mellemstatslig videnskabelig rapport, der 
fremlagde, hvor barske konsekvenserne ville være, hvis 
temperaturen steg med 2 grader og ikke 1,5. 

USA er både inde og ude
Det er ikke den eneste måde, USA på én og samme tid vil 
være inde og ude af aftalen. Selvom Trump har sagt, at han 
ikke vil efterkomme hans forgængers løfte om at reducere 
udledningerne med 26-28 pct. under niveauerne fra 2005 
inden 2025, er landet allerede nået 60 pct. af vejen takket 
være egenrådige byer og stater. Selv hvis Trump-regeringen 
annullerer Barack Obamas begrænsninger på CO2-udled-
ninger, er amerikanske guvernører og borgmestre i fuld 
færd med deres egne planer om at nedbringe CO2-udled-
ningen. 

America’s Pledge, et initiativ der er blevet sat op af 
amerikanske delstater og byer som reaktion mod Trumps 
klimafornægtelse, regner med, at landet lige akkurat kan 
nå Obamas ikke-bindende løfter, hvis der er nok indsats 
fra lokale regeringer. En ny californisk lov dikterer, at alle 
energikilder skal være bæredygtige i 2045; andre demo-
kratisk-styrede stater har indført eller overvejer at indføre 
lignende tiltag. Selv steder, der er styret af Trumps allierede 
klimaskeptiske republikanere, herunder Illinois, investerer 
mere i vedvarende energi. Texas får allerede en større andel 
af strøm fra vindmøller end noget andet sted i USA. 

Der er også tegn på klimaforvirring på det føderale niveau. 
Kongressen har flere gange sagt nej til Trumps forsøg på 
at skære i klimaforskningen. Og selvom klimaforandring-
erne ikke er at finde i præsidentens sikkerhedspolitiske 
strategier, vurderer Pentagon stadig, at det er en alvorlig 
trussel, både for amerikanske militærinstallationer (enten 
grundet stigende havniveau eller vandmangel forårsaget af 
tørke) og den politiske stabilitet i steder som Mellemøsten. 

Trump elsker kul
Når alt kommer til alt, er den klimaskeptiske præsident 
alligevel interesseret i den mere klimavenlige atomkraft, 
og han har støttet skattelettelser til virksomheder, der ind-
fanger og lagrer CO2. Og på trods af Trumps forkærlighed 
for kul forudser hans regering, at forbruget af den store 
miljøsynder vil blive ved med at falde, delvist takket være 
naturgas fra skifer og billig sol- og vindenergi. 

Ligesom i USA ser resten af verden også bipolar ud, 
når det kommer til klimaet. I Kina vil præsident Xi Jin-
ping holde fast i sin klimavenlige retorik, men han vil ikke 
bakke det op med handling. For eksempel har kinesiske 
myndigheder besluttet at ophæve begrænsningerne på 
stålproduktionen, der blev indført sidste år for at sænke 
CO2-udledningen. På trods af deres grønne image har 
Tyskland efter sigende flere gange holdt EU fra at skrue 
yderligere op for klimaambitionerne (højere krav til bilers 
CO2-udledning har især været en torn i øjet). Flere finan-
sielle institutioner er begyndt at tale om deres investerin-
ger i klimavenlige aktiver – men det er stadig svært at se i 
aktieprisen på disse virksomheder. 

Som et fåmælt svar på den langsommelige udvikling 
planlægger FN’s generalsekretær, António Guterres, at af-
holde et topmøde for verdens ledere i september, så der kan 
lægges mere ambitiøse planer. Regn ikke med, at Trump 
kommer.  

Varm luft?
Amerikanernes bipolare holdning til klimaforandringerne betyder, at de kan forlade Paris-aftalen og alligevel leve op til den
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Stop ikke ved overskriften

De langvarige tendenser 
tyder på, at der vil være 
flere fremskridt i de 
kommende år, forudser 
Steven Pinker, 
professor, Harvard 
University

Set gennem nyhedsmedierne vil verden 
i 2019 være et deprimerende sted. Over-
skrifterne vil fortælle om terrorisme, 

krig, ulighed og forurening. Men selv når 
den er allermest retvisende, vil journalistik-
ken altid give et forvrænget billede af virke-
ligheden. Nyheder handler om det, der sker, 
såsom krige og epidemier – ikke det, der ikke 
sker, såsom fred og sundhed. Hertil er der 
journalistikkens værdisæt, der fortæller os, 
at det er journalistens pligt at berette om dår-
lige nyheder, hvorimod beretninger om gode 
nyheder ofte anses som PR. Alt dette er gode 
nyheder for dem, der gerne vil skabe kaos, 
hvad end det er terrorister, skoleskydere, in-
ternettrolde eller endda politikere.

Bristerne i journalistikken passer des-
værre rigtig godt med bristerne i vores psy-
kologi. Den menneskelige hjerne vurderer 
risiko ud fra anekdoter og billeder, og vi 
vælger som regel disse, ud fra hvor aktuelle 
og livlige de er. Folk har en tendens til at tro, 
at tornadoer er farligere end astma, selvom 
astma er 80 gange så dødeligt.  

Hvis man skal have et retvisende billede af 
verden, er man nødt til at tælle. Data bekræfter 
en gammel bemærkning fra Franklin Pierce 
Adams: De gode gamle dage skyldes dårlig 
hukommelse. Verden for blot få årtier siden 
havde flere dødsfald forårsaget af krig, mord, 
sygdom og terrorisme. Der var mere fattig-
dom, flere diktaturer og atomvåben, mere 
luft- og vandforurening i rige lande og mere 
køkkenrøg og forgiftet vand i fattige lande. 

Hvis det virker usandsynligt, så tænk 
på, at der i 1970’erne og 80’erne var tocifret 
inflation og arbejdsløshed. Folk stod i kø for 
benzin, Rusland og USA havde atomvåbnene 
peget mod hinanden, der var kommunistiske 
diktaturer i Østeuropa, fascistiske diktaturer 
i Spanien og Portugal og militaristiske dik-
taturer i Latinamerika og Østasien. Der var 
marxistiske og separatistiske terroristgrup-
per i Europa, borgerkrig i store dele af Afrika 
og en krig mellem Iran og Irak, der dræbte 
mere end en halv million mennesker. 

Forbedringerne har sneget sig ind på os 
i løbet at de seneste årtier, men de er del af 
en langsigtet udvikling. Siden oplysningsti-
den i det 18. århundrede er den forventede 
levealder steget fra 30 til 71 år, den ekstreme 
fattigdom er faldet fra 90 pct. til 10 pct., læse- 
færdigheden er steget fra 12 pct. til 83 pct., og 
andelen af mennesker, der lever i et demo-
krati, er steget fra 1 pct. til to tredjedele af ver-
dens befolkning. Siden 1945 er krige mellem 
statsmagter blevet en sjældenhed, militære 
dødsfald er faldet til en tiendedel, og milli-

arder af liv er blevet forbedret som led i den 
revolution, der har givet etniske minoriteter, 
kvinder og homoseksuelle bedre rettigheder.  

Tidligere præstationer garanterer ikke 
fremtidige resultater. Men historien er heller 
ikke cyklisk; fremskridt bliver ikke annulle-
ret af tilbagefald. Det er ikke ligefrem sand-
synligt, at menneskeofring, slaveauktioner 
og demokratier, hvor kun mænd har stem-
meret, gør et comeback. Muligvis vil vi heller 
ikke se mere til krig mellem stormagter, ure-
guleret CO2-udledning og skolegang kun til 
drenge. De drivkræfter, der har ledt til denne 
udvikling – viden, rigdom og forbindelser 
mellem mennesker – vil nok ikke vende om, 
tværtimod forstærker de hinanden. En rigere 
verden har bedre råd til at beskytte miljøet, 
bekæmpe kriminalitet, styrke de sociale 
sikkerhedsnet og uddanne og helbrede dens 
borgere. En mere dannet verden går mere op 
i miljøet og menneskerettighederne. 

Selvfølgelig bliver alting ikke bedre for 
alle og enhver overalt hele tiden. Fremskridt 

er det, der sker, når menneskets opfindsom-
hed bliver brugt til at løse problemer. Proble-
mer er uundgåelige, og løsninger leder som 
regel til nye problemer, der også skal løses. 
Det kan heller ikke garanteres, at alle proble-
mer, som for eksempel klimaforandringerne, 
overhovedet kan løses. 

En af nutidens store bekymringer er, at 
den autoritære populisme truer fremskrid-
tene. Men også her skal man være forsigtig 
med at tage overskrifterne, som populisterne 
tweeter, for gode varer. De mest ivrige af nu-
tidens populister bor som oftest på landet, de 
er sjældent veluddannede, og de er som regel 
religiøse, hvide og en del af babyboomer-ge-
nerationen. Demografiske skift betyder, at 
størstedelen af fremtidens vælgere er mere ur-
bane, uddannede, sekulære, etnisk forskellige 
og del af millennial-generationen. Derudover 
bliver isolationisme og militant nationalisme 
inden længe opslugt af den ustoppelige globa-
lisering. De problemer, som de enkelte lande 
står over for – migration, pandemier, terro-
risme, cyberkriminalitet, atomoprustning, 
slyngelstater, miljøet – vil i stigende grad 
kræve internationale løsninger.  

Ingen kan forudse, hvordan de seneste 
årtiers fremskridt vil udvikle sig i det kom-
mende år. Men hvis vi skal forstå verden, er 
vi nødt til at kigge på den langsigtede udvik-
ling, ikke overskrifterne. 

Hvis man skal have et retvisende 
billede af verden, skal man tælle

Steven Pinker er forfatter til “Enlightenment Now: 
The Case for Reason, Science, Humanism and 
Progress” (Viking, 2018)
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Jan Piotrowski miljøkorrespondent, The Economist

I løbet af hans præsidentkampagne fremhævede 
Donald Trump Paris-aftalen om globale klimaæn-
dringer som en af de mange frygtelige aftaler, hans 

forgængere havde indgået på vegne af USA. Bestemmel-
sen trådte i kraft 4. november 2016, efter den var blevet 
underskrevet af 55 lande, der samlet er ansvarlige for 
mindst 55 pct. af de globale drivhusgasser. Fire dage efter 
blev Trump valgt som præsident, og i juni 2017 annonce-
rede han, at han ville trække USA – verdens næststørste 
udleder af CO2 – ud af aftalen. Men hvis man læser det 
med småt, vil man se, at et deltagerland er nødt til vente 
tre år, før det formelt kan begynde udmeldelsesproces-
sen, der i sig selv tager et år. Medmindre Trump mod al 
forventning skifter holdning, vil denne proces begynde 
i november 2019. 

Indtil da vil USA blive i aftalen, der stiler efter at holde 
den globale opvarmning “godt under” 2 grader celcius 
i forhold til niveauet før industrialiseringen, og helst 
under 1,5 grader. Som medlem af FN’s overordnede ram-
mekonvention for klimaændringer, som Trump heldigvis 
ikke har vist tegn på at ville forlade, vil USA stadig sende 
delegationer til FN-topmøder, som i Polen i december 
2018, hvor reglerne for Paris-aftalen skal færdigbehand-
les. Amerikanske forhandlere vil også blive ved med at 
ødelægge den gode stemning, som de gjorde i Thailand, 
hvor de nægtede overhovedet at diskutere muligheden 
for støtte til udviklingslande, der prøver at omlægge deres 
energisektor og tilpasse sig klimaforandringerne, og en 
måned efter i Sydkorea, da de prøvede at udvande resul-
taterne af en mellemstatslig videnskabelig rapport, der 
fremlagde, hvor barske konsekvenserne ville være, hvis 
temperaturen steg med 2 grader og ikke 1,5. 

USA er både inde og ude
Det er ikke den eneste måde, USA på én og samme tid vil 
være inde og ude af aftalen. Selvom Trump har sagt, at han 
ikke vil efterkomme hans forgængers løfte om at reducere 
udledningerne med 26-28 pct. under niveauerne fra 2005 
inden 2025, er landet allerede nået 60 pct. af vejen takket 
være egenrådige byer og stater. Selv hvis Trump-regeringen 
annullerer Barack Obamas begrænsninger på CO2-udled-
ninger, er amerikanske guvernører og borgmestre i fuld 
færd med deres egne planer om at nedbringe CO2-udled-
ningen. 

America’s Pledge, et initiativ der er blevet sat op af 
amerikanske delstater og byer som reaktion mod Trumps 
klimafornægtelse, regner med, at landet lige akkurat kan 
nå Obamas ikke-bindende løfter, hvis der er nok indsats 
fra lokale regeringer. En ny californisk lov dikterer, at alle 
energikilder skal være bæredygtige i 2045; andre demo-
kratisk-styrede stater har indført eller overvejer at indføre 
lignende tiltag. Selv steder, der er styret af Trumps allierede 
klimaskeptiske republikanere, herunder Illinois, investerer 
mere i vedvarende energi. Texas får allerede en større andel 
af strøm fra vindmøller end noget andet sted i USA. 

Der er også tegn på klimaforvirring på det føderale niveau. 
Kongressen har flere gange sagt nej til Trumps forsøg på 
at skære i klimaforskningen. Og selvom klimaforandring-
erne ikke er at finde i præsidentens sikkerhedspolitiske 
strategier, vurderer Pentagon stadig, at det er en alvorlig 
trussel, både for amerikanske militærinstallationer (enten 
grundet stigende havniveau eller vandmangel forårsaget af 
tørke) og den politiske stabilitet i steder som Mellemøsten. 

Trump elsker kul
Når alt kommer til alt, er den klimaskeptiske præsident 
alligevel interesseret i den mere klimavenlige atomkraft, 
og han har støttet skattelettelser til virksomheder, der ind-
fanger og lagrer CO2. Og på trods af Trumps forkærlighed 
for kul forudser hans regering, at forbruget af den store 
miljøsynder vil blive ved med at falde, delvist takket være 
naturgas fra skifer og billig sol- og vindenergi. 

Ligesom i USA ser resten af verden også bipolar ud, 
når det kommer til klimaet. I Kina vil præsident Xi Jin-
ping holde fast i sin klimavenlige retorik, men han vil ikke 
bakke det op med handling. For eksempel har kinesiske 
myndigheder besluttet at ophæve begrænsningerne på 
stålproduktionen, der blev indført sidste år for at sænke 
CO2-udledningen. På trods af deres grønne image har 
Tyskland efter sigende flere gange holdt EU fra at skrue 
yderligere op for klimaambitionerne (højere krav til bilers 
CO2-udledning har især været en torn i øjet). Flere finan-
sielle institutioner er begyndt at tale om deres investerin-
ger i klimavenlige aktiver – men det er stadig svært at se i 
aktieprisen på disse virksomheder. 

Som et fåmælt svar på den langsommelige udvikling 
planlægger FN’s generalsekretær, António Guterres, at af-
holde et topmøde for verdens ledere i september, så der kan 
lægges mere ambitiøse planer. Regn ikke med, at Trump 
kommer.  

Varm luft?
Amerikanernes bipolare holdning til klimaforandringerne betyder, at de kan forlade Paris-aftalen og alligevel leve op til den
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Stop ikke ved overskriften

De langvarige tendenser 
tyder på, at der vil være 
flere fremskridt i de 
kommende år, forudser 
Steven Pinker, 
professor, Harvard 
University

Set gennem nyhedsmedierne vil verden 
i 2019 være et deprimerende sted. Over-
skrifterne vil fortælle om terrorisme, 

krig, ulighed og forurening. Men selv når 
den er allermest retvisende, vil journalistik-
ken altid give et forvrænget billede af virke-
ligheden. Nyheder handler om det, der sker, 
såsom krige og epidemier – ikke det, der ikke 
sker, såsom fred og sundhed. Hertil er der 
journalistikkens værdisæt, der fortæller os, 
at det er journalistens pligt at berette om dår-
lige nyheder, hvorimod beretninger om gode 
nyheder ofte anses som PR. Alt dette er gode 
nyheder for dem, der gerne vil skabe kaos, 
hvad end det er terrorister, skoleskydere, in-
ternettrolde eller endda politikere.

Bristerne i journalistikken passer des-
værre rigtig godt med bristerne i vores psy-
kologi. Den menneskelige hjerne vurderer 
risiko ud fra anekdoter og billeder, og vi 
vælger som regel disse, ud fra hvor aktuelle 
og livlige de er. Folk har en tendens til at tro, 
at tornadoer er farligere end astma, selvom 
astma er 80 gange så dødeligt.  

Hvis man skal have et retvisende billede af 
verden, er man nødt til at tælle. Data bekræfter 
en gammel bemærkning fra Franklin Pierce 
Adams: De gode gamle dage skyldes dårlig 
hukommelse. Verden for blot få årtier siden 
havde flere dødsfald forårsaget af krig, mord, 
sygdom og terrorisme. Der var mere fattig-
dom, flere diktaturer og atomvåben, mere 
luft- og vandforurening i rige lande og mere 
køkkenrøg og forgiftet vand i fattige lande. 

Hvis det virker usandsynligt, så tænk 
på, at der i 1970’erne og 80’erne var tocifret 
inflation og arbejdsløshed. Folk stod i kø for 
benzin, Rusland og USA havde atomvåbnene 
peget mod hinanden, der var kommunistiske 
diktaturer i Østeuropa, fascistiske diktaturer 
i Spanien og Portugal og militaristiske dik-
taturer i Latinamerika og Østasien. Der var 
marxistiske og separatistiske terroristgrup-
per i Europa, borgerkrig i store dele af Afrika 
og en krig mellem Iran og Irak, der dræbte 
mere end en halv million mennesker. 

Forbedringerne har sneget sig ind på os 
i løbet at de seneste årtier, men de er del af 
en langsigtet udvikling. Siden oplysningsti-
den i det 18. århundrede er den forventede 
levealder steget fra 30 til 71 år, den ekstreme 
fattigdom er faldet fra 90 pct. til 10 pct., læse- 
færdigheden er steget fra 12 pct. til 83 pct., og 
andelen af mennesker, der lever i et demo-
krati, er steget fra 1 pct. til to tredjedele af ver-
dens befolkning. Siden 1945 er krige mellem 
statsmagter blevet en sjældenhed, militære 
dødsfald er faldet til en tiendedel, og milli-

arder af liv er blevet forbedret som led i den 
revolution, der har givet etniske minoriteter, 
kvinder og homoseksuelle bedre rettigheder.  

Tidligere præstationer garanterer ikke 
fremtidige resultater. Men historien er heller 
ikke cyklisk; fremskridt bliver ikke annulle-
ret af tilbagefald. Det er ikke ligefrem sand-
synligt, at menneskeofring, slaveauktioner 
og demokratier, hvor kun mænd har stem-
meret, gør et comeback. Muligvis vil vi heller 
ikke se mere til krig mellem stormagter, ure-
guleret CO2-udledning og skolegang kun til 
drenge. De drivkræfter, der har ledt til denne 
udvikling – viden, rigdom og forbindelser 
mellem mennesker – vil nok ikke vende om, 
tværtimod forstærker de hinanden. En rigere 
verden har bedre råd til at beskytte miljøet, 
bekæmpe kriminalitet, styrke de sociale 
sikkerhedsnet og uddanne og helbrede dens 
borgere. En mere dannet verden går mere op 
i miljøet og menneskerettighederne. 

Selvfølgelig bliver alting ikke bedre for 
alle og enhver overalt hele tiden. Fremskridt 

er det, der sker, når menneskets opfindsom-
hed bliver brugt til at løse problemer. Proble-
mer er uundgåelige, og løsninger leder som 
regel til nye problemer, der også skal løses. 
Det kan heller ikke garanteres, at alle proble-
mer, som for eksempel klimaforandringerne, 
overhovedet kan løses. 

En af nutidens store bekymringer er, at 
den autoritære populisme truer fremskrid-
tene. Men også her skal man være forsigtig 
med at tage overskrifterne, som populisterne 
tweeter, for gode varer. De mest ivrige af nu-
tidens populister bor som oftest på landet, de 
er sjældent veluddannede, og de er som regel 
religiøse, hvide og en del af babyboomer-ge-
nerationen. Demografiske skift betyder, at 
størstedelen af fremtidens vælgere er mere ur-
bane, uddannede, sekulære, etnisk forskellige 
og del af millennial-generationen. Derudover 
bliver isolationisme og militant nationalisme 
inden længe opslugt af den ustoppelige globa-
lisering. De problemer, som de enkelte lande 
står over for – migration, pandemier, terro-
risme, cyberkriminalitet, atomoprustning, 
slyngelstater, miljøet – vil i stigende grad 
kræve internationale løsninger.  

Ingen kan forudse, hvordan de seneste 
årtiers fremskridt vil udvikle sig i det kom-
mende år. Men hvis vi skal forstå verden, er 
vi nødt til at kigge på den langsigtede udvik-
ling, ikke overskrifterne. 

Hvis man skal have et retvisende 
billede af verden, skal man tælle

Steven Pinker er forfatter til “Enlightenment Now: 
The Case for Reason, Science, Humanism and 
Progress” (Viking, 2018)
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  også i denne sektion:
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  98 Zeid Ra’ad Al Hussein om helte 
 100 Christine Lagarde om ulighed
 

I flere generationer er verden blevet styret 
af det, der ofte kaldes “den globale liberale 
orden”. Bag disse ophøjede ord er et ideal 

om, at alle mennesker deler nogle grundlæg-
gende erfaringer, værdier og interesser, og at 
ingen gruppe af mennesker bør været hævet 
over nogen anden. Derfor er samarbejde også 
bedre end konflikt. Alle mennesker burde sam-
arbejde om at beskytte vores fælles interesser. 
Og den bedste måde at fremme den slags sam-
arbejde på er at gøre det nemmere at udveksle 
idéer, varer og penge og lade mennesker be-
væge sit frit på tværs af kloden. 

Selvom den liberale orden har mange fejl 
og problemer, er den langt bedre end alterna-
tiverne. Den liberale verden i begyndelsen af 
det 21. århundrede er mere velhavende, sund 
og fredelig end nogensinde før. For første gang 
nogensinde er der færre, der dør af sult end af 
fedme, færre, der dør af epidemier end af al-

derdom, og færre, der dør af vold end af ulyk-
ker. Hvis du virkelig mener, at vi burde vende 
tilbage til en præliberal guldalder, så nævn 
venligst det år, hvor menneskeheden klarede 
sig bedre end i begyndelsen af det 21. århund-
rede. Var det 1918? 1718? 1218?

Men alligevel mister folk troen på den li-
berale orden. Flere og flere regeringer verden 
over er i færd med at begrænse immigrationen, 
indføre toldmure, censurere udenlandske idéer 
og forvandle deres lande til fæstninger. Hvis 
det fortsætter, vil den globale liberale orden 
kollapse. Vil noget kunne erstatte den? Selvom 
nationalismen kan have mange gode forslag til, 
hvordan man leder et enkelt land, præsenterer 
den ikke nogen holdbare planer for, hvordan vi 
skal styre verden som helhed. 

Nogle nationalister håber på, at verden 
vil blive en række af indhegnede, men dog 
indbyrdes venligsindede, fæstninger. Hver 
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enkelt fæstning vil beskytte sin egen unikke identitet 
og interesser, men de kan alligevel fredeligt samarbejde 
og handle sammen. Der vil ikke være nogen immigra-
tion, ingen multikulturalisme, ingen global elite – og 
heller ingen krig. Problemet med denne vision er bare, 
at fæstninger sjældent er særligt venligt stemte over for 
omverdenen. Indtil videre har alle forsøg på at inddele 
verden i skarptskårne nationer endt i krig. Uden univer-
selle værdier og verdensomspændende organisationer 
vil konkurrerende lande ikke kunne blive enige om et 
fælles regelsæt. 

De andre kan gå ad helvede til
Andre nationalister har en endnu mere ekstrem 
holdning, nemlig at der ikke bør være noget globalt 
samarbejde overhovedet. Hvert enkelt land burde kun 
fokusere på sine egne interesser og burde ikke have 
nogen forpligtelser over for fællesskabet. Fæstningen 
burde bare hæve vindebroen og bemande murene – re-
sten af verden kan gå ad helvede til.

Denne nihilistiske holdning giver ingen mening. 
Ingen moderne økonomi kan overleve uden et globalt 
handelsnetværk. Om man kan lide det eller ej, står men-
neskeheden over for tre fælles problemer, man ikke kan 
gemme sig fra bag landegrænser: atomkrig, global op-
varmning og trusler fra ny teknologi.

Man kan ikke bygge en mur, der holder atomvintre 
eller klimaforandringer ude, og ingen lande kan regulere 
kunstig intelligens eller bioteknologi. Det er ikke nok, 
hvis det kun er EU, der lovgiver mod dræberrobotter, 
eller kun USA, der gør det ulovligt at genetisk modificere 
menneskebørn. Hvis bare ét land vælger at forfølge disse 
farlige og risikable teknologier, vil andre blive tvunget 
til at følge med af frygt for at blive ladt i stikken. Så hver 
gang en politiker siger: “Mit land først”, burde vi spørge 
ham eller hende: Hvordan kan dit land alene forhindre 

atomkrig, stoppe klimaforandringerne og regulere de 
teknologiske trusler? 

Hvis vi skal konfrontere disse problemstillinger med 
succes, har vi brug for mere, ikke mindre samarbejde. Vi 
er nødt til at skabe en global identitetsfølelse, så folk er 
loyale over for menneskeheden og vores planet og ikke 
bare det land, de kommer fra. Nationalisme behøver 
ikke at være en umulig forhindring for en sådan global 
identitetsfølelse. Den menneskelige identitet er tilpas-
ningsdygtig. 

Nutidens nationalstater er ikke en evig del af men-
neskets biologi eller psykologi. Der var ingen italienere, 
russere eller tyrkere for 5000 år siden. Ja, mennesker er 
sociale dyr, og gruppeloyalitet er indlejret i vores gene-
tik, men i millioner af år levede mennesker i små, nært 
tilknyttede grupper – ikke store nationalstater. Med 
tiden lærte homo sapiens at bruge kultur som grundlag 
for samarbejde i stor skala, der blev nøglen til vores arts 
succes. Men kulturer er fleksible. Uligt myrer eller chim-
panser kan sapiens organisere sig selv på mange for-
skellige måder, og ingen af dem er “den naturlige måde”. 
Bystater er ikke mere naturlige end nationalstater, og 
nationalstater er ikke mere naturlige end stammer. De 
er forskellige muligheder på sapiens’ menu, og valget 
afhænger i høj grad af omstændighederne. 

Flyt loyaliteten mod en global identitet
Store nationer er kun begyndt at opstå i de seneste år-
tusinder – hvad der svarer til i går morges set ud fra en 
evolutionær målestok – og de opstod for at tackle pro-
blemer, enkelte stammer ikke kunne klare alene. I det 
21. århundrede står vi over for problemer, som selv store 
nationer ikke kan klare alene. Altså giver det mening at 
flytte noget af vores loyalitet over til en global identitet. 

Det betyder ikke, at vi skal lave en global regering 
eller afskaffe alle kulturelle, religiøse og nationale for-
skelle. Jeg kan være loyal over for flere identiteter på én 
og samme tid – min familie, min landsby, mit arbejde, 
mit land og derfor også min planet og menneskeheden. 
Det er rigtigt, at disse forskellige loyaliteter kan komme 
i karambolage, og så er det ikke altid nemt at beslutte, 
hvad man burde foretage sig. Men hvem siger, at livet 
skal være nemt? Livet er svært, og det er vi nødt til at 
håndtere. Nogle gange prioriterer vi arbejdet over fa-
milien, andre gange familien over arbejdet. På samme 
måde er vi nødt til nogle gange at prioritere nationale 
interesser, men det hænder, at vi er nødt til at sætte 
menneskehedens interesser forrest. 

Hvad betyder alt det her i praksis? Jo, næste gang, der 
er valg, og politikere beder dig om at stemme på dem, så 
stil dem disse fire spørgsmål:

• Hvis du bliver valgt ind, hvad vil du så gøre for at 
minimere risikoen for atomkrig? 

• Hvad vil du gøre for at bremse den globale opvarm-
ning? 

• Hvordan vil du regulere truende teknologier som 
kunstig intelligens og bioteknologi?

• Endelig, hvordan forestiller du dig, at verden ser ud 
i 2040? Hvad ville potentielt kunne gå galt, og hvad 
er dine visioner for den bedst mulige udvikling?

Hvis nogen politikere ikke forstår de her spørgsmål, 
eller hvis de bliver ved med at tale om fortiden i stedet 
for at formulere en vision for fremtiden, så lad være 
med at stemme på dem. 

Ingen moderne 
økonomi kan 
overleve uden 

et globalt 
handels-
netværk
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I flere generationer er verden blevet styret 
af det, der ofte kaldes “den globale liberale 
orden”. Bag disse ophøjede ord er et ideal 

om, at alle mennesker deler nogle grundlæg-
gende erfaringer, værdier og interesser, og at 
ingen gruppe af mennesker bør været hævet 
over nogen anden. Derfor er samarbejde også 
bedre end konflikt. Alle mennesker burde sam-
arbejde om at beskytte vores fælles interesser. 
Og den bedste måde at fremme den slags sam-
arbejde på er at gøre det nemmere at udveksle 
idéer, varer og penge og lade mennesker be-
væge sit frit på tværs af kloden. 

Selvom den liberale orden har mange fejl 
og problemer, er den langt bedre end alterna-
tiverne. Den liberale verden i begyndelsen af 
det 21. århundrede er mere velhavende, sund 
og fredelig end nogensinde før. For første gang 
nogensinde er der færre, der dør af sult end af 
fedme, færre, der dør af epidemier end af al-

derdom, og færre, der dør af vold end af ulyk-
ker. Hvis du virkelig mener, at vi burde vende 
tilbage til en præliberal guldalder, så nævn 
venligst det år, hvor menneskeheden klarede 
sig bedre end i begyndelsen af det 21. århund-
rede. Var det 1918? 1718? 1218?

Men alligevel mister folk troen på den li-
berale orden. Flere og flere regeringer verden 
over er i færd med at begrænse immigrationen, 
indføre toldmure, censurere udenlandske idéer 
og forvandle deres lande til fæstninger. Hvis 
det fortsætter, vil den globale liberale orden 
kollapse. Vil noget kunne erstatte den? Selvom 
nationalismen kan have mange gode forslag til, 
hvordan man leder et enkelt land, præsenterer 
den ikke nogen holdbare planer for, hvordan vi 
skal styre verden som helhed. 

Nogle nationalister håber på, at verden 
vil blive en række af indhegnede, men dog 
indbyrdes venligsindede, fæstninger. Hver 
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enkelt fæstning vil beskytte sin egen unikke identitet 
og interesser, men de kan alligevel fredeligt samarbejde 
og handle sammen. Der vil ikke være nogen immigra-
tion, ingen multikulturalisme, ingen global elite – og 
heller ingen krig. Problemet med denne vision er bare, 
at fæstninger sjældent er særligt venligt stemte over for 
omverdenen. Indtil videre har alle forsøg på at inddele 
verden i skarptskårne nationer endt i krig. Uden univer-
selle værdier og verdensomspændende organisationer 
vil konkurrerende lande ikke kunne blive enige om et 
fælles regelsæt. 

De andre kan gå ad helvede til
Andre nationalister har en endnu mere ekstrem 
holdning, nemlig at der ikke bør være noget globalt 
samarbejde overhovedet. Hvert enkelt land burde kun 
fokusere på sine egne interesser og burde ikke have 
nogen forpligtelser over for fællesskabet. Fæstningen 
burde bare hæve vindebroen og bemande murene – re-
sten af verden kan gå ad helvede til.

Denne nihilistiske holdning giver ingen mening. 
Ingen moderne økonomi kan overleve uden et globalt 
handelsnetværk. Om man kan lide det eller ej, står men-
neskeheden over for tre fælles problemer, man ikke kan 
gemme sig fra bag landegrænser: atomkrig, global op-
varmning og trusler fra ny teknologi.

Man kan ikke bygge en mur, der holder atomvintre 
eller klimaforandringer ude, og ingen lande kan regulere 
kunstig intelligens eller bioteknologi. Det er ikke nok, 
hvis det kun er EU, der lovgiver mod dræberrobotter, 
eller kun USA, der gør det ulovligt at genetisk modificere 
menneskebørn. Hvis bare ét land vælger at forfølge disse 
farlige og risikable teknologier, vil andre blive tvunget 
til at følge med af frygt for at blive ladt i stikken. Så hver 
gang en politiker siger: “Mit land først”, burde vi spørge 
ham eller hende: Hvordan kan dit land alene forhindre 

atomkrig, stoppe klimaforandringerne og regulere de 
teknologiske trusler? 

Hvis vi skal konfrontere disse problemstillinger med 
succes, har vi brug for mere, ikke mindre samarbejde. Vi 
er nødt til at skabe en global identitetsfølelse, så folk er 
loyale over for menneskeheden og vores planet og ikke 
bare det land, de kommer fra. Nationalisme behøver 
ikke at være en umulig forhindring for en sådan global 
identitetsfølelse. Den menneskelige identitet er tilpas-
ningsdygtig. 

Nutidens nationalstater er ikke en evig del af men-
neskets biologi eller psykologi. Der var ingen italienere, 
russere eller tyrkere for 5000 år siden. Ja, mennesker er 
sociale dyr, og gruppeloyalitet er indlejret i vores gene-
tik, men i millioner af år levede mennesker i små, nært 
tilknyttede grupper – ikke store nationalstater. Med 
tiden lærte homo sapiens at bruge kultur som grundlag 
for samarbejde i stor skala, der blev nøglen til vores arts 
succes. Men kulturer er fleksible. Uligt myrer eller chim-
panser kan sapiens organisere sig selv på mange for-
skellige måder, og ingen af dem er “den naturlige måde”. 
Bystater er ikke mere naturlige end nationalstater, og 
nationalstater er ikke mere naturlige end stammer. De 
er forskellige muligheder på sapiens’ menu, og valget 
afhænger i høj grad af omstændighederne. 

Flyt loyaliteten mod en global identitet
Store nationer er kun begyndt at opstå i de seneste år-
tusinder – hvad der svarer til i går morges set ud fra en 
evolutionær målestok – og de opstod for at tackle pro-
blemer, enkelte stammer ikke kunne klare alene. I det 
21. århundrede står vi over for problemer, som selv store 
nationer ikke kan klare alene. Altså giver det mening at 
flytte noget af vores loyalitet over til en global identitet. 

Det betyder ikke, at vi skal lave en global regering 
eller afskaffe alle kulturelle, religiøse og nationale for-
skelle. Jeg kan være loyal over for flere identiteter på én 
og samme tid – min familie, min landsby, mit arbejde, 
mit land og derfor også min planet og menneskeheden. 
Det er rigtigt, at disse forskellige loyaliteter kan komme 
i karambolage, og så er det ikke altid nemt at beslutte, 
hvad man burde foretage sig. Men hvem siger, at livet 
skal være nemt? Livet er svært, og det er vi nødt til at 
håndtere. Nogle gange prioriterer vi arbejdet over fa-
milien, andre gange familien over arbejdet. På samme 
måde er vi nødt til nogle gange at prioritere nationale 
interesser, men det hænder, at vi er nødt til at sætte 
menneskehedens interesser forrest. 

Hvad betyder alt det her i praksis? Jo, næste gang, der 
er valg, og politikere beder dig om at stemme på dem, så 
stil dem disse fire spørgsmål:

• Hvis du bliver valgt ind, hvad vil du så gøre for at 
minimere risikoen for atomkrig? 

• Hvad vil du gøre for at bremse den globale opvarm-
ning? 

• Hvordan vil du regulere truende teknologier som 
kunstig intelligens og bioteknologi?

• Endelig, hvordan forestiller du dig, at verden ser ud 
i 2040? Hvad ville potentielt kunne gå galt, og hvad 
er dine visioner for den bedst mulige udvikling?

Hvis nogen politikere ikke forstår de her spørgsmål, 
eller hvis de bliver ved med at tale om fortiden i stedet 
for at formulere en vision for fremtiden, så lad være 
med at stemme på dem. 

Ingen moderne 
økonomi kan 
overleve uden 

et globalt 
handels-
netværk
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Sådan lindrer vi flygtningekrisen

Antallet af flygtninge på verdensplan 
er steget seks år i træk. Omkring 68 
mio. mennesker er blevet fordrevet af 

vold eller forfølgelse – det svarer til en fem-
tedel af USA’s befolkning, halvdelen af Rus-
lands befolkning eller hele Storbritanniens 
befolkning. 

Men på samme tid er humanitært arbejde 
også kronisk underfinansieret. I september 
2018 modtog FN’s flygtningehøjkommissa-
riat (UNCHR) og dets samarbejdspartnere 
kun 31 pct. af de midler, de har brug for til at 
kunne give simpel nødhjælp til de mange 
millioner af syriske flygtninge og fordrevne. 
Situationen ser lige så trist ud andre steder. 
I langt størstedelen af verdens konfliktzoner 
er den humanitære bistand kun halvdelen af 
det, der er brug for. Hvis der ikke bliver gjort 
noget, vil tendensen med voksende proble-
mer og faldende ressourcer til at løse dem 
fortsætte med alvorlige konsekvenser i 2019 
til følge. 

Det er ikke en holdbar situation. Svaret 
er ikke, at enkelte lande indfører strenge, 
unilaterale tiltag rettet mod flygtninge, der 
er i modstrid med de humanitære værdier og 
ansvar. Det vil kun gøre problemet værre.

I stedet er vi nødt til at reducere antallet 
af mennesker på flugt ved at forhindre og 
løse de konflikter, der får dem til at flygte 
fra deres hjem. Vi må samle folk og lande 
baseret på vores fælles interesser og univer-
selle ambitioner om sikkerhed, værdighed 
og lighed. Dette behøver ikke at gå udover 
vores egen tryghed og økonomiske velvære, 
men det er en væsentlig betingelse, når vi 
står over for problemer i en international 
skala. 

De fattigste lande bærer byrden
Lad os kigge på fakta. For det første bor 85 
pct. af alle flygtninge i lav- og mellemind-
komstlande. De fleste af dem, der er fordre-
vet af voldelige konflikter, flygter til et andet 
sted i deres land. Dem, der bliver tvunget 
ud, bliver som regel så tæt på deres hjem 
som muligt, oftest i nabolande. Det er under 
1 pct. af verdens flygtninge, der permanent 
bosætter sig i et nyt land – herunder vest-
lige lande. Det er de fattige lande, der bærer 
hovedparten af byrden. Det kan vi ikke være 
sikre på, at de vil blive ved med, uanset hvil-
ken politik der bliver ført i de rigere lande. 
Hvis antallet af flygtninge stiger, som det 
sandsynligvis kommer til i 2019, vil spæn-
dingerne fra denne uligevægt også gøre det, 
medmindre vi bliver bedre til at tage vores 
del af ansvaret.

For det andet kommer de mange milliarder 
dollar, der bliver givet til humanitær bistand 
hvert år af vestens generøse skatteborgere, 
desværre ikke i nærheden af at møde de ba-
sale behov, som verdens 68 mio. fordrevne 
mennesker har, særligt ikke hvis tallet stiger 
yderligere. 

For det tredje kommer to tredjedele af 
alle flygtninge under UNHCR’s mandat fra 
kun fem lande: Syrien, Afghanistan, Sydsu-
dan, Myanmar og Somalia. Fred i bare ét af 
disse lande ville kunne tillade millioner af 
flygtninge at vende hjem igen. Som vælgere i 
demokratiske lande er vi nødt til at stille krav 
til vores politikere og prøve at få dem til at 
komme problemet til rods. 

Faldende antal flygtninge
Vi har før været i stand til at få tallene ned. 
Da jeg først begyndte at arbejde hos UNHCR 
i 2001, var antallet af flygtninge faldende. 
En af mine første opgaver var at ledsage 
cambodianske flygtninge, der rejste hjem. 
Jeg mødte mange af dem, der var vendt hjem 
efter krigen i Eksjugoslavien. Hvis vi kigger 
længere tilbage i historien, blev millioner af 
flygtninge forflyttet under Anden Verdens-
krig. 

Denne strategi kræver visioner, ihærdig-
hed og styrke. Ikke den parodi på styrke, der 
kendetegner den hårde retorik mod flygt-
ninge, men den beslutsomhed, vilje og diplo-
matiske evne, der fører til fredsforhandlinger, 
stabiliserer usikre lande og opretholder 
retsstaten. 

En flygtning er en mand, en kvinde eller et 
barn, når de er allermest sårbare; De er tvun-
get væk fra deres hjem og lever uden statens 
beskyttelse, ofte under barske overlevelses-
vilkår. Vores tro på, at alle mennesker har lige 
rettigheder og fortjener at blive beskyttet, 
bliver afprøvet.

Vi lever i en splittet tid, men historien 
viser os, at vi er i stand til at samles for at 
overvinde verdensomspændende kriser med 
fornyet mening og fællesskabsfølelse. Det er 
det åbne samfunds største styrke. 

I 2019 bør vi ikke overlade debatten til 
dem, der fører skræmmekampagner for po-
litisk vindings skyld. Flygtningekrisen er en 
prøve. Vores medmenneskelighed vil blive 
dømt på, hvordan vi imødekommer den. 

Vores medmenneskelighed 
vil blive dømt på, 
hvordan vi imødekommer 
flygtninges behov, skriver 
Angelina Jolie, 
skuespiller og særlig 
udsending for UNHCR

En flygtning er en mand, en  
kvinde eller et barn, når de  
er allermest sårbare
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Sådan lindrer vi flygtningekrisen

Antallet af flygtninge på verdensplan 
er steget seks år i træk. Omkring 68 
mio. mennesker er blevet fordrevet af 

vold eller forfølgelse – det svarer til en fem-
tedel af USA’s befolkning, halvdelen af Rus-
lands befolkning eller hele Storbritanniens 
befolkning. 

Men på samme tid er humanitært arbejde 
også kronisk underfinansieret. I september 
2018 modtog FN’s flygtningehøjkommissa-
riat (UNCHR) og dets samarbejdspartnere 
kun 31 pct. af de midler, de har brug for til at 
kunne give simpel nødhjælp til de mange 
millioner af syriske flygtninge og fordrevne. 
Situationen ser lige så trist ud andre steder. 
I langt størstedelen af verdens konfliktzoner 
er den humanitære bistand kun halvdelen af 
det, der er brug for. Hvis der ikke bliver gjort 
noget, vil tendensen med voksende proble-
mer og faldende ressourcer til at løse dem 
fortsætte med alvorlige konsekvenser i 2019 
til følge. 

Det er ikke en holdbar situation. Svaret 
er ikke, at enkelte lande indfører strenge, 
unilaterale tiltag rettet mod flygtninge, der 
er i modstrid med de humanitære værdier og 
ansvar. Det vil kun gøre problemet værre.

I stedet er vi nødt til at reducere antallet 
af mennesker på flugt ved at forhindre og 
løse de konflikter, der får dem til at flygte 
fra deres hjem. Vi må samle folk og lande 
baseret på vores fælles interesser og univer-
selle ambitioner om sikkerhed, værdighed 
og lighed. Dette behøver ikke at gå udover 
vores egen tryghed og økonomiske velvære, 
men det er en væsentlig betingelse, når vi 
står over for problemer i en international 
skala. 

De fattigste lande bærer byrden
Lad os kigge på fakta. For det første bor 85 
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Vores medmenneskelighed 
vil blive dømt på, 
hvordan vi imødekommer 
flygtninges behov, skriver 
Angelina Jolie, 
skuespiller og særlig 
udsending for UNHCR

En flygtning er en mand, en  
kvinde eller et barn, når de  
er allermest sårbare
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Zeid Ra’ad Al Hussein tidligere FN’s højkommissær 
for menneskerettigheder

Winston Churchill hævdede, at mod var den 
vigtigste af alle de menneskelige kvaliteter, da 
det var en garant for alle de andre. Det havde 

han ret i. Under de bedste omstændigheder er mod selv-
opofrende, ikkevoldeligt, beskedent og baseret på uni-
verselle principper – og utroligt stærkt. Tænk Mahatma 
Gandhi eller Martin Luther King. Desværre er mod også 
en sjældenhed.

Nogle af nutidens politikere – såsom Donald Trump i 
USA, Viktor Orbán i Ungarn eller Matteo Salvini i Italien 
– ønsker at blive set som virile ledere af deres respektive 
lande og puster deres image op på bekostning af de mest 
sårbare i samfundet. Sådanne ledere er bøller. Hvis der 
kommer flere af dem, skyldes det, at de mange andre 
politikere er middelmådige; De har enten for travlt med 
dem selv eller er for bange til at råbe op over for demago-
gerne. De gemmer sig i stilheden og bunkerne af papirer. 
Alt for mange topmøder er meningsløse affærer fyldt 
med floskler og klichéer. 

For selvtilstrækkelige eller tarvelige
Det, der mangler, er et oprigtigt ønske om at samarbejde. 
De systemer, der lader stater handle kollektivt på højeste 
niveau i kampen for at løse verdens problemer, er ved 
at falde fra hinanden. Verdens politikere er enten for 
selvtilstrækkelige eller for tarvelige til at beskytte de sva-
geste. Det sætter ikke bare deres egen fremtid i fare, men 
også alle andres. 

Men der er håb forude. I stedet for folkevalgte xeno-
fober og charlataner burde vi kigge mod græsrødderne. 
Der er ledere af lokalsamfund og sociale bevægelser, der 

er villige til at give afkald på alt – herunder deres eget liv 
– for at forsvare menneskerettighederne. Deres tapper-
hed er ren og uselvisk. 

Sima Samar er et eksempel på en ægte leder. Hun 
bliver ved med at arbejde i Afghanistans uafhængige 
menneskerettighedskommission, selvom hun bliver 
truet på livet. Det samme er Angkhana Neelapaijit fra 
Thailand, der utrætteligt har kæmpet mod tvungne 
forsvindinger, siden hendes mand forsvandt i 2004. Li-
geså er Denis Mukwege, en congolesisk gynækolog, der 
er specialiseret i at hjælpe voldtægtsofre. Disse navne 
er bare et lille udvalg af det mod og den moral, der er 
findes iblandt os i dag. At Mukwege i 2018 delte Nobels 
fredspris med Nadia Murad, en yazidisk menneskeret-
tighedsaktivist, viser andre græsrodsledere, at verden 
lytter til dem. 

Åbent og aktivt samarbejde
Nogle aktivister kæmper for deres lokalsamfund ved at 
tale fra et individuelt udsigtspunkt, andre leder større 
sociale bevægelser. På verdensplan indgår de dog ikke i 
et fælles virke. 

Men hvad hvis de gjorde? Hvad ville der ske, hvis alle 
disse bevægelser støttede hinanden åbent og aktivt? 
Hvad hvis 100 mio. mennesker, eller flere, demonstre-
rede verden over mod uduelighed, grådighed, ondskab 
og alle de andre trusler mod vores velvære? En koordi-
neret og fokuseret menneskerettighedsbevægelse har 
også brug for erhvervslivets støtte. Støtte og samarbejde 
med store virksomheder er måske lige præcis den chok-
behandling, de farlige og ubrugelige politikere, der nu 
udgør en trussel mod menneskeheden, har brug for. I 
2019 er det tid til at samle tropperne og arbejde i en fæl-
les front for det fælles bedste. 

En samling af græsrødder
Midt i fejhed, ondskab og lidelse findes der helte – hvad hvis de samarbejdede?

Kort fra åben 
fremtid

Jeg er i færd med at 
skrive en artikel, hvor 
jeg forklarer, hvorfor 

Muhammad bin 
Salman har brug for en 
fri presse. Jeg foreslår at 

bruge den kuwaitiske 
presselovgivning 

som forbillede. [Dér] 
har medierne bedre 
muligheder for at 
debattere… men 

kritiserer ikke emiren… 
Jeg er ikke ekstremist… 
Vi har ikke brug for [et 
regeringsskifte] i Saudi-

Arabien… Jeg ønsker 
bare et reformeret 

system. Jeg ønsker, at 
systemet giver mig lov 

til at tale højt

Jamal Khashoggi,  
journalist (inden han 
blev myrdet på den 

saudiske ambassade i 
Istanbul)

FN’s verdens-
erklæring om 

menneskerettigheder 
nævner udtrykkeligt 
digitale rettigheder. 

Hvis kunstig intelligens 
skal tjene samfundet, 
skal det underlægges 

de højeste etiske 
standarder… Vi får 

ikke en mere retfærdig 
verden ved et tilfælde. 

Vi har brug for, at 
vores institutioner 
garanterer etiske 
udfald og bevarer 
den menneskelige 

anstændighed, i takt 
med at samfundet og 

teknologien udvikler sig
Mustafa Suleyman,  
medstifter, Deepmind

Ingen institutioner… 
kan hjælpe os, hvis 

vi mister vores fælles 
medmenneskelighed, 

og hvis alle mulige 
folk begynder at se 

dem selv som ofre, der 
har ret til at trampe 

på andre menneskers 
rettigheder til gengæld. 
Historien har lært os, 
at de vise og selvsikre 

bygger systematisk 
og med mursten, 

hvorimod de bange 
selvoptagne bygger 

forhastet og med strå
Madeleine Albright,  
tidligere amerikansk 

udenrigsminister
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100 Verden 2019

En inkluderende arv

Hvilken arv ønsker vi at efterlade? 
Det er det spørgsmål, vi er nødt til 
at stille os selv, når vi forsøger at 

løse det 21. århundredes store udfordringer. 
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 
repræsenterer konturerne på den verden, vi 
ønsker: en mere retfærdig verden, uden fat-
tigdom og afsavn – og en verden, der respek-
terer naturen. 

Verdensmålene stemmer overens med 
Den Internationale Valutafonds (IMF) man-
dat, der også forsøger at påvirke bæredygtig 
og inkluderende vækst. De er modgiften til 
den manglende tillid til institutioner af alle 
mulige slags og til den manglende tro på det 
globale samarbejde. Hvis vi skal opnå disse 
mål inden 2030, er vi nødt til at fokusere på 
at være inkluderende – både med henblik 
på ulighed og ligestilling. Det burde være en 
prioritet i 2019 og fremover. 

Lad os begynde med uligheden i indkom-
ster, der er blevet en af den globale økono-
mis største udfordringer. Nogle regioner 
har gjort bemærkelsesværdige fremskridt i 
forhold til at reducere fattigdommen og gøre 
middelklassen større. Men selvom ulighe-
den er blev mindre landene imellem, er det 
modsatte sket inden for de enkelte landes 
grænser. 

Siden 1980 er de rigeste 1 pct. blevet dob-
belt så meget rigere på den globale vækst, 
end de fattigste 50 pct. er. Inden for dette 
tidsrum er indkomstulighed steget i de mest 
udviklede økonomier. Det skyldes delvist 
den teknologiske udvikling, delvist den 
globale integration og delvist en politik, der 
belønner kapital mere end arbejdskraft. 

Følgevirkningerne er alarmerende. I de 
udviklede økonomier er indkomstuligheden 
med til at påvirke, at hele lokalsamfund og 
deres levevis visner hen. Den eroderer både 
den sociale sammenhængskraft og vores 
følelse af en fælles fremtid. Og den fyrer op 
under den stigende tendens til at vægte dæ-
moniseringer over forhandlinger og snæver-
syn over samarbejde. 

Få får for meget og mange får for lidt
Ulighed underminerer idéen om det merito-
kratiske samfund, når et fåtal af mennesker 
får adgang til både konkrete og abstrakte 
fordele, der lader dem komme foran, hvad 
enten det er uddannelse, kulturel berigelse 
eller forbindelser de rigtige steder. Den slags 
udelukkelse, hvor ulighed i udfaldene fører 
til ulighed i mulighederne, skader produkti-
viteten, fordi økonomien bliver frataget de 
udeladtes færdigheder og talent. 

Hvad med ligestilling? Virkeligheden er 
desværre, at piger og kvinder verden over 
dagligt bliver mødt med nedværdigende 
diskrimination, chikane og alt for ofte også 
vold. Næsten 90 pct. af alle verdens lande har 
lovgivning, der indskrænker kvinders øko-
nomiske muligheder. IMF’s forskere skøn-
ner, at hvis man reducerer uligheden mellem 
kønnene i Afrika syd for Sahara med bare 10 
pct., vil det kunne hæve den økonomiske 
vækst med 2 pct. over de næste fem år. 

Og det gode ved det er, at det ikke behøver 
at gå ud over mændenes muligheder. Hvis 
flere kvinder får lov til at deltage, kan øko-
nomien drage nytte af deres talenter, færdig-
heder og deres særlige synsvinkler og idéer. 
Mere diversitet vil lede til højere produktivi-
tet og lede til højere løn for alle. 

Sådan aktiverer vi flere kvinder
Hvordan får vi flere kvinder til at deltage? 
I fattige lande handler det om at mindske 
kønsforskellene i sundhed og uddannelse, 
støtte en inkluderende finanspolitik, in-
vestere i infrastruktur og sikre adgang til 
rent vand. I rigere lande kan det gøre en stor 
forskel, hvis der er tilstrækkelig lovgivning 
om barsel og daginstitutioner, der er i høj 
kvalitet og er til at betale. 

Vi er også nødt til at fremme kvindelig 
ledelse i erhvervslivet. Ifølge et studie stiger 
totalkapitalforrentningen mellem 8 og 13 
basispoint (hundrededele af procentpoint), 
hvis en kvinde får en plads i bestyrelsen. Et 
andet studie fra IMF peger på, at flere kvin-
der i bestyrelsen korrelerer med en større 
finansiel modstandsdygtighed. I bankver-
denen associeres flere kvinder i bestyrelsen 
ligeledes med mere finansiel stabilitet. 

Men der er lang vej endnu. På verdens-
plan udgør kvinder kun en femtedel af ban-
kernes bestyrelsesmedlemmer og kun 2 pct. 
af direktørstillingerne. Særligt finans- 
verdenen ville have enorm gavn af mere 
diversitet. Mere mangfoldige synspunk-
ter i ledelsen betyder, at der er en mindre 
sandsynlighed for at blive fanget i gruppe-
tænkningens hængedynd og ubevidste til-
bøjeligheder. I sidste ende betyder det bedre 
beslutningsprocesser og et større fokus på 
langsigtet bæredygtighed. 

Vi skal arbejde på disse målsætninger 
i 2019. Vi gør det for fremtidens skyld: for 
vores børn og deres børnebørn. 

Hvis vi tackler 
indkomstuligheden 
og uligheden mellem 
kønnene, vil det kunne 
give en stor økonomisk 
gevinst, skriver 
Christine Lagarde, 
direktør for Den 
Internationale Valutafond

Særligt finansverdenen ville have 
enorm gavn af mere diversitet

elgiganten.dk
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Få får for meget og mange får for lidt
Ulighed underminerer idéen om det merito-
kratiske samfund, når et fåtal af mennesker 
får adgang til både konkrete og abstrakte 
fordele, der lader dem komme foran, hvad 
enten det er uddannelse, kulturel berigelse 
eller forbindelser de rigtige steder. Den slags 
udelukkelse, hvor ulighed i udfaldene fører 
til ulighed i mulighederne, skader produkti-
viteten, fordi økonomien bliver frataget de 
udeladtes færdigheder og talent. 

Hvad med ligestilling? Virkeligheden er 
desværre, at piger og kvinder verden over 
dagligt bliver mødt med nedværdigende 
diskrimination, chikane og alt for ofte også 
vold. Næsten 90 pct. af alle verdens lande har 
lovgivning, der indskrænker kvinders øko-
nomiske muligheder. IMF’s forskere skøn-
ner, at hvis man reducerer uligheden mellem 
kønnene i Afrika syd for Sahara med bare 10 
pct., vil det kunne hæve den økonomiske 
vækst med 2 pct. over de næste fem år. 

Og det gode ved det er, at det ikke behøver 
at gå ud over mændenes muligheder. Hvis 
flere kvinder får lov til at deltage, kan øko-
nomien drage nytte af deres talenter, færdig-
heder og deres særlige synsvinkler og idéer. 
Mere diversitet vil lede til højere produktivi-
tet og lede til højere løn for alle. 

Sådan aktiverer vi flere kvinder
Hvordan får vi flere kvinder til at deltage? 
I fattige lande handler det om at mindske 
kønsforskellene i sundhed og uddannelse, 
støtte en inkluderende finanspolitik, in-
vestere i infrastruktur og sikre adgang til 
rent vand. I rigere lande kan det gøre en stor 
forskel, hvis der er tilstrækkelig lovgivning 
om barsel og daginstitutioner, der er i høj 
kvalitet og er til at betale. 

Vi er også nødt til at fremme kvindelig 
ledelse i erhvervslivet. Ifølge et studie stiger 
totalkapitalforrentningen mellem 8 og 13 
basispoint (hundrededele af procentpoint), 
hvis en kvinde får en plads i bestyrelsen. Et 
andet studie fra IMF peger på, at flere kvin-
der i bestyrelsen korrelerer med en større 
finansiel modstandsdygtighed. I bankver-
denen associeres flere kvinder i bestyrelsen 
ligeledes med mere finansiel stabilitet. 

Men der er lang vej endnu. På verdens-
plan udgør kvinder kun en femtedel af ban-
kernes bestyrelsesmedlemmer og kun 2 pct. 
af direktørstillingerne. Særligt finans- 
verdenen ville have enorm gavn af mere 
diversitet. Mere mangfoldige synspunk-
ter i ledelsen betyder, at der er en mindre 
sandsynlighed for at blive fanget i gruppe-
tænkningens hængedynd og ubevidste til-
bøjeligheder. I sidste ende betyder det bedre 
beslutningsprocesser og et større fokus på 
langsigtet bæredygtighed. 

Vi skal arbejde på disse målsætninger 
i 2019. Vi gør det for fremtidens skyld: for 
vores børn og deres børnebørn. 

Hvis vi tackler 
indkomstuligheden 
og uligheden mellem 
kønnene, vil det kunne 
give en stor økonomisk 
gevinst, skriver 
Christine Lagarde, 
direktør for Den 
Internationale Valutafond

Særligt finansverdenen ville have 
enorm gavn af mere diversitet
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2019-forudsigelse, hvis ikke andet er oplyst. 
Inflation: år-til-år gennemsnit. Bnp i dollar er 
beregnet ved brug af 2019-forudsigelse for 
dollarkursen (bnp i PPP-dollar, eller købekrafts-
enheder, vist i parantes). Alle tal er afrundede.

I takt med at Syrien heler sig selv efter 
borgerkrigens kaos, vil landet i 2019 
blive den hurtigst voksende økonomi, 
selvom der stadig foregår periodiske 
kampe på et mere lokalt niveau. 
Genopbygningen vil begynde i et 
begrænset omfang i de kurdiske terri-
torier samt områder styret af regimet, 
og tilskud fra landsforviste syrere vil 
begynde at rulle ind, hvilket vil øge for-
bruget. Kystnære områder vil opleve en 
mere hastig vækst, og tilbagevundne 
landbrugsområder vil opleve stigende 
eksport. Selv olie- og gasproduktionen 
vil bevæge sig et hak opad.

De øvrige af de ti mest voksende lande 
udnytter en periode med politisk stabi-
litet og favorable globale konjunkturer 
til at skabe grundlag for en bæredygtig 
vækst og indhente resten af verden. 
Dette er tilfældet for de to nye afri-
kanske aktører, Etiopien (hvis hastige 
vækst baseret på landbrugssektoren 
har sænket farten, men stadig er nok 
til at placere sig på femtepladsen) og 
Rwanda. Også Bangladesh, Laos og 
Myanmar vil drage nytte af store kraft-
værk-projekter, sammen med Bhutan. 
Mongoliet, som ikke var med på rang-
listen i 2018, da deres råstofmarked 
brød sammen, vender tilbage i 2019, 
eftersom mineaktivitet tager til.

Indien er den eneste store økonomi i 
gruppen. Landet vil vokse eksponen-
tielt med et stabilt niveau på 7 pct. eller 
mere de næste mange år, grundet en 
voksende forbrugerklasse.

 De 81 lande dækket på disse sider

økonomien langt under sit stadie før 
krisen, men det værste er overstået. 
Skrøbelige banker, et stort behov for 
budgetoverskud og en flad udvikling 
i jobmarkedet vil give regeringen 
rigeligt at se til.

Holland
Bnp-vækst 2,5 pct.
Bnp pr. indbygger  $55.260 (PPP: $57.520)
Inflation 1,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 1,0
Indbyggertal 17,3 mio.

Centrum-højre-koalitionsregeringen 
har smalle flertal i begge kamre i 
parlamentet og vil tabe flertallet i 
senatet til distriktsvalgene tidligt i år, 
hvilket tvinger dem til at forhandle 
med oppositionen på vigtige love. 
Alligevel burde premierminister 
Mark Ruttes tredje regeringsperiode 
kunne håndtere lovgivningsproces-
sen i år. Frihedspartiet, en pionér for 
Europas nationalistiske højredrej-
ning, har tabt en del af sin kraft, men 
har stadig indflydelse. Rutte vil gå 
efter skattelettelser og fokusere på 
uddannelse, politi og forsvar. 

Hold øje med: Broen ved Arnhem. 
To konvojer på i alt 600 fartøjer 
kører tilbage i tiden til den skæb-
nesvangre “Operation Market Gar-
den” under Anden Verdenskrig på 
begivenhedens 75-års jubilæum i 
september.

Irland
Bnp-vækst 3,6 pct. 
Bnp pr. indbygger $78.530* (PPP: $83.750*)
Inflation 1,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,5
Indbyggertal 4,8 mio.

Koalitionsregeringen, der er ledet 
af centrum-højre-partiet Fine Gael, 
er afhængig af støtte fra oppositi-
onspartiet Fianna Fáil og vil derfor 
knække sammen, før deres officielle 
embedsperiode er omme. Det giver 
anledning til et potentielt valgt 
i 2019. Udfaldet bliver endnu en 
ustabil mindretalsregering, hvor 
det største parti bliver afhængig af 
oppositionen for at få succes med 
lovgivningen. Økonomien vil lande 
på en rolig vækstkurs.

Hold øje med: Brexistentiel krise. 
Uanset udfaldet vil Storbritanniens 
afsked med EU forstyrre Irlands for-
hold til sin største handelspartner.
*Tallene er påvirkede af multinationale 
virksomheders regnskabspraksis  

Italien
Bnp-vækst 1,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $36.210 (PPP: $42.940)
Inflation 1,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,9
Indbyggertal 59,2 mio.

Belgien
Bnp-vækst 1,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $47.830 (PPP: $50.390)
Inflation 1,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,9
Indbyggertal 11,6 mio.

En koalitionsregering mellem fire 
centrum-højre-partier, som for-
binder flamske og fransktalende 
valgkredse, har flyttet fokus fra den 
interne splittelse for at udarbejde 
et bredt reformprogram og har 
gode muligheder for at bibeholde 
magten efter valget til maj næste 
år. En aktiv arbejdsmarkedspolitik, 
strammere budgetstyring og bedre 
muligheder for at drive virksomhed 
vil føre til en stabil vækst, i takt 
med at efterspørgslen i Europa 
stiger.

Hold øje med: Løsrivelse. Det flam-
ske separatistparti Vlaams Belang 
(‘Flamsk interesse’ ) har vundet 
støtte siden det flamske regerings-
parti Nieuw-Vlaamse Alliantie (‘Ny 
Flamsk Alliance’) har skiftet fokus til 
liberaliserende reformer, hvilket vil 
medføre udfordringer ved valgene 
i maj.

Bulgarien
Bnp-vækst 3,2 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9740 (PPP: $22.820)
Inflation 3,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,2
Indbyggertal 7,0 mio.

Regeringen, som er ledet af 
centrum-højre-partiet GERB 
(’Bulgariens Folkeparti for 
Europæisk Udvikling’) med premi-
erministeren Bojko Borisov i spid-
sen, vil muligvis opleve nederlag 
før tid grundet interne splittelser. 
Uenighed med ultranationalister 
over retsreformer, korruption og 
valgændringer, som vil svække 
mindre partier, vil true regeringens 
lille parlamentariske flertal. Landet 
vil indgå i det europæiske valuta-
kurssamarbejde til juli, inden det 
adopterer euroen fuldt ud.

Danmark
Bnp-vækst 2,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $61.640 (PPP: $55.190)
Inflation 1,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,9
Indbyggertal 5,8 mio.

Regeringen nærmer sig langsomt det 
næste folketingsvalg, der senest skal 
falde i juni, og er stadig afhængig af 
Dansk Folkeparti for et parlamen-
tarisk flertal. Trods partiets store 
fremgang ved valget i 2015 holdt 
DF sig uden for regeringssamar-
bejdet, og deres nye alliance med 
Socialdemokratiet har gjort en ende 
på blokpolitikken. Indvandring vil 
blive hovedspørgsmålet ved val-
get, eftersom de fleste partier har 
skærpet kursen over for dette emne. 
Øget beskæftigelse og en stigning i 
privatforbruget vil holde den økono-
miske vækst på et stabilt niveau.

Estland
Bnp-vækst 3,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $23.860 (PPP: $35.190)
Inflation 3,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,4
Indbyggertal 1,3 mio.

Valget i marts måned vil stå mellem 
Eesti Keskerakond (‘Centrumpartiet’, 
der trods navnet er venstreoriente-
ret), som er leder af koalitionsrege-
ringen, og oppositionspartiet Eesti 
Reformierakond (‘Reformpartiet’). 
Ingen af dem ser ud til at have en 
klar vision, og det estiske socialde-
mokrati, SDE, kan få stor indflydelse 
på, hvem der kommer til magten. 
Uanset udfaldet skal den kommende 
regering håndtere spørgsmål ved-
rørende alt fra demografiske udfor-
dringer med en aldrende befolkning 
og fattigdom i landdistrikterne til 
truslen fra Rusland. Øgede lønninger 
vil opretholde forbruget og den øko-
nomiske vækst.

Finland
Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $50.770 (PPP: $48.270)

Inflation 1,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,4
Indbyggertal 5,6 mio.

Efter at været sluppet af med 
sin partner ude på højrefløjen vil 
regeringskoalitionen med Keskusta 
(‘Centerpartiet’) i spidsen halte sig 
frem til parlamentsvalget til april, 
hvis resultat er umuligt at forudsige. 
Flotte økonomiske resultater har 
været fordelagtige for regeringen, 
men det socialdemokratiske oppo-
sitionsparti har fremgang i menings-
målingerne og vil drage fordel af 
regeringens gradvise tilbagegang. 
Konjunkturerne er på sit højeste, og 
den globale protektionisme truer 
med yderligere modvind, hvilket vil 
sænke væksten.

Hold øje med: Ægteskabsbyrde. Den 
lille by Sonkajärvi skal afholde VM i 
koneløb til juli. Præmien til det vin-
dende ægtepar er konens vægt i øl og 
“produkter til kvindeløft”.

Frankrig
Bnp-vækst 1,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $44.090 (PPP: $47.090)
Inflation 1,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,3
Indbyggertal 65,5 mio.

Frankrigs præsident Emmanuel 
Macron vil bruge sin støtte i parla-
mentet til at fortsætte de ambitiøse 
planer for erhvervs- og regerings-
reformer til trods for den faldende 
støtte blandt befolkningen og 
tilbagegang i hans eget parti. Han 
har allerede overtrumfet den lille, 
men magtfulde, fagbevægelse for at 
reformere det nationale jernbane-
selskab. Macrons næste mål er det 
overdimensionerede bureaukrati, 
en rigid arbejdsløshedsunderstøt-
telse og en kompliceret pensions-
ordning. Han vil desuden fører sig 
frem på sin udenrigspolitik og puste 
liv i europæiske reformer for at 
yde modvægt til stormagtslederen 
Donald Trump.

Grækenland
Bnp-vækst 2,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $19.890 (PPP: $28.750)
Inflation 1,3 pct 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,6
Indbyggertal 11,1 mio.

Venstre-højre koalitionen med pre-
mierminister Alexis Tsipras i front vil 
have problemer med at klare sig i sin 
sidste tid i embedet, og valget, som 
er sat til september, bliver muligvis 
udskrevet før tid. Økonomien vil 
bedres, i takt med at den løfter 
sig fra den tredje hjælpepakke, og 
turistindtægter og detailhandel vil 
kompensere for en skærpet finans-
politik og flakkende international 
handel. På mange parametre er 
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2019-forudsigelse, hvis ikke andet er oplyst. 
Inflation: år-til-år gennemsnit. Bnp i dollar er 
beregnet ved brug af 2019-forudsigelse for 
dollarkursen (bnp i PPP-dollar, eller købekrafts-
enheder, vist i parantes). Alle tal er afrundede.

I takt med at Syrien heler sig selv efter 
borgerkrigens kaos, vil landet i 2019 
blive den hurtigst voksende økonomi, 
selvom der stadig foregår periodiske 
kampe på et mere lokalt niveau. 
Genopbygningen vil begynde i et 
begrænset omfang i de kurdiske terri-
torier samt områder styret af regimet, 
og tilskud fra landsforviste syrere vil 
begynde at rulle ind, hvilket vil øge for-
bruget. Kystnære områder vil opleve en 
mere hastig vækst, og tilbagevundne 
landbrugsområder vil opleve stigende 
eksport. Selv olie- og gasproduktionen 
vil bevæge sig et hak opad.

De øvrige af de ti mest voksende lande 
udnytter en periode med politisk stabi-
litet og favorable globale konjunkturer 
til at skabe grundlag for en bæredygtig 
vækst og indhente resten af verden. 
Dette er tilfældet for de to nye afri-
kanske aktører, Etiopien (hvis hastige 
vækst baseret på landbrugssektoren 
har sænket farten, men stadig er nok 
til at placere sig på femtepladsen) og 
Rwanda. Også Bangladesh, Laos og 
Myanmar vil drage nytte af store kraft-
værk-projekter, sammen med Bhutan. 
Mongoliet, som ikke var med på rang-
listen i 2018, da deres råstofmarked 
brød sammen, vender tilbage i 2019, 
eftersom mineaktivitet tager til.

Indien er den eneste store økonomi i 
gruppen. Landet vil vokse eksponen-
tielt med et stabilt niveau på 7 pct. eller 
mere de næste mange år, grundet en 
voksende forbrugerklasse.

 De 81 lande dækket på disse sider

økonomien langt under sit stadie før 
krisen, men det værste er overstået. 
Skrøbelige banker, et stort behov for 
budgetoverskud og en flad udvikling 
i jobmarkedet vil give regeringen 
rigeligt at se til.

Holland
Bnp-vækst 2,5 pct.
Bnp pr. indbygger  $55.260 (PPP: $57.520)
Inflation 1,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 1,0
Indbyggertal 17,3 mio.

Centrum-højre-koalitionsregeringen 
har smalle flertal i begge kamre i 
parlamentet og vil tabe flertallet i 
senatet til distriktsvalgene tidligt i år, 
hvilket tvinger dem til at forhandle 
med oppositionen på vigtige love. 
Alligevel burde premierminister 
Mark Ruttes tredje regeringsperiode 
kunne håndtere lovgivningsproces-
sen i år. Frihedspartiet, en pionér for 
Europas nationalistiske højredrej-
ning, har tabt en del af sin kraft, men 
har stadig indflydelse. Rutte vil gå 
efter skattelettelser og fokusere på 
uddannelse, politi og forsvar. 

Hold øje med: Broen ved Arnhem. 
To konvojer på i alt 600 fartøjer 
kører tilbage i tiden til den skæb-
nesvangre “Operation Market Gar-
den” under Anden Verdenskrig på 
begivenhedens 75-års jubilæum i 
september.

Irland
Bnp-vækst 3,6 pct. 
Bnp pr. indbygger $78.530* (PPP: $83.750*)
Inflation 1,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,5
Indbyggertal 4,8 mio.

Koalitionsregeringen, der er ledet 
af centrum-højre-partiet Fine Gael, 
er afhængig af støtte fra oppositi-
onspartiet Fianna Fáil og vil derfor 
knække sammen, før deres officielle 
embedsperiode er omme. Det giver 
anledning til et potentielt valgt 
i 2019. Udfaldet bliver endnu en 
ustabil mindretalsregering, hvor 
det største parti bliver afhængig af 
oppositionen for at få succes med 
lovgivningen. Økonomien vil lande 
på en rolig vækstkurs.

Hold øje med: Brexistentiel krise. 
Uanset udfaldet vil Storbritanniens 
afsked med EU forstyrre Irlands for-
hold til sin største handelspartner.
*Tallene er påvirkede af multinationale 
virksomheders regnskabspraksis  

Italien
Bnp-vækst 1,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $36.210 (PPP: $42.940)
Inflation 1,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,9
Indbyggertal 59,2 mio.

Belgien
Bnp-vækst 1,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $47.830 (PPP: $50.390)
Inflation 1,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,9
Indbyggertal 11,6 mio.

En koalitionsregering mellem fire 
centrum-højre-partier, som for-
binder flamske og fransktalende 
valgkredse, har flyttet fokus fra den 
interne splittelse for at udarbejde 
et bredt reformprogram og har 
gode muligheder for at bibeholde 
magten efter valget til maj næste 
år. En aktiv arbejdsmarkedspolitik, 
strammere budgetstyring og bedre 
muligheder for at drive virksomhed 
vil føre til en stabil vækst, i takt 
med at efterspørgslen i Europa 
stiger.

Hold øje med: Løsrivelse. Det flam-
ske separatistparti Vlaams Belang 
(‘Flamsk interesse’ ) har vundet 
støtte siden det flamske regerings-
parti Nieuw-Vlaamse Alliantie (‘Ny 
Flamsk Alliance’) har skiftet fokus til 
liberaliserende reformer, hvilket vil 
medføre udfordringer ved valgene 
i maj.

Bulgarien
Bnp-vækst 3,2 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9740 (PPP: $22.820)
Inflation 3,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,2
Indbyggertal 7,0 mio.

Regeringen, som er ledet af 
centrum-højre-partiet GERB 
(’Bulgariens Folkeparti for 
Europæisk Udvikling’) med premi-
erministeren Bojko Borisov i spid-
sen, vil muligvis opleve nederlag 
før tid grundet interne splittelser. 
Uenighed med ultranationalister 
over retsreformer, korruption og 
valgændringer, som vil svække 
mindre partier, vil true regeringens 
lille parlamentariske flertal. Landet 
vil indgå i det europæiske valuta-
kurssamarbejde til juli, inden det 
adopterer euroen fuldt ud.

Danmark
Bnp-vækst 2,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $61.640 (PPP: $55.190)
Inflation 1,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,9
Indbyggertal 5,8 mio.

Regeringen nærmer sig langsomt det 
næste folketingsvalg, der senest skal 
falde i juni, og er stadig afhængig af 
Dansk Folkeparti for et parlamen-
tarisk flertal. Trods partiets store 
fremgang ved valget i 2015 holdt 
DF sig uden for regeringssamar-
bejdet, og deres nye alliance med 
Socialdemokratiet har gjort en ende 
på blokpolitikken. Indvandring vil 
blive hovedspørgsmålet ved val-
get, eftersom de fleste partier har 
skærpet kursen over for dette emne. 
Øget beskæftigelse og en stigning i 
privatforbruget vil holde den økono-
miske vækst på et stabilt niveau.

Estland
Bnp-vækst 3,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $23.860 (PPP: $35.190)
Inflation 3,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,4
Indbyggertal 1,3 mio.

Valget i marts måned vil stå mellem 
Eesti Keskerakond (‘Centrumpartiet’, 
der trods navnet er venstreoriente-
ret), som er leder af koalitionsrege-
ringen, og oppositionspartiet Eesti 
Reformierakond (‘Reformpartiet’). 
Ingen af dem ser ud til at have en 
klar vision, og det estiske socialde-
mokrati, SDE, kan få stor indflydelse 
på, hvem der kommer til magten. 
Uanset udfaldet skal den kommende 
regering håndtere spørgsmål ved-
rørende alt fra demografiske udfor-
dringer med en aldrende befolkning 
og fattigdom i landdistrikterne til 
truslen fra Rusland. Øgede lønninger 
vil opretholde forbruget og den øko-
nomiske vækst.

Finland
Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $50.770 (PPP: $48.270)

Inflation 1,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,4
Indbyggertal 5,6 mio.

Efter at været sluppet af med 
sin partner ude på højrefløjen vil 
regeringskoalitionen med Keskusta 
(‘Centerpartiet’) i spidsen halte sig 
frem til parlamentsvalget til april, 
hvis resultat er umuligt at forudsige. 
Flotte økonomiske resultater har 
været fordelagtige for regeringen, 
men det socialdemokratiske oppo-
sitionsparti har fremgang i menings-
målingerne og vil drage fordel af 
regeringens gradvise tilbagegang. 
Konjunkturerne er på sit højeste, og 
den globale protektionisme truer 
med yderligere modvind, hvilket vil 
sænke væksten.

Hold øje med: Ægteskabsbyrde. Den 
lille by Sonkajärvi skal afholde VM i 
koneløb til juli. Præmien til det vin-
dende ægtepar er konens vægt i øl og 
“produkter til kvindeløft”.

Frankrig
Bnp-vækst 1,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $44.090 (PPP: $47.090)
Inflation 1,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,3
Indbyggertal 65,5 mio.

Frankrigs præsident Emmanuel 
Macron vil bruge sin støtte i parla-
mentet til at fortsætte de ambitiøse 
planer for erhvervs- og regerings-
reformer til trods for den faldende 
støtte blandt befolkningen og 
tilbagegang i hans eget parti. Han 
har allerede overtrumfet den lille, 
men magtfulde, fagbevægelse for at 
reformere det nationale jernbane-
selskab. Macrons næste mål er det 
overdimensionerede bureaukrati, 
en rigid arbejdsløshedsunderstøt-
telse og en kompliceret pensions-
ordning. Han vil desuden fører sig 
frem på sin udenrigspolitik og puste 
liv i europæiske reformer for at 
yde modvægt til stormagtslederen 
Donald Trump.

Grækenland
Bnp-vækst 2,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $19.890 (PPP: $28.750)
Inflation 1,3 pct 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,6
Indbyggertal 11,1 mio.

Venstre-højre koalitionen med pre-
mierminister Alexis Tsipras i front vil 
have problemer med at klare sig i sin 
sidste tid i embedet, og valget, som 
er sat til september, bliver muligvis 
udskrevet før tid. Økonomien vil 
bedres, i takt med at den løfter 
sig fra den tredje hjælpepakke, og 
turistindtægter og detailhandel vil 
kompensere for en skærpet finans-
politik og flakkende international 
handel. På mange parametre er 
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forblive på magten, enten i koalition 
eller alene med fuldstændigt flertal. 
Væksten vil svækkes, efter den top-
pede i 2017.

Rumænien
Bnp-vækst 3,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $12.840 (PPP: $29.100)
Inflation 3,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,4
Indbyggertal 19,5 mio.

Der er fortsat spændinger mellem 
præsidenten Klaus Iohannis, som er 
forkæmper for retsstatsprincippet, 
og det socialdemokratiske regerings-
parti, som forsøger at undergrave 
det. Hvis Ioannis ikke bliver genvalgt 
til præsidentvalget til november 
eller december, vil spændingerne 
lettes, men alt det fremskridt, 
som er gjort på den administrati-
ve front i forbindelse med deres 
EU-medlemskab, vil være spildt. 
Ekspansiv finanspolitik vil holde lan-
dets økonomi i vækst.

Hold øje med: Bag tremmerne. Liviu 
Dragnea, præsidenten for parlamen-
tets underhus, står over for en fæng-
selsdom, en afventende appelsag og 
bliver muligvis tvunget til at fratræde 
sin stilling.

Rusland
Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $11.150 (PPP: $27.430)
Inflation 4,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,4
Indbyggertal 146,9 mio.

Vladimir Putins regime står over 
for internationale sanktioner, et 
lavere investeringsniveau – både 
indenrigs og udenrigs – en svækket 
økonomisk struktur og en aldrende 
befolkning. Putin vil udnytte sit folks 
utilfredshed til at bevare magten. 
Selv hvis systemkritik vokser frem 
blandt folket, vil den blive slået ned 
for hver en pris.  

Hold øje med: Du er hyret! Elever og 
praktikanter fra mere end 70 lande 
vil blive gennemheglet til World 

Den anarkistiske Femstjernebe-
vægelse og anti-indvandrepartiet 
Lega Nord udgør et umage par. 
Tilsammen vil de stræbe efter en 
selvmodsigende blanding af poli-
tiske tiltag med skattelettelser og 
øget offentligt forbrug sideløbende 
med et vakkelvornt løfte til EU om 
budgetdisciplin. Da begge partier 
møver sig frem i håb om at sidde 
på tronen alene, er det muligt, at et 
nyvalg falder så tidligt som maj, hvor 
EU-parlamentsvalget også finder 
sted. Økonomien er svag.

Hold øje med: Sprøde skorper. Stjer-
nekonditorer fra 16 lande konkurrerer 
i verdensmesterskaberne i kage og 
bagværk i Milano ( ikke at forveksle 
med Frankrigs VM for konditorme-
stre).

Kroatien
Bnp-vækst 2,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $15.470 (PPP: $28.380)
Inflation 1,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,6
Indbyggertal 4,1 mio.

Koalitionen, der blev skabt, efter 
den tidligere regering brød sammen 
i 2017, er et kompromis mellem 
det konservative HDZ (‘Kroatiens 
Demokratiske Union’) og parla-
mentsmedlemmer fra det liberale 
HNS (Kroatisk Folkeparti), men også 
denne regering kan risikere en tidlig 
bortgang. Premierminister og for-
manden for HDZ, Andrej Plenković, 
ønsker at rykke tættere på midten, 
men møder modstand både internt 
i partiet og udefra. Immigration og 
arbejdsløshed tynger økonomien.

Letland
Bnp-vækst 3,7 pct.
Bnp pr. indbygger  $18.860 (PPP: $22.780)
Inflation 2,7 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,8
Indbyggertal 1,9 mio.

Valgresultaterne fra efteråret 2018 
spåede om en politisk fragmen-
tering, men efter valget var der 
forhandlinger om en centrum-højre-, 
pro-EU-regering – samme udfald 
som ved hvert eneste valg, siden 
landet blev selvstændigt. To nye 
partier, det populistiske Kam pieder 
valsts? (‘Hvem ejer staten?’) og Det 
Nye Konservative Parti vandt flest 
stemmer blandt centrum-højre og 
vil gøre et forsøg på at forme en 
koalition. Konsensus om finanspo-
litisk retskaffenhed og europæisk 
samarbejde gør, at politikken vil 
forblive den samme med et specifikt 
fokus på den voldsomme indkomst-
ulighed.

Litauen
Bnp-vækst 3,3 pct. 
Bnp pr. indbygger $19.700 (PPP: $35.320)
Inflation 3,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,1
Indbyggertal 2,9 mio.

Koalitionsregeringen mellem den 
konservative litauiske bonde- og 
grønne union og de litauiske social-
demokrater er en efterkommer til 
den regering, der kollapsede i 2016, 
og udgør en minoritet i parlamentet. 
Den vil muligvis selv vælte før det 
planlagte valg i 2020. Et tidligt valg 
vil føre til endnu en centrum-høj-
re-koalition. Korruption er stadig 
forankret i både politik og erhvervs-
liv, men økonomien vil vokse i et 
anstændigt tempo.

Norge

Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $84.690 (PPP: $64.920)
Inflation 2,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 5,2
Indbyggertal 5,4 mio.

Den nuværende centrum-højre- 
mindretalsregering, sammenstykket 
af Høyre, Fremskrittspartiet og 
Venstre, er hårdt ramt af skandaler 
og folkeprotester, men burde alli-
gevel kunne sidde tiden ud – ikke 
mindst fordi Arbejderpartiet, det 
primære oppositionsparti, står 
meget skrøbeligt. Statsminister og 
leder af Høyre, Erna Solberg, vil 
presse Kristendemokraterne, som 
trak sig fra regeringsforhandlingerne 
og knuste hendes drømme om en 
centrum-højre-alliance, til at give 
hende et flertal. Det politiske fokus 
vil være på at diversificere økono-
mien og gøre sig mindre afhængig af 
olien, selvom de stigende oliepriser 
vil understøtte væksten

Hold øje med: Mad under vandet. 
Europas første undervandsrestaurant 
åbner ved Norges sydkyst i begyndel-
sen af 2019 og bliver en kombination 
af spisested og maritimforsknings-
center. 

Polen
Bnp-vækst 3,5 pct. 
Bnp pr. indbygger  $16.420 (PPP: $32.620)

Inflation 2,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,5
Indbyggertal 38,3 mio.

Det regerende parti Lov og 
Retfærdighed har foruroliget EU 
ved at trodse retssikkerheden og 
ignoreret trusler om sanktioner. 
Dog har partiet medvind i hjem-
landet, hvilket tyder på et genvalg 
mod slutningen af 2019. Lige som 
pendanterne i Tjekkiet, Ungarn og 
Slovakiet har regeringen en natio-
nalistisk dagsorden, som ikke stem-
mer overens med EU’s principper. 
Dog er denne trodsighed en stor 
succes hos vælgerne, og ligeså er 
det opsving, økonomien har ople-
vet takket være bileksport og boom 
i forbruger efterspørgsel. 

Portugal
Bnp-vækst 2,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $24.030 (PPP: $34.520)
Inflation 1,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,1
Indbyggertal 10,3 mio.

Den venstreorienterede mindretals-
regering, ledet af den socialistiske 
premierminister António Costa, 
har holdt sammen trods interne 
stridigheder, men disse vil mulig-
vis blusse op frem mod valget i 
oktober. Socialdemokratiet, der er 
centrum-højreorienteret og sidder 
i opposition, har fået ny leder, efter 
den energiforladte Pedro Passo 
Coelho har forladt sin post, og vil nu 
forsøge at genetablere sig selv som 
et validt alternativ, men den sociali-
stiske regering vil højst sandsynligt 

2019 I PERSONER
På papiret er Italiens Matteo Salvini fra det højre-
populistiske parti Lega Nord på lige fod med sin kollega 
premierminister Luigi Di Maio fra den lige så populistiske, 
men mere venstreorienterede Femstjernebevægelse, 
og begge opererer teknisk set under premierminister 
Giuseppe Conte. Men tag ikke fejl. Som en stor fisk i en 
lille dam dominerer Salvini sine kolleger og bestemmer, hvad der kommer 
ud i æteren, på talerstolen og de sociale medier med en gennemtrængende 
besked om lukkede grænser, national stolthed og en tårevædet medfølelse 
for arbejderklassen. Det store spørgsmål er ikke om, men hvornår, Salvini vil 
udskrive et valg før tid, der vil formalisere hans suverænitet fuldstændigt. 
EU-Parlamentsvalget i maj vil være god timing, men Salvini vil højst sand-
synligt foretrække at stjæle støtten fra sine rivaler på højrefløjen og søsætte 
tiltag, som er mere populære hos vælgerne, før han tager skridtet videre.

Fem centrum-venstre-partier er gået 
sammen om at forme en minori-
tetskoalition, efter valget i 2018 ikke 
førte nogen vegne. Resultatet er, at 
Marjan Šarec, en tidligere komiker, 
skal være premierminister. Det 
indvandrerkritiske Socialdemokrati 
vandt flest sæder i parlamentet, men 
fandt ingen allierede. Regeringen vil 
være afhængig af støtte fra Venstre-
partiet, som afviste tilbuddet om 
en koalition. Sundhedsreformer, 
Nato-medlemskab og privatisering 
kunne muligvis blive det, der deler 
vandene. Regeringen vil holde året 
ud, men ikke sin fulde embedsperi-
ode. Økonomien vil falme, eftersom 
den arbejdsdygtige del af befolkning 
langsomt skrumper.

Spanien
Bnp-vækst 2,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $32.370 (PPP: $41.560)
Inflation 2,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,9
Indbyggertal 46,4 mio.

Det socialistiske arbejderparti PSOE 
leder en mindretalsregering efter den 
tidligere regering, anført af PP, Folkets 
parti, blev afsat ved et mistillidsvotum 
i midten af 2018. Med bare 84 ud af 
350 sæder i parlamentets under-
hus udgør dette Spanien svageste 
demokratiske regering nogensinde. 
Selvom de vil forsøge at blive ved, til 
embedsperioden slutter, ender det 
sandsynligvis med tidligt valg. Uanset 
hvad vil den firedelte splittelse mellem 
de to veletablerede partier, PSOE og 
PP, og de to nytilkomne, Podemos (‘Vi 
kan godt’) og Ciudadanos (‘Borgere’), 
betyde, at der ikke er udsigt til et 
klart flertal. Økonomien vil fastholde 
sit momentum understøttet af øget 
beskæftigelse, lønninger og forbrug. 

Hold øje med: Et svækket Catalonien. 
Den nye regering har mindsket gnid-
ningerne med separatisterne i Cata-
lonien, men kan ikke få sagen til helt 
at lægge sig.

Storbritannien
Bnp vækst 1,5 pct.
Bnp pr. indbygger  $43.210 (PPP: $45.700)
Inflation 1,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,6
Indbyggertal 67,0 mio.

Skills-konkurrencen, som bliver af-
holdt i Kazan til august. 

Schweiz
Bnp-vækst 1,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $80.490 (PPP: $68.830)
Inflation 1,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,3
Indbyggertal 8,6 mio.

Firepartiregeringens embedsperi-
ode er ved at lakke mod enden til 
oktober, hvor Schweizisk Folkeparti, 
det mest højredrejede parti i firklø-
veren, muligvis kan nå at udskrive 
folkeafstemning om at trække sig 
ud af Schengen-samarbejdet om fri 
bevægelighed. Et lignende forslag 
blev vedtaget i 2014, men imple-
menteringen var slap for at undgå 
at bryde forholdet til Bruxelles – det 
bliver svært at undgå, hvis det nye 
forslag bliver vedtaget. Regeringen 
taler for strukturelle reformer for at 
øge væksten, men vælgerne er ikke 
villige til at opgive deres velfærds-
goder, så denne udvikling vil forløbe 
langsomt. Væksten vil have en smule 
nedgang, eftersom amerikansk pro-
tektionisme vil ramme det europæi-
ske marked.

Slovakiet
Bnp-vækst 3,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $20.790 (PPP: $35.270)
Inflation 2,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,7
Indbyggertal 5,5 mio.

Regeringen lider stadig under en 
politisk skandale, der tvang premi-
erministeren, Robert Fico, til at gå 
af i begyndelsen af 2018, og et valg 
før tid er derfor muligt. Ficos social-
demokratiske parti, som leder rege-
ringskoalitionen, taber befolknin-
gens støtte med stigende hast. De 
kan måske vinde den tilbage inden 
valget og forblive det største parti, 
men de vil have færre pladser i par-
lamentet, og det vil blive vanskeligt 
at samle en koalition. Ficos udvalgte 
efterkommer, Peter Pellegreni, vil 
satse på investeringer i infrastruk-
turen, sundhedsreformer og at 
håndtere uligheden mellem land og 
by. Flere job og stigende lønninger vil 
få økonomien til at vokse.

Hold øje med: Et stimulus-boost. 
Sociale tiltag til en værdi af 500-600 
mio. euro igangsættes. Pensionen ud-
vides, der kommer flere sociale ydel-
ser til ældre og børn, og der indføres 
skattelettelser på forbrugsgoder.

Slovenien
Bnp-vækst 3,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $27.390 (PPP: $39.000)
Inflation 2,3 pct 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,3
Indbyggertal 2,1 mio.

Premierminister Theresa Mays kon-
servative regering vil sætte landets 
kurs mod en udtrædelse af EU til 
marts, og en begyndende overgang 
vil føre landet til en endelig afgang 
med en ny handelsaftale i 2021. Det 
er stadig uvist, hvordan den dybt 
splittede nation vil klare sig igennem 
denne periode. Hvis den ikke kan, 
vil Mays regering bryde sammen, 
enten for at blive erstattet af en ny, 
pro-brexit konservativ regering eller 
Labour-partiet med den venstreori-
enterede Jeremy Corbyn i spidsen. 

Hold øje med: Kæphøjhed. For 36. 
gang vil The World Poohsticks Cham-
pionships foregå i Witney i Oxfords-
hire til juni. Denne sport blev populær 
med Peter Plys i 1928 og indebærer 
pindekast over en å.

Sverige
Bnp-vækst 2,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $56.870 (PPP: $54.900)
Inflation 2,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,9
Indbyggertal 10,1 mio

Efter valget i slutningen af 2018 
kom Sverige ud på den anden side 
med et parlament, hvor der ikke 
var noget klart flertal, og de højre-
drejede Sverigedemokraterna, som 
styrer magtbalancen. At forhandle 
en koalition efter valget bliver en 
langtrukken proces, men en cen-
trum-højre-regering er det mest 
sandsynlige. Uanset udfaldet vil den 
nye regering overtage en robust øko-
nomi, grundet en løs pengepolitik, et 
boligboom og stærk forbrugerefter-
spørgsel. Væksttempoet vil stille og 
roligt aftage, i takt med at boligmar-
kedet falder ned.

Tjekkiet
Bnp-vækst 3,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $24.940 (PPP: $40.780)
Inflation 2,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,7
Indbyggertal 10,6 mio.

Premierminister Andrej Babis og 
hans populistiske bevægelse ANO 
står i spidsen for en mindretals-
regering i samarbejde med det 
tjekkiske socialdemokrati og er 
dermed afhængige af det bøhmiske 

og moraviske kommunistparti for 
at kunne lovgive. Babis er tidligere 
forretningsmand og villig til at søge 
mod både højre og venstre, når det 
er nødvendigt.

Tyrkiet
Bnp-vækst 4,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $10.660 (PPP: $29.800)
Inflation 10,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,1
Indbyggertal 83,0 mio.

Præsident Recep Tayyip Erdogan 
er blevet styrket, og han står over 
for en svag opposition, hvilket 
betyder, at han kan gøre, hvad der 
passer ham. Dog har hans opførsel 
skræmt de udenlandske investorer, 
der holder hånden under Tyrkiets 
økonomi, for mange gange. Eftersom 
Erdogan ikke er villig til at tage det 
nødvendige skridt, der skal til for at 
genopbygge tilliden, risikerer han at 
gøre liraens drastiske værdifald til en 
kæmpe økonomisk krise, som går ud 
over hans autoritet. Hvis økonomien 
stabiliseres, vil en dynamisk privat 
sektor og bæredygtige offentlige 
investeringer kunne understøtte en 
mulig vækst.

Tyskland
Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $50.520 (PPP: $54.650)
Inflation 1,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 1,1
Indbyggertal 82,8 mio.

Den brede koalition bestående af 
CDU, søsterpartiet CSU til højre og 
SPD til venstre udgør sammen bag-
landet for kansler Angela Merkels 
fjerde embedsperiode. Relationerne 
er dog mere pirrelige end nogensin-
de; det er uden tvivl Merkels sidste 
krampetrækning, så alle partier vil 
gå efter pladsen som tronfølger. 
Skadet af det tidligere koalitionsfor-
søg vil SPD forsøge at distancere sig 
fra magtfulde partnere. Regeringen 
vil bruge mere på infrastruktur og 
børneforsorg, men vil blive kon-
fronteret med toldmure, brexit og 
dieselskandalen, hvilket vil dæmpe 
økonomien.

Ukraine
Bnp-vækst 2,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $3.250 (PPP: $9.650)
Inflation 8,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,5
Indbyggertal 42,0 mio.

De suspekte forbindelser mellem 
forretningsgrupper og politiske 
fraktioner, som skabte grundlaget 
for Viktor Janukovitjs regime, der 
væltede i 2014, vender stille og 
roligt tilbage igen, og fremskridts-
reformerne, som blev indgået med 
den Internationale Valutafond, går 
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forblive på magten, enten i koalition 
eller alene med fuldstændigt flertal. 
Væksten vil svækkes, efter den top-
pede i 2017.

Rumænien
Bnp-vækst 3,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $12.840 (PPP: $29.100)
Inflation 3,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,4
Indbyggertal 19,5 mio.

Der er fortsat spændinger mellem 
præsidenten Klaus Iohannis, som er 
forkæmper for retsstatsprincippet, 
og det socialdemokratiske regerings-
parti, som forsøger at undergrave 
det. Hvis Ioannis ikke bliver genvalgt 
til præsidentvalget til november 
eller december, vil spændingerne 
lettes, men alt det fremskridt, 
som er gjort på den administrati-
ve front i forbindelse med deres 
EU-medlemskab, vil være spildt. 
Ekspansiv finanspolitik vil holde lan-
dets økonomi i vækst.

Hold øje med: Bag tremmerne. Liviu 
Dragnea, præsidenten for parlamen-
tets underhus, står over for en fæng-
selsdom, en afventende appelsag og 
bliver muligvis tvunget til at fratræde 
sin stilling.

Rusland
Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $11.150 (PPP: $27.430)
Inflation 4,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,4
Indbyggertal 146,9 mio.

Vladimir Putins regime står over 
for internationale sanktioner, et 
lavere investeringsniveau – både 
indenrigs og udenrigs – en svækket 
økonomisk struktur og en aldrende 
befolkning. Putin vil udnytte sit folks 
utilfredshed til at bevare magten. 
Selv hvis systemkritik vokser frem 
blandt folket, vil den blive slået ned 
for hver en pris.  

Hold øje med: Du er hyret! Elever og 
praktikanter fra mere end 70 lande 
vil blive gennemheglet til World 

Den anarkistiske Femstjernebe-
vægelse og anti-indvandrepartiet 
Lega Nord udgør et umage par. 
Tilsammen vil de stræbe efter en 
selvmodsigende blanding af poli-
tiske tiltag med skattelettelser og 
øget offentligt forbrug sideløbende 
med et vakkelvornt løfte til EU om 
budgetdisciplin. Da begge partier 
møver sig frem i håb om at sidde 
på tronen alene, er det muligt, at et 
nyvalg falder så tidligt som maj, hvor 
EU-parlamentsvalget også finder 
sted. Økonomien er svag.

Hold øje med: Sprøde skorper. Stjer-
nekonditorer fra 16 lande konkurrerer 
i verdensmesterskaberne i kage og 
bagværk i Milano ( ikke at forveksle 
med Frankrigs VM for konditorme-
stre).

Kroatien
Bnp-vækst 2,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $15.470 (PPP: $28.380)
Inflation 1,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,6
Indbyggertal 4,1 mio.

Koalitionen, der blev skabt, efter 
den tidligere regering brød sammen 
i 2017, er et kompromis mellem 
det konservative HDZ (‘Kroatiens 
Demokratiske Union’) og parla-
mentsmedlemmer fra det liberale 
HNS (Kroatisk Folkeparti), men også 
denne regering kan risikere en tidlig 
bortgang. Premierminister og for-
manden for HDZ, Andrej Plenković, 
ønsker at rykke tættere på midten, 
men møder modstand både internt 
i partiet og udefra. Immigration og 
arbejdsløshed tynger økonomien.

Letland
Bnp-vækst 3,7 pct.
Bnp pr. indbygger  $18.860 (PPP: $22.780)
Inflation 2,7 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,8
Indbyggertal 1,9 mio.

Valgresultaterne fra efteråret 2018 
spåede om en politisk fragmen-
tering, men efter valget var der 
forhandlinger om en centrum-højre-, 
pro-EU-regering – samme udfald 
som ved hvert eneste valg, siden 
landet blev selvstændigt. To nye 
partier, det populistiske Kam pieder 
valsts? (‘Hvem ejer staten?’) og Det 
Nye Konservative Parti vandt flest 
stemmer blandt centrum-højre og 
vil gøre et forsøg på at forme en 
koalition. Konsensus om finanspo-
litisk retskaffenhed og europæisk 
samarbejde gør, at politikken vil 
forblive den samme med et specifikt 
fokus på den voldsomme indkomst-
ulighed.

Litauen
Bnp-vækst 3,3 pct. 
Bnp pr. indbygger $19.700 (PPP: $35.320)
Inflation 3,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,1
Indbyggertal 2,9 mio.

Koalitionsregeringen mellem den 
konservative litauiske bonde- og 
grønne union og de litauiske social-
demokrater er en efterkommer til 
den regering, der kollapsede i 2016, 
og udgør en minoritet i parlamentet. 
Den vil muligvis selv vælte før det 
planlagte valg i 2020. Et tidligt valg 
vil føre til endnu en centrum-høj-
re-koalition. Korruption er stadig 
forankret i både politik og erhvervs-
liv, men økonomien vil vokse i et 
anstændigt tempo.

Norge

Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $84.690 (PPP: $64.920)
Inflation 2,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 5,2
Indbyggertal 5,4 mio.

Den nuværende centrum-højre- 
mindretalsregering, sammenstykket 
af Høyre, Fremskrittspartiet og 
Venstre, er hårdt ramt af skandaler 
og folkeprotester, men burde alli-
gevel kunne sidde tiden ud – ikke 
mindst fordi Arbejderpartiet, det 
primære oppositionsparti, står 
meget skrøbeligt. Statsminister og 
leder af Høyre, Erna Solberg, vil 
presse Kristendemokraterne, som 
trak sig fra regeringsforhandlingerne 
og knuste hendes drømme om en 
centrum-højre-alliance, til at give 
hende et flertal. Det politiske fokus 
vil være på at diversificere økono-
mien og gøre sig mindre afhængig af 
olien, selvom de stigende oliepriser 
vil understøtte væksten

Hold øje med: Mad under vandet. 
Europas første undervandsrestaurant 
åbner ved Norges sydkyst i begyndel-
sen af 2019 og bliver en kombination 
af spisested og maritimforsknings-
center. 

Polen
Bnp-vækst 3,5 pct. 
Bnp pr. indbygger  $16.420 (PPP: $32.620)

Inflation 2,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,5
Indbyggertal 38,3 mio.

Det regerende parti Lov og 
Retfærdighed har foruroliget EU 
ved at trodse retssikkerheden og 
ignoreret trusler om sanktioner. 
Dog har partiet medvind i hjem-
landet, hvilket tyder på et genvalg 
mod slutningen af 2019. Lige som 
pendanterne i Tjekkiet, Ungarn og 
Slovakiet har regeringen en natio-
nalistisk dagsorden, som ikke stem-
mer overens med EU’s principper. 
Dog er denne trodsighed en stor 
succes hos vælgerne, og ligeså er 
det opsving, økonomien har ople-
vet takket være bileksport og boom 
i forbruger efterspørgsel. 

Portugal
Bnp-vækst 2,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $24.030 (PPP: $34.520)
Inflation 1,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,1
Indbyggertal 10,3 mio.

Den venstreorienterede mindretals-
regering, ledet af den socialistiske 
premierminister António Costa, 
har holdt sammen trods interne 
stridigheder, men disse vil mulig-
vis blusse op frem mod valget i 
oktober. Socialdemokratiet, der er 
centrum-højreorienteret og sidder 
i opposition, har fået ny leder, efter 
den energiforladte Pedro Passo 
Coelho har forladt sin post, og vil nu 
forsøge at genetablere sig selv som 
et validt alternativ, men den sociali-
stiske regering vil højst sandsynligt 

2019 I PERSONER
På papiret er Italiens Matteo Salvini fra det højre-
populistiske parti Lega Nord på lige fod med sin kollega 
premierminister Luigi Di Maio fra den lige så populistiske, 
men mere venstreorienterede Femstjernebevægelse, 
og begge opererer teknisk set under premierminister 
Giuseppe Conte. Men tag ikke fejl. Som en stor fisk i en 
lille dam dominerer Salvini sine kolleger og bestemmer, hvad der kommer 
ud i æteren, på talerstolen og de sociale medier med en gennemtrængende 
besked om lukkede grænser, national stolthed og en tårevædet medfølelse 
for arbejderklassen. Det store spørgsmål er ikke om, men hvornår, Salvini vil 
udskrive et valg før tid, der vil formalisere hans suverænitet fuldstændigt. 
EU-Parlamentsvalget i maj vil være god timing, men Salvini vil højst sand-
synligt foretrække at stjæle støtten fra sine rivaler på højrefløjen og søsætte 
tiltag, som er mere populære hos vælgerne, før han tager skridtet videre.

Fem centrum-venstre-partier er gået 
sammen om at forme en minori-
tetskoalition, efter valget i 2018 ikke 
førte nogen vegne. Resultatet er, at 
Marjan Šarec, en tidligere komiker, 
skal være premierminister. Det 
indvandrerkritiske Socialdemokrati 
vandt flest sæder i parlamentet, men 
fandt ingen allierede. Regeringen vil 
være afhængig af støtte fra Venstre-
partiet, som afviste tilbuddet om 
en koalition. Sundhedsreformer, 
Nato-medlemskab og privatisering 
kunne muligvis blive det, der deler 
vandene. Regeringen vil holde året 
ud, men ikke sin fulde embedsperi-
ode. Økonomien vil falme, eftersom 
den arbejdsdygtige del af befolkning 
langsomt skrumper.

Spanien
Bnp-vækst 2,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $32.370 (PPP: $41.560)
Inflation 2,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,9
Indbyggertal 46,4 mio.

Det socialistiske arbejderparti PSOE 
leder en mindretalsregering efter den 
tidligere regering, anført af PP, Folkets 
parti, blev afsat ved et mistillidsvotum 
i midten af 2018. Med bare 84 ud af 
350 sæder i parlamentets under-
hus udgør dette Spanien svageste 
demokratiske regering nogensinde. 
Selvom de vil forsøge at blive ved, til 
embedsperioden slutter, ender det 
sandsynligvis med tidligt valg. Uanset 
hvad vil den firedelte splittelse mellem 
de to veletablerede partier, PSOE og 
PP, og de to nytilkomne, Podemos (‘Vi 
kan godt’) og Ciudadanos (‘Borgere’), 
betyde, at der ikke er udsigt til et 
klart flertal. Økonomien vil fastholde 
sit momentum understøttet af øget 
beskæftigelse, lønninger og forbrug. 

Hold øje med: Et svækket Catalonien. 
Den nye regering har mindsket gnid-
ningerne med separatisterne i Cata-
lonien, men kan ikke få sagen til helt 
at lægge sig.

Storbritannien
Bnp vækst 1,5 pct.
Bnp pr. indbygger  $43.210 (PPP: $45.700)
Inflation 1,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,6
Indbyggertal 67,0 mio.

Skills-konkurrencen, som bliver af-
holdt i Kazan til august. 

Schweiz
Bnp-vækst 1,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $80.490 (PPP: $68.830)
Inflation 1,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,3
Indbyggertal 8,6 mio.

Firepartiregeringens embedsperi-
ode er ved at lakke mod enden til 
oktober, hvor Schweizisk Folkeparti, 
det mest højredrejede parti i firklø-
veren, muligvis kan nå at udskrive 
folkeafstemning om at trække sig 
ud af Schengen-samarbejdet om fri 
bevægelighed. Et lignende forslag 
blev vedtaget i 2014, men imple-
menteringen var slap for at undgå 
at bryde forholdet til Bruxelles – det 
bliver svært at undgå, hvis det nye 
forslag bliver vedtaget. Regeringen 
taler for strukturelle reformer for at 
øge væksten, men vælgerne er ikke 
villige til at opgive deres velfærds-
goder, så denne udvikling vil forløbe 
langsomt. Væksten vil have en smule 
nedgang, eftersom amerikansk pro-
tektionisme vil ramme det europæi-
ske marked.

Slovakiet
Bnp-vækst 3,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $20.790 (PPP: $35.270)
Inflation 2,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,7
Indbyggertal 5,5 mio.

Regeringen lider stadig under en 
politisk skandale, der tvang premi-
erministeren, Robert Fico, til at gå 
af i begyndelsen af 2018, og et valg 
før tid er derfor muligt. Ficos social-
demokratiske parti, som leder rege-
ringskoalitionen, taber befolknin-
gens støtte med stigende hast. De 
kan måske vinde den tilbage inden 
valget og forblive det største parti, 
men de vil have færre pladser i par-
lamentet, og det vil blive vanskeligt 
at samle en koalition. Ficos udvalgte 
efterkommer, Peter Pellegreni, vil 
satse på investeringer i infrastruk-
turen, sundhedsreformer og at 
håndtere uligheden mellem land og 
by. Flere job og stigende lønninger vil 
få økonomien til at vokse.

Hold øje med: Et stimulus-boost. 
Sociale tiltag til en værdi af 500-600 
mio. euro igangsættes. Pensionen ud-
vides, der kommer flere sociale ydel-
ser til ældre og børn, og der indføres 
skattelettelser på forbrugsgoder.

Slovenien
Bnp-vækst 3,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $27.390 (PPP: $39.000)
Inflation 2,3 pct 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,3
Indbyggertal 2,1 mio.

Premierminister Theresa Mays kon-
servative regering vil sætte landets 
kurs mod en udtrædelse af EU til 
marts, og en begyndende overgang 
vil føre landet til en endelig afgang 
med en ny handelsaftale i 2021. Det 
er stadig uvist, hvordan den dybt 
splittede nation vil klare sig igennem 
denne periode. Hvis den ikke kan, 
vil Mays regering bryde sammen, 
enten for at blive erstattet af en ny, 
pro-brexit konservativ regering eller 
Labour-partiet med den venstreori-
enterede Jeremy Corbyn i spidsen. 

Hold øje med: Kæphøjhed. For 36. 
gang vil The World Poohsticks Cham-
pionships foregå i Witney i Oxfords-
hire til juni. Denne sport blev populær 
med Peter Plys i 1928 og indebærer 
pindekast over en å.

Sverige
Bnp-vækst 2,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $56.870 (PPP: $54.900)
Inflation 2,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,9
Indbyggertal 10,1 mio

Efter valget i slutningen af 2018 
kom Sverige ud på den anden side 
med et parlament, hvor der ikke 
var noget klart flertal, og de højre-
drejede Sverigedemokraterna, som 
styrer magtbalancen. At forhandle 
en koalition efter valget bliver en 
langtrukken proces, men en cen-
trum-højre-regering er det mest 
sandsynlige. Uanset udfaldet vil den 
nye regering overtage en robust øko-
nomi, grundet en løs pengepolitik, et 
boligboom og stærk forbrugerefter-
spørgsel. Væksttempoet vil stille og 
roligt aftage, i takt med at boligmar-
kedet falder ned.

Tjekkiet
Bnp-vækst 3,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $24.940 (PPP: $40.780)
Inflation 2,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,7
Indbyggertal 10,6 mio.

Premierminister Andrej Babis og 
hans populistiske bevægelse ANO 
står i spidsen for en mindretals-
regering i samarbejde med det 
tjekkiske socialdemokrati og er 
dermed afhængige af det bøhmiske 

og moraviske kommunistparti for 
at kunne lovgive. Babis er tidligere 
forretningsmand og villig til at søge 
mod både højre og venstre, når det 
er nødvendigt.

Tyrkiet
Bnp-vækst 4,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $10.660 (PPP: $29.800)
Inflation 10,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,1
Indbyggertal 83,0 mio.

Præsident Recep Tayyip Erdogan 
er blevet styrket, og han står over 
for en svag opposition, hvilket 
betyder, at han kan gøre, hvad der 
passer ham. Dog har hans opførsel 
skræmt de udenlandske investorer, 
der holder hånden under Tyrkiets 
økonomi, for mange gange. Eftersom 
Erdogan ikke er villig til at tage det 
nødvendige skridt, der skal til for at 
genopbygge tilliden, risikerer han at 
gøre liraens drastiske værdifald til en 
kæmpe økonomisk krise, som går ud 
over hans autoritet. Hvis økonomien 
stabiliseres, vil en dynamisk privat 
sektor og bæredygtige offentlige 
investeringer kunne understøtte en 
mulig vækst.

Tyskland
Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $50.520 (PPP: $54.650)
Inflation 1,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 1,1
Indbyggertal 82,8 mio.

Den brede koalition bestående af 
CDU, søsterpartiet CSU til højre og 
SPD til venstre udgør sammen bag-
landet for kansler Angela Merkels 
fjerde embedsperiode. Relationerne 
er dog mere pirrelige end nogensin-
de; det er uden tvivl Merkels sidste 
krampetrækning, så alle partier vil 
gå efter pladsen som tronfølger. 
Skadet af det tidligere koalitionsfor-
søg vil SPD forsøge at distancere sig 
fra magtfulde partnere. Regeringen 
vil bruge mere på infrastruktur og 
børneforsorg, men vil blive kon-
fronteret med toldmure, brexit og 
dieselskandalen, hvilket vil dæmpe 
økonomien.

Ukraine
Bnp-vækst 2,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $3.250 (PPP: $9.650)
Inflation 8,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,5
Indbyggertal 42,0 mio.

De suspekte forbindelser mellem 
forretningsgrupper og politiske 
fraktioner, som skabte grundlaget 
for Viktor Janukovitjs regime, der 
væltede i 2014, vender stille og 
roligt tilbage igen, og fremskridts-
reformerne, som blev indgået med 
den Internationale Valutafond, går 
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et langsomt tempo, hvilket betyder, 
at det er Bangladesh, som skal hånd-
tere de økonomiske og sikkerheds-
mæssige konsekvenser.

Filippinerne
Bnp-vækst 6,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $3274 (PPP: $9500)
Inflation 4,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,6
Indbyggertal 108,1 mio.

Præsident Rodrigo Duterte har 
styret Kongressen med en blanding 
af formynderi og intimidering, 
men dette vil muligvis ændre 
sig efter midtvejsvalgene til maj, 
der vil give oppositionspartierne 
en chance. En ambitiøs plan om 
forfatningsreformer, som er det 
fjerde forsøg af sin slags under den 
fjerde præsident, vil ikke klare sig 
bedre end de andre. Islamistiske 
og kommunistiske oprør gør 
landets situation betændt, og den 
økonomiske vækst vil sløves givet de 
hårde internationale vilkår.

Hong Kong
Bnp-vækst 2,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $50.100 (PPP: $66.980)
Inflation 2,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,7
Indbyggertal 7,5 mio.

Carrie Lam, landets officielle leder, 
vil forsøge at tilegne sig oppositi-
onspolitikere i Det Lovgivende Råd 
(parlamentet) og underminere den 

Australien
Bnp-vækst 2,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $60.370 (PPP: $53.180)
Inflation 2,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,8
Indbyggertal 25,1 mio.

Premierminister Scott Morrison 
overtog styringen af centrum-
højre-regeringen i 2018 og har indtil 
november til at styrke sin position, 
før næste valg skal udskrives. Det 
er ikke sandsynligt, at det lykkes. En 
regering med det australske Labor-
parti i spidsen er mere sandsynligt. 
Den overtager et sprudlende 
boligmarked og en minesektor, som 
restituerer efter et boom.

Hold øje med: Stort spørgsmål. En 
Labor-regering vil muligvis stå over 
for et mindre stædigt senat, da nye 
regler sandsynligvis vil rydde ud i de 
enkeltsagskandidater, der tidligere 
har blokeret den politiske proces. 

Bangladesh
Bnp-vækst 7,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1810 (PPP: $4570)
Inflation 5,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -4,8
Indbyggertal 168,1 mio.

Investering i infrastrukturen vil 
opretholde landets nye plads i 
den globale værdikæde og holde 
økonomien livlig. Awami-ligaen, 
som har siddet på magten siden 
2009, blev spået til at skulle vinde 
endnu et flertal i parlamentet i 
december 2018. Oppositionen, 
Nationalistpartiet, som har boy-
kottet parlamentet siden 2014, 
vil sørge for at blive set i gader-
ne. Terrorgruppen Jamaat-ul-
Mujahideen Bangladesh vil fyre op 
under den politiske usikkerhed.

Hold øje med: Rohingyaerne går 
imod strømmen. Der bor ca. 1 mio. 
Rohingya-flygninge i lejre i Bangla-
desh. Hjemsendelsen til nabolandet 
Myanmar vil fortsætte i 2019, men i 

folkelige modstand mod fastlandets 
jerngreb. I mellemtiden forsøger 
man at forsinke den nye lov mod 
statsundergravende opførsel, som 
Beijing presser på for at få indført, 
men som lokale betragter som 
undertrykkende. Pressefrihed, aka-
demisk uafhængighed og politisk 
autonomi vil nedbrydes yderligere 
sideløbende med den juridiske 
uafhængighed. Økonomien vil igen 
svækkes i skyggen af de forværrede 
handelsforhold mellem Kina og 
USA.

Hold øje med: Kunst. Det nye enorme 
M+ kunstcenter vil åbne i slutningen 
af 2019, dog med frygten for, at cen-
sur vil sætte en stopper for centerets 
kunstneriske visioner.

Indien
Bnp-vækst 7,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $2200 (PPP: $8290)
Inflation 4,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,2
Indbyggertal 1,37mia.

Det herskende Bharatiya Janata 
Party vil sikre sin anden embeds-
periode, når der er valg om parla-
mentets underhus til april eller maj. 
Flertallet vil være begrænset, men 
premierminister Narendra Modi kan 
glæde sig til endnu mere kontrol, 
når der er valg til overhuset, der 
er sammensat af Indiens delstater. 
Politikken vil handle om social vel-
færd indtil valget, men vende tilbage 
til forretningsemner bagefter. Den 
økonomiske vækst vil køre med fuld 
fart frem.

Hold øje med: Et orientalsk topmøde. 
Modi vil holde et uformelt topmøde 
med Kinas præsident, Xi Jinping, for 
andet år i træk for at lette gnidnin-
gerne i den bilaterale relation.

Indonesien
Bnp-vækst 4,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $4300 (PPP: $14.010)
Inflation 4,7 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,6
Indbyggertal 265,3 mio.

Joko Widodo vil vinde endnu et 
valg til præsidentvalget til april, og 
selvom han ikke har sit eget parti, 
vil hans støtter bibeholde deres 
position i lovgivningsmagten. Løfter 
om institutionelle reformer – ikke 
mindst kampen mod korruption 
med en sikker, modstandsdygtig 
lovgivning – vil forlise, selvom det 
vil være et af hovedløfterne til 
kampagnen. Et skub til at forbedre 
forretningsmiljøet vil holde økono-
mien i gang.

Japan
Bnp-vækst 1,4 pct. 
Bnp pr. indbygger  $41.750 (PPP: $46.160)
Inflation 1,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,9
Indbyggertal 126,9 mio.

Premierminister Shinzo Abe vil 
begynde året opstemt, efter han 
for tredje gang er blevet valgt som 
formand for det konservative LDP. 
Han vil bruge sejren til at presse 
på for planer om at reformere den 
pacifistiske forfatning, hvilket vil 
blive taget op til folkeafstemning. 
Abe kan se frem til et år med relativ 
politisk stabilitet, i takt med at han 
nærmer sig milepælen i 2020, hvor 
han vil blive Japans længst siddende 
leder i moderne tid. “Abenomics”, 
den økonomiske politik, der er skabt 
for at løfte økonomien op fra årtiers 
stagnation, vil kun levere beskedne 
resultater.

Kasakhstan
Bnp-vækst 3,4 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9150 (PPP: $28.280)
Inflation 6,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,2
Indbyggertal 18,6 mio.

Forfatningsmæssige reformer 
fra 2017 antyder, at Nursultan 
Naserbajev, som har siddet på 
magten siden Sovjettiden, måske er 
på vej ud, selvom det som altid er 
usikkert, hvornår og hvordan dette 
vil ske. Et lederskifte vil ikke føre til 
store politiske forandringer, da den 

Asien

2019 I PERSONER:
Når Thailands vælgere markerer genoprettelsen af 
demokratiet ved at gå til stemmeurnerne midt på 
året, vil scenen være nøje sat af generaler, der forsø-
ger at sikre, at vælgerne ikke vælger en kandidat fra 
“thaksinit-fraktionen” – støtter af den tidligere præ-
sident Thaksin Shinawatra, som blev væltet i 2006. 
Demokratiet blev genetableret i 2007, og thaksinitterne vandt de tre 
efterfølgende valg, hvilket førte til et statskup i 2014. En ny forfatning 
vil nu tillade juntaen at samles i overhuset, og de store partier i under-
huset. Parlamentet vil vælge en premierminister. Selvom lederen af jun-
taen, Prayuth Chan-ocha, siger, at han ikke vil stille op, er der angiveligt 
en grund til, at han løbende viser sig frem på kampagnesporet midt i et 
forbud mod politiske forsamlinger.
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nye præsident vil bruge den samme 
opskrift baseret på kunstig samtykke 
fra befolkningen og falske valg. Den 
folkelige utilfredshed vil stige, når de 
økonomiske muligheder svinder ind. 
Det fortsatte mål om at afvænne sig 
en oliebaseret økonomi vil forblive 
svært at opnå.

Kina
Bnp-vækst 6,2 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9807 (PPP: $19.430)
Inflation 2,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -4,0
Indbyggertal 1,39 mia.

Kinas præsident Xi Jinping har 
indtil videre ikke ladet nogen stå i 
vejen for ham, og han viser ingen 
tegn på at sænke tempoet, men 
hans ellers succesfulde plan om 
at ændre forfatningen, så han 
kan blive siddende på ubestemt 
tid, skaber problemer – politiske 
nikkedukker vil føre vag og inkon-
sistent politik, og der er rodede 
regler om arvefølgen, hvis hans 
helbred skulle blive usikkert. 
Økonomien vil sænke farten, imens 
centralregeringen forsøger at 
takle den tredobbelte udfordring 
af lokal forurening, skyggebanker 
og fattigdom i landområderne. 
Pengepolitikken vil forblive lem-
pelig, så længe truslen om en 
handels krig med USA varer ved.

Hold øje med: Stort vingefang. Ver-
dens største lufthavnsterminal vil 
åbne i Daxing-distriktet syd for Bei-
jing. 

Malaysia
Bnp-vækst 5,4 pct. 
Bnp pr. indbygger  $11.820 (PPP: $33.220)
Inflation 1,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,5
Indbyggertal 32,5 mio.

Mahathir Mohamads regering 
vil gøde jorden til et planlagt 
lederskifte i 2020 til Anwar Ibrahim, 
som genindsættes efter en politisk 
motiveret fængsling. Alt dette 
sker midt i en hastigt voksende 
økonomi, som dog er ved at sænke 
farten. Den eneste trussel mod 
Pakatan Harapan-koalitionens 
dominerende status vil kunne 
komme indefra, selvom ideologiske 
konflikter blandt medlemmer bliver 
holdt nede. 

New Zealand
Bnp-vækst 2,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $40.430 (PPP: $42.670)
Inflation 2,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,8
Indbyggertal 4,9 mio.

Mindretalsregeringen, der er ledet 
af Labour-partiet under premiermi-
nister Jacinda Ardern, har brug for 
støtte fra De Grønne til at få love 
igennem, og de er sårbare over for 
oprøret mod deres politik, som kan 
lyde populistisk. De er også truet 
af utilfredshed fra ansatte i den 
offentlige sektor, som ønsker højere 
lønninger. Uanset vil de presse på 
for en dagsorden om en boligreform 
og investeringer i regionerne. En 
svækket verdenshandel og et stramt 
pengemarked vil begrænse økono-
misk vækst.

Hold øje med: Græsrodspolitik. Le-
galisering af et rekreativt forbrug af 
cannabis vil muligvis stilles til folkeaf-
stemning, da dette var en betingelse 
for støtten fra De Grønne.

Pakistan
Bnp-vækst 5,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1490 (PPP: $6120)
Inflation 5,0 pct 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,6
Indbyggertal 204,6 mio.

Den nye koalitionsregering, som er 
ledet af den tidligere cricketspiller 
Imran Khan, blev skabt i en tid med 
protest og indsigelser og vil der-
for forsøge hurtigt at etablere sin 
autoritet. Privatisering vil forblive 
en prioritet, men særinteresser vil 
stikke en kæp i hjulet for denne 
proces. Arbejdsmarkedsreformer og 
lovgivningsmæssige fremskridt vil 
også opleve modstand. Kinas “Belt 
and road”-investeringer i en moder-
ne silkevej vil give infrastrukturelle 
fremskridt, men energiforsyninger vil 
forsinke den voksende efterspørgsel.

Singapore
Bnp-vækst 2,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $63.870 (PPP: $99.050)
Inflation 1,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,5
Indbyggertal 5,9 mio.

Den politiske ledelse vil fokusere 
på valget i 2021, og hvem der skal 
overtage premierministerposten, 
nu hvor Lee Hsien Loong træder til 
side. Tre ministre er med i opløbet, 
og alle tre vil forsøge at pynte på 
deres kvalifikationer. Beslutningen 
vil blive truffet af Lee og hans inder-
kreds.

Hold øje med: Neokolonialisme. 
Singapore vil fejre tohundredårs-
dagen for ankomsten af den briti-
ske kolonialofficer Stamford Raffles, 
der etablerede det moderne territo-
rium.

Sri Lanka
Bnp-vækst 4,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $4630 (PPP: $14.810)
Inflation 5,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,3
Indbyggertal 21,0 mio.

Koalitionsregeringen bristede i okto-
ber og vil sandsynligvis blive erstat-
tet med en ny regering, ledet af den 
nuværende præsident, Maithripala 
Sirisena, og en tidligere præsident, 
der nyligt er udnævnt til premiermi-
nister, Mahinda Rajapaksa. En finan-
sieringspakke fra den Internationale 
Valutafond vil udløbe midt på året, 
men med støtte fra pakken vil politi-
ske reformer holde økonomien støt 
stigende.

Sydkorea
Bnp-vækst 2,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $35.430 (PPP: $42.190)
Inflation 1,7 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,8
Indbyggertal 51,3 mio.

Præsident Moon Jae-in fra det liberale 
Minjoo-parti rider på en populari-
tetsbølge efter hans indsats for at 
løsne spændingerne med Nordkorea. 
Han vil trække på skuldrene over sin 
mindretalsposition i parlamentet 
og stræbe efter en dagsorden om 
at stimulere efterspørgslen gennem 
offentligt forbrug og fordeling af 
goder. Det vil kræve et stærkt bånd til 
USA at bevare folkets støtte, til trods 
for et utilregneligt spil for galleriet 
fra præsident Donald Trump. Ligeså 
kræver det engagement i forholdet til 
Nordkorea, der stadig underpræste-
rer på nedrustningen af atomvåben.
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langsomt. Ændringerne, som skulle 
omhandle regulering af jord og ejen-
dom, statsejede virksomheder og 
energisektoren, er løbet ud i sandet. 
En konflikt ulmer i den østlige del af 
landet, hvor russiske stedfortrædere 
vil føre en kampagne for separatis-
me. Til valget i marts vil præsidenten 
Petro Porosjenko muligvis tabe til 
forhenværende premierminister 
Julia Timosjenko, og hendes parti er 
spået til at vinde flertallet i parla-
mentet senere i år.

Ungarn
Bnp-vækst 2,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $16.880 (PPP: $31.960)
Inflation 3,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,1
Indbyggertal 9,7 mio.

Den nationalpopulistiske regering 
ledet af Viktor Orbán og Fidezs-
partiet går ind i sin tredje embeds-
periode, men bliver sanktioneret af 
EU for at gå imod fælles europæiske 
værdier med deres politik. Dog har 
partiet medvind – de har flertal i 
parlamentet, økonomien vokser, og 
oppositionen er svag og forvirret. 
Mangel på arbejdskraft, budgetkon-
trol og aftagende handel betyder 
svagere vækst, og den amerikanske 
straftold på europæisk bileksport 
kan tilføjes til listen af fremtidige 
bekymringer.

Østrig
Bnp-vækst 1,9 pct. 
Bnp pr. indbyggerr  $55.410 (PPP: $58.210)
Inflation 1,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,2
Indbyggertal 8,6mio.

Europa yngste regeringsleder, 
kansler Sebastian Kurz (der fylder 
33 i 2019) er leder af en koalition 
mellem centrum-højre-parti-
et Österreichische Volkspartei 
(Østrigsk Folkeparti) og det høj-
repopulistiske Freiheitliche Partei 
Österreichs (Østrigs Frihedsparti), 
der er gået sammen om en fælles 
indsats mod indvandring og reduce-
rede fordele til asylansøgere. Der er 
større uenighed på den økonomiske 
politik, men der vil være fremskridt 
med en beskeden reformpakke, der 
er designet til at forbedre erhvervs-
livets vilkår. Økonomien vil stabilise-
re sig på sin sædvanlige vækstrate.

Hold øje med: Gearskift. Østrigs 
åbne økonomi er særligt sårbar over 
for udefrakommende modvind, og 
en eskalering i toldkrigen mellem EU 
og USA, særligt i bilindustrien, kan 
ramme hårdt.
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et langsomt tempo, hvilket betyder, 
at det er Bangladesh, som skal hånd-
tere de økonomiske og sikkerheds-
mæssige konsekvenser.

Filippinerne
Bnp-vækst 6,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $3274 (PPP: $9500)
Inflation 4,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,6
Indbyggertal 108,1 mio.

Præsident Rodrigo Duterte har 
styret Kongressen med en blanding 
af formynderi og intimidering, 
men dette vil muligvis ændre 
sig efter midtvejsvalgene til maj, 
der vil give oppositionspartierne 
en chance. En ambitiøs plan om 
forfatningsreformer, som er det 
fjerde forsøg af sin slags under den 
fjerde præsident, vil ikke klare sig 
bedre end de andre. Islamistiske 
og kommunistiske oprør gør 
landets situation betændt, og den 
økonomiske vækst vil sløves givet de 
hårde internationale vilkår.

Hong Kong
Bnp-vækst 2,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $50.100 (PPP: $66.980)
Inflation 2,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,7
Indbyggertal 7,5 mio.

Carrie Lam, landets officielle leder, 
vil forsøge at tilegne sig oppositi-
onspolitikere i Det Lovgivende Råd 
(parlamentet) og underminere den 

Australien
Bnp-vækst 2,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $60.370 (PPP: $53.180)
Inflation 2,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,8
Indbyggertal 25,1 mio.

Premierminister Scott Morrison 
overtog styringen af centrum-
højre-regeringen i 2018 og har indtil 
november til at styrke sin position, 
før næste valg skal udskrives. Det 
er ikke sandsynligt, at det lykkes. En 
regering med det australske Labor-
parti i spidsen er mere sandsynligt. 
Den overtager et sprudlende 
boligmarked og en minesektor, som 
restituerer efter et boom.

Hold øje med: Stort spørgsmål. En 
Labor-regering vil muligvis stå over 
for et mindre stædigt senat, da nye 
regler sandsynligvis vil rydde ud i de 
enkeltsagskandidater, der tidligere 
har blokeret den politiske proces. 

Bangladesh
Bnp-vækst 7,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1810 (PPP: $4570)
Inflation 5,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -4,8
Indbyggertal 168,1 mio.

Investering i infrastrukturen vil 
opretholde landets nye plads i 
den globale værdikæde og holde 
økonomien livlig. Awami-ligaen, 
som har siddet på magten siden 
2009, blev spået til at skulle vinde 
endnu et flertal i parlamentet i 
december 2018. Oppositionen, 
Nationalistpartiet, som har boy-
kottet parlamentet siden 2014, 
vil sørge for at blive set i gader-
ne. Terrorgruppen Jamaat-ul-
Mujahideen Bangladesh vil fyre op 
under den politiske usikkerhed.

Hold øje med: Rohingyaerne går 
imod strømmen. Der bor ca. 1 mio. 
Rohingya-flygninge i lejre i Bangla-
desh. Hjemsendelsen til nabolandet 
Myanmar vil fortsætte i 2019, men i 

folkelige modstand mod fastlandets 
jerngreb. I mellemtiden forsøger 
man at forsinke den nye lov mod 
statsundergravende opførsel, som 
Beijing presser på for at få indført, 
men som lokale betragter som 
undertrykkende. Pressefrihed, aka-
demisk uafhængighed og politisk 
autonomi vil nedbrydes yderligere 
sideløbende med den juridiske 
uafhængighed. Økonomien vil igen 
svækkes i skyggen af de forværrede 
handelsforhold mellem Kina og 
USA.

Hold øje med: Kunst. Det nye enorme 
M+ kunstcenter vil åbne i slutningen 
af 2019, dog med frygten for, at cen-
sur vil sætte en stopper for centerets 
kunstneriske visioner.

Indien
Bnp-vækst 7,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $2200 (PPP: $8290)
Inflation 4,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,2
Indbyggertal 1,37mia.

Det herskende Bharatiya Janata 
Party vil sikre sin anden embeds-
periode, når der er valg om parla-
mentets underhus til april eller maj. 
Flertallet vil være begrænset, men 
premierminister Narendra Modi kan 
glæde sig til endnu mere kontrol, 
når der er valg til overhuset, der 
er sammensat af Indiens delstater. 
Politikken vil handle om social vel-
færd indtil valget, men vende tilbage 
til forretningsemner bagefter. Den 
økonomiske vækst vil køre med fuld 
fart frem.

Hold øje med: Et orientalsk topmøde. 
Modi vil holde et uformelt topmøde 
med Kinas præsident, Xi Jinping, for 
andet år i træk for at lette gnidnin-
gerne i den bilaterale relation.

Indonesien
Bnp-vækst 4,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $4300 (PPP: $14.010)
Inflation 4,7 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,6
Indbyggertal 265,3 mio.

Joko Widodo vil vinde endnu et 
valg til præsidentvalget til april, og 
selvom han ikke har sit eget parti, 
vil hans støtter bibeholde deres 
position i lovgivningsmagten. Løfter 
om institutionelle reformer – ikke 
mindst kampen mod korruption 
med en sikker, modstandsdygtig 
lovgivning – vil forlise, selvom det 
vil være et af hovedløfterne til 
kampagnen. Et skub til at forbedre 
forretningsmiljøet vil holde økono-
mien i gang.

Japan
Bnp-vækst 1,4 pct. 
Bnp pr. indbygger  $41.750 (PPP: $46.160)
Inflation 1,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,9
Indbyggertal 126,9 mio.

Premierminister Shinzo Abe vil 
begynde året opstemt, efter han 
for tredje gang er blevet valgt som 
formand for det konservative LDP. 
Han vil bruge sejren til at presse 
på for planer om at reformere den 
pacifistiske forfatning, hvilket vil 
blive taget op til folkeafstemning. 
Abe kan se frem til et år med relativ 
politisk stabilitet, i takt med at han 
nærmer sig milepælen i 2020, hvor 
han vil blive Japans længst siddende 
leder i moderne tid. “Abenomics”, 
den økonomiske politik, der er skabt 
for at løfte økonomien op fra årtiers 
stagnation, vil kun levere beskedne 
resultater.

Kasakhstan
Bnp-vækst 3,4 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9150 (PPP: $28.280)
Inflation 6,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,2
Indbyggertal 18,6 mio.

Forfatningsmæssige reformer 
fra 2017 antyder, at Nursultan 
Naserbajev, som har siddet på 
magten siden Sovjettiden, måske er 
på vej ud, selvom det som altid er 
usikkert, hvornår og hvordan dette 
vil ske. Et lederskifte vil ikke føre til 
store politiske forandringer, da den 

Asien

2019 I PERSONER:
Når Thailands vælgere markerer genoprettelsen af 
demokratiet ved at gå til stemmeurnerne midt på 
året, vil scenen være nøje sat af generaler, der forsø-
ger at sikre, at vælgerne ikke vælger en kandidat fra 
“thaksinit-fraktionen” – støtter af den tidligere præ-
sident Thaksin Shinawatra, som blev væltet i 2006. 
Demokratiet blev genetableret i 2007, og thaksinitterne vandt de tre 
efterfølgende valg, hvilket førte til et statskup i 2014. En ny forfatning 
vil nu tillade juntaen at samles i overhuset, og de store partier i under-
huset. Parlamentet vil vælge en premierminister. Selvom lederen af jun-
taen, Prayuth Chan-ocha, siger, at han ikke vil stille op, er der angiveligt 
en grund til, at han løbende viser sig frem på kampagnesporet midt i et 
forbud mod politiske forsamlinger.
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nye præsident vil bruge den samme 
opskrift baseret på kunstig samtykke 
fra befolkningen og falske valg. Den 
folkelige utilfredshed vil stige, når de 
økonomiske muligheder svinder ind. 
Det fortsatte mål om at afvænne sig 
en oliebaseret økonomi vil forblive 
svært at opnå.

Kina
Bnp-vækst 6,2 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9807 (PPP: $19.430)
Inflation 2,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -4,0
Indbyggertal 1,39 mia.

Kinas præsident Xi Jinping har 
indtil videre ikke ladet nogen stå i 
vejen for ham, og han viser ingen 
tegn på at sænke tempoet, men 
hans ellers succesfulde plan om 
at ændre forfatningen, så han 
kan blive siddende på ubestemt 
tid, skaber problemer – politiske 
nikkedukker vil føre vag og inkon-
sistent politik, og der er rodede 
regler om arvefølgen, hvis hans 
helbred skulle blive usikkert. 
Økonomien vil sænke farten, imens 
centralregeringen forsøger at 
takle den tredobbelte udfordring 
af lokal forurening, skyggebanker 
og fattigdom i landområderne. 
Pengepolitikken vil forblive lem-
pelig, så længe truslen om en 
handels krig med USA varer ved.

Hold øje med: Stort vingefang. Ver-
dens største lufthavnsterminal vil 
åbne i Daxing-distriktet syd for Bei-
jing. 

Malaysia
Bnp-vækst 5,4 pct. 
Bnp pr. indbygger  $11.820 (PPP: $33.220)
Inflation 1,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,5
Indbyggertal 32,5 mio.

Mahathir Mohamads regering 
vil gøde jorden til et planlagt 
lederskifte i 2020 til Anwar Ibrahim, 
som genindsættes efter en politisk 
motiveret fængsling. Alt dette 
sker midt i en hastigt voksende 
økonomi, som dog er ved at sænke 
farten. Den eneste trussel mod 
Pakatan Harapan-koalitionens 
dominerende status vil kunne 
komme indefra, selvom ideologiske 
konflikter blandt medlemmer bliver 
holdt nede. 

New Zealand
Bnp-vækst 2,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $40.430 (PPP: $42.670)
Inflation 2,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,8
Indbyggertal 4,9 mio.

Mindretalsregeringen, der er ledet 
af Labour-partiet under premiermi-
nister Jacinda Ardern, har brug for 
støtte fra De Grønne til at få love 
igennem, og de er sårbare over for 
oprøret mod deres politik, som kan 
lyde populistisk. De er også truet 
af utilfredshed fra ansatte i den 
offentlige sektor, som ønsker højere 
lønninger. Uanset vil de presse på 
for en dagsorden om en boligreform 
og investeringer i regionerne. En 
svækket verdenshandel og et stramt 
pengemarked vil begrænse økono-
misk vækst.

Hold øje med: Græsrodspolitik. Le-
galisering af et rekreativt forbrug af 
cannabis vil muligvis stilles til folkeaf-
stemning, da dette var en betingelse 
for støtten fra De Grønne.

Pakistan
Bnp-vækst 5,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1490 (PPP: $6120)
Inflation 5,0 pct 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,6
Indbyggertal 204,6 mio.

Den nye koalitionsregering, som er 
ledet af den tidligere cricketspiller 
Imran Khan, blev skabt i en tid med 
protest og indsigelser og vil der-
for forsøge hurtigt at etablere sin 
autoritet. Privatisering vil forblive 
en prioritet, men særinteresser vil 
stikke en kæp i hjulet for denne 
proces. Arbejdsmarkedsreformer og 
lovgivningsmæssige fremskridt vil 
også opleve modstand. Kinas “Belt 
and road”-investeringer i en moder-
ne silkevej vil give infrastrukturelle 
fremskridt, men energiforsyninger vil 
forsinke den voksende efterspørgsel.

Singapore
Bnp-vækst 2,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $63.870 (PPP: $99.050)
Inflation 1,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,5
Indbyggertal 5,9 mio.

Den politiske ledelse vil fokusere 
på valget i 2021, og hvem der skal 
overtage premierministerposten, 
nu hvor Lee Hsien Loong træder til 
side. Tre ministre er med i opløbet, 
og alle tre vil forsøge at pynte på 
deres kvalifikationer. Beslutningen 
vil blive truffet af Lee og hans inder-
kreds.

Hold øje med: Neokolonialisme. 
Singapore vil fejre tohundredårs-
dagen for ankomsten af den briti-
ske kolonialofficer Stamford Raffles, 
der etablerede det moderne territo-
rium.

Sri Lanka
Bnp-vækst 4,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $4630 (PPP: $14.810)
Inflation 5,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,3
Indbyggertal 21,0 mio.

Koalitionsregeringen bristede i okto-
ber og vil sandsynligvis blive erstat-
tet med en ny regering, ledet af den 
nuværende præsident, Maithripala 
Sirisena, og en tidligere præsident, 
der nyligt er udnævnt til premiermi-
nister, Mahinda Rajapaksa. En finan-
sieringspakke fra den Internationale 
Valutafond vil udløbe midt på året, 
men med støtte fra pakken vil politi-
ske reformer holde økonomien støt 
stigende.

Sydkorea
Bnp-vækst 2,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $35.430 (PPP: $42.190)
Inflation 1,7 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,8
Indbyggertal 51,3 mio.

Præsident Moon Jae-in fra det liberale 
Minjoo-parti rider på en populari-
tetsbølge efter hans indsats for at 
løsne spændingerne med Nordkorea. 
Han vil trække på skuldrene over sin 
mindretalsposition i parlamentet 
og stræbe efter en dagsorden om 
at stimulere efterspørgslen gennem 
offentligt forbrug og fordeling af 
goder. Det vil kræve et stærkt bånd til 
USA at bevare folkets støtte, til trods 
for et utilregneligt spil for galleriet 
fra præsident Donald Trump. Ligeså 
kræver det engagement i forholdet til 
Nordkorea, der stadig underpræste-
rer på nedrustningen af atomvåben.

Kontrolleret fald
Kina, bnp, procentvis ændring ift. året før
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langsomt. Ændringerne, som skulle 
omhandle regulering af jord og ejen-
dom, statsejede virksomheder og 
energisektoren, er løbet ud i sandet. 
En konflikt ulmer i den østlige del af 
landet, hvor russiske stedfortrædere 
vil føre en kampagne for separatis-
me. Til valget i marts vil præsidenten 
Petro Porosjenko muligvis tabe til 
forhenværende premierminister 
Julia Timosjenko, og hendes parti er 
spået til at vinde flertallet i parla-
mentet senere i år.

Ungarn
Bnp-vækst 2,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $16.880 (PPP: $31.960)
Inflation 3,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,1
Indbyggertal 9,7 mio.

Den nationalpopulistiske regering 
ledet af Viktor Orbán og Fidezs-
partiet går ind i sin tredje embeds-
periode, men bliver sanktioneret af 
EU for at gå imod fælles europæiske 
værdier med deres politik. Dog har 
partiet medvind – de har flertal i 
parlamentet, økonomien vokser, og 
oppositionen er svag og forvirret. 
Mangel på arbejdskraft, budgetkon-
trol og aftagende handel betyder 
svagere vækst, og den amerikanske 
straftold på europæisk bileksport 
kan tilføjes til listen af fremtidige 
bekymringer.

Østrig
Bnp-vækst 1,9 pct. 
Bnp pr. indbyggerr  $55.410 (PPP: $58.210)
Inflation 1,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -0,2
Indbyggertal 8,6mio.

Europa yngste regeringsleder, 
kansler Sebastian Kurz (der fylder 
33 i 2019) er leder af en koalition 
mellem centrum-højre-parti-
et Österreichische Volkspartei 
(Østrigsk Folkeparti) og det høj-
repopulistiske Freiheitliche Partei 
Österreichs (Østrigs Frihedsparti), 
der er gået sammen om en fælles 
indsats mod indvandring og reduce-
rede fordele til asylansøgere. Der er 
større uenighed på den økonomiske 
politik, men der vil være fremskridt 
med en beskeden reformpakke, der 
er designet til at forbedre erhvervs-
livets vilkår. Økonomien vil stabilise-
re sig på sin sædvanlige vækstrate.

Hold øje med: Gearskift. Østrigs 
åbne økonomi er særligt sårbar over 
for udefrakommende modvind, og 
en eskalering i toldkrigen mellem EU 
og USA, særligt i bilindustrien, kan 
ramme hårdt.
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Argentina
Bnp-vækst 2,2 pct. 
Bnp pr. indbygger  $11.450 (PPP: $23.020)
Inflation 22,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,2
Indbyggertal 45,1 mio.

Præsidenten Mauricio Macri var 
tvunget til at forsvare pesoen i slut-
ningen af 2018 ved at føre en endnu 
strammere finanspolitik samt bøn-
falde Den Internationale Valutafond 
om hurtig udbetaling af lån. Macri 
kæmper i forvejen med at tilrette de 
finans- og pengepolitiske skævheder, 
der blev indført under forgængeren, 
Cristina Fernández de Kirchner, og 
han vil miste meget af sin støtte og 
derfor gå til valg som den svageste. 
Omvendt kan han måske sikre sig et 
genvalg, hvis økonomien kommer 
til kræfter.

Bolivia
Bnp-vækst 4,2 pct. 
Bnp pr. indbygger $3820 (PPP: $8300)
Inflation 3,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -7,2
Indbyggertal 11,4 mio.

Venstrefløjspræsidenten Evo 
Morales vil stille op til en fjerde 
embedsperiode i oktober takket 
være en afgørelse fra forfatnings-
domstolen, der ophævede begræns-
ningen for antallet af embedsperi-
oder. Han vil vinde på trods af en 
række korruptionsskandaler, da hans 
støtte fra folket fortsat er stærk, og 
oppositionen er splittet. Dog vil hans 
parti, Bevægelsen for Socialisme, 
tabe sit store flertal i national-
forsamlingen. Skattelettelser og en 
lempet udgiftspolitik vil resultere i 
en stigende vækst.

Brasilien
Bnp-vækst 2,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9240 (PPP: $16.640)
Inflation 4,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,6
Indbyggertal 210,7 mio.

Jair Bolsonaro, en radikal højrefløjs-
politiker med hang til det autoritæ-
re, vil overtage styringen efter en 
afgørende sejr i slutningen af 2018, 
men hans dagsorden, som vil favori-
sere markedet, vil dog løbe ud i san-
det grundet en fragmenteret kon-
gres, hvor hans socialliberale parti 
har mindre end 10 pct. af sæderne. 
Særligt presserende emner er des-
uden vidtgående pensions reformer, 
øgede skatteindtægter samt det 
offentlige forbrug, som betragtes 
som afgørende for at opretholde 
de offentlige finanser. Der er også 
bekymringer om, hvorvidt Brasiliens 
liberale demokratiske værdier vil 
blive bevaret under en leder, der er 
kendt for at tale dem ned.

Hold øje med: En brik i spillet . 
Selvom de ikke længere har en hastig 
vækst til fælles, tæller BRIKS-øko-
nomierne stadig. Brasilien skal være 
værtsland for det 11. BRIKS-top-
møde til oktober.

Chile
Bnp-vækst 3,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $17.220 (PPP: $26.460)
Inflation 3,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,5
Indbyggertal 18,3 mio.

Præsident Sebastián Piñera fra cen-
trum-højre-koalitionen Chile Vamos 
(‘Kom så Chile’) vil føre en politik, 
der bestræber sig på vækst, trods 
en splittet kongres, der let kan gå i 
hårdknude. Dagsordenen indebærer 
pensionsreformer, en gentænkning 
af indvandringspolitikken, efter 
tilstrømningen af haitianske og 
venezuelanske migranter har skabt 
øgede spændinger, samt tiltag til at 
reducere uligheden. Stram finanspo-

tiltænkt det hidtil altoverskyggende 
Institutionelle Revolutionære Parti. 
Amlo proklamerede, at det var det 
vigtigste øjeblik i Mexicos historie 
siden revolutionen i 1910, men i prak-
sis vil det dog blive mere beskedent. 
En antikorruptionskampagne vil stille 
og roligt skride frem, og mærkesager 
fra den tidligere regering, såsom 
uddannelsesreformer og en åbning af 
oliesektoren, vil muligvis enten blive 
forsinket eller annulleret. Strengere 
handelsforhold under NAFTA-aftalen 
(nu USCMA) vil begrænse væksten.

Hold øje med: Skt. Amlos ild. Titlen 
på López Obradors bog “Hør efter, 
Trump” tyder på et anspændt forhold 
til USA.

USA
Bnp-vækst 2,2 pct. 
Bnp pr. indbygger  $64.070 (PPP: $64.068)
Inflation 2,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,8
Indbyggertal 331,9 mio.

Donald Trumps hvide hus vil se 
endnu mere kaotisk ud i 2019 
midt i snakken om rigsretssager 
og den fortsatte undersøgelse om 
angiveligt aftalt spil med Rusland. 
Alt dette har dog ingen betydning 
for de 40 pct. af vælgerne, som vil 
blive ved med at støtte ham, lige 
meget hvad der sker. Væksten vil 
aftage efter adrenalinboostet fra 
skattelettelserne i 2018, i takt med 
at centralbanken nu hæver renten. 
Der er muligvis en recession i sigte 
mod slutningen af 2019.

Canada
Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger $47.640 (PPP: $49.660)
Inflation 2,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,4
Indbyggertal 37,3 mio.

Premierminister Justin Trudeau vil 
genopstille til valget i oktober, men 
denne gang bliver det sværere. De pri-
mære oppositionspartier, hvis forvir-
ring og uorden resulterede i Trudeaus 
sejr ved jordskredsvalget i 2015, er i 
færd med at omgruppere sig. Hans 
socialliberale regering vil bruge flere 
penge på infrastruktur og strammere 
miljølovgivning. Centralbanken fører 
en stram pengepolitik, og væksten vil 
aftage. Spændinger i handlen vil give 
yderligere modvind.

Hold øje med: Ejendomme i fare. Når 
priserne stopper med at stige, og sal-
get falder, vil det overophedede bo-
ligmarked køle ned. Men en stigning i 
renten vil gå ud over de forgældede fa-
milier, og manglende afbetaling af lån 
vil kunne gøre skade på økonomien. 

Mexico
Bnp-vækst 1,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9460 (PPP: $19.290)
Inflation 3,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,2
Indbyggertal 132,3 mio.

Venstrefløjspopulisternes Andrés 
Manuel López Obrador (bedre kendt 
som Amlo) vandt en afgørende 
sejr ved valget i 2018, der ellers var 

2019 I PERSONER
Selv i en tid fyldt med flydende politiske identiteter og 
slørede grænser mellem partierne skiller El Salvadors 
Nayib Bukele sig alligevel ud. I et land, der for blot 27 
år siden var et militærdiktatur, der væltede ved et kom-
munistisk oprør, er Nayib en venstreorienteret kandidat 
med støtte fra højre. Han står uden for de traditionelle partier, men fører 
stadig i meningsmålingerne. Bukele er en politiker af vores tid. En forret-
ningsmand for folket med en ferm håndtering af de sociale medier og et 
budskab om fornyelse. Derfor vil han vinde valget i februar uden besvær.
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litik vil mindske budgetunderskud-
det, og de stigende indtægter fra 
kobber vil give en hjælpende hånd.

Hold øje med: Tid til stilhed. Asien 
og Stillehavslandenes topmøde for 
økonomisk og politisk samarbejde 
skal afholdes i november i Santiago. 
Mødet vil fokusere på “forbindel-
ser” samt kvinders rolle i økonomisk 
vækst.

Colombia
Bnp-vækst 3,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $6990 (PPP: $16.020)
Inflation 2,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,7
Indbyggertal 49,9 mio.

Iván Duque fra centrum-højre-parti-
et Demokratisk Centerparti begyn-
der sin embedsperiode med støtte 
fra et flertal i kongressen til fortsat 
at føre den solide økonomiske politik 
fra hans forgænger, Juan Manuel 
Santos. Duque vil blive skrappere i 
tonen i fredsforhandlingerne med de 
tidligere FARC-guerillaer og udsætte 
den længe ventede fredsdividende, 
imens konflikter med systemkritike-
re og andre væbnede grupper varer 
ved. Økonomien vil få et boost fra 
de nye reformer, der er målrettet 
vækst.

Cuba

Bnp-vækst 1,5 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9740 (PPP: $13.870)
Inflation 5,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -6,7
Indbyggertal 11,4 mio.

Miguel Díaz-Canel blev i 2018 den 
første leder siden revolutionen, 
der ikke hedder Castro, men Raúl 
Castro forbliver stadig leder af kom-
munistpartiet og holder militæret i 
tøjler. En forfatningsreform vil blive 
præsenteret til folkeafstemning 
i 2019 og dermed svække Díaz-
Canels magt yderligere, da den gen-
indfører en premierministerpost. 
Præsidenten får dog lov til at vælge 
premierministeren, så autoritets-
kæden forbliver intakt. Økonomiske 
reformer vil langsomt bevæge sig 
fremad.

Ecuador 
Bnp-vækst 1,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $6150 (PPP: $12.050)
Inflation 1,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,7
Indbyggertal 17,3 mio.

Venstrefløjspræsident Lenín Moreno 
har taget en beskeden, men mar-
kedsvenlig indstilling på sig, siden 
han tabte sit flertal i parlamentet i 
2018. Der vil gøres en indsats for at 
fremme minedrift, teleselskaber, 
elektricitet og transport for at fra-
vænne økonomien fra olie. Moreno 
satser på et balanceret statsbudget 
i 2021 for at stabilisere lånene og 
holde Den Internationale Valutafond 
på afstand.

Paraguay
Bnp-vækst 4,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $6580 (PPP: $13.990)
Inflation 4,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,5
Indbyggertal 7,0 mio.

Det højredrejede Colorado Parti 
påbegynder endnu en embedspe-
riode på magten, selvom taktstok-
ken gives videre til Mario Abdo 
som præsident – en kandidat fra 
det moderne, reformistiske parti 
Horacio Cartes. Abdo vil ændre på 
hans forgængers reformer, men 
politikken vil i store træk være venlig 
mod markedet. Meget vil afhænge 
af sammensætningen af den lovgi-
vende magt, hvor regeringen ikke 
har flertal. Forbrugsgildet fra 2018 vil 
blive tøjlet.

Peru
Bnp-vækst 4,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $7540 (PPP: $13.250)
Inflation 2,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,7
Indbyggertal 32,6 mio.

Præsident Martín Vizcarra fra cen-
trum-højrepartiet Peruanos Por 
el Kambio (‘Peruvianere for foran-
dring’) fik pålagt en masse magt, 
da Pedro Pablo Kuczynski fratrådte 
sin post midt i anklager om korrup-
tion i 2018. Han bliver lovprist af en 
ellers fjendtlig kongres, hvor hans 
parti kun besidder 18 ud af 130 
sæder. Grundet hans gode håndte-
ring af økonomien kombineret med 
kongressens elendige omdømme 
vil obstruktionspolitik ikke helt 
ødelægge Vizcarras dagsorden.

Hold øje med: Ørkentur. Dakar-rally, 
verdens hårdeste motorbegivenhed, 
vil vende tilbage til Peru til den 41. 
udgave, efter at Peru var værtsland 
for starten i 2018.
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Vækstbump
Colombia, bnp, procentvis ændring 
ift. året før 

Taiwan
Bnp-vækst 2,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $25.670 (PPP: $54.730)
Inflation 1,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,1
Indbyggertal 23,6 mio.

Det Demokratiske Progressive Parti, 
DPP, ledet af Tsai Ing-wen, vil have 
magten over præsidentembedet 
og parlamentet, også efter valget 
i 2020, hvilket delvist skyldes, at 
det nationalistiske oppositions-
parti Guomindang er svækket. 
Regeringen vil forsøge at udbedre 
uligheden mellem generationer-
ne samt investere i infrastruktur. 
Sammen med beskæftigelsesre-
former burde de samlet set kunne 
forbedre de forretningsmæssige 
forhold. Da den internationale efter-
spørgsel efter forbrugerelektronik er 
ved at modnes, vil den økonomiske 
vækst skubbes tilbage.

Hold øje med: Terminaludvidelse. 
Forberedelserne til Taoyuan Aero-
tropolis, en kommerciel udbygning til 
Taipeis lufthavn, som har taget ti år at 
planlægge, vil endelig gå i gang.

Thailand
Bnp-vækst 3,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $7.290 (PPP: $19.950)
Inflation 1,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,5
Indbyggertal 69,3 mio.

Valget, som er blevet udskudt efter 
Kong Bhumibol Adulyadej døde, vil 
nu blive udskrevet i midten af året. 
Pheu Thai, den tidligere præsident 
Thaksin og hans søster Yingluck 
Thaksin Shinawatras parti, der blev 
afsat ved et militærkup, vil klare det 
godt, men ikke godt nok til at slå 
en at militærets egne kandidater. 
Dette kunne eksempelvis blive 
Prayuth Chan-ocha, som er over-
hoved i den førende militærjunta. 
Indskrænkninger på civile friheder, 
som påført af juntaen, vil blive 
lettet, men ikke nok til at stoppe 
demonstrationer. Regeringen ser en 
økonomisk genoplivning og opad-
gående konjunkturer som deres 
prioritet og vil derfor fremskynde 
store infrastruktur- og industri-
projekter.

Usbekistan
Bnp vækst 5,1 pct.
Bnp pr. indbygger $1300 (PPP: $7580)
Inflation 12,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,5
Indbyggertal 32,8 mio.

Præsidenten Sjavkat Mirzijajev 
har haft magten siden autokraten 
Islam Karimov døde i 2016, og han 
forsøger nu at bejle til udenlandske 
investorer og forbedre regionale 
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relationer. Han vil dog forsøge at 
undgå en omfattende demokratisk 
reform til fordel for at sikre sin 
egen position. En økonomisk libe-
ralisering, som startede ud med en 
devaluering på 48 pct. i 2017, vil 
fortsætte, men regeringen vil sikre, 
at de har landets elite på deres side. 
Ytringer om politisk utilfredshed vil 
blive tiet ihjel.

Hold øje med: Energikamp. Landet vil 
påbegynde en tiårigt atomprogram, 
som vil indeholde en opførelse af lan-
dets første kraftværk.

Vietnam
Bnp-vækst 6,5 pct. 
Bnp pr. indbygger $2660 (PPP: $7850)
Inflation 4,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -6,1
Indbyggertal 97,4 mio.

Konkurrerende politiske holdnin-
ger internt i Kommunistpartiet vil 
udspille sig, men etpartiregeringen 
vil vare ved under generalsekretær 
Nguyen Phu Trong. Regeringens 
kampagne mod korruption har 
vækket forargelse, men vil fort-
sætte, eftersom svindelen er 
en af de få trusler mod partiet. 
Retsforfølgelse af prominente 
personer sætter en dæmper på 
utilfredsheden, men vietnameser-
nes omgang med smålig korruption 
betyder, at emnet blot vil ligge og 
ulme. Gradvise reformer til fordel 
for erhvervslivet vil understøtte 
økonomisk vækst.

Hold øje med: Ikke-så-frihandel. 
Regeringen håber på at lande fri-
handelsaftaler med EU i 2019 trods 
bekymringer om landets begræns-
ninger på ytrings-, forenings- og re-
ligionsfrihed samt arbejdsvilkår, som 
muligvis vil forsinke godkendelsen fra 
Bruxelles.
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Argentina
Bnp-vækst 2,2 pct. 
Bnp pr. indbygger  $11.450 (PPP: $23.020)
Inflation 22,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,2
Indbyggertal 45,1 mio.

Præsidenten Mauricio Macri var 
tvunget til at forsvare pesoen i slut-
ningen af 2018 ved at føre en endnu 
strammere finanspolitik samt bøn-
falde Den Internationale Valutafond 
om hurtig udbetaling af lån. Macri 
kæmper i forvejen med at tilrette de 
finans- og pengepolitiske skævheder, 
der blev indført under forgængeren, 
Cristina Fernández de Kirchner, og 
han vil miste meget af sin støtte og 
derfor gå til valg som den svageste. 
Omvendt kan han måske sikre sig et 
genvalg, hvis økonomien kommer 
til kræfter.

Bolivia
Bnp-vækst 4,2 pct. 
Bnp pr. indbygger $3820 (PPP: $8300)
Inflation 3,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -7,2
Indbyggertal 11,4 mio.

Venstrefløjspræsidenten Evo 
Morales vil stille op til en fjerde 
embedsperiode i oktober takket 
være en afgørelse fra forfatnings-
domstolen, der ophævede begræns-
ningen for antallet af embedsperi-
oder. Han vil vinde på trods af en 
række korruptionsskandaler, da hans 
støtte fra folket fortsat er stærk, og 
oppositionen er splittet. Dog vil hans 
parti, Bevægelsen for Socialisme, 
tabe sit store flertal i national-
forsamlingen. Skattelettelser og en 
lempet udgiftspolitik vil resultere i 
en stigende vækst.

Brasilien
Bnp-vækst 2,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9240 (PPP: $16.640)
Inflation 4,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,6
Indbyggertal 210,7 mio.

Jair Bolsonaro, en radikal højrefløjs-
politiker med hang til det autoritæ-
re, vil overtage styringen efter en 
afgørende sejr i slutningen af 2018, 
men hans dagsorden, som vil favori-
sere markedet, vil dog løbe ud i san-
det grundet en fragmenteret kon-
gres, hvor hans socialliberale parti 
har mindre end 10 pct. af sæderne. 
Særligt presserende emner er des-
uden vidtgående pensions reformer, 
øgede skatteindtægter samt det 
offentlige forbrug, som betragtes 
som afgørende for at opretholde 
de offentlige finanser. Der er også 
bekymringer om, hvorvidt Brasiliens 
liberale demokratiske værdier vil 
blive bevaret under en leder, der er 
kendt for at tale dem ned.

Hold øje med: En brik i spillet . 
Selvom de ikke længere har en hastig 
vækst til fælles, tæller BRIKS-øko-
nomierne stadig. Brasilien skal være 
værtsland for det 11. BRIKS-top-
møde til oktober.

Chile
Bnp-vækst 3,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $17.220 (PPP: $26.460)
Inflation 3,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,5
Indbyggertal 18,3 mio.

Præsident Sebastián Piñera fra cen-
trum-højre-koalitionen Chile Vamos 
(‘Kom så Chile’) vil føre en politik, 
der bestræber sig på vækst, trods 
en splittet kongres, der let kan gå i 
hårdknude. Dagsordenen indebærer 
pensionsreformer, en gentænkning 
af indvandringspolitikken, efter 
tilstrømningen af haitianske og 
venezuelanske migranter har skabt 
øgede spændinger, samt tiltag til at 
reducere uligheden. Stram finanspo-

tiltænkt det hidtil altoverskyggende 
Institutionelle Revolutionære Parti. 
Amlo proklamerede, at det var det 
vigtigste øjeblik i Mexicos historie 
siden revolutionen i 1910, men i prak-
sis vil det dog blive mere beskedent. 
En antikorruptionskampagne vil stille 
og roligt skride frem, og mærkesager 
fra den tidligere regering, såsom 
uddannelsesreformer og en åbning af 
oliesektoren, vil muligvis enten blive 
forsinket eller annulleret. Strengere 
handelsforhold under NAFTA-aftalen 
(nu USCMA) vil begrænse væksten.

Hold øje med: Skt. Amlos ild. Titlen 
på López Obradors bog “Hør efter, 
Trump” tyder på et anspændt forhold 
til USA.

USA
Bnp-vækst 2,2 pct. 
Bnp pr. indbygger  $64.070 (PPP: $64.068)
Inflation 2,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,8
Indbyggertal 331,9 mio.

Donald Trumps hvide hus vil se 
endnu mere kaotisk ud i 2019 
midt i snakken om rigsretssager 
og den fortsatte undersøgelse om 
angiveligt aftalt spil med Rusland. 
Alt dette har dog ingen betydning 
for de 40 pct. af vælgerne, som vil 
blive ved med at støtte ham, lige 
meget hvad der sker. Væksten vil 
aftage efter adrenalinboostet fra 
skattelettelserne i 2018, i takt med 
at centralbanken nu hæver renten. 
Der er muligvis en recession i sigte 
mod slutningen af 2019.

Canada
Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger $47.640 (PPP: $49.660)
Inflation 2,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,4
Indbyggertal 37,3 mio.

Premierminister Justin Trudeau vil 
genopstille til valget i oktober, men 
denne gang bliver det sværere. De pri-
mære oppositionspartier, hvis forvir-
ring og uorden resulterede i Trudeaus 
sejr ved jordskredsvalget i 2015, er i 
færd med at omgruppere sig. Hans 
socialliberale regering vil bruge flere 
penge på infrastruktur og strammere 
miljølovgivning. Centralbanken fører 
en stram pengepolitik, og væksten vil 
aftage. Spændinger i handlen vil give 
yderligere modvind.

Hold øje med: Ejendomme i fare. Når 
priserne stopper med at stige, og sal-
get falder, vil det overophedede bo-
ligmarked køle ned. Men en stigning i 
renten vil gå ud over de forgældede fa-
milier, og manglende afbetaling af lån 
vil kunne gøre skade på økonomien. 

Mexico
Bnp-vækst 1,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9460 (PPP: $19.290)
Inflation 3,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,2
Indbyggertal 132,3 mio.

Venstrefløjspopulisternes Andrés 
Manuel López Obrador (bedre kendt 
som Amlo) vandt en afgørende 
sejr ved valget i 2018, der ellers var 

2019 I PERSONER
Selv i en tid fyldt med flydende politiske identiteter og 
slørede grænser mellem partierne skiller El Salvadors 
Nayib Bukele sig alligevel ud. I et land, der for blot 27 
år siden var et militærdiktatur, der væltede ved et kom-
munistisk oprør, er Nayib en venstreorienteret kandidat 
med støtte fra højre. Han står uden for de traditionelle partier, men fører 
stadig i meningsmålingerne. Bukele er en politiker af vores tid. En forret-
ningsmand for folket med en ferm håndtering af de sociale medier og et 
budskab om fornyelse. Derfor vil han vinde valget i februar uden besvær.
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litik vil mindske budgetunderskud-
det, og de stigende indtægter fra 
kobber vil give en hjælpende hånd.

Hold øje med: Tid til stilhed. Asien 
og Stillehavslandenes topmøde for 
økonomisk og politisk samarbejde 
skal afholdes i november i Santiago. 
Mødet vil fokusere på “forbindel-
ser” samt kvinders rolle i økonomisk 
vækst.

Colombia
Bnp-vækst 3,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $6990 (PPP: $16.020)
Inflation 2,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,7
Indbyggertal 49,9 mio.

Iván Duque fra centrum-højre-parti-
et Demokratisk Centerparti begyn-
der sin embedsperiode med støtte 
fra et flertal i kongressen til fortsat 
at føre den solide økonomiske politik 
fra hans forgænger, Juan Manuel 
Santos. Duque vil blive skrappere i 
tonen i fredsforhandlingerne med de 
tidligere FARC-guerillaer og udsætte 
den længe ventede fredsdividende, 
imens konflikter med systemkritike-
re og andre væbnede grupper varer 
ved. Økonomien vil få et boost fra 
de nye reformer, der er målrettet 
vækst.

Cuba

Bnp-vækst 1,5 pct. 
Bnp pr. indbygger  $9740 (PPP: $13.870)
Inflation 5,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -6,7
Indbyggertal 11,4 mio.

Miguel Díaz-Canel blev i 2018 den 
første leder siden revolutionen, 
der ikke hedder Castro, men Raúl 
Castro forbliver stadig leder af kom-
munistpartiet og holder militæret i 
tøjler. En forfatningsreform vil blive 
præsenteret til folkeafstemning 
i 2019 og dermed svække Díaz-
Canels magt yderligere, da den gen-
indfører en premierministerpost. 
Præsidenten får dog lov til at vælge 
premierministeren, så autoritets-
kæden forbliver intakt. Økonomiske 
reformer vil langsomt bevæge sig 
fremad.

Ecuador 
Bnp-vækst 1,7 pct. 
Bnp pr. indbygger  $6150 (PPP: $12.050)
Inflation 1,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,7
Indbyggertal 17,3 mio.

Venstrefløjspræsident Lenín Moreno 
har taget en beskeden, men mar-
kedsvenlig indstilling på sig, siden 
han tabte sit flertal i parlamentet i 
2018. Der vil gøres en indsats for at 
fremme minedrift, teleselskaber, 
elektricitet og transport for at fra-
vænne økonomien fra olie. Moreno 
satser på et balanceret statsbudget 
i 2021 for at stabilisere lånene og 
holde Den Internationale Valutafond 
på afstand.

Paraguay
Bnp-vækst 4,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $6580 (PPP: $13.990)
Inflation 4,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,5
Indbyggertal 7,0 mio.

Det højredrejede Colorado Parti 
påbegynder endnu en embedspe-
riode på magten, selvom taktstok-
ken gives videre til Mario Abdo 
som præsident – en kandidat fra 
det moderne, reformistiske parti 
Horacio Cartes. Abdo vil ændre på 
hans forgængers reformer, men 
politikken vil i store træk være venlig 
mod markedet. Meget vil afhænge 
af sammensætningen af den lovgi-
vende magt, hvor regeringen ikke 
har flertal. Forbrugsgildet fra 2018 vil 
blive tøjlet.

Peru
Bnp-vækst 4,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $7540 (PPP: $13.250)
Inflation 2,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,7
Indbyggertal 32,6 mio.

Præsident Martín Vizcarra fra cen-
trum-højrepartiet Peruanos Por 
el Kambio (‘Peruvianere for foran-
dring’) fik pålagt en masse magt, 
da Pedro Pablo Kuczynski fratrådte 
sin post midt i anklager om korrup-
tion i 2018. Han bliver lovprist af en 
ellers fjendtlig kongres, hvor hans 
parti kun besidder 18 ud af 130 
sæder. Grundet hans gode håndte-
ring af økonomien kombineret med 
kongressens elendige omdømme 
vil obstruktionspolitik ikke helt 
ødelægge Vizcarras dagsorden.

Hold øje med: Ørkentur. Dakar-rally, 
verdens hårdeste motorbegivenhed, 
vil vende tilbage til Peru til den 41. 
udgave, efter at Peru var værtsland 
for starten i 2018.
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Colombia, bnp, procentvis ændring 
ift. året før 

Taiwan
Bnp-vækst 2,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $25.670 (PPP: $54.730)
Inflation 1,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -1,1
Indbyggertal 23,6 mio.

Det Demokratiske Progressive Parti, 
DPP, ledet af Tsai Ing-wen, vil have 
magten over præsidentembedet 
og parlamentet, også efter valget 
i 2020, hvilket delvist skyldes, at 
det nationalistiske oppositions-
parti Guomindang er svækket. 
Regeringen vil forsøge at udbedre 
uligheden mellem generationer-
ne samt investere i infrastruktur. 
Sammen med beskæftigelsesre-
former burde de samlet set kunne 
forbedre de forretningsmæssige 
forhold. Da den internationale efter-
spørgsel efter forbrugerelektronik er 
ved at modnes, vil den økonomiske 
vækst skubbes tilbage.

Hold øje med: Terminaludvidelse. 
Forberedelserne til Taoyuan Aero-
tropolis, en kommerciel udbygning til 
Taipeis lufthavn, som har taget ti år at 
planlægge, vil endelig gå i gang.

Thailand
Bnp-vækst 3,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $7.290 (PPP: $19.950)
Inflation 1,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,5
Indbyggertal 69,3 mio.

Valget, som er blevet udskudt efter 
Kong Bhumibol Adulyadej døde, vil 
nu blive udskrevet i midten af året. 
Pheu Thai, den tidligere præsident 
Thaksin og hans søster Yingluck 
Thaksin Shinawatras parti, der blev 
afsat ved et militærkup, vil klare det 
godt, men ikke godt nok til at slå 
en at militærets egne kandidater. 
Dette kunne eksempelvis blive 
Prayuth Chan-ocha, som er over-
hoved i den førende militærjunta. 
Indskrænkninger på civile friheder, 
som påført af juntaen, vil blive 
lettet, men ikke nok til at stoppe 
demonstrationer. Regeringen ser en 
økonomisk genoplivning og opad-
gående konjunkturer som deres 
prioritet og vil derfor fremskynde 
store infrastruktur- og industri-
projekter.

Usbekistan
Bnp vækst 5,1 pct.
Bnp pr. indbygger $1300 (PPP: $7580)
Inflation 12,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 0,5
Indbyggertal 32,8 mio.

Præsidenten Sjavkat Mirzijajev 
har haft magten siden autokraten 
Islam Karimov døde i 2016, og han 
forsøger nu at bejle til udenlandske 
investorer og forbedre regionale 
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relationer. Han vil dog forsøge at 
undgå en omfattende demokratisk 
reform til fordel for at sikre sin 
egen position. En økonomisk libe-
ralisering, som startede ud med en 
devaluering på 48 pct. i 2017, vil 
fortsætte, men regeringen vil sikre, 
at de har landets elite på deres side. 
Ytringer om politisk utilfredshed vil 
blive tiet ihjel.

Hold øje med: Energikamp. Landet vil 
påbegynde en tiårigt atomprogram, 
som vil indeholde en opførelse af lan-
dets første kraftværk.

Vietnam
Bnp-vækst 6,5 pct. 
Bnp pr. indbygger $2660 (PPP: $7850)
Inflation 4,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -6,1
Indbyggertal 97,4 mio.

Konkurrerende politiske holdnin-
ger internt i Kommunistpartiet vil 
udspille sig, men etpartiregeringen 
vil vare ved under generalsekretær 
Nguyen Phu Trong. Regeringens 
kampagne mod korruption har 
vækket forargelse, men vil fort-
sætte, eftersom svindelen er 
en af de få trusler mod partiet. 
Retsforfølgelse af prominente 
personer sætter en dæmper på 
utilfredsheden, men vietnameser-
nes omgang med smålig korruption 
betyder, at emnet blot vil ligge og 
ulme. Gradvise reformer til fordel 
for erhvervslivet vil understøtte 
økonomisk vækst.

Hold øje med: Ikke-så-frihandel. 
Regeringen håber på at lande fri-
handelsaftaler med EU i 2019 trods 
bekymringer om landets begræns-
ninger på ytrings-, forenings- og re-
ligionsfrihed samt arbejdsvilkår, som 
muligvis vil forsinke godkendelsen fra 
Bruxelles.
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Saudi-Arabien
Bnp-vækst 2,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $22.580 (PPP: $54.750)
Inflation 2,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,2
Indbyggertal 34,6 mio.

Efter skandalen om mordet på Jamal 
Khashoggi (se boksen) må overræk-
kelsen af magten fra Kong Salman 
bin Abdel-Aziz Al Saud til hans søn 
Muhammed bin Salman være nødsa-
get til at vente. Foruden populistiske 
reformer, heriblandt den indledende 
fase af en antikorruptionsproces, vil 
kronprinsen forsøge at styre økono-
mien væk fra olie og bruge statslige 
aktiver til at finansiere alternative 
investeringer.

Hold øje med: Bygrænser. Kom-
munalvalg, hvor kvinder gerne må 
stemme, er sat til at blive afholdt i 
december. De fleste saudere er lige-
glade.

Sydafrika
Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $6750 (PPP: $14.140)
Inflation 5,7 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,4
Indbyggertal 58,1 mio.

Efter en udskiftning af den suspekte 
præsident Jacob Zuma med den 
fredsskabende pragmatiker Cyril 
Ramaphosa er den Afrikanske 
Nationalkongres (ANC) et skridt 
foran til valget, som bliver afholdt 
senest til august. Ramaphose vil 

Fremtidsbevægelsen. Ministeren vil 
dog lade sig distrahere af de politiske 
spændinger frem for at imøde-
komme problemer såsom et rigidt 
bureaukrati og korruption. 

Libyen
Bnp-vækst 4,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $8540 (PPP: $19.210)
Inflation 19,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,7
Indbyggertal 6,3 mio.

Landet er ved at genoprette sig 
selv efter en kaotisk periode efter 
Gaddafi og har planlagt et valg i 
2019. Dette skal forene rivaliserende 
magtbaser i landets vestlige del, som 
ledes af et FN-støttet regime, og den 
østlige del, hvor den magtfulde mili-
tære leder Khalifa Haftar har mag-
ten. Den politiske proces afhænger 
af, om General Haftar vælger at tage 
magten med magt eller vinde den 
demokratisk.

Marokko
Bnp-vækst 3,3 pct.
Bnp pr. indbygger  $3360 (PPP: $9090)
Inflation 1,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,7
Indbyggertal 36,6 mio.

Folkeprotesterne vokser, men 
kommer ikke til at svække Kong 
Mohammed 6.’s greb om magten, 
som desuden vil svarer igen med 
generøsitet og beskedne reformer. 
En fragmenteret koalitionsregering 
vil fortsat slæbe sig selv videre. Det 
politiske fokus vil være på at holde 
et sundt budget, men dog stadig 
beholde midlerne til at kunne bestik-
ke befolkningen fra at protestere. 
Væksten i tjenesteydelser og indu-
strien vil være robust.

Nigeria
Bnp-vækst 1,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $2410 (PPP: $6020)
Inflation 13,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,0
Indbyggertal 201,0 mio.

Præsident Muhammadu Buhari vil 
blive genvalgt i februar, eftersom en 
ny oppositionskoalition højst sand-
synligt vil kollapse i optakt til valget. 
Grundet udsigten til fortsat politisk 
svaghed vil der være begrænse-
de muligheder for fremskridt i 
kampen mod islamistisk opstand i 
landets nordlige del, nationalisme 
i det olieproducerende Delta samt 
seperatisme i Biafra-regionen. 
Markedsbaserede reformer vil sløve 
hen og tilbageholde væksten endnu 
en gang.

Jordan
Bnp-vækst 2,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $4290 (PPP: $9210)
Inflation 3,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,0
Indbyggertal 10,6 mio.

Med støtte fra militæret vil Kong 
Abdullah 2. føre en modernise-
ringsdagsorden, som vil forsøge 
at forbedre mulighederne for at 
drive forretning. Den økonomi-
ske politik, som er støttet af den 
Internationale Valutafond, vil gå 
efter langsomt at mindske bud-
getunderskuddet, men dog være 
opmærksom på muligheden for 
folkeoprør, da nedskæringer vil 
kunne ramme folket for hårdt.

Kenya
Bnp-vækst 5,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1730 (PPP: $3630)
Inflation 6,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -6,2
Indbyggertal 52,2 mio.

Præsident Uhuru Kenyatta og lede-
ren af oppositionen Raila Odinga har 
affundet sig med hinanden efter en 
voldsom konkurrence ved valget i 
2017, som truede med at vende op 
og ned på den demokratiske orden. 
En indsats for at styrke skattegrund-
laget og et kontrolleret offentligt for-
brug vil styrke budgetbalancen, da 
det løbende underskud på betalings-
balancen vil mindskes, i takt med at 
landet begynder at eksportere olie.

Libanon

Bnp-vækst 2,6 pct.
Bnp pr. indbygger  $10.140 (PPP: $15.500)
Inflation 4,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -7,1
Indbyggertal 6,2 mio.

Landets sunni-muslimske støtter, 
der er splittet af sekteriske og 
personlige rivaliseringer, vil få det 
svært med den iransk støttede 
shia-gruppe Hizbollah, som kla-
rede det godt ved valget i 2018. 
Regeringsforhandlingerne kan 
ende med Hizbollah i en ubehagelig 
koalition anført af premierminister 
Saad Hariri og hans sunni-parti 

Irak
Bnp-vækst 5,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $5790 (PPP: $17.330)
Inflation 2,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 3,8
Indbyggertal 40,4 mio.

Muqtada al-Sadr, en populistisk 
shia-præst, vandt sammen med 
sine støtter et flertal ved valget i 
2018, men forsinkede regerings-
forhandlingerne i solidaritet med 
protesterne mod den siddende 
regering. Når der bliver truffet en 
beslutning, vil premierminister 
Haider al-Abadi, som ikke er tilknyt-
tet nogen religiøs sektering, forblive 
ved magten. Kurderne i nord slikker 
stadig deres sår, efter forsøget på 
uafhængighed i 2017 blev slået ned. 
Økonomien vil nyde godt af den 
forhøjede olieproduktion og bedre 
forretningsmuligheder, nu hvor 
Islamisk Stat er besejret. 

Iran
Bnp-vækst -3,4 pct. 
Bnp pr. indbygger $4070 (PPP: $21.610)
Inflation 16,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,0
Indbyggertal 82,8 mio.

I takt med at nye amerikanske sank-
tioner stikker til landet, står præ-
sident Hassan Rouhani over for en 
voksende modstand bestående af 
præstestyrets politiske høge. Hans 
dagsorden om sociale og økonomi-
ske reformer vil løbe ud i sandet, og 
folkeprotester og politisk modstand 
kunne tvinge ham fra hans post. 
Sanktioner vil skære kraftigt ned 
på olieeksporten og ødelægge et 
selvbillede om en stærk handels-
stat og slutteligt føre økonomien i 
recession.

Israel
Bnp-vækst 3,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $42.300 (PPP: $41.200)
Inflation 1,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,8
Indbyggertal 9,0 mio.

Højrefløjspremierministeren 
Binyamin Netanyahu står over for 
en stor mængde af anklager om 
korruption, selvom hans regerings-
koalition er på vej mod valg i 2019. 
Centrum-venstre-partier er ved 
at vinde terræn, men Netanyahu 
er stadig storfavoritten til at blive 
leder af sin femte regering. Uanset 
hvem der vinder, vil den næste 
regering være venlig stemt over for 
markederne, hvor en Netanyahu-
regering vil prioritere populistiske 
initiativer frem for at holde budget-
tet i balance.

2019 I PERSONER
Muhammed bin Salman, barnebarn af den første af 
Saudi-Arabiens ti konger under al-Saud-slægten, har 
bevæget sig sikkert i retning mod tronen og havde måske 
opnået den så tidligt som i 2019. Men dog ikke så hurtigt 
alligevel. Det brutale mord på den saudiske journalist 
Jamal Khashoggi i Tyrkiet, der blev begået af agenter, som er forbundet til 
kronprinsen, har forvandlet ham fra en hyggelig reformpolitiker, som tillod 
kvinder at køre i bil og gav moralpolitiet mundkurv på, til en giftig leder af 
et ondskabsfuldt regime. Men selvom mange internationale ledere og inve-
storer har undveget ham, er det usandsynligt, at han taber den suveræne 
magt, som han allerede udøver. Han vil dog stadig være tvunget til at 
be væge sig forsigtigt frem, eftersom verden holder øje med øvrige tegn på 
den undertrykkelse, som altid har ligget under overfladen.

træde varsomt mod særinteresser 
og korruption, imens han puster nyt 
liv i markedsvenlige reformer, der 
blev svækket af Zuma.

Syrien
Bnp-vækst 9,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1800 (PPP: $4540)
Inflation 19,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -8,4
Indbyggertal 18,6 mio.

Bashar al-Assad har taget kontrollen 
tilbage over det meste af landet, og 
de, der drager fordel af proxy-krigen, 
er nu Rusland og Iran. Oprørere med 
støtte fra Vesten har skabt enklaver 
blandt det kurdiske flertal i øst, 
mens stedfortrædere for Tyrkiet 
forsvarer territoriet i nord, så nye 
grænser venter måske forude. Efter 
flere års krig vil en antydning om sta-
bilitet skabe et kortvarigt økonomisk 
spring.

Zimbabwe
Bnp-vækst 2,2 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1200 (PPP: $2230)
Inflation 8,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -8,7
Indbyggertal 17,3 mio.

Præsident Emmerson Mnangagwa 
har kun et tyndt mandat til at få 
vendt om på det rådne statsapparat, 
som den lunefulde Robert Mugabe 
efterlod. Meget vil komme an på 
reaktionen fra folket, der tørster 
efter politisk frihed og økonomisk 
bedring – og ingen af delene er i 
sigte. De væbnede styrker kunne 
tage en politisk lederrolle, hvis deres 
gevinster bliver taget fra dem for 
hurtigt. 
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Efter Zuma
Sydafrika, bnp, procentvis ændring
ift. året før

Algeriet
Bnp-vækst 2,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $4720 (PPP: $16.070)
Inflation 6,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,2
Indbyggertal 42,9 mio.

Abdelaziz Bouteflika vil vinde sin 
femte præsidentperiode i træk ved 
valget i april og bibeholde magten 
over landet, hvor medianalderen 
er 28. Bouteflika er oppe i årene og 
med et svækket helbred og forbliver 
en effektiv kanal for særinteresser 
fra den civile og militære elite. En 
dårligt håndteret økonomi betyder, 
at et mønster af folkeprotester 
og undertrykkelse vil vare ved. 
Olieproduktion og -priser vil forblive 
robuste.

Angola
Bnp-vækst 2,5 pct. 
Bnp pr. indbygger  $3640 (PPP: $6520)
Inflation 24,7 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -4,0
Indbyggertal 31,8 mio.

Præsident João Lourenço vil erstatte 
det indflydelsesrige netværk fra 
hans langtidsvirkende forgænger, 
José Eduardo dos Santos, med sit 
eget. Han har allerede erstattet højt-
placerede i militæret og politiet og 
annulleret statsejede mediekontrak-
ter, men vil træde varsomt for ikke 
at vække utilfredshed hos relevante 
interessegrupper. Økonomiens 
afhængighed af olie vil vare ved, 
og forhøjede priser vil give et løft i 
væksten.

Cameroun
Bnp-vækst 4,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1610 (PPP: $3970)
Inflation 1,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,6
Indbyggertal 25,3 mio.

Paul Biya vil påbegynde sin syvende 
præsidentperiode efter en valg-
sejr i slutningen af 2018, og hans 
parti, Cameroons Demokratiske 

Folkebevægelse, vil sikre endnu et 
flertal i den lovgivende magt ved val-
get i 2019. Status quo sikrer, at det 
engelsktalende mindretal i landets 
vestlige del vil forblive underrepræ-
senteret. Det vil garantere en stem-
ning af separatisme og uro, samtidig 
med at islamistiske ekstremister i 
norden vil true stabiliteten yderlige-
re. Økonomiske tiltag støttet af Den 
Internationale Valutafond vil hjælpe 
væksten på vej. 

Egypten
Bnp-vækst 5,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $2700 (PPP: $13.120)
Inflation 13,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -8,9
Indbyggertal 99,5 mio.

Abdel Fattah al-Sisi, som begynder 
sin anden præsidentperiode efter 
en afgørende sejr ved valget i 2018, 
vil fremskynde reformer, som 
lover at sætte skub i væksten. Den 
blussende vrede fra befolkningen 
er ved at ebbe ud takket være en 
forbedring i økonomien kombine-
ret med en stærk undertrykkelse. 
I 2019 vil protester forekomme i 
mindre grad, samtidig med at rege-
ringen fortsat vil søge at presse 
jihadist-grupper.

Etiopien
Bnp-vækst 7,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $620 (PPP: $2170)
Inflation 8,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,4
Indbyggertal 110,1 mio.

Den reformerende premierminister 
Abiy Ahmed vil søge at opnå en 
ambitiøs moderniseringsdagsorden 
trods modstand fra de konservative 
inden for hans parti. En af hans 
første politiske fremskridt er en 
fredsaftale med nabostaten Eritrea, 
der også vil lede til økonomiske 
fordele. Den seneste bølge af vækst 
holder ved.
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Uruguay
Bnp-vækst 3,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $18.610 (PPP: $25.020)
Inflation 7,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,3
Indbyggertal 3,5 mio.

Koalitionen Frente Amplio, FA 
(‘Bred Front’), ser ud til at vinde sin 
fjerde embedsperiode til valget i 
2019, selvom præsidenten Tabaré 
Vázquez kun må sidde tidsbegræn-
set. Han vil bruge sit sidste år på at 
stræbe efter et balanceret budget 
ved at skære ned på det offentlige 
forbrug og hæve skatterne, selvom 
nedskæringer kan svække partiets 
chancer. Selvom FA-grupperingerne 
brokker sig, vil de to primære oppo-
sitionspartier kritisere hinanden. Det 
offentlige forbrug vil holde økono-
mien i gang.

Venezuela
Bnp-vækst -5,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $2280 (PPP: $10.090)
Inflation 2,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -6,0
Indbyggertal 32,2 mio.

Præsident Nicolás Maduro vil 
bevare magten med et nepotistisk 
netværk finansieret af oliepenge, 
men en svindende produktion 
og økonomisk kollaps betyder, at 
tiden er ved at løbe fra ham. En 
pragmatisk gruppering fra det her-
skende Venezuelanske Forenede 
Socialistparti vil udvælge en ny leder 
og søge international finansiel støtte 
med et løfte om ortodokse reformer. 
Dette skifte burde forebygge et 
økonomisk kollaps, men lavkonjunk-
turer vil blot dæmpes, ikke vendes 
helt om.
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Saudi-Arabien
Bnp-vækst 2,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $22.580 (PPP: $54.750)
Inflation 2,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,2
Indbyggertal 34,6 mio.

Efter skandalen om mordet på Jamal 
Khashoggi (se boksen) må overræk-
kelsen af magten fra Kong Salman 
bin Abdel-Aziz Al Saud til hans søn 
Muhammed bin Salman være nødsa-
get til at vente. Foruden populistiske 
reformer, heriblandt den indledende 
fase af en antikorruptionsproces, vil 
kronprinsen forsøge at styre økono-
mien væk fra olie og bruge statslige 
aktiver til at finansiere alternative 
investeringer.

Hold øje med: Bygrænser. Kom-
munalvalg, hvor kvinder gerne må 
stemme, er sat til at blive afholdt i 
december. De fleste saudere er lige-
glade.

Sydafrika
Bnp-vækst 1,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $6750 (PPP: $14.140)
Inflation 5,7 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,4
Indbyggertal 58,1 mio.

Efter en udskiftning af den suspekte 
præsident Jacob Zuma med den 
fredsskabende pragmatiker Cyril 
Ramaphosa er den Afrikanske 
Nationalkongres (ANC) et skridt 
foran til valget, som bliver afholdt 
senest til august. Ramaphose vil 

Fremtidsbevægelsen. Ministeren vil 
dog lade sig distrahere af de politiske 
spændinger frem for at imøde-
komme problemer såsom et rigidt 
bureaukrati og korruption. 

Libyen
Bnp-vækst 4,0 pct. 
Bnp pr. indbygger  $8540 (PPP: $19.210)
Inflation 19,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,7
Indbyggertal 6,3 mio.

Landet er ved at genoprette sig 
selv efter en kaotisk periode efter 
Gaddafi og har planlagt et valg i 
2019. Dette skal forene rivaliserende 
magtbaser i landets vestlige del, som 
ledes af et FN-støttet regime, og den 
østlige del, hvor den magtfulde mili-
tære leder Khalifa Haftar har mag-
ten. Den politiske proces afhænger 
af, om General Haftar vælger at tage 
magten med magt eller vinde den 
demokratisk.

Marokko
Bnp-vækst 3,3 pct.
Bnp pr. indbygger  $3360 (PPP: $9090)
Inflation 1,4 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,7
Indbyggertal 36,6 mio.

Folkeprotesterne vokser, men 
kommer ikke til at svække Kong 
Mohammed 6.’s greb om magten, 
som desuden vil svarer igen med 
generøsitet og beskedne reformer. 
En fragmenteret koalitionsregering 
vil fortsat slæbe sig selv videre. Det 
politiske fokus vil være på at holde 
et sundt budget, men dog stadig 
beholde midlerne til at kunne bestik-
ke befolkningen fra at protestere. 
Væksten i tjenesteydelser og indu-
strien vil være robust.

Nigeria
Bnp-vækst 1,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $2410 (PPP: $6020)
Inflation 13,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,0
Indbyggertal 201,0 mio.

Præsident Muhammadu Buhari vil 
blive genvalgt i februar, eftersom en 
ny oppositionskoalition højst sand-
synligt vil kollapse i optakt til valget. 
Grundet udsigten til fortsat politisk 
svaghed vil der være begrænse-
de muligheder for fremskridt i 
kampen mod islamistisk opstand i 
landets nordlige del, nationalisme 
i det olieproducerende Delta samt 
seperatisme i Biafra-regionen. 
Markedsbaserede reformer vil sløve 
hen og tilbageholde væksten endnu 
en gang.

Jordan
Bnp-vækst 2,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $4290 (PPP: $9210)
Inflation 3,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,0
Indbyggertal 10,6 mio.

Med støtte fra militæret vil Kong 
Abdullah 2. føre en modernise-
ringsdagsorden, som vil forsøge 
at forbedre mulighederne for at 
drive forretning. Den økonomi-
ske politik, som er støttet af den 
Internationale Valutafond, vil gå 
efter langsomt at mindske bud-
getunderskuddet, men dog være 
opmærksom på muligheden for 
folkeoprør, da nedskæringer vil 
kunne ramme folket for hårdt.

Kenya
Bnp-vækst 5,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1730 (PPP: $3630)
Inflation 6,2 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -6,2
Indbyggertal 52,2 mio.

Præsident Uhuru Kenyatta og lede-
ren af oppositionen Raila Odinga har 
affundet sig med hinanden efter en 
voldsom konkurrence ved valget i 
2017, som truede med at vende op 
og ned på den demokratiske orden. 
En indsats for at styrke skattegrund-
laget og et kontrolleret offentligt for-
brug vil styrke budgetbalancen, da 
det løbende underskud på betalings-
balancen vil mindskes, i takt med at 
landet begynder at eksportere olie.

Libanon

Bnp-vækst 2,6 pct.
Bnp pr. indbygger  $10.140 (PPP: $15.500)
Inflation 4,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -7,1
Indbyggertal 6,2 mio.

Landets sunni-muslimske støtter, 
der er splittet af sekteriske og 
personlige rivaliseringer, vil få det 
svært med den iransk støttede 
shia-gruppe Hizbollah, som kla-
rede det godt ved valget i 2018. 
Regeringsforhandlingerne kan 
ende med Hizbollah i en ubehagelig 
koalition anført af premierminister 
Saad Hariri og hans sunni-parti 

Irak
Bnp-vækst 5,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $5790 (PPP: $17.330)
Inflation 2,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) 3,8
Indbyggertal 40,4 mio.

Muqtada al-Sadr, en populistisk 
shia-præst, vandt sammen med 
sine støtter et flertal ved valget i 
2018, men forsinkede regerings-
forhandlingerne i solidaritet med 
protesterne mod den siddende 
regering. Når der bliver truffet en 
beslutning, vil premierminister 
Haider al-Abadi, som ikke er tilknyt-
tet nogen religiøs sektering, forblive 
ved magten. Kurderne i nord slikker 
stadig deres sår, efter forsøget på 
uafhængighed i 2017 blev slået ned. 
Økonomien vil nyde godt af den 
forhøjede olieproduktion og bedre 
forretningsmuligheder, nu hvor 
Islamisk Stat er besejret. 

Iran
Bnp-vækst -3,4 pct. 
Bnp pr. indbygger $4070 (PPP: $21.610)
Inflation 16,5 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,0
Indbyggertal 82,8 mio.

I takt med at nye amerikanske sank-
tioner stikker til landet, står præ-
sident Hassan Rouhani over for en 
voksende modstand bestående af 
præstestyrets politiske høge. Hans 
dagsorden om sociale og økonomi-
ske reformer vil løbe ud i sandet, og 
folkeprotester og politisk modstand 
kunne tvinge ham fra hans post. 
Sanktioner vil skære kraftigt ned 
på olieeksporten og ødelægge et 
selvbillede om en stærk handels-
stat og slutteligt føre økonomien i 
recession.

Israel
Bnp-vækst 3,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $42.300 (PPP: $41.200)
Inflation 1,8 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -2,8
Indbyggertal 9,0 mio.

Højrefløjspremierministeren 
Binyamin Netanyahu står over for 
en stor mængde af anklager om 
korruption, selvom hans regerings-
koalition er på vej mod valg i 2019. 
Centrum-venstre-partier er ved 
at vinde terræn, men Netanyahu 
er stadig storfavoritten til at blive 
leder af sin femte regering. Uanset 
hvem der vinder, vil den næste 
regering være venlig stemt over for 
markederne, hvor en Netanyahu-
regering vil prioritere populistiske 
initiativer frem for at holde budget-
tet i balance.

2019 I PERSONER
Muhammed bin Salman, barnebarn af den første af 
Saudi-Arabiens ti konger under al-Saud-slægten, har 
bevæget sig sikkert i retning mod tronen og havde måske 
opnået den så tidligt som i 2019. Men dog ikke så hurtigt 
alligevel. Det brutale mord på den saudiske journalist 
Jamal Khashoggi i Tyrkiet, der blev begået af agenter, som er forbundet til 
kronprinsen, har forvandlet ham fra en hyggelig reformpolitiker, som tillod 
kvinder at køre i bil og gav moralpolitiet mundkurv på, til en giftig leder af 
et ondskabsfuldt regime. Men selvom mange internationale ledere og inve-
storer har undveget ham, er det usandsynligt, at han taber den suveræne 
magt, som han allerede udøver. Han vil dog stadig være tvunget til at 
be væge sig forsigtigt frem, eftersom verden holder øje med øvrige tegn på 
den undertrykkelse, som altid har ligget under overfladen.

træde varsomt mod særinteresser 
og korruption, imens han puster nyt 
liv i markedsvenlige reformer, der 
blev svækket af Zuma.

Syrien
Bnp-vækst 9,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1800 (PPP: $4540)
Inflation 19,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -8,4
Indbyggertal 18,6 mio.

Bashar al-Assad har taget kontrollen 
tilbage over det meste af landet, og 
de, der drager fordel af proxy-krigen, 
er nu Rusland og Iran. Oprørere med 
støtte fra Vesten har skabt enklaver 
blandt det kurdiske flertal i øst, 
mens stedfortrædere for Tyrkiet 
forsvarer territoriet i nord, så nye 
grænser venter måske forude. Efter 
flere års krig vil en antydning om sta-
bilitet skabe et kortvarigt økonomisk 
spring.

Zimbabwe
Bnp-vækst 2,2 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1200 (PPP: $2230)
Inflation 8,1 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -8,7
Indbyggertal 17,3 mio.

Præsident Emmerson Mnangagwa 
har kun et tyndt mandat til at få 
vendt om på det rådne statsapparat, 
som den lunefulde Robert Mugabe 
efterlod. Meget vil komme an på 
reaktionen fra folket, der tørster 
efter politisk frihed og økonomisk 
bedring – og ingen af delene er i 
sigte. De væbnede styrker kunne 
tage en politisk lederrolle, hvis deres 
gevinster bliver taget fra dem for 
hurtigt. 
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Efter Zuma
Sydafrika, bnp, procentvis ændring
ift. året før

Algeriet
Bnp-vækst 2,8 pct. 
Bnp pr. indbygger  $4720 (PPP: $16.070)
Inflation 6,9 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -5,2
Indbyggertal 42,9 mio.

Abdelaziz Bouteflika vil vinde sin 
femte præsidentperiode i træk ved 
valget i april og bibeholde magten 
over landet, hvor medianalderen 
er 28. Bouteflika er oppe i årene og 
med et svækket helbred og forbliver 
en effektiv kanal for særinteresser 
fra den civile og militære elite. En 
dårligt håndteret økonomi betyder, 
at et mønster af folkeprotester 
og undertrykkelse vil vare ved. 
Olieproduktion og -priser vil forblive 
robuste.

Angola
Bnp-vækst 2,5 pct. 
Bnp pr. indbygger  $3640 (PPP: $6520)
Inflation 24,7 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -4,0
Indbyggertal 31,8 mio.

Præsident João Lourenço vil erstatte 
det indflydelsesrige netværk fra 
hans langtidsvirkende forgænger, 
José Eduardo dos Santos, med sit 
eget. Han har allerede erstattet højt-
placerede i militæret og politiet og 
annulleret statsejede mediekontrak-
ter, men vil træde varsomt for ikke 
at vække utilfredshed hos relevante 
interessegrupper. Økonomiens 
afhængighed af olie vil vare ved, 
og forhøjede priser vil give et løft i 
væksten.

Cameroun
Bnp-vækst 4,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $1610 (PPP: $3970)
Inflation 1,3 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,6
Indbyggertal 25,3 mio.

Paul Biya vil påbegynde sin syvende 
præsidentperiode efter en valg-
sejr i slutningen af 2018, og hans 
parti, Cameroons Demokratiske 

Folkebevægelse, vil sikre endnu et 
flertal i den lovgivende magt ved val-
get i 2019. Status quo sikrer, at det 
engelsktalende mindretal i landets 
vestlige del vil forblive underrepræ-
senteret. Det vil garantere en stem-
ning af separatisme og uro, samtidig 
med at islamistiske ekstremister i 
norden vil true stabiliteten yderlige-
re. Økonomiske tiltag støttet af Den 
Internationale Valutafond vil hjælpe 
væksten på vej. 

Egypten
Bnp-vækst 5,6 pct. 
Bnp pr. indbygger  $2700 (PPP: $13.120)
Inflation 13,6 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -8,9
Indbyggertal 99,5 mio.

Abdel Fattah al-Sisi, som begynder 
sin anden præsidentperiode efter 
en afgørende sejr ved valget i 2018, 
vil fremskynde reformer, som 
lover at sætte skub i væksten. Den 
blussende vrede fra befolkningen 
er ved at ebbe ud takket være en 
forbedring i økonomien kombine-
ret med en stærk undertrykkelse. 
I 2019 vil protester forekomme i 
mindre grad, samtidig med at rege-
ringen fortsat vil søge at presse 
jihadist-grupper.

Etiopien
Bnp-vækst 7,3 pct. 
Bnp pr. indbygger  $620 (PPP: $2170)
Inflation 8,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,4
Indbyggertal 110,1 mio.

Den reformerende premierminister 
Abiy Ahmed vil søge at opnå en 
ambitiøs moderniseringsdagsorden 
trods modstand fra de konservative 
inden for hans parti. En af hans 
første politiske fremskridt er en 
fredsaftale med nabostaten Eritrea, 
der også vil lede til økonomiske 
fordele. Den seneste bølge af vækst 
holder ved.
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Uruguay
Bnp-vækst 3,1 pct. 
Bnp pr. indbygger  $18.610 (PPP: $25.020)
Inflation 7,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -3,3
Indbyggertal 3,5 mio.

Koalitionen Frente Amplio, FA 
(‘Bred Front’), ser ud til at vinde sin 
fjerde embedsperiode til valget i 
2019, selvom præsidenten Tabaré 
Vázquez kun må sidde tidsbegræn-
set. Han vil bruge sit sidste år på at 
stræbe efter et balanceret budget 
ved at skære ned på det offentlige 
forbrug og hæve skatterne, selvom 
nedskæringer kan svække partiets 
chancer. Selvom FA-grupperingerne 
brokker sig, vil de to primære oppo-
sitionspartier kritisere hinanden. Det 
offentlige forbrug vil holde økono-
mien i gang.

Venezuela
Bnp-vækst -5,9 pct. 
Bnp pr. indbygger  $2280 (PPP: $10.090)
Inflation 2,0 pct. 
Budgetbalance (pct. af bnp) -6,0
Indbyggertal 32,2 mio.

Præsident Nicolás Maduro vil 
bevare magten med et nepotistisk 
netværk finansieret af oliepenge, 
men en svindende produktion 
og økonomisk kollaps betyder, at 
tiden er ved at løbe fra ham. En 
pragmatisk gruppering fra det her-
skende Venezuelanske Forenede 
Socialistparti vil udvælge en ny leder 
og søge international finansiel støtte 
med et løfte om ortodokse reformer. 
Dette skifte burde forebygge et 
økonomisk kollaps, men lavkonjunk-
turer vil blot dæmpes, ikke vendes 
helt om.
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den største kilde til vedvarende 
energi, da næsten 7 pct. elektricitet 
genereres af dette, eftersom flere 
turbiner skyder frem. 

Forsvar og luftfart

Overfyldte lufthavne vil betyde 
lange køer og forsinkede fly for pas-
sagerne i 2019, men for flyprodu-
centerne sender det blot flere fly på 
himlen. Vejrudsigten er solrig, vur-
derer Moodys, et kreditvurderings-
institut, der forudser, at leveringen 
af store luftfartøjer vil hæves med 
8 pct. Oliepriserne er steget igen, 
så luftfartsselskaber vil foretrække 
mindre og mere brændstofsøkono-
miske fly. Europas Airbus vil spytte 
A320-fly ud med en hastighed på 63 
stk. om måneden inden udgangen 
af 2019. Boeing, deres amerikansk 
rival, som har vundet ordrer hurti-
gere i 2018, vil producere 57 smalle-
re 737-fly om måneden. 

Flyselskaber i Indien, Kina og 
Dubai vil være de ivrigste kunder. 
Det konkurrencedygtige lønniveau 
i de spirende markeder samt billige 
fly har åbnet op for luftfartsindu-
strien. Flere lokale flyselskaber 
flyver til udlandet. Indiens største 
flyselskab og en af Airbus’ største 
kunder, Indigo, kan begynde at 
flyve til Rom, Milano og Zürich i 
2019. Emirates har gjort Dubai til 
knudepunktet for rejsende mod 
Afrika. Luftfartsbevidste vækst-
markeder kan blive produktionsba-
se for forsvar- og luftfartsindustri-

Verden i tal 
Industrier

“ny-energi-køretøjer” (NEV) op. 
Hagen ved det er for bilproducen-
terne, at de er nødt til at optjene 
NEV-kredit til en værdi af 10 pct. 
af deres salg i Kina. Volkswagen og 
General Motors vil ikke være i stand 
til at nå målet og bliver straffet, hvis 
ikke de køber sig fra den manglende 
optjente kredit. 

På verdensplan vil skærpede 
regler om forurening og nye lance-
ringer være med til at drive salget 
af elektriske køretøjer op. Volvo vil 
stoppe med at udvikle modeller, 
der kører på fossile brændstoffer, 
og mange byer går efter at udvikle 
elbilsamkørselsordninger, ligesom 
Renault har gjort det i Paris. Men 
små, grønne biler får ikke helt 
deres vilje. USA er fastlåst i en 
retssag omkring forureningsregler, 
hvor Californien trodser føderale 
forsøg på at opgive de grønne 
mål. Firhjulstrækkere vil forblive 
populære: Tata Motors vil lancere 
en kompakt SUV, men dens mindre 
version, Nano, som engang var for-
gængeren for småbilsrevolutionen, 
vil muligvis ikke overleve året ud. 

Hold øje med: Hvem styrer udviklin-
gen? Bilproducenter udvikler den 
selvkørende teknologi til et punkt, 
hvor bilister i de fleste tilfælde ikke 
behøves at holde øje med vejen. 
Waymo vil udvide deres robot-
taxaservice i Arizona, samtidig med 
at General Motors lancerer deres 
Cruise AV – som ikke har noget 

Bilindustrien

Told på metal, reservedele og 
køretøjer bliver problematisk for 
bilproducenter i 2019, hvilket tvin-
ger dem til at finde alternative for-
syningsruter og tilrettelæggelse af 
produktion. Den nye NAFTA-aftale 
(som nu kaldes USCMA) vil presse 
priserne op på mexicanske reserve-
dele. Der vil komme problemer fra 
brexit og amerikanske sanktioner 
over for Iran. Priserne på køretøjer 
vil stige. Men fremdrift fra spirende 
markeder vil øge salget af nye biler 
og kommercielle køretøjer med 5 
pct. Firmaer vil udvide outputtet, 
eksempelvis vil Nissan åbne en 
samlefabrik i Kenya, og ligeså vil 
Groupe PSA i Nigeria. SAIC vil blive 
Kinas første bilproducent, som byg-
ger en fabrik i Indien. 

Asien vil producere og købe 
halvdelen af alle køretøjer, eftersom 
produktionen bevæger sig tættere 
på kunderne for at undgå tolden. 
Der er dog stadig nye udfordringer 
i vente for Kina, som er det største 
marked. Nye regler for elektri-
ske køretøjer vil presse salget af 

rat. Scenen er næsten sat, også i 
forhold til regulering, selvom det 
amerikanske senat stadig mangler 
at færdigudvikle lovene. En større 
udfordring for de selvkørende biler 
er dog forbrugernes bekymring 
omkring sikkerheden. Det kan ende 
med at blive selvkørende lastbiler, 
der sætter fart i udviklingen i 2019.  

Detailhandel 

Verdens detailsalg vil stige støt i 
2019. Her vil internethandelsvirk-
somheder såsom Amazon have 
fremgang, hvorimod traditionelle 
detailhandlere vil lide. Situationen 
er særlig livstruende i USA, hvor 
2018 fik øgenavnet “detailhandlens 
konkursår”. Et populært mærke, 
som måtte dreje nøglen om, var 
Toys’r’us. 

Walmart vil også være tvunget 
til at ændre sin taktik. I januar 2019 
begynder detailgiganten at sælge 
håndkøbsmedicin. De vil også 
prøve at opnå en betydelig andel 
af Indiens hastigt voksende online 
detailmarked gennem deres inve-
stering på 16 mia. dollar (104 mia.

Bilindustrien  112
Detailhandel  112
Ejendom  113
Energi  113
Forsvar og luftfart  113

Finans  114
Infrastruktur  114
It  114
Landbrug og fødevarer  116
Medier  116

Råvarer og minedrift  116
Sundhed  116
Telekommunikation  117
Turisme og rejser  117
Underholdning  117

Forudsigelser for 2019, hvis ikke andet er 
indikeret.  Total for verden er baseret på 60 
lande, der står for 95 pct. af verdens bnp.
london@eiu.com

Konjunkturer

Handelsstriden mellem USA og 
Kina vil skade den globale vækst, og 
truslen om en total handelskrig er 
den største fare, erhvervslivet står 
over for. Derudover vil verdensøko-
nomien spejle sig i amerikanske og 
kinesiske forhold: primært en sund 
økonomi, i hvert fald i begyndelsen 
af året, men stadig sårbar over for 
turbulens, der bremser væksten 
senere hen. Kinesiske virksomhe-
der vil få dæmpet deres gejst med 
en strammere pengepolitik. USA 
vil hæve renten og trække kapital 
ud af vækstmarkederne. Donald 
Trumps protektionistiske politik vil 
tilskynde alle lande til at skabe nye 
handelsrelationer. 

Verdens bnp og handel

Bnp, faste priser, PPP Handel i dollar

Ændring i pct. ift. året før
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mener, at priserne vil bevæge sig 
op med 2 pct. i 2019, men ingen er 
sikre. To ting er dog sikre: markedet 
i London, som er hjem for mange 
EU-borgere, vil falme, og jo hårdere 
brexit bliver, jo hårdere vil faldet 
være. 

Kinas ønske om gøre økonomien 
mindre oppustet vil betyde en stør-
re indsats for at imødegå ejendoms-
spekulation. I takt med at væksten 
sænker farten, og dollaren styrkes, 
er der forudsigelser om, at kraftige 
lavkonjunkturer endelig sætter en 
dæmper på Hongkongs ekstremt 
dyre ejendomsmarked, hvor en lej-
lighed på 18 kvadratmeter kan koste 
helt op til 2,5 mio. dollar (16 mio. 
kr.). Priserne vil falde i 2019, helt op 
til 15 pct. i forhold til 2017.
 
Hold øje med: Virtuelt liebhaveri. 
For det meste har bygninger virket 
upåvirkede af teknologi, men det 
er ved at ændre sig nu. Virtual-
reality fremvisninger vil brede sig 
blandt ejendomsmæglere. Butikker 
vil lade kunderne købe virtuelt ved 
at vise 3D-værelser med billeder 
af møbler. Avancerede sensorer 
vil ved hjælp af kunstig intelligens 
hjælpe med at gøre bygninger – 
som står for to femtedele af den 
samlede CO2-udledning – mere 
energieffektive. En af dem er 
Intels nye kontorer i Petah Tivka i 
Israel, som vil tage form i 2019 og 
gøre krav på titlen som “verdens 
klogeste bygning”. 

Energi 

Oliepriserne vil falde en smule til et 
gennemsnit på 73 dollar pr. tønde 
Brent-råolie, en vigtig nøglestan-
dard, men vejen dertil kan blive 
ujævn. Udløseren af dette fald er 
en langsom afvikling af OPEC’s pagt 
med Rusland for at hindre vejen for 
globale leverandører og holde hån-
den under priserne. Saudi-Arabien 
er bedst stillet til at øge output. 
Den amerikanske produktion af 
skiferolie vil falde. Kinas appetit 
efter det sorte guld vil aftage, i takt 
med at økonomien gør det samme, 
mens handelsfriktionerne mellem 
Kina og USA vil få investorer til at 
se negativt på oliemarkedet. 
Dog vil geopolitisk postyr beskytte 
priserne fra at styrtdykke. Truslerne 
er blandt andet risikoen for ame-
rikanske sanktioner mod Rusland, 
Saudi-Arabiens konkurrence med 
Iran og folkelige oprør i Nigeria, 
Libyen og Irak. Oliereserverne er 

kr.) på Flipkart. Det er et lovende 
træk; Ifølge researchfirmaet Statista 
vil det indiske marked for internet-
detailhandel vokse med 24 pct. i 
2019.

Indien og Kina vil føre an blandt 
udviklingslandene i udvidelsen af 
detailsalg. Vietnam, Indonesien, 
Malaysia og Filippinerne vil følge 
efter, og salget i Asien og Australien 
vil stige med 5 pct. i 2019 – dob-
belt så hurtigt som i Nordamerika. 
Vesteuropas fuldt udviklede 
marked stagnerer, og brexit-ramte 
Storbritanniens svækkede valuta vil 
gøre tingene dyrere dér. 

Salget i Rusland og dets nabolan-
de vil vokse med 4 pct i 2019, efter 
de 6 pct. i 2018 baseret på under-
trykt efterspørgsel og stigende 
oliepriser. Latinamerika vil langsomt 
komme sig oven på effekterne af 
lave priser på varer, hvilket har 
svækket valutaen og øget inflati-
onen. 

Ejendom 

Der er gået ti år, siden boligboblen 
brast i USA, men alligevel bliver 
der ikke bygget ejendomme hurtigt 
nok til at stoppe priserne fra at 
stige – hvilket de vil gøre med 3,5 
pct. i 2019 ifølge handelsgruppen 
National Association of Realtors. 
Udbuddet af huse er lavt og svæ-
rere at få råd til, og en stigning i 
renten i 2019 vil ikke hjælpe på det. 
For mange amerikanere er den ene-
ste mulighed at vente og se. Dog 
vil det resultere i en iver efter at 
forbedre deres hjem, hvilket holder 
møbelsnedkere, håndværkere og 
byggemarkeder oven vande. 

I Europa vil pengepolitikken 
forblive lempelig – hvilket er gode 
nyheder for ejendomsinvestorerne. 
I Storbritannien vil ejendomsinve-
stering være et sats. Mange købere 
venter, indtil brexit-dagen indtræf-
fer i slutningen af marts. Eksperter 

også for nedadgående. Den største 
frygt for 2019 er derfor volatile 
oliepriser. Indtil videre er de største 
spillere (BP, Chevron, Exxon, Shell 
og Total) parate til at hæve kapital-
udgifter med 5 pct. i 2019, forven-
ter Moody’s. 

Naturgas bliver en mere attraktiv 
investering. Gassens fremgang har 
ofte været på bekostning af kul. 
Dette er også tilfældet i USA, hvor 
regeringens indsats for at sætte 
skub i kulindustrien vil fejle. Japan 
er dog undtagelsen: De japanske 
politikere vil støtte kulindustrien, og 
efterspørgslen på gas vil falde 3 pct. 

Men vækstmarkederne tørster 
efter flydende naturgas. Kinesisk 
gasimport vil overstige Japans, 
måske endda før slutningen af 
2019. Kun EU forbruger mere – og 
beholdningerne vil stige op til 55 
mia. kubikmeter om året efter 
Gazproms Nord Stream 2-olierør-
ledning fra Rusland står færdig i 
2019. 

Hold øje med: Orange alarm. Grøn 
energi vil nyde et (næsten) perfekt 
år, selv i USA. Men der lurer skyer 
i horisonten, og i november kan 
Donald Trump officielt begynde 
at trække USA ud af Paris-aftalen. 
USA’s energiministerium tror dog, 
at vindenergi vil slå vandkraft som 

Præsident Donald Trump tror på, at skattenedsættelser, deregulering 
og flere toldmure vil speede USA’s bilindustri op. Men for Ford, General 
Motors og Chrysler kan der være uforudsete konsekvenser, selv hvis 
man tilskynder regeringen til at tanke flere penge ind i Detroits store 
bilproducenter. Forskere advarer om, at told på køretøjer og reserve-
dele kunne ende med at true 715.000 arbejdspladser. General Motors 
siger, at det vil ”føre til et mindre GM”, mens Ford regner med, at told på 
stål og aluminium vil koste dem 1,6 mia. dollar (10,5 mia. kr.). Desuden 
vil problemer i Kina (hvor Ford taber penge) belaste dem yderligere. 
Deregulering er velkomment, men problematisk. Tag for eksempel 
Miljøbeskyttelsesagenturets retsstrid med Californien over forure-
ningsmålene. Skattelettelserne er ikke en store nok til at afveje toldens 
indvirkning. Bilproducenter har undervurderet deres prognoser. Hvis 
nu deres problemer bliver større, vil Trump så redde dem ud af det, 
eller trække i land? Det amerikanske handelskammer estimerer, at bil-
industrien får brug for 7,6 mia. dollar (49,7 mia. kr.) i statsstøtte. Det er 
peanuts i forhold til de 80 mia. dollar (523 mia. kr.), der blev punget ud i 
2009-13. Dog vil det være en ydmygende vending for Trump – og måske 
være sværere at sælge end en gammel, nedslidt bil?
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02 Protektionismen skader 
den amerikanske industri 
og verdenshandelen, hvilket 
vil holde den internationale 
økonomiske vækst under 4 
pct. målt på købekraftsparitet. 

01 Basel III-kapitalkravene træder 
i kraft, og USA fører en stram 
pengepolitik ved at afvikle 
de kvantitative lempelser. 
Aktiemarkedet kan ende i en 
negativ spiral, hvis dette kikser.

04 Massive investeringer i infra -
struktur, halvdelen sker i Asien. 

09 Grøn energi vinder frem. USA 
begynder officielt at trække sig 
ud af Paris-klimaaftalen, men nye 
regler i Kina vil give incitament  
til at gå ind i elbilindustrien.  

08 Den globale turisttrafik når op 
på 1,5 mia. mennesker, og 1,5 
trn dollar i indtægter. Frankrig 
er favoritdestinationen, og der 
kommer flest rejsende fra Kina.

03 OPEC og Rusland åbner for 
hanerne, og amerikanske 
skiferreserver falder. 
Olieprisen rammer 73 dollar 
tønden.

05 Detailhandelen sælger 3 
pct. mere samlet set, men 
internethandel skyder i 
vejret og når op på 21 pct. 
Flere traditionelle aktører i 
detailhandelen vil gå i opløsning. 

06 Internetadgangen spreder sig til 
udviklingslandene, og 5G bliver 
indført på de mere udviklede 
markeder. Udgifter til it og 
kommunikation stiger med 5 pct. 

07 Brexit skaber uro på alt fra 
ejendoms- til finansmarkedet. 
Bankerne står over for nye 
barrierer, men Londons 
finansdistrikt forbliver 
Europas finansielle centrum. 

10 Blomstrende markeder fra 
Nigeria til Oman udvider deres 
sundhedsnet. Dette resulterer 
i, at det globale forbrug på 
sundhed pr. person passerer 
1500 dollar (10.000 kr.). 

Kilder: The Economist Intelligence Unit, Forrester; Statista; UNWTO

Ti tendenser på erhvervsområdet i 2019 
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den største kilde til vedvarende 
energi, da næsten 7 pct. elektricitet 
genereres af dette, eftersom flere 
turbiner skyder frem. 

Forsvar og luftfart

Overfyldte lufthavne vil betyde 
lange køer og forsinkede fly for pas-
sagerne i 2019, men for flyprodu-
centerne sender det blot flere fly på 
himlen. Vejrudsigten er solrig, vur-
derer Moodys, et kreditvurderings-
institut, der forudser, at leveringen 
af store luftfartøjer vil hæves med 
8 pct. Oliepriserne er steget igen, 
så luftfartsselskaber vil foretrække 
mindre og mere brændstofsøkono-
miske fly. Europas Airbus vil spytte 
A320-fly ud med en hastighed på 63 
stk. om måneden inden udgangen 
af 2019. Boeing, deres amerikansk 
rival, som har vundet ordrer hurti-
gere i 2018, vil producere 57 smalle-
re 737-fly om måneden. 

Flyselskaber i Indien, Kina og 
Dubai vil være de ivrigste kunder. 
Det konkurrencedygtige lønniveau 
i de spirende markeder samt billige 
fly har åbnet op for luftfartsindu-
strien. Flere lokale flyselskaber 
flyver til udlandet. Indiens største 
flyselskab og en af Airbus’ største 
kunder, Indigo, kan begynde at 
flyve til Rom, Milano og Zürich i 
2019. Emirates har gjort Dubai til 
knudepunktet for rejsende mod 
Afrika. Luftfartsbevidste vækst-
markeder kan blive produktionsba-
se for forsvar- og luftfartsindustri-

Verden i tal 
Industrier

“ny-energi-køretøjer” (NEV) op. 
Hagen ved det er for bilproducen-
terne, at de er nødt til at optjene 
NEV-kredit til en værdi af 10 pct. 
af deres salg i Kina. Volkswagen og 
General Motors vil ikke være i stand 
til at nå målet og bliver straffet, hvis 
ikke de køber sig fra den manglende 
optjente kredit. 

På verdensplan vil skærpede 
regler om forurening og nye lance-
ringer være med til at drive salget 
af elektriske køretøjer op. Volvo vil 
stoppe med at udvikle modeller, 
der kører på fossile brændstoffer, 
og mange byer går efter at udvikle 
elbilsamkørselsordninger, ligesom 
Renault har gjort det i Paris. Men 
små, grønne biler får ikke helt 
deres vilje. USA er fastlåst i en 
retssag omkring forureningsregler, 
hvor Californien trodser føderale 
forsøg på at opgive de grønne 
mål. Firhjulstrækkere vil forblive 
populære: Tata Motors vil lancere 
en kompakt SUV, men dens mindre 
version, Nano, som engang var for-
gængeren for småbilsrevolutionen, 
vil muligvis ikke overleve året ud. 

Hold øje med: Hvem styrer udviklin-
gen? Bilproducenter udvikler den 
selvkørende teknologi til et punkt, 
hvor bilister i de fleste tilfælde ikke 
behøves at holde øje med vejen. 
Waymo vil udvide deres robot-
taxaservice i Arizona, samtidig med 
at General Motors lancerer deres 
Cruise AV – som ikke har noget 

Bilindustrien

Told på metal, reservedele og 
køretøjer bliver problematisk for 
bilproducenter i 2019, hvilket tvin-
ger dem til at finde alternative for-
syningsruter og tilrettelæggelse af 
produktion. Den nye NAFTA-aftale 
(som nu kaldes USCMA) vil presse 
priserne op på mexicanske reserve-
dele. Der vil komme problemer fra 
brexit og amerikanske sanktioner 
over for Iran. Priserne på køretøjer 
vil stige. Men fremdrift fra spirende 
markeder vil øge salget af nye biler 
og kommercielle køretøjer med 5 
pct. Firmaer vil udvide outputtet, 
eksempelvis vil Nissan åbne en 
samlefabrik i Kenya, og ligeså vil 
Groupe PSA i Nigeria. SAIC vil blive 
Kinas første bilproducent, som byg-
ger en fabrik i Indien. 

Asien vil producere og købe 
halvdelen af alle køretøjer, eftersom 
produktionen bevæger sig tættere 
på kunderne for at undgå tolden. 
Der er dog stadig nye udfordringer 
i vente for Kina, som er det største 
marked. Nye regler for elektri-
ske køretøjer vil presse salget af 

rat. Scenen er næsten sat, også i 
forhold til regulering, selvom det 
amerikanske senat stadig mangler 
at færdigudvikle lovene. En større 
udfordring for de selvkørende biler 
er dog forbrugernes bekymring 
omkring sikkerheden. Det kan ende 
med at blive selvkørende lastbiler, 
der sætter fart i udviklingen i 2019.  

Detailhandel 

Verdens detailsalg vil stige støt i 
2019. Her vil internethandelsvirk-
somheder såsom Amazon have 
fremgang, hvorimod traditionelle 
detailhandlere vil lide. Situationen 
er særlig livstruende i USA, hvor 
2018 fik øgenavnet “detailhandlens 
konkursår”. Et populært mærke, 
som måtte dreje nøglen om, var 
Toys’r’us. 

Walmart vil også være tvunget 
til at ændre sin taktik. I januar 2019 
begynder detailgiganten at sælge 
håndkøbsmedicin. De vil også 
prøve at opnå en betydelig andel 
af Indiens hastigt voksende online 
detailmarked gennem deres inve-
stering på 16 mia. dollar (104 mia.
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Konjunkturer

Handelsstriden mellem USA og 
Kina vil skade den globale vækst, og 
truslen om en total handelskrig er 
den største fare, erhvervslivet står 
over for. Derudover vil verdensøko-
nomien spejle sig i amerikanske og 
kinesiske forhold: primært en sund 
økonomi, i hvert fald i begyndelsen 
af året, men stadig sårbar over for 
turbulens, der bremser væksten 
senere hen. Kinesiske virksomhe-
der vil få dæmpet deres gejst med 
en strammere pengepolitik. USA 
vil hæve renten og trække kapital 
ud af vækstmarkederne. Donald 
Trumps protektionistiske politik vil 
tilskynde alle lande til at skabe nye 
handelsrelationer. 

Verdens bnp og handel

Bnp, faste priser, PPP Handel i dollar
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mener, at priserne vil bevæge sig 
op med 2 pct. i 2019, men ingen er 
sikre. To ting er dog sikre: markedet 
i London, som er hjem for mange 
EU-borgere, vil falme, og jo hårdere 
brexit bliver, jo hårdere vil faldet 
være. 

Kinas ønske om gøre økonomien 
mindre oppustet vil betyde en stør-
re indsats for at imødegå ejendoms-
spekulation. I takt med at væksten 
sænker farten, og dollaren styrkes, 
er der forudsigelser om, at kraftige 
lavkonjunkturer endelig sætter en 
dæmper på Hongkongs ekstremt 
dyre ejendomsmarked, hvor en lej-
lighed på 18 kvadratmeter kan koste 
helt op til 2,5 mio. dollar (16 mio. 
kr.). Priserne vil falde i 2019, helt op 
til 15 pct. i forhold til 2017.
 
Hold øje med: Virtuelt liebhaveri. 
For det meste har bygninger virket 
upåvirkede af teknologi, men det 
er ved at ændre sig nu. Virtual-
reality fremvisninger vil brede sig 
blandt ejendomsmæglere. Butikker 
vil lade kunderne købe virtuelt ved 
at vise 3D-værelser med billeder 
af møbler. Avancerede sensorer 
vil ved hjælp af kunstig intelligens 
hjælpe med at gøre bygninger – 
som står for to femtedele af den 
samlede CO2-udledning – mere 
energieffektive. En af dem er 
Intels nye kontorer i Petah Tivka i 
Israel, som vil tage form i 2019 og 
gøre krav på titlen som “verdens 
klogeste bygning”. 

Energi 

Oliepriserne vil falde en smule til et 
gennemsnit på 73 dollar pr. tønde 
Brent-råolie, en vigtig nøglestan-
dard, men vejen dertil kan blive 
ujævn. Udløseren af dette fald er 
en langsom afvikling af OPEC’s pagt 
med Rusland for at hindre vejen for 
globale leverandører og holde hån-
den under priserne. Saudi-Arabien 
er bedst stillet til at øge output. 
Den amerikanske produktion af 
skiferolie vil falde. Kinas appetit 
efter det sorte guld vil aftage, i takt 
med at økonomien gør det samme, 
mens handelsfriktionerne mellem 
Kina og USA vil få investorer til at 
se negativt på oliemarkedet. 
Dog vil geopolitisk postyr beskytte 
priserne fra at styrtdykke. Truslerne 
er blandt andet risikoen for ame-
rikanske sanktioner mod Rusland, 
Saudi-Arabiens konkurrence med 
Iran og folkelige oprør i Nigeria, 
Libyen og Irak. Oliereserverne er 

kr.) på Flipkart. Det er et lovende 
træk; Ifølge researchfirmaet Statista 
vil det indiske marked for internet-
detailhandel vokse med 24 pct. i 
2019.

Indien og Kina vil føre an blandt 
udviklingslandene i udvidelsen af 
detailsalg. Vietnam, Indonesien, 
Malaysia og Filippinerne vil følge 
efter, og salget i Asien og Australien 
vil stige med 5 pct. i 2019 – dob-
belt så hurtigt som i Nordamerika. 
Vesteuropas fuldt udviklede 
marked stagnerer, og brexit-ramte 
Storbritanniens svækkede valuta vil 
gøre tingene dyrere dér. 

Salget i Rusland og dets nabolan-
de vil vokse med 4 pct i 2019, efter 
de 6 pct. i 2018 baseret på under-
trykt efterspørgsel og stigende 
oliepriser. Latinamerika vil langsomt 
komme sig oven på effekterne af 
lave priser på varer, hvilket har 
svækket valutaen og øget inflati-
onen. 

Ejendom 

Der er gået ti år, siden boligboblen 
brast i USA, men alligevel bliver 
der ikke bygget ejendomme hurtigt 
nok til at stoppe priserne fra at 
stige – hvilket de vil gøre med 3,5 
pct. i 2019 ifølge handelsgruppen 
National Association of Realtors. 
Udbuddet af huse er lavt og svæ-
rere at få råd til, og en stigning i 
renten i 2019 vil ikke hjælpe på det. 
For mange amerikanere er den ene-
ste mulighed at vente og se. Dog 
vil det resultere i en iver efter at 
forbedre deres hjem, hvilket holder 
møbelsnedkere, håndværkere og 
byggemarkeder oven vande. 

I Europa vil pengepolitikken 
forblive lempelig – hvilket er gode 
nyheder for ejendomsinvestorerne. 
I Storbritannien vil ejendomsinve-
stering være et sats. Mange købere 
venter, indtil brexit-dagen indtræf-
fer i slutningen af marts. Eksperter 

også for nedadgående. Den største 
frygt for 2019 er derfor volatile 
oliepriser. Indtil videre er de største 
spillere (BP, Chevron, Exxon, Shell 
og Total) parate til at hæve kapital-
udgifter med 5 pct. i 2019, forven-
ter Moody’s. 

Naturgas bliver en mere attraktiv 
investering. Gassens fremgang har 
ofte været på bekostning af kul. 
Dette er også tilfældet i USA, hvor 
regeringens indsats for at sætte 
skub i kulindustrien vil fejle. Japan 
er dog undtagelsen: De japanske 
politikere vil støtte kulindustrien, og 
efterspørgslen på gas vil falde 3 pct. 

Men vækstmarkederne tørster 
efter flydende naturgas. Kinesisk 
gasimport vil overstige Japans, 
måske endda før slutningen af 
2019. Kun EU forbruger mere – og 
beholdningerne vil stige op til 55 
mia. kubikmeter om året efter 
Gazproms Nord Stream 2-olierør-
ledning fra Rusland står færdig i 
2019. 

Hold øje med: Orange alarm. Grøn 
energi vil nyde et (næsten) perfekt 
år, selv i USA. Men der lurer skyer 
i horisonten, og i november kan 
Donald Trump officielt begynde 
at trække USA ud af Paris-aftalen. 
USA’s energiministerium tror dog, 
at vindenergi vil slå vandkraft som 

Præsident Donald Trump tror på, at skattenedsættelser, deregulering 
og flere toldmure vil speede USA’s bilindustri op. Men for Ford, General 
Motors og Chrysler kan der være uforudsete konsekvenser, selv hvis 
man tilskynder regeringen til at tanke flere penge ind i Detroits store 
bilproducenter. Forskere advarer om, at told på køretøjer og reserve-
dele kunne ende med at true 715.000 arbejdspladser. General Motors 
siger, at det vil ”føre til et mindre GM”, mens Ford regner med, at told på 
stål og aluminium vil koste dem 1,6 mia. dollar (10,5 mia. kr.). Desuden 
vil problemer i Kina (hvor Ford taber penge) belaste dem yderligere. 
Deregulering er velkomment, men problematisk. Tag for eksempel 
Miljøbeskyttelsesagenturets retsstrid med Californien over forure-
ningsmålene. Skattelettelserne er ikke en store nok til at afveje toldens 
indvirkning. Bilproducenter har undervurderet deres prognoser. Hvis 
nu deres problemer bliver større, vil Trump så redde dem ud af det, 
eller trække i land? Det amerikanske handelskammer estimerer, at bil-
industrien får brug for 7,6 mia. dollar (49,7 mia. kr.) i statsstøtte. Det er 
peanuts i forhold til de 80 mia. dollar (523 mia. kr.), der blev punget ud i 
2009-13. Dog vil det være en ydmygende vending for Trump – og måske 
være sværere at sælge end en gammel, nedslidt bil?
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02 Protektionismen skader 
den amerikanske industri 
og verdenshandelen, hvilket 
vil holde den internationale 
økonomiske vækst under 4 
pct. målt på købekraftsparitet. 

01 Basel III-kapitalkravene træder 
i kraft, og USA fører en stram 
pengepolitik ved at afvikle 
de kvantitative lempelser. 
Aktiemarkedet kan ende i en 
negativ spiral, hvis dette kikser.

04 Massive investeringer i infra -
struktur, halvdelen sker i Asien. 

09 Grøn energi vinder frem. USA 
begynder officielt at trække sig 
ud af Paris-klimaaftalen, men nye 
regler i Kina vil give incitament  
til at gå ind i elbilindustrien.  

08 Den globale turisttrafik når op 
på 1,5 mia. mennesker, og 1,5 
trn dollar i indtægter. Frankrig 
er favoritdestinationen, og der 
kommer flest rejsende fra Kina.

03 OPEC og Rusland åbner for 
hanerne, og amerikanske 
skiferreserver falder. 
Olieprisen rammer 73 dollar 
tønden.

05 Detailhandelen sælger 3 
pct. mere samlet set, men 
internethandel skyder i 
vejret og når op på 21 pct. 
Flere traditionelle aktører i 
detailhandelen vil gå i opløsning. 

06 Internetadgangen spreder sig til 
udviklingslandene, og 5G bliver 
indført på de mere udviklede 
markeder. Udgifter til it og 
kommunikation stiger med 5 pct. 

07 Brexit skaber uro på alt fra 
ejendoms- til finansmarkedet. 
Bankerne står over for nye 
barrierer, men Londons 
finansdistrikt forbliver 
Europas finansielle centrum. 

10 Blomstrende markeder fra 
Nigeria til Oman udvider deres 
sundhedsnet. Dette resulterer 
i, at det globale forbrug på 
sundhed pr. person passerer 
1500 dollar (10.000 kr.). 

Kilder: The Economist Intelligence Unit, Forrester; Statista; UNWTO

Ti tendenser på erhvervsområdet i 2019 

Køb af tech-produkter
Ændring i pct. 
ift. året før

2015
16 17 18 19

-4,2

2,4
4,3

6,1
4,6

Diskontorenten i USA 
pct., årsskiftet

2015 16 17 18 19

1,38
2,38

3,13

0,630,38 Kina
$5,9 trn 

Resten af 
verden

$10,9 trn

Øvrig
 Asien
$3,7 trn

Hvis nu

112-7-191218.indd.indd   112-113 2018-12-03   10:05:30 AM



Industrier114 Verden 2019

Infrastruktur 

Rivaliseringen mellem USA og Kina 
vil true handlen i 2019, men sti-
mulere investering i infrastruktur. 
Kina, som er ivrig efter at variere 
sit eksportmarked, vil intensivere 
sit “Belt and Road”-initiativ, som 
investerer 8000 mia. dollar (52.000 
mia. kr.) i 68 forskellige lande. 
Modtagerlandene, hovedsageligt 
i Sydøstasien, tager glædeligt 
imod pengene, men nogle vil være 
bekymrede over for Kinas udvidel-
ser i det Sydkinesiske Hav. Andre, 
heriblandt Pakistan, vil tabe modet 
grundet deres løsslupne gæld. USA 
vil svare igen med en ny infrastruk-
turaftale med Australien og Japan. 
Kina vil helt upåvirket udstede flere 
provinsbaserede infrastruktur-
obligationer for at sætte skub i den 
regionale udvikling. 

Resultatet bliver, at Asiens faste 
bruttoinvesteringer vil stige til 1,6 
pct. af 9500 mia. dollar (62.000 
mia. kr.) i 2019, næsten halvdelen 
af det globale niveau på 20.500 
mia. dollar (134.000 mia. kr.). 
Nordamerika og Vesteuropa vil 
hver især står for 20 pct. I Europa 
har kollapset af en italiensk bro i 
august 2018 givet incitament til 
en (forsinket) investering i veje. 
Til pendlernes store lettelse vil 
London-sektionen af den forsinke-
de Crossrail-linje endelig åbne. Det 
er markedsført som Europas stør-
ste infrastrukturprojekt: Jernbanen 
vil køre tværs over London og 
forbinde forstæder i øst og vest 
med centrum. Sporkapaciteten vil 

stige med 10 pct. I USA vil Donald 
Trump få svært ved at overholde 
løftet om at investere 1500 mia. 
dollar (10.000 mia. kr.) i infrastruk-
tur, trods nye incitamenter og 200 
mia. dollar (1300 mia. kr.) i nye 
investeringspakker.

 I Mellemøsten vil indsatsen for 
at sikre en olieuafhængig økonomi 
blive genoptaget. Investeringer i 
havne, transport, sundhedspleje og 
teknologi vil vinde terræn. Saudi-
Arabien vil bestræbe sig efter 7,5 
mia. dollar (49 mia. kr.) i investering 
i 14 infrastrukturprojekter, hjulpet 
på vej af en ny lov om offentlig-pri-
vat-partnerskab. En genopblom-
string i konstruktion i de Forenede 
Arabiske Emirater er drevet af nød-
vendigheden af forberedelserne til 
verdensudstillingen Expo 2020: Det 
kan ikke gå hurtigt nok.

IT 

Anvendelsesmulighederne for 
kunstig intelligens vokser; Det vil 
blive brugt på alting fra forudsigelse 
af fedmeniveauet til udvikling af 
computerspil. Dog vil hypen ikke 
vise sig at leve op til virkeligheden, 
eftersom markedet kun vil udgøre 
en lille andel af it-forbruget i 2019. 
Ifølge researchfirmaet Forrester vil 
de største it-udgifter ligge på soft-
ware, hvor indtjeningen fra industri-
en vil vokse med 7,5 pct. til 700 mia. 
dollar (4500 mia. kr.). Det globale 
forbrug på it og kommunikation vil 
stige med 5 pct. understøttet af 6 
pct. vækst i USA, det største marked. 

en, siger konsulenthuset EY. Efter 
flere år med nedskæringer vil for-
svarsleverandører kunne se frem 
til et øget forbrug på forsvar i 2019. 
Donald Trump hæver budgettet 
på forsvar til 716 mia. dollar (4600 
mia. kr.), hvoraf næsten 8 mia. dol-
lar (52 mia. kr.) går direkte til ver-
dens dyreste jetkampfly, Lockheed 
Martins F-35, som ikke kan spores 
på radaren. Lockheed kunne miste 
Tyrkiet som kunde, hvis de køber 
Ruslands S-400 missilsystem i 
stedet; Rusland forventes at kunne 
lancere systemet i 2019. Som til-
føjelse til uroen i Mellemøsten og 
Nordkoreas atomoprustning vil det 
globale forbrug også være drevet 
af en voksende trussel: cyber-sik-
kerhed. 

Hold øje med: Kvikke våben. Et 
udsnit af nye tech-firmaer såsom 
SpaceX i USA udfordrer de eksister-
ende forsvarsproducenter. Ved brug 
af robotter og kunstig intelligens 
kan de producere våben hurtigere 
og billigere end de traditionelle 
våbenproducenter. Når lande i 
Asien køber mere adræt forsvars-
teknologi, vil producenter i Vesten 
være nødt til at følge trop, ellers 
risikerer de at tabe kampen. 

Finans 

Centralbankdirektører vil træde 
varsomt i 2019 – endnu mere end 
deres i forvejen forsigtige attitude. 
Efter et usikkert år i 2018 må de 
opveje effekterne fra den dårligere 
handel og de geopolitiske farer. Ikke 
desto mindre vælger USA at hæve 
renterne tre gange for at lokke 
investorer væk fra mere risikofyldte 
satsninger i vækstmarkederne. På 
verdensplan vil bankbeholdninger-
ne stige hurtigere end lånene, men 
Asien vil gå imod denne udvikling, 
især med den fortsat lempelige 
pengepolitik i Kina.

Den totale bankbeholdning vil 

stige 6 pct. op til 150.000 mia. dollar 
(1.000.000 mia. kr.). Amerikanske 
banker vil udvide med omhu båret 
af høje avancer og sænkede skatter. 
Det samme vil asiatiske banker. 
De illikvide rivaler i Europa vil stå 
efterladt tilbage; Deutsche Bank 
og Commerzbank vil blive presset 
til at støtte deres finanser ved at 
fusionere. For lånere vil reguleringer 
og stramninger tage en pause, efter 
Basel III-reglerne får fuld effekt til 
januar. Alle banker vil møve sig frem 
for at finde en partner i finanstek-
nologi (fintech); Indiens marked 
vil tiltrække særlig opmærksom-
hed. Open-banking-modeller, 
som opmuntrer forbrugerne til at 
eje og bruge af deres finansielle 
data, vil sprede sig fra Europa til 
Asien. Dog vil regulering på fintech 
stramme op på mange områder. 
Kryptovaluta er blevet begræn-
set af mere regulering og vil ikke 
blive så stor en guldgrube alligevel. 
Forsikringspræmier vil vokse langt 
hurtigere end bnp-væksten grundet 
online salg i udviklingsmarkeder og 
efterspørgslen på livsforsikringer i 
Kina. På kapitalmarkedet vil algorit-
mehandel, robotrådgivning og block-
chain nedbringe udgifterne, men 
true arbejdspladserne. Nye, store 
børsnoteringer vil blandt andet være 
Airbnb (senest vurderet til 31 mia. 
dollar (203 mia. kr.)) og Uber (120 
mia. dollar (785 mia. kr.)). De totale 
finansielle aktiver vil vokse til over 
900 pct. af verdens bnp. Kinas ratio 
vil nærme sig dette tal, men stadig 
ikke nærme sig de næsten 3000 pct. 
i det finansafhængige Hongkong.

Hold øje med: Anti-tech. Verdens 
største fintech-virksomhed, et 
søsterselskab til Alibaba, har 
allerede 870 mio. brugere globalt, 
primært grundet deres Alipay-
betalingstjeneste. I 2018 voksede 
Ant Financial med 14 mia. dollar 
(91 mia. kr.) ved udvidelsen til USA 
og Indien. En trussel kunne blive 
regulering, som ville give deres 
voksende dominans i Kina et stort 
tilbageslag. 

De amerikanske aktiemarkeders himmelflugt har været betagende, og 
Donald Trump har taget al æren. Når tyngdekraften uundgåeligt slår til 
igen, vil USA’s præsident dog ikke stå til regnskab for det. Heldigvis for 
ham er der en syndebuk at skyde skylden på. Centralbanken, Federal 
Reserve, må træde varsomt, når de hæver renten (tre eller fire gange 
i 2019, siger de fleste eksperter) og fortsætter med at afvikle de kvan-
titative lempelser (QE).  Obligationsopkøbsprogrammet QE har blæst 
virksomheders værdiansættelse op; præcis hvor meget vil blive mere 
klart, i takt med at centralbanken fra og med 2019 vil afskaffe 600 mia. 
dollar (4000 mia. kr.) i aktier fra deres statusopgør om året. Hvis Federal 
Reserves kovending er skarpere, end hvad markedet havde forven-
tet, kan de amerikanske virksomheders værdiansættelser ende med 
at styrtdykke. Efterskælvet kunne påvirke aktiebørser og økonomier 
verden over. The Economist Intelligence Unit (EIU) vurderer, at en over-
stramning af amerikansk pengepolitik er den næststørste trussel mod 
den globale økonomi i 2019, kun overgået af Kina og USA’s handelskon-
flikt. Hvis det sker, har Trump intet sted at gemme sig. 
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Hvis nu

På Marienlyst Strandhotel står den på aktive 
pauser og opkvikkende madoplevelser –
vi har alle elementerne, der giver dig og 
resten af mødedeltagerne masser af energi 
og brainpower til hele konferencen. Så er I 
til undervandsjagt i Øresund, lerdueskydning 
på stranden, saunagus og havdyp, GPS-
race i området eller dybe åndedrætsøvelser, 
så garanterer vi aktiviteter og god mad -
uanset om I vælger en aktiv pause eller et 

afslappende pusterum til konferencen.
Med vores nye madkoncept Sundkræs 
holdes energi- og koncentrationsniveauet 
oppe. Konceptet er skabt med øje for god 
og vedvarende energi dagen igennem. 
Dette med fokus på råvarer, der bidrager til 
opkvikkende mæthed, velsmag og nydelse, 
så konferencedeltagerne har energi til både 
aktive pauser og faglig fordybelse.

LÆS MERE OM MØDER
OG KONFERENCER 
PÅ MARIENLYST.DK

GÅ MOD STRØMMEN...
– og hold aktive mødepauser på kanten af Øresund

Marienlyst Strandhotel /  Ndr. Strandvej 2  /  3000 Helsingør  /  T: 4921 4000  / www.marienlyst.dk
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Infrastruktur 

Rivaliseringen mellem USA og Kina 
vil true handlen i 2019, men sti-
mulere investering i infrastruktur. 
Kina, som er ivrig efter at variere 
sit eksportmarked, vil intensivere 
sit “Belt and Road”-initiativ, som 
investerer 8000 mia. dollar (52.000 
mia. kr.) i 68 forskellige lande. 
Modtagerlandene, hovedsageligt 
i Sydøstasien, tager glædeligt 
imod pengene, men nogle vil være 
bekymrede over for Kinas udvidel-
ser i det Sydkinesiske Hav. Andre, 
heriblandt Pakistan, vil tabe modet 
grundet deres løsslupne gæld. USA 
vil svare igen med en ny infrastruk-
turaftale med Australien og Japan. 
Kina vil helt upåvirket udstede flere 
provinsbaserede infrastruktur-
obligationer for at sætte skub i den 
regionale udvikling. 

Resultatet bliver, at Asiens faste 
bruttoinvesteringer vil stige til 1,6 
pct. af 9500 mia. dollar (62.000 
mia. kr.) i 2019, næsten halvdelen 
af det globale niveau på 20.500 
mia. dollar (134.000 mia. kr.). 
Nordamerika og Vesteuropa vil 
hver især står for 20 pct. I Europa 
har kollapset af en italiensk bro i 
august 2018 givet incitament til 
en (forsinket) investering i veje. 
Til pendlernes store lettelse vil 
London-sektionen af den forsinke-
de Crossrail-linje endelig åbne. Det 
er markedsført som Europas stør-
ste infrastrukturprojekt: Jernbanen 
vil køre tværs over London og 
forbinde forstæder i øst og vest 
med centrum. Sporkapaciteten vil 

stige med 10 pct. I USA vil Donald 
Trump få svært ved at overholde 
løftet om at investere 1500 mia. 
dollar (10.000 mia. kr.) i infrastruk-
tur, trods nye incitamenter og 200 
mia. dollar (1300 mia. kr.) i nye 
investeringspakker.

 I Mellemøsten vil indsatsen for 
at sikre en olieuafhængig økonomi 
blive genoptaget. Investeringer i 
havne, transport, sundhedspleje og 
teknologi vil vinde terræn. Saudi-
Arabien vil bestræbe sig efter 7,5 
mia. dollar (49 mia. kr.) i investering 
i 14 infrastrukturprojekter, hjulpet 
på vej af en ny lov om offentlig-pri-
vat-partnerskab. En genopblom-
string i konstruktion i de Forenede 
Arabiske Emirater er drevet af nød-
vendigheden af forberedelserne til 
verdensudstillingen Expo 2020: Det 
kan ikke gå hurtigt nok.

IT 

Anvendelsesmulighederne for 
kunstig intelligens vokser; Det vil 
blive brugt på alting fra forudsigelse 
af fedmeniveauet til udvikling af 
computerspil. Dog vil hypen ikke 
vise sig at leve op til virkeligheden, 
eftersom markedet kun vil udgøre 
en lille andel af it-forbruget i 2019. 
Ifølge researchfirmaet Forrester vil 
de største it-udgifter ligge på soft-
ware, hvor indtjeningen fra industri-
en vil vokse med 7,5 pct. til 700 mia. 
dollar (4500 mia. kr.). Det globale 
forbrug på it og kommunikation vil 
stige med 5 pct. understøttet af 6 
pct. vækst i USA, det største marked. 

en, siger konsulenthuset EY. Efter 
flere år med nedskæringer vil for-
svarsleverandører kunne se frem 
til et øget forbrug på forsvar i 2019. 
Donald Trump hæver budgettet 
på forsvar til 716 mia. dollar (4600 
mia. kr.), hvoraf næsten 8 mia. dol-
lar (52 mia. kr.) går direkte til ver-
dens dyreste jetkampfly, Lockheed 
Martins F-35, som ikke kan spores 
på radaren. Lockheed kunne miste 
Tyrkiet som kunde, hvis de køber 
Ruslands S-400 missilsystem i 
stedet; Rusland forventes at kunne 
lancere systemet i 2019. Som til-
føjelse til uroen i Mellemøsten og 
Nordkoreas atomoprustning vil det 
globale forbrug også være drevet 
af en voksende trussel: cyber-sik-
kerhed. 

Hold øje med: Kvikke våben. Et 
udsnit af nye tech-firmaer såsom 
SpaceX i USA udfordrer de eksister-
ende forsvarsproducenter. Ved brug 
af robotter og kunstig intelligens 
kan de producere våben hurtigere 
og billigere end de traditionelle 
våbenproducenter. Når lande i 
Asien køber mere adræt forsvars-
teknologi, vil producenter i Vesten 
være nødt til at følge trop, ellers 
risikerer de at tabe kampen. 

Finans 

Centralbankdirektører vil træde 
varsomt i 2019 – endnu mere end 
deres i forvejen forsigtige attitude. 
Efter et usikkert år i 2018 må de 
opveje effekterne fra den dårligere 
handel og de geopolitiske farer. Ikke 
desto mindre vælger USA at hæve 
renterne tre gange for at lokke 
investorer væk fra mere risikofyldte 
satsninger i vækstmarkederne. På 
verdensplan vil bankbeholdninger-
ne stige hurtigere end lånene, men 
Asien vil gå imod denne udvikling, 
især med den fortsat lempelige 
pengepolitik i Kina.

Den totale bankbeholdning vil 

stige 6 pct. op til 150.000 mia. dollar 
(1.000.000 mia. kr.). Amerikanske 
banker vil udvide med omhu båret 
af høje avancer og sænkede skatter. 
Det samme vil asiatiske banker. 
De illikvide rivaler i Europa vil stå 
efterladt tilbage; Deutsche Bank 
og Commerzbank vil blive presset 
til at støtte deres finanser ved at 
fusionere. For lånere vil reguleringer 
og stramninger tage en pause, efter 
Basel III-reglerne får fuld effekt til 
januar. Alle banker vil møve sig frem 
for at finde en partner i finanstek-
nologi (fintech); Indiens marked 
vil tiltrække særlig opmærksom-
hed. Open-banking-modeller, 
som opmuntrer forbrugerne til at 
eje og bruge af deres finansielle 
data, vil sprede sig fra Europa til 
Asien. Dog vil regulering på fintech 
stramme op på mange områder. 
Kryptovaluta er blevet begræn-
set af mere regulering og vil ikke 
blive så stor en guldgrube alligevel. 
Forsikringspræmier vil vokse langt 
hurtigere end bnp-væksten grundet 
online salg i udviklingsmarkeder og 
efterspørgslen på livsforsikringer i 
Kina. På kapitalmarkedet vil algorit-
mehandel, robotrådgivning og block-
chain nedbringe udgifterne, men 
true arbejdspladserne. Nye, store 
børsnoteringer vil blandt andet være 
Airbnb (senest vurderet til 31 mia. 
dollar (203 mia. kr.)) og Uber (120 
mia. dollar (785 mia. kr.)). De totale 
finansielle aktiver vil vokse til over 
900 pct. af verdens bnp. Kinas ratio 
vil nærme sig dette tal, men stadig 
ikke nærme sig de næsten 3000 pct. 
i det finansafhængige Hongkong.

Hold øje med: Anti-tech. Verdens 
største fintech-virksomhed, et 
søsterselskab til Alibaba, har 
allerede 870 mio. brugere globalt, 
primært grundet deres Alipay-
betalingstjeneste. I 2018 voksede 
Ant Financial med 14 mia. dollar 
(91 mia. kr.) ved udvidelsen til USA 
og Indien. En trussel kunne blive 
regulering, som ville give deres 
voksende dominans i Kina et stort 
tilbageslag. 

De amerikanske aktiemarkeders himmelflugt har været betagende, og 
Donald Trump har taget al æren. Når tyngdekraften uundgåeligt slår til 
igen, vil USA’s præsident dog ikke stå til regnskab for det. Heldigvis for 
ham er der en syndebuk at skyde skylden på. Centralbanken, Federal 
Reserve, må træde varsomt, når de hæver renten (tre eller fire gange 
i 2019, siger de fleste eksperter) og fortsætter med at afvikle de kvan-
titative lempelser (QE).  Obligationsopkøbsprogrammet QE har blæst 
virksomheders værdiansættelse op; præcis hvor meget vil blive mere 
klart, i takt med at centralbanken fra og med 2019 vil afskaffe 600 mia. 
dollar (4000 mia. kr.) i aktier fra deres statusopgør om året. Hvis Federal 
Reserves kovending er skarpere, end hvad markedet havde forven-
tet, kan de amerikanske virksomheders værdiansættelser ende med 
at styrtdykke. Efterskælvet kunne påvirke aktiebørser og økonomier 
verden over. The Economist Intelligence Unit (EIU) vurderer, at en over-
stramning af amerikansk pengepolitik er den næststørste trussel mod 
den globale økonomi i 2019, kun overgået af Kina og USA’s handelskon-
flikt. Hvis det sker, har Trump intet sted at gemme sig. 
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På Marienlyst Strandhotel står den på aktive 
pauser og opkvikkende madoplevelser –
vi har alle elementerne, der giver dig og 
resten af mødedeltagerne masser af energi 
og brainpower til hele konferencen. Så er I 
til undervandsjagt i Øresund, lerdueskydning 
på stranden, saunagus og havdyp, GPS-
race i området eller dybe åndedrætsøvelser, 
så garanterer vi aktiviteter og god mad -
uanset om I vælger en aktiv pause eller et 

afslappende pusterum til konferencen.
Med vores nye madkoncept Sundkræs 
holdes energi- og koncentrationsniveauet 
oppe. Konceptet er skabt med øje for god 
og vedvarende energi dagen igennem. 
Dette med fokus på råvarer, der bidrager til 
opkvikkende mæthed, velsmag og nydelse, 
så konferencedeltagerne har energi til både 
aktive pauser og faglig fordybelse.
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Indien vil suse afsted på 10 pct., og 
Kina på 8 pct. Her ønsker regeringen, 
at landets cloud-computing-sektor 
(skyen) skal være dobbelt så stor i 
2019, som den var 2015.

I 2019 vil en tredjedel af alt it- og 
kommunikationsforbrug være i 
skyen. SaaS (software as a service) 
vil være den primære vækstmotor; 
markedet for SaaS-erhvervs-apps 
vil vokse med en femtedel og pas-
sere forbi milepælen på 100 mia. 
dollar (640 mia. kr.). En undersø-
gelse fra Goldman Sachs fra 2018, 
der adspurgte it-chefer fra større 
virksomheder, fandt, at man for-
venter at uploade over en tredjedel 
af it-arbejdsbyrderne til offentlige 
skyer inden 2019, hvilket må siges 
at være en flot udvikling. Rapporten 
indeholdt desuden gode nyheder 
for Microsoft, som prøver kræfter 
med den største spiller i cloud-in-
dustrien, nemlig Amazons Web 
Services; Amerikanske virksomhe-
der er lige så positivt stillede over 
for Microsofts Azure som Amazons 
version. 

Hardware vil ikke trække så 
mange penge ind som software. 
Indtægter fra computer- og kom-
munikationsudstyr vil vokse med 
3-4 pct. i 2019, forudsiger Forrester. 
Dog er dette en langt sundere 
vækst, end det hardwarevirksom-
heder er vant til. De vinder noget på 
profitten fra Windows 10-enheder 
og nyere tablets. Med tiden vil den 
fortsatte spredning af cloud-tjene-
ster overskygge udsigten, men indtil 
videre er der strejf af sol, vurderer 
Forrester.  

Landbrug og fødevarer 

Efter en vækstspurt i 2018 vil pri-
serne på landbrugsvarer kun hæves 
med 0,5 pct. i 2019. En rekordhøst 
har fået madreserver til at bugne – 
de vil ikke blive trukket meget mere 
ned. Vejret ser igen gunstig ud for 
landmændene, men dog vil en 
stærk dollar sætte en dæmper på 
verdens sult efter fødevareimport. 

Risiciene er primært menneske-
skabte; Det er her, Donald Trump 
kommer ind i billedet. Spændinger 
i handlen kunne vende op og ned 
på markeder for afgrøder, som USA 
forsyner Kina med i enorme mæng-
der. Tag for eksempel sojabønner: 
Kina er den største importør og 
derfor meget afhængig af USA. De 
er dog i færd med at finde andre 
udbydere, heriblandt Brasilien, som 
vil besejre USA og blive topprodu-

DÅRLIG GOD SUPER

centen i 2018-19 og høste 120 mio. 
ton sojabønner. Amerikanske eks-
portører er nødt til at finde andre 
kunder, ikke mindst i Europa, hvis 
handelsforbindelserne altså tillader 
det. 

Forbrugernes støtte til grønne 
produkter vil dog hæmme væksten 
for nogle fødevarer: miljømæssige 
skader vil svække efterspørgslen 
på palmeolien, som bruges i mar-
garine og andre produkter. Stakkels 
Malaysia og Indonesien, som 
producerer 70 pct. af det. En hel-
bredsbevidsthed breder sig også, 
men her skiller sukker sig ud som 
en sjælden vare, som kan se frem 
til en stor fortjeneste i værdien (på 
8 pct.) i 2019 efter større fald de 
foregående år. 

Hold øje med: Ager-cool. 
Virksomheder, der handler med 
råvarer, har længe været efter-
nølere på den teknologiske front. 
Algoritmer bruges i fire femtedele 
af valutahandlen på avancerede 
markeder, men ikke engang i 
halvdelen af landbrugshandlen 
benyttes mekanismen. Men endelig 
hopper handel med korn, husdyr 
og lignende med på vognen: I 2019 
vil de investere i at bygge systemer, 
som kan håndtere store mængder 
data samt handle ved hjælp af 
algoritmer. 

Medier 

Efter et fremragende 2018 vil 
væksten i annonceindtægter falde 
til 4 pct. i 2019, forudsiger konsu-
lentvirksomheden Magna Global. 
Mobiltelefoners andel stiger hastigt 
og vil snart optage 60 pct. af al 
forbrug af digitale reklamer. Ifølge 
medieinvesteringsfirmaet Group M 
vil næsten alle nye reklamer også 
være digitale, eftersom forbruge-
re bruger internettet til alt fra at 
praje en taxa til at leje et hus. Givet 
omfanget af Facebook, Youtube og 
Instagram vil “influencer marketing” 
være på mode blandt reklamefolk, 
selvom det er svært at måle indfly-
delsen af kendiseffekten. Alt i alt vil 
displayreklamer på mobiltelefoner 
ramme 93 mia. dollar (610 mia. kr.) i 
2019, vurderer PwC. 

Selvom USA vil forblive det stør-
ste reklamemarked i 2019, vil Kina 
vokse sig større, med en vækst på 
6,6 pct. (sammenlignet med 2,2 pct. 
i USA), siger Group M. Begge har en 
grådig appetit efter betalte sponso-
rerede søgninger og videoreklamer 

og forsøger at penetrere det mobile 
internet på højt niveau. Alligevel 
forudser PwC, at væktsmarkeder 
som Indien (20 pct.) og Indonesien 
(26 pct.) vil være de hurtigst vok-
sende inden for internetreklame, da 
kunderne stadig river smartphones 
ned fra hylderne. 

I nutidens digitale verdensorden 
vil tv og trykte reklamer tabe endnu 
mere af sin glans. Aviser vil trække 
mindre end 10 pct. af reklamefor-
bruget i 2019, forudsiger Zenith 
Media. Imens klarer tv-reklamer sig 
en smule bedre, men deres andel vil 
skrumpe ind til under en tredjedel 
af det samlede forbrug. 

Råvarer og minedrift 

Priser på råvarer har været svin-
gende. Her kan man skyde skylden 
på Donald Trumps told på metaller 
såsom aluminium (sat til 10 pct.) og 
stål (25 pct.), og gengældsanktioner 
fra Canada, Mexico, EU og Kina. EU 
vil opretholde presset i 2019, men 
Mexico og Canada vil måske bløde 
en smule op for deres taktik. En af 
de primære effekter ved Trumps 
straftold vil være mindre udbud 
og derfor en højere pris på de vig-
tige metaller for den amerikanske 
industri. Andre steder i verden vil 
prisen falde, og virksomhederne 
vil mæske sig i de forsyninger, der 
er blevet dirigeret væk fra USA, og 
muligvis også en voldsom tilstrøm-
ning af stål fra Kina, hvor metalfor-
bruget sænkes. 

Alt i alt vil aluminium- og stålpri-
ser falde med henholdsvis 3 pct. og 
17 pct. Priserne i EIU’s indeks over 
metaller i verden vil knapt nok stige, 
når efterspørgslen falder. 

Et metal, som vil gå imod denne 
udvikling, er kobber. Medmindre 
investeringer stormer op, vil der 
opstå knaphed på materialet mod 
midten af 2020’erne. Priserne stige 
3 pct. i 2019 og endnu mere de 
kommende år, hvilket primært kan 
skyldes efterspørgslen fra elbilpro-
ducenter. Risiko for strejke i store 
miner i Sydamerika og Indonesien 
vil fyre op for kobberpriserne. Det 
samme vil gælde for Kinas sult efter 
metal. 

Hold øje med: En gylden stribe. 
Kinas minevirksomhed Zijin Mining 
har samlet aktiver fra Australien 
til Afrika. Det har nu ført til købet 
af en canadisk minevirksomhed 
Nevsun Resources til en værdi af 

1,4 mia.kr. (9 mia. kr.) Deres mest 
værdifulde aktiv er Timok-minen i 
Serbien, der indeholder kobber og 
guld. Forundersøgelsen burde være 
færdig halvvejs gennem 2019, og 
Zijin vil påbegynde produktionen 
med det samme. 

Sundhed 

Den globale tendens i retningen 
mod universel sundhedsforsk-
ning vil begynde at gå i stå i 2019. 
Tvungen dækning for alle ameri-
kanere, hvilket var grundpillen i 
Barack Obamas sundhedsreform, 
vil ophøre takket være Donald 
Trump. Arbejdsgivere kan i stedet 
tilbyde mindre, billigere dækning, 
men flere valg vil tilskynde dæk-
ningen, hævder republikanerne. 
Kongressens budgetkontor forven-
ter, at 3 mio. færre amerikanere vil 
tilmelde sig en forsikring. 

Andre bevæger sig i den mod-
satte retning, heriblandt Sydafrika 
og Oman. De håber på, at ny lov-
givning vil overbevise borgerne om 
at købe forsikring i 2019. Egypten 
har også implementeret sin egen 
lov. Nigeria vil lancere deres forsin-
kede basissundhedspakke – og gå 
efter at udrydde polio (den sidste 
epidemi var i 2016). Hvis det virker, 
vil Afghanistan og Pakistan være 
de sidste steder i verden, der huser 
den farlige virus.

 I takt med at verdens forbrug 
på sundhed øges med 63 dollar 
(420 kr.) pr. person til 1553 dollar 
(10.000 kr.) i 2019, vil lande begynde 
at overvåge omkostningerne. En 
forbedret livsstil vil være den nem-
meste løsning; Det taler for afgifter 
på sukker og mere lovgivning mod 
rygning. På verdensplan vil jagten 
efter det billigste sundhedsperso-
nale øges. 

Medicinalvirksomheder, hvis 
omsætning vil nå op på 1300 mia. 
dollar (8500 mia. kr.), vil tilbyde en 
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fastfrysning af priser for at undgå 
lovindgreb, men hævede toldmure 
vil hæmme konkurrencen. Akutte 
kriser truer Iran og Storbritannien. 
Irans medicinalimportører er 
næsten undtaget fra told og sank-
tioner, men finansiering af shipping 
bliver vanskeligt. I Storbritannien 
vil et “no deal”-brexit resultere 
i hamstring af medicin. Uanset 
hvad der sker, vil det Europæiske 
Medicinagentur forlade London for 
at drage til Amsterdam. Fremskridt 
vil komme fra innovation inden for 
robotter, kunstig intelligens, nano-
teknologi, stamceller, genterapi og 
endda god, gammeldags opdagelse 
af ny medicin. Udgifterne til forsk-
ning og udvikling vil nå op på 177 
mia. dollar (1200 mia. kr.), hjulpet 
godt på vej af USA’s skattereformer 
fra 2017, forudsiger research-
virksomheden Evaluatepharma. 
Forskning i alzheimers vil komme 
sig efter et tilbageslag grundet et 
øget fokus på at identificere biolo-
giske markører i en tidlig alder fra 
sygdommen. 

Hold øje med: Genredigering. I 2019 
vil USA påbegynde menneskeforsøg 
med behandlinger, som benytter sig 
af den stærke CRISPR-teknik til at 
ændre på menneskets kromosom-
sæt. Forsøg andre steder i verden 
rapporterer, at teknikken kan påvise 
blodsygdomme tidligt. Forskning 
på dyr har allerede vist, at CRISPR 
kan behandle muskulær dystrofi 
hos hunde – og endda skabe super-
heste. Potentialet for anvendelse på 
mennesker er overvældende. .

Telekommunikation 

Presset på teleoperatørenes over-
skud vil øges. Forbrugerne har en 
grådig sult efter opkald, data og 
beskeder, og de vil vende sig mod 
gratis udbydere såsom WeChat 
og Whatsapp for at mætte sig. 
Konventionelle teleselskaber har 
brug for nye indtægtskilder. Nu 
hvor mobildatatrafikken over-
går stemmeopkaldene, vil fokus 
være på at købe et spektrum af 
5G-netværk. For mobiloperatører 
er udviklingslandene centrale; Her 
er flere nye kunder, og efterspørgs-
len på data vil lede til flere investe-
ringer. For fastnetudbydere ser det 
sort ud: Der vil kun være 17 fast-
netlinjer pr. 100 personer i 2019, op 
imod 117 for mobilabonnementer. 

Vækstmarkeder – herunder 
Indien, Indonesien og Brasilien – vil 

være de store mål for smartphone-
producenter. Samsung og Apple vil 
møde hård konkurrence fra lavpris-
udbydere såsom Xiaomi, Vivo og 
Oppo. Dog er alle nødt til at finde 
sig i, at det bliver vanskeligere at 
overtale forbrugerne til at udskifte 
deres enheder: salget er ved at 
flade ud. 

Hvad angår aftaler mellem 
producenterne, ser det blandet ud. 
Virksomhedsoverdragelser vil få en 
værdi af 394 mia. dollar (2500 mia. 
kr.) i 2019, efter de toppede med 
468 mia.kr. (6500 mia. kr.) i 2018, 
forudsiger advokatkontoret Baker 
McKenzie. Men USA’s nuværende 
samling af tilbagelænede lovgivere 
kunne give tilladelse til flere aftaler. 
Blandt de største, man bør holde 
øje med i 2019, er TPG Telecoms 
fusion med Vodafone Hutchison 
Australia. 

Hold øje med: Kloge træk. Apple, 
Samsung, Huawei, LG og mange 
flere vil konkurrere om at lancere 
den første 5G-smartphone på 
markedet i 2019. Rygter spreder sig 
om modeller, der kan downloade 
film på få sekunder, lave augmented 
reality (‘forstørret virkelighed) og 
har holografiske skærme. 

Turisme og rejser

 
Skyhøj efterspørgsel og stigende 
oliepriser vil tvinge turisterne til at 
bruge flere penge i 2019. Prisen på 
flyrejser vil øges med 3 pct., spår 
Carlson Wagonlit, og hotelværelser 
vil blive 5 pct. dyrere. Hoteller vil 
stå over for mere konkurrence fra 
online rivaler – Airbnb vil satse 
mere på erhvervskunder – men 
markedet for deleøkonomi på 
overnatninger vil miste pusten, når 
reguleringen strammer om dem. 
Turismen vil ikke desto mindre 
ramme endnu en rekord på næsten 
1,5 mia. mennesker og sende ind-
tægterne op over 1500 mia. dollar 
(10.000 mia. kr.). Over en tredjedel 
af den sum vil gå til Europa, hvor 
Frankrig stadig er topdestinationen. 
Kina vil være verdens største kilde 
for udrejsende turister. 

Mindre tilgængelige steder vil 
vinde frem, når flyselskaber spreder 
vingerne i 2019. Kenyas turist-
ministerium regner med at lokke 
Easyjet eller Ryanair til lande syd for 
Sahara, når Kenya Airways tilføjer 
flere af deres egne ruter. Rwanda 
vil også satse på nye ruter og en ny 
lufthavn. 

Terrorisme og naturkatastrofer 
skaber dog risici. Indonesien, hvis 
præsident har planer om at skabe 
ti “nye Balier”, vil tiltrække 20 mio. 
turister i 2019, stigende fra 11,5 mio. 
i 2017. Andre destinationer, såsom 
Egypten, vil forblive sårbare over 
for terrorangreb.

De miljømæssige konsekvenser 
vil stadig være en langsigtet bekym-
ring: Industrien står for 8 pct. af 
verdens drivhusgasudslip. Frankrigs 
begrænsning af bjergbestigere på 
Mont Blanc vil der knap nok blive 
lagt mærke til. 

Underholdning 

Ifølge PwC vil forbruget af under-
holdning og medier snildt runde de 
2000 mia. dollar (13.000 mia. kr.) 
i 2019 takket være digital under-
holdning. Betalings-tv vil blive 
overskygget af internetvideoer, 
som selvsikkert tager endnu et år 
med stærk vækst. USA vil forblive 
det største marked på over 24 mia. 
dollar (157 mia. kr.), men Kina er 
outsideren. JPMorgan Chase forud-
ser, at Kinas hjemmegroede aktører 
vil afvæbne de internationale aktø-
rer, og at Kinas online videoindustri 
dermed får øget profit og stopper 
med at se røde tal. Det vil klare 
yderligere op, når flere kinesiske 
seere abonnerer på betalt indhold. 
I Indien udgør betalings-tv over 95 
pct. af al videoindtægt, men inter-
netvideo er ved at hente ind, efter 
reglerne er løsnet op, og mobildæk-
ningen forbedres. 

Netflix er det største navn i 
online-tv, men de presses af lance-
ringen af Disneys egen streaming-
tjeneste i 2019, da de taber Marvel-
filmene samt Disney-klassikere 
såsom “Vaiana” og “Skønheden og 
Udyret”. Disney Play vil tiltrække 
publikum med tilbud som “Toy 
Story 4” og “Star Wars: Episode 9”. 

I biograferne vil Asien se en 9 
pct. stigning i billetsalget og være 
ansvarlig for mere end 40 pct. af 
det internationale forbrug. Kina vil 
endelig blive verdens største film-
marked. Og Hollywood vil få svært 
ved at fange det kinesiske publikum 
grundet konkurrence fra kinesisk, 
japansk og indisk film. 

Ifølge markedsresearchportalen 
Statista vil indtægterne fra video-
spil vokse til 89 mia. dollar (582 
mia. kr.) Dette er takket være billi-
gere VR-head sets, nyt indhold og 
AR (augmented reality), alt imens 
virksomheder konkurrerer om at 
lave det næste Pokémon Go.
 
Hold øje med: Kinas Netflix. Det 
har bragt os kæmpe successerier 
såsom “Black Mirror” og “Stranger 
Things” til det kinesiske publikum. 
I 2019 vil iQiyi, Kinas største online 
streamingtjeneste, følge i sporet på 
udenlandske rivaler og investere i 
mere originalt indhold. De vil dog 
forsøge at overhale ved at bruge 
kunstig intelligens til at tilbyde 
video spil m.m. Bulls forudsiger, at 
den årlige indtjening kunne for-
dobles til næsten 6 mia. dollar (39 
mia. kr.). 
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Indien vil suse afsted på 10 pct., og 
Kina på 8 pct. Her ønsker regeringen, 
at landets cloud-computing-sektor 
(skyen) skal være dobbelt så stor i 
2019, som den var 2015.

I 2019 vil en tredjedel af alt it- og 
kommunikationsforbrug være i 
skyen. SaaS (software as a service) 
vil være den primære vækstmotor; 
markedet for SaaS-erhvervs-apps 
vil vokse med en femtedel og pas-
sere forbi milepælen på 100 mia. 
dollar (640 mia. kr.). En undersø-
gelse fra Goldman Sachs fra 2018, 
der adspurgte it-chefer fra større 
virksomheder, fandt, at man for-
venter at uploade over en tredjedel 
af it-arbejdsbyrderne til offentlige 
skyer inden 2019, hvilket må siges 
at være en flot udvikling. Rapporten 
indeholdt desuden gode nyheder 
for Microsoft, som prøver kræfter 
med den største spiller i cloud-in-
dustrien, nemlig Amazons Web 
Services; Amerikanske virksomhe-
der er lige så positivt stillede over 
for Microsofts Azure som Amazons 
version. 

Hardware vil ikke trække så 
mange penge ind som software. 
Indtægter fra computer- og kom-
munikationsudstyr vil vokse med 
3-4 pct. i 2019, forudsiger Forrester. 
Dog er dette en langt sundere 
vækst, end det hardwarevirksom-
heder er vant til. De vinder noget på 
profitten fra Windows 10-enheder 
og nyere tablets. Med tiden vil den 
fortsatte spredning af cloud-tjene-
ster overskygge udsigten, men indtil 
videre er der strejf af sol, vurderer 
Forrester.  

Landbrug og fødevarer 

Efter en vækstspurt i 2018 vil pri-
serne på landbrugsvarer kun hæves 
med 0,5 pct. i 2019. En rekordhøst 
har fået madreserver til at bugne – 
de vil ikke blive trukket meget mere 
ned. Vejret ser igen gunstig ud for 
landmændene, men dog vil en 
stærk dollar sætte en dæmper på 
verdens sult efter fødevareimport. 

Risiciene er primært menneske-
skabte; Det er her, Donald Trump 
kommer ind i billedet. Spændinger 
i handlen kunne vende op og ned 
på markeder for afgrøder, som USA 
forsyner Kina med i enorme mæng-
der. Tag for eksempel sojabønner: 
Kina er den største importør og 
derfor meget afhængig af USA. De 
er dog i færd med at finde andre 
udbydere, heriblandt Brasilien, som 
vil besejre USA og blive topprodu-
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centen i 2018-19 og høste 120 mio. 
ton sojabønner. Amerikanske eks-
portører er nødt til at finde andre 
kunder, ikke mindst i Europa, hvis 
handelsforbindelserne altså tillader 
det. 

Forbrugernes støtte til grønne 
produkter vil dog hæmme væksten 
for nogle fødevarer: miljømæssige 
skader vil svække efterspørgslen 
på palmeolien, som bruges i mar-
garine og andre produkter. Stakkels 
Malaysia og Indonesien, som 
producerer 70 pct. af det. En hel-
bredsbevidsthed breder sig også, 
men her skiller sukker sig ud som 
en sjælden vare, som kan se frem 
til en stor fortjeneste i værdien (på 
8 pct.) i 2019 efter større fald de 
foregående år. 

Hold øje med: Ager-cool. 
Virksomheder, der handler med 
råvarer, har længe været efter-
nølere på den teknologiske front. 
Algoritmer bruges i fire femtedele 
af valutahandlen på avancerede 
markeder, men ikke engang i 
halvdelen af landbrugshandlen 
benyttes mekanismen. Men endelig 
hopper handel med korn, husdyr 
og lignende med på vognen: I 2019 
vil de investere i at bygge systemer, 
som kan håndtere store mængder 
data samt handle ved hjælp af 
algoritmer. 

Medier 

Efter et fremragende 2018 vil 
væksten i annonceindtægter falde 
til 4 pct. i 2019, forudsiger konsu-
lentvirksomheden Magna Global. 
Mobiltelefoners andel stiger hastigt 
og vil snart optage 60 pct. af al 
forbrug af digitale reklamer. Ifølge 
medieinvesteringsfirmaet Group M 
vil næsten alle nye reklamer også 
være digitale, eftersom forbruge-
re bruger internettet til alt fra at 
praje en taxa til at leje et hus. Givet 
omfanget af Facebook, Youtube og 
Instagram vil “influencer marketing” 
være på mode blandt reklamefolk, 
selvom det er svært at måle indfly-
delsen af kendiseffekten. Alt i alt vil 
displayreklamer på mobiltelefoner 
ramme 93 mia. dollar (610 mia. kr.) i 
2019, vurderer PwC. 

Selvom USA vil forblive det stør-
ste reklamemarked i 2019, vil Kina 
vokse sig større, med en vækst på 
6,6 pct. (sammenlignet med 2,2 pct. 
i USA), siger Group M. Begge har en 
grådig appetit efter betalte sponso-
rerede søgninger og videoreklamer 

og forsøger at penetrere det mobile 
internet på højt niveau. Alligevel 
forudser PwC, at væktsmarkeder 
som Indien (20 pct.) og Indonesien 
(26 pct.) vil være de hurtigst vok-
sende inden for internetreklame, da 
kunderne stadig river smartphones 
ned fra hylderne. 

I nutidens digitale verdensorden 
vil tv og trykte reklamer tabe endnu 
mere af sin glans. Aviser vil trække 
mindre end 10 pct. af reklamefor-
bruget i 2019, forudsiger Zenith 
Media. Imens klarer tv-reklamer sig 
en smule bedre, men deres andel vil 
skrumpe ind til under en tredjedel 
af det samlede forbrug. 

Råvarer og minedrift 

Priser på råvarer har været svin-
gende. Her kan man skyde skylden 
på Donald Trumps told på metaller 
såsom aluminium (sat til 10 pct.) og 
stål (25 pct.), og gengældsanktioner 
fra Canada, Mexico, EU og Kina. EU 
vil opretholde presset i 2019, men 
Mexico og Canada vil måske bløde 
en smule op for deres taktik. En af 
de primære effekter ved Trumps 
straftold vil være mindre udbud 
og derfor en højere pris på de vig-
tige metaller for den amerikanske 
industri. Andre steder i verden vil 
prisen falde, og virksomhederne 
vil mæske sig i de forsyninger, der 
er blevet dirigeret væk fra USA, og 
muligvis også en voldsom tilstrøm-
ning af stål fra Kina, hvor metalfor-
bruget sænkes. 

Alt i alt vil aluminium- og stålpri-
ser falde med henholdsvis 3 pct. og 
17 pct. Priserne i EIU’s indeks over 
metaller i verden vil knapt nok stige, 
når efterspørgslen falder. 

Et metal, som vil gå imod denne 
udvikling, er kobber. Medmindre 
investeringer stormer op, vil der 
opstå knaphed på materialet mod 
midten af 2020’erne. Priserne stige 
3 pct. i 2019 og endnu mere de 
kommende år, hvilket primært kan 
skyldes efterspørgslen fra elbilpro-
ducenter. Risiko for strejke i store 
miner i Sydamerika og Indonesien 
vil fyre op for kobberpriserne. Det 
samme vil gælde for Kinas sult efter 
metal. 

Hold øje med: En gylden stribe. 
Kinas minevirksomhed Zijin Mining 
har samlet aktiver fra Australien 
til Afrika. Det har nu ført til købet 
af en canadisk minevirksomhed 
Nevsun Resources til en værdi af 

1,4 mia.kr. (9 mia. kr.) Deres mest 
værdifulde aktiv er Timok-minen i 
Serbien, der indeholder kobber og 
guld. Forundersøgelsen burde være 
færdig halvvejs gennem 2019, og 
Zijin vil påbegynde produktionen 
med det samme. 

Sundhed 

Den globale tendens i retningen 
mod universel sundhedsforsk-
ning vil begynde at gå i stå i 2019. 
Tvungen dækning for alle ameri-
kanere, hvilket var grundpillen i 
Barack Obamas sundhedsreform, 
vil ophøre takket være Donald 
Trump. Arbejdsgivere kan i stedet 
tilbyde mindre, billigere dækning, 
men flere valg vil tilskynde dæk-
ningen, hævder republikanerne. 
Kongressens budgetkontor forven-
ter, at 3 mio. færre amerikanere vil 
tilmelde sig en forsikring. 

Andre bevæger sig i den mod-
satte retning, heriblandt Sydafrika 
og Oman. De håber på, at ny lov-
givning vil overbevise borgerne om 
at købe forsikring i 2019. Egypten 
har også implementeret sin egen 
lov. Nigeria vil lancere deres forsin-
kede basissundhedspakke – og gå 
efter at udrydde polio (den sidste 
epidemi var i 2016). Hvis det virker, 
vil Afghanistan og Pakistan være 
de sidste steder i verden, der huser 
den farlige virus.

 I takt med at verdens forbrug 
på sundhed øges med 63 dollar 
(420 kr.) pr. person til 1553 dollar 
(10.000 kr.) i 2019, vil lande begynde 
at overvåge omkostningerne. En 
forbedret livsstil vil være den nem-
meste løsning; Det taler for afgifter 
på sukker og mere lovgivning mod 
rygning. På verdensplan vil jagten 
efter det billigste sundhedsperso-
nale øges. 

Medicinalvirksomheder, hvis 
omsætning vil nå op på 1300 mia. 
dollar (8500 mia. kr.), vil tilbyde en 
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fastfrysning af priser for at undgå 
lovindgreb, men hævede toldmure 
vil hæmme konkurrencen. Akutte 
kriser truer Iran og Storbritannien. 
Irans medicinalimportører er 
næsten undtaget fra told og sank-
tioner, men finansiering af shipping 
bliver vanskeligt. I Storbritannien 
vil et “no deal”-brexit resultere 
i hamstring af medicin. Uanset 
hvad der sker, vil det Europæiske 
Medicinagentur forlade London for 
at drage til Amsterdam. Fremskridt 
vil komme fra innovation inden for 
robotter, kunstig intelligens, nano-
teknologi, stamceller, genterapi og 
endda god, gammeldags opdagelse 
af ny medicin. Udgifterne til forsk-
ning og udvikling vil nå op på 177 
mia. dollar (1200 mia. kr.), hjulpet 
godt på vej af USA’s skattereformer 
fra 2017, forudsiger research-
virksomheden Evaluatepharma. 
Forskning i alzheimers vil komme 
sig efter et tilbageslag grundet et 
øget fokus på at identificere biolo-
giske markører i en tidlig alder fra 
sygdommen. 

Hold øje med: Genredigering. I 2019 
vil USA påbegynde menneskeforsøg 
med behandlinger, som benytter sig 
af den stærke CRISPR-teknik til at 
ændre på menneskets kromosom-
sæt. Forsøg andre steder i verden 
rapporterer, at teknikken kan påvise 
blodsygdomme tidligt. Forskning 
på dyr har allerede vist, at CRISPR 
kan behandle muskulær dystrofi 
hos hunde – og endda skabe super-
heste. Potentialet for anvendelse på 
mennesker er overvældende. .

Telekommunikation 

Presset på teleoperatørenes over-
skud vil øges. Forbrugerne har en 
grådig sult efter opkald, data og 
beskeder, og de vil vende sig mod 
gratis udbydere såsom WeChat 
og Whatsapp for at mætte sig. 
Konventionelle teleselskaber har 
brug for nye indtægtskilder. Nu 
hvor mobildatatrafikken over-
går stemmeopkaldene, vil fokus 
være på at købe et spektrum af 
5G-netværk. For mobiloperatører 
er udviklingslandene centrale; Her 
er flere nye kunder, og efterspørgs-
len på data vil lede til flere investe-
ringer. For fastnetudbydere ser det 
sort ud: Der vil kun være 17 fast-
netlinjer pr. 100 personer i 2019, op 
imod 117 for mobilabonnementer. 

Vækstmarkeder – herunder 
Indien, Indonesien og Brasilien – vil 

være de store mål for smartphone-
producenter. Samsung og Apple vil 
møde hård konkurrence fra lavpris-
udbydere såsom Xiaomi, Vivo og 
Oppo. Dog er alle nødt til at finde 
sig i, at det bliver vanskeligere at 
overtale forbrugerne til at udskifte 
deres enheder: salget er ved at 
flade ud. 

Hvad angår aftaler mellem 
producenterne, ser det blandet ud. 
Virksomhedsoverdragelser vil få en 
værdi af 394 mia. dollar (2500 mia. 
kr.) i 2019, efter de toppede med 
468 mia.kr. (6500 mia. kr.) i 2018, 
forudsiger advokatkontoret Baker 
McKenzie. Men USA’s nuværende 
samling af tilbagelænede lovgivere 
kunne give tilladelse til flere aftaler. 
Blandt de største, man bør holde 
øje med i 2019, er TPG Telecoms 
fusion med Vodafone Hutchison 
Australia. 

Hold øje med: Kloge træk. Apple, 
Samsung, Huawei, LG og mange 
flere vil konkurrere om at lancere 
den første 5G-smartphone på 
markedet i 2019. Rygter spreder sig 
om modeller, der kan downloade 
film på få sekunder, lave augmented 
reality (‘forstørret virkelighed) og 
har holografiske skærme. 

Turisme og rejser

 
Skyhøj efterspørgsel og stigende 
oliepriser vil tvinge turisterne til at 
bruge flere penge i 2019. Prisen på 
flyrejser vil øges med 3 pct., spår 
Carlson Wagonlit, og hotelværelser 
vil blive 5 pct. dyrere. Hoteller vil 
stå over for mere konkurrence fra 
online rivaler – Airbnb vil satse 
mere på erhvervskunder – men 
markedet for deleøkonomi på 
overnatninger vil miste pusten, når 
reguleringen strammer om dem. 
Turismen vil ikke desto mindre 
ramme endnu en rekord på næsten 
1,5 mia. mennesker og sende ind-
tægterne op over 1500 mia. dollar 
(10.000 mia. kr.). Over en tredjedel 
af den sum vil gå til Europa, hvor 
Frankrig stadig er topdestinationen. 
Kina vil være verdens største kilde 
for udrejsende turister. 

Mindre tilgængelige steder vil 
vinde frem, når flyselskaber spreder 
vingerne i 2019. Kenyas turist-
ministerium regner med at lokke 
Easyjet eller Ryanair til lande syd for 
Sahara, når Kenya Airways tilføjer 
flere af deres egne ruter. Rwanda 
vil også satse på nye ruter og en ny 
lufthavn. 

Terrorisme og naturkatastrofer 
skaber dog risici. Indonesien, hvis 
præsident har planer om at skabe 
ti “nye Balier”, vil tiltrække 20 mio. 
turister i 2019, stigende fra 11,5 mio. 
i 2017. Andre destinationer, såsom 
Egypten, vil forblive sårbare over 
for terrorangreb.

De miljømæssige konsekvenser 
vil stadig være en langsigtet bekym-
ring: Industrien står for 8 pct. af 
verdens drivhusgasudslip. Frankrigs 
begrænsning af bjergbestigere på 
Mont Blanc vil der knap nok blive 
lagt mærke til. 

Underholdning 

Ifølge PwC vil forbruget af under-
holdning og medier snildt runde de 
2000 mia. dollar (13.000 mia. kr.) 
i 2019 takket være digital under-
holdning. Betalings-tv vil blive 
overskygget af internetvideoer, 
som selvsikkert tager endnu et år 
med stærk vækst. USA vil forblive 
det største marked på over 24 mia. 
dollar (157 mia. kr.), men Kina er 
outsideren. JPMorgan Chase forud-
ser, at Kinas hjemmegroede aktører 
vil afvæbne de internationale aktø-
rer, og at Kinas online videoindustri 
dermed får øget profit og stopper 
med at se røde tal. Det vil klare 
yderligere op, når flere kinesiske 
seere abonnerer på betalt indhold. 
I Indien udgør betalings-tv over 95 
pct. af al videoindtægt, men inter-
netvideo er ved at hente ind, efter 
reglerne er løsnet op, og mobildæk-
ningen forbedres. 

Netflix er det største navn i 
online-tv, men de presses af lance-
ringen af Disneys egen streaming-
tjeneste i 2019, da de taber Marvel-
filmene samt Disney-klassikere 
såsom “Vaiana” og “Skønheden og 
Udyret”. Disney Play vil tiltrække 
publikum med tilbud som “Toy 
Story 4” og “Star Wars: Episode 9”. 

I biograferne vil Asien se en 9 
pct. stigning i billetsalget og være 
ansvarlig for mere end 40 pct. af 
det internationale forbrug. Kina vil 
endelig blive verdens største film-
marked. Og Hollywood vil få svært 
ved at fange det kinesiske publikum 
grundet konkurrence fra kinesisk, 
japansk og indisk film. 

Ifølge markedsresearchportalen 
Statista vil indtægterne fra video-
spil vokse til 89 mia. dollar (582 
mia. kr.) Dette er takket være billi-
gere VR-head sets, nyt indhold og 
AR (augmented reality), alt imens 
virksomheder konkurrerer om at 
lave det næste Pokémon Go.
 
Hold øje med: Kinas Netflix. Det 
har bragt os kæmpe successerier 
såsom “Black Mirror” og “Stranger 
Things” til det kinesiske publikum. 
I 2019 vil iQiyi, Kinas største online 
streamingtjeneste, følge i sporet på 
udenlandske rivaler og investere i 
mere originalt indhold. De vil dog 
forsøge at overhale ved at bruge 
kunstig intelligens til at tilbyde 
video spil m.m. Bulls forudsiger, at 
den årlige indtjening kunne for-
dobles til næsten 6 mia. dollar (39 
mia. kr.). 

DÅRLIG GOD SUPER

Sundhedsudgifter
2019, pct. af bnp

0 5 10 15

Indien
Kina
Rusland
Brasilien
Italien
Storbritannien
Japan
Frankrig
Tyskland
USA 11.040

Pr. person, $

5910
5000
4730
4400
3350
820
770
620
110

DÅRLIG GOD SUPER

DÅRLIG GOD SUPER

112-7-191218.indd.indd   116-117 2018-12-03   10:05:34 AM



ErhvervslivVerden 2019  119118 Verden 2019

Patrick Foulis klummeskribent Schumpeter,  
The Economist

For de mennesker, der leder USA’s største virksomhe-
der, føltes de første otte år efter krakket i 2008 som 
slid og slæb. Jo, overskudsgraden var høj, men salget 

var sløjt. Man blev ikke inviteret til samråd i Det Hvide 
Hus, hvis man skulle tale offentligt, skulle man helst virke 
så bodfærdig som muligt, og medmindre man hed Jeff 
Bezos, insisterede aktionærer og banker på, at man holdt 
igen med yderligere investeringer. Tingene begyndte at 
tage fart i 2016 under præsident Barack Obama. Så kom 
præsident Donald Trump, hvis blanding af skattelettelser, 
deregulering og mobning af Kina har vakt stor glæde hos 
landets bestyrelser, selvom den også har forfærdet mange 
vælgere. I 2018 trykkede USA Inc. speederen i bund efter 
mange års tilbageholdenhed. Det er svært at forestille sig, 
at det tager yderligere fart i 2019 – men nemt at forestille 
sig, hvordan farten vil aftage.

Boomet i 2018 var en drøm, der blev til virkelighed. 
I oktober 2018 havde 90 pct. af virksomhederne i S&P 
500-indekset stigende omsætning – gennemsnittet for de 
sidste ti år er 69 pct., lavpunktet var 36 pct. i 2009. 52 pct. af 
virksomhederne havde højere overskud. Sammenlagt steg 
indtægterne med 25 pct. – 16 pct., hvis skattelettelserne 
regnes fra. Den gode stemning fik også selskaberne til at 
skrue op for deres investeringer, der er steget 18 pct. in-
kluderet kapitaludgifter og forskning og udvikling. Silicon 
Valley boomede, det samme gjaldt også bygge- og anlægs-
branchen – der havde de højeste indtægter siden 2006 – 
samt transport- og HR-selskaber. 

Tre trusler lurer forude
Hvordan bevæger man siger endnu længere op end disse 
tårnende højder? Republikanerne vil få svært ved at gen-
nemføre en reform i samme størrelsesorden som skatte-
lettelserne i 2017. Aktiemarkedet er blevet dyrt. Og skulle 
det usandsynlige ske, at Kina kapitulerer i handelskrigen 
og køber amerikanske varer for milliarder af dollar, vil det 
ikke rykke USA Inc.’s omsætning mere end et par procent. 
I mellemtiden ligger tre trusler og lurer forude. 

Først og fremmest vil de oppustede overskud blive 
presset af den økonomiske cyklus. En recession ville gøre 
ondt, men alene det stramme arbejdsmarked vil tvinge 
lønnen op. Firmaer med mange ansatte, såsom restauran-
ter og distributører, har allerede givet efter, men i 2019 vil 
alle firmaer mærke presset. For hver 5 pct. lønnen stiger, 
falder overskuddet i USA med 19 pct. 

Den anden fare er handelsrelateret. De fleste erhvervs-
folk mener, at økonomerne er paranoide om straftoldens 
konsekvenser, og indtil videre har den haft lille betydning 

på bundlinjen. Men det kan hurtigt ændre sig, hvis konflik-
ten eskalerer og ødelægger de lukrative forsyningskæder, 
såsom smartphoneproduktionen. Men selv hvis det ikke 
sker, bliver amerikanske selskaber nødt til at gentænke 
deres produktion. I de sidste 30 år har de nydt godt af glo-
baliseringen – det er en af grundene til, at 30 af verdens 50 
mest værdifulde børsnoterede virksomheder er dekoreret i 
stars and stripes. Men nu er en ny generation af topchefer 
nødt til at sikre deres forsyningskæder mod en ny verdens-
orden, hvor frihandel ikke længere er et uanfægtet ideal. 
Det kan hurtigt blive dyrt. Mellem juni og midt-oktober 
2018 diskuterede 44 pct. af virksomhederne i S&P 500 im-
porttold med deres investorer – et sikkert tegn på, at det 

ligger dem på sinde, selvom det måske 
ikke har ramt bundlinjen endnu. 

Den sidste trussel er forholdet 
mellem erhvervslivet og det bre-
dere samfund. Ti år efter Lehman 
Brothers’ bankerot er det stadig en 
ubekvem relation. På sin vis har den 
polariserede offentlige debat i USA 
været en hjælpsom distraktion for 
landets største virksomheder – det 
ville være langt mere uhyggeligt for 
USA Inc., hvis den offentlige debat 
pludselig handlede om deres rolle i 
middelklassens dødvande. Radikale 
ændringsforslag bliver ved med at 

Det bliver ikke bedre
Amerikanske chefer bør forberede sig på hårdere tider
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Philip Coggan klummeskribent Bartleby,  
The Economist 

Da sportsmærket Nike skulle vælge ansigtet til 
sin reklamekampagne i efteråret 2018, kunne man 

nemt have truffet et mere sikkert valg. I stedet valgte 
man en af de mest kontroversielle sportsstjerner i USA, 
Colin Kaepernick, en quarterback, der især er kendt for 
at have knælet under nationalsangen som protest mod 
racisme og politivold. Han blev fordømt af præsident 
Donald Trump og udstødt af NFL, den professionelle 
liga for amerikansk fodbold.

Nikes beslutning blev mødt af øjeblikkelig mod-
stand og kritik; Nogle Trump-støtter satte ild til deres 
Nike-sko og lagde videoer af afbrændingen op på sociale 
medier. Men inden for blot få uger var onlinesalget ste-
get til vejrs, og aktiekursen fulgte efter. Kontroversen 
blev en gratis reklame for brandet. To tredjedele af Nikes 
kunder er under 35 år, og unge forbrugere (som var mål-
gruppen for kampagnen) reagerede langt mere positivt 
på anvendelsen af Kaepernick.

Nikes kampagne blev ofte beskrevet med slang-ud-
trykket woke (‘vækket’, dvs. opmærksom på systemisk 
diskrimination i samfundet), og tendensen med fir-
maer, der aktivt vælger (den progressive) side i den 
politiske debat, er ligeså blevet kaldt woke-kapitalisme. 
Tidligere har virksomheder foretrukket at holde en lav 
politisk profil.
Men nu om dage vil virksomhederne få sværere og 
sværere ved at være neutrale. Præsident Trump an-

Tid til at vågne

Virksomheder er nødt til at udvikle en øget politisk bevidsthed

griber dem ofte for enten at have deres produktions-
apparat uden for USA eller ikke at støtte sin agenda. 
Teknologifirmaer bliver sat i høring verden over 
og kritiseret for ikke at have sat en stopper for hate 
speech, terroristceller eller børneporno på internettet. 
I de sociale mediers tidsalder kan kontroverser udvikle 
sig inden for få timer. 

Store problemer, der kræver handling fra virksom-
hedernes side, vil blive ved med at opstå. I kølvandet på 
skoleskyderiet i Parkland, Florida, stoppede flyselska-
berne Delta og United med at give rabat til medlemmer 
af våbenlobbyorganisationen NRA. Det vakte protest fra 
højrefløjen, men flyselskaberne stod fast. Planerne om 
at svare igen ved at skære i Deltas skatterabat i Georgia, 
hvor flyselskabet holder til, blev opgivet. 

Woke-kapitalisme kræver dog en god balance. 
Man skal vide med sikkerhed, hvem kundebasen er, 
og man skal være selvsikker nok til at kunne modstå 
politisk modstand. Den politiske ledelse i de enkelte 
amerikanske delstater er én sag, men Washington D.C. 
– eller EU – er noget andet. I North Carolina blev den 
kontroversielle “toiletlov”, der gjorde særlige toiletter til 
transkønnede ulovlige, trukket tilbage, efter en række 
virksomheder boykottede loven, men salget hos detail-
handelgiganten Target faldt, efter den havde valgt at 
støtte de transkønnede offentligt. 

I takt med at handelskonflikterne mellem USA og 
resten af verden tager fart, og brexit-forløbet når sit 
næste stadie, vil virksomheder ikke kunne undgå at blive 
trukket med ind i nogle af 2019’s politiske kontroverser. 
Globale forsyningskæder betyder, at multinationale sel-
skabers produkter ofte krydser flere landegrænser: Om-
kostningerne vil stige, hvis de bliver tvunget til at flytte 
produktionen, så det er de færreste firmaer, der ønsker 
at vælge side mellem USA, verdens største økonomi, og 
Kina, en vigtig del af deres forsyningskæde. 

I Europa vil populistpartiernes nylige succes også 
betyde en mere ophedet kulturel debat. Mangel på ar-
bejdskraft vil få nogle virksomheder til at lobbye for en 
mere åben immigrationspolitik og dermed komme i 
karambolage med nationalistiske partier. En mere kon-
servativ højesteret i USA vil muligvis medføre ny debat 
om emner som abort eller homoseksuelle ægteskaber.

En politisk reklamekampagne, der fungerer i ét land, 
kan få modsat effekt i et andet. Topchefer bliver nødt til 
at blive briefet om politiske emner, som om de var poli-
tikere til en tv-debat. 

rumstere – f.eks. et lovforslag støttet af Elizabeth Warren, 
senator fra Massachusetts, om, at mindst 40 pct. af en be-
styrelses medlemmer skal repræsentere de ansatte. Et po-
pulistisk sving mod venstre kunne potentielt tilbagerulle 
skattelettelserne eller føre til aggressiv ny lovgivning mod 
karteldannelse. 

Hvis vi bruger historien som ledetråd, vil mange top-
chefer belønne dem selv med overdådige bonusser og for-

søge opkøb, men fornuftige ledere burde have en plan B 
klar til 2019. Den bedste forsikring mod turbulens er vand-
tætte regnskaber. Desværre er over en fjerdedel af virksom-
hederne i S&P 500 gældsat for mere end tre gange deres 
årlige bruttoomsætning, en klassisk målestok for uhæm-
met låntagning. Dette gælder bl.a. kæmper som AT&T og 
DowDuPont. Når man er på toppen, er den største synd at 
tro, at man vil blive ved med at være der. 

Store 
problemer, 
der kræver 
handling fra 
firmaernes 
side, vil blive 
ved med at 
opstå
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landets bestyrelser, selvom den også har forfærdet mange 
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sig, hvordan farten vil aftage.
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tårnende højder? Republikanerne vil få svært ved at gen-
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falder overskuddet i USA med 19 pct. 

Den anden fare er handelsrelateret. De fleste erhvervs-
folk mener, at økonomerne er paranoide om straftoldens 
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landets største virksomheder – det 
ville være langt mere uhyggeligt for 
USA Inc., hvis den offentlige debat 
pludselig handlede om deres rolle i 
middelklassens dødvande. Radikale 
ændringsforslag bliver ved med at 
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Da sportsmærket Nike skulle vælge ansigtet til 
sin reklamekampagne i efteråret 2018, kunne man 

nemt have truffet et mere sikkert valg. I stedet valgte 
man en af de mest kontroversielle sportsstjerner i USA, 
Colin Kaepernick, en quarterback, der især er kendt for 
at have knælet under nationalsangen som protest mod 
racisme og politivold. Han blev fordømt af præsident 
Donald Trump og udstødt af NFL, den professionelle 
liga for amerikansk fodbold.

Nikes beslutning blev mødt af øjeblikkelig mod-
stand og kritik; Nogle Trump-støtter satte ild til deres 
Nike-sko og lagde videoer af afbrændingen op på sociale 
medier. Men inden for blot få uger var onlinesalget ste-
get til vejrs, og aktiekursen fulgte efter. Kontroversen 
blev en gratis reklame for brandet. To tredjedele af Nikes 
kunder er under 35 år, og unge forbrugere (som var mål-
gruppen for kampagnen) reagerede langt mere positivt 
på anvendelsen af Kaepernick.

Nikes kampagne blev ofte beskrevet med slang-ud-
trykket woke (‘vækket’, dvs. opmærksom på systemisk 
diskrimination i samfundet), og tendensen med fir-
maer, der aktivt vælger (den progressive) side i den 
politiske debat, er ligeså blevet kaldt woke-kapitalisme. 
Tidligere har virksomheder foretrukket at holde en lav 
politisk profil.
Men nu om dage vil virksomhederne få sværere og 
sværere ved at være neutrale. Præsident Trump an-

Tid til at vågne

Virksomheder er nødt til at udvikle en øget politisk bevidsthed

griber dem ofte for enten at have deres produktions-
apparat uden for USA eller ikke at støtte sin agenda. 
Teknologifirmaer bliver sat i høring verden over 
og kritiseret for ikke at have sat en stopper for hate 
speech, terroristceller eller børneporno på internettet. 
I de sociale mediers tidsalder kan kontroverser udvikle 
sig inden for få timer. 

Store problemer, der kræver handling fra virksom-
hedernes side, vil blive ved med at opstå. I kølvandet på 
skoleskyderiet i Parkland, Florida, stoppede flyselska-
berne Delta og United med at give rabat til medlemmer 
af våbenlobbyorganisationen NRA. Det vakte protest fra 
højrefløjen, men flyselskaberne stod fast. Planerne om 
at svare igen ved at skære i Deltas skatterabat i Georgia, 
hvor flyselskabet holder til, blev opgivet. 

Woke-kapitalisme kræver dog en god balance. 
Man skal vide med sikkerhed, hvem kundebasen er, 
og man skal være selvsikker nok til at kunne modstå 
politisk modstand. Den politiske ledelse i de enkelte 
amerikanske delstater er én sag, men Washington D.C. 
– eller EU – er noget andet. I North Carolina blev den 
kontroversielle “toiletlov”, der gjorde særlige toiletter til 
transkønnede ulovlige, trukket tilbage, efter en række 
virksomheder boykottede loven, men salget hos detail-
handelgiganten Target faldt, efter den havde valgt at 
støtte de transkønnede offentligt. 

I takt med at handelskonflikterne mellem USA og 
resten af verden tager fart, og brexit-forløbet når sit 
næste stadie, vil virksomheder ikke kunne undgå at blive 
trukket med ind i nogle af 2019’s politiske kontroverser. 
Globale forsyningskæder betyder, at multinationale sel-
skabers produkter ofte krydser flere landegrænser: Om-
kostningerne vil stige, hvis de bliver tvunget til at flytte 
produktionen, så det er de færreste firmaer, der ønsker 
at vælge side mellem USA, verdens største økonomi, og 
Kina, en vigtig del af deres forsyningskæde. 

I Europa vil populistpartiernes nylige succes også 
betyde en mere ophedet kulturel debat. Mangel på ar-
bejdskraft vil få nogle virksomheder til at lobbye for en 
mere åben immigrationspolitik og dermed komme i 
karambolage med nationalistiske partier. En mere kon-
servativ højesteret i USA vil muligvis medføre ny debat 
om emner som abort eller homoseksuelle ægteskaber.

En politisk reklamekampagne, der fungerer i ét land, 
kan få modsat effekt i et andet. Topchefer bliver nødt til 
at blive briefet om politiske emner, som om de var poli-
tikere til en tv-debat. 

rumstere – f.eks. et lovforslag støttet af Elizabeth Warren, 
senator fra Massachusetts, om, at mindst 40 pct. af en be-
styrelses medlemmer skal repræsentere de ansatte. Et po-
pulistisk sving mod venstre kunne potentielt tilbagerulle 
skattelettelserne eller føre til aggressiv ny lovgivning mod 
karteldannelse. 

Hvis vi bruger historien som ledetråd, vil mange top-
chefer belønne dem selv med overdådige bonusser og for-

søge opkøb, men fornuftige ledere burde have en plan B 
klar til 2019. Den bedste forsikring mod turbulens er vand-
tætte regnskaber. Desværre er over en fjerdedel af virksom-
hederne i S&P 500 gældsat for mere end tre gange deres 
årlige bruttoomsætning, en klassisk målestok for uhæm-
met låntagning. Dette gælder bl.a. kæmper som AT&T og 
DowDuPont. Når man er på toppen, er den største synd at 
tro, at man vil blive ved med at være der. 

Store 
problemer, 
der kræver 
handling fra 
firmaernes 
side, vil blive 
ved med at 
opstå

Erhvervsliv

_6XUUU_118-7-191218.indd.indd   118-119 2018-12-03   11:31:50 AM



Erhvervsliv120 Verden 2019

Sacha Nauta samfundsredaktør, The Economist

Der kan ikke være nogen tvivl om, at 2018 – i hvert 
fald på overfladen – var kvindens år. I USA rettede 
#MeToo- og #TimesUp-bevægelserne opmærksom-

heden på ulige behandling af kvinder, ikke bare chikane 
eller overgreb, men også deres mere begrænsede adgang til 
magt. I Storbritannien skulle virksomheder for første gang 
indrapportere lønforskelle, hvilket medførte lignende dis-
kussioner om ulighed på arbejdspladsen, dets årsag og 
konsekvenserne herved. Direktører blev tvunget til at tage 
offentligt stilling samt fremlægge deres planer for at for-
bedre vilkårene. 

Dette taget i betragtning skulle man tro, at 2019 kun 
vil føre yderligere fremskridt med sig, men det bliver des-
værre ikke tilfældet. Jo, på lang sigt bevæger vi os muligvis 
i den rigtige retning, men som altid vil udviklingen ikke gå 
i en lige linje. I forhold til ligestilling på arbejdspladsen er 
der to ting, man skal holde øje med i 2019: En modreaktion 
på #MeToo og såkaldt pinkwashing af data. 

De tidlige tegn på modreaktionen har allerede vist sig (se 
grafik). “Er #MeToo gået for vidt?” var et ofte stillet spørgs-
mål i 2018, med henvisning til falske anklager, den anklage-
des manglende mulighed for at forsvare sig og tanken om, at 
umoden og upassende opførsel kunne sammenlignes med 
voldtægt. I kølvandet på høringerne af den højesteretsnomi-
nerede dommer Brett Kavanaugh i det amerikanske senat, 
tog modreaktionen form af den republikanske senator Lind-
sey Graham, som sagde: “Jeg er bare en hvid mand fra South 
Carolina, og jeg bliver bedt om at holde kæft, men jeg næg-
ter at holde kæft.” Hashtagget #HimToo florerede, og diverse 
tweets advarede, at “sønners mødre burde være bange,” og at 
“ingen mand kan føle sig sikker.” 

Men den ægte modreaktion vil være mere subtil end 
Grahams fortørnede tirader, og langt mere skadelig for 
kvinder. Der er tre ting at være bange for i 2019. For det 
første kan man være bekymret for, at højerestående mænd 
vil undgå deres kvindelige kolleger af frygt for at blive an-
klaget for chikane, eller at deres bejleri vil blive misfortol-
ket. Ifølge en undersøgelse fra organisationen Lean In, der 
kæmper for ligestilling på arbejdspladsen, er en væsentlig 
andel af mænd blevet mere bekymrede for at arbejde alene 
sammen med en kvinde, rejse med en kvinde, gå ud og 
spise med en kvinde eller være mentor for en kvinde siden 
#MeToo. Da firmaer ikke ønsker at blive involveret i en sag 
om overgreb, vil den slags holdninger sikkert sprede sig 
yderligere. Men da dette også vil betyde færre muligheder 
for kvinder, vil dette kun have en dårlig indflydelse på lige-
stillingen, især med henblik på forfremmelser. 

For det andet kan tiltag med gode hensigter – såsom 
kurser eller indførelse af nultolerancepolitik – potentielt 
giv bagslag. I 2018 var kurser den mest anvendte form for 
reaktion mod #MeToo i erhvervslivet, men forskning viser 
faktisk, at dårlige kurser kan få den modsatte effekt. Og 
nultolerancepolitik lyder muligvis som et stærkt tiltag, 
men når straffen er så høj, kan det afskrække folk fra at an-
give deres kolleger. 

For det tredje er det næsten uundgå-
eligt, at 2019 vil medføre en vis ud-
mattelse i #MeToo- og kønsdebatten. 
Særligt når mediernes søgelys har 
bevæget sig videre, vil visse firmaer 
forsikre sig selv (og deres aktionærer) 
om, at nu har de gjort rigeligt. Et ek-
sempel på denne tendens ses i en ana-
lyse fra rekrutteringsvirksomheden 
Scout, der påviser, at antallet af nyan-
satte kvindelige topchefer steg med 41 
pct. umiddelbart efter #MeToo, men 
nu er vendt tilbage til normalen. 

Endelig vil året også medføre en 
række kønsrelaterede indeks, rangli-
ster og måltal, i takt med at virksom-
heder ønsker at demonstrere, hvor progressive de er, og 
andre (regeringer, medier og analytikere) enten hylder eller 
udstiller de bedste og værste. I Californien kræver en ny lov-
givning, at alle børsnoterede virksomheder har minimum 
ét kvindeligt bestyrelsesmedlem inden udgangen af 2019, 
og flere inden 2021. Island, som i 2018 blev den første stat, 
der tvinger større virksomheder til at bevise, at de udbetaler 
lige løn, vil udvide lovgivningen til mellemstore virksom-
heder i 2019. Og britiske firmaer skal offentliggøre deres 
lønninger endnu en gang. 

Den britiske presse vil utvivlsomt kaste sig over fir-
maer, hvor lønforskellene er vokset siden 2018, og hænge 
dem ud som eksempler på tilbagegang. Det vil være en 
fejl. Faktisk vil nogle af de virksomheder, der primært 
beskæftiger mænd, netop se en (midlertidig) stigning i 
lønforskellen, hvis de gør det rigtige – nemlig at ansætte 
flere nyuddannede kvinder. Og selskaber, der prøver at få 
flere kvindelige medlemmer i deres bestyrelser, vil også se 
(igen, midlertidige) stigninger i lønforskellen på chefni-
veau, så længe disse kvinder ikke har den samme ancien-
nitet som deres mandlige kolleger. 

Altså vil 2019 være et år, hvor direktører skal være op-
mærksomme på “#MeToo-frygt” hos mandlige ledere, der 
ser utilsigtet diskrimination på kontorerne. Og investorer 
og aktivister, der ønsker at holde selskaber ansvarlige for 
deres virksomhedskultur, er nødt til at se ud over dataover-
skrifterne og simplistiske måder at optælle kønsopdelin-
gen på. 

#MeToo, kapitel to
Ujævn udvikling mod ligestilling på arbejdspladsen
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Silicon Valleys ekspertise og talenter uden rent faktisk at 
være fysisk til stede. 

Den anden grund til, at Silicon Valley er blevet min-
dre attraktivt, er økonomisk: Det er simpelthen ikke læn-
gere muligt at leve og starte en virksomhed på et skrabet 
budget. Leveomkostningerne i San Francisco er nu højere 
end noget andet sted i USA; familier, der lever for under 
120.000 dollar (790.000 kr.) om året, bliver nu anset af 
myndighederne som “lavindkomstfamilier”. De stigende 
udgifter betyder, at flere vil fravælge risikoen ved at arbejde 
for en uprøvet startup. I 2017 rapporterede flere kommuner 
i området omkring San Francisco den største udvandring 
af borgere i mange år. Ifølge ejendomsmægleren Redfin 
ønsker 21 pct. af deres kunder i San Francisco at flytte væk. 

Dertil oplyser erhvervsmægleren CBRE, at det i San 
Francisco koster 62,4 mio. dollar (420 mio. kr.) årligt at 
drive en virksomhed med 500 ansatte i et kontor på 7000 
kvm. 50 pct. mere, end det koster i Portland eller Atlanta, og 
dobbelt så meget som i Vancouver eller Toronto. I 2019 vil 
endnu flere entreprenører enten fravælge San Francisco, 
når de starter virksomhed, eller også vil de hurtigt åbne et 
nyt kontor uden for området, hvor de kan opskalere. 

Den sidste grund til den faldende dynamik i Silicon 
Valley er de altoverskyggende tech-giganter, der allerede 
er i byen. Nutidens teknologivirksomheder er mere magt-
fulde, manøvredygtige og ambitiøse end deres forgængere, 
og det efterlader meget lidt plads til nye konkurrenter. “De 
sad aldrig så tungt på det, som de gør nu,” siger Peter Thiel, 
venturekapitalist og bestyrelsesmedlem i Facebook. “Der 
var altid nogle, der var større end én selv, men aldrig på 
samme måde som nu.” Han forlader San Francisco til for-
del for Los Angeles og spår også, at Silicon Valley vil miste 
noget af sin indflydelse. 

Svære vilkår for de nystartede
De store teknologivirksomheder kan have en nærmest 
kvælende effekt på idéudvekslingen verden over, men 
særligt den i og omkring San Francisco. Fordi tech-gigan-
terne er så succesfulde, kan de kaste enormt mange penge 
og aktieoptioner efter deres ansatte, hvilket kan gøre det 
virkelig svært for startup-virksomheder at ansætte dygtige 
folk. Højtuddannede ingeniører med speciale i kunstig in-
telligens får nu en løn på niveau med sportsstjerner i om-
egnen af 5-10 mio. dollar (32-64 mio. kr.) om året. I byer, 
der er længere væk fra teknologikæmpernes tentakler, kan 
iværksættere ikke bare hyre billigere arbejdskraft, men 
også holde bedre fast på deres ansatte.

Silicon Valley er blevet et offer for sin egen succes. Der 
er ikke ét sted, der alene vil overtage pladsen som verdens 
ledende centrum for teknologi, men mange byer vil nyde 
godt af Silicon Valleys nedgang, herunder Los Angeles, 
Portland, Dallas, Toronto, London, Berlin, Beijing og Shen-
zhen. Hvis skiftet betyder, at teknologisk innovation bliver 
spredt over et større geografisk område, er det en positiv 
udvikling. 

Men hvis Silicon Valley bliver lige som Wall Street – 
domineret af et begrænset antal spillere, der er too big to 
fail og rodfæstet i en kultur, der kun handler om penge – 
ville det være en stor skam. Grunden til, at Silicon Valley 
har ført så mange revolutionerende opfindelser med sig, 
er, at det altid har været et samfund af kreative iværksæt-
tere, der har turdet at tage chancer for at opnå succes. Det 
næste års tid vil vise, om Silicon Valley kan holde fast i 
den kultur. 

AI på mode

Modeverdenen er ved at blive smart

Anne McElvoy seniorredaktør, The Economist

Modeindustrien er muligvis banebrydende, 
men sjældent særligt effektiv. Over 50 pct. af det 

tøj, der bliver solgt på nettet, bliver returneret, fordi 
det ikke passer, og det koster samlet tøjselskaberne op 
til 62 mia. dollar (406 mia. kr.) om året. Tøjmærkerne 
overfylder deres lagre, fordi de ikke kan forudsige, 
hvad forbrugerne køber, og sælger senere det oversky-
dende tøj til en langt lavere overskudsgrad. I 2019 vil 
en ny trend dog ramme modeverdenen: Det seneste 
nye bliver at bruge kunstig intelligens (AI) til at løse 
disse problemer.

Som så mange andre detailhandlere har mode-
industrien efterhånden opbygget et bjerg af data om 
deres kunder. Ifølge Achim Berg, partner i McKinsey, 
vil man kunne opnå langt mere præcise salgsprogno-
ser, hvis man bruger machine learning til at analysere 
data, og dermed sikre, at varerne bliver lagret de rig-
tige steder og på det rigtige tidspunkt. Men den store 
mulighed ligger i at forudse næste års trends. Analy-
sefirmaet Edited hjælper tøjfirmaer med at finde de 
nyeste trends på de sociale medier og sammenfatter 
anbefalinger fra populære bloggere for at finde ud af, 
om pistaciegrøn bliver næste sommers mest populære 
farve, eller om guldfarvede hotpants bliver et must-
have andre steder end i Florida. Webshoppen Choosy 
bruger AI til at spore, hvad de unge kigger på, så de kan 
bestille lignende varer fra deres leverandører. 

AI kan også hjælpe med at vurdere tøjets pasform, 
mens man shopper på nettet, og dermed reducere 
risikoen for, at varen skal returneres. Den kunstige 
intelligens er blevet “temmelig god til at genskabe en 
pålidelig kropsgeometri,” siger William O’Farrell fra 
det tidligere Body Labs, en 3D-scanningsvirksomhed, 
der er blevet opkøbt af Amazon. Brugerne uploader 
billeder af dem selv, og derfra analyseres de og danner 
en virtuel påklædningsdukke, som kan klædes på og 
ses fra forskellige vinkler. Det kunne lede til en billig 
måde at skræddersy tøj på, ikke kun for nichemærker, 
men også store tøjkæder. Det bliver spændende, når 
modeverdenen og AI slår pjalterne sammen. 

Det sker i 2019
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2019 er 80-års jubilæet for Silicon Valleys oprinde-
lige begyndelse. I 1939 startede Bill Hewlett og David 
Packard deres nye firma, Hewlett-Packard, i en garage 

ikke så langt fra Stanford University, og deres succes inspi-
rerede en hel generation af entreprenører til at opfinde og 
skabe ny teknologi. I dag er der anlagt et mindesmærke ved 
garagen, men det, den repræsenterer – et rodet, billigt sted, 
hvorfra man kan begynde det store iværksættereventyr – 
hører inden længe desværre også fortiden til.

The Bay Area – området omkring San Franciscos bugt, 
som Silicon Valley er en del af – er stadig verdens ledende 

centrum for teknologi. I 2017 blev der smidt mere end 24,3 
mia. dollar (160 mia. kr.) i risikovillig kapital efter virksom-
heder baseret i området. Området repræsenterer en potent 
blanding af talentfulde entreprenører og ingeniører, uni-
versiteter i verdensklasse, store summer af venturekapi-
tal og en kultur, der tilskynder risiko. Mange af verdens 
ledende teknologifirmaer er startet her, herunder Apple, 
Alphabet (Googles moderselskab), Netflix, Facebook og 
Tesla. Det er et økosystem, der flere gange har affødt og 
omfavnet disruption og hidtil har trodset alle forudsigel-
ser om forfald. 

Men på trods af de mange fordele, der er ved Silicon 
Valley, vil området opleve en udvandring af unge talenter 
i 2019. Der er tre grunde til denne udvikling. For det før-
ste har Silicon Valley selv udviklet værktøjer, der gør det 
muligt at starte og drive en virksomhed hvor som helst. En 
blanding af besked-apps, videokonferencer, produktivi-
tetssoftware, målsætningsværktøjer m.m. har betydet, at 
unge virksomheder nu kan have ansatte, der er spredt over 
hele verden. Det betyder, at flere iværksættere kan udnytte 

Har vi set toppen?
Silicon Valley vil miste sin glans

Giganterne alle elsker at hade

De store teknologivirksomheder bør forberede sig på yderligere kritik – men knap så meget handling

Alexandra Suich Bass teknologiredaktør, USA,   
The Economist san francisco

At give Wall Street skylden var noget, man gjorde i 
2009. I dag vender politikerne vreden mod USA’s 

mest succesfulde teknologivirksomheder. Alphabet 
(Googles moderselskab), Amazon, Apple og Facebook 
er klassens slemme drenge. Kritikere mener, at de er for 
store og for vanedannende, at de forvrider konkurren-
cen og skader demokratiet. 

I Europa har big tech længe været upopulært, men i 
2019 vil flere amerikanere hoppe med på kritikervognen. 
Demokrater og republikanere har muligvis ikke meget 
tilfælles for tiden, men de er enige om, at de store tekno-
logiselskaber er ved at blive et samfundsproblem. Præsi-
dent Donald Trump har allerede slået ud efter Google og 
Amazon, og den venstreorienterede senator Bernie San-
ders har foreslået en “Bezos-lov”, opkaldt efter Amazons 

topchef, der kræver, at store firmaer med mange lavtløns-
arbejdere kompenserer staten for de sociale ydelser, den 
giver til de ansatte. 

Men disse slag vil ikke gøre særligt ondt på teknolo-
gikæmperne. Den mest akutte trussel er ny lovgivning 
mod monopoldannelse i stil med den amerikanske rege-
rings forsøg på at opsplitte Microsoft i 90’erne. Men det 
tager flere år at føre denne slags sager, og det vil ikke give 
politisk mening at gå i gang før det næste amerikanske 
præsidentvalg i 2020. 

I mellemtiden bør man dog være opmærksom på 
andre former for statslig indblanding. I løbet af 2019 vil 
både europæiske og amerikanske tilsynsmyndigheder 
blokere store teknologifirmaers opkøb af mindre iværk-
sættervirksomheder, der potentielt kunne udvikle sig til 
konkurrenter. Tidligere blev der set igennem fingre med 
den slags opkøb (et godt eksempel er Facebooks opkøb af 
de vordende rivaler Instagram og Whatsapp), men i 2019 
vil man ikke være lige så imødekommende. Amerikanske 
myndigheder vil muligvis også indføre ny lovgivning, 
der bedre beskytter forbrugernes privatliv, som man har 
gjort det i EU. 

Enhver lovgivning af denne art vil have en negativ 
indflydelse på firmaernes indtægter. Internetselskaber 
brugte rekordhøje beløb på lobbyisme i 2018, og de vil 
bruge endnu flere i 2019 i håb om at vinde nye allierede i 
de juridiske slagsmål i Bruxelles og Washington D.C. Men 
politikerne vil holde retorisk afstand. Særligt blandt de 
amerikanere, der har præsidentembedet for øje, vil det 
være en populær strategi at tale grimt om Vestens mest 
magtfulde virksomheder. 

I Kina bliver 2019 fejret som grisens år. I Vesten vil 
man bruge året på at portrættere teknologivirksomhe-
derne som uopdragne hunde, som skal holdes i kort 
snor. 

Det vil være 
en populær 
strategi at 
tale grimt om 
Vestens mest 
magtfulde 
selskaber
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Silicon Valleys ekspertise og talenter uden rent faktisk at 
være fysisk til stede. 

Den anden grund til, at Silicon Valley er blevet min-
dre attraktivt, er økonomisk: Det er simpelthen ikke læn-
gere muligt at leve og starte en virksomhed på et skrabet 
budget. Leveomkostningerne i San Francisco er nu højere 
end noget andet sted i USA; familier, der lever for under 
120.000 dollar (790.000 kr.) om året, bliver nu anset af 
myndighederne som “lavindkomstfamilier”. De stigende 
udgifter betyder, at flere vil fravælge risikoen ved at arbejde 
for en uprøvet startup. I 2017 rapporterede flere kommuner 
i området omkring San Francisco den største udvandring 
af borgere i mange år. Ifølge ejendomsmægleren Redfin 
ønsker 21 pct. af deres kunder i San Francisco at flytte væk. 

Dertil oplyser erhvervsmægleren CBRE, at det i San 
Francisco koster 62,4 mio. dollar (420 mio. kr.) årligt at 
drive en virksomhed med 500 ansatte i et kontor på 7000 
kvm. 50 pct. mere, end det koster i Portland eller Atlanta, og 
dobbelt så meget som i Vancouver eller Toronto. I 2019 vil 
endnu flere entreprenører enten fravælge San Francisco, 
når de starter virksomhed, eller også vil de hurtigt åbne et 
nyt kontor uden for området, hvor de kan opskalere. 

Den sidste grund til den faldende dynamik i Silicon 
Valley er de altoverskyggende tech-giganter, der allerede 
er i byen. Nutidens teknologivirksomheder er mere magt-
fulde, manøvredygtige og ambitiøse end deres forgængere, 
og det efterlader meget lidt plads til nye konkurrenter. “De 
sad aldrig så tungt på det, som de gør nu,” siger Peter Thiel, 
venturekapitalist og bestyrelsesmedlem i Facebook. “Der 
var altid nogle, der var større end én selv, men aldrig på 
samme måde som nu.” Han forlader San Francisco til for-
del for Los Angeles og spår også, at Silicon Valley vil miste 
noget af sin indflydelse. 

Svære vilkår for de nystartede
De store teknologivirksomheder kan have en nærmest 
kvælende effekt på idéudvekslingen verden over, men 
særligt den i og omkring San Francisco. Fordi tech-gigan-
terne er så succesfulde, kan de kaste enormt mange penge 
og aktieoptioner efter deres ansatte, hvilket kan gøre det 
virkelig svært for startup-virksomheder at ansætte dygtige 
folk. Højtuddannede ingeniører med speciale i kunstig in-
telligens får nu en løn på niveau med sportsstjerner i om-
egnen af 5-10 mio. dollar (32-64 mio. kr.) om året. I byer, 
der er længere væk fra teknologikæmpernes tentakler, kan 
iværksættere ikke bare hyre billigere arbejdskraft, men 
også holde bedre fast på deres ansatte.

Silicon Valley er blevet et offer for sin egen succes. Der 
er ikke ét sted, der alene vil overtage pladsen som verdens 
ledende centrum for teknologi, men mange byer vil nyde 
godt af Silicon Valleys nedgang, herunder Los Angeles, 
Portland, Dallas, Toronto, London, Berlin, Beijing og Shen-
zhen. Hvis skiftet betyder, at teknologisk innovation bliver 
spredt over et større geografisk område, er det en positiv 
udvikling. 

Men hvis Silicon Valley bliver lige som Wall Street – 
domineret af et begrænset antal spillere, der er too big to 
fail og rodfæstet i en kultur, der kun handler om penge – 
ville det være en stor skam. Grunden til, at Silicon Valley 
har ført så mange revolutionerende opfindelser med sig, 
er, at det altid har været et samfund af kreative iværksæt-
tere, der har turdet at tage chancer for at opnå succes. Det 
næste års tid vil vise, om Silicon Valley kan holde fast i 
den kultur. 

AI på mode

Modeverdenen er ved at blive smart

Anne McElvoy seniorredaktør, The Economist

Modeindustrien er muligvis banebrydende, 
men sjældent særligt effektiv. Over 50 pct. af det 

tøj, der bliver solgt på nettet, bliver returneret, fordi 
det ikke passer, og det koster samlet tøjselskaberne op 
til 62 mia. dollar (406 mia. kr.) om året. Tøjmærkerne 
overfylder deres lagre, fordi de ikke kan forudsige, 
hvad forbrugerne køber, og sælger senere det oversky-
dende tøj til en langt lavere overskudsgrad. I 2019 vil 
en ny trend dog ramme modeverdenen: Det seneste 
nye bliver at bruge kunstig intelligens (AI) til at løse 
disse problemer.

Som så mange andre detailhandlere har mode-
industrien efterhånden opbygget et bjerg af data om 
deres kunder. Ifølge Achim Berg, partner i McKinsey, 
vil man kunne opnå langt mere præcise salgsprogno-
ser, hvis man bruger machine learning til at analysere 
data, og dermed sikre, at varerne bliver lagret de rig-
tige steder og på det rigtige tidspunkt. Men den store 
mulighed ligger i at forudse næste års trends. Analy-
sefirmaet Edited hjælper tøjfirmaer med at finde de 
nyeste trends på de sociale medier og sammenfatter 
anbefalinger fra populære bloggere for at finde ud af, 
om pistaciegrøn bliver næste sommers mest populære 
farve, eller om guldfarvede hotpants bliver et must-
have andre steder end i Florida. Webshoppen Choosy 
bruger AI til at spore, hvad de unge kigger på, så de kan 
bestille lignende varer fra deres leverandører. 

AI kan også hjælpe med at vurdere tøjets pasform, 
mens man shopper på nettet, og dermed reducere 
risikoen for, at varen skal returneres. Den kunstige 
intelligens er blevet “temmelig god til at genskabe en 
pålidelig kropsgeometri,” siger William O’Farrell fra 
det tidligere Body Labs, en 3D-scanningsvirksomhed, 
der er blevet opkøbt af Amazon. Brugerne uploader 
billeder af dem selv, og derfra analyseres de og danner 
en virtuel påklædningsdukke, som kan klædes på og 
ses fra forskellige vinkler. Det kunne lede til en billig 
måde at skræddersy tøj på, ikke kun for nichemærker, 
men også store tøjkæder. Det bliver spændende, når 
modeverdenen og AI slår pjalterne sammen. 

Det sker i 2019
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2019 er 80-års jubilæet for Silicon Valleys oprinde-
lige begyndelse. I 1939 startede Bill Hewlett og David 
Packard deres nye firma, Hewlett-Packard, i en garage 

ikke så langt fra Stanford University, og deres succes inspi-
rerede en hel generation af entreprenører til at opfinde og 
skabe ny teknologi. I dag er der anlagt et mindesmærke ved 
garagen, men det, den repræsenterer – et rodet, billigt sted, 
hvorfra man kan begynde det store iværksættereventyr – 
hører inden længe desværre også fortiden til.

The Bay Area – området omkring San Franciscos bugt, 
som Silicon Valley er en del af – er stadig verdens ledende 

centrum for teknologi. I 2017 blev der smidt mere end 24,3 
mia. dollar (160 mia. kr.) i risikovillig kapital efter virksom-
heder baseret i området. Området repræsenterer en potent 
blanding af talentfulde entreprenører og ingeniører, uni-
versiteter i verdensklasse, store summer af venturekapi-
tal og en kultur, der tilskynder risiko. Mange af verdens 
ledende teknologifirmaer er startet her, herunder Apple, 
Alphabet (Googles moderselskab), Netflix, Facebook og 
Tesla. Det er et økosystem, der flere gange har affødt og 
omfavnet disruption og hidtil har trodset alle forudsigel-
ser om forfald. 

Men på trods af de mange fordele, der er ved Silicon 
Valley, vil området opleve en udvandring af unge talenter 
i 2019. Der er tre grunde til denne udvikling. For det før-
ste har Silicon Valley selv udviklet værktøjer, der gør det 
muligt at starte og drive en virksomhed hvor som helst. En 
blanding af besked-apps, videokonferencer, produktivi-
tetssoftware, målsætningsværktøjer m.m. har betydet, at 
unge virksomheder nu kan have ansatte, der er spredt over 
hele verden. Det betyder, at flere iværksættere kan udnytte 

Har vi set toppen?
Silicon Valley vil miste sin glans

Giganterne alle elsker at hade

De store teknologivirksomheder bør forberede sig på yderligere kritik – men knap så meget handling

Alexandra Suich Bass teknologiredaktør, USA,   
The Economist san francisco

At give Wall Street skylden var noget, man gjorde i 
2009. I dag vender politikerne vreden mod USA’s 

mest succesfulde teknologivirksomheder. Alphabet 
(Googles moderselskab), Amazon, Apple og Facebook 
er klassens slemme drenge. Kritikere mener, at de er for 
store og for vanedannende, at de forvrider konkurren-
cen og skader demokratiet. 

I Europa har big tech længe været upopulært, men i 
2019 vil flere amerikanere hoppe med på kritikervognen. 
Demokrater og republikanere har muligvis ikke meget 
tilfælles for tiden, men de er enige om, at de store tekno-
logiselskaber er ved at blive et samfundsproblem. Præsi-
dent Donald Trump har allerede slået ud efter Google og 
Amazon, og den venstreorienterede senator Bernie San-
ders har foreslået en “Bezos-lov”, opkaldt efter Amazons 

topchef, der kræver, at store firmaer med mange lavtløns-
arbejdere kompenserer staten for de sociale ydelser, den 
giver til de ansatte. 

Men disse slag vil ikke gøre særligt ondt på teknolo-
gikæmperne. Den mest akutte trussel er ny lovgivning 
mod monopoldannelse i stil med den amerikanske rege-
rings forsøg på at opsplitte Microsoft i 90’erne. Men det 
tager flere år at føre denne slags sager, og det vil ikke give 
politisk mening at gå i gang før det næste amerikanske 
præsidentvalg i 2020. 

I mellemtiden bør man dog være opmærksom på 
andre former for statslig indblanding. I løbet af 2019 vil 
både europæiske og amerikanske tilsynsmyndigheder 
blokere store teknologifirmaers opkøb af mindre iværk-
sættervirksomheder, der potentielt kunne udvikle sig til 
konkurrenter. Tidligere blev der set igennem fingre med 
den slags opkøb (et godt eksempel er Facebooks opkøb af 
de vordende rivaler Instagram og Whatsapp), men i 2019 
vil man ikke være lige så imødekommende. Amerikanske 
myndigheder vil muligvis også indføre ny lovgivning, 
der bedre beskytter forbrugernes privatliv, som man har 
gjort det i EU. 

Enhver lovgivning af denne art vil have en negativ 
indflydelse på firmaernes indtægter. Internetselskaber 
brugte rekordhøje beløb på lobbyisme i 2018, og de vil 
bruge endnu flere i 2019 i håb om at vinde nye allierede i 
de juridiske slagsmål i Bruxelles og Washington D.C. Men 
politikerne vil holde retorisk afstand. Særligt blandt de 
amerikanere, der har præsidentembedet for øje, vil det 
være en populær strategi at tale grimt om Vestens mest 
magtfulde virksomheder. 

I Kina bliver 2019 fejret som grisens år. I Vesten vil 
man bruge året på at portrættere teknologivirksomhe-
derne som uopdragne hunde, som skal holdes i kort 
snor. 

Det vil være 
en populær 
strategi at 
tale grimt om 
Vestens mest 
magtfulde 
selskaber
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Simon Wright stedfortrædende redaktør, The Economist

Det har længe været sådan, at hvis man skulle fra 
det ene sted til det andet, stod man med tre valg-
muligheder: Man kunne gå, man kunne tage of-

fentlig transport, eller man kunne købe en bil, fylde den 
med benzin, sætte sig bag rattet og træde på speederen. 
Men takket være bilfirmaerne og tech-giganterne er det nu 
ved at ændre sig. Der er særligt tre tendenser i udviklingen, 
der nu er begyndt at nærme sig hinanden. Elbiler vil afløse 
traditionelle biler. Mobilitetstjenester, såsom delebiler og 
samkørselsordninger, udhvisker grænsen mellem privat 
og offentlig transport. Og selvkørende biler vil gøre køre-
kortet underordnet. 

Store fremskridt inden for alle tre af disse områder ven-
ter forude i 2019. Elbiler, med deres bløde og lydløse acce-
leration, vil blive mere mainstream. Tesla, der har siddet 
på toppen af markedet, vil se mere konkurrence. Den nye 
Jaguar I-Pace og den nye Audi E-Tron bliver fulgt af elbiler 
som Mercedes-Benz EQ-linjen, Porsche Taycan og Volvo 
XC40. En række “kinesiske teslaer” samt BMW-modeller 
og Volvos Polestar-linje, der alle lanceres i 2020, vil betyde 
større udvalg i premium-kategorien, men også de bilister, 
der leder efter noget billigere, vil få mere at vælge imellem. 
Elbiler fra Ford, Skoda, Mini og mange flere vil komme på 
markedet næste år, og inden længe vil totalomkostnin-

gerne for elbiler være på niveau med omkostningerne for 
biler med forbrændingsmotorer. 

Bedre batterier og fortsat flere opladerstandere vil også 
hjælpe med at lægge en dæmper på det andet forbehold 
(udover prisen), der holder forbrugere fra at skifte, nemlig 
rækkevidden. Electrify America, et af Volkswagens datter-
selskaber, planlægger at installere 2000 opladerstandere i 
USA inden juni 2019, herunder 100 ekstrahurtige udgaver, 
der kan oplade et batteri på få minutter. 

I Europa planlægger bilfirmaer at slå teknologien sam-
men med mobilitetstjenester i håb om at appellere til yngre 

Ind i overhalingsbanen
Tre tendenser i personlig transport vil blive flettet sammen

Luftkrig

To nye superlufthavne kan føre til protektionistiske tilbageslag i luftfartsindustrien

Charles Read online erhvervs- og finansredaktør,  
The Economist

Nutidens lufthavne er som Middelalderens 
katedraler: De er enorme og tager mange, mange 

år at bygge færdige. Til trods for al snak om tysk effek-
tivitet er Berlins nye lufthavn, der skulle være indviet 
i 2011, stadig ikke færdig, og produktionsfejlene tæller 
65.000. Men det mest forsinkede projekt er dog stadig 
den tredje landingsbane i Londons lufthavn Heathrow, 
der blev godkendt af regeringen i 1946, men 70 år efter 
diskuterer man stadig larm og forurening. 

Det har til gengæld taget markant kortere tid – 
under fem år – for små arméer af tyrkiske og kinesiske 
arbejdere at omdanne store landområder uden for 
Istanbul og Beijing til verdens to største internationale 
lufthavne. De vil forsøge at blive de næste globale knu-
depunkter i konkurrence med bl.a. Dubai. 

Den første, Istanbuls nye lufthavn, åbnede i ok-
tober 2018, og i første fase vil dens tre landingsbaner 
håndtere 3000 daglige afgange og ankomster – 90 mio. 
passagerer om året. I 2028 vil der dog være dobbelt så 

mange landingsbaner, og op mod 200 mio. årlige passa-
gerer. 

Beijings nye lufthavn Daxing står til at blive indviet 
i efteråret 2019, og ligesom Istanbul vil den potentielt 
kunne blive verdens travleste lufthavn, med otte lan-
dingsbaner og over 100 mio. årlige passagerer til en 
start. Kinesernes interesse for flytrafik er støt stigende: 
Den internationale forening for luftfartsselskaber, IATA, 
forudser, at Kina vil overgå USA som det største marked 
for flytrafik i 2022, og antallet af kinesiske flypassagerer 
forventes at nå 1,5 mia. i 2036. 

Men det er ikke de nye lufthavnes størrelse, som 
skaber røre i luftfartsindustrien. Frygten handler til 
gengæld om de flyselskaber, de er vært for, og deres 
voksende markedsandele – særligt blandt passagerer, 
der mellemlander i lufthavnene. I løbet af de seneste år 
har de flyselskaber, der er baseret i og omkring den per-
siske golf – Emirates fra Dubai, Etihad fra Abu Dhabi og 
Qatar Airways – taget markedsandele fra de traditionelle 
ruter mellem Europa og Asien. Der har lydt anklager fra 
de europæiske og asiatiske selskaber om, at deres nye 
rivalers succes er finansieret af statsstøtte. Amerikanske 
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forbrugere, der gerne vil køre i bil en gang imellem, men 
ikke har råd til deres egen bil. Elbiler er særligt oplagte til 
dette formål. Ikke alene er der færre bevægelige dele i mo-
toren, hvilket betyder, at de er nemmere at vedligeholde, 
men de lever også op til de krav, som mange europæiske 
byer er begyndt at stille til bilers udledning af drivhusgas-
ser. Både Volkswagen, Renault og PSA Peugeot-Citroën vil 
enten lancere eller udvide deres delebilsordninger i 2019. 
Volkswagen begynder i Berlin, inden den udvider til resten 
af verden i 2020. De to franske selskaber vil ligeså starte i 
Paris, inden de ekspanderer. 

Men det mest dristige initiativ er en forening af elek-
tricitet, mobilitet og automatik. Selvom en række firmaer 
(anført af Waymo, Googles enhed for selvkørende biler) 
tester førerløse taxier, har disse indtil nu været biler med 
forbrændingsmotorer. I 2019 håber General Motors at 
overhale dem ved at lancere en storstilet ny taxitjeneste 
bestående af elektriske, selvkørende biler. Tjenesten bli-
ver indført i en række amerikanske byer, men vil sand-
synligvis starte i San Francisco – altså i baghaven på de 
selv samme tech-selskaber, der planlægger at disrupte 
bilindustrien.

Der vil kun komme flere valgmuligheder inden for per-
sonlig transport, i tråd med at delebilstjenester og førerløse 
taxier bliver endnu mere udbredt for ikke at nævne elcyk-
ler og elektriske scootere. Men spørgsmålet for virksom-
hederne forbliver det samme: Hvordan kan vi tjene penge 
på det? Bilproducenter skal navigere i en svær overgang fra 
kun at sælge biler til også at sælge tjenester. Tech-firmaer 
har stadig brug for de etablerede bilselskaber til at levere 
bilerne, hvis de skal omsætte deres visioner til virkelighed. 
I 2019 vil der være flere samarbejder mellem lejrene i håb 
om at finde forretningsmodeller, der fungerer. 

flyselskaber har lobbyet for, at Kongressen skal gen-
indføre begrænsninger på, hvor meget golfselskaberne 
må flyve i amerikansk luftrum. I Europa har Air France-
KLM lobbyet for en revision af EU-forordning 868, så 
man kan indføre sanktioner mod udenlandske flysel-
skaber, der bliver statssubsidieret. 

Men selv uden disse tiltag er passagertallene i golfen 
begyndt at miste fart, takket være sløv vækst i området 
og dårlige forretningsbeslutninger (for eksempel har 
Etihad købt aktieandele hos en række mindre konkur-
renter, der siden er gået konkurs). I september kunne 
man læse, at Emirates og Etihad planlægger en fusion i 
håb om at holde hånden under hinanden.  

I 2019 vil amerikanske og europæiske flyselskaber 
skrue op for lobbyindsatser mod statssubsidiering – 
men til ingen nytte. Inden længe vil man kunne flyve 
billigt fra Europa til Australien, hvis bare man mel-
lemlander i Beijing, og ifølge Will Horton fra CAPA, en 
luftfartskonsulentvirksomhed, er det ikke så meget et 
resultat af statsstøtte, som det er et produkt af oversky-
dende sæder på allerede lukrative ruter. 

Turkish Airlines får eksempelvis meget lidt stats-
støtte: I 2017 blev firmaet tildelt 60 mio. dollar (392 
mio. kr.) fra den tyrkiske stat, men det er ikke meget, 
når omsætningen tæller 11 mia. dollar (72 mia. kr.). 
Derimod vil den billige tyrkiske lira gøre det billigere at 
hyre personale. Konkurrencen stiger til vejrs i 2019.

Dan Rosenheck dataredaktør, The Economist

Europæere ved ikke meget om baseball. Men en af 
de få ting, som europæere ved, er, at den nordameri-
kanske baseball-liga Major League Baseball (mlB) gør 

sig den frækhed, at kalde sin mesterskabsturnering “World 
Series” – en lidt arrogant titel, taget i betragtning at ligaen 
består af 29 amerikanske klubber og én canadisk. Men ba-
seball er faktisk meget mindre snæversynet, end de fleste 

europæere går og tror; Det er eksempelvis den mest popu-
lære holdsport i det spansktalende Caribien, Japan, Syd-
korea og Taiwan. Og MLB har længe afholdt kampe i både 
nær (Mexico) og fjern (Australien) i håb om at gøre sporten 
mere international. 2019-sæsonen åbner i Tokyo. Alligevel 
har ligaen altid holdt sig væk fra Europa, der er tosset med 
fodbold (altså den rigtige slags).

Men det vil ændre sig til juni, hvor MLB sender begge 
halvdele af dets mest berømte rivalisering –New York Yan-
kees og Boston Red Sox – til London for at spille to kampe. 
Teoretisk set burde England være frodig jord at slå rødder 
i – ud over det fælles sprog er England også fødestedet for 
cricket, en nær fætter til baseball. Andre professionelle ame-
rikanske sportsgrene har også haft succes i England: Natio-
nal Football League (NFL) holder tre-fire udsolgte kampe om 
året på Londons Wembley Stadium, og National Basketball 
Association (NBA) holder en årlig kamp i O2 Arena, hvor bil-
letterne som regel bliver solgt for flere hundrede pund. 

Men baseball bliver måske sværere at sælge. For det 
første bliver der spillet ti gange så mange baseballkampe 
i MLB-ligaen, end der gør i NFL – det betyder, at en enkelt 
kamp betyder meget mindre for det endelige resultat. 
Baseball tiltrækker også meget mindre interesse på de 
britiske betting-markeder end amerikansk fodbold. Ba-
seballkampens mere afslappede stemning og den større 
fokus på øje-hånd-koordination og præcise bevægelser gør 
også, at sporten har færre øjeblikke, hvor spillerne udvi-
ser deres atletiske færdigheder på en tydelig, iøjefaldende 
måde, end eksempelvis basketball har. Baseball har heller 
aldrig haft en verdenskendt sportsstjerne på niveau med 
basketballs Michael Jordan.

Da der kun er planlagt to kampe, vil der sandsynlig-
vis være nok nysgerrige englændere og amerikanere med 
hjemve til bare nogenlunde at fylde London Stadium. Men 
selvom eksperimentet lykkes, er det meget usandsynligt, 
at USA’s nationalsport bliver et home run i Europa. 
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Simon Wright stedfortrædende redaktør, The Economist

Det har længe været sådan, at hvis man skulle fra 
det ene sted til det andet, stod man med tre valg-
muligheder: Man kunne gå, man kunne tage of-

fentlig transport, eller man kunne købe en bil, fylde den 
med benzin, sætte sig bag rattet og træde på speederen. 
Men takket være bilfirmaerne og tech-giganterne er det nu 
ved at ændre sig. Der er særligt tre tendenser i udviklingen, 
der nu er begyndt at nærme sig hinanden. Elbiler vil afløse 
traditionelle biler. Mobilitetstjenester, såsom delebiler og 
samkørselsordninger, udhvisker grænsen mellem privat 
og offentlig transport. Og selvkørende biler vil gøre køre-
kortet underordnet. 

Store fremskridt inden for alle tre af disse områder ven-
ter forude i 2019. Elbiler, med deres bløde og lydløse acce-
leration, vil blive mere mainstream. Tesla, der har siddet 
på toppen af markedet, vil se mere konkurrence. Den nye 
Jaguar I-Pace og den nye Audi E-Tron bliver fulgt af elbiler 
som Mercedes-Benz EQ-linjen, Porsche Taycan og Volvo 
XC40. En række “kinesiske teslaer” samt BMW-modeller 
og Volvos Polestar-linje, der alle lanceres i 2020, vil betyde 
større udvalg i premium-kategorien, men også de bilister, 
der leder efter noget billigere, vil få mere at vælge imellem. 
Elbiler fra Ford, Skoda, Mini og mange flere vil komme på 
markedet næste år, og inden længe vil totalomkostnin-

gerne for elbiler være på niveau med omkostningerne for 
biler med forbrændingsmotorer. 

Bedre batterier og fortsat flere opladerstandere vil også 
hjælpe med at lægge en dæmper på det andet forbehold 
(udover prisen), der holder forbrugere fra at skifte, nemlig 
rækkevidden. Electrify America, et af Volkswagens datter-
selskaber, planlægger at installere 2000 opladerstandere i 
USA inden juni 2019, herunder 100 ekstrahurtige udgaver, 
der kan oplade et batteri på få minutter. 

I Europa planlægger bilfirmaer at slå teknologien sam-
men med mobilitetstjenester i håb om at appellere til yngre 

Ind i overhalingsbanen
Tre tendenser i personlig transport vil blive flettet sammen

Luftkrig

To nye superlufthavne kan føre til protektionistiske tilbageslag i luftfartsindustrien

Charles Read online erhvervs- og finansredaktør,  
The Economist

Nutidens lufthavne er som Middelalderens 
katedraler: De er enorme og tager mange, mange 

år at bygge færdige. Til trods for al snak om tysk effek-
tivitet er Berlins nye lufthavn, der skulle være indviet 
i 2011, stadig ikke færdig, og produktionsfejlene tæller 
65.000. Men det mest forsinkede projekt er dog stadig 
den tredje landingsbane i Londons lufthavn Heathrow, 
der blev godkendt af regeringen i 1946, men 70 år efter 
diskuterer man stadig larm og forurening. 

Det har til gengæld taget markant kortere tid – 
under fem år – for små arméer af tyrkiske og kinesiske 
arbejdere at omdanne store landområder uden for 
Istanbul og Beijing til verdens to største internationale 
lufthavne. De vil forsøge at blive de næste globale knu-
depunkter i konkurrence med bl.a. Dubai. 

Den første, Istanbuls nye lufthavn, åbnede i ok-
tober 2018, og i første fase vil dens tre landingsbaner 
håndtere 3000 daglige afgange og ankomster – 90 mio. 
passagerer om året. I 2028 vil der dog være dobbelt så 

mange landingsbaner, og op mod 200 mio. årlige passa-
gerer. 

Beijings nye lufthavn Daxing står til at blive indviet 
i efteråret 2019, og ligesom Istanbul vil den potentielt 
kunne blive verdens travleste lufthavn, med otte lan-
dingsbaner og over 100 mio. årlige passagerer til en 
start. Kinesernes interesse for flytrafik er støt stigende: 
Den internationale forening for luftfartsselskaber, IATA, 
forudser, at Kina vil overgå USA som det største marked 
for flytrafik i 2022, og antallet af kinesiske flypassagerer 
forventes at nå 1,5 mia. i 2036. 

Men det er ikke de nye lufthavnes størrelse, som 
skaber røre i luftfartsindustrien. Frygten handler til 
gengæld om de flyselskaber, de er vært for, og deres 
voksende markedsandele – særligt blandt passagerer, 
der mellemlander i lufthavnene. I løbet af de seneste år 
har de flyselskaber, der er baseret i og omkring den per-
siske golf – Emirates fra Dubai, Etihad fra Abu Dhabi og 
Qatar Airways – taget markedsandele fra de traditionelle 
ruter mellem Europa og Asien. Der har lydt anklager fra 
de europæiske og asiatiske selskaber om, at deres nye 
rivalers succes er finansieret af statsstøtte. Amerikanske 
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forbrugere, der gerne vil køre i bil en gang imellem, men 
ikke har råd til deres egen bil. Elbiler er særligt oplagte til 
dette formål. Ikke alene er der færre bevægelige dele i mo-
toren, hvilket betyder, at de er nemmere at vedligeholde, 
men de lever også op til de krav, som mange europæiske 
byer er begyndt at stille til bilers udledning af drivhusgas-
ser. Både Volkswagen, Renault og PSA Peugeot-Citroën vil 
enten lancere eller udvide deres delebilsordninger i 2019. 
Volkswagen begynder i Berlin, inden den udvider til resten 
af verden i 2020. De to franske selskaber vil ligeså starte i 
Paris, inden de ekspanderer. 

Men det mest dristige initiativ er en forening af elek-
tricitet, mobilitet og automatik. Selvom en række firmaer 
(anført af Waymo, Googles enhed for selvkørende biler) 
tester førerløse taxier, har disse indtil nu været biler med 
forbrændingsmotorer. I 2019 håber General Motors at 
overhale dem ved at lancere en storstilet ny taxitjeneste 
bestående af elektriske, selvkørende biler. Tjenesten bli-
ver indført i en række amerikanske byer, men vil sand-
synligvis starte i San Francisco – altså i baghaven på de 
selv samme tech-selskaber, der planlægger at disrupte 
bilindustrien.

Der vil kun komme flere valgmuligheder inden for per-
sonlig transport, i tråd med at delebilstjenester og førerløse 
taxier bliver endnu mere udbredt for ikke at nævne elcyk-
ler og elektriske scootere. Men spørgsmålet for virksom-
hederne forbliver det samme: Hvordan kan vi tjene penge 
på det? Bilproducenter skal navigere i en svær overgang fra 
kun at sælge biler til også at sælge tjenester. Tech-firmaer 
har stadig brug for de etablerede bilselskaber til at levere 
bilerne, hvis de skal omsætte deres visioner til virkelighed. 
I 2019 vil der være flere samarbejder mellem lejrene i håb 
om at finde forretningsmodeller, der fungerer. 

flyselskaber har lobbyet for, at Kongressen skal gen-
indføre begrænsninger på, hvor meget golfselskaberne 
må flyve i amerikansk luftrum. I Europa har Air France-
KLM lobbyet for en revision af EU-forordning 868, så 
man kan indføre sanktioner mod udenlandske flysel-
skaber, der bliver statssubsidieret. 

Men selv uden disse tiltag er passagertallene i golfen 
begyndt at miste fart, takket være sløv vækst i området 
og dårlige forretningsbeslutninger (for eksempel har 
Etihad købt aktieandele hos en række mindre konkur-
renter, der siden er gået konkurs). I september kunne 
man læse, at Emirates og Etihad planlægger en fusion i 
håb om at holde hånden under hinanden.  

I 2019 vil amerikanske og europæiske flyselskaber 
skrue op for lobbyindsatser mod statssubsidiering – 
men til ingen nytte. Inden længe vil man kunne flyve 
billigt fra Europa til Australien, hvis bare man mel-
lemlander i Beijing, og ifølge Will Horton fra CAPA, en 
luftfartskonsulentvirksomhed, er det ikke så meget et 
resultat af statsstøtte, som det er et produkt af oversky-
dende sæder på allerede lukrative ruter. 

Turkish Airlines får eksempelvis meget lidt stats-
støtte: I 2017 blev firmaet tildelt 60 mio. dollar (392 
mio. kr.) fra den tyrkiske stat, men det er ikke meget, 
når omsætningen tæller 11 mia. dollar (72 mia. kr.). 
Derimod vil den billige tyrkiske lira gøre det billigere at 
hyre personale. Konkurrencen stiger til vejrs i 2019.

Dan Rosenheck dataredaktør, The Economist

Europæere ved ikke meget om baseball. Men en af 
de få ting, som europæere ved, er, at den nordameri-
kanske baseball-liga Major League Baseball (mlB) gør 

sig den frækhed, at kalde sin mesterskabsturnering “World 
Series” – en lidt arrogant titel, taget i betragtning at ligaen 
består af 29 amerikanske klubber og én canadisk. Men ba-
seball er faktisk meget mindre snæversynet, end de fleste 

europæere går og tror; Det er eksempelvis den mest popu-
lære holdsport i det spansktalende Caribien, Japan, Syd-
korea og Taiwan. Og MLB har længe afholdt kampe i både 
nær (Mexico) og fjern (Australien) i håb om at gøre sporten 
mere international. 2019-sæsonen åbner i Tokyo. Alligevel 
har ligaen altid holdt sig væk fra Europa, der er tosset med 
fodbold (altså den rigtige slags).

Men det vil ændre sig til juni, hvor MLB sender begge 
halvdele af dets mest berømte rivalisering –New York Yan-
kees og Boston Red Sox – til London for at spille to kampe. 
Teoretisk set burde England være frodig jord at slå rødder 
i – ud over det fælles sprog er England også fødestedet for 
cricket, en nær fætter til baseball. Andre professionelle ame-
rikanske sportsgrene har også haft succes i England: Natio-
nal Football League (NFL) holder tre-fire udsolgte kampe om 
året på Londons Wembley Stadium, og National Basketball 
Association (NBA) holder en årlig kamp i O2 Arena, hvor bil-
letterne som regel bliver solgt for flere hundrede pund. 

Men baseball bliver måske sværere at sælge. For det 
første bliver der spillet ti gange så mange baseballkampe 
i MLB-ligaen, end der gør i NFL – det betyder, at en enkelt 
kamp betyder meget mindre for det endelige resultat. 
Baseball tiltrækker også meget mindre interesse på de 
britiske betting-markeder end amerikansk fodbold. Ba-
seballkampens mere afslappede stemning og den større 
fokus på øje-hånd-koordination og præcise bevægelser gør 
også, at sporten har færre øjeblikke, hvor spillerne udvi-
ser deres atletiske færdigheder på en tydelig, iøjefaldende 
måde, end eksempelvis basketball har. Baseball har heller 
aldrig haft en verdenskendt sportsstjerne på niveau med 
basketballs Michael Jordan.

Da der kun er planlagt to kampe, vil der sandsynlig-
vis være nok nysgerrige englændere og amerikanere med 
hjemve til bare nogenlunde at fylde London Stadium. Men 
selvom eksperimentet lykkes, er det meget usandsynligt, 
at USA’s nationalsport bliver et home run i Europa. 
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Okt. 2017 - Sep. 2018

Baseball MLB.com

Basketball NBA.com

Amr. fodbold NFL.com

Ishockey NHL.com

0 300 600 900

Resten af verdenResten of Europa GB

USA

Det sker i 2019

Google udvider 
sit netværk af 
undersøiske 

internetkabler med 
tre nye forbindelser: 

Curie-kablet, der 
forbinder den 

amerikanske vestkyst 
med Chile, HK-G, der 
forbinder Hongkong 
og Guam, og til sidst 
Havfruekablet, der 

løber fra New Jersey 
til Esbjerg og dermed 

forbinder USA og 
Nordeuropa

_6XUUU_118-7-191218.indd.indd   125 2018-12-03   11:31:56 AM



ErhvervslivVerden 2019  127Erhvervsliv126 Verden 2019

Henry Tricks stedfortrædende erhvervsredaktør,  
The Economist

Lige siden afslutningen på den kolde krig har den 
russiske eksport af naturgas handlet mindst lige så 
meget om at sikre Kremls strategiske interesser, som 

den har handlet om at gavne Ruslands økonomi. Så når den 
statsejede energikæmpe Gazprom står til at færdiggøre tre 
enorme rørledninger til Kina, Tyskland og Tyrkiet i 2019, 
vil det uden tvivl få geopolitiske konsekvenser. 

Den 3000 km lange “Power of Siberia”-ledning, der 
løber fra gasfeltet Tjajandinskoje i Østsibirien langs 
Amur-floden ind i Kina, kan begynde at levere gas alle-
rede i 2019, og kapaciteten vil ende med at være 38 mia. 
kubikmeter (bcm) om året. Gasledningen er blevet opført 
på trods af vestlige sanktioner mod dele af den russiske 
olie- og gasindustri og vil hjælpe med at imødekomme den 
stigende efterspørgsel for naturgas i Kina, der for nyligt har 
lagt en straftold på 10 pct. på al amerikansk flydende natur-
gas som led i handelskrigen med USA. Lige som på mange 
andre punkter er Kina og Rusland ved at nærme sig hinan-
den i energipolitikken for at teste amerikanerne. 

Ruslands præsident Vladimir Putin sikrede aftalen 
om den 55 mia. dollar (360 mia. kr.) dyre rørledning med 
kineserne i 2014, netop som alle Gazproms europæiske 
kunder var oprørte over den russiske annektering af 
Krim-halvøen og truede med at finde nye gasleverandø-
rer. Men siden da har den russiske gaseksport til Europa 
nået rekordhøjder, og nu er Gazprom i en endnu stærkere 
position til at promovere deres to andre store projekter: 
Nord Stream 2-ledningen til Tyskland og Turkstream til 
Tyrkiet.

Indtil videre er størstedelen af den russiske natur-
gas blevet sendt gennem Ukraine, der har været en torn i 
øjet på Kreml, og derfor vil begge disse rørledninger, der 

går udenom ukrainsk territorie, få strategisk betydning. 
Nord Stream 2 blev påbegyndt på trods af modstand fra 
Bruxelles og en række europæiske lande, der sympatiserer 
med Ukraine. Rørledningen bliver bygget af et konsortie 
bestående af Gazprom og fem andre europæiske aktører, 
og vil fordoble Ruslands direkte eksportkapacitet til Tysk-
land til 55 bcm. 

Amerikanske embedsmænd har overvejet muligheden 
for at udvide sanktionerne til at omfatte projektets ikke-
russiske sponsorer, herunder tyske Uniper og Wintershall, 
østrigske OMV, franske Engie og engelsk-hollandske Royal 
Dutch Shell. 

Skulle det ske, ville det sætte en stopper for Nord 
Stream 2. Den amerikanske præsident Donald Trump har 
også skældt tyskerne ud for deres planer, som, han mener, 
vil gøre Tyskland “totalt afhængig” af russisk energi – ky-
nikere mener dog, at hans eneste mål er at sælge mere fly-
dende naturgas til Europa. 

Turkstream-rørledningen med en kapacitet på 15,75 
bcm består af to ruter. Den ene løber under Sortehavet 
fra Rusland til Tyrkiet, den anden løber fra Tyrkiet ind i 
Europa. Den første er næsten færdigbygget, og efter planen 
står den anden færdig i slutningen af 2019. 

Men på trods af disse fremskridt er det ikke alt, der vil 
gå, som Rusland håber det. Takket været EU’s konkurrence-
regler må Gazprom ikke selv administrere den europæi-
ske del af Turkstream-ledningen, og de er derfor nødt til 
at finde en europæisk partner. Gazprom kommer sand-
synligvis til at tabe penge på alle tre rørledninger i mange 
år endnu. Og hvad end det er vedvarende energi eller fly-
dende naturgas importeret via skibsfragt, vil kunderne 
gradvist få flere alternativer til russisk naturgas og dermed 
få nemmere ved at forhandle en billigere pris. 

Putin har satset stort på disse rørledninger, men i sid-
ste ende er det ikke sikkert, at de betaler sig. 

Ledninger skaber røre
Nyt energisamarbejde mellem Kina og Rusland vil blive en geopolitisk udfordring for Vesten
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Putins store sats på rørledninger

Turkstream

Snap, firmaet bag 
den sociale app 
Snapchat, har 
fået voksende 

konkurrence fra den 
Facebook-ejede 
app Instagram, 

og i 2018 dykkede 
aktiekursen ned 

til under 10 dollar. 
Hvad sker der, 

hvis Snap-kursen 
falder yderligere? 

Mulige købere tæller 
blandt andet Google, 

der har været lidt 
af en efternøler i 
forhold til sociale 

medier, og Disney, 
som gerne vil have 

fingrene i Snapchats 
unge målgruppe. 
Men måske ender 
det med at blive 

Amazon, der lavede 
en aftale med Snap 

i 2018 om at lade 
Snapchats brugere 
identificere og købe 
varer, de har taget 

billeder af.

Sådan redder vi iværksætteriet

Hvad ville du gøre, hvis du vågnede 
en morgen, og der ikke længere var 
musik? Forestil dig, hvor meget fatti-

gere verden var blevet. Ville det være jordens 
undergang? Nej. Men det er ikke den verden, 
jeg ønsker. Prøv nu i stedet at erstatte musik-
ken med iværksætteriet. Hvad ville du gøre, 
hvis du vågnede en morgen, og der ikke læn-
gere var iværksættere?

Selvom direktører i hættetrøjer har 
hjulpet startup-kulturen med at blive mere 
synlig, er der faktisk færre iværksættere i 
dag end i mange årtier. Ifølge tænketanken 
Brookings er antallet af nye virksomheder i 
USA halveret siden 1978. Næsten alle indu-
strialiserede lande har set samme udvikling. 
Tænketanken Fraser Institute melder ligele-
des, at sammenlignet med perioden 2001-07 
er antallet af nystartede virksomheder i pe-
rioden 2008-2014 faldet med 18,6 pct. i USA, 
20,3 pct. i Australien, 8,5 pct. i Canada og 7,5 
pct. i Storbritannien. 

Iværksætteriet kommer ikke til at uddø 
i 2019, men det er truet. De store årgange er 
overstået, og den yngre generation er meget 
mindre interesseret i at starte virksomhed 
– ifølge Gallup vil kun halvt så mange unge 
starte en virksomhed som generationen før. 
I mange lande er befolkningsvæksten stærkt 
faldende. Disse demografiske ændringer har 
uden tvivl noget at skulle have sagt, men jeg 
har en anden teori. 

For ikke så lang tid siden var der små 
virksomheder i alle byer. Hvert nabolag 
havde brug for en slagter, en bager, en lyse-
støber. Så kom supermarkedet og ændrede 
det hele. Der er mindre plads til traditionelt 
iværksætteri, når store butikskæder domi-
nerer både det fysiske og det digitale rum. 

Men der er også andre forhindringer. 
Mange typer virksomheder skal autoriseres 
af myndighederne, mens andre ikke skal; I 
USA kan Mark Zuckerberg starte Facebook, 
uden han behøver at spørge nogen om lov, 
men hans frisør er nødt til at få en tilladelse, 
inden han begynder at klippe nogen. 

Jeg ved godt, at det er hårdt at starte 
egen virksomhed. Det er ensomt. Som Brad 
Sugars sagde det: Man arbejder 100 timer 
om ugen, så man ikke behøver at arbejde 
40 timer om ugen for nogle andre. Og det er 
det smukke ved iværksættere: De har ikke 
nødvendigvis ambitioner om at overtage 
verden – de vil bare have deres eget lille 
hjørne af den. Hvis det ikke var så svært at 
opnå, ville der så ikke være mange af os, 
der ønskede den selvstændighed? Tænk på 

dem, der flokkedes til San Francisco i 1849. 
Handlede guldfeberen virkelig om guld? 
Nej, den handlede om muligheder. Alt, man 
behøvede, var en hakke. 

For at bevare iværksætteriet er vi nødt til 
at gøre det nemmere. For at beholde vores le-
vende byer og øge beskæftigelsen er alle spil-
lere – regeringer, banker, teknologiforvaltere 
– nødt til at hjælpe med de barrierer, der står 
i vejen for nystartede virksomheder.

Men vi er også nødt til at udvide vores 
definition af iværksættere til at omfatte mere 
end bare den typiske Silicon Valley-kliché. 
Iværksættere er også indvandrere, der starter 
virksomhed for at forsørge deres familier. Da 

jeg kom til Canada fra Tyskland, startede jeg 
en online snowboardforretning, Snowdevil, 
fordi jeg ikke kunne få arbejdstilladelse. Den 
software, jeg programmerede til butikken, 
udviklede sig senere til Shopify. På trods af 
det faldende amerikanske iværksætteri er 
antallet af virksomheder, der er ejet af im-
migranter, steget fra 14 pct. i 2007 til 16 pct. 
2016 ifølge United States Census Bureau. Hele 
43 pct. af firmaerne på Fortune 500-listen er 
enten stiftet af en indvandrer eller et barn af 
en indvandrer. 

Iværksættere er også mødre, der vil 
bruge mere tid i hjemmet. I vores årlige 
rundspørge var der 75 pct. flere kvinder end 
mænd, der nævnte hjemmearbejde som en 
motivation for at starte en virksomhed. Der 
er fire gange så stor sandsynlighed for, at 
mennesker, der ikke identificerer sig selv 
som et binært køn, starter egen virksomhed, 
fordi de ikke kan finde arbejde andre steder. 
Iværksætteri er ikke altid en passion – nogle 
gange er det en nødvendighed. 

Så meget af den moderne historie er 
drevet af entreprenører. Iværksætteri er en 
oldgammel profession – vi kan ikke lade 
den forsvinde. 

Den gode nyhed er, at vi er på rette spor. 
Teknologi såsom augmented reality åbner 
nye muligheder for iværksætteri, og takket 
være nye teknologiplatforme er det nem-
mere nu end nogensinde før at starte sin 
egen virksomhed. I takt med den stigende 
automatisering af arbejdsgange vil flere 
mennesker få tid og lyst til at skabe nye ting. 
For første gang i mange år vil iværksætteriet 
vokse igen – hvis vi altså samarbejder om at 
hjælpe det på vej. 

Det skal være nemmere 
at starte sin egen 
virksomhed, mener 
Tobias Lütke, stifter og 
adm. direktør af Shopify

For at bevare iværksætteriet, er  
vi nødt til at gøre det nemmere

Hvis nu
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Henry Tricks stedfortrædende erhvervsredaktør,  
The Economist

Lige siden afslutningen på den kolde krig har den 
russiske eksport af naturgas handlet mindst lige så 
meget om at sikre Kremls strategiske interesser, som 

den har handlet om at gavne Ruslands økonomi. Så når den 
statsejede energikæmpe Gazprom står til at færdiggøre tre 
enorme rørledninger til Kina, Tyskland og Tyrkiet i 2019, 
vil det uden tvivl få geopolitiske konsekvenser. 

Den 3000 km lange “Power of Siberia”-ledning, der 
løber fra gasfeltet Tjajandinskoje i Østsibirien langs 
Amur-floden ind i Kina, kan begynde at levere gas alle-
rede i 2019, og kapaciteten vil ende med at være 38 mia. 
kubikmeter (bcm) om året. Gasledningen er blevet opført 
på trods af vestlige sanktioner mod dele af den russiske 
olie- og gasindustri og vil hjælpe med at imødekomme den 
stigende efterspørgsel for naturgas i Kina, der for nyligt har 
lagt en straftold på 10 pct. på al amerikansk flydende natur-
gas som led i handelskrigen med USA. Lige som på mange 
andre punkter er Kina og Rusland ved at nærme sig hinan-
den i energipolitikken for at teste amerikanerne. 

Ruslands præsident Vladimir Putin sikrede aftalen 
om den 55 mia. dollar (360 mia. kr.) dyre rørledning med 
kineserne i 2014, netop som alle Gazproms europæiske 
kunder var oprørte over den russiske annektering af 
Krim-halvøen og truede med at finde nye gasleverandø-
rer. Men siden da har den russiske gaseksport til Europa 
nået rekordhøjder, og nu er Gazprom i en endnu stærkere 
position til at promovere deres to andre store projekter: 
Nord Stream 2-ledningen til Tyskland og Turkstream til 
Tyrkiet.

Indtil videre er størstedelen af den russiske natur-
gas blevet sendt gennem Ukraine, der har været en torn i 
øjet på Kreml, og derfor vil begge disse rørledninger, der 

går udenom ukrainsk territorie, få strategisk betydning. 
Nord Stream 2 blev påbegyndt på trods af modstand fra 
Bruxelles og en række europæiske lande, der sympatiserer 
med Ukraine. Rørledningen bliver bygget af et konsortie 
bestående af Gazprom og fem andre europæiske aktører, 
og vil fordoble Ruslands direkte eksportkapacitet til Tysk-
land til 55 bcm. 

Amerikanske embedsmænd har overvejet muligheden 
for at udvide sanktionerne til at omfatte projektets ikke-
russiske sponsorer, herunder tyske Uniper og Wintershall, 
østrigske OMV, franske Engie og engelsk-hollandske Royal 
Dutch Shell. 

Skulle det ske, ville det sætte en stopper for Nord 
Stream 2. Den amerikanske præsident Donald Trump har 
også skældt tyskerne ud for deres planer, som, han mener, 
vil gøre Tyskland “totalt afhængig” af russisk energi – ky-
nikere mener dog, at hans eneste mål er at sælge mere fly-
dende naturgas til Europa. 

Turkstream-rørledningen med en kapacitet på 15,75 
bcm består af to ruter. Den ene løber under Sortehavet 
fra Rusland til Tyrkiet, den anden løber fra Tyrkiet ind i 
Europa. Den første er næsten færdigbygget, og efter planen 
står den anden færdig i slutningen af 2019. 

Men på trods af disse fremskridt er det ikke alt, der vil 
gå, som Rusland håber det. Takket været EU’s konkurrence-
regler må Gazprom ikke selv administrere den europæi-
ske del af Turkstream-ledningen, og de er derfor nødt til 
at finde en europæisk partner. Gazprom kommer sand-
synligvis til at tabe penge på alle tre rørledninger i mange 
år endnu. Og hvad end det er vedvarende energi eller fly-
dende naturgas importeret via skibsfragt, vil kunderne 
gradvist få flere alternativer til russisk naturgas og dermed 
få nemmere ved at forhandle en billigere pris. 

Putin har satset stort på disse rørledninger, men i sid-
ste ende er det ikke sikkert, at de betaler sig. 

Ledninger skaber røre
Nyt energisamarbejde mellem Kina og Rusland vil blive en geopolitisk udfordring for Vesten

Nord Stream 2

Power of Siberia

R U S L A N D

TYRKIET

UKRAINE

Krim

Beijing

Chayandinskoye
gasfelt

Kovyktinskoye
gasfelt

Moskva

Ankara

Istanbul

Kiev

London

Berlin
TYSKLAND

KINA

KASAKHSTAN
MONGO LIET

Russiske gas- og
olierørledninger

Kilde: Global Oil and
Gas Features Database

Sorte-
havet

Det Kaspiske 
Hav

Middel-
havet

Okhotsk-
havet

Berings-
havet

D E T  A R K T I S K E  O C E A N

Amur

Putins store sats på rørledninger

Turkstream

Snap, firmaet bag 
den sociale app 
Snapchat, har 
fået voksende 

konkurrence fra den 
Facebook-ejede 
app Instagram, 

og i 2018 dykkede 
aktiekursen ned 

til under 10 dollar. 
Hvad sker der, 

hvis Snap-kursen 
falder yderligere? 

Mulige købere tæller 
blandt andet Google, 

der har været lidt 
af en efternøler i 
forhold til sociale 

medier, og Disney, 
som gerne vil have 

fingrene i Snapchats 
unge målgruppe. 
Men måske ender 
det med at blive 

Amazon, der lavede 
en aftale med Snap 

i 2018 om at lade 
Snapchats brugere 
identificere og købe 
varer, de har taget 

billeder af.

Sådan redder vi iværksætteriet

Hvad ville du gøre, hvis du vågnede 
en morgen, og der ikke længere var 
musik? Forestil dig, hvor meget fatti-

gere verden var blevet. Ville det være jordens 
undergang? Nej. Men det er ikke den verden, 
jeg ønsker. Prøv nu i stedet at erstatte musik-
ken med iværksætteriet. Hvad ville du gøre, 
hvis du vågnede en morgen, og der ikke læn-
gere var iværksættere?

Selvom direktører i hættetrøjer har 
hjulpet startup-kulturen med at blive mere 
synlig, er der faktisk færre iværksættere i 
dag end i mange årtier. Ifølge tænketanken 
Brookings er antallet af nye virksomheder i 
USA halveret siden 1978. Næsten alle indu-
strialiserede lande har set samme udvikling. 
Tænketanken Fraser Institute melder ligele-
des, at sammenlignet med perioden 2001-07 
er antallet af nystartede virksomheder i pe-
rioden 2008-2014 faldet med 18,6 pct. i USA, 
20,3 pct. i Australien, 8,5 pct. i Canada og 7,5 
pct. i Storbritannien. 

Iværksætteriet kommer ikke til at uddø 
i 2019, men det er truet. De store årgange er 
overstået, og den yngre generation er meget 
mindre interesseret i at starte virksomhed 
– ifølge Gallup vil kun halvt så mange unge 
starte en virksomhed som generationen før. 
I mange lande er befolkningsvæksten stærkt 
faldende. Disse demografiske ændringer har 
uden tvivl noget at skulle have sagt, men jeg 
har en anden teori. 

For ikke så lang tid siden var der små 
virksomheder i alle byer. Hvert nabolag 
havde brug for en slagter, en bager, en lyse-
støber. Så kom supermarkedet og ændrede 
det hele. Der er mindre plads til traditionelt 
iværksætteri, når store butikskæder domi-
nerer både det fysiske og det digitale rum. 

Men der er også andre forhindringer. 
Mange typer virksomheder skal autoriseres 
af myndighederne, mens andre ikke skal; I 
USA kan Mark Zuckerberg starte Facebook, 
uden han behøver at spørge nogen om lov, 
men hans frisør er nødt til at få en tilladelse, 
inden han begynder at klippe nogen. 

Jeg ved godt, at det er hårdt at starte 
egen virksomhed. Det er ensomt. Som Brad 
Sugars sagde det: Man arbejder 100 timer 
om ugen, så man ikke behøver at arbejde 
40 timer om ugen for nogle andre. Og det er 
det smukke ved iværksættere: De har ikke 
nødvendigvis ambitioner om at overtage 
verden – de vil bare have deres eget lille 
hjørne af den. Hvis det ikke var så svært at 
opnå, ville der så ikke være mange af os, 
der ønskede den selvstændighed? Tænk på 

dem, der flokkedes til San Francisco i 1849. 
Handlede guldfeberen virkelig om guld? 
Nej, den handlede om muligheder. Alt, man 
behøvede, var en hakke. 

For at bevare iværksætteriet er vi nødt til 
at gøre det nemmere. For at beholde vores le-
vende byer og øge beskæftigelsen er alle spil-
lere – regeringer, banker, teknologiforvaltere 
– nødt til at hjælpe med de barrierer, der står 
i vejen for nystartede virksomheder.

Men vi er også nødt til at udvide vores 
definition af iværksættere til at omfatte mere 
end bare den typiske Silicon Valley-kliché. 
Iværksættere er også indvandrere, der starter 
virksomhed for at forsørge deres familier. Da 

jeg kom til Canada fra Tyskland, startede jeg 
en online snowboardforretning, Snowdevil, 
fordi jeg ikke kunne få arbejdstilladelse. Den 
software, jeg programmerede til butikken, 
udviklede sig senere til Shopify. På trods af 
det faldende amerikanske iværksætteri er 
antallet af virksomheder, der er ejet af im-
migranter, steget fra 14 pct. i 2007 til 16 pct. 
2016 ifølge United States Census Bureau. Hele 
43 pct. af firmaerne på Fortune 500-listen er 
enten stiftet af en indvandrer eller et barn af 
en indvandrer. 

Iværksættere er også mødre, der vil 
bruge mere tid i hjemmet. I vores årlige 
rundspørge var der 75 pct. flere kvinder end 
mænd, der nævnte hjemmearbejde som en 
motivation for at starte en virksomhed. Der 
er fire gange så stor sandsynlighed for, at 
mennesker, der ikke identificerer sig selv 
som et binært køn, starter egen virksomhed, 
fordi de ikke kan finde arbejde andre steder. 
Iværksætteri er ikke altid en passion – nogle 
gange er det en nødvendighed. 

Så meget af den moderne historie er 
drevet af entreprenører. Iværksætteri er en 
oldgammel profession – vi kan ikke lade 
den forsvinde. 

Den gode nyhed er, at vi er på rette spor. 
Teknologi såsom augmented reality åbner 
nye muligheder for iværksætteri, og takket 
være nye teknologiplatforme er det nem-
mere nu end nogensinde før at starte sin 
egen virksomhed. I takt med den stigende 
automatisering af arbejdsgange vil flere 
mennesker få tid og lyst til at skabe nye ting. 
For første gang i mange år vil iværksætteriet 
vokse igen – hvis vi altså samarbejder om at 
hjælpe det på vej. 

Det skal være nemmere 
at starte sin egen 
virksomhed, mener 
Tobias Lütke, stifter og 
adm. direktør af Shopify

For at bevare iværksætteriet, er  
vi nødt til at gøre det nemmere

Hvis nu
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Energirevolutionens tre d’er

På en flyvetur fra Stockholm til 
Vancouver kiggede jeg ned på to 
uhyggeligt ens landskaber: En luft, der 

var tyk og grå af røg efter skovbrande. Begge 
byer er kendt for deres høje luftkvalitet, 
men sidste sommer var luften faktisk så 
sundhedsskadelig, at det svarede til at 
ryge syv cigaretter om dagen at indånde. 
Klimaforandringerne betyder varme, tørre 
vejrforhold – den slags, der gør skovbrande 
mere sandsynlige. 17 af de 18 varmeste år, vi 
nogensinde har målt, har været efter 2001. 

For flere år siden – og før resten af mar-
kedet – begyndte mit firma at afhænde vores 
engagementer i energikilder såsom kul. Vi 
følte et ansvar for at gentænke vores energi-
fremtid.

Og der er gode nyheder, også selvom an-
tallet af skovbrande, tørker, orkaner og over-
svømmelser stiger år efter år. For eksempel er 
økonomien bag solenergi en helt anden i dag, 
end den var for nogle få år siden. Mange ste-
der er solkraft nu billigere end konventionelle 
energikilder. I 2018 underskrev vi en aftale, 
der fastlagde prisen på solenergi i Senegal til 
at være 0,038 euro (25 øre) pr. kilowatttime 
– en femtedel af prisen på kul. Prisen på sol-
energi er faldet 73 pct. mellem 2010 og 2017. 

I Californien, hvor man også er dybt påvir-
ket af skovbrande, indførte man i maj 2018 en 
lov, der kræver, at intet af statens energi må 
komme fra kulkraft i 2045 – en beslutning, 
der afspejler det tiltagende politiske pres 
for mere ansvarlige energiløsninger. Andre 
amerikanske stater har gjort det samme. Den 
eneste måde at forblive konkurrencedygtig 
på i en verden, der bliver ramt af klimaforan-
dringer, er at se sandheden i øjnene. Teknolo-
gierne, der vil afgøre denne nye tidsalder, er 
decentraliserede, digitaliserede og dekarbo-
niserede. 

Elbilerne rykker ind
Lige uden for vores hovedkontor i Paris, kan 
man nu se førerløse elbiler. Elbiler bliver 
mere og mere udbredt; der var en million af 
dem i 2015, og i 2017 var der tre millioner. I 
kontorer og fabrikker rundt omkring i verden 
er automatiseringen ved at tage fart. Antallet 
af enheder, der er forbundet til “tingenes in-
ternet” – sensorer, skærme, computere osv. – 
antages til at være nået 11 enheder pr. person 
i USA og Europa, og alle er drevet af batterier. 
Tilsammen repræsenterer de et enormt net-
værk af energiforbrug og -lagring. 

Energiproduktionen bliver også mere 
og mere decentraliseret. Kraftværker med 

begrænset CO2-udledning vil give strøm til 
udkantsområder i Afrika og Asien og sikre, at 
alle mennesker får adgang til elektricitet. Og 
deling af strømmen giver billigere strøm og et 
mere stabilt fordelingssystem. Hvis min nabo 
har brug for ekstra strøm, mens jeg rejser, kan 
hun benytte sig af det, der er tilovers. 

Et digitalt netværk er begyndt at forbinde 
disse fordelingssystemer, så de i fremtiden 
vil kunne tilpasse sig vores opførsel og behov; 
De vil kunne skrue op og ned for belysningen 
om natten, optimere trafikken og hjælpe med 
at sikre, at fabrikker bruger strøm så effektivt 
som muligt. 

De bæredygtige valg
Informationsøkonomien bliver understøttet 
af energi. En sikker strøm af data er afhæn-
gig af et sikkert ledningsnetværk, og den 
sammenhæng bliver fortsat mere kritisk for 
virksomheders og staters sikkerhed. Og i takt 
med at mennesker bliver mere bekymrede 
over luftkvaliteten, temperaturstigningerne 
og deres tryghed, og i takt med at prisen på 
vedvarende energi bliver konkurrencedygtig 
med konventionelle energikilder, vil virk-
somheder føle sig pressede til at træffe de 
bæredygtige valg. 

Det er ikke længere nok bare at tilbyde 
energi. På fremtidens energimarked er det 
også vigtigt, hvor strømmen kommer fra, 
hvor pålidelig den er, og hvilke andre tjene-
ster man kan tilbyde. Sol- og vindkraft er ikke 
de eneste nyskabelser – der vil være innova-
tion i alle dele af energiindustrien. For ek-
sempel vil den begrænsede mængde af litium 
i verden også kræve nye løsninger inden for 
energilagring.

Vi vil udvikle nye teknologier og systemer, 
der vil hjælpe os med at klare os gennem 
klimaforandringerne, og med tiden vil vi 
endda vende den ødelæggende udvikling, 
som de fossile brændstoffer har medført. Det 
er ikke bare uetisk at stå i vejen, det er også 
økonomisk uansvarligt. Ny teknologi vil 
erstatte gammel i et endnu hurtigere tempo, 
og i hjertet af denne energirevolution er den 
nye energis tre d’er: decentralisering, digita-
lisering og dekarbonisering. De vil medføre 
gennemgribende globale forandringer, der 
gavner både klimaet og økonomien. Det er 
denne vision, vi hurtigst muligt skal sikre, 
bliver til virkelighed.

Det er muligt at vende 
den ødelæggende 
udvikling, som de 
fossile brændstoffer har 
medført, skriver Isabelle 
Kocher, adm. direktør 
i Engie 

Der vil være innovation i alle dele 
af energiindustrien

Natasha Loder sundhedskorrespondent, The Economist

I usa er Keith Villa en meget respekteret mand. Han er 
opfinderen af Blue Moon Belgian White Ale, der i dag 
er en af landets mest populære øl. Men efter 32 år hos 

bryggerigiganten MillerCoors forlod han sit gamle firma 
for at skabe det næste store rusmiddelfænomen: øl til-
ført cannabis. Villa repræsenterer en ny bølge inden for 
hashverdenen. I Nordamerika kan mere end 75 mio. men-
nesker nu lovligt købe cannabis, og ifølge analytikerne Ar-
cview Market Research og BDS Analytics vil markedet for 
cannabis vokse med 40 pct. i 2019. 

Både Canada og Californien legaliserede rekreativt brug 
af cannabis i 2018, men salget forventes at stige voldsomt 
i 2019 i takt med åbningen af nye butikker. I begyndelsen 
var mange byer og amter i Californien imod åbningen af fy-
siske butikker, men eftersom man kan få cannabis leveret 
til døren lovligt i hele staten, vil modstanden aftage i 2019, 
mener Tom Adams, adm. direktør i BDS Analytics.

Det er salget af lovligt hash til rekreativt brug, og ikke 
medicinsk cannabis, der kom at drive væksten i industrien, 
der forventes at ramme et globalt årligt salg for 32 mia. dol-
lar (210 mia. kr.) i 2022. Uruguay og Schweiz tillader også 
lovligt salg, men USA vil være det største vækstmarked. Den 
nyligt lovlige cannabisindustri behøver blot at lokke bru-
gere væk fra ulovlig handel for at vokse, men – naturligvis 
– vil man også gå efter at få nye brugere til at prøve stoffet. 

Lige som mange andre lande har Storbritannien for 
nylig legaliseret medicinsk cannabis, men britiske po-
litikere fastholder, at den nye lovgivning ikke bliver en 
glidebane mod bred legalisering. Dette går ellers imod en 
stigende tendens, hvor lovliggørelsen af medicinsk can-
nabis leder til en større offentlig accept af stoffet – med 
yderligere liberalisering til følge. 

Takket være en FN-konvention om narkotiske stoffer 
har de fleste lande fulgt USA’s eksempel og betragtet can-
nabis som skadeligt på niveau med opioider (såsom he-
roin eller metadon), men uden nogen medicinske fordele. 
Begge vurderinger har altid været noget usammenhæn-

gende. Den internationale insisteren på, at cannabis ikke 
kunne bruges medicinsk, så pludselig endnu mere fjollet 
ud, da et medicinalfirma udviklede en hel serie af læge-
midler baseret på cannabis. 

I USA har holdningen til hashrygning ændret sig, og der 
er flere, der er begyndt spekulere i, om forbundsregerin-
gen i Washington D.C. også vil omkategorisere stoffet som 
mindre skadeligt. Der er et stigende pres for at lade del-
staterne lave deres egne regler om hashregulering, uden 
at firmaer eller investorer skal bekymre sig om sagsanlæg. 
Hvis det sker, ville det åbne op for enormt store summer af 
investeringskapital og “sætte fart under væksten”, mener 
Tom Adams. 

Selv Coca-Cola er interesseret
Men selv med den nuværende lovgivning er der allerede 
sket meget inden for hashbaserede produkter. Det ikke-
psykoaktive stof cannabidiol er allerede begyndt at dukke 
op i sodavand takket være dets ry som værende godt mod 
angst og kroniske smerter. Selv Coca-Cola, sodavandens 
konge, har meldt sig som interesseret. Andre, såsom Keith 
Villa, vil bruge den mere festlige del af cannabis, tetrahy-
droccannabinol (THC), og tilsætte stoffet i drikkevarer eller 
spiselige produkter. Flere drikkevarevirksomheder betrag-
ter dette marked nøje, og californiske Rebel Coast Winery er 
allerede begyndt at sælge sauvignon blanc tilsat THC. 

Grundet sundhedsfrygt (af helbredsmæssige årsager) 
tøver mange unge mennesker med at ryge cannabis, 
hvilket også har medført en række kreative måder at tage 
stoffet på, herunder glidecreme, vingummibamser, damp-
væske og mundspray. Disse nye produkter har ledt til en 
ny forståelse af cannabis som ingrediens og ført til udvik-
lingen af et smagløst ekstrakt med en næsten øjeblikkelig 
“rusmiddeleffekt”, som Tom Adams formulerer det. Hvis 
man kan mærke virkningen af stoffet relativt kort tid efter 
indtagelsen, kan det indtages i sociale sammenhænge – 
ligesom alkohol. Samtidig undgår man at tage for meget, 
fordi man tror, det ikke virker. I det store hele vil histori-
kere se tilbage på 2019 som det år, hvor holdningen til can-
nabis blev lidt mere chill. 

Fede tider
I takt med den stigende accept af cannabis i Nordamerika vil forbruget blive højere

Det sker i 2019

Ikea åbner sin første 
butik i Ukraines 

hovedstad Kiev efter 
13 års forhandlinger

Høj på græs 
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Energirevolutionens tre d’er

På en flyvetur fra Stockholm til 
Vancouver kiggede jeg ned på to 
uhyggeligt ens landskaber: En luft, der 

var tyk og grå af røg efter skovbrande. Begge 
byer er kendt for deres høje luftkvalitet, 
men sidste sommer var luften faktisk så 
sundhedsskadelig, at det svarede til at 
ryge syv cigaretter om dagen at indånde. 
Klimaforandringerne betyder varme, tørre 
vejrforhold – den slags, der gør skovbrande 
mere sandsynlige. 17 af de 18 varmeste år, vi 
nogensinde har målt, har været efter 2001. 

For flere år siden – og før resten af mar-
kedet – begyndte mit firma at afhænde vores 
engagementer i energikilder såsom kul. Vi 
følte et ansvar for at gentænke vores energi-
fremtid.

Og der er gode nyheder, også selvom an-
tallet af skovbrande, tørker, orkaner og over-
svømmelser stiger år efter år. For eksempel er 
økonomien bag solenergi en helt anden i dag, 
end den var for nogle få år siden. Mange ste-
der er solkraft nu billigere end konventionelle 
energikilder. I 2018 underskrev vi en aftale, 
der fastlagde prisen på solenergi i Senegal til 
at være 0,038 euro (25 øre) pr. kilowatttime 
– en femtedel af prisen på kul. Prisen på sol-
energi er faldet 73 pct. mellem 2010 og 2017. 

I Californien, hvor man også er dybt påvir-
ket af skovbrande, indførte man i maj 2018 en 
lov, der kræver, at intet af statens energi må 
komme fra kulkraft i 2045 – en beslutning, 
der afspejler det tiltagende politiske pres 
for mere ansvarlige energiløsninger. Andre 
amerikanske stater har gjort det samme. Den 
eneste måde at forblive konkurrencedygtig 
på i en verden, der bliver ramt af klimaforan-
dringer, er at se sandheden i øjnene. Teknolo-
gierne, der vil afgøre denne nye tidsalder, er 
decentraliserede, digitaliserede og dekarbo-
niserede. 

Elbilerne rykker ind
Lige uden for vores hovedkontor i Paris, kan 
man nu se førerløse elbiler. Elbiler bliver 
mere og mere udbredt; der var en million af 
dem i 2015, og i 2017 var der tre millioner. I 
kontorer og fabrikker rundt omkring i verden 
er automatiseringen ved at tage fart. Antallet 
af enheder, der er forbundet til “tingenes in-
ternet” – sensorer, skærme, computere osv. – 
antages til at være nået 11 enheder pr. person 
i USA og Europa, og alle er drevet af batterier. 
Tilsammen repræsenterer de et enormt net-
værk af energiforbrug og -lagring. 

Energiproduktionen bliver også mere 
og mere decentraliseret. Kraftværker med 

begrænset CO2-udledning vil give strøm til 
udkantsområder i Afrika og Asien og sikre, at 
alle mennesker får adgang til elektricitet. Og 
deling af strømmen giver billigere strøm og et 
mere stabilt fordelingssystem. Hvis min nabo 
har brug for ekstra strøm, mens jeg rejser, kan 
hun benytte sig af det, der er tilovers. 

Et digitalt netværk er begyndt at forbinde 
disse fordelingssystemer, så de i fremtiden 
vil kunne tilpasse sig vores opførsel og behov; 
De vil kunne skrue op og ned for belysningen 
om natten, optimere trafikken og hjælpe med 
at sikre, at fabrikker bruger strøm så effektivt 
som muligt. 

De bæredygtige valg
Informationsøkonomien bliver understøttet 
af energi. En sikker strøm af data er afhæn-
gig af et sikkert ledningsnetværk, og den 
sammenhæng bliver fortsat mere kritisk for 
virksomheders og staters sikkerhed. Og i takt 
med at mennesker bliver mere bekymrede 
over luftkvaliteten, temperaturstigningerne 
og deres tryghed, og i takt med at prisen på 
vedvarende energi bliver konkurrencedygtig 
med konventionelle energikilder, vil virk-
somheder føle sig pressede til at træffe de 
bæredygtige valg. 

Det er ikke længere nok bare at tilbyde 
energi. På fremtidens energimarked er det 
også vigtigt, hvor strømmen kommer fra, 
hvor pålidelig den er, og hvilke andre tjene-
ster man kan tilbyde. Sol- og vindkraft er ikke 
de eneste nyskabelser – der vil være innova-
tion i alle dele af energiindustrien. For ek-
sempel vil den begrænsede mængde af litium 
i verden også kræve nye løsninger inden for 
energilagring.

Vi vil udvikle nye teknologier og systemer, 
der vil hjælpe os med at klare os gennem 
klimaforandringerne, og med tiden vil vi 
endda vende den ødelæggende udvikling, 
som de fossile brændstoffer har medført. Det 
er ikke bare uetisk at stå i vejen, det er også 
økonomisk uansvarligt. Ny teknologi vil 
erstatte gammel i et endnu hurtigere tempo, 
og i hjertet af denne energirevolution er den 
nye energis tre d’er: decentralisering, digita-
lisering og dekarbonisering. De vil medføre 
gennemgribende globale forandringer, der 
gavner både klimaet og økonomien. Det er 
denne vision, vi hurtigst muligt skal sikre, 
bliver til virkelighed.

Det er muligt at vende 
den ødelæggende 
udvikling, som de 
fossile brændstoffer har 
medført, skriver Isabelle 
Kocher, adm. direktør 
i Engie 

Der vil være innovation i alle dele 
af energiindustrien

Natasha Loder sundhedskorrespondent, The Economist

I usa er Keith Villa en meget respekteret mand. Han er 
opfinderen af Blue Moon Belgian White Ale, der i dag 
er en af landets mest populære øl. Men efter 32 år hos 

bryggerigiganten MillerCoors forlod han sit gamle firma 
for at skabe det næste store rusmiddelfænomen: øl til-
ført cannabis. Villa repræsenterer en ny bølge inden for 
hashverdenen. I Nordamerika kan mere end 75 mio. men-
nesker nu lovligt købe cannabis, og ifølge analytikerne Ar-
cview Market Research og BDS Analytics vil markedet for 
cannabis vokse med 40 pct. i 2019. 

Både Canada og Californien legaliserede rekreativt brug 
af cannabis i 2018, men salget forventes at stige voldsomt 
i 2019 i takt med åbningen af nye butikker. I begyndelsen 
var mange byer og amter i Californien imod åbningen af fy-
siske butikker, men eftersom man kan få cannabis leveret 
til døren lovligt i hele staten, vil modstanden aftage i 2019, 
mener Tom Adams, adm. direktør i BDS Analytics.

Det er salget af lovligt hash til rekreativt brug, og ikke 
medicinsk cannabis, der kom at drive væksten i industrien, 
der forventes at ramme et globalt årligt salg for 32 mia. dol-
lar (210 mia. kr.) i 2022. Uruguay og Schweiz tillader også 
lovligt salg, men USA vil være det største vækstmarked. Den 
nyligt lovlige cannabisindustri behøver blot at lokke bru-
gere væk fra ulovlig handel for at vokse, men – naturligvis 
– vil man også gå efter at få nye brugere til at prøve stoffet. 

Lige som mange andre lande har Storbritannien for 
nylig legaliseret medicinsk cannabis, men britiske po-
litikere fastholder, at den nye lovgivning ikke bliver en 
glidebane mod bred legalisering. Dette går ellers imod en 
stigende tendens, hvor lovliggørelsen af medicinsk can-
nabis leder til en større offentlig accept af stoffet – med 
yderligere liberalisering til følge. 

Takket være en FN-konvention om narkotiske stoffer 
har de fleste lande fulgt USA’s eksempel og betragtet can-
nabis som skadeligt på niveau med opioider (såsom he-
roin eller metadon), men uden nogen medicinske fordele. 
Begge vurderinger har altid været noget usammenhæn-

gende. Den internationale insisteren på, at cannabis ikke 
kunne bruges medicinsk, så pludselig endnu mere fjollet 
ud, da et medicinalfirma udviklede en hel serie af læge-
midler baseret på cannabis. 

I USA har holdningen til hashrygning ændret sig, og der 
er flere, der er begyndt spekulere i, om forbundsregerin-
gen i Washington D.C. også vil omkategorisere stoffet som 
mindre skadeligt. Der er et stigende pres for at lade del-
staterne lave deres egne regler om hashregulering, uden 
at firmaer eller investorer skal bekymre sig om sagsanlæg. 
Hvis det sker, ville det åbne op for enormt store summer af 
investeringskapital og “sætte fart under væksten”, mener 
Tom Adams. 

Selv Coca-Cola er interesseret
Men selv med den nuværende lovgivning er der allerede 
sket meget inden for hashbaserede produkter. Det ikke-
psykoaktive stof cannabidiol er allerede begyndt at dukke 
op i sodavand takket være dets ry som værende godt mod 
angst og kroniske smerter. Selv Coca-Cola, sodavandens 
konge, har meldt sig som interesseret. Andre, såsom Keith 
Villa, vil bruge den mere festlige del af cannabis, tetrahy-
droccannabinol (THC), og tilsætte stoffet i drikkevarer eller 
spiselige produkter. Flere drikkevarevirksomheder betrag-
ter dette marked nøje, og californiske Rebel Coast Winery er 
allerede begyndt at sælge sauvignon blanc tilsat THC. 

Grundet sundhedsfrygt (af helbredsmæssige årsager) 
tøver mange unge mennesker med at ryge cannabis, 
hvilket også har medført en række kreative måder at tage 
stoffet på, herunder glidecreme, vingummibamser, damp-
væske og mundspray. Disse nye produkter har ledt til en 
ny forståelse af cannabis som ingrediens og ført til udvik-
lingen af et smagløst ekstrakt med en næsten øjeblikkelig 
“rusmiddeleffekt”, som Tom Adams formulerer det. Hvis 
man kan mærke virkningen af stoffet relativt kort tid efter 
indtagelsen, kan det indtages i sociale sammenhænge – 
ligesom alkohol. Samtidig undgår man at tage for meget, 
fordi man tror, det ikke virker. I det store hele vil histori-
kere se tilbage på 2019 som det år, hvor holdningen til can-
nabis blev lidt mere chill. 

Fede tider
I takt med den stigende accept af cannabis i Nordamerika vil forbruget blive højere
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butik i Ukraines 
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Konvergensteori
Hvorfor det giver mening at tro, at aktierne i Europa og vækstmarkederne haler ind på de amerikanske

John O’Sullivan klummeskribent, Schumpeter,  
The Economist

Den kendte økonom Herbert Stein var skeptisk om-
kring den såkaldte økonomiske videnskab. Det ene-
ste, økonomer ved, sagde han, er en række ting, der 

alligevel ikke kan blive ved for evigt – og hvis noget ikke 
kan blive ved, ender det på et tidspunkt. 

Når investorerne tager temperaturen på 2019, vil de 
sandsynligvis være bevidste om, at ting ikke kan blive ved. 
Øverst på listen må være bullmarkedet i USA. Det ledende 
S&P 500-indeks har firedoblet sin værdi i løbet af de sid-
ste ti år og klaret sig langt bedre end aktierne i Europa og 
vækstmarkederne (se grafik). Det er en af grundene til, at 
den amerikanske økonomi er så stærk for tiden. Det er ind-
lysende, at denne tendens ikke kan blive ved. Spørgsmålet 
for investorerne er: Hvor længe bliver det ved? Og mindst 
lige så vigtigt: Hvornår stopper det? 

Der er almindeligvis to holdninger til dette spørgsmål. 
Den ene forsigtige holdning siger, at USA og resten af ver-
den vil konvergere ved, at USA daler ned igen. Det ameri-
kanske aktiemarked er dyrt, økonomien er vokset over en 
lang periode, og væksten vil aftage, i takt med at effekten 
fra skattelettelserne aftager. Der er en stigende risiko for, at 
den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der støt har 
hævet renterne, vil sende økonomien i tilbagegang. Resten 
af verden ser endnu mere skrøbelig ud. De nye markeder 
er i dødvande. Eurozonen er udsat og mangler stadig en 
fælles finanspolitisk mekanisme for at støtte økonomien. 
Kinas økonomi har mistet sit momentum, og præsident 
Donald Trumps handelskrig bliver ved med at true. 

Kilde: Dataudtræk fra Refinitiv
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Men der er også en anden, mere optimistisk opfattelse, 
nemlig at de amerikanske aktier vil mødes med resten 
af verden, fordi resten af verden haler ind på USA. Her 
fastholder man, at Federal Reserves ledelse er bevidst om 
risikoen ved stramme pengepolitikken, og at amerikan-
erne derfor vil undgå en recession. 

Man anerkender, at vækstmarkederne er i dårlig stand, 
men vurderer samtidig, at det kun er få, der virkelig er pla-
get af inflation og dårlige lån. Man mener, at der er større 
villighed til at dele finansiel risiko i Europa, end der ellers 
antages at være. Og omvendt ser man truslen om han-
delskrig som en god udvikling for Kina, da det vil tvinge 
regeringen til at reformere og stimulere økonomien. Pen-
gepolitikken er blevet lempet, og der er skattelettelser på 
vej. 

Dystert syn på verdensøkonomien
I det store hele lader investorerne til at være af den først-
nævnte overbevisning eller noget, der minder om den. En 
undersøgelse fra Bank of America Merrill Lynch viser, at 
porteføljemanagere ikke har set mere dystert på verdens-
økonomien siden 2011. Næsten halvdelen tror, at den 
amerikanske økonomi vil blive trukket ned på resten af 
verdens niveau, hvor blot en fjerdedel tror, at Europa og 
Asien vil arbejde sig op på siden af USA. Det siges, at bull-
markeder bliver mindre, des ældre de bliver – der er en 
naturlig tendens til at bevæge sig væk fra aktiver, der har 
klaret sig dårligt, og koncentrere sig om dem, der har klaret 
sig godt. Merrill Lynch-undersøgelsen antyder, at det er 
det, investorer har gjort – sat sig tungt på amerikanske ak-
tier og holdt sig væk fra de nye markeder. 

Det sker i 2019

Ny 100- og 
200-eurosedler 
indføres. De nye 
pengesedler er 

mindre, stærkere 
og sikrere, og er de 
sidste i “Europa”-

serien, der afbilleder 
den mytologiske 
kongedatter af 
samme navn

Men investorer vil formentlig være tjent med at satse på, 
at resten af verden indhenter USA. Efter en række kriser 
– først i USA, dernæst i eurozonen og så problemer på de 
nye markeder – er det forståeligt, hvis investorerne er for-
sigtige. Men det betyder også, at de vil være tilbøjelige til 
at misfortolke gode nyheder for verdensøkonomien. Ja, 
faktisk er konvergens mere sandsynligt, simpelthen fordi 
investorer ikke har planlagt derefter. 

Hvis de fleste investorer allerede har købt op i ame-
rikanske aktier, vil der være færre til at drive prisen 
yderligere op – hvorimod en smule gode nyheder i vækst-
markederne kan drive prisen betydeligt op. 

Sagt på en anden måde er der god grund til at købe ikke-
amerikanske aktier: Det er netop, fordi deres mangler er 
blevet så tydelige, at muligheden for gevinst er større end 
risikoen for tab. 

Værdiansættelse taler også til ikkeamerikanske aktiers 
fordel. Sammenlignet med USA ser aktierne i Europa og 
på vækstmarkederne billige ud – det vil sige, at investorer 
betaler mindre for at få del i virksomhedernes indtjen-
ing. Der er ingen lov om, at billige aktiver ikke kan blive 
endnu billigere. Det vil muligvis kræve tålmodighed. Men 
med tiden er der gode chancer for, at en investering i ikke-
amerikanske aktier vil betale sig. 

På et tidspunkt vil økonomien naturligvis bremse op. 
Den kan ikke blive ved med at vokse uden ophold, og det 
vil den heller ikke. Men det, Herbert Stein fortæller os, er 
også, at hvis vi kun satsede på ting, der varer evigt, ville vi 
ikke satse på særlig meget. Investorer bliver hele tiden over-
raskede over skiftene i verdensøkonomien og på aktiemar-
kederne. Måske bliver den helt store overraskelse i 2019, at 
de steder, der før var bagud, begynder at hale ind igen. 

Charles Read online erhvervs- og finansredaktør,  
The Economist

For mange har det aldrig været nemmere eller hur-
tigere at shoppe. Internethandelskæmpen Amazon 

leverer nu inden for en til to timer i 50 byer. Mere end 
90 pct. af ordrerne hos JD, en kommende kinesisk 
rival, bliver leveret inden for en dag. Men med større 
forsendelser kan det stadig tage lang tid og koste 
mange penge. For de fleste tager det stadig to eller tre 
dage at få et tilbud på luft- eller søfragt af en container, 
og leveringen er upålidelig: Søfragt mellem Kina og 
Europa kan tage mellem 30 og 90 dage, og luftfragt er 
chokerende dyrt. Det tager tre gange så lang tid og ko-
ster fire gange så meget at sende en pakke på 70 kg fra 
Shanghai til London, som det gør at købe en flybillet og 
flyve selv. 

Mange af problemerne skyldes jura, told, forsik-
ringskontrakter og andet handelsrelateret papirarbejde. 
I 2014 fulgte A.P. Møller-Mærsk, verdens største con-
tainerrederi, en forsendelse af avocadoer fra Kenya til 
Holland, og det viste sig at involvere 200 informations-
udvekslinger mellem 30 forskellige aktører. 

Containerrederier tjener store beløb på at organisere 
alt det papirarbejde. Ifølge konsulentvirksomheden 
BCG udgør det en fjerdedel af overskuddet i shipping-
industrien, ca. 895 mia. dollar (5925 mia. kr.). Og de er 
stadig blandt de mest teknofobiske selskaber i verden. 
Mange kommunikerer stadig ved hjælp af fax eller te-
lefon. Ved søfart bliver konnossementet – det juridiske 
dokument, der overdrager ansvaret for lasten – som 
regel stadig trykt på fysisk papir, i et format der ville 
være let genkendeligt for de italienske købmænd, der 
opfandt systemet i tilbage i Middelalderen. 

Men papirarbejdet er langsomt ved at blive digita-
liseret. Banker, forsikringsselskaber og stater er med 
hjælp fra teknologivirksomheder i gang med at lancere 
nye platforme, hvor computere gør det hårde arbejde. 
Teknologigiganten IBM er gået sammen med banken 

Tøm papirkurven

Hvis papirarbejdet bliver erstattet med computere, vil det kunne give logistikbranchen økonomisk stimulus

UBS om at lancere tjenesten “Batavia”. Andre europæi-
ske banker har støttet lignende projekter såsom “Marco 
Polo” og “We.Trade”. 

Men det mest spændende nye projekt er “Global 
Trade Connectivity Network”, der bliver lanceret i 2019 
i et samarbejde mellem regeringerne i Hongkong og 
Singapore og vil digitalisere bilateral handel mellem de 
to lande. Håbet er, at eftersom projektet er støttet af en 
række kinesiske banker, vil fastlandet, der står for en 
syvendedel af verdens samlede eksport, med tiden også 
begynde at bruge systemet. 

Det kan få store indvirkninger på økonomien. Af-
skaffelsen af papiret vil reducere omkostningerne for 
transporten, hvilket vil kunne stimulere handel og 
vækst. Ifølge FN ville en fuld digitalisering af handels-
papirarbejdet i Asien løfte regionens eksport med op 
til 257 mia. dollar (1704 mia. kr.), skære 44 pct. af trans-
porttiden og 31 pct. af omkostningerne.

Nogle økonomer mener, at det ville give en større ef-
fekt end at fjerne alle toldafgifter i regionen. Mere ame-
rikansk protektionisme vil sikkert tynge den globale 
vækst i de næste par år, men ved at digitalisere hande-
len kan regeringer og selskaber udligne noget af tabet.

Effekten 
kan blive 
større end 
ved at fjerne 
alle Asiens 
toldafgifter 

Finans

130-7-191218.indd.indd   130-131 2018-12-03   11:21:08 AM



FinansVerden 2019  131130 Verden 2019

  også i denne sektion:
 131 Gevinster ved at gå fra papir til pc
 132 Verdensøkonomien følger amerikanerne
 134 Brev til premierministeren
 135 Kamp mod korruption og svindel

 136 Slår europæiske banker sig sammen?
 136 Kinesiske betalingsløsninger går globalt
 137 Høje oliepriser bekymrer
 138 Nye presserende økonomiske emner
 139 Stacey Cunningham om enhjørninger

Konvergensteori
Hvorfor det giver mening at tro, at aktierne i Europa og vækstmarkederne haler ind på de amerikanske

John O’Sullivan klummeskribent, Schumpeter,  
The Economist

Den kendte økonom Herbert Stein var skeptisk om-
kring den såkaldte økonomiske videnskab. Det ene-
ste, økonomer ved, sagde han, er en række ting, der 

alligevel ikke kan blive ved for evigt – og hvis noget ikke 
kan blive ved, ender det på et tidspunkt. 

Når investorerne tager temperaturen på 2019, vil de 
sandsynligvis være bevidste om, at ting ikke kan blive ved. 
Øverst på listen må være bullmarkedet i USA. Det ledende 
S&P 500-indeks har firedoblet sin værdi i løbet af de sid-
ste ti år og klaret sig langt bedre end aktierne i Europa og 
vækstmarkederne (se grafik). Det er en af grundene til, at 
den amerikanske økonomi er så stærk for tiden. Det er ind-
lysende, at denne tendens ikke kan blive ved. Spørgsmålet 
for investorerne er: Hvor længe bliver det ved? Og mindst 
lige så vigtigt: Hvornår stopper det? 

Der er almindeligvis to holdninger til dette spørgsmål. 
Den ene forsigtige holdning siger, at USA og resten af ver-
den vil konvergere ved, at USA daler ned igen. Det ameri-
kanske aktiemarked er dyrt, økonomien er vokset over en 
lang periode, og væksten vil aftage, i takt med at effekten 
fra skattelettelserne aftager. Der er en stigende risiko for, at 
den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der støt har 
hævet renterne, vil sende økonomien i tilbagegang. Resten 
af verden ser endnu mere skrøbelig ud. De nye markeder 
er i dødvande. Eurozonen er udsat og mangler stadig en 
fælles finanspolitisk mekanisme for at støtte økonomien. 
Kinas økonomi har mistet sit momentum, og præsident 
Donald Trumps handelskrig bliver ved med at true. 

Kilde: Dataudtræk fra Refinitiv
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Men der er også en anden, mere optimistisk opfattelse, 
nemlig at de amerikanske aktier vil mødes med resten 
af verden, fordi resten af verden haler ind på USA. Her 
fastholder man, at Federal Reserves ledelse er bevidst om 
risikoen ved stramme pengepolitikken, og at amerikan-
erne derfor vil undgå en recession. 

Man anerkender, at vækstmarkederne er i dårlig stand, 
men vurderer samtidig, at det kun er få, der virkelig er pla-
get af inflation og dårlige lån. Man mener, at der er større 
villighed til at dele finansiel risiko i Europa, end der ellers 
antages at være. Og omvendt ser man truslen om han-
delskrig som en god udvikling for Kina, da det vil tvinge 
regeringen til at reformere og stimulere økonomien. Pen-
gepolitikken er blevet lempet, og der er skattelettelser på 
vej. 

Dystert syn på verdensøkonomien
I det store hele lader investorerne til at være af den først-
nævnte overbevisning eller noget, der minder om den. En 
undersøgelse fra Bank of America Merrill Lynch viser, at 
porteføljemanagere ikke har set mere dystert på verdens-
økonomien siden 2011. Næsten halvdelen tror, at den 
amerikanske økonomi vil blive trukket ned på resten af 
verdens niveau, hvor blot en fjerdedel tror, at Europa og 
Asien vil arbejde sig op på siden af USA. Det siges, at bull-
markeder bliver mindre, des ældre de bliver – der er en 
naturlig tendens til at bevæge sig væk fra aktiver, der har 
klaret sig dårligt, og koncentrere sig om dem, der har klaret 
sig godt. Merrill Lynch-undersøgelsen antyder, at det er 
det, investorer har gjort – sat sig tungt på amerikanske ak-
tier og holdt sig væk fra de nye markeder. 

Det sker i 2019
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Men investorer vil formentlig være tjent med at satse på, 
at resten af verden indhenter USA. Efter en række kriser 
– først i USA, dernæst i eurozonen og så problemer på de 
nye markeder – er det forståeligt, hvis investorerne er for-
sigtige. Men det betyder også, at de vil være tilbøjelige til 
at misfortolke gode nyheder for verdensøkonomien. Ja, 
faktisk er konvergens mere sandsynligt, simpelthen fordi 
investorer ikke har planlagt derefter. 

Hvis de fleste investorer allerede har købt op i ame-
rikanske aktier, vil der være færre til at drive prisen 
yderligere op – hvorimod en smule gode nyheder i vækst-
markederne kan drive prisen betydeligt op. 

Sagt på en anden måde er der god grund til at købe ikke-
amerikanske aktier: Det er netop, fordi deres mangler er 
blevet så tydelige, at muligheden for gevinst er større end 
risikoen for tab. 

Værdiansættelse taler også til ikkeamerikanske aktiers 
fordel. Sammenlignet med USA ser aktierne i Europa og 
på vækstmarkederne billige ud – det vil sige, at investorer 
betaler mindre for at få del i virksomhedernes indtjen-
ing. Der er ingen lov om, at billige aktiver ikke kan blive 
endnu billigere. Det vil muligvis kræve tålmodighed. Men 
med tiden er der gode chancer for, at en investering i ikke-
amerikanske aktier vil betale sig. 

På et tidspunkt vil økonomien naturligvis bremse op. 
Den kan ikke blive ved med at vokse uden ophold, og det 
vil den heller ikke. Men det, Herbert Stein fortæller os, er 
også, at hvis vi kun satsede på ting, der varer evigt, ville vi 
ikke satse på særlig meget. Investorer bliver hele tiden over-
raskede over skiftene i verdensøkonomien og på aktiemar-
kederne. Måske bliver den helt store overraskelse i 2019, at 
de steder, der før var bagud, begynder at hale ind igen. 

Charles Read online erhvervs- og finansredaktør,  
The Economist

For mange har det aldrig været nemmere eller hur-
tigere at shoppe. Internethandelskæmpen Amazon 

leverer nu inden for en til to timer i 50 byer. Mere end 
90 pct. af ordrerne hos JD, en kommende kinesisk 
rival, bliver leveret inden for en dag. Men med større 
forsendelser kan det stadig tage lang tid og koste 
mange penge. For de fleste tager det stadig to eller tre 
dage at få et tilbud på luft- eller søfragt af en container, 
og leveringen er upålidelig: Søfragt mellem Kina og 
Europa kan tage mellem 30 og 90 dage, og luftfragt er 
chokerende dyrt. Det tager tre gange så lang tid og ko-
ster fire gange så meget at sende en pakke på 70 kg fra 
Shanghai til London, som det gør at købe en flybillet og 
flyve selv. 

Mange af problemerne skyldes jura, told, forsik-
ringskontrakter og andet handelsrelateret papirarbejde. 
I 2014 fulgte A.P. Møller-Mærsk, verdens største con-
tainerrederi, en forsendelse af avocadoer fra Kenya til 
Holland, og det viste sig at involvere 200 informations-
udvekslinger mellem 30 forskellige aktører. 

Containerrederier tjener store beløb på at organisere 
alt det papirarbejde. Ifølge konsulentvirksomheden 
BCG udgør det en fjerdedel af overskuddet i shipping-
industrien, ca. 895 mia. dollar (5925 mia. kr.). Og de er 
stadig blandt de mest teknofobiske selskaber i verden. 
Mange kommunikerer stadig ved hjælp af fax eller te-
lefon. Ved søfart bliver konnossementet – det juridiske 
dokument, der overdrager ansvaret for lasten – som 
regel stadig trykt på fysisk papir, i et format der ville 
være let genkendeligt for de italienske købmænd, der 
opfandt systemet i tilbage i Middelalderen. 

Men papirarbejdet er langsomt ved at blive digita-
liseret. Banker, forsikringsselskaber og stater er med 
hjælp fra teknologivirksomheder i gang med at lancere 
nye platforme, hvor computere gør det hårde arbejde. 
Teknologigiganten IBM er gået sammen med banken 

Tøm papirkurven

Hvis papirarbejdet bliver erstattet med computere, vil det kunne give logistikbranchen økonomisk stimulus

UBS om at lancere tjenesten “Batavia”. Andre europæi-
ske banker har støttet lignende projekter såsom “Marco 
Polo” og “We.Trade”. 

Men det mest spændende nye projekt er “Global 
Trade Connectivity Network”, der bliver lanceret i 2019 
i et samarbejde mellem regeringerne i Hongkong og 
Singapore og vil digitalisere bilateral handel mellem de 
to lande. Håbet er, at eftersom projektet er støttet af en 
række kinesiske banker, vil fastlandet, der står for en 
syvendedel af verdens samlede eksport, med tiden også 
begynde at bruge systemet. 

Det kan få store indvirkninger på økonomien. Af-
skaffelsen af papiret vil reducere omkostningerne for 
transporten, hvilket vil kunne stimulere handel og 
vækst. Ifølge FN ville en fuld digitalisering af handels-
papirarbejdet i Asien løfte regionens eksport med op 
til 257 mia. dollar (1704 mia. kr.), skære 44 pct. af trans-
porttiden og 31 pct. af omkostningerne.

Nogle økonomer mener, at det ville give en større ef-
fekt end at fjerne alle toldafgifter i regionen. Mere ame-
rikansk protektionisme vil sikkert tynge den globale 
vækst i de næste par år, men ved at digitalisere hande-
len kan regeringer og selskaber udligne noget af tabet.

Effekten 
kan blive 
større end 
ved at fjerne 
alle Asiens 
toldafgifter 
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Henry Curr økonomiredaktør, The Economist, 
Washington, dC

Hvis man ser tilbage på nyhederne fra 2018, kunne 
man fristes til at tro, at det ikke var et godt år for 
verdensøkonomien. Præsident Donald Trump har 

indført straftold mod USA’s allierede og startet en mindre 
handelskrig med Kina. I takt med at den amerikanske cen-
tralbank, Federal Reserve, har hævet renten, er Argentina 
og Tyrkiet røget ud i økonomisk krise, og andre vækstlande 
med statsgæld i dollar har vaklet. Den strammere penge-
politik har betydet, at rentekurven – forskellen på korte og 
lange renter – er fladet mere ud, hvilket historisk set har 
været et tidligt tegn på en kommende recession. Væksten 
er aftaget en smule i Kina og Europa. Storbritannien gør 
klar til et brexit, der muligvis vil gøre økonomisk skade. 
Geopolitiske spændinger og ekstreme vejrforhold har 
sendt olieprisen op over 80 dollar pr. tønde. 

Men alligevel er verdensøkonomien marcheret videre 
og vil nok vokse med lige under 4 pct. i 2018. For det skal 
vi takke USA, hvor efterspørgslen har været urokkeligt 
stærk. Trumps skattelettelser og ødsle finanslov har bety-
det en økonomisk stimulus på over 1 pct. af bnp. Det har 
holdt den amerikanske økonomi godt kørende på trods af 
Federal Reserves renteforhøjelser. Forbrugere såvel som 
firmaer har masser af penge og lader ikke til at være be-
kymrede om faresignalerne. 

For ikke særlig lang tid siden var det økonomiske op-
sving synkront på verdensplan, men nu er resten af verden 
afhængig af amerikansk rundhåndethed. Den sløve vækst 
i eurozonen får Den Europæiske Centralbanks beslutning 
om at stramme pengepolitikken til at virke forhastet. I 
visse af økonomierne i eurozonen – særligt Italien – er ef-
terspørgslen stadig lav, og markedspanik over statsgælden 
vil kunne gøre ondt. Japans centralbank har været mere 
lempelig, men væksten er også afmattet i Solens Rige. 
Kina har stadig svært ved at finde balancen mellem en 
stabil finanssektor og de vækstmål, de har sat sig for. Den 
kinesiske vækst i 2019 vil nok være tættere på 6 pct. end de 
normale 7 pct. 

Budgethanerne bliver ved med at løbe
Vil det amerikanske boom fortsætte med at pynte på det 
globale billede? Indtil videre ser det ud til, at budget-han-
erne vil blive ved med at løbe. Skattelettelserne vil få den 
maksimale effekt i 2019. Federal Reserve lader til at være 
fast besluttet på, at rentestigningen skal ske gradvist og 
ikke i et tempo, der stopper festen. Alligevel er der mange, 
der forudsiger en amerikansk recession i 2020. På trods af 
den forsigtige udrulning udgør Federal Reserve stadig en 
risiko, fordi der er stor usikkerhed omkring, hvornår rente-
stigningerne burde stoppe. Hvis det ender med en om-
vendt rentekurve, som det gjorde efter boomet i 1990’erne, 
kan det hurtigt gå galt. 

Det er også muligt, at der kommer problemer i finans-
verdenen. I den nuværende økonomi er aktiver af alle typer 
blevet dyre – der er ikke nogen åbenlyst ukontrolleret sek-
tor, hvor priserne er for høje såsom dotcom-aktierne i slut-

ningen af 90’erne eller huspriserne i slutningen af 00’erne. 
Men hvis man tvinger dem til at vælge, ville de fleste ana-
lytikere nok pege på de sprudlende virksomheder, der har 
lånt alt for meget. På lånemarkedet er kreditværdigheden 
forværret; Ifølge investeringsbanken Goldman Sachs er 
den del af lånemarkedet, der er vurderet til BBB – den lave-
ste kreditvurdering, der investeres i – vokset fra under 30 
pct. i 2009 til næsten 45 pct. nu. De er blot én nedgradering 
væk fra ‘junk’-status. Selv virksomheder med en A-vurde-
ring har fået flere gearede lån siden 2014. Mange investorer 
er nervøse over markedet for gearede lån, hvor renterne er 
variable – en høgeagtig Federal Reserve vil nemlig være 
farlig for låntagere med variable renter. Hvis lønstignin-
gerne bliver ved, vil det kun presse de rekordhøje overskud 
yderligere. 

Et vakkelvornt marked vil få investorer til at søge hen 
mod sikkerhed. Det vil kun give endnu mere styrke til dol-
laren, der allerede er steget 10 pct. på en handelsvægtet 
kurs siden begyndelsen af 2018. Vækstmarkedernes valu-
taer og aktiemarkeder har taget et dyk, siden dollaren steg. 
Heldigvis er det kun Argentina og Tyrkiet, der er kommet 
ud i et virkeligt stormvejr – de fleste andre steder er infla-
tion og budgetter relativt under kontrol. Men ingen er im-
mune over for en stærk dollar; Hvis blot skruen strammes 
nok, begynder den dollarudstedte gæld at gøre ondt. 

Endelig er der den fortsatte risiko om handelskon-
flikter. De problemer, Trump har skabt for de globale 
forsyningskæder, er blevet relativt kamufleret af hans 
økonomiske stimulus. Heldigvis er USA’s økonomi stor 
nok til, at handelsproblemer ikke kan sende den ud af kurs 
(en luksus, som briterne sikkert er misundelige over), men 
usikkerheden om endnu højere toldmure vil kunne skade 
forbrugertilliden, og selv USA vil ikke kunne undslippe 
konsekvenserne deraf.

Hvad skal man så forvente? Som altid er det vovet at 
forudse en kommende nedtur. Men den globale økonomi 
er ikke længere i et synkront opsving; tilstandene diverge-
rer. Og med så mange skyer i horisonten er det ikke svært 
at forestille sig et uvejr. 

Resten af verden følger USA
Hvis den amerikanske økonomi bremser op, følger resten af verden med
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Hvis man ser tilbage på nyhederne fra 2018, kunne 
man fristes til at tro, at det ikke var et godt år for 
verdensøkonomien. Præsident Donald Trump har 

indført straftold mod USA’s allierede og startet en mindre 
handelskrig med Kina. I takt med at den amerikanske cen-
tralbank, Federal Reserve, har hævet renten, er Argentina 
og Tyrkiet røget ud i økonomisk krise, og andre vækstlande 
med statsgæld i dollar har vaklet. Den strammere penge-
politik har betydet, at rentekurven – forskellen på korte og 
lange renter – er fladet mere ud, hvilket historisk set har 
været et tidligt tegn på en kommende recession. Væksten 
er aftaget en smule i Kina og Europa. Storbritannien gør 
klar til et brexit, der muligvis vil gøre økonomisk skade. 
Geopolitiske spændinger og ekstreme vejrforhold har 
sendt olieprisen op over 80 dollar pr. tønde. 

Men alligevel er verdensøkonomien marcheret videre 
og vil nok vokse med lige under 4 pct. i 2018. For det skal 
vi takke USA, hvor efterspørgslen har været urokkeligt 
stærk. Trumps skattelettelser og ødsle finanslov har bety-
det en økonomisk stimulus på over 1 pct. af bnp. Det har 
holdt den amerikanske økonomi godt kørende på trods af 
Federal Reserves renteforhøjelser. Forbrugere såvel som 
firmaer har masser af penge og lader ikke til at være be-
kymrede om faresignalerne. 

For ikke særlig lang tid siden var det økonomiske op-
sving synkront på verdensplan, men nu er resten af verden 
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om at stramme pengepolitikken til at virke forhastet. I 
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normale 7 pct. 

Budgethanerne bliver ved med at løbe
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Det er også muligt, at der kommer problemer i finans-
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ningen af 90’erne eller huspriserne i slutningen af 00’erne. 
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pct. i 2009 til næsten 45 pct. nu. De er blot én nedgradering 
væk fra ‘junk’-status. Selv virksomheder med en A-vurde-
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kurs siden begyndelsen af 2018. Vækstmarkedernes valu-
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Endelig er der den fortsatte risiko om handelskon-
flikter. De problemer, Trump har skabt for de globale 
forsyningskæder, er blevet relativt kamufleret af hans 
økonomiske stimulus. Heldigvis er USA’s økonomi stor 
nok til, at handelsproblemer ikke kan sende den ud af kurs 
(en luksus, som briterne sikkert er misundelige over), men 
usikkerheden om endnu højere toldmure vil kunne skade 
forbrugertilliden, og selv USA vil ikke kunne undslippe 
konsekvenserne deraf.

Hvad skal man så forvente? Som altid er det vovet at 
forudse en kommende nedtur. Men den globale økonomi 
er ikke længere i et synkront opsving; tilstandene diverge-
rer. Og med så mange skyer i horisonten er det ikke svært 
at forestille sig et uvejr. 

Resten af verden følger USA
Hvis den amerikanske økonomi bremser op, følger resten af verden med
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Kampen mod svindel og korruption i erhvervs- og fi-
nansverdenen er intensiveret i det sidste årti. Det er 
delvist takket være finanskrisen, der medførte stor 

folkelig vrede over, hvad mange anså for røveri begået af 
en plutokratisk overklasse. Det er også blevet hjulpet på 
vej af Panama Papers- og Paradise Papers-lækkerne, der af-
slørede systematisk skattesvindel og hemmeligholdelse af 
store kriminelle beløb i “jurisdiktioner med bankhemme-
lighed”. Men i 2019 vil kampen tabe momentum; Det bliver 
et trist år for dem, der forsøger at slå ned på korruption. 

Der er stadig meget at glædes over. Bestikkelse bliver 
jagtet mere ihærdigt end nogensinde før: Tænk blot på FI-
FA-skandalen, der har ledt til domfældelse mod flere med-
lemmer i toppen af fodboldverdenen, eller Brasiliens Lava 
Jato-efterforskning, der har ledt til retsforfølgelse af be-
stukne embedsmænd og ansatte 
i den statsejede olievirksom-
hed Petrobras. Internationalt 
samarbejde har båret frugt i en 
række komplekse, grænseover-
skridende korruptionssager, 
herunder megaskandalen om 
den statsejede malaysiske fond 
1MDB. Europa er blevet mere 
strikse med banker, der ikke har 
ordentlige foranstaltninger mod 
hvidvask. Regningen på 775 mio. 
euro (5,8 mia. kr.) til den holland-
ske storbank ING havde været 
utænkelig for bare få år siden. 

Aktivister er dog bange for, 
at vi har passeret højdepunktet 
i kampen mod finansiel krimi-
nalitet. Frygten er, at regeringer 
på begge sider af Atlanten vil 
nedprioritere det, i takt med at 
konkurrencen spidser til. I lang 
tid er USA gået forrest i kampen om at bekæmpe finan-
sielt fusk og straffe dem, der begår det (et eksempel er den 
stædige amerikanske indsats mod FIFA’s opportunister, 
mens Europa stadig kiggede den anden vej). Under Donald 
Trump er der dog sket et knap så diskret skift: Præsidenten 
anser antikorruptionslovgivning, såsom Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA), som en uretfærdig hæmsko for de 
amerikanske virksomheder, der vil konkurrere i udlan-
det. Han har kaldt FCPA “forfærdelig”. Ifølge data samlet 
af Syracuse University er antallet af offentlige sager om er-
hvervskriminalitet faldet til det laveste i over 20 år – faldet 
startede dog under daværende præsident Barack Obama. 

Trumps kritik af korruptionsbekæmpende lovgivning 
har dog haft størst indflydelse på olie-, gas- og mineindu-
strien, der i forvejen er berygtede for uærlige handelsme-
toder. Han har trukket USA ud af Extractive Industries 
Transparency Initiative, et globalt initiativ, der er tiltænkt 
som en standard for god selskabsledelse. Det var en sejr 

for amerikanske virksomheder, der længe har klaget over, 
at transparenskravene stillede dem i en dårlig position til 
at forhandle kontrakter sammenlignet med eksempelvis 
firmaer fra Rusland eller Kina, hvis regeringer ser mere 
igennem fingrene med bestikkelse i udlandet. 

I Europa vil billedet være mere blandet; Der vil være 
fremskridt nogle steder, men tilbageskridt andre steder. 
Aktivister er mest bekymrede over Storbritannien, der er 
Europas største finanscentrum. Regeringen har stejlet over 
Rusland i forbindelse med et nervegiftangreb og andre pro-
vokationer og truet med at slå hårdt ned på de oligark-for-
muer, der befinder sig i London. Men England er også nødt 
til at vise, at brexit ikke vil skade erhvervslivet. Noget tyder 
på, at en mindre hård linje mod bestikkelse og hvidvask er 
under opsejling, lige meget hvad retorikken lyder på.  

Andre har også påpeget den stigende antal af “deferred 
prosecution agreements” i Storbritannien.

I denne model – efter amerikansk forbillede – lader 
myndighederne selskaber af-
slutte en straffesag uden at er-
kende deres retlige skyld mod 
betaling af en stor bøde og 
overholdelse af en række vilkår 
– lidt som en betinget dom for 
virksomheder. Kritikere mener, 
at det er et udtryk for en mang-
lende regulatorisk rygrad, men 
hverken briterne eller resten af 
Europa har ressourcer nok til at 
håndhæve deres barske lovgiv-
ning mod korruption. 

Det mest skuffende vil nok 
alligevel være den manglende 
handling i forhold til at få åbnet 
op omkring ejerskabet af skuffe-
selskaber, der er meget anvendte 
til ulovlig virksomhed, også i 
USA, der stadig huser nogle af 
de mest uigennemtrængelige af 
slagsen. De politikere, der kæm-

per for mere gennemsigtighed, vil sikkert gøre endnu et 
forsøg på ny lovgivning i Kongressen, men det vil slå fejl. 
Donald Trump, hvis eget ejendomsfirma har tjent styr-
tende på salg af luksuslejligheder til rige udlændinge og 
deres hemmelige selskaber, vil ikke se det som en prioritet 
at ændre lovgivningen. 

Der har været en positiv udvikling omkring gennemsig-
tighed i erhvervslivet, men det er ikke sikkert, at det varer 
ved. Antikorruptionsaktivister jublede, da Storbritannien 
i 2016 blev det første land til at lancere et offentligt register 
for virksomheders ejerskab. Men nu frygter mange, at selv 
samme register er ved at udvikle sig til en dårligt udført  
god idé. Regeringen har brugt meget få ressourcer på at ve-
rificere de oplysninger, der er opgivet. I 2018 har der været 
en række tilfælde af “falske whistleblowere” – hvis den 
udvikling fortsætter, vil idéen næppe sprede sig. Det ned-
slående budskab i 2019 vil være, at mere gennemsigtighed 
ikke nødvendigvis kan løse alle problemer. 

Halvfærdigt arbejde
Forsøg på at slå ned på korruption vil være skuffende

Det sker i 2019

Hongkongs 
statsadvokat 

mod økonomisk 
kriminalitet lægger 

sag an mod 60 
firmaer og individer, 

det hidtil største 
sagsanlæg af sin 

slags

Conscious uncoupling
A memo on the City of London after Brexit

1. The City of London is a story of constant reinvention, from the establishment of the East 

India Company (1600) to Big Bang deregulation under Margaret Thatcher. This memo 

sets out a strategy for the post-Brexit era. It advocates neither a return to the “light touch” 

regulation of the Blair-Brown years, nor the “clean break” from the eu promoted (naively) 

by some cabinet colleagues. It proposes a sensible middle course.

2. The City remains one of the world’s two great financial centres, alongside New York. 

Our capital markets are deep, open and growing. We cannot be shackled by continental 

counterparts who have neither the appetite nor the capacity to manage cross-border 

financial risk. The uk has 37% of the world’s forex trading (France and Germany have 3% 

and 2% respectively) and 95% of the global market in interest-rate swaps. Around half of the 

debt and equity issued by eu companies is underwritten by banks based in Britain.  

3. Brexiteers boast that the eu needs the City more than the City needs the eu. This misses the 

point. What matters is how the City and the eu respond to the clear and present threat from 

President Donald Trump’s America. The one-time champion of globalisation is dismantling 

the post-war liberal order, imposing industrial tariffs on allies, using the dollar as a 

sanctions weapon and targeting Germany as a free-rider. 

4. We should gently remind our friends in Paris and Berlin that they would be unwise to 

damage London in favour of a newly perfidious America. Frankfurt and Paris are pygmy 

financial centres compared with New York. The City is a safe hedge. This is realpolitik 

worthy of Bismarck and Richelieu.

5. Yet we must not tether the City too tightly to Europe. The cultural differences are profound 

and go to the heart of managing risk in capital markets. The continentals are harmonisers. 

eu regulators want to ring-fence capital, keeping it at home in case of crisis. The Bank of 

England is far more relaxed about financial ebbs and flows. 

6. uk-based financial institutions will not enjoy friction-free access to the single market. But 

the City cannot simply be a rule-taker. Our best shot is to start with equivalent rulebooks, 

agree on common principles and move gradually towards withdrawal with clear timelines 

and notice periods. You might call this “conscious uncoupling”. 

7. Britain must continue to champion liberal, market-friendly principles in global forums.  

We cannot be open for business and closed to foreigners. Mark Carney, our Canadian 

import as governor of the Bank of England, has been an effective chair of the Financial 

Stability Board. Outside the eu, we will have to fight harder for big international jobs.

8. The uk should also look beyond its traditional strengths such as insurance (ripe for ai 

disruption) and asset management (vulnerable to poaching from Paris and Luxembourg). 

We should focus on future opportunities such as sustainable finance and cross-border 

renminbi trading out of China.

9. And we must turn a cold eye to our regulatory system. This is not the time to dismantle 

George Osborne’s post-crash arrangements (however tempting, prime minister). But City 

institutions are right to complain about overlap, duplication and fragmentation. Banks  

are spending up to three-quarters of their it budgets on post-crash regulation. 

10. Finally, a word on “fintech”. It is the best bet for modernising our financial infrastructure, to 

help banks deal with the coming competition from Big Tech.

11. In conclusion, the City is a vital national and global asset. It has a glorious past and an 

uncertain present. With a little imagination, it will have a great future.

 

Lionel Barber  
redaktør,  
Financial Times
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nansverdenen er intensiveret i det sidste årti. Det er 
delvist takket være finanskrisen, der medførte stor 

folkelig vrede over, hvad mange anså for røveri begået af 
en plutokratisk overklasse. Det er også blevet hjulpet på 
vej af Panama Papers- og Paradise Papers-lækkerne, der af-
slørede systematisk skattesvindel og hemmeligholdelse af 
store kriminelle beløb i “jurisdiktioner med bankhemme-
lighed”. Men i 2019 vil kampen tabe momentum; Det bliver 
et trist år for dem, der forsøger at slå ned på korruption. 

Der er stadig meget at glædes over. Bestikkelse bliver 
jagtet mere ihærdigt end nogensinde før: Tænk blot på FI-
FA-skandalen, der har ledt til domfældelse mod flere med-
lemmer i toppen af fodboldverdenen, eller Brasiliens Lava 
Jato-efterforskning, der har ledt til retsforfølgelse af be-
stukne embedsmænd og ansatte 
i den statsejede olievirksom-
hed Petrobras. Internationalt 
samarbejde har båret frugt i en 
række komplekse, grænseover-
skridende korruptionssager, 
herunder megaskandalen om 
den statsejede malaysiske fond 
1MDB. Europa er blevet mere 
strikse med banker, der ikke har 
ordentlige foranstaltninger mod 
hvidvask. Regningen på 775 mio. 
euro (5,8 mia. kr.) til den holland-
ske storbank ING havde været 
utænkelig for bare få år siden. 

Aktivister er dog bange for, 
at vi har passeret højdepunktet 
i kampen mod finansiel krimi-
nalitet. Frygten er, at regeringer 
på begge sider af Atlanten vil 
nedprioritere det, i takt med at 
konkurrencen spidser til. I lang 
tid er USA gået forrest i kampen om at bekæmpe finan-
sielt fusk og straffe dem, der begår det (et eksempel er den 
stædige amerikanske indsats mod FIFA’s opportunister, 
mens Europa stadig kiggede den anden vej). Under Donald 
Trump er der dog sket et knap så diskret skift: Præsidenten 
anser antikorruptionslovgivning, såsom Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA), som en uretfærdig hæmsko for de 
amerikanske virksomheder, der vil konkurrere i udlan-
det. Han har kaldt FCPA “forfærdelig”. Ifølge data samlet 
af Syracuse University er antallet af offentlige sager om er-
hvervskriminalitet faldet til det laveste i over 20 år – faldet 
startede dog under daværende præsident Barack Obama. 

Trumps kritik af korruptionsbekæmpende lovgivning 
har dog haft størst indflydelse på olie-, gas- og mineindu-
strien, der i forvejen er berygtede for uærlige handelsme-
toder. Han har trukket USA ud af Extractive Industries 
Transparency Initiative, et globalt initiativ, der er tiltænkt 
som en standard for god selskabsledelse. Det var en sejr 

for amerikanske virksomheder, der længe har klaget over, 
at transparenskravene stillede dem i en dårlig position til 
at forhandle kontrakter sammenlignet med eksempelvis 
firmaer fra Rusland eller Kina, hvis regeringer ser mere 
igennem fingrene med bestikkelse i udlandet. 

I Europa vil billedet være mere blandet; Der vil være 
fremskridt nogle steder, men tilbageskridt andre steder. 
Aktivister er mest bekymrede over Storbritannien, der er 
Europas største finanscentrum. Regeringen har stejlet over 
Rusland i forbindelse med et nervegiftangreb og andre pro-
vokationer og truet med at slå hårdt ned på de oligark-for-
muer, der befinder sig i London. Men England er også nødt 
til at vise, at brexit ikke vil skade erhvervslivet. Noget tyder 
på, at en mindre hård linje mod bestikkelse og hvidvask er 
under opsejling, lige meget hvad retorikken lyder på.  

Andre har også påpeget den stigende antal af “deferred 
prosecution agreements” i Storbritannien.

I denne model – efter amerikansk forbillede – lader 
myndighederne selskaber af-
slutte en straffesag uden at er-
kende deres retlige skyld mod 
betaling af en stor bøde og 
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at det er et udtryk for en mang-
lende regulatorisk rygrad, men 
hverken briterne eller resten af 
Europa har ressourcer nok til at 
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selskaber, der er meget anvendte 
til ulovlig virksomhed, også i 
USA, der stadig huser nogle af 
de mest uigennemtrængelige af 
slagsen. De politikere, der kæm-

per for mere gennemsigtighed, vil sikkert gøre endnu et 
forsøg på ny lovgivning i Kongressen, men det vil slå fejl. 
Donald Trump, hvis eget ejendomsfirma har tjent styr-
tende på salg af luksuslejligheder til rige udlændinge og 
deres hemmelige selskaber, vil ikke se det som en prioritet 
at ændre lovgivningen. 

Der har været en positiv udvikling omkring gennemsig-
tighed i erhvervslivet, men det er ikke sikkert, at det varer 
ved. Antikorruptionsaktivister jublede, da Storbritannien 
i 2016 blev det første land til at lancere et offentligt register 
for virksomheders ejerskab. Men nu frygter mange, at selv 
samme register er ved at udvikle sig til en dårligt udført  
god idé. Regeringen har brugt meget få ressourcer på at ve-
rificere de oplysninger, der er opgivet. I 2018 har der været 
en række tilfælde af “falske whistleblowere” – hvis den 
udvikling fortsætter, vil idéen næppe sprede sig. Det ned-
slående budskab i 2019 vil være, at mere gennemsigtighed 
ikke nødvendigvis kan løse alle problemer. 
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Conscious uncoupling
A memo on the City of London after Brexit

1. The City of London is a story of constant reinvention, from the establishment of the East 

India Company (1600) to Big Bang deregulation under Margaret Thatcher. This memo 

sets out a strategy for the post-Brexit era. It advocates neither a return to the “light touch” 

regulation of the Blair-Brown years, nor the “clean break” from the eu promoted (naively) 

by some cabinet colleagues. It proposes a sensible middle course.

2. The City remains one of the world’s two great financial centres, alongside New York. 

Our capital markets are deep, open and growing. We cannot be shackled by continental 

counterparts who have neither the appetite nor the capacity to manage cross-border 

financial risk. The uk has 37% of the world’s forex trading (France and Germany have 3% 

and 2% respectively) and 95% of the global market in interest-rate swaps. Around half of the 

debt and equity issued by eu companies is underwritten by banks based in Britain.  

3. Brexiteers boast that the eu needs the City more than the City needs the eu. This misses the 

point. What matters is how the City and the eu respond to the clear and present threat from 

President Donald Trump’s America. The one-time champion of globalisation is dismantling 

the post-war liberal order, imposing industrial tariffs on allies, using the dollar as a 

sanctions weapon and targeting Germany as a free-rider. 

4. We should gently remind our friends in Paris and Berlin that they would be unwise to 

damage London in favour of a newly perfidious America. Frankfurt and Paris are pygmy 

financial centres compared with New York. The City is a safe hedge. This is realpolitik 

worthy of Bismarck and Richelieu.

5. Yet we must not tether the City too tightly to Europe. The cultural differences are profound 

and go to the heart of managing risk in capital markets. The continentals are harmonisers. 

eu regulators want to ring-fence capital, keeping it at home in case of crisis. The Bank of 

England is far more relaxed about financial ebbs and flows. 

6. uk-based financial institutions will not enjoy friction-free access to the single market. But 

the City cannot simply be a rule-taker. Our best shot is to start with equivalent rulebooks, 

agree on common principles and move gradually towards withdrawal with clear timelines 

and notice periods. You might call this “conscious uncoupling”. 

7. Britain must continue to champion liberal, market-friendly principles in global forums.  

We cannot be open for business and closed to foreigners. Mark Carney, our Canadian 

import as governor of the Bank of England, has been an effective chair of the Financial 

Stability Board. Outside the eu, we will have to fight harder for big international jobs.

8. The uk should also look beyond its traditional strengths such as insurance (ripe for ai 

disruption) and asset management (vulnerable to poaching from Paris and Luxembourg). 

We should focus on future opportunities such as sustainable finance and cross-border 

renminbi trading out of China.

9. And we must turn a cold eye to our regulatory system. This is not the time to dismantle 

George Osborne’s post-crash arrangements (however tempting, prime minister). But City 

institutions are right to complain about overlap, duplication and fragmentation. Banks  

are spending up to three-quarters of their it budgets on post-crash regulation. 

10. Finally, a word on “fintech”. It is the best bet for modernising our financial infrastructure, to 

help banks deal with the coming competition from Big Tech.

11. In conclusion, the City is a vital national and global asset. It has a glorious past and an 

uncertain present. With a little imagination, it will have a great future.

 

Lionel Barber  
redaktør,  
Financial Times
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er kun britiske HSBC med i den globale top 7, og de tjener 
størstedelen af deres penge i Asien. Siden finanskrisen er 
de genopståede amerikanske kæmper og nye kinesiske 
mastodonter kommet langt foran deres europæiske mod-
parter. Wall Street dominerer billedet, selv når det kommer 
til afkast på investeringer i Europa. Ifølge analysevirksom-
heden Dealogic er ingen banker i eurozonen – heller ikke 
den engang kæphøje Deutsche Bank – med i top 5 for de 
første ni måneder af 2018. Lidt ekstra vægt ville kunne gøre 
meget, ikke blot for den europæiske stolthed. Besparelser 
på faste udgifter betyder også, at fusioner kan lede til be-
sparelser for virksomheder og husstande. 

Ganske vist er vejen til alteret belagt med forhindrin-
ger. Besparelser er sværere at finde hos internationale 
sammenslutninger, end de er ved indenlandske, især ved 
bankdrift. Afdelingsnetværket overlapper ikke, og forskel-
lige normer for regnskabsførelse, for ikke at nævne sprog-
forskellen, kan ikke bare ønskes væk. Og de selv samme 
embedsmænd, der håber på disse megafusioner, har ikke 
formået at sikre et lovmæssigt fundament. Den europæi-
ske bankunion – et fælles regelsæt til det indre marked – er 
endnu ikke færdig. Der er stadig ingen fælles ordning for 
risikostyring, der teoretisk set ville betyde, at tyske opspa-
ringer vil kunne bruges til at finansiere italienske lån, og 
en sådan ordning lader ikke til at være på trapperne; Ty-
skerne er simpelthen for modvillige til at stå som garant 
for de uansvarlige sydeuropæere. Selvom eurozonen har 
fælles systemer til at overvåge banker og “løse” dårlige 
udlån, er der stadig massevis af nationale variationer, 
(såsom regler for hvor stor eksponeringen må være over 
for enkelte låntagere eller konkurslovgivning). 

Alligevel er grænseoverskridende banker den logiske 
konklusion på det indre marked. Banker kan naturligvis få 
fodfæste uden at købe sig ind på andre markeder – BNP Pari-
bas siger, at de lige så stille har nappet kunder fra Tysklands 
to største banker – men det er begrænset, hvor langt man 
kan nå med små skridt. Men selv beskedne sammenlæg-
ninger kan få stor betydning. Hollandske ING er blevet den 
tredjestørste bank i Tyskland uden at åbne en eneste filial 
blot ved gradvist at opkøbe en netbank mellem 1998 og 2003.

Der er stadig rig mulighed for national konsolidering. 
Der er 1600 banker i Tyskland. Deutsche Bank, den største, 
er også en mulig partner for Commerzbank – men ingen 
af dem vil have del i den andens problemer. I Tyskland og 
Spanien er der stadig behov for oprydning i de mindre, 
svækkede banker. I sidste ende er europæiske banker nødt 
til at slå sig sammen for at slå sig op. 

Det forventes, 
at Uber bliver 
børsnoteret i 

2019. Bliver det 
den største 

børsnotering 
nogensinde? 

Rekordholderen er 
Alibaba, der blev 

værdisat til 25 mia. 
dollar (165 mia. kr.), 

da selskabet blev 
noteret på New York 

Stock Exchange 
i 2014. Uber er 

blevet vurderet til 
76 mia. dollar (501 
mia. kr.), men visse 
investeringsbanker, 

der håber at 
købe sig ind ved 

kørselsselskabets 
børsintroduktion, 

har værdisat firmaet 
til 120 mia. dollar 

(792 mia. kr.) – mere 
end General Motors, 
Ford og Fiat Chrysler 

tilsammen. Man 
regner også med, 
at Ubers rival Lyft 

bliver noteret i 2019 
– til en forventet 
værdi af 15 mia. 

dollar (99 mia. kr.)

Det sorte guld
Høje oliepriser vil give grund til bekymring

Charlotte Howard energi- og råvarekorrespondent,  
The Economist neW York

Observatører er besat af olieprisen, og med god 
grund. Dens kurve kan skabe formuer, ændre den 
globale magtbalance og skubbe en vakkelvorn øko-

nomi ud i en recession. I 2018 steg prisen på råolie til det 
højeste niveau siden 2014. Præsident Donald Trump beor-
drede – i et tweet – Opec, organisationen for de olieekspor-
terende lande, til at skrue op for produktionen. Men selv 
hvis Opecs medlemmer ønskede at holde priserne nede, er 

det ikke sikkert, at de kan.
Den største rystelse for olie-

markedet kom i november. USA 
genindførte sanktioner mod Iran, 
der i 2017 var verdens fjerdestør-
ste producent af råolie. Trump vil 
have den iranske olieproduktion 
ned på nul, men Kina vil sandsyn-
ligvis fortsætte med at importere 
iransk råolie, og amerikanerne 
vil måske endda frafalde nogle 
af sanktionerne. Alligevel vil den 
iranske olieeksport styrtdykke 
i 2019. Andre producenter vil få 

svært ved at fylde hullet. Opgaven vil i uforholdsmæssig 
grad ligge hos Saudi-Arabien, der har fungeret som en 
slags centralbank for oliemarkedet. Her ønsker man en 
oliepris, der er høj nok til at understøtte den saudiske øko-
nomi, men ikke høj nok til at tirre deres allierede i USA 
eller bremse den globale vækst og dermed efterspørgs-
len. I denne svære balancegang har Saudi-Arabien fået en 
magtfuld ny allieret, nemlig Rusland – i takt med at den 
amerikanske olieproduktion er taget til, har russerne og 
saudierne koordineret deres udvinding for at holde prisen 
i balance. Men det kan blive en endnu sværere opgave i 
2019 af følgende tre grunde:

For det første tvivler mange på, at Saudi-Arabien over-
hovedet har kapacitet til at udvinde nok olie til ikke at bruge 
af deres reserver. 

For det andet ser andre olieproducerende lande også 
ustabile ud. Venezuela er i krise, og dets produktion vil dale 
yderligere. Irak producerer nu mere olie end Kina og Ca-
nada, men den irakiske regering er skrøbelig, og det kan gå 
udover olieproduktionen. Problemer i andre lande, såsom 
Libyen og Nigeria, kan også forværres. 

Den tredje faktor er usikkerheden om USA’s oliepro-
duktion. Det Internationale Energiagentur forudser, at det 
amerikanske olieboom i 2019 vil udgøre den største stig-
ning i olieudvinding, der nogensinde er blevet målt. 

Hvis vi ser længere ud i fremtiden, hvor skal vi så finde 
nye reserver? De fleste olieselskaber har skruet ned for in-
vesteringerne; De er næsten halveret fra 2014 til 2017. Stør-
stedelen af pengene går nu til den amerikanske skiferolie, 
hvor produktionen går hurtigere, men kilderne omvendt 
også løber hurtigere tør. Industrien har mistet appetitten 
for dyre, langsigtede projekter. Måske vil priserne stige til 
så højt et niveau i 2019, at de igen får blod på tanden. 

Olieproduktionen stiger

Kilde: EIA

Råolieproduktion, tønder pr. dag, mio.
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Patrick Lane finansredaktør, The Economist

Man skal ikke lytte til EU-embedsmænd særligt 
længe, før ordene “indre marked” bliver nævnt. 
Alligevel er en af unionens mest grundlæggende 

aktiviteter, nemlig finans, stadig opdelt langs landegræn-
ser. Jo, vistnok er mange europæiske banker (Nordea, San-
tander med flere) ikke et uvant syn uden for bankernes 
hjemlande, men ifølge Den Europæiske Centralbank (ECB) 
gælder det for 86 pct. af alle banklån i eurozonen, at lånta-
ger og långiver har samme nationalitet – et tal, der ikke har 
rykket sig synderligt siden finanskrisen i 2008. 

Det er på høje tid, at der kommer yderligere integration 
på dette område, og den mest oplagte måde vil være fu-
sioner mellem europæiske banker. I 2019 vil minimum ét 
forelsket par tage hinanden til ægte – spørgsmålet er bare 
hvilket. Rygterne har længe svirret om en et forhold mel-
lem en af Frankrigs tre store banker – BNP Paribas, Crédit 
Agricole og Société Générale – og Tysklands næststørste, 
Commerzbank. Commerzbank kan også blive overtaget 
af Unicredit, Italiens største udlåner, der allerede ejer en 
tysk bank, nemlig Hypovereinsbank, samt en række virk-
somheder i Centraleuropa. Cirklen slutter med rygter om 
en forening af Unicredit og Société Générale – og det er 
muligvis det mest sandsynlige (Unicredits franske chef, 
Jean-Pierre Mustier, har tidligere været direktør for Société 
Générales investeringsbank). 

Mange magtfulde mennesker – hvad enten det er i 
EU-Kommissionen, ECB eller i selve bankerne – så gerne, 
at rygterne blev til virkelighed. Globalt set spiller selv de al-
lerstørste europæiske banker blot biroller – målt på aktiver 

Giftelystne banker
Vil nogen europæiske banker slå sig sammen?

Simon Long international redaktør, The Economist

I nogle mindre oplyste dele af verden bruger man 
stadig små, flade metalskiver og rektangulære papir-

stykker (det forlyder, at man kalder det kontanter) til at 
betale for ting. Lige så bemærkelsesværdigt er det, at der 
også er nogle, der stadig udfylder, daterer og underskri-
ver nogle særligt skårne papirlapper og så lægger dem i 
postkassen (de går under navnet check). Men tre andre 
betalingsmoder er ved at vinde frem: Internetoverførs-
ler, plastickort – enten med underskrift, autentificeret 
med et personligt tal (en såkaldt PIN-kode) eller let viftet 
hen over en terminal – og til sidst mobiltelefonen. Det 
er særligt sidstnævnte, der vil vinde yderligere indpas i 
2019, og især de kinesiske betalingsmetoder vil ubarm-
hjertigt sprede sig til resten af verden. 

To kinesiske betalingssystemer har spredt sig til 
udlandet. Den ene er Alipay, et smartphone-baseret 
system oprindeligt designet til onlinemarkedet Taobao, 
der er ejet af Alibaba, Kinas gigant inden for internet-
handel. Under det nye navn Ant Financial har firmaet 
i 2018 hentet kapital svarende til en værdisætning på 
150 mia. dollar (mere end Goldman Sachs’), og brugerne 
tæller nu mere en 870 mio. Rivalen er WeChat Pay, som 
er udviklet af endnu en tech-kæmpe, nemlig Tencent. 
De fleste kinesere bruger begge dele. 

Og begge parter udvider i udlandet. Nogle antager, 
at en tredjedel af Alipays brugere bor uden for Kina. 
Alipay formidlede 2,6 gange så mange ikkekinesiske 
transaktioner i sommeren 2018, som det gjorde i som-
meren 2017. Ligesom WeChat Pay forsøger man at nå de 
udenlandske markeder ved hjælp af det stigende antal 
kinesiske turister. Det er nu en godkendt betalingsform 
i over 40 lande. Udover sin ekspansion i eget navn er 
Alipay også begyndt at købe sig ind hos andre betalings-

Kineserne kommer

Kend dem på deres QR-koder

virksomheder i Asien – herunder Paytm i Indien, ePaisa 
i Pakistan og Dana i Indonesien. WeChat Pay udvider 
også i Sydøstasien. 

Betalingssystemerne, de to firmaer formidler, er så 
allestedsværende i Kina, at selv tiggere bruger dem. 
De er baseret på de såkaldte Quick Response-koder 
eller QR-koder – de firkantede, sort-hvide mønstre af 
mindre kvadrater, der først blev anvendt i den japanske 
bilindustri i 90’erne. Der er to grunde til, at de vil tage 
markedsandele fra andre betalingsløsninger: Først og 
fremmest er det kinesiske marked og dets fortsatte 
vækst så stort, at det næsten er uundgåeligt, men også 
fordi de er nemme og billige at bruge.  

For et godt eksempel på, hvordan de nye kinesiske 
betalingsløsninger ville kunne 
rodfæste sig, skal man bare kigge 
til Finland. Det finske betalingssy-
stem ePassi blev født tilbage i 2007 
af en softwarevirksomhed, hvis 
ansatte pressede ledelsen til at give 
dem en række medarbejderfordele, 
såsom fitnessmedlemskaber og 
massage (Finland er et dejligt sted). 
Deres forkærlighed for det digitale 
fik dem til at forbigå papirkuponer 
til fordel for en virtuel erstatning 

– først i form af sms’er, senere gennem en app. Ønsket 
om at servicere de 300.000-400.000 kinesiske turister, 
der årligt besøger Finland, ledte ePassi til et samarbejde 
med Alipay, hvilket hurtigt førte til den erkendelse, at 
QR-koder også ville passe som hånd i handske med 
deres egen app. I 2018 annoncerede ePassi et samar-
bejde med Nordea, Nordens største bank, om at tilbyde 
betalingsløsninger baseret på QR-koder til et bredere 
publikum. 

Der vil sikkert være nogle, der vil modstå QR-revolu-
tionen, men til dem har kineserne China Unionpay, det 
statsejede firma, der dominerer betalingskortmarkedet 
i Kina. Kortet bliver accepteret af mere end 41 mio. 
forhandlere og 2 mio. hæveautomater i mere end 170 
lande, og også de planlægger at ekspandere yderligere. 

Det sker i 2019
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Kilde: Dealogic

Omsætning i investeringsbanker i Europa, jan.-sep. 2018

   Bank  mio. dollar 
 1 J.P. Morgan  1168
 2 Goldman Sachs 978
 3 Citigroup 747
 4 Morgan Stanley 729
 5 Barclays 711
 6 Deutsche Bank 654
 7 Credit Suisse  651
 8 Bank of America Merrill Lynch 609
 9 HSBC 569
 10 BNP Paribas  562
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er kun britiske HSBC med i den globale top 7, og de tjener 
størstedelen af deres penge i Asien. Siden finanskrisen er 
de genopståede amerikanske kæmper og nye kinesiske 
mastodonter kommet langt foran deres europæiske mod-
parter. Wall Street dominerer billedet, selv når det kommer 
til afkast på investeringer i Europa. Ifølge analysevirksom-
heden Dealogic er ingen banker i eurozonen – heller ikke 
den engang kæphøje Deutsche Bank – med i top 5 for de 
første ni måneder af 2018. Lidt ekstra vægt ville kunne gøre 
meget, ikke blot for den europæiske stolthed. Besparelser 
på faste udgifter betyder også, at fusioner kan lede til be-
sparelser for virksomheder og husstande. 

Ganske vist er vejen til alteret belagt med forhindrin-
ger. Besparelser er sværere at finde hos internationale 
sammenslutninger, end de er ved indenlandske, især ved 
bankdrift. Afdelingsnetværket overlapper ikke, og forskel-
lige normer for regnskabsførelse, for ikke at nævne sprog-
forskellen, kan ikke bare ønskes væk. Og de selv samme 
embedsmænd, der håber på disse megafusioner, har ikke 
formået at sikre et lovmæssigt fundament. Den europæi-
ske bankunion – et fælles regelsæt til det indre marked – er 
endnu ikke færdig. Der er stadig ingen fælles ordning for 
risikostyring, der teoretisk set ville betyde, at tyske opspa-
ringer vil kunne bruges til at finansiere italienske lån, og 
en sådan ordning lader ikke til at være på trapperne; Ty-
skerne er simpelthen for modvillige til at stå som garant 
for de uansvarlige sydeuropæere. Selvom eurozonen har 
fælles systemer til at overvåge banker og “løse” dårlige 
udlån, er der stadig massevis af nationale variationer, 
(såsom regler for hvor stor eksponeringen må være over 
for enkelte låntagere eller konkurslovgivning). 

Alligevel er grænseoverskridende banker den logiske 
konklusion på det indre marked. Banker kan naturligvis få 
fodfæste uden at købe sig ind på andre markeder – BNP Pari-
bas siger, at de lige så stille har nappet kunder fra Tysklands 
to største banker – men det er begrænset, hvor langt man 
kan nå med små skridt. Men selv beskedne sammenlæg-
ninger kan få stor betydning. Hollandske ING er blevet den 
tredjestørste bank i Tyskland uden at åbne en eneste filial 
blot ved gradvist at opkøbe en netbank mellem 1998 og 2003.

Der er stadig rig mulighed for national konsolidering. 
Der er 1600 banker i Tyskland. Deutsche Bank, den største, 
er også en mulig partner for Commerzbank – men ingen 
af dem vil have del i den andens problemer. I Tyskland og 
Spanien er der stadig behov for oprydning i de mindre, 
svækkede banker. I sidste ende er europæiske banker nødt 
til at slå sig sammen for at slå sig op. 
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Det sorte guld
Høje oliepriser vil give grund til bekymring

Charlotte Howard energi- og råvarekorrespondent,  
The Economist neW York

Observatører er besat af olieprisen, og med god 
grund. Dens kurve kan skabe formuer, ændre den 
globale magtbalance og skubbe en vakkelvorn øko-

nomi ud i en recession. I 2018 steg prisen på råolie til det 
højeste niveau siden 2014. Præsident Donald Trump beor-
drede – i et tweet – Opec, organisationen for de olieekspor-
terende lande, til at skrue op for produktionen. Men selv 
hvis Opecs medlemmer ønskede at holde priserne nede, er 

det ikke sikkert, at de kan.
Den største rystelse for olie-

markedet kom i november. USA 
genindførte sanktioner mod Iran, 
der i 2017 var verdens fjerdestør-
ste producent af råolie. Trump vil 
have den iranske olieproduktion 
ned på nul, men Kina vil sandsyn-
ligvis fortsætte med at importere 
iransk råolie, og amerikanerne 
vil måske endda frafalde nogle 
af sanktionerne. Alligevel vil den 
iranske olieeksport styrtdykke 
i 2019. Andre producenter vil få 

svært ved at fylde hullet. Opgaven vil i uforholdsmæssig 
grad ligge hos Saudi-Arabien, der har fungeret som en 
slags centralbank for oliemarkedet. Her ønsker man en 
oliepris, der er høj nok til at understøtte den saudiske øko-
nomi, men ikke høj nok til at tirre deres allierede i USA 
eller bremse den globale vækst og dermed efterspørgs-
len. I denne svære balancegang har Saudi-Arabien fået en 
magtfuld ny allieret, nemlig Rusland – i takt med at den 
amerikanske olieproduktion er taget til, har russerne og 
saudierne koordineret deres udvinding for at holde prisen 
i balance. Men det kan blive en endnu sværere opgave i 
2019 af følgende tre grunde:

For det første tvivler mange på, at Saudi-Arabien over-
hovedet har kapacitet til at udvinde nok olie til ikke at bruge 
af deres reserver. 

For det andet ser andre olieproducerende lande også 
ustabile ud. Venezuela er i krise, og dets produktion vil dale 
yderligere. Irak producerer nu mere olie end Kina og Ca-
nada, men den irakiske regering er skrøbelig, og det kan gå 
udover olieproduktionen. Problemer i andre lande, såsom 
Libyen og Nigeria, kan også forværres. 

Den tredje faktor er usikkerheden om USA’s oliepro-
duktion. Det Internationale Energiagentur forudser, at det 
amerikanske olieboom i 2019 vil udgøre den største stig-
ning i olieudvinding, der nogensinde er blevet målt. 

Hvis vi ser længere ud i fremtiden, hvor skal vi så finde 
nye reserver? De fleste olieselskaber har skruet ned for in-
vesteringerne; De er næsten halveret fra 2014 til 2017. Stør-
stedelen af pengene går nu til den amerikanske skiferolie, 
hvor produktionen går hurtigere, men kilderne omvendt 
også løber hurtigere tør. Industrien har mistet appetitten 
for dyre, langsigtede projekter. Måske vil priserne stige til 
så højt et niveau i 2019, at de igen får blod på tanden. 

Olieproduktionen stiger

Kilde: EIA

Råolieproduktion, tønder pr. dag, mio.

1994 2000 05 10 15 18

0

3

6

9

12
RuslandSaudi-Arabien

USA

Patrick Lane finansredaktør, The Economist

Man skal ikke lytte til EU-embedsmænd særligt 
længe, før ordene “indre marked” bliver nævnt. 
Alligevel er en af unionens mest grundlæggende 

aktiviteter, nemlig finans, stadig opdelt langs landegræn-
ser. Jo, vistnok er mange europæiske banker (Nordea, San-
tander med flere) ikke et uvant syn uden for bankernes 
hjemlande, men ifølge Den Europæiske Centralbank (ECB) 
gælder det for 86 pct. af alle banklån i eurozonen, at lånta-
ger og långiver har samme nationalitet – et tal, der ikke har 
rykket sig synderligt siden finanskrisen i 2008. 

Det er på høje tid, at der kommer yderligere integration 
på dette område, og den mest oplagte måde vil være fu-
sioner mellem europæiske banker. I 2019 vil minimum ét 
forelsket par tage hinanden til ægte – spørgsmålet er bare 
hvilket. Rygterne har længe svirret om en et forhold mel-
lem en af Frankrigs tre store banker – BNP Paribas, Crédit 
Agricole og Société Générale – og Tysklands næststørste, 
Commerzbank. Commerzbank kan også blive overtaget 
af Unicredit, Italiens største udlåner, der allerede ejer en 
tysk bank, nemlig Hypovereinsbank, samt en række virk-
somheder i Centraleuropa. Cirklen slutter med rygter om 
en forening af Unicredit og Société Générale – og det er 
muligvis det mest sandsynlige (Unicredits franske chef, 
Jean-Pierre Mustier, har tidligere været direktør for Société 
Générales investeringsbank). 

Mange magtfulde mennesker – hvad enten det er i 
EU-Kommissionen, ECB eller i selve bankerne – så gerne, 
at rygterne blev til virkelighed. Globalt set spiller selv de al-
lerstørste europæiske banker blot biroller – målt på aktiver 

Giftelystne banker
Vil nogen europæiske banker slå sig sammen?

Simon Long international redaktør, The Economist

I nogle mindre oplyste dele af verden bruger man 
stadig små, flade metalskiver og rektangulære papir-

stykker (det forlyder, at man kalder det kontanter) til at 
betale for ting. Lige så bemærkelsesværdigt er det, at der 
også er nogle, der stadig udfylder, daterer og underskri-
ver nogle særligt skårne papirlapper og så lægger dem i 
postkassen (de går under navnet check). Men tre andre 
betalingsmoder er ved at vinde frem: Internetoverførs-
ler, plastickort – enten med underskrift, autentificeret 
med et personligt tal (en såkaldt PIN-kode) eller let viftet 
hen over en terminal – og til sidst mobiltelefonen. Det 
er særligt sidstnævnte, der vil vinde yderligere indpas i 
2019, og især de kinesiske betalingsmetoder vil ubarm-
hjertigt sprede sig til resten af verden. 

To kinesiske betalingssystemer har spredt sig til 
udlandet. Den ene er Alipay, et smartphone-baseret 
system oprindeligt designet til onlinemarkedet Taobao, 
der er ejet af Alibaba, Kinas gigant inden for internet-
handel. Under det nye navn Ant Financial har firmaet 
i 2018 hentet kapital svarende til en værdisætning på 
150 mia. dollar (mere end Goldman Sachs’), og brugerne 
tæller nu mere en 870 mio. Rivalen er WeChat Pay, som 
er udviklet af endnu en tech-kæmpe, nemlig Tencent. 
De fleste kinesere bruger begge dele. 

Og begge parter udvider i udlandet. Nogle antager, 
at en tredjedel af Alipays brugere bor uden for Kina. 
Alipay formidlede 2,6 gange så mange ikkekinesiske 
transaktioner i sommeren 2018, som det gjorde i som-
meren 2017. Ligesom WeChat Pay forsøger man at nå de 
udenlandske markeder ved hjælp af det stigende antal 
kinesiske turister. Det er nu en godkendt betalingsform 
i over 40 lande. Udover sin ekspansion i eget navn er 
Alipay også begyndt at købe sig ind hos andre betalings-

Kineserne kommer

Kend dem på deres QR-koder

virksomheder i Asien – herunder Paytm i Indien, ePaisa 
i Pakistan og Dana i Indonesien. WeChat Pay udvider 
også i Sydøstasien. 

Betalingssystemerne, de to firmaer formidler, er så 
allestedsværende i Kina, at selv tiggere bruger dem. 
De er baseret på de såkaldte Quick Response-koder 
eller QR-koder – de firkantede, sort-hvide mønstre af 
mindre kvadrater, der først blev anvendt i den japanske 
bilindustri i 90’erne. Der er to grunde til, at de vil tage 
markedsandele fra andre betalingsløsninger: Først og 
fremmest er det kinesiske marked og dets fortsatte 
vækst så stort, at det næsten er uundgåeligt, men også 
fordi de er nemme og billige at bruge.  

For et godt eksempel på, hvordan de nye kinesiske 
betalingsløsninger ville kunne 
rodfæste sig, skal man bare kigge 
til Finland. Det finske betalingssy-
stem ePassi blev født tilbage i 2007 
af en softwarevirksomhed, hvis 
ansatte pressede ledelsen til at give 
dem en række medarbejderfordele, 
såsom fitnessmedlemskaber og 
massage (Finland er et dejligt sted). 
Deres forkærlighed for det digitale 
fik dem til at forbigå papirkuponer 
til fordel for en virtuel erstatning 

– først i form af sms’er, senere gennem en app. Ønsket 
om at servicere de 300.000-400.000 kinesiske turister, 
der årligt besøger Finland, ledte ePassi til et samarbejde 
med Alipay, hvilket hurtigt førte til den erkendelse, at 
QR-koder også ville passe som hånd i handske med 
deres egen app. I 2018 annoncerede ePassi et samar-
bejde med Nordea, Nordens største bank, om at tilbyde 
betalingsløsninger baseret på QR-koder til et bredere 
publikum. 

Der vil sikkert være nogle, der vil modstå QR-revolu-
tionen, men til dem har kineserne China Unionpay, det 
statsejede firma, der dominerer betalingskortmarkedet 
i Kina. Kortet bliver accepteret af mere end 41 mio. 
forhandlere og 2 mio. hæveautomater i mere end 170 
lande, og også de planlægger at ekspandere yderligere. 

Det sker i 2019

Forudsat at det bliver 
godkendt af britiske 

myndigheder, 
åbner Citigroup 
en ny britisk bank 
med hovedkvarter 

i London for at 
administrere 

bankens kunder i 
Storbritannien efter 

brexit

Kinesiske 
betalings-
metoder vil 
sprede sig 
til resten af 
verden

QR-koder er 
spiselige

Hvis nu

Amerikanerne i top

Kilde: Dealogic

Omsætning i investeringsbanker i Europa, jan.-sep. 2018

   Bank  mio. dollar 
 1 J.P. Morgan  1168
 2 Goldman Sachs 978
 3 Citigroup 747
 4 Morgan Stanley 729
 5 Barclays 711
 6 Deutsche Bank 654
 7 Credit Suisse  651
 8 Bank of America Merrill Lynch 609
 9 HSBC 569
 10 BNP Paribas  562
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I august 1995, kun ét år efter, at jeg be-
gyndte min karriere på gulvet i New York 
Stock Exchange (NYSE), børsnoterede en-

treprenøren og softwareudvikleren Marc An-
dreessen sin startup-virksomhed. Netscapes 
aktier startede på 28 dollar, og ved middagstid 
havde de ramt 74,75 dollar. Da markedet luk-
kede, var Netscape næsten 3 mia. dollar værd. 
Dotcom-boomet var begyndt. 

Det var en vild tid at arbejde på børsgulvet 
i. Værdiansættelserne voksede eksponen-
tielt, i tråd med at internetbaserede virksom-
heder strømmede til markedet. På NYSE var 
hver dag et adrenalinsus, hvor mæglere løb 
frem og tilbage og var med til at skabe et bull-
marked, der varede fem år. 

Markedet blev yderligere ansporet af 
NYSE’s ændrede regler for, hvornår et firma 
kvalificerede sig til børsnotering. Disse reg-
ler betød, at nye teknologi-startups, der var 
markant anderledes end de virksomheder, 
der var kommet på markedet indtil da, kunne 
blive børsnoteret for første gang nogensinde. 
Selvom ballonen brast i begyndelsen af 
00’erne, blev de tech-virksomheder, der over-
levede, de selv samme giganter, der er det bæ-
rende fundament for aktieindeksene i dag. 

Næsten et kvart århundrede efter jeg først 
ankom til NYSE som praktikant, er jeg i dag 
ansvarlig for børsen. Der er færre børsnote-
rede virksomheder end tidligere, men tilsam-
men er de meget mere værd. Den samlede 
markedsværdi for de aktier, der handles her, 
er tredoblet siden finanskrisen. 

Har private investorer fået andel i denne 
fænomenale værdistigning? Ja, men ikke så 
meget som de kunne have fået. For tiden ven-
ter virksomheder langt længere tid på at få 
adgang til offentlige penge, end de tidligere 
har gjort. Når private endelig får mulighed 
for at købe sig ind, afspejler aktieprisen alle-
rede markedets værdiansættelse.

For tiden ser vi et nyt bullmarked, hvor tek-
nologivirksomhederne driver en ny bølge af 
innovation. “Enhjørninger” såsom Airbnb og 
Uber er i færd med at disrupte de gængse for-
retningsmodeller for i stedet at tilbyde mere 
fleksible tjenester til forbrugere og erhvervsli-
vet. Disse enhjørninger vil have lov til at gøre 
forretning, på samme måde som de tilbyder 
deres tjenester: På deres egne betingelser.

I mange tilfælde fører det en inspireret 
startup til at springe over, hvor gærdet er 
lavest; Med dynger af kapital fra private equi-
ty-fonde kan nye virksomheder få luft under 
vingerne, uden de behøver at leve op til de 
regulativer og krav, der hører til en børsno-

tering. Resultatet er, at private investorer 
må vente. For at sikre at kapitalmarkederne 
trives lige så vel i fremtiden, som de har gjort 
hidtil, burde verdens børser fremmane den 
iværksætterånd, der driver nutidens innova-
tive virksomheder. Hvad skal vi gøre bedre? 
I 2019 skal vi undersøge mulighederne for at 
fjerne nogle af de hindringer, der afskrækker 
virksomheder fra at blive børsnoteret, samti-
dig med at vi undgår de faldgruber, der ledte 
til dotcom-boblen. 

Tag Spotify som eksempel. Musikstream-
ingtjenesten blev børsnoteret på NYSE i april 
2018 som et velkendt, velkapitaliseret brand 
med global tilstedeværelse. Spotify behøvede 
ikke nødvendigvis at rejse yderligere kapi-
tal, men ønskede i stedet nogle af de andre 
fordele, man har som børsnoteret aktiesel-
skab, herunder en måde at give likviditet til 
dem, der købte sig tidligt ind i adm. direktør 
Daniel Eks vision. Den traditionelle børsno-
tering er simpelthen ikke den måde, Spotify 
gør tingene på. Inspireret af og i samarbejde 
med Barry McCarthy, Spotifys finansdirektør, 
har vores team søgt godkendelse fra myndig-
hederne til at modernisere nogle af de regu-

lativer, der muligvis har holdt Spotify tilbage 
fra at gå på børsen tidligere. I løbet af 12 må-
neder præsenterede vi en række nye forslag til 
tilsynsmyndigheden Securities and Exchange 
Commission. Processen var kompliceret, men 
det var ventetiden værd. 

Spotify blev det første selskab til at drage 
nytte af disse ændringer. I stedet for det 
cirkus, der følger med en traditionel børsno-
tering, kunne firmaet dele sine visioner for 
fremtiden på en demokratiseret måde. Og 
ved hjælp af det, vi kalder NYSE Direct Floor 
Listing, kunne Spotify tilbyde den samme ad-
gang for købere og sælgere, og noteringen gik 
glat. Den vej, Spotify har brolagt, er måske 
ikke for alle, men nu har andre muligheden. 

I 2019 bør vi også gøre mere for at re-
formere de forordninger, der styrer de 
virksomheder, der allerede er på børsen. 
Dodd-Frank-lovgivningen satte strenge stan-
darder for ansvarlighed i finanssektoren. Det 
var nødvendigt i kølvandet på finanskrisen, 
men nu er tiden inde til at bruge det, vi har 
lært. Det fremtidige fokus bør være på at 
hjælpe flere privatejede virksomheder ud 
til det offentlige marked ved hjælp af smart, 
hensigtsmæssig regulering. 

Et land, hvor enhjørninger løber frit

Når et firma bliver 
børsnoteret, er det godt 
for alle, skriver Stacey 
Cunningham, formand 
for New York Stock 
Exchange Group

Har private investorer fået andel i 
denne fænomenale værdistigning?

Ryan Avent klummeskribent, Free exchange, 
The Economist Washington, dC

Økonomer har hænderne fulde med at følge med 
i verdensudviklingen. Foruden de svære problem-
stillinger, faggruppen i forvejen har travlt med at 

undersøge – såsom vækst, ulighed og finanskrisers årsager 
og konsekvenser – skal man nu også takle nye fænomener 
såsom kryptovalutaer og machine learning. Men i 2019 vil 
tre hidtil understuderede emner få mere opmærksom-
hed i foredragssale og til faglige konferencer: effekten af 
handel i en globaliseret tidsalder, konsekvenserne af den 
stigende markedskoncentration og spørgsmålet om køn i 
økonomisk teori. 

Økonomer har altid været interesseret i handel, men 
emnet fylder mere nu, end det har gjort i mange årtier. Det 
skyldes den politiske udvikling. Præsident Donald Trumps 
krig mod det globale handelssystem vil fortsætte i 2019, 
og brexit venter ude i farvandet. Økonomer vil studere 
bagslaget mod globaliseringen og forbindelsen mellem 
rivende vækst og handel på den ene side og utilfredse væl-
geres opbakning til populistiske politikere på den anden. 
Handelskonflikter er på ingen måde et nyt fænomen, men 
nutidens kampe bliver kæmpet på en hyperglobaliseret 
arena. De globale forsyningskæders vækst har ledt til et 
hidtil uset handelsniveau, der krydser både grænser og 
komplekse, indbyrdes afhængige økonomier. Økonomer 
er nødt til at finde ud af, hvad en politisk kæp i hjulet vil 
kunne betyde. 

Kommende forskning vil undersøge, hvordan protek-
tionistisk handel- og pengepolitik påvirker verden, når 
renterne er lave. Regeringer har ofte svært ved at holde 
deres økonomier oven vande under sådanne forhold 
– centralbanker kan eksempelvis ikke stimulere øko-
nomien meget ved at sænke renterne yderligere. Det er 
derfor politisk attraktivt at forsøge at forbedre handelsba-
lancen og hæve beskæftigelsen på andre landes bekost-
ning (tænk bare på 1930’erne), selvom det i sidste ende vil 
betyde færre makroøkonomiske værktøjer til at bekæmpe 
trusler udefra såsom straftold eller devalueringer. Andre 
økonomer vil vurdere, om moderne handelskrige vil have 
langt værre konsekvenser for indkomst og velfærd end 
tidligere antaget. Dertil kommer spørgsmål med en læn-
gere tidshorisont: I hvor høj grad vil handelskrige påvirke 
forsyningskæderne og forflytte økonomisk aktivitet? Det 
vil potentielt betyde mere permanente ændringer i de 
globale handelsmønstre og dermed også den geopolitiske 
magtfordeling. 

Gigantiske udfordringer
Økonomer vil også tackle vanskelige nye spørgsmål re-
lateret til den stigende industrielle koncentration og 
store selskabers markedsmagt. Den nyeste forskning 
har vist, at den amerikanske økonomi i tiltagende grad 
er domineret af et fåtal af store firmaer, der har meget 
større mulighed for at diktere priser og lønninger end 
tidligere. Der har været en ophedet faglig debat blandt 
økonomer om, hvor stort og hvor alvorligt problemet er. 

I 2019 vil nye studier undersøge, i hvor høj grad denne 
markedskoncentration påvirker lønninger, investeringer 
og innovation negativt. Nogle økonomer vil også forsøge 
at svare på det endnu sværere spørgsmål: Hvad skal man 
gøre med disse giganter? Nu hvor regeringerne i Europa 
og USA er ved at lave ny lovgivning, der skal håndtere 
de enorme teknologifirmaer, kan økonomer få en stor 
indflydelse på ikke bare lovgivningen, men almindelige 
menneskers liv. 

Men økonomer er også nødt til at kigge indad. I løbet af 
de sidste 20 år er økonomer endelig begyndt at tage fat på 
en diskussion om kønsdiskrimination, både på det brede 
arbejdsmarked, men også inden for selve økonomifaget. 
Nye studier har vist, at der bliver stillet højere krav til kvin-
der i økonomiske tidsskrifter, at kvindelige økonomer er 
underrepræsenteret i økonomiske lærebøger, og at kvinder 
langt oftere bliver omtalt med groft og seksualiseret sprog 
på økonomiske onlinefora.

Økonomien diskriminerer
Det har ledt til en selvransagelse blandt mange økonomer, 
men det har også betydet spændende ny forskning. Et nyt 
studie har undersøgt udgivelsen af akademiske artikler 
og påpeget, at selvom antallet af kvindelige økonomer er 
steget (fra 8 pct. i 1970’erne til 29 pct. i dag), er antallet af 
publikationer skrevet af kvinder ikke steget nær så meget. 
Et meget opsigtsvækkende kommende studie antyder, at 
kimen til diskriminationen i økonomifaget starter i un-
dervisningen. Sammen med anden forskning giver disse 
studier os en bedre forståelse for den ulighed, der stadig 
hænger ved. 

Det er nogle svære problematikker, det overrasker 
måske ikke nogen, at det stadig står sløjt til. Men det 
viser alligevel, hvordan økonomer er begyndt at fokusere 
mere på presserende emner, der kan få stor betydning i 
den virkelige verden. Det bliver et spændende år for øko-
nomien.  

I vekselstrømmen
Økonomer vil fokusere på presserende, men understuderede, emner i 2019
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I august 1995, kun ét år efter, at jeg be-
gyndte min karriere på gulvet i New York 
Stock Exchange (NYSE), børsnoterede en-

treprenøren og softwareudvikleren Marc An-
dreessen sin startup-virksomhed. Netscapes 
aktier startede på 28 dollar, og ved middagstid 
havde de ramt 74,75 dollar. Da markedet luk-
kede, var Netscape næsten 3 mia. dollar værd. 
Dotcom-boomet var begyndt. 

Det var en vild tid at arbejde på børsgulvet 
i. Værdiansættelserne voksede eksponen-
tielt, i tråd med at internetbaserede virksom-
heder strømmede til markedet. På NYSE var 
hver dag et adrenalinsus, hvor mæglere løb 
frem og tilbage og var med til at skabe et bull-
marked, der varede fem år. 

Markedet blev yderligere ansporet af 
NYSE’s ændrede regler for, hvornår et firma 
kvalificerede sig til børsnotering. Disse reg-
ler betød, at nye teknologi-startups, der var 
markant anderledes end de virksomheder, 
der var kommet på markedet indtil da, kunne 
blive børsnoteret for første gang nogensinde. 
Selvom ballonen brast i begyndelsen af 
00’erne, blev de tech-virksomheder, der over-
levede, de selv samme giganter, der er det bæ-
rende fundament for aktieindeksene i dag. 

Næsten et kvart århundrede efter jeg først 
ankom til NYSE som praktikant, er jeg i dag 
ansvarlig for børsen. Der er færre børsnote-
rede virksomheder end tidligere, men tilsam-
men er de meget mere værd. Den samlede 
markedsværdi for de aktier, der handles her, 
er tredoblet siden finanskrisen. 

Har private investorer fået andel i denne 
fænomenale værdistigning? Ja, men ikke så 
meget som de kunne have fået. For tiden ven-
ter virksomheder langt længere tid på at få 
adgang til offentlige penge, end de tidligere 
har gjort. Når private endelig får mulighed 
for at købe sig ind, afspejler aktieprisen alle-
rede markedets værdiansættelse.

For tiden ser vi et nyt bullmarked, hvor tek-
nologivirksomhederne driver en ny bølge af 
innovation. “Enhjørninger” såsom Airbnb og 
Uber er i færd med at disrupte de gængse for-
retningsmodeller for i stedet at tilbyde mere 
fleksible tjenester til forbrugere og erhvervsli-
vet. Disse enhjørninger vil have lov til at gøre 
forretning, på samme måde som de tilbyder 
deres tjenester: På deres egne betingelser.

I mange tilfælde fører det en inspireret 
startup til at springe over, hvor gærdet er 
lavest; Med dynger af kapital fra private equi-
ty-fonde kan nye virksomheder få luft under 
vingerne, uden de behøver at leve op til de 
regulativer og krav, der hører til en børsno-

tering. Resultatet er, at private investorer 
må vente. For at sikre at kapitalmarkederne 
trives lige så vel i fremtiden, som de har gjort 
hidtil, burde verdens børser fremmane den 
iværksætterånd, der driver nutidens innova-
tive virksomheder. Hvad skal vi gøre bedre? 
I 2019 skal vi undersøge mulighederne for at 
fjerne nogle af de hindringer, der afskrækker 
virksomheder fra at blive børsnoteret, samti-
dig med at vi undgår de faldgruber, der ledte 
til dotcom-boblen. 

Tag Spotify som eksempel. Musikstream-
ingtjenesten blev børsnoteret på NYSE i april 
2018 som et velkendt, velkapitaliseret brand 
med global tilstedeværelse. Spotify behøvede 
ikke nødvendigvis at rejse yderligere kapi-
tal, men ønskede i stedet nogle af de andre 
fordele, man har som børsnoteret aktiesel-
skab, herunder en måde at give likviditet til 
dem, der købte sig tidligt ind i adm. direktør 
Daniel Eks vision. Den traditionelle børsno-
tering er simpelthen ikke den måde, Spotify 
gør tingene på. Inspireret af og i samarbejde 
med Barry McCarthy, Spotifys finansdirektør, 
har vores team søgt godkendelse fra myndig-
hederne til at modernisere nogle af de regu-

lativer, der muligvis har holdt Spotify tilbage 
fra at gå på børsen tidligere. I løbet af 12 må-
neder præsenterede vi en række nye forslag til 
tilsynsmyndigheden Securities and Exchange 
Commission. Processen var kompliceret, men 
det var ventetiden værd. 

Spotify blev det første selskab til at drage 
nytte af disse ændringer. I stedet for det 
cirkus, der følger med en traditionel børsno-
tering, kunne firmaet dele sine visioner for 
fremtiden på en demokratiseret måde. Og 
ved hjælp af det, vi kalder NYSE Direct Floor 
Listing, kunne Spotify tilbyde den samme ad-
gang for købere og sælgere, og noteringen gik 
glat. Den vej, Spotify har brolagt, er måske 
ikke for alle, men nu har andre muligheden. 

I 2019 bør vi også gøre mere for at re-
formere de forordninger, der styrer de 
virksomheder, der allerede er på børsen. 
Dodd-Frank-lovgivningen satte strenge stan-
darder for ansvarlighed i finanssektoren. Det 
var nødvendigt i kølvandet på finanskrisen, 
men nu er tiden inde til at bruge det, vi har 
lært. Det fremtidige fokus bør være på at 
hjælpe flere privatejede virksomheder ud 
til det offentlige marked ved hjælp af smart, 
hensigtsmæssig regulering. 

Et land, hvor enhjørninger løber frit

Når et firma bliver 
børsnoteret, er det godt 
for alle, skriver Stacey 
Cunningham, formand 
for New York Stock 
Exchange Group

Har private investorer fået andel i 
denne fænomenale værdistigning?

Ryan Avent klummeskribent, Free exchange, 
The Economist Washington, dC

Økonomer har hænderne fulde med at følge med 
i verdensudviklingen. Foruden de svære problem-
stillinger, faggruppen i forvejen har travlt med at 

undersøge – såsom vækst, ulighed og finanskrisers årsager 
og konsekvenser – skal man nu også takle nye fænomener 
såsom kryptovalutaer og machine learning. Men i 2019 vil 
tre hidtil understuderede emner få mere opmærksom-
hed i foredragssale og til faglige konferencer: effekten af 
handel i en globaliseret tidsalder, konsekvenserne af den 
stigende markedskoncentration og spørgsmålet om køn i 
økonomisk teori. 

Økonomer har altid været interesseret i handel, men 
emnet fylder mere nu, end det har gjort i mange årtier. Det 
skyldes den politiske udvikling. Præsident Donald Trumps 
krig mod det globale handelssystem vil fortsætte i 2019, 
og brexit venter ude i farvandet. Økonomer vil studere 
bagslaget mod globaliseringen og forbindelsen mellem 
rivende vækst og handel på den ene side og utilfredse væl-
geres opbakning til populistiske politikere på den anden. 
Handelskonflikter er på ingen måde et nyt fænomen, men 
nutidens kampe bliver kæmpet på en hyperglobaliseret 
arena. De globale forsyningskæders vækst har ledt til et 
hidtil uset handelsniveau, der krydser både grænser og 
komplekse, indbyrdes afhængige økonomier. Økonomer 
er nødt til at finde ud af, hvad en politisk kæp i hjulet vil 
kunne betyde. 

Kommende forskning vil undersøge, hvordan protek-
tionistisk handel- og pengepolitik påvirker verden, når 
renterne er lave. Regeringer har ofte svært ved at holde 
deres økonomier oven vande under sådanne forhold 
– centralbanker kan eksempelvis ikke stimulere øko-
nomien meget ved at sænke renterne yderligere. Det er 
derfor politisk attraktivt at forsøge at forbedre handelsba-
lancen og hæve beskæftigelsen på andre landes bekost-
ning (tænk bare på 1930’erne), selvom det i sidste ende vil 
betyde færre makroøkonomiske værktøjer til at bekæmpe 
trusler udefra såsom straftold eller devalueringer. Andre 
økonomer vil vurdere, om moderne handelskrige vil have 
langt værre konsekvenser for indkomst og velfærd end 
tidligere antaget. Dertil kommer spørgsmål med en læn-
gere tidshorisont: I hvor høj grad vil handelskrige påvirke 
forsyningskæderne og forflytte økonomisk aktivitet? Det 
vil potentielt betyde mere permanente ændringer i de 
globale handelsmønstre og dermed også den geopolitiske 
magtfordeling. 

Gigantiske udfordringer
Økonomer vil også tackle vanskelige nye spørgsmål re-
lateret til den stigende industrielle koncentration og 
store selskabers markedsmagt. Den nyeste forskning 
har vist, at den amerikanske økonomi i tiltagende grad 
er domineret af et fåtal af store firmaer, der har meget 
større mulighed for at diktere priser og lønninger end 
tidligere. Der har været en ophedet faglig debat blandt 
økonomer om, hvor stort og hvor alvorligt problemet er. 

I 2019 vil nye studier undersøge, i hvor høj grad denne 
markedskoncentration påvirker lønninger, investeringer 
og innovation negativt. Nogle økonomer vil også forsøge 
at svare på det endnu sværere spørgsmål: Hvad skal man 
gøre med disse giganter? Nu hvor regeringerne i Europa 
og USA er ved at lave ny lovgivning, der skal håndtere 
de enorme teknologifirmaer, kan økonomer få en stor 
indflydelse på ikke bare lovgivningen, men almindelige 
menneskers liv. 

Men økonomer er også nødt til at kigge indad. I løbet af 
de sidste 20 år er økonomer endelig begyndt at tage fat på 
en diskussion om kønsdiskrimination, både på det brede 
arbejdsmarked, men også inden for selve økonomifaget. 
Nye studier har vist, at der bliver stillet højere krav til kvin-
der i økonomiske tidsskrifter, at kvindelige økonomer er 
underrepræsenteret i økonomiske lærebøger, og at kvinder 
langt oftere bliver omtalt med groft og seksualiseret sprog 
på økonomiske onlinefora.

Økonomien diskriminerer
Det har ledt til en selvransagelse blandt mange økonomer, 
men det har også betydet spændende ny forskning. Et nyt 
studie har undersøgt udgivelsen af akademiske artikler 
og påpeget, at selvom antallet af kvindelige økonomer er 
steget (fra 8 pct. i 1970’erne til 29 pct. i dag), er antallet af 
publikationer skrevet af kvinder ikke steget nær så meget. 
Et meget opsigtsvækkende kommende studie antyder, at 
kimen til diskriminationen i økonomifaget starter i un-
dervisningen. Sammen med anden forskning giver disse 
studier os en bedre forståelse for den ulighed, der stadig 
hænger ved. 

Det er nogle svære problematikker, det overrasker 
måske ikke nogen, at det stadig står sløjt til. Men det 
viser alligevel, hvordan økonomer er begyndt at fokusere 
mere på presserende emner, der kan få stor betydning i 
den virkelige verden. Det bliver et spændende år for øko-
nomien.  

I vekselstrømmen
Økonomer vil fokusere på presserende, men understuderede, emner i 2019
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Gør plads for månefeberen
50 år efter Apollo 11 gør verden klar til at vende tilbage til Månen

Oliver Morton briefingredaktør, The Economist

Da NeiL armstroNg satte de første fodspor på Må-
nens overflade i 1969, var det kun fantasien, der 
satte grænser for, hvad der nu skulle ske mellem 

mennesket og Månen. Det var nok de færreste, der forudså, 
hvad der rent faktisk endte med at ske: Efter at have de-
monstreret deres evne til at gøre, hvad ingen andre kunne, 
stoppede amerikanerne deres måneprogram, mens legen 
var god. Og ingen andre ønskede at fortsætte legen.

Ligesom i 1969 er det i dag kun hvide amerikanske 
mænd, der har kunnet betragte vores smukke, lysende 
planet fra en fremmed himmel, og kun fire af disse mænd 
lever endnu. Men inden længe bliver de måske fulgt af 
unge kvinder og mænd fra en række andre lande.

Dette skyldes delvist, at vores ellers livløse måne er 
blevet mere attraktiv sidenhen. I løbet af de sidste 20 år er 
der blevet fundet is og kemiske forbindelser ved Månens 
poler, hvilket burde gøre det nemmere at etablere måne-
baser, hvis vi altså ønsker det. 

Men mere knowhow om rumfart i flere lande, større 
interesse fra den private sektor og nye statslige tiltag er 
mindst lige så vigtige for denne udvikling som Månens 
naturressourcer, hvis ikke endnu vigtigere.

I slutningen af 2018 burde tre fartøjer være på vej mod 
Månen med planer om at lande i begyndelsen af 2019. Den 
mest ambitiøse af disse er Kinas Chang’e 4, landets anden 
månelander og den første månelander nogensinde, der vil 
give sig i kast med at lande på den side af Månen, der altid 
vender væk fra jorden. 
Uden at give nogen formelle erklæringer har Kina yder-

ligere antydet, at de også vil sende mennesker til månen, 
muligvis i 2030’erne.

Indiens månelander, Chandrayaan-2, bliver ligeledes 
landets andet besøg på Månen, men det første, hvor der 
forsøges en decideret landingssekven snarere end en kol-
lision. 

Det sidste rumfartøj med retning mod Månen er dog 
mere banebrydende; Det er ikke alene den første israelske 
mission, men også den første månemission, der udføres 
af en ikkestatslig aktør. Selvom månelanderen Sparrow er 
finansieret gennem det israelske rumprogram, kommer 
en stor del af pengene fra filantroper, og missionen bliver 
udøvet af SpaceIL, en nonprofitorganisation.

SpaceIL blev oprettet med henblik på at deltage i Google 
Lunar XPRICE-konkurrencen, der startede i 2007 og lovede 
20 mio. dollar til det første hold, der kunne lande en rover 
på Månen og sende optagelser tilbage i høj opløsning. 
Der var dog aldrig nogen, der vandt, og Google trak præ-
mien tilbage i begyndelsen af 2018, men nogle af holdene 
har ikke givet op endnu. Udover SpaceIL er der japanske 
Ispace, som planlægger en opsendelse i 2020, og i USA for-
søger både Moon Express og Astrobotics at få ny støtte fra 
det amerikanske rumagentur, NASA.

Flere private i rummet
I det kommende årti har netop NASA planer om at gøre det 
samme for månefarten, som det har gjort for rumfart i lavt 
jordkredsløb i det indeværende årti, nemlig at stimulere 
den private sektors muligheder for opsendelser. Legater til 
teknologiudvikling og fragtkontrakter til og fra Den Inter-
nationale Rumstation (ISS) har været afgørende for SpaceX, 
raketfirmaet, der blev grundlagt af Elon Musk, og som nu 

Det sker i 2019

Det seneste 
enorme teleskop 
til at kortlægge 

stjernehimmelen ser 
nattens lys for første 

gang. The Large 
Synoptic Telescope 

vil i løbet af det 
næste årti løbende 

fotografere et udsnit 
af himmelen, der er 
49 gange større end 

Månen

Månen sammen med otte kunstnere – muligvis allerede i 
2023 – i en af de rumfærger, firmaet planlægger at bruge til 
fremtidige missioner til Mars. Andre vil sikkert følge i hans 
fodspor, hvis ikke tage skridtet videre og endda lande på 
Månen, hvilket ikke burde være noget problem, forudsat 
at fartøjerne lever op til hr. Musks ambitioner.

I sin tale i måneprogrammets spæde dage sagde præsi-
dent John F. Kennedy, at USA greb udfordringer som må-
nelandingen, “ikke fordi det er let, men fordi det er svært.” 
Det er det stadig, men med nutidens bredere og dygtigere 
rumfartsindustri, er netop det at lande på Månen, lettere 
end det nogensinde har været før. Det, tilsat en smule per-
sonlig passion, er måske nok til, at det sker igen. 

Tim Cross videnskabskorrespondent, The Economist

LaNgsomt, meN sikkert, udforsker vi solsystemet. 
Mennesker har indtil videre ikke rejst længere end 

Månen, men vores robotudsendinge er nået langt 
længere ud. De har besøgt alle planeter i solsystemet 
mindst én gang, og mange planeter har fået flere besøg. 
På Mars nærmest vrimler det med sonder i kredsløb og 
rovere på overfladen. Rumfartøjer har sågar landet på 
kometer og samlet støv fra asteroider for at sende det 
hjem til afventende forskere. 

Den endelige front er nu solsystemets yderste af-
kroge. I 2015 rejste sonden New Horizons forbi Pluto, 
det hidtil mest afsides objekt, vi har besøgt (da New 
Horizons blev opsendt i 2006, var Pluto stadig anset 
som en planet – den blev degraderet til dværgplanet 
af Den Internationale Astronomiske Union senere 
samme år). Nytårsdag 2019 vil New Horizons gøre sit 
næste rendezvous, denne gang med det omrejsende 
himmellegeme 2014 MU69, bedre kendt som Ultima 
Thule, som det blev døbt efter en offentlig afstemning. 
Ultima Thule ligger mere end 40 gange længere væk 
fra Solen end Jorden, og 1,6 mia. km længere væk end 
Pluto, og bliver derfor det ultimativt mest fjerntlig-
gende objekt, der nogensinde er blevet besøgt af et 
rumfartøj. 

Mødet bliver et godt eksempel på forskere, der gør 
en dyd af bar nødvendighed. For at nå Pluto inden for 
en overskuelig tidsramme rejste New Horizons nemlig 
så hurtigt, at det var umuligt at stoppe den, når den 
først var nået frem. Sonden er bygget til at kunne klare 

Ud til Ultima Thule

Et nyt møde venter i et af solsystemets fjerneste hjørner

sig i det yderste tomrum (for eksempel er den ikke af-
hængig af solceller, men danner i stedet elektricitet ved 
hjælp af et medbragt stykke plutonium), og netop fordi 
den bevæger sig så hurtigt, kunne NASA pege sonden 
videre mod et nyt mål. 

Vi ved meget lidt om Ultima Thule, som – hvilket 
også ses i dets officielle navn – først blev opdaget i 2014 
i forbindelse med søgen efter nye destinationer for 
New Horizons. Ligesom Pluto er Ultima Thule et “kui-
perbælteobjekt”, en del af den tykke ring af kosmisk 
skrot, der blev efterladt efter solsystemets dannelse og 
rækker langt ud over Neptuns kredsløb. Det kan sam-
menlignes med et asteroidebælte, bare meget større og 
med langt mere materiale. 

Forskere håber, at Ultima Thules afsides beliggen-
hed – og de dertilhørende iskolde temperaturer – har 
gjort den til en slags tidskapsel og bevaret nogle af de 
kemiske sammensætninger, der var at finde i den sol-
tåge, der kondenserede og skabte solsystemet for over 
4,6 mia. år siden. Samtidig vil New Horizons’ unikke 
udsyn give mulighed for at lave rudimentære afmålin-
ger af andre objekter i Kuiperbæltet og dermed give vi-
denskaben en bedre forståelse af dets sammensætning. 

Men forskerne er nødt til at vente lidt endnu. 
Grundet New Horizons’ enorme afstand fra Jorden er 
radiosignalerne meget svage, og transmission af data 
er uundgåeligt langsom. Den data, der skal samles 
på Ultima Thule, tæller cirka 50 gigabit – svarende til 
to-tre film i høj opløsning. Tilbage på Jorden kan det 
downloades på under en time med en beskeden inter-
netforbindelse, men fra Kuiperbæltet vil det tage indtil 
september 2020.
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har sat sig på den private rumfartsindustri. Firmaer som 
Astrobotics og Moon Express slås netop nu om legater til 
at forbedre deres månelandingsevner samt om kontrakter 
til at aflevere videnskabeligt udstyr på Månens overflade.

Begge firmaer håber på at påbegynde sådanne mis-
sioner i 2020. NASA har også sat kontrakter i udbud til 
opførelsen af en ny rumstation, Gateway, der skal være i 
kredsløb om månen, så astronauter kan fjernstyre rovere 
fra stationen og selv rejse til og fra Månens overflade.

At disse nye muligheder for rumfarten ikke kun møder 
interesse fra statslig side, bliver understreget af Yusaku 
Maezawa, en japansk købmandsmilliardær, der har un-
derskrevet en kontrakt med SpaceX om at flyve rundt om 
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Gør plads for månefeberen
50 år efter Apollo 11 gør verden klar til at vende tilbage til Månen

Oliver Morton briefingredaktør, The Economist

Da NeiL armstroNg satte de første fodspor på Må-
nens overflade i 1969, var det kun fantasien, der 
satte grænser for, hvad der nu skulle ske mellem 

mennesket og Månen. Det var nok de færreste, der forudså, 
hvad der rent faktisk endte med at ske: Efter at have de-
monstreret deres evne til at gøre, hvad ingen andre kunne, 
stoppede amerikanerne deres måneprogram, mens legen 
var god. Og ingen andre ønskede at fortsætte legen.

Ligesom i 1969 er det i dag kun hvide amerikanske 
mænd, der har kunnet betragte vores smukke, lysende 
planet fra en fremmed himmel, og kun fire af disse mænd 
lever endnu. Men inden længe bliver de måske fulgt af 
unge kvinder og mænd fra en række andre lande.

Dette skyldes delvist, at vores ellers livløse måne er 
blevet mere attraktiv sidenhen. I løbet af de sidste 20 år er 
der blevet fundet is og kemiske forbindelser ved Månens 
poler, hvilket burde gøre det nemmere at etablere måne-
baser, hvis vi altså ønsker det. 

Men mere knowhow om rumfart i flere lande, større 
interesse fra den private sektor og nye statslige tiltag er 
mindst lige så vigtige for denne udvikling som Månens 
naturressourcer, hvis ikke endnu vigtigere.

I slutningen af 2018 burde tre fartøjer være på vej mod 
Månen med planer om at lande i begyndelsen af 2019. Den 
mest ambitiøse af disse er Kinas Chang’e 4, landets anden 
månelander og den første månelander nogensinde, der vil 
give sig i kast med at lande på den side af Månen, der altid 
vender væk fra jorden. 
Uden at give nogen formelle erklæringer har Kina yder-

ligere antydet, at de også vil sende mennesker til månen, 
muligvis i 2030’erne.

Indiens månelander, Chandrayaan-2, bliver ligeledes 
landets andet besøg på Månen, men det første, hvor der 
forsøges en decideret landingssekven snarere end en kol-
lision. 

Det sidste rumfartøj med retning mod Månen er dog 
mere banebrydende; Det er ikke alene den første israelske 
mission, men også den første månemission, der udføres 
af en ikkestatslig aktør. Selvom månelanderen Sparrow er 
finansieret gennem det israelske rumprogram, kommer 
en stor del af pengene fra filantroper, og missionen bliver 
udøvet af SpaceIL, en nonprofitorganisation.

SpaceIL blev oprettet med henblik på at deltage i Google 
Lunar XPRICE-konkurrencen, der startede i 2007 og lovede 
20 mio. dollar til det første hold, der kunne lande en rover 
på Månen og sende optagelser tilbage i høj opløsning. 
Der var dog aldrig nogen, der vandt, og Google trak præ-
mien tilbage i begyndelsen af 2018, men nogle af holdene 
har ikke givet op endnu. Udover SpaceIL er der japanske 
Ispace, som planlægger en opsendelse i 2020, og i USA for-
søger både Moon Express og Astrobotics at få ny støtte fra 
det amerikanske rumagentur, NASA.

Flere private i rummet
I det kommende årti har netop NASA planer om at gøre det 
samme for månefarten, som det har gjort for rumfart i lavt 
jordkredsløb i det indeværende årti, nemlig at stimulere 
den private sektors muligheder for opsendelser. Legater til 
teknologiudvikling og fragtkontrakter til og fra Den Inter-
nationale Rumstation (ISS) har været afgørende for SpaceX, 
raketfirmaet, der blev grundlagt af Elon Musk, og som nu 
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Det seneste 
enorme teleskop 
til at kortlægge 

stjernehimmelen ser 
nattens lys for første 

gang. The Large 
Synoptic Telescope 

vil i løbet af det 
næste årti løbende 

fotografere et udsnit 
af himmelen, der er 
49 gange større end 

Månen

Månen sammen med otte kunstnere – muligvis allerede i 
2023 – i en af de rumfærger, firmaet planlægger at bruge til 
fremtidige missioner til Mars. Andre vil sikkert følge i hans 
fodspor, hvis ikke tage skridtet videre og endda lande på 
Månen, hvilket ikke burde være noget problem, forudsat 
at fartøjerne lever op til hr. Musks ambitioner.

I sin tale i måneprogrammets spæde dage sagde præsi-
dent John F. Kennedy, at USA greb udfordringer som må-
nelandingen, “ikke fordi det er let, men fordi det er svært.” 
Det er det stadig, men med nutidens bredere og dygtigere 
rumfartsindustri, er netop det at lande på Månen, lettere 
end det nogensinde har været før. Det, tilsat en smule per-
sonlig passion, er måske nok til, at det sker igen. 

Tim Cross videnskabskorrespondent, The Economist

LaNgsomt, meN sikkert, udforsker vi solsystemet. 
Mennesker har indtil videre ikke rejst længere end 

Månen, men vores robotudsendinge er nået langt 
længere ud. De har besøgt alle planeter i solsystemet 
mindst én gang, og mange planeter har fået flere besøg. 
På Mars nærmest vrimler det med sonder i kredsløb og 
rovere på overfladen. Rumfartøjer har sågar landet på 
kometer og samlet støv fra asteroider for at sende det 
hjem til afventende forskere. 

Den endelige front er nu solsystemets yderste af-
kroge. I 2015 rejste sonden New Horizons forbi Pluto, 
det hidtil mest afsides objekt, vi har besøgt (da New 
Horizons blev opsendt i 2006, var Pluto stadig anset 
som en planet – den blev degraderet til dværgplanet 
af Den Internationale Astronomiske Union senere 
samme år). Nytårsdag 2019 vil New Horizons gøre sit 
næste rendezvous, denne gang med det omrejsende 
himmellegeme 2014 MU69, bedre kendt som Ultima 
Thule, som det blev døbt efter en offentlig afstemning. 
Ultima Thule ligger mere end 40 gange længere væk 
fra Solen end Jorden, og 1,6 mia. km længere væk end 
Pluto, og bliver derfor det ultimativt mest fjerntlig-
gende objekt, der nogensinde er blevet besøgt af et 
rumfartøj. 

Mødet bliver et godt eksempel på forskere, der gør 
en dyd af bar nødvendighed. For at nå Pluto inden for 
en overskuelig tidsramme rejste New Horizons nemlig 
så hurtigt, at det var umuligt at stoppe den, når den 
først var nået frem. Sonden er bygget til at kunne klare 

Ud til Ultima Thule

Et nyt møde venter i et af solsystemets fjerneste hjørner

sig i det yderste tomrum (for eksempel er den ikke af-
hængig af solceller, men danner i stedet elektricitet ved 
hjælp af et medbragt stykke plutonium), og netop fordi 
den bevæger sig så hurtigt, kunne NASA pege sonden 
videre mod et nyt mål. 

Vi ved meget lidt om Ultima Thule, som – hvilket 
også ses i dets officielle navn – først blev opdaget i 2014 
i forbindelse med søgen efter nye destinationer for 
New Horizons. Ligesom Pluto er Ultima Thule et “kui-
perbælteobjekt”, en del af den tykke ring af kosmisk 
skrot, der blev efterladt efter solsystemets dannelse og 
rækker langt ud over Neptuns kredsløb. Det kan sam-
menlignes med et asteroidebælte, bare meget større og 
med langt mere materiale. 

Forskere håber, at Ultima Thules afsides beliggen-
hed – og de dertilhørende iskolde temperaturer – har 
gjort den til en slags tidskapsel og bevaret nogle af de 
kemiske sammensætninger, der var at finde i den sol-
tåge, der kondenserede og skabte solsystemet for over 
4,6 mia. år siden. Samtidig vil New Horizons’ unikke 
udsyn give mulighed for at lave rudimentære afmålin-
ger af andre objekter i Kuiperbæltet og dermed give vi-
denskaben en bedre forståelse af dets sammensætning. 

Men forskerne er nødt til at vente lidt endnu. 
Grundet New Horizons’ enorme afstand fra Jorden er 
radiosignalerne meget svage, og transmission af data 
er uundgåeligt langsom. Den data, der skal samles 
på Ultima Thule, tæller cirka 50 gigabit – svarende til 
to-tre film i høj opløsning. Tilbage på Jorden kan det 
downloades på under en time med en beskeden inter-
netforbindelse, men fra Kuiperbæltet vil det tage indtil 
september 2020.
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har sat sig på den private rumfartsindustri. Firmaer som 
Astrobotics og Moon Express slås netop nu om legater til 
at forbedre deres månelandingsevner samt om kontrakter 
til at aflevere videnskabeligt udstyr på Månens overflade.

Begge firmaer håber på at påbegynde sådanne mis-
sioner i 2020. NASA har også sat kontrakter i udbud til 
opførelsen af en ny rumstation, Gateway, der skal være i 
kredsløb om månen, så astronauter kan fjernstyre rovere 
fra stationen og selv rejse til og fra Månens overflade.

At disse nye muligheder for rumfarten ikke kun møder 
interesse fra statslig side, bliver understreget af Yusaku 
Maezawa, en japansk købmandsmilliardær, der har un-
derskrevet en kontrakt med SpaceX om at flyve rundt om 

Oliver Morton er 
forfatter til “The 
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Future”  (publiseres af 
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i 2019)
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Hal Hodson teknologikorrespondent, The Economist

OvervågNiNgskameraet er efterhånden en fast del 
af bybilledet; Torve, gadehjørner og offentlig trans-
port er nu udsmykket med videokameraer i krimi-

nalitetsbekæmpelsens navn. I større byer som London er 
der tusindvis af dem, og der produceres enorme mængder 
af optagelser. De fleste er kornede og begivenhedsløse – og 
bliver aldrig set af nogen. 

De nyeste fremskridt i machine learning har ledt til 
software, der kan aflæse de helt særlige mønstre i vores an-
sigter med en langt større præcision end hidtil. Det gør det 
muligt automatisk at spore en stor mængde mennesker 
i deres færd gennem det offentlige rum, noget der havde 
været voldsomt ressourcekrævende – nærmest umu-
ligt – hvis det skulle udføres med menneskeligt arbejde. 
Genkendelsessoftware gør vores ansigter til stregkoder. 
Kameraer bliver scannere, der automatisk katalogiserer de 
mennesker, der passerer forbi. 

Politistyrker bruger endnu ikke den seneste teknologi 
i et vidt omfang, og deres ansigtsgenkendelsessystemer 
er stadig notorisk fejlbehæftede. Da privatlivsorganisatio-
nen Big Brother Watch overværede det sydwalisiske politi 
i Storbritannien bruge ansigtsgenkendelsessoftware til en 
fodboldkamp i 2017, var nøjagtighedsraten kun 2 pct. – med 
andre ord var det kun to ud af hver hundrede mennesker, 
der viste sig at være dem, systemet troede de var. 

Dette vil dog snart ændre sig. Verdens mange overvåg-
ningskameraer er kun en opgradering fra at optage video 
i endnu højere opløsning, til stor hjælp for algoritmerne. 
Kamerasystemer kan nu designes specifikt med henblik på 
ansigtsgenkendelse og bruge to eller flere kameraer til at 
fange ansigter fra flere vinkler, så de er nemmere at identi-
ficere. Silicon Valleys tilgang til ansigtsgenkendelse, hvor 
store datasæt af ansigter løbende træner softwarens præci-
sion, er kun netop begyndt at sprede sig til sikkerhedsmar-
kedet. Det vil tage yderligere fart i 2019. 

Det kan få bekymrende følger. Stater har størst mulig-
hed for at misbruge nøjagtig ansigtsgenkendelse, da det 
som regel er dem, der har kontrol over den infrastruktur, 
der muliggør optagelser i det offentlige rum. Myndighe-
derne ville for eksempel kunne bruge optagelser af en 
gruppe demonstranter og arrestere dem, der har en plettet 
straffeattest, og gemme resten på en liste af “mistænkelige 
personer”. 

Ansigtsgenkendelse vil også kunne misbruges af pri-
vate virksomheder. Butikker vil være i stand til at skabe et 
kartotek af deres kunder og de varer, de har kigget på, præ-
cis som det sker i onlineshopping. 

Ansigtsgenkendelse kan udvikle sig til at blive en for-
ening af de sporingsmekanismer, der foregår i de digitale 
og fysiske rum. Det gør ansigtet til en adresse, der forbin-
der vores opførsel i den virkelige verden med vores onli-
neprofiler og omvendt. Blandingen af online-tracking og 
biometri, såsom ansigtsgenkendelse, betyder, at de rum, 
mennesker kan færdes i uden at blive sporet, bliver endnu 
mindre i 2019. 

I USA begynder Major League Baseball nu at lade fans 
bruge deres ansigter som billet til stadion i stedet for et 
stykke papir. Det nyeste storcenter i Singapore vil bruge 
teknologien til at spore kunder og give dem særlige til-
bud. I Tokyo bliver der løbende sat kameraer op i forbere-
delse til OL 2020, hvor teknologien vil blive brugt til at 
sørge for, at kun autoriseret personale går ind på sikrede 
områder. Lufthavne fra Atlanta til Bengaluru vil bruge 
ansigtsgenkendelse til at spore passagerernes færd gen-
nem sikkerheds- og paskontrol – en undersøgelse fra 
teknologileverandøren SITA antyder, at tre fjerdedele af 
alle lufthavne og flyselskaber enten aktivt investerer i eller 
undersøger teknologien. Samsung, en af Apples største 
konkurrenter på smartphone-markedet, vil tilføje 3D-
ansigtsgenkendelse på deres 2019-modeller, netop som 
Apple har gjort det med FaceID.

Det kan være svært at forestille sig, præcis hvilke ska-
der ny teknologier kan medføre. Tilbage ved internetrekla-
mernes begyndelse var det nok de færreste, der forestillede 
sig, at det ville resultere i et internet, der er designet med 
en så stor tørst efter vores opmærksomhed, at overdrivel-
ser og forvrængninger rækker langt længere og med meget 
større kraft end nuancerede og nøjagtige beretninger. Så jo, 
det er værd at bekymre sig over ansigtsgenkendelses rolle 
i fremtidens samfund – ikke kun over for de værdier, den 
overskrider, men også den skade, den kan resultere i. 

Vi mennesker har brug for frirum, hvor vi ikke bliver 
sporet, hvor vi må tænke, hvad vi vil, sige, hvad vi har lyst 
til, og mødes med dem, vi ønsker. En verden med konstant 
ansigtsgenkendelse er en verden, hvor ingen kan ses til 
kaffe, gå en midnatstur eller gå ned i kiosken uden at hand-
lingen bliver tillagt et specifikt ansigt og identitet. Det er 
den type sporing, teknologien tillader. Stærk lovgivning, 
der beskytter individets rettigheder, er det bedste håb for at 
begrænse den. Pandoras æske er blevet åbnet, men det be-
tyder ikke, at konsekvenserne er umulige at kontrollere. 

Levende stregkoder
Vores ansigter kan snart maskinaflæses

Klar til at blive 
genkendt

Det sker i 2019

Le Grand K (også 
kendt som det 
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på pension fra sin 
franske glasklokke 
i maj og erstattes 
af en mere præcis 
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Hal Hodson teknologikorrespondent, The Economist
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der tusindvis af dem, og der produceres enorme mængder 
af optagelser. De fleste er kornede og begivenhedsløse – og 
bliver aldrig set af nogen. 
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software, der kan aflæse de helt særlige mønstre i vores an-
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ligt – hvis det skulle udføres med menneskeligt arbejde. 
Genkendelsessoftware gør vores ansigter til stregkoder. 
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mennesker, der passerer forbi. 
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nen Big Brother Watch overværede det sydwalisiske politi 
i Storbritannien bruge ansigtsgenkendelsessoftware til en 
fodboldkamp i 2017, var nøjagtighedsraten kun 2 pct. – med 
andre ord var det kun to ud af hver hundrede mennesker, 
der viste sig at være dem, systemet troede de var. 

Dette vil dog snart ændre sig. Verdens mange overvåg-
ningskameraer er kun en opgradering fra at optage video 
i endnu højere opløsning, til stor hjælp for algoritmerne. 
Kamerasystemer kan nu designes specifikt med henblik på 
ansigtsgenkendelse og bruge to eller flere kameraer til at 
fange ansigter fra flere vinkler, så de er nemmere at identi-
ficere. Silicon Valleys tilgang til ansigtsgenkendelse, hvor 
store datasæt af ansigter løbende træner softwarens præci-
sion, er kun netop begyndt at sprede sig til sikkerhedsmar-
kedet. Det vil tage yderligere fart i 2019. 

Det kan få bekymrende følger. Stater har størst mulig-
hed for at misbruge nøjagtig ansigtsgenkendelse, da det 
som regel er dem, der har kontrol over den infrastruktur, 
der muliggør optagelser i det offentlige rum. Myndighe-
derne ville for eksempel kunne bruge optagelser af en 
gruppe demonstranter og arrestere dem, der har en plettet 
straffeattest, og gemme resten på en liste af “mistænkelige 
personer”. 

Ansigtsgenkendelse vil også kunne misbruges af pri-
vate virksomheder. Butikker vil være i stand til at skabe et 
kartotek af deres kunder og de varer, de har kigget på, præ-
cis som det sker i onlineshopping. 

Ansigtsgenkendelse kan udvikle sig til at blive en for-
ening af de sporingsmekanismer, der foregår i de digitale 
og fysiske rum. Det gør ansigtet til en adresse, der forbin-
der vores opførsel i den virkelige verden med vores onli-
neprofiler og omvendt. Blandingen af online-tracking og 
biometri, såsom ansigtsgenkendelse, betyder, at de rum, 
mennesker kan færdes i uden at blive sporet, bliver endnu 
mindre i 2019. 

I USA begynder Major League Baseball nu at lade fans 
bruge deres ansigter som billet til stadion i stedet for et 
stykke papir. Det nyeste storcenter i Singapore vil bruge 
teknologien til at spore kunder og give dem særlige til-
bud. I Tokyo bliver der løbende sat kameraer op i forbere-
delse til OL 2020, hvor teknologien vil blive brugt til at 
sørge for, at kun autoriseret personale går ind på sikrede 
områder. Lufthavne fra Atlanta til Bengaluru vil bruge 
ansigtsgenkendelse til at spore passagerernes færd gen-
nem sikkerheds- og paskontrol – en undersøgelse fra 
teknologileverandøren SITA antyder, at tre fjerdedele af 
alle lufthavne og flyselskaber enten aktivt investerer i eller 
undersøger teknologien. Samsung, en af Apples største 
konkurrenter på smartphone-markedet, vil tilføje 3D-
ansigtsgenkendelse på deres 2019-modeller, netop som 
Apple har gjort det med FaceID.

Det kan være svært at forestille sig, præcis hvilke ska-
der ny teknologier kan medføre. Tilbage ved internetrekla-
mernes begyndelse var det nok de færreste, der forestillede 
sig, at det ville resultere i et internet, der er designet med 
en så stor tørst efter vores opmærksomhed, at overdrivel-
ser og forvrængninger rækker langt længere og med meget 
større kraft end nuancerede og nøjagtige beretninger. Så jo, 
det er værd at bekymre sig over ansigtsgenkendelses rolle 
i fremtidens samfund – ikke kun over for de værdier, den 
overskrider, men også den skade, den kan resultere i. 

Vi mennesker har brug for frirum, hvor vi ikke bliver 
sporet, hvor vi må tænke, hvad vi vil, sige, hvad vi har lyst 
til, og mødes med dem, vi ønsker. En verden med konstant 
ansigtsgenkendelse er en verden, hvor ingen kan ses til 
kaffe, gå en midnatstur eller gå ned i kiosken uden at hand-
lingen bliver tillagt et specifikt ansigt og identitet. Det er 
den type sporing, teknologien tillader. Stærk lovgivning, 
der beskytter individets rettigheder, er det bedste håb for at 
begrænse den. Pandoras æske er blevet åbnet, men det be-
tyder ikke, at konsekvenserne er umulige at kontrollere. 
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værdi med henblik på shipping, kulbrinteudvindelse og 
militærbaser. 

Ifølge Øyvind Østerud, professor ved Oslo Universitet, 
betragter Rusland disse nye atompramme som “skakbrik-
ker”, der kan have stor strategisk værdi, hvis de placeres 
rigtigt. Det er ikke tilfældigt, mener han, at den først pram 
er opkaldt efter Lomonosovryggen, en undersøisk bjerg-
kæde, som Rusland hævder er en forlængelse af landets 
kontinentalsokkel. Hvis Rusland vinder territorialkravet 
over rivalerne Danmark og Canada, vil det betyde kontrol 
over store mængder af naturressourcer.

Kina lader også til at se potentialet i flydende atom-
kraftværker. Tre statsejede virksomheder planlægger at 
bygge 20 atompramme i håb om at sikre Kinas greb om det 
Sydkinesiske Hav. Men ifølge Xuhong He fra Lloyd’s Regi-
ster, der afgør de tekniske standarder, er firmaet stadig i 
gang med at rådgive kineserne om sikkerhed – med andre 
ord er Rusland flere år foran. 

Geoffrey Carr videnskabs- og teknologiredaktør,  
The Economist

AugmeNted reaLity (AR, ‘forstørret virkelighed’), 
hvor virtuelle elementer bliver lagt oven på billeder 
af virkeligheden, har endnu ikke fået sit helt store 

gennembrud. Teknologien har mødt interesse hos alt fra 
bevæbnede styrker, fabriksejere og naturligvis spiludvik-
lere, men i 2019 gør den måske størst indhug i sundheds-
industrien. 

Hvis det bruges rigtig, kan AR gøre det usynlige – det 
vil sige næsten usynlige – synligt. Eksempelvis har det 
tyske Fraunhofer Institutt i Darmstadt udviklet en måde at 
anvende teknologien i forbindelse med lymfeknuderøm-
ning, et kirurgisk indgreb, der foretages i forbindelse med 
behandling af modermærkekræft. 

Modermærkekræftens første tumorer ses oftest som 
meget synlige læsioner på hudens overflade, men kræften 
spreder sig hurtigt til andre dele af kroppen ved hjælp af 
lymfekarsystemet, via såkaldte skildvagtslymfeknuder. 
Desværre er det meget svært for det menneskelige øje at 
afgrænse disse lymfeknuder, men med ny teknologi plan-
lægger man nu at farve knuderne med et særligt stof, der 
lyser op i infrarødt lys. En række kameraer fanger så dette 
lys og danner et tredimensionelt billede af lymfeknuden, 
som så kan lægges oven på den enkelte kirurgs udsyn ved 
hjælp af specialbyggede briller. På denne måde sikrer man, 
at hele lymfeknuden fjernes, og dermed også alle kræftcel-
ler, før de bevæger sig videre ud i kroppen. 

Princippet bag teknologien kan anvendes inden for 
mange andre former for kirurgi, men i stedet for at bruge 
specialbyggede briller, som Fraunhofer gør det, er der flere, 
der har implementeret teknologien i et mere udbredt og 
tilgængeligt system, nemlig Microsofts HoloLens. Også her 
anvendes særlige scanninger af den relevante kropsdel til 
at skabe et 3D-billede, der så kan lægges oven på kroppen, 
så det bliver nemmere for kirurgen at operere. 

Et samarbejde mellem et forskerhold fra Duke Uni-
versity, North Carolina, og det hollandske softwarefirma 
InfoSupport er i gang med at udvikle et system, der an-
vender HoloLens til at hjælpe neurokirurgien, og på Im-
perial College, London, arbejder man med blodårerne. 
På Stanford University udvikles et lignende system mod 
brystkræft.

Snart vil AR også kunne anvendes i terapien rettet mod 
børn med autisme, en udviklingsforstyrrelse karakterise-
ret ved en manglende evne til at opfatte andres følelser. 
Brain Power, et firma i Massachusetts, forsøger nu at bruge 
Google Glass som led i behandlingen af denne “følelses-
blindhed”. Det lille kamera på brillerne sender billeder af 
det, barnet ser, til skyen, som så analyseres af algoritmer. 
Brillerne kan så implementere nye billeder med brugerens 
synsfelt, så barnet kan spille terapeutiske spil (f.eks. “find 
følelsen” eller “hvordan bør man reagere?”), der ændrer 
sig, afhængigt af hvad barnet kigger på. 

Konceptet er stadig på teststadiet, men eftersom lig-
nende metoder har været effektive på normale skærme, er 
det meget sandsynligt, at det lykkes. 

Lægende briller
Augmented Reality finder vej til operationsbordene

Satellitbilleder har længe vist, at Thwaites svinder ind 
med stigende hast, og nu er forskere nødt til at kigge 
under isen for at finde ud af hvorfor. Det varmere hav-
vand bliver skubbet op under gletsjeren af ændrede 
vindmønstre, og når isen smelter på bunden, glider 
gletsjeren yderligere ud i havet og lader vandet nå 
endnu længere ind. 

Særlige undervandsfartøjer vil undersøge isen på 
nært hold, mens forskere vil bore ned gennem isen 
ovenfra. Særlig radarteknologi og seismografer skal 
scanne grundfjeldet efter muligheder for at fastholde 
gletsjeren, mens andre forskere vil undersøge havbun-
den for at finde ud af, om der tidligere har været glet-
sjerkollaps af samme størrelsesorden. 

Der er mange forudsigelser om fremtidens sti-
gende havvand, og mange af dem er ganske skræm-
mende, primært fordi vi endnu ikke ved særligt 
meget om den antarktiske iskappe, og størrelsesor-
denen er så enorm. Nogle spår ca. 1 meters vandstig-
ninger hvert århundrede i løbet af flere århundreder, 
hvilket i sig selv ville være en enorm udfordring, men 
andre forudsigelser er endnu mere uhyggelige: For 
eksempel kan det ske, at det varme vand når så langt 
ind under Thwaites, at enorme isblokke bryder fri, og 
stigningerne kommer langt hurtigere. Med hjælp fra 
Thwaites-missionens forskere vil vi få et mere præ-
cist bud i år 2025. 
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Når viNtereN engang har lagt sig i 2019, vil en helt 
særlig pram ved navn Akademik Lomonosov blive 
ført gennem det arktiske havvand og fortøjret ud 

for den afsidesliggende østsibiriske by Pevek, den nordlig-
ste by i Rusland. Hvis alt går godt, vil to atomreaktorer på 
prammen blive antændt, inden året er gået, og dermed give 
strøm til de omkringliggende byer. Og den ekstra strøm bli-
ver nødvendig: I 2019 skal mange aldrende kraftværker i 
området nedlægges, heriblandt et atomkraftværk, på trods 
af planer om nye mine-, olie- og gasanlæg. Men Rosatom, 
det statsejede firma bag atomprammen, har ikke kun i 
sinde at give strøm til Pevek og omegn. 

Ifølge Vitalij Trutnev, der leder projektet hos Rusatom, 
ønsker Rusland også at demonstrere sikkerheden og forde-
lene – i barske omgivelser til og med – ved denne unikke 
løsning til det globale energimarked: Flydende, og dermed 
bevægelige atomkraftværker. Russerne er allerede gået i 
gang med at skabe en ny (og eksporterbar) model, hvis “op-
timerede” design kan give strøm til ca. 40.000 husstande. 

Miljøorganisationen Greenpeace anser Akademik 
Lomonosov som værende et “flydende Tjernobyl” eller 
“kernekraftens Titanic”. Rashid Alimov, som koordinerer 
gruppens energikampagner fra Skt. Petersborg, hvor pram-
men også blev bygget, fremhæver yderligere faren ved at 

sprede og øge adgangen til radioaktivt materiale. Men 
det er bare en skræmmekampagne, mener Bulat Nigma-
tulin, der var viceminister for atomenergi, da Akademik 
Lomonosov blev godkendt i slutningen af 1990’erne. Han 
påpeger, at prammens reaktorer og udstyr er hårdført og 
længe har været brugt af Ruslands robuste isbrydere og 
atomubåde. Dertil bliver prammen sat bag en tsunamisik-
ret bølgebryder. 

Problemet ved ordningen er ifølge Nigmatulin ikke 
teknologisk, men økonomisk: Udgifterne steg så meget, at 
han i periode trak sin støtte til projektet. Rusatom kalder 
udgifter til prammen “deres kommercielle hemmelighed”, 
men prisen formodes at være ca. 500 mio. dollar. Poten-
tielle købere har allerede meldt sig, herunder Chile, Indo-
nesien, Filippinerne samt en række mellemøstlige lande, 
hvor særligt afsaltning er en stor energiomkostning. Ingen 
kontrakter er dog indgået, hvilket nok delvist skyldes, at 
man endnu ikke har det fulde overblik over udgifterne. 

Eksportpotentialet er usikkert
Derfor er mange, der vil følge indvielsen af Akademik 
Lomonosov tæt, siger Sergej Kondratjev fra Institute of 
Energy and Finance, en uafhængig tænketank i Moskva. 
Strøm fra kul- og gaskraftværker er muligvis billigere, men 
et flydende atomkraftværk har sine fordele, særligt i og 
omkring Arktis, bl.a. behøver man ikke at sende løbende 
forsyninger af nyt brændstof, der ofte skal transporteres 
over lang afstand, ofte gennem ishav. 

Det er endnu usikkert, om Rusland formår at ekspor-
tere denne løsning til andre lande, men det er til gengæld 
meget sandsynligt, at flere atompramme vil blive bygget 
til russisk anvendelse. I takt med at isen omkring Arktis 
smelter, og vandet bliver mere farbart, stiger regionens 
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Toppen af isbjerget

Vigtig mission sættes i gang for at spå om fremtidens vandstigninger

Alun Anderson videnskabsjournalist og forfatter

I begyNdeLseN af 2019, mens havisen smelter i den 
antarktiske sommersol, vil det amerikanske forsk-

ningsskib Nathaniel B Palmer krydse Amundsenhavet 
og sejle ud til Thwaites-gletsjerens 120 km lange is-
tunge. Der vil være over 100 forskere ombord, der alle 
rejser sydpå for at svare på ét spørgsmål: Er gletsjeren 
ved at blive faretruende ustabil? Hvis det er tilfældet, er 
de nødt til at regne ud, hvor lang tid det vil tage, før den 
bryder fri og flyder ud i havet. Sker det, kan havniveauet 
stige med op til tre meter med store konsekvenser for 
floddeltaer og kyststrækninger verden over. 

Øvrige forskere vil flyve ind fra den britiske Rothera 
Research Station og den amerikanske McMurdo Station 
og lande på gletsjerens overflade i små specialbyggede 
fly. Der vil være yderligere besøg i november 2019, når 
sommeren vender tilbage. Alt sammen er en del af 
et britisk-amerikansk forskningsprogram til 50 mio. 
dollar med fokus på Thwaites-gletsjeren, der er den 
helt store ubekendte i udregningerne om klimaets på-

virkning på fremtidens vandstigninger. Ikke alene er det 
et kæmpe område af is – 182.000 kvadratkilometer ca. 
på størrelse med delstaten Florida – gletsjeren fungerer 
også som en slags prop mellem havet og store dele af re-
sten af den vestantarktiske iskappe. 
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værdi med henblik på shipping, kulbrinteudvindelse og 
militærbaser. 

Ifølge Øyvind Østerud, professor ved Oslo Universitet, 
betragter Rusland disse nye atompramme som “skakbrik-
ker”, der kan have stor strategisk værdi, hvis de placeres 
rigtigt. Det er ikke tilfældigt, mener han, at den først pram 
er opkaldt efter Lomonosovryggen, en undersøisk bjerg-
kæde, som Rusland hævder er en forlængelse af landets 
kontinentalsokkel. Hvis Rusland vinder territorialkravet 
over rivalerne Danmark og Canada, vil det betyde kontrol 
over store mængder af naturressourcer.

Kina lader også til at se potentialet i flydende atom-
kraftværker. Tre statsejede virksomheder planlægger at 
bygge 20 atompramme i håb om at sikre Kinas greb om det 
Sydkinesiske Hav. Men ifølge Xuhong He fra Lloyd’s Regi-
ster, der afgør de tekniske standarder, er firmaet stadig i 
gang med at rådgive kineserne om sikkerhed – med andre 
ord er Rusland flere år foran. 

Geoffrey Carr videnskabs- og teknologiredaktør,  
The Economist

AugmeNted reaLity (AR, ‘forstørret virkelighed’), 
hvor virtuelle elementer bliver lagt oven på billeder 
af virkeligheden, har endnu ikke fået sit helt store 

gennembrud. Teknologien har mødt interesse hos alt fra 
bevæbnede styrker, fabriksejere og naturligvis spiludvik-
lere, men i 2019 gør den måske størst indhug i sundheds-
industrien. 

Hvis det bruges rigtig, kan AR gøre det usynlige – det 
vil sige næsten usynlige – synligt. Eksempelvis har det 
tyske Fraunhofer Institutt i Darmstadt udviklet en måde at 
anvende teknologien i forbindelse med lymfeknuderøm-
ning, et kirurgisk indgreb, der foretages i forbindelse med 
behandling af modermærkekræft. 

Modermærkekræftens første tumorer ses oftest som 
meget synlige læsioner på hudens overflade, men kræften 
spreder sig hurtigt til andre dele af kroppen ved hjælp af 
lymfekarsystemet, via såkaldte skildvagtslymfeknuder. 
Desværre er det meget svært for det menneskelige øje at 
afgrænse disse lymfeknuder, men med ny teknologi plan-
lægger man nu at farve knuderne med et særligt stof, der 
lyser op i infrarødt lys. En række kameraer fanger så dette 
lys og danner et tredimensionelt billede af lymfeknuden, 
som så kan lægges oven på den enkelte kirurgs udsyn ved 
hjælp af specialbyggede briller. På denne måde sikrer man, 
at hele lymfeknuden fjernes, og dermed også alle kræftcel-
ler, før de bevæger sig videre ud i kroppen. 

Princippet bag teknologien kan anvendes inden for 
mange andre former for kirurgi, men i stedet for at bruge 
specialbyggede briller, som Fraunhofer gør det, er der flere, 
der har implementeret teknologien i et mere udbredt og 
tilgængeligt system, nemlig Microsofts HoloLens. Også her 
anvendes særlige scanninger af den relevante kropsdel til 
at skabe et 3D-billede, der så kan lægges oven på kroppen, 
så det bliver nemmere for kirurgen at operere. 

Et samarbejde mellem et forskerhold fra Duke Uni-
versity, North Carolina, og det hollandske softwarefirma 
InfoSupport er i gang med at udvikle et system, der an-
vender HoloLens til at hjælpe neurokirurgien, og på Im-
perial College, London, arbejder man med blodårerne. 
På Stanford University udvikles et lignende system mod 
brystkræft.

Snart vil AR også kunne anvendes i terapien rettet mod 
børn med autisme, en udviklingsforstyrrelse karakterise-
ret ved en manglende evne til at opfatte andres følelser. 
Brain Power, et firma i Massachusetts, forsøger nu at bruge 
Google Glass som led i behandlingen af denne “følelses-
blindhed”. Det lille kamera på brillerne sender billeder af 
det, barnet ser, til skyen, som så analyseres af algoritmer. 
Brillerne kan så implementere nye billeder med brugerens 
synsfelt, så barnet kan spille terapeutiske spil (f.eks. “find 
følelsen” eller “hvordan bør man reagere?”), der ændrer 
sig, afhængigt af hvad barnet kigger på. 

Konceptet er stadig på teststadiet, men eftersom lig-
nende metoder har været effektive på normale skærme, er 
det meget sandsynligt, at det lykkes. 
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Augmented Reality finder vej til operationsbordene

Satellitbilleder har længe vist, at Thwaites svinder ind 
med stigende hast, og nu er forskere nødt til at kigge 
under isen for at finde ud af hvorfor. Det varmere hav-
vand bliver skubbet op under gletsjeren af ændrede 
vindmønstre, og når isen smelter på bunden, glider 
gletsjeren yderligere ud i havet og lader vandet nå 
endnu længere ind. 

Særlige undervandsfartøjer vil undersøge isen på 
nært hold, mens forskere vil bore ned gennem isen 
ovenfra. Særlig radarteknologi og seismografer skal 
scanne grundfjeldet efter muligheder for at fastholde 
gletsjeren, mens andre forskere vil undersøge havbun-
den for at finde ud af, om der tidligere har været glet-
sjerkollaps af samme størrelsesorden. 

Der er mange forudsigelser om fremtidens sti-
gende havvand, og mange af dem er ganske skræm-
mende, primært fordi vi endnu ikke ved særligt 
meget om den antarktiske iskappe, og størrelsesor-
denen er så enorm. Nogle spår ca. 1 meters vandstig-
ninger hvert århundrede i løbet af flere århundreder, 
hvilket i sig selv ville være en enorm udfordring, men 
andre forudsigelser er endnu mere uhyggelige: For 
eksempel kan det ske, at det varme vand når så langt 
ind under Thwaites, at enorme isblokke bryder fri, og 
stigningerne kommer langt hurtigere. Med hjælp fra 
Thwaites-missionens forskere vil vi få et mere præ-
cist bud i år 2025. 
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for den afsidesliggende østsibiriske by Pevek, den nordlig-
ste by i Rusland. Hvis alt går godt, vil to atomreaktorer på 
prammen blive antændt, inden året er gået, og dermed give 
strøm til de omkringliggende byer. Og den ekstra strøm bli-
ver nødvendig: I 2019 skal mange aldrende kraftværker i 
området nedlægges, heriblandt et atomkraftværk, på trods 
af planer om nye mine-, olie- og gasanlæg. Men Rosatom, 
det statsejede firma bag atomprammen, har ikke kun i 
sinde at give strøm til Pevek og omegn. 

Ifølge Vitalij Trutnev, der leder projektet hos Rusatom, 
ønsker Rusland også at demonstrere sikkerheden og forde-
lene – i barske omgivelser til og med – ved denne unikke 
løsning til det globale energimarked: Flydende, og dermed 
bevægelige atomkraftværker. Russerne er allerede gået i 
gang med at skabe en ny (og eksporterbar) model, hvis “op-
timerede” design kan give strøm til ca. 40.000 husstande. 

Miljøorganisationen Greenpeace anser Akademik 
Lomonosov som værende et “flydende Tjernobyl” eller 
“kernekraftens Titanic”. Rashid Alimov, som koordinerer 
gruppens energikampagner fra Skt. Petersborg, hvor pram-
men også blev bygget, fremhæver yderligere faren ved at 

sprede og øge adgangen til radioaktivt materiale. Men 
det er bare en skræmmekampagne, mener Bulat Nigma-
tulin, der var viceminister for atomenergi, da Akademik 
Lomonosov blev godkendt i slutningen af 1990’erne. Han 
påpeger, at prammens reaktorer og udstyr er hårdført og 
længe har været brugt af Ruslands robuste isbrydere og 
atomubåde. Dertil bliver prammen sat bag en tsunamisik-
ret bølgebryder. 

Problemet ved ordningen er ifølge Nigmatulin ikke 
teknologisk, men økonomisk: Udgifterne steg så meget, at 
han i periode trak sin støtte til projektet. Rusatom kalder 
udgifter til prammen “deres kommercielle hemmelighed”, 
men prisen formodes at være ca. 500 mio. dollar. Poten-
tielle købere har allerede meldt sig, herunder Chile, Indo-
nesien, Filippinerne samt en række mellemøstlige lande, 
hvor særligt afsaltning er en stor energiomkostning. Ingen 
kontrakter er dog indgået, hvilket nok delvist skyldes, at 
man endnu ikke har det fulde overblik over udgifterne. 

Eksportpotentialet er usikkert
Derfor er mange, der vil følge indvielsen af Akademik 
Lomonosov tæt, siger Sergej Kondratjev fra Institute of 
Energy and Finance, en uafhængig tænketank i Moskva. 
Strøm fra kul- og gaskraftværker er muligvis billigere, men 
et flydende atomkraftværk har sine fordele, særligt i og 
omkring Arktis, bl.a. behøver man ikke at sende løbende 
forsyninger af nyt brændstof, der ofte skal transporteres 
over lang afstand, ofte gennem ishav. 

Det er endnu usikkert, om Rusland formår at ekspor-
tere denne løsning til andre lande, men det er til gengæld 
meget sandsynligt, at flere atompramme vil blive bygget 
til russisk anvendelse. I takt med at isen omkring Arktis 
smelter, og vandet bliver mere farbart, stiger regionens 
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tunge. Der vil være over 100 forskere ombord, der alle 
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ved at blive faretruende ustabil? Hvis det er tilfældet, er 
de nødt til at regne ud, hvor lang tid det vil tage, før den 
bryder fri og flyder ud i havet. Sker det, kan havniveauet 
stige med op til tre meter med store konsekvenser for 
floddeltaer og kyststrækninger verden over. 

Øvrige forskere vil flyve ind fra den britiske Rothera 
Research Station og den amerikanske McMurdo Station 
og lande på gletsjerens overflade i små specialbyggede 
fly. Der vil være yderligere besøg i november 2019, når 
sommeren vender tilbage. Alt sammen er en del af 
et britisk-amerikansk forskningsprogram til 50 mio. 
dollar med fokus på Thwaites-gletsjeren, der er den 
helt store ubekendte i udregningerne om klimaets på-

virkning på fremtidens vandstigninger. Ikke alene er det 
et kæmpe område af is – 182.000 kvadratkilometer ca. 
på størrelse med delstaten Florida – gletsjeren fungerer 
også som en slags prop mellem havet og store dele af re-
sten af den vestantarktiske iskappe. 
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Den ligegyldige videns gyldighed

Det er grundforskning, 
der skal hjælpe med at 
løse verdens problemer, 
forklarer Fabiola 
Gianotti, generaldirektør 
for CERN

I 2019 er det 500 år siden, at en af verdens-
historiens største tænkere døde. Leonardo 
da Vinci gik bort 2. maj 1519 og efterlod en 

kunstnerisk og videnskabelig arv, der stadig 
resonerer den dag i dag. Men hvor hans kunst 
har været beundret i århundreder, har det 
taget langt længere tid for hans videnskab at 
få anerkendelse. Sådan er det ofte med viden-
skab – det kan tage lang tid for idéer at mod-
nes, og ofte kræver det, at folk fra forskellige 
baggrunde mødes. 

Videnskaben er universel og forenende. 
Universel, fordi den er baseret på fakta, ikke 
holdninger: Et æble falder fra stammen på 
samme måde, ligegyldigt hvor på kloden 
man står, hvornår i historien man befinder 
sig, eller hvad man tænker om det. For-
enende, fordi lysten til at lære deles af alle. 
Videnskaben har hverken pas, køn, race eller 
politisk tilhørsforhold og kan derfor spille en 
vigtig rolle i at samle mennesker i en opdelt 
verden.

Tag min arbejdsplads som eksempel. Vi 
betjener kraftfulde maskiner – partikelacce-
leratorer – for at studere de mindste bestand-
dele af det stof, universet består af. CERN er 
en samling af over 17.000 forskere fra hele 
verden. Nogle kommer fra konfliktzoner, 
men alle arbejder med fælles målsætninger. 
Med inspiration fra CERN er forsknings-
centeret for grundforskning og anvendt 
videnskab SESAME blevet etableret i Jordan, 
med ansatte fra hele Mellemøsten: Cypern, 
Egypten, Iran, Israel, Jordan, Pakistan, Palæ-
stina og Tyrkiet. Forskerne samarbejder har-
monisk og deler deres erfaringer ved samme 
bord. Hverken CERN eller SESAME kan 
løse geopolitiske udfordringer, men de kan 
hjælpe med at nedbryde barrierer. De er ek-
sempler på, hvad menneskeheden kan opnå, 
når vi fokuserer på vores fælles bedste. 

Vi står over for mange udfordringer
Nutidens samfund står over for mange ud-
fordringer: Klimaforandringer, energiforsy-
ning, fødevaresikkerhed og folkesundhed 
for blot at nævne nogle få. Kollaborativ 
videnskab er en uundværlig del af løsningen 
på disse problemer, og videnskab burde også 
være en beslutningsproces, for lige meget 
hvilken beslutning, man ender med at tage, 
burde den være forankret i fakta og videnska-
belig evidens.

Uden de innovative idéer, der affødes 
af forskningen, stagnerer udviklingen. Og 
historien viser os, at store gennembrud som 
oftest afledes af grundforskning – før eller 

siden. Det bringer os til endnu et jubilæum: 
I 1919 blev Albert Einsteins relativitetsteori 
retfærdiggjort af en britisk videnskabsmand, 
Arthur Eddington. Relativitet er – ligesom 
kvantefysikken – en af milepælene i det 20. 
århundrede. Tilsammen udgør de grundlaget 
for vores forståelse af universet, men da de 
først blev udviklet, blev de set som værende 
abstrakte og uden nogen praktisk anvende-
lighed. 

100 år efter har de vist sig alt andet end 
ubrugelige: Uden kvantemekanik ville 
moderne transistorbaseret elektronik ikke 
eksistere, og uden relativitetsprincippet ville 

teknologien Global Positioning System (GPS), 
der er baseret på satellitter, ikke kunne fun-
gere. Men Einstein og kvantemekanikkens 
fædre forsøgte ikke at opfinde ny elektronik 
eller navigationssystemer – de ville bare vide 
mere om, hvordan universet hænger sam-
men. 

Der går ofte lang tid fra opdagelse til 
anvendelse. Den tid, det tog, før Leonardos 
skitser blev realiseret, er et ekstremt tilfælde 
i denne sammenhæng, men tidshorisonten 
på flere årtier mellem Einsten og GPS er gan-
ske normal. 

Der er et andet godt eksempel fra mit 
eget forskningsfelt, højenergifysik, nemlig 
Higgs-partiklen. Den blev forudset i 1964, 
men først opdaget i 2012, og hvis den nogen-
sinde får en praktisk anvendelse, tør jeg ikke 
spå om, hvordan og hvornår det vil ske.

Men Higgs-partiklen beriger allerede 
vores kultur på andre måder: De indsigter, 
den har ledt til, og de værktøjer, der er blevet 
brugt til at finde den, har allerede fået nye 
anvendelser andetsteds, i alt fra medicinsk 
billeddiagnostik og kræftbehandling til sol-
celler og analyse af historiske levn. 

Jeg kan ikke understrege nok, hvor vig-
tigt det er for menneskeheden at forfølge 
“ligegyldig viden”, som Abraham Flexner, 
en af grundlæggerne af Princetons Institute 
of Advance Studies, genialt formulerede 
det i sin artikel “The Usefulness of Useless 
Knowledge” fra 1939. På kort sigt har grund-
forskningen hverken åbenlys anvendelighed 
eller nogen økonomisk fortjeneste. Det er op 
til verdens regeringer at sikre, at grundforsk-
ningen kan blomstre til gavn for fremtidige 
generationer – og at vi ikke forpasser den 
næste Einstein eller Leonardo. 

Kollaborativ videnskab er en 
uundværlig del af løsningen

Ananyo Bhattacharya videnskabskorrespondent,  
The Economistt

INdeN LæNge vil barnløse par, der modtager hjælp i 
form af in-vitro-fertilisering (IVF), få mulighed for at 
screene deres foster, inden det lægges tilbage i livmo-

deren. Det har længe været normal praksis at teste fostret 
for kromosomfejl eller særlige genetisk afvigelser, såsom 
cystisk fibrose, men to amerikanske biotekfirmaer, califor-
niske MyOme og Genomic Prediction fra New Jersey, har 
langt mere revolutionerende planer. 

De to firmaer håber på at kunne lave en komplet 
dna-sekventering af hele fosterets genetiske kode ved 
hjælp af bare få celler fra en vævsprøve samt begge foræl-
dres dna-sekvenser. Med den information kan man teo-
retisk set udregne risikoen for en lang række sygdomme i 

det senere liv, lidelser, der ellers er uhørt komplicerede at 
spå om, da de involverer tusindvis af genetiske variationer 
(altså normale mutationer) i arvemassen. 

Rammer 99 pct. plet 
At dette overhovedet kan lade sig gøre, skyldes to teknolo-
giske udviklinger. Først og fremmest er det nu muligt at 
danne en nøjagtig oversigt over et fosters arvemasse. De 
genetiske data, man får fra små dna-prøver fra fosteret, 
er af sagens natur meget upræcise, men til gengæld kan 
forældrenes dna-sekvens fastlægges med stor nøjagtighed, 
og det er kombinationen af disse data, som firmaerne ud-
nytter. Ved hjælp af avancerede algoritmer kan de finde og 
tilrette usikkerhederne i fosterets dna-sekventering ved at 
sammenligne de segmenter, der ligner forældrenes kro-
mosomer mest, og som, der derfor er størst sandsynlighed 
for, er gået i arv. Ifølge den forskning, som MeOmes stiftere 
Akash Kumar og Matthew Rabinowitz har publiceret, er 
resultatet mere end 99 pct. retvisende (metoden, som 
Genomic Prediction bruger, er relateret, men ikke præcis 
den samme).

Den anden udvikling, der har hjulpet projektet på vej, er, 
at dna-sekventering i det hele taget sker med langt højere 
hast og til en langt billigere pris end tidligere. Det betyder 
en langt større mængde af genetisk data, som ved hjælp 
af algoritmer har hjulpet forskere med at lave risikopro-
filer for hjerte-kar-sygdomme, diabetes, brystkræft, au-
toimmune sygdomme og andre almindelige lidelser. Det 
er denne udvikling, der har ledt til, at vi nu kan få taget 
såkaldte “polygenic risk scores”, der udregner vores indivi-
duelle risici for at udvikle arvelige sygdomme på baggrund 
af den enorme mængde af genetiske variationer, der er i 
vores dna-sekvens. 

Unaturlig udvælgelse
For eksempel vil en brystkræfttest kigge efter skadelige 
mutationer i særligt to gener, BRCA1 og BRAC2. Disse mu-

tationer findes i cirka én ud af 500 
kvinder (i USA), men har man dem, 
har man også en fem-seks gange 
større risiko for at udvikle brystkræft. 
En polygenic risk score udregnet på 
baggrund af cirka 5000 genetiske var-
iationer, udpeger andelen af kvinder, 
der har højere risiko for brystkræft, 
men ikke har mutationer i BRCA1 eller 
BRCA2, til at være 1,5 pct. 

På denne måde får vordende for-
ældrepar, der får kunstig befrugtning 
ved hjælp af IVF, muligheden for at 
vælge mellem forskellige fostre og 
derved optimere deres fremtidige 
barns sundhed, på en måde som ikke 
er mulig ved naturlig undfangelse. 
Når først teknikken er blevet tilgæn-
gelig – hvilket uden tvivl kommer til 
ske – vil de, der har penge nok til det, 
muligvis fravælge naturlig undfan-

gelse til fordel for IVF. Og selvom begge firmaer hævder, 
at de af etiske årsager ikke ønsker at screene for andet end 
sygdomsrisici, står der principielt ikke noget i vejen for at 
vælge ud fra andre parametre, såsom højde, eller mere kon-
troversielt: intelligens. 

Kun for europæere
Teknikken har dog begrænsninger. Retvisende poly-
genic risk scores kan endnu kun gives til folk med eu-
ropæisk ophav, da der endnu ikke er nok data fra andre 
befolkningsgrupper. Og selvom en given genetisk profil 
teknisk set kan associeres med eksempelvis højere IQ, ved 
vi næsten intet om, hvordan intelligensen påvirkes. Den 
kausale forbindelse mellem vores genetik og vores egen-
skaber er stadig meget mudret. 

Med andre ord vil det kræve mange flere teknologiske 
spring – og meget mere hårdt arbejde – inden vi virkelig får 
mulighed for at tilpasse vores børns arvemasse. Men 2019 
bliver året, hvor de, der har råd til det, for første gang får 
mulighed for at give deres afkom bedre vilkår for et langt 
og sundt liv.  

Sekvens med konsekvens
En ny genetisk screening-teknik er endnu et skridt i retning af “designerbabyer” 

Moderne kunstig 
intelligens-systemer 

kræver tusinder 
eller millioner af 
eksempler for at 
kunne anvendes. 
Det favoriserer 
de datatunge 

internetgiganter  
– og Kina.  

 Hvad nu, hvis 
AI var mindre 

datasulten? 
Researchere rundt 

om i verden forfølger 
alternative metoder, 

der kræver langt 
færre eksempler. 
Et gennembrud 

kunne åbne banen 
for mindre firmaer 
og ville tillade AI at 
blive brugt på nye 

områder, hvor data 
er mindre rigelige

Hvis nu
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Den ligegyldige videns gyldighed

Det er grundforskning, 
der skal hjælpe med at 
løse verdens problemer, 
forklarer Fabiola 
Gianotti, generaldirektør 
for CERN

I 2019 er det 500 år siden, at en af verdens-
historiens største tænkere døde. Leonardo 
da Vinci gik bort 2. maj 1519 og efterlod en 

kunstnerisk og videnskabelig arv, der stadig 
resonerer den dag i dag. Men hvor hans kunst 
har været beundret i århundreder, har det 
taget langt længere tid for hans videnskab at 
få anerkendelse. Sådan er det ofte med viden-
skab – det kan tage lang tid for idéer at mod-
nes, og ofte kræver det, at folk fra forskellige 
baggrunde mødes. 

Videnskaben er universel og forenende. 
Universel, fordi den er baseret på fakta, ikke 
holdninger: Et æble falder fra stammen på 
samme måde, ligegyldigt hvor på kloden 
man står, hvornår i historien man befinder 
sig, eller hvad man tænker om det. For-
enende, fordi lysten til at lære deles af alle. 
Videnskaben har hverken pas, køn, race eller 
politisk tilhørsforhold og kan derfor spille en 
vigtig rolle i at samle mennesker i en opdelt 
verden.

Tag min arbejdsplads som eksempel. Vi 
betjener kraftfulde maskiner – partikelacce-
leratorer – for at studere de mindste bestand-
dele af det stof, universet består af. CERN er 
en samling af over 17.000 forskere fra hele 
verden. Nogle kommer fra konfliktzoner, 
men alle arbejder med fælles målsætninger. 
Med inspiration fra CERN er forsknings-
centeret for grundforskning og anvendt 
videnskab SESAME blevet etableret i Jordan, 
med ansatte fra hele Mellemøsten: Cypern, 
Egypten, Iran, Israel, Jordan, Pakistan, Palæ-
stina og Tyrkiet. Forskerne samarbejder har-
monisk og deler deres erfaringer ved samme 
bord. Hverken CERN eller SESAME kan 
løse geopolitiske udfordringer, men de kan 
hjælpe med at nedbryde barrierer. De er ek-
sempler på, hvad menneskeheden kan opnå, 
når vi fokuserer på vores fælles bedste. 

Vi står over for mange udfordringer
Nutidens samfund står over for mange ud-
fordringer: Klimaforandringer, energiforsy-
ning, fødevaresikkerhed og folkesundhed 
for blot at nævne nogle få. Kollaborativ 
videnskab er en uundværlig del af løsningen 
på disse problemer, og videnskab burde også 
være en beslutningsproces, for lige meget 
hvilken beslutning, man ender med at tage, 
burde den være forankret i fakta og videnska-
belig evidens.

Uden de innovative idéer, der affødes 
af forskningen, stagnerer udviklingen. Og 
historien viser os, at store gennembrud som 
oftest afledes af grundforskning – før eller 

siden. Det bringer os til endnu et jubilæum: 
I 1919 blev Albert Einsteins relativitetsteori 
retfærdiggjort af en britisk videnskabsmand, 
Arthur Eddington. Relativitet er – ligesom 
kvantefysikken – en af milepælene i det 20. 
århundrede. Tilsammen udgør de grundlaget 
for vores forståelse af universet, men da de 
først blev udviklet, blev de set som værende 
abstrakte og uden nogen praktisk anvende-
lighed. 

100 år efter har de vist sig alt andet end 
ubrugelige: Uden kvantemekanik ville 
moderne transistorbaseret elektronik ikke 
eksistere, og uden relativitetsprincippet ville 

teknologien Global Positioning System (GPS), 
der er baseret på satellitter, ikke kunne fun-
gere. Men Einstein og kvantemekanikkens 
fædre forsøgte ikke at opfinde ny elektronik 
eller navigationssystemer – de ville bare vide 
mere om, hvordan universet hænger sam-
men. 

Der går ofte lang tid fra opdagelse til 
anvendelse. Den tid, det tog, før Leonardos 
skitser blev realiseret, er et ekstremt tilfælde 
i denne sammenhæng, men tidshorisonten 
på flere årtier mellem Einsten og GPS er gan-
ske normal. 

Der er et andet godt eksempel fra mit 
eget forskningsfelt, højenergifysik, nemlig 
Higgs-partiklen. Den blev forudset i 1964, 
men først opdaget i 2012, og hvis den nogen-
sinde får en praktisk anvendelse, tør jeg ikke 
spå om, hvordan og hvornår det vil ske.

Men Higgs-partiklen beriger allerede 
vores kultur på andre måder: De indsigter, 
den har ledt til, og de værktøjer, der er blevet 
brugt til at finde den, har allerede fået nye 
anvendelser andetsteds, i alt fra medicinsk 
billeddiagnostik og kræftbehandling til sol-
celler og analyse af historiske levn. 

Jeg kan ikke understrege nok, hvor vig-
tigt det er for menneskeheden at forfølge 
“ligegyldig viden”, som Abraham Flexner, 
en af grundlæggerne af Princetons Institute 
of Advance Studies, genialt formulerede 
det i sin artikel “The Usefulness of Useless 
Knowledge” fra 1939. På kort sigt har grund-
forskningen hverken åbenlys anvendelighed 
eller nogen økonomisk fortjeneste. Det er op 
til verdens regeringer at sikre, at grundforsk-
ningen kan blomstre til gavn for fremtidige 
generationer – og at vi ikke forpasser den 
næste Einstein eller Leonardo. 

Kollaborativ videnskab er en 
uundværlig del af løsningen

Ananyo Bhattacharya videnskabskorrespondent,  
The Economistt

INdeN LæNge vil barnløse par, der modtager hjælp i 
form af in-vitro-fertilisering (IVF), få mulighed for at 
screene deres foster, inden det lægges tilbage i livmo-

deren. Det har længe været normal praksis at teste fostret 
for kromosomfejl eller særlige genetisk afvigelser, såsom 
cystisk fibrose, men to amerikanske biotekfirmaer, califor-
niske MyOme og Genomic Prediction fra New Jersey, har 
langt mere revolutionerende planer. 

De to firmaer håber på at kunne lave en komplet 
dna-sekventering af hele fosterets genetiske kode ved 
hjælp af bare få celler fra en vævsprøve samt begge foræl-
dres dna-sekvenser. Med den information kan man teo-
retisk set udregne risikoen for en lang række sygdomme i 

det senere liv, lidelser, der ellers er uhørt komplicerede at 
spå om, da de involverer tusindvis af genetiske variationer 
(altså normale mutationer) i arvemassen. 

Rammer 99 pct. plet 
At dette overhovedet kan lade sig gøre, skyldes to teknolo-
giske udviklinger. Først og fremmest er det nu muligt at 
danne en nøjagtig oversigt over et fosters arvemasse. De 
genetiske data, man får fra små dna-prøver fra fosteret, 
er af sagens natur meget upræcise, men til gengæld kan 
forældrenes dna-sekvens fastlægges med stor nøjagtighed, 
og det er kombinationen af disse data, som firmaerne ud-
nytter. Ved hjælp af avancerede algoritmer kan de finde og 
tilrette usikkerhederne i fosterets dna-sekventering ved at 
sammenligne de segmenter, der ligner forældrenes kro-
mosomer mest, og som, der derfor er størst sandsynlighed 
for, er gået i arv. Ifølge den forskning, som MeOmes stiftere 
Akash Kumar og Matthew Rabinowitz har publiceret, er 
resultatet mere end 99 pct. retvisende (metoden, som 
Genomic Prediction bruger, er relateret, men ikke præcis 
den samme).

Den anden udvikling, der har hjulpet projektet på vej, er, 
at dna-sekventering i det hele taget sker med langt højere 
hast og til en langt billigere pris end tidligere. Det betyder 
en langt større mængde af genetisk data, som ved hjælp 
af algoritmer har hjulpet forskere med at lave risikopro-
filer for hjerte-kar-sygdomme, diabetes, brystkræft, au-
toimmune sygdomme og andre almindelige lidelser. Det 
er denne udvikling, der har ledt til, at vi nu kan få taget 
såkaldte “polygenic risk scores”, der udregner vores indivi-
duelle risici for at udvikle arvelige sygdomme på baggrund 
af den enorme mængde af genetiske variationer, der er i 
vores dna-sekvens. 

Unaturlig udvælgelse
For eksempel vil en brystkræfttest kigge efter skadelige 
mutationer i særligt to gener, BRCA1 og BRAC2. Disse mu-

tationer findes i cirka én ud af 500 
kvinder (i USA), men har man dem, 
har man også en fem-seks gange 
større risiko for at udvikle brystkræft. 
En polygenic risk score udregnet på 
baggrund af cirka 5000 genetiske var-
iationer, udpeger andelen af kvinder, 
der har højere risiko for brystkræft, 
men ikke har mutationer i BRCA1 eller 
BRCA2, til at være 1,5 pct. 

På denne måde får vordende for-
ældrepar, der får kunstig befrugtning 
ved hjælp af IVF, muligheden for at 
vælge mellem forskellige fostre og 
derved optimere deres fremtidige 
barns sundhed, på en måde som ikke 
er mulig ved naturlig undfangelse. 
Når først teknikken er blevet tilgæn-
gelig – hvilket uden tvivl kommer til 
ske – vil de, der har penge nok til det, 
muligvis fravælge naturlig undfan-

gelse til fordel for IVF. Og selvom begge firmaer hævder, 
at de af etiske årsager ikke ønsker at screene for andet end 
sygdomsrisici, står der principielt ikke noget i vejen for at 
vælge ud fra andre parametre, såsom højde, eller mere kon-
troversielt: intelligens. 

Kun for europæere
Teknikken har dog begrænsninger. Retvisende poly-
genic risk scores kan endnu kun gives til folk med eu-
ropæisk ophav, da der endnu ikke er nok data fra andre 
befolkningsgrupper. Og selvom en given genetisk profil 
teknisk set kan associeres med eksempelvis højere IQ, ved 
vi næsten intet om, hvordan intelligensen påvirkes. Den 
kausale forbindelse mellem vores genetik og vores egen-
skaber er stadig meget mudret. 

Med andre ord vil det kræve mange flere teknologiske 
spring – og meget mere hårdt arbejde – inden vi virkelig får 
mulighed for at tilpasse vores børns arvemasse. Men 2019 
bliver året, hvor de, der har råd til det, for første gang får 
mulighed for at give deres afkom bedre vilkår for et langt 
og sundt liv.  

Sekvens med konsekvens
En ny genetisk screening-teknik er endnu et skridt i retning af “designerbabyer” 
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Fiammetta Rocco kulturkorrespondent, The Economist 
og 1843 New york

I begyNdelseN af 00’erne forsøgte New York at blive 
værtsby for OL i 2012. Det var meningen, at man skulle 
bygge et nyt stadion på Hudson Yards – et gammelt 

jernbaneanlæg. Som en del af projektet skulle en del af om-
rådet bag det, der nu er kendt som The High Line, laves om 
til et kulturrum. Efter OL var blevet afholdt, skulle stadio-
net blive det nye hjem til New York Jets, som ellers spiller 
amerikansk fodbold på den anden side af Hudson-floden, i 
New Jersey. I sidste ende blev det ikke New York, der skulle 
afholde olympiaden (London vandt), og Jets fik aldrig deres 
stadion. Men projektet, der blev kendt som “det kulturelle 
skur” – The Shed – slog rødder. 

Kultur er blevet en stor forretning. I 2017 åbnede 107 
store nye kulturrum – museer, spillesteder, kulturelle di-
strikter – verden over ifølge en årlig undersøgelse fra AEA 
Consulting. Det er ikke dem alle, der bliver en succes. Men 
de steder, der er fleksible nok og har nyskabende program-
mer, kommer til at tiltrække besøgende, der måske aldrig 
har set en liveoptræden før. The Shed, der åbner i 2019, vil 
vise vejen. 

I New York kostede billetter til en Broadway-musical i 
gennemsnit 126 dollar (830 kr.) i 2017/18-sæsonen, hvilket 
gør dem utilgængelige for mange mennesker. The Shed har 
tænkt sig at gøre det anderledes, hvad end det er billetpri-
serne (en tredjedel af alle pladser vil koste 5 dollar (33 kr.) 
eller derunder), bygningens design eller anskaffelsen af 
nye værker. Milliardæren Michael Bloomberg, der også er 
New Yorks tidligere borgmester, var så imponeret, at han 
donerede 75 mio. dollar (495 mio. kr.) til projektet. 

Manden bag er den 51-årige Alex Poots, en virtuos trom-
petist født i Edinburgh af irsk-franske forældre. Poots 
begyndte at få opmærksomhed, da han var ansvarlig for 
Manchester International Festival, et sammensurium af 
danse-, teater- og operaoptrædener. Han så, hvor meget af 
kulturverdenen der tænkte i siloer: Operaer bliver opført i 
operahuse, og symfoniorkestre spiller i koncertsale. New 
York har utallige af den slags institutioner. “Men hvad den 
ikke har,” siger Elizabeth Diller fra Diller, Scofidio & Renfro, 
artitekterne bag The Shed, “er en ‘ikkesilo’, der kan samle 
alle kunstformer under ét tag.” Hvis det virkelig skulle gøre 
en forskel, er The Shed nødt til at være fleksibelt: “Det skal 
være et sted, der hele tiden bliver genopfundet af det, der 
er indeni,” siger designeren, David Rockwell.  

Som inspiration til projektet brugte Poots “The Fun 
Palace”, et tværfagtligt projekt, der blev tegnet til London 
tilbage i 1964. “The Fun Palace” blev aldrig til noget, men 
det havde stor indflydelse på en række arkitekter, her-
under Richard Rogers og Renzo Piano, da de designede 
Pompidou-centre i Paris i 70’erne. For The Sheds vedkom-
mende betyder det, at man bygger rum, der kan anvendes 
til forskellige slags kunstformer og mange forskellige pub-
likummer; rum der kan formindskes eller forstørres, for-
mørkes eller lyses op eller blive åbnet op for den friske luft 
ved et tryk på en knap.

“Hvordan vil kunsten se ud om 20 år? Eller 40 år?” spør-
ger Diller. “Vi ved det ikke. Hvordan kan man indrette en 
bygning efter det ukendte?” Én løsning var at gøre den ska-
lerbar. “Den skal have enorm kapacitet – også elektricitets-
mæssigt – og være tilpasningsdygtig,” siger hun. 

Poots’ tilgang til, hvad der skal foregå på The Shed, er 
lige så ambitiøs som selve bygningen. Der er særligt to 
idéer, der har været drivende i beslutningsprocessen. Én 
er, at The Shed skal være forankret i lokalmiljøet. Dets ud-
sendinge har været rundt i hele New York fra Queens til 
Staten Island for at finde ud af, hvad kunstnerne har gang 
i. Det ledte til et møde med Flex NYC, et danse-aktivis-
me-program udviklet af den pionerende koreograf Reggie 
“Regg Roc” Gray. The Shed har også igangsat et projekt, der 
hjælper 100 kunstnere om året med produktionsstøtte, et 
sted at øve og testpublikum. 

Den anden store idé handler om at få kunstnere til at 
mødes for at skabe nye værker. I 2019 vil The Shed løfte sløret 
for flere højest originale produktioner. Én af disse er et sam-
arbejde mellem den tyske maler og fotograf Gerhard Richter 
og to komponister, amerikaneren Steve Reich og esteren 
Arvo Pärt. Målet er at lave en liveoptræden til “ørerne, øj-
nene og hjertet” – her skal publikum kigge på Richters vær-
ker, mens de lytter til ny musik, der er skrevet som svar på 
dem. En anden ny produktion er baseret på den kulturelle 
antropolog Maureen Mahons forskning. Steve McQueen, 
bedst kendt som instruktøren af “12 Years a Slave”, arbejder 
på “Soundtrack of America”, et stamtræ for afroamerikansk 
musik og musikere, hvis rødder går helt tilbage til borgerkri-
gen. “Det her er musik, der har rejst hele verden rundt,” siger 
Mahon. Tilbage i New York bliver The Shed det ny sted, man 
tager hen for at genopdage kunsten. 

Et nyt kulturskur
New Yorks ambitiøse nye kunstpalads åbner for offentligheden

Det sker i 2019

Prado-museet i 
Madrid fejrer sin 

200-års fødselsdag 
med events hele året 

bl.a. shows over  
hele Spanien

Andrew Miller kulturredaktør, The Economist

EN romaN om slaveri, et teaterstykke om flygtninge 
eller en film om homoseksualitet: Kunstværker, der 

omhandler en minoritet eller et ømtåleligt emne, vil blive 
omdrejningspunkter i 2019. Dette skyldes ikke så meget 
de emner, de behandler, men mere skabernes identitet – 
en hvid forfatter eller en heteroseksuel instruktør. Slags-
målet om kulturel tilegnelse når et vendepunkt. 

En af de største litterære begivenheder i 2018 var 
udgivelsen af det sidste bind af den engelske oversæt-
telse af Karl Ove Knausgårds enorme selvbiografiske 
roman “Min kamp”. Da han valgte at skrive om sit eget 
liv, tog Knausgård en risiko: anklager om, at han udnyt-
tede sine nærmeste og trusler om sagsanlæg fra vrede 
familiemedlemmer. Men samtidig undgik han også en 
anden risiko: anklagen om, at han havde tilegnet sig 
historier fra dem, der ikke var som ham selv. 

Nu om dage løber forfattere, der ønsker at skrive om 
andet end dem selv, spidsrod gennem nervøse forlag 
og negative anmeldelser. I en tale, der medførte stort 
postyr i 2016, sagde Lionel Shriver, at forfattere altid 
vil være “voyeuristiske, kleptomaniske og indbildske”. 
Hun håbede, at neurosen over kulturel tilegnelse bare 
ville være en “dille”. Det var det ikke. 

Jeg anklager

Det er tid til at være mere afslappet over for kulturel tilegnelse

Og kontroversen har ikke kun handlet om bøger. En 
hvid amerikansk poet, der bruger afroamerikansk 
slang, et show i Montreal, hvor hvide sangere sang 
sange om slaveriet, en hvid engelsk kok, der har mar-
kedsført jamaicansk mad, endda en gymnasieelev 
i Utah, der tog en kinesisk-inspireret kjole på til et 
skolebal; I 2018 har det medført shitstorme på Twitter 
over kulturel appropriation. Den slags kritik beror 
naturligvis på legitime bekymringer: Kunstnere burde 
lave flittig research og undgå dumme stereotyper. 

Men idéen om, at afbildning af fremmede steder og 
anderledes mennesker er en eller anden slags intellek-
tuel kolonialisme, er absurd. Hvis mænd ikke måtte 
skrive om kvinder, var der ingen “Madame Bovary” eller 
“Anna Karenina”. Hvor går grænsen? Det sidste bind af 
Hilary Mantels trilogi om Tudor-hofmanden Thomas 
Cromwell er på trapperne (de to forrige har begge vun-
det Man Booker-prisen). Der er endnu ikke nogen, der 
har anklaget Mantel for at tilegne sig Cromwells liv og 
skæbne, men det er måske kun et spørgsmål om tid. 

Hvis dette dogme bliver fulgt til sin logiske kon-
klusion, er Knausgårds valg af emne (ham selv) det 
eneste, der er tilbage at skrive om. Pointen med kunst 
og litteratur – at åbne op for andres liv og synsvinkler 
– bliver ophævet. Men under dette fortvivlende syn på 
kunst er der et endnu mere fortvivlende syn på men-
neskeheden: en tro på, at forskelligartede mennesker 
har så lidt tilfælles, at de ikke kan forstå eller formidle 
hinandens historier. Nok er nok. Der vil være flere 
kampe i 2019. Men klagesangen over kulturel tilegnelse 
vil begynde at aftage. 

Hold fast på hvert et ord
Forsøg på at genoplive oprindelige sprog vil få et løft

Melissa Heikkilä redaktionsassistent, Verden 2019

Når et sprog uddør, tager det en helt særlig forstå-
else af verden med sig i graven. Tiden er ved at løbe 
ud for mange modersmål. Eksperter vurderer, at 

ud af de ca. 6700 forskellige sprog, der tales i verden i dag, 
vil 40 pct. være forsvundet ved slutningen af dette århund-
rede. For at skabe opmærksomhed om dette, har FN valgt 
at udpege 2019 som Det Internationale År for Oprindelige 
Sprog. Og lidt efter lidt er lande begyndt at bruge flere res-
sourcer på problematikken.

Canada planlægger at indføre ny lovgivning om oprin-
delige sprog inden parlamentsvalget i 
oktober 2019. Loven skal give statslig an-
erkendelse og nye indlæringsressourcer 
til de mere end 65 sprog, der bliver talt 
af First Nations, Canadas oprindelige 
stammer, métis-folket og inuitterne. I 
de kostskoler, den canadiske stat drev 
fra 1880’erne indtil 1996, blev indfødte 
børn slået eller givet elektriske stød, hvis 
de blev fanget i at tale deres modersmål. 
“Vi vil gerne gøre en lige så stor indsats 

for at genoplive de oprindelige sprog, som Canada engang 
gjorde for at udrydde dem,” siger Perry Bellegarde, lederen 
af den nationale samling af First Nations. 

Statslig anerkendelse af et sprog er det første trin i at få 
en indfødt kultur tilbage fra afgrundens rand. Máori er en 
af succeshistorierne. Da det blev anerkendt som et officielt 
sprog i New Zealand i 1987, talte under 20 pct. af máorierne 
sproget godt nok til, at det kunne betegnes som et moders-
mål. I dag er sproget ikke længere udrydningstruet. 

Det andet trin er at oplære en ny generation, og her 
er teknologi en stor hjælp. På det seneste har den popu-
lære sprogindlæringsapp Duolingo tilføjet hawaiiansk og 
navajo. Hjemmesiden Basabali bruger Facebook til at nå 

folk i afsides områder. “Say it in Saami” 
er en onlineordbog, der oversætter mo-
derne fraseringer (“hos dig eller hos 
mig?”) til sproget, der tales af samerne 
(“din vai min geahcai?”) i Lapland. 

Hvis vi skal redde truede sprog, har 
vi brug for, at mennesker kæmper for 
dem. FN-året vil iværksætte projekter, 
der kan være med til at redde tusindvis 
af tunger. Udfordringen i 2019 er at få 
andre til at lytte – og begynde at tale. 

Pointen med 
kunst og 
litteratur – at 
åbne op for 
andre liv og 
synsvinkler 
– bliver 
ophævet
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Fiammetta Rocco kulturkorrespondent, The Economist 
og 1843 New york

I begyNdelseN af 00’erne forsøgte New York at blive 
værtsby for OL i 2012. Det var meningen, at man skulle 
bygge et nyt stadion på Hudson Yards – et gammelt 

jernbaneanlæg. Som en del af projektet skulle en del af om-
rådet bag det, der nu er kendt som The High Line, laves om 
til et kulturrum. Efter OL var blevet afholdt, skulle stadio-
net blive det nye hjem til New York Jets, som ellers spiller 
amerikansk fodbold på den anden side af Hudson-floden, i 
New Jersey. I sidste ende blev det ikke New York, der skulle 
afholde olympiaden (London vandt), og Jets fik aldrig deres 
stadion. Men projektet, der blev kendt som “det kulturelle 
skur” – The Shed – slog rødder. 

Kultur er blevet en stor forretning. I 2017 åbnede 107 
store nye kulturrum – museer, spillesteder, kulturelle di-
strikter – verden over ifølge en årlig undersøgelse fra AEA 
Consulting. Det er ikke dem alle, der bliver en succes. Men 
de steder, der er fleksible nok og har nyskabende program-
mer, kommer til at tiltrække besøgende, der måske aldrig 
har set en liveoptræden før. The Shed, der åbner i 2019, vil 
vise vejen. 

I New York kostede billetter til en Broadway-musical i 
gennemsnit 126 dollar (830 kr.) i 2017/18-sæsonen, hvilket 
gør dem utilgængelige for mange mennesker. The Shed har 
tænkt sig at gøre det anderledes, hvad end det er billetpri-
serne (en tredjedel af alle pladser vil koste 5 dollar (33 kr.) 
eller derunder), bygningens design eller anskaffelsen af 
nye værker. Milliardæren Michael Bloomberg, der også er 
New Yorks tidligere borgmester, var så imponeret, at han 
donerede 75 mio. dollar (495 mio. kr.) til projektet. 

Manden bag er den 51-årige Alex Poots, en virtuos trom-
petist født i Edinburgh af irsk-franske forældre. Poots 
begyndte at få opmærksomhed, da han var ansvarlig for 
Manchester International Festival, et sammensurium af 
danse-, teater- og operaoptrædener. Han så, hvor meget af 
kulturverdenen der tænkte i siloer: Operaer bliver opført i 
operahuse, og symfoniorkestre spiller i koncertsale. New 
York har utallige af den slags institutioner. “Men hvad den 
ikke har,” siger Elizabeth Diller fra Diller, Scofidio & Renfro, 
artitekterne bag The Shed, “er en ‘ikkesilo’, der kan samle 
alle kunstformer under ét tag.” Hvis det virkelig skulle gøre 
en forskel, er The Shed nødt til at være fleksibelt: “Det skal 
være et sted, der hele tiden bliver genopfundet af det, der 
er indeni,” siger designeren, David Rockwell.  

Som inspiration til projektet brugte Poots “The Fun 
Palace”, et tværfagtligt projekt, der blev tegnet til London 
tilbage i 1964. “The Fun Palace” blev aldrig til noget, men 
det havde stor indflydelse på en række arkitekter, her-
under Richard Rogers og Renzo Piano, da de designede 
Pompidou-centre i Paris i 70’erne. For The Sheds vedkom-
mende betyder det, at man bygger rum, der kan anvendes 
til forskellige slags kunstformer og mange forskellige pub-
likummer; rum der kan formindskes eller forstørres, for-
mørkes eller lyses op eller blive åbnet op for den friske luft 
ved et tryk på en knap.

“Hvordan vil kunsten se ud om 20 år? Eller 40 år?” spør-
ger Diller. “Vi ved det ikke. Hvordan kan man indrette en 
bygning efter det ukendte?” Én løsning var at gøre den ska-
lerbar. “Den skal have enorm kapacitet – også elektricitets-
mæssigt – og være tilpasningsdygtig,” siger hun. 

Poots’ tilgang til, hvad der skal foregå på The Shed, er 
lige så ambitiøs som selve bygningen. Der er særligt to 
idéer, der har været drivende i beslutningsprocessen. Én 
er, at The Shed skal være forankret i lokalmiljøet. Dets ud-
sendinge har været rundt i hele New York fra Queens til 
Staten Island for at finde ud af, hvad kunstnerne har gang 
i. Det ledte til et møde med Flex NYC, et danse-aktivis-
me-program udviklet af den pionerende koreograf Reggie 
“Regg Roc” Gray. The Shed har også igangsat et projekt, der 
hjælper 100 kunstnere om året med produktionsstøtte, et 
sted at øve og testpublikum. 

Den anden store idé handler om at få kunstnere til at 
mødes for at skabe nye værker. I 2019 vil The Shed løfte sløret 
for flere højest originale produktioner. Én af disse er et sam-
arbejde mellem den tyske maler og fotograf Gerhard Richter 
og to komponister, amerikaneren Steve Reich og esteren 
Arvo Pärt. Målet er at lave en liveoptræden til “ørerne, øj-
nene og hjertet” – her skal publikum kigge på Richters vær-
ker, mens de lytter til ny musik, der er skrevet som svar på 
dem. En anden ny produktion er baseret på den kulturelle 
antropolog Maureen Mahons forskning. Steve McQueen, 
bedst kendt som instruktøren af “12 Years a Slave”, arbejder 
på “Soundtrack of America”, et stamtræ for afroamerikansk 
musik og musikere, hvis rødder går helt tilbage til borgerkri-
gen. “Det her er musik, der har rejst hele verden rundt,” siger 
Mahon. Tilbage i New York bliver The Shed det ny sted, man 
tager hen for at genopdage kunsten. 

Et nyt kulturskur
New Yorks ambitiøse nye kunstpalads åbner for offentligheden

Det sker i 2019

Prado-museet i 
Madrid fejrer sin 

200-års fødselsdag 
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bl.a. shows over  
hele Spanien

Andrew Miller kulturredaktør, The Economist

EN romaN om slaveri, et teaterstykke om flygtninge 
eller en film om homoseksualitet: Kunstværker, der 

omhandler en minoritet eller et ømtåleligt emne, vil blive 
omdrejningspunkter i 2019. Dette skyldes ikke så meget 
de emner, de behandler, men mere skabernes identitet – 
en hvid forfatter eller en heteroseksuel instruktør. Slags-
målet om kulturel tilegnelse når et vendepunkt. 

En af de største litterære begivenheder i 2018 var 
udgivelsen af det sidste bind af den engelske oversæt-
telse af Karl Ove Knausgårds enorme selvbiografiske 
roman “Min kamp”. Da han valgte at skrive om sit eget 
liv, tog Knausgård en risiko: anklager om, at han udnyt-
tede sine nærmeste og trusler om sagsanlæg fra vrede 
familiemedlemmer. Men samtidig undgik han også en 
anden risiko: anklagen om, at han havde tilegnet sig 
historier fra dem, der ikke var som ham selv. 

Nu om dage løber forfattere, der ønsker at skrive om 
andet end dem selv, spidsrod gennem nervøse forlag 
og negative anmeldelser. I en tale, der medførte stort 
postyr i 2016, sagde Lionel Shriver, at forfattere altid 
vil være “voyeuristiske, kleptomaniske og indbildske”. 
Hun håbede, at neurosen over kulturel tilegnelse bare 
ville være en “dille”. Det var det ikke. 

Jeg anklager

Det er tid til at være mere afslappet over for kulturel tilegnelse

Og kontroversen har ikke kun handlet om bøger. En 
hvid amerikansk poet, der bruger afroamerikansk 
slang, et show i Montreal, hvor hvide sangere sang 
sange om slaveriet, en hvid engelsk kok, der har mar-
kedsført jamaicansk mad, endda en gymnasieelev 
i Utah, der tog en kinesisk-inspireret kjole på til et 
skolebal; I 2018 har det medført shitstorme på Twitter 
over kulturel appropriation. Den slags kritik beror 
naturligvis på legitime bekymringer: Kunstnere burde 
lave flittig research og undgå dumme stereotyper. 

Men idéen om, at afbildning af fremmede steder og 
anderledes mennesker er en eller anden slags intellek-
tuel kolonialisme, er absurd. Hvis mænd ikke måtte 
skrive om kvinder, var der ingen “Madame Bovary” eller 
“Anna Karenina”. Hvor går grænsen? Det sidste bind af 
Hilary Mantels trilogi om Tudor-hofmanden Thomas 
Cromwell er på trapperne (de to forrige har begge vun-
det Man Booker-prisen). Der er endnu ikke nogen, der 
har anklaget Mantel for at tilegne sig Cromwells liv og 
skæbne, men det er måske kun et spørgsmål om tid. 

Hvis dette dogme bliver fulgt til sin logiske kon-
klusion, er Knausgårds valg af emne (ham selv) det 
eneste, der er tilbage at skrive om. Pointen med kunst 
og litteratur – at åbne op for andres liv og synsvinkler 
– bliver ophævet. Men under dette fortvivlende syn på 
kunst er der et endnu mere fortvivlende syn på men-
neskeheden: en tro på, at forskelligartede mennesker 
har så lidt tilfælles, at de ikke kan forstå eller formidle 
hinandens historier. Nok er nok. Der vil være flere 
kampe i 2019. Men klagesangen over kulturel tilegnelse 
vil begynde at aftage. 

Hold fast på hvert et ord
Forsøg på at genoplive oprindelige sprog vil få et løft

Melissa Heikkilä redaktionsassistent, Verden 2019

Når et sprog uddør, tager det en helt særlig forstå-
else af verden med sig i graven. Tiden er ved at løbe 
ud for mange modersmål. Eksperter vurderer, at 

ud af de ca. 6700 forskellige sprog, der tales i verden i dag, 
vil 40 pct. være forsvundet ved slutningen af dette århund-
rede. For at skabe opmærksomhed om dette, har FN valgt 
at udpege 2019 som Det Internationale År for Oprindelige 
Sprog. Og lidt efter lidt er lande begyndt at bruge flere res-
sourcer på problematikken.

Canada planlægger at indføre ny lovgivning om oprin-
delige sprog inden parlamentsvalget i 
oktober 2019. Loven skal give statslig an-
erkendelse og nye indlæringsressourcer 
til de mere end 65 sprog, der bliver talt 
af First Nations, Canadas oprindelige 
stammer, métis-folket og inuitterne. I 
de kostskoler, den canadiske stat drev 
fra 1880’erne indtil 1996, blev indfødte 
børn slået eller givet elektriske stød, hvis 
de blev fanget i at tale deres modersmål. 
“Vi vil gerne gøre en lige så stor indsats 

for at genoplive de oprindelige sprog, som Canada engang 
gjorde for at udrydde dem,” siger Perry Bellegarde, lederen 
af den nationale samling af First Nations. 

Statslig anerkendelse af et sprog er det første trin i at få 
en indfødt kultur tilbage fra afgrundens rand. Máori er en 
af succeshistorierne. Da det blev anerkendt som et officielt 
sprog i New Zealand i 1987, talte under 20 pct. af máorierne 
sproget godt nok til, at det kunne betegnes som et moders-
mål. I dag er sproget ikke længere udrydningstruet. 

Det andet trin er at oplære en ny generation, og her 
er teknologi en stor hjælp. På det seneste har den popu-
lære sprogindlæringsapp Duolingo tilføjet hawaiiansk og 
navajo. Hjemmesiden Basabali bruger Facebook til at nå 

folk i afsides områder. “Say it in Saami” 
er en onlineordbog, der oversætter mo-
derne fraseringer (“hos dig eller hos 
mig?”) til sproget, der tales af samerne 
(“din vai min geahcai?”) i Lapland. 

Hvis vi skal redde truede sprog, har 
vi brug for, at mennesker kæmper for 
dem. FN-året vil iværksætte projekter, 
der kan være med til at redde tusindvis 
af tunger. Udfordringen i 2019 er at få 
andre til at lytte – og begynde at tale. 

Pointen med 
kunst og 
litteratur – at 
åbne op for 
andre liv og 
synsvinkler 
– bliver 
ophævet
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Imogen White redaktionsassistent, bøger og kunst,  
The Economist

Det er svært ikke at stirre på hende. Skarpt lys 
fylder studiet, hvor Larry Keith, den ledende kon-

servator hos National Gallery i London, er i gang med at 
restaurere et selvportræt af Artemisia Gentileschi, der 
i 1600-tallet blev den første kvinde, der blev optaget på 
Accademia delle Arti del Disegno i Firenze. På lærredet 
har hun malet sig selv som den hellige martyr Cather-
ina, der blev tortureret på et hjul med pigge. Gentileschi 
blev også tortureret. Under en retssag i 
Rom, der varede syv måneder, blev tom-
melskruer strammet om hendes fingre, 
mens hun vidnede om, at hendes lærer 
Agostino Tassi havde voldtaget hende, 
da hun var 17 år gammel. 

Vildt, men alligevel fredfyldt. Hen-
des blik er så direkte, at Keith måske 
endda føler, at kunstneren nedstirrer 
ham og advarer ham om ikke at øde-
lægge hendes 400 år gamle kreation. 
“Selvportræt som Catherina af Alexan-
dria” blev købt for 3,6 mio. pund (30 
mio. kr.) i juli 2018 og er kun det 21. 
billede af en kvinde, der bliver hængt i 
museets samling på 2300 værker. Når 

Maleriske malerinder 

Kvindelige kunstnere fra renæssancen og barokken træder frem i rampelyset

Et helt nyt liv...
... og hundredtusinder ting at se

Rachel Lloyd redaktør, Prospero blog, The Economist

I tegNefilmeN “Skønheden og Udyret” går den belæste 
heltinde Belle til landsbyens boghandel for at finde 

noget nyt at læse. Der er ikke kommet nogen nye bøger 
siden hendes sidste besøg, så hun vælger i stedet en blåt 
indbundet bog. “Den dér? Men så er det tredje gang, du 
læser den!” siger boghandleren. “Men det er min ynd-
lingsbog,” svarer hun: “Fjerne riger, fægtekampe, trylleri 
og forklædt prins!”

Dialogen er næsten selvrefererende. Disney har længe 
begejstret sit publikum med netop den slags historier. 
Ligesom Belle er fans kun glade for at få lov til at opleve 
dem igen og igen. Det forklarer den forbavsende succes, 
de nye live-action genindspilninger, der genfortæller teg-
nefilmsklassikerne ved hjælp af skuespillere og 3D-ani-
mation, har fået. “Skønheden og Udyret”, der blev udgivet i 
2017 med skuespillere som Emma Watson, Ewan McGregor 
og Emma Thompson, tjente 1,3 mia. dollar (8,5 mia. kr.) på 
verdensplan og var den næstmest indtjenende film det år. 
“Junglebogen”, der blev udgivet året inden og var baseret 
på tegnefilmen fra 1967, tjente 967 mio. dollar (6,3 mia. kr.) 

og kom på femtepladsen. De var også kritikerroste: Ifølge 
filmhjemmesiden Rotten Tomatoes var 95 pct. af alle an-
meldelser af “Junglebogen” positive.

Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at 
Disney planlægger endnu mere af samme skuffe. I 2019 
vil de udgive tre nye live-action film: “Dumbo” i marts, 
“Aladdin” i maj og “Løvernes konge” i juli. Ligesom de tid-
ligere film har også disse et stjernespækket produktions-
hold (“Dumbo” er instrueret af Tim Burton, Guy Ritchie er 
ansvarlig for “Aladdin”) og berømte skuespillere (Donald 
Glover og Beyoncé giver stemmer til “Løvernes konge”). 
Disney er også gået i gang med at producere nye versio-
ner af “Mulan”, “Klokkeblomst”, “Snehvide og de syv små 
dværge” og “Peter Pan”. 

Disse nye udgaver sigter efter at være mere end bare 
genindspilninger. De giver historierne et moderne udtryk 
og bruger nye teknikker. Watson bad om at få ændret ma-
nuskriptet, så Belle fik mere handlekraft og blev “den slags 
kvinde, jeg gerne vil vise som rollemodel”. Da Jon Favreau 
instruerede “Junglebogen”, brugte han nye fotorealistiske 
effekter, der også vil blive brugt til genindspilningen af 
“Løvernes konge”. Historierne er måske gamle, men i de 
rette hænder kan de få et helt nyt liv.   

det først er restaureret i begyndelsen af 2019, vil det 
hænge ved siden af billeder af Caravaggio. 

Andre kvindelige kunstnere, der malede i Renæs-
sancen, vil træde frem i rampelyset i 2019. Til oktober 
vil Santa Maria Novella-museet i Firenze udstille et ny-
restaureret maleri af “Den sidste nadver”, der er malet 
af Plautilla Nelli, en dominikansk nonne, der solgte 
så mange billeder til kaldsherrer, at Giorgia Vasari, en 
kunsthistoriker, har sagt: “Det ville blive kedeligt, hvis 
jeg skulle prøve at tale om dem alle sammen.” Samme 
måned vil Prado-museet i Madrid udstille værker af 

Sofonisba Anguissola (der blev over 90 år 
gammel, var kong Phillip 2.’s hofmaler og 
blev oplært af Michelangelo) og Lavinia 
Fontana (der blev gravid 11 gange, blev pro-
moveret af to paver, Gregor 13. og Clemens 
8. og var den første malerinde, der malede 
nøgne kvinder). I en tidsalder, hvor kvin-
der forventedes at lave børn, ikke kunst, 
brugte disse malere deres kunst til “at 
kommentere på deres status som kvinder,” 
siger Jill Burke, lektor i kunsthistorie ved 
University of Edinburgh. 

Nelli signerede sine billeder med en 
lille aforisme, der var radikal for sin tid: 
“Bed for malerinden.” Mange beundrer 
vil gøre netop dette i 2019. 
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Leonardo da Vinci renæssancemand New york,  
Palo alto, Paris og sHaNgHai

TideN er som floden: Vandet, man rører ved, er på én 
og samme tid det første, der kommer, og det sidste, 
der strømmer forbi. Men i dag kommer en bemær-

kelsesværdig besøgende pludselig ind i mit studie, som var 
han opstået fra en stor boble af luft. Han er fra en anden tid 
og finder det morsomt at vise mennesker rundt i tidsaldre, 
de ikke hører hjemme i – han gør det dog i al hemmelig-
hed, da det er forbudt, hvor han kommer fra. Han tilbød 
at ledsage mig 500 år frem i tiden, såfremt jeg lovede at 
holde på hans hemmelighed. Da enhver god mand søger 
ny viden, takker jeg ja til hans tilbud. 

Min vært har bedt mig om at tage simpelt tøj på. Han 
vil præsentere mig som en filosof, der har levet afsondret 
i mange år og ikke ønsker at tale. Han har givet mig et rek-
tangel af sort glas og en slags broche, man sætter i øret, der 
vil gengive de ord, jeg hører, på mit eget sprog. Jeg er blevet 
fortalt, at hvis jeg aldrig lægger rektanglet af glas fra mig, 
vil jeg ikke skille mig ud fra mængden. 

Ved hjælp af en sær metode, der kunne bære mænd øje-
blikkeligt hen over verden uden at bevæge sig, tog min vært 
mig til Shanghai i det fjernøstlige Kathai, og langt mod vest 
til New York, i et land opkaldt efter Amerigo Vespucci. Der 
er enormt høje bygninger lavet af glas, tilsyneladende uden 
brug af sten eller tegl. Nogle er udsmykket med særlige lys, 
der giver en illusion af at være et vindue til et andet sted.  

Højt over os svæver flyvemaskiner og fragter menne-
sker og varer. Uligt de flyvemaskiner, jeg har set i mine 
drømme, bevæger disses vinger sig ikke som en fugls eller 
en sommerfugls: De sidder fast. Den bevægende kraft kom-
mer fra en slags væske, der minder om nafta. Maskinerne 
skal fyldes med denne væske, når de lander på jorden, lidt 
som lamper skal fyldes med olie. 

På vejene mellem bygningerne er der pansrede vogne 
i hobetal, der alle kan bevæge sig uden at blive trukket af 
heste. Disse vogne skal også fodres med den naftaagtige 
væske. De dele, der ikke er lavet af metal, er lavet af et be-
synderligt materiale, der er let og fleksibelt, men stadig 
robust, og kan tage hvilken som helst form eller farve. Det 
bruges også til mange andre objekter. 

En forunderlig kraft
Lysene, der pryder bygningerne såvel som mange andre 
ting, fodres ikke med naftavæsken, med en anden væske, 
der ikke kan ses med det blotte øje. Den føres gennem 
snører af metal, der er dækket af det besynderlige materi-
ale. Ved hjælp af denne usynlige væske kan ovne varmes 
op uden brænde, og trapper og kasser af metal kan bevæge 
sig og transportere mennesker rundt inde i bygningerne. 
Væsken kan også bruges til at forhøje lyden af en fløjte eller 
et andet instrument, så store menneskeskarer kan høre det. 

Men det, jeg finder mest mystisk, er en tredje væske, 
der flyder usynligt gennem luften og overbringer skrift, 
lyde og billeder mellem glasrektanglerne, så de kan fun-
gere som vinduer til andre steder og afbilde udsynet mere 

troligt, end noget maleri nogensinde vil kunne det. Denne 
kraft er så forunderlig, at folk hele tiden stirrer ned i deres 
glasrektangler og de billeder, de viser. Malerier er ikke læn-
gere den eneste måde at efterligne naturens synlige vær-
ker, og lige som spejlet er maleriets mester, er denne slags 
spejl det også – det fryser tilmed billederne fast. 

Vi besøger landet Californien for at være tilskuere til 
en maskine, der løfter objekter op i himlen ved hjælp af en 
søjle af ild. Disse objekter kastes rundt om Jorden, således 
at de bliver deroppe og kredser om kloden, ligesom Månen 
gør det. Opfinderen af maskinen har også lavet vogne, der 
kan bevæge sig, uden mennesker styrer dem. Jeg vil gerne 
møde ham, men min vært er bange for, at han vil kunne 
genkende mig. Det lader til, at mit navn og udseende er 
kendt selv i denne tid, og at mit arbejde er blevet bevaret.  

Det glæder mig virkelig, at så mange af mine idéer er 
blevet bragt til fuldendelse med materialer og metoder, 
der er ukendt i min egen tid, herunder flyvemaskinen, 
der bliver holdt oppe af roterende vinger, og apparatet, 
der lader mennesket ånde under vandet. Det glæder mig 
også, at mine malerier giver mennesker så meget glæde. 
Inden jeg bliver sendt hjem til min egen tid, følger min 
vært mig til Paris, hvor mit portræt af La Gioconda hænger 
et hæderligt sted. Det minder mig om: Jeg må hellere gøre 
det færdigt… 

Transkriberet og oversat fra middelalderitaliensk til engelsk af  
Tom Standage, stedfortrædende redaktør, The Economist.  
Oversat til dansk af Jonathan Puntervold. 

Leonardo da Vinci besøger 2019
I et nyligt opdaget bind af Leonardos journaler, skrevet få måneder inden hans død 2. maj 1519,  
beretter han om sit besøg til år 2019 som gæst hos en mystisk tidsrejsende
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Imogen White redaktionsassistent, bøger og kunst,  
The Economist

Det er svært ikke at stirre på hende. Skarpt lys 
fylder studiet, hvor Larry Keith, den ledende kon-

servator hos National Gallery i London, er i gang med at 
restaurere et selvportræt af Artemisia Gentileschi, der 
i 1600-tallet blev den første kvinde, der blev optaget på 
Accademia delle Arti del Disegno i Firenze. På lærredet 
har hun malet sig selv som den hellige martyr Cather-
ina, der blev tortureret på et hjul med pigge. Gentileschi 
blev også tortureret. Under en retssag i 
Rom, der varede syv måneder, blev tom-
melskruer strammet om hendes fingre, 
mens hun vidnede om, at hendes lærer 
Agostino Tassi havde voldtaget hende, 
da hun var 17 år gammel. 

Vildt, men alligevel fredfyldt. Hen-
des blik er så direkte, at Keith måske 
endda føler, at kunstneren nedstirrer 
ham og advarer ham om ikke at øde-
lægge hendes 400 år gamle kreation. 
“Selvportræt som Catherina af Alexan-
dria” blev købt for 3,6 mio. pund (30 
mio. kr.) i juli 2018 og er kun det 21. 
billede af en kvinde, der bliver hængt i 
museets samling på 2300 værker. Når 

Maleriske malerinder 

Kvindelige kunstnere fra renæssancen og barokken træder frem i rampelyset

Et helt nyt liv...
... og hundredtusinder ting at se

Rachel Lloyd redaktør, Prospero blog, The Economist

I tegNefilmeN “Skønheden og Udyret” går den belæste 
heltinde Belle til landsbyens boghandel for at finde 

noget nyt at læse. Der er ikke kommet nogen nye bøger 
siden hendes sidste besøg, så hun vælger i stedet en blåt 
indbundet bog. “Den dér? Men så er det tredje gang, du 
læser den!” siger boghandleren. “Men det er min ynd-
lingsbog,” svarer hun: “Fjerne riger, fægtekampe, trylleri 
og forklædt prins!”

Dialogen er næsten selvrefererende. Disney har længe 
begejstret sit publikum med netop den slags historier. 
Ligesom Belle er fans kun glade for at få lov til at opleve 
dem igen og igen. Det forklarer den forbavsende succes, 
de nye live-action genindspilninger, der genfortæller teg-
nefilmsklassikerne ved hjælp af skuespillere og 3D-ani-
mation, har fået. “Skønheden og Udyret”, der blev udgivet i 
2017 med skuespillere som Emma Watson, Ewan McGregor 
og Emma Thompson, tjente 1,3 mia. dollar (8,5 mia. kr.) på 
verdensplan og var den næstmest indtjenende film det år. 
“Junglebogen”, der blev udgivet året inden og var baseret 
på tegnefilmen fra 1967, tjente 967 mio. dollar (6,3 mia. kr.) 

og kom på femtepladsen. De var også kritikerroste: Ifølge 
filmhjemmesiden Rotten Tomatoes var 95 pct. af alle an-
meldelser af “Junglebogen” positive.

Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at 
Disney planlægger endnu mere af samme skuffe. I 2019 
vil de udgive tre nye live-action film: “Dumbo” i marts, 
“Aladdin” i maj og “Løvernes konge” i juli. Ligesom de tid-
ligere film har også disse et stjernespækket produktions-
hold (“Dumbo” er instrueret af Tim Burton, Guy Ritchie er 
ansvarlig for “Aladdin”) og berømte skuespillere (Donald 
Glover og Beyoncé giver stemmer til “Løvernes konge”). 
Disney er også gået i gang med at producere nye versio-
ner af “Mulan”, “Klokkeblomst”, “Snehvide og de syv små 
dværge” og “Peter Pan”. 

Disse nye udgaver sigter efter at være mere end bare 
genindspilninger. De giver historierne et moderne udtryk 
og bruger nye teknikker. Watson bad om at få ændret ma-
nuskriptet, så Belle fik mere handlekraft og blev “den slags 
kvinde, jeg gerne vil vise som rollemodel”. Da Jon Favreau 
instruerede “Junglebogen”, brugte han nye fotorealistiske 
effekter, der også vil blive brugt til genindspilningen af 
“Løvernes konge”. Historierne er måske gamle, men i de 
rette hænder kan de få et helt nyt liv.   

det først er restaureret i begyndelsen af 2019, vil det 
hænge ved siden af billeder af Caravaggio. 

Andre kvindelige kunstnere, der malede i Renæs-
sancen, vil træde frem i rampelyset i 2019. Til oktober 
vil Santa Maria Novella-museet i Firenze udstille et ny-
restaureret maleri af “Den sidste nadver”, der er malet 
af Plautilla Nelli, en dominikansk nonne, der solgte 
så mange billeder til kaldsherrer, at Giorgia Vasari, en 
kunsthistoriker, har sagt: “Det ville blive kedeligt, hvis 
jeg skulle prøve at tale om dem alle sammen.” Samme 
måned vil Prado-museet i Madrid udstille værker af 

Sofonisba Anguissola (der blev over 90 år 
gammel, var kong Phillip 2.’s hofmaler og 
blev oplært af Michelangelo) og Lavinia 
Fontana (der blev gravid 11 gange, blev pro-
moveret af to paver, Gregor 13. og Clemens 
8. og var den første malerinde, der malede 
nøgne kvinder). I en tidsalder, hvor kvin-
der forventedes at lave børn, ikke kunst, 
brugte disse malere deres kunst til “at 
kommentere på deres status som kvinder,” 
siger Jill Burke, lektor i kunsthistorie ved 
University of Edinburgh. 

Nelli signerede sine billeder med en 
lille aforisme, der var radikal for sin tid: 
“Bed for malerinden.” Mange beundrer 
vil gøre netop dette i 2019. 

Artemisias 
kunst 

Det sker i 2019

I juli vil 
Rijksmuseum i 

Amsterdam begynde 
at restaurere 
Rembrandts 
mesterværk 

“Nattevagten”. 
Museets besøgende 

vil få lov til at se 
konservatorernes 
arbejde, og alle 
kan se med på 

en livestream af 
projektet, der vil vare 

flere år

Leonardo da Vinci renæssancemand New york,  
Palo alto, Paris og sHaNgHai

TideN er som floden: Vandet, man rører ved, er på én 
og samme tid det første, der kommer, og det sidste, 
der strømmer forbi. Men i dag kommer en bemær-

kelsesværdig besøgende pludselig ind i mit studie, som var 
han opstået fra en stor boble af luft. Han er fra en anden tid 
og finder det morsomt at vise mennesker rundt i tidsaldre, 
de ikke hører hjemme i – han gør det dog i al hemmelig-
hed, da det er forbudt, hvor han kommer fra. Han tilbød 
at ledsage mig 500 år frem i tiden, såfremt jeg lovede at 
holde på hans hemmelighed. Da enhver god mand søger 
ny viden, takker jeg ja til hans tilbud. 

Min vært har bedt mig om at tage simpelt tøj på. Han 
vil præsentere mig som en filosof, der har levet afsondret 
i mange år og ikke ønsker at tale. Han har givet mig et rek-
tangel af sort glas og en slags broche, man sætter i øret, der 
vil gengive de ord, jeg hører, på mit eget sprog. Jeg er blevet 
fortalt, at hvis jeg aldrig lægger rektanglet af glas fra mig, 
vil jeg ikke skille mig ud fra mængden. 

Ved hjælp af en sær metode, der kunne bære mænd øje-
blikkeligt hen over verden uden at bevæge sig, tog min vært 
mig til Shanghai i det fjernøstlige Kathai, og langt mod vest 
til New York, i et land opkaldt efter Amerigo Vespucci. Der 
er enormt høje bygninger lavet af glas, tilsyneladende uden 
brug af sten eller tegl. Nogle er udsmykket med særlige lys, 
der giver en illusion af at være et vindue til et andet sted.  

Højt over os svæver flyvemaskiner og fragter menne-
sker og varer. Uligt de flyvemaskiner, jeg har set i mine 
drømme, bevæger disses vinger sig ikke som en fugls eller 
en sommerfugls: De sidder fast. Den bevægende kraft kom-
mer fra en slags væske, der minder om nafta. Maskinerne 
skal fyldes med denne væske, når de lander på jorden, lidt 
som lamper skal fyldes med olie. 

På vejene mellem bygningerne er der pansrede vogne 
i hobetal, der alle kan bevæge sig uden at blive trukket af 
heste. Disse vogne skal også fodres med den naftaagtige 
væske. De dele, der ikke er lavet af metal, er lavet af et be-
synderligt materiale, der er let og fleksibelt, men stadig 
robust, og kan tage hvilken som helst form eller farve. Det 
bruges også til mange andre objekter. 

En forunderlig kraft
Lysene, der pryder bygningerne såvel som mange andre 
ting, fodres ikke med naftavæsken, med en anden væske, 
der ikke kan ses med det blotte øje. Den føres gennem 
snører af metal, der er dækket af det besynderlige materi-
ale. Ved hjælp af denne usynlige væske kan ovne varmes 
op uden brænde, og trapper og kasser af metal kan bevæge 
sig og transportere mennesker rundt inde i bygningerne. 
Væsken kan også bruges til at forhøje lyden af en fløjte eller 
et andet instrument, så store menneskeskarer kan høre det. 

Men det, jeg finder mest mystisk, er en tredje væske, 
der flyder usynligt gennem luften og overbringer skrift, 
lyde og billeder mellem glasrektanglerne, så de kan fun-
gere som vinduer til andre steder og afbilde udsynet mere 

troligt, end noget maleri nogensinde vil kunne det. Denne 
kraft er så forunderlig, at folk hele tiden stirrer ned i deres 
glasrektangler og de billeder, de viser. Malerier er ikke læn-
gere den eneste måde at efterligne naturens synlige vær-
ker, og lige som spejlet er maleriets mester, er denne slags 
spejl det også – det fryser tilmed billederne fast. 

Vi besøger landet Californien for at være tilskuere til 
en maskine, der løfter objekter op i himlen ved hjælp af en 
søjle af ild. Disse objekter kastes rundt om Jorden, således 
at de bliver deroppe og kredser om kloden, ligesom Månen 
gør det. Opfinderen af maskinen har også lavet vogne, der 
kan bevæge sig, uden mennesker styrer dem. Jeg vil gerne 
møde ham, men min vært er bange for, at han vil kunne 
genkende mig. Det lader til, at mit navn og udseende er 
kendt selv i denne tid, og at mit arbejde er blevet bevaret.  

Det glæder mig virkelig, at så mange af mine idéer er 
blevet bragt til fuldendelse med materialer og metoder, 
der er ukendt i min egen tid, herunder flyvemaskinen, 
der bliver holdt oppe af roterende vinger, og apparatet, 
der lader mennesket ånde under vandet. Det glæder mig 
også, at mine malerier giver mennesker så meget glæde. 
Inden jeg bliver sendt hjem til min egen tid, følger min 
vært mig til Paris, hvor mit portræt af La Gioconda hænger 
et hæderligt sted. Det minder mig om: Jeg må hellere gøre 
det færdigt… 

Transkriberet og oversat fra middelalderitaliensk til engelsk af  
Tom Standage, stedfortrædende redaktør, The Economist.  
Oversat til dansk af Jonathan Puntervold. 

Leonardo da Vinci besøger 2019
I et nyligt opdaget bind af Leonardos journaler, skrevet få måneder inden hans død 2. maj 1519,  
beretter han om sit besøg til år 2019 som gæst hos en mystisk tidsrejsende
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Barbara Beck redaktør for særlige rapporter,  
The Economist

“Form følger fuNktioN.” Citatet bliver uadskil-
leligt forbundet med Bauhaus, en tysk kunst- og 
designskole, der blev grundlagt i april 1919 af den 

visionære arkitekt Walter Gropius. I sit manifest for 
den nye skole skrev Gropius, at arkitekter, skulptører 
og malere burde “vende tilbage til håndværket”, og at 
alle discipliner skulle forenes for at “skabe fremtidens 
bygninger”. 

Bauhaus’ 100-års fødselsdag bliver fejret med en blitz 
af festivaler, udstillinger og events, ikke bare i Tyskland, 
men i lande verden over, herunder Kina, Japan og Brasi-
lien. Tre nye museer bliver bygget i de tre tyske byer, hvor 
skolen baserede sit arbejde. Håbet er at vise, at skolens re-
volutionære designidéer er lige så relevante i dag, som de 
altid har været. 

Selve skolen holdt kun i 14 år og var altid ret lille, kun 
ca. 150 studerende. Den begyndte i den tyske by Weimar, 
rykkede til Dessau i 1925 og til Berlin i 1932. Hver flytning 
skyldtes politisk pres, da myndighederne blev mere og 
mere skeptiske over for skolens radikale idéer. Gropius 
blev erstattet som forstander af to andre arkitekter, først 
Hannes Meyer og senere Ludwig Mies van der Rohe. I 1933, 
da nazisterne truede med at lukke skolen, lukkede skolen 
frivilligt. 

Bauhaus betyder ‘byggehus’, og Gropius’ manifest pro-
klamerede, at “det endelige mål for alt kunst er at bygge.” 
Men i løbet af skolens korte levetid tiltrak den en stjerne-
række af kunstnere og designere, der arbejdede med alt fra 
grafik til møbler til teater, herunder Paul Klee, Josef Albers, 
Vasilij Kandinskij, László Moholy-Nagy, Lyonel Feininger, 
Oskar Schlemmer og Marcel Breuer. 

De var alle fast besluttede på at være fornyende, eks-
perimentere og tænke verden forfra. Arkitektur og design 
blev skåret ned til det væsentlige med vægt på rationalitet 
og funktionalitet og en foragt for ornamenteringer. Hånd-

værk var vigtigt, men masseproduktion spillede også en 
stor rolle i at få holdbare kvalitetsprodukter ud til et bre-
dere publikum. Med deres eftertryk på bæredygtighed var 
bauhauserne forud for deres tid. Kunst, håndværk og tek-
nologi blev forenet. 

Skolens indflydelse var enorm, både mens den stadig 
var åben, men også efter den lukkede. Den havde altid en 
stor gruppe af udenlandske studerende og et fakultet, der 
medbragte deres egne nye og ukonventionelle idéer og så 
gik hjem med endnu flere. Efter lukningen var mange læ-
rere og studerende nødt til at forlade Tyskland, fordi de var 
jøder, eller fordi deres arbejde blev forkastet som entartete 
Kunst (‘degenereret kunst’). 

Tidløse og moderne den dag i dag
Mange af dem bosatte sig i USA og underviste på prestige-
fyldte universiteter som Harvard, Yale eller Columbia, 
hvor de inspirerede en ny generation. Andre flyttede til Is-
rael, hvor tysk-jødiske arkitekter byggede den hvide by Tel 
Aviv i 1930’erne med flere end 4000 bygninger i Bauhaus-
stil, det største antal noget sted i verden (og nu en del af 
UNESCO’s verdensarvsliste). Et par stykker blev i Tyskland 
og blev ved med at arbejde inden for skolens traditioner 
efter krigen. 

De Bauhaus-bygninger, der stadig står, ser tidløst 
moderne ud. Det samme gælder en af skolens største 
og mest varige succeser, nemlig designet af møbler og 
hverdagsobjekter. Breuers Wassily-stol og Mies van der 
Rohes Barcelona-stol pryder kontorer verden over. Og 
Josef Hartwigs minimalistiske skakspil fra 1923-24 bliver 
stadig produceret. 

Kritikere siger, at Bauhaus kun handlede om form og 
stil og ikke var interesseret i de mennesker, objekterne 
var designet til. Og det er rigtigt, at de skrabede huse 
med glasfacader ikke ligefrem er hyggelige – selvom de 
er udsøgte. Men bauhauserne var ikke ude på at lave bru-
gervenligt design. De var ude på at ændre verden, og det 
gjorde de. 

Das Wesentliche
Bauhaus’ udødelige elegance fylder 100 år

Det sker i 2019

San Miguel de 
Allende, en historisk 

mexicansk by, er 
den amerikanske 
kulturhovedstad. 
Med titlen følger 
et reklamebudget 

på 2 mio. dollar (13 
mio. kr.). Det vil 

sandsynligvis betyde 
flere turister til byen, 

der er blevet kåret 
til verdens bedste 

“lille by”

Fortidens spøgelser hjemsøger Berlin

Der vil lyde høj festmusik i det indre 
Berlin 14. sePtember 2019. Ledende 
skikkelser vil samles for at fejre 250-

års fødselsdagen for Alexander von Hum-
boldt, den moderne økologiske videnskabs 
grundlægger. De vil indvie den enorme byg-
ning, der bærer hans navn: Humboldt Forum. 
Det bliver et museumskompleks, der udstiller 
samlinger, der tilhører Humboldt-Universität 
zu Berlin såvel som byen Berlin, men først og 
fremmest skal der udstilles objekter fra Asien, 
Afrika og Amerika, der ellers er blevet vist i 
de (eks-preussiske) statsmuseer. Der vil også 
være særudstillinger, optrædener og – måske 
dets vigtigste formål – afholdelse af debatter. 

Hvor Grand Louvre var en deklaration 
om Frankrig kulturelle ambitioner, stiller 
Humboldt Forum spørgsmål (nogle af dem 
ubehagelige) om Tysklands globale rolle. Og 
Tysklands politikere vil ikke kunne undgå at 
skulle svare på dem. Det er det, bygningen er 
til for. 

Humboldt Forum vil fejre en af Euro-
pas største videnskabsmænd. Det vil også 
markere smertefuld udvidelse af Tysklands 
Erinnerungskultur – erindringskulturen, der 
er karakteriseret af den fortsatte offentlige 
debat om de mørkeste kapitler af landets 
historie. Det er tyskerne gode til. Nazismens 
morderiske tyranni og DDR’s brutalitet er 
blevet åbent debatteret og undersøgt, så 
advarslerne nu er dybt indlejret i Tysklands 
politiske diskurs. Nu er der ønsker om at tage 
hul på diskussionen om en tredje umenne-
skelighed, der blev udført af den tyske stat: 
Kejserrigets kolonier i Afrika. Forummet vil 
sætte den debat i gang. 

I hjertet af Berlin
Få bygninger bærer så meget historisk arv. 
Humboldt Forum står midt i hjertet af Berlin. 
Facaden er en omhyggelig rekonstruktion af 
paladset, der tilhørte Preussens konger og 
Tysklands kejsere. Når de første besøgende 
kommer langs Unter den Linden, vil de ikke 
kunne se, at bygningen foran dem ikke er det 
palads, der først blev bygget omkring 1710, 
og som kejser Wilhelm 2. efterlod i kaos i 
november 1918. 

Men kommunisterne så paladset som et 
symbol for preussisk militarisme og rev det 
ned i 1952. I dets sted byggede de Palast der 
Republik af stål og glas. Indtil 1989 husede 
det DDR’s marionetparlament og var et sted, 
hvor østberlinere kunne gå til koncert, disko 
eller endda bowle. Efter genforeningen ble-
vet også det revet ned. 

Den føderale regerings beslutning om at gen-
opbygge paladsets barokke facade resulterer 
i en bygning, der endnu en gang passer ind i 
den oprindelige byplanlægning. Det vil blive 
en stor glæde for turister. Arkitekturkritikere 
vil affeje det som pastiche. Politisk vil det 
vække fortørnelse fra mange østtyskere, der 
føler, at deres DDR er blevet skrevet ud af hi-
storien af det triumferende vest. 

Kolonielle forbrydelser
Men det er bygningens indhold, der vil 
vække mest furore. I denne faksimile af 
kejserpaladset vil der blive udstillet mange 
objekter fra kejserens kolonier. Lige som 
alle andre europæiske kolonimagter tæller 
Tysklands kolonielle forbrydelser ekspro-
priering, udnyttelse og mord. I Tanganyika 
blev Maji-maji-oprøret slået ned med den 
brændte jords taktik med næsten en kvart 
million døde til følge. I Namibia drev ty-
skerne metodisk Nama- og Herero-folket ud 
i ørkenen til at dø af sult. I dag ses det som 
det 20. århundredes første folkemord og et 
skridt på vej mod Tysklands to verdenskrige 

og Holocaust. Der er visse, der mener, at 
kejserrigets handlinger i de afrikanske kolo-
nier er sammenlignelige med nazisternes. 
Nu er der folkestemning for, at de bliver 
anerkendt og undersøgt med samme enga-
gement. 

At udstille objekter, der blev anskaffet i 
forlængelse af disse grusomheder, i en re-
plika af den bygning, hvor kejser Wilhelm 
bekendtgjorde Første Verdenskrig, vil blive 
set af nogle som en umotiveret provokation. 
Det vil hæve temperaturen i debatten endnu 
mere. Problemstillingen vedrører ikke bare 
den dystre historie, men hvad den betyder 
for Tysklands rolle i Europas ulige forhold 
til Afrika i dag. Burde Tyskland betale 
krigsskadeerstatning for fortidens synder? 
Burde objekter blive givet tilbage? Og har 
det nogen betydning for immigrationspoli-
tikken? 

Humboldt Forum vil konfrontere fremti-
den med fortiden. Den efterfølgende diskus-
sion vil endnu en gang demonstrere, at det 
moderne Tyskland – uligt Frankrig med sin 
historie i Algeriet og Storbritannien med Ir-
land – er villig til at se fortiden i øjnene med 
ubøjelig ærlighed og derfor også er villig til at 
ændre sin opførsel.

Stifter af og direktør for 
Humboldt Forum, 
Neil MacGregor, 
forudser, at Tysklands 
nye, store museum vil 
medføre en intens 
offentlig debat Humboldt Forum vil konfrontere 

fremtiden med fortiden

Neil MacGregor var direktør for Humboldt 
Forum fra 2015 til 2018 og er nu formand for dets 
internationale råd. Han var direktør for British 
Museum fra 2002 til 2015. MacGregor er forfatter 
til bogen “Living with the Gods: On Beliefs and 
Peoples” (Allen Lane, 2018)
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Barbara Beck redaktør for særlige rapporter,  
The Economist

“Form følger fuNktioN.” Citatet bliver uadskil-
leligt forbundet med Bauhaus, en tysk kunst- og 
designskole, der blev grundlagt i april 1919 af den 

visionære arkitekt Walter Gropius. I sit manifest for 
den nye skole skrev Gropius, at arkitekter, skulptører 
og malere burde “vende tilbage til håndværket”, og at 
alle discipliner skulle forenes for at “skabe fremtidens 
bygninger”. 

Bauhaus’ 100-års fødselsdag bliver fejret med en blitz 
af festivaler, udstillinger og events, ikke bare i Tyskland, 
men i lande verden over, herunder Kina, Japan og Brasi-
lien. Tre nye museer bliver bygget i de tre tyske byer, hvor 
skolen baserede sit arbejde. Håbet er at vise, at skolens re-
volutionære designidéer er lige så relevante i dag, som de 
altid har været. 

Selve skolen holdt kun i 14 år og var altid ret lille, kun 
ca. 150 studerende. Den begyndte i den tyske by Weimar, 
rykkede til Dessau i 1925 og til Berlin i 1932. Hver flytning 
skyldtes politisk pres, da myndighederne blev mere og 
mere skeptiske over for skolens radikale idéer. Gropius 
blev erstattet som forstander af to andre arkitekter, først 
Hannes Meyer og senere Ludwig Mies van der Rohe. I 1933, 
da nazisterne truede med at lukke skolen, lukkede skolen 
frivilligt. 

Bauhaus betyder ‘byggehus’, og Gropius’ manifest pro-
klamerede, at “det endelige mål for alt kunst er at bygge.” 
Men i løbet af skolens korte levetid tiltrak den en stjerne-
række af kunstnere og designere, der arbejdede med alt fra 
grafik til møbler til teater, herunder Paul Klee, Josef Albers, 
Vasilij Kandinskij, László Moholy-Nagy, Lyonel Feininger, 
Oskar Schlemmer og Marcel Breuer. 

De var alle fast besluttede på at være fornyende, eks-
perimentere og tænke verden forfra. Arkitektur og design 
blev skåret ned til det væsentlige med vægt på rationalitet 
og funktionalitet og en foragt for ornamenteringer. Hånd-

værk var vigtigt, men masseproduktion spillede også en 
stor rolle i at få holdbare kvalitetsprodukter ud til et bre-
dere publikum. Med deres eftertryk på bæredygtighed var 
bauhauserne forud for deres tid. Kunst, håndværk og tek-
nologi blev forenet. 

Skolens indflydelse var enorm, både mens den stadig 
var åben, men også efter den lukkede. Den havde altid en 
stor gruppe af udenlandske studerende og et fakultet, der 
medbragte deres egne nye og ukonventionelle idéer og så 
gik hjem med endnu flere. Efter lukningen var mange læ-
rere og studerende nødt til at forlade Tyskland, fordi de var 
jøder, eller fordi deres arbejde blev forkastet som entartete 
Kunst (‘degenereret kunst’). 

Tidløse og moderne den dag i dag
Mange af dem bosatte sig i USA og underviste på prestige-
fyldte universiteter som Harvard, Yale eller Columbia, 
hvor de inspirerede en ny generation. Andre flyttede til Is-
rael, hvor tysk-jødiske arkitekter byggede den hvide by Tel 
Aviv i 1930’erne med flere end 4000 bygninger i Bauhaus-
stil, det største antal noget sted i verden (og nu en del af 
UNESCO’s verdensarvsliste). Et par stykker blev i Tyskland 
og blev ved med at arbejde inden for skolens traditioner 
efter krigen. 

De Bauhaus-bygninger, der stadig står, ser tidløst 
moderne ud. Det samme gælder en af skolens største 
og mest varige succeser, nemlig designet af møbler og 
hverdagsobjekter. Breuers Wassily-stol og Mies van der 
Rohes Barcelona-stol pryder kontorer verden over. Og 
Josef Hartwigs minimalistiske skakspil fra 1923-24 bliver 
stadig produceret. 

Kritikere siger, at Bauhaus kun handlede om form og 
stil og ikke var interesseret i de mennesker, objekterne 
var designet til. Og det er rigtigt, at de skrabede huse 
med glasfacader ikke ligefrem er hyggelige – selvom de 
er udsøgte. Men bauhauserne var ikke ude på at lave bru-
gervenligt design. De var ude på at ændre verden, og det 
gjorde de. 

Das Wesentliche
Bauhaus’ udødelige elegance fylder 100 år

Det sker i 2019

San Miguel de 
Allende, en historisk 

mexicansk by, er 
den amerikanske 
kulturhovedstad. 
Med titlen følger 
et reklamebudget 

på 2 mio. dollar (13 
mio. kr.). Det vil 

sandsynligvis betyde 
flere turister til byen, 

der er blevet kåret 
til verdens bedste 

“lille by”

Fortidens spøgelser hjemsøger Berlin

Der vil lyde høj festmusik i det indre 
Berlin 14. sePtember 2019. Ledende 
skikkelser vil samles for at fejre 250-

års fødselsdagen for Alexander von Hum-
boldt, den moderne økologiske videnskabs 
grundlægger. De vil indvie den enorme byg-
ning, der bærer hans navn: Humboldt Forum. 
Det bliver et museumskompleks, der udstiller 
samlinger, der tilhører Humboldt-Universität 
zu Berlin såvel som byen Berlin, men først og 
fremmest skal der udstilles objekter fra Asien, 
Afrika og Amerika, der ellers er blevet vist i 
de (eks-preussiske) statsmuseer. Der vil også 
være særudstillinger, optrædener og – måske 
dets vigtigste formål – afholdelse af debatter. 

Hvor Grand Louvre var en deklaration 
om Frankrig kulturelle ambitioner, stiller 
Humboldt Forum spørgsmål (nogle af dem 
ubehagelige) om Tysklands globale rolle. Og 
Tysklands politikere vil ikke kunne undgå at 
skulle svare på dem. Det er det, bygningen er 
til for. 

Humboldt Forum vil fejre en af Euro-
pas største videnskabsmænd. Det vil også 
markere smertefuld udvidelse af Tysklands 
Erinnerungskultur – erindringskulturen, der 
er karakteriseret af den fortsatte offentlige 
debat om de mørkeste kapitler af landets 
historie. Det er tyskerne gode til. Nazismens 
morderiske tyranni og DDR’s brutalitet er 
blevet åbent debatteret og undersøgt, så 
advarslerne nu er dybt indlejret i Tysklands 
politiske diskurs. Nu er der ønsker om at tage 
hul på diskussionen om en tredje umenne-
skelighed, der blev udført af den tyske stat: 
Kejserrigets kolonier i Afrika. Forummet vil 
sætte den debat i gang. 

I hjertet af Berlin
Få bygninger bærer så meget historisk arv. 
Humboldt Forum står midt i hjertet af Berlin. 
Facaden er en omhyggelig rekonstruktion af 
paladset, der tilhørte Preussens konger og 
Tysklands kejsere. Når de første besøgende 
kommer langs Unter den Linden, vil de ikke 
kunne se, at bygningen foran dem ikke er det 
palads, der først blev bygget omkring 1710, 
og som kejser Wilhelm 2. efterlod i kaos i 
november 1918. 

Men kommunisterne så paladset som et 
symbol for preussisk militarisme og rev det 
ned i 1952. I dets sted byggede de Palast der 
Republik af stål og glas. Indtil 1989 husede 
det DDR’s marionetparlament og var et sted, 
hvor østberlinere kunne gå til koncert, disko 
eller endda bowle. Efter genforeningen ble-
vet også det revet ned. 

Den føderale regerings beslutning om at gen-
opbygge paladsets barokke facade resulterer 
i en bygning, der endnu en gang passer ind i 
den oprindelige byplanlægning. Det vil blive 
en stor glæde for turister. Arkitekturkritikere 
vil affeje det som pastiche. Politisk vil det 
vække fortørnelse fra mange østtyskere, der 
føler, at deres DDR er blevet skrevet ud af hi-
storien af det triumferende vest. 

Kolonielle forbrydelser
Men det er bygningens indhold, der vil 
vække mest furore. I denne faksimile af 
kejserpaladset vil der blive udstillet mange 
objekter fra kejserens kolonier. Lige som 
alle andre europæiske kolonimagter tæller 
Tysklands kolonielle forbrydelser ekspro-
priering, udnyttelse og mord. I Tanganyika 
blev Maji-maji-oprøret slået ned med den 
brændte jords taktik med næsten en kvart 
million døde til følge. I Namibia drev ty-
skerne metodisk Nama- og Herero-folket ud 
i ørkenen til at dø af sult. I dag ses det som 
det 20. århundredes første folkemord og et 
skridt på vej mod Tysklands to verdenskrige 

og Holocaust. Der er visse, der mener, at 
kejserrigets handlinger i de afrikanske kolo-
nier er sammenlignelige med nazisternes. 
Nu er der folkestemning for, at de bliver 
anerkendt og undersøgt med samme enga-
gement. 

At udstille objekter, der blev anskaffet i 
forlængelse af disse grusomheder, i en re-
plika af den bygning, hvor kejser Wilhelm 
bekendtgjorde Første Verdenskrig, vil blive 
set af nogle som en umotiveret provokation. 
Det vil hæve temperaturen i debatten endnu 
mere. Problemstillingen vedrører ikke bare 
den dystre historie, men hvad den betyder 
for Tysklands rolle i Europas ulige forhold 
til Afrika i dag. Burde Tyskland betale 
krigsskadeerstatning for fortidens synder? 
Burde objekter blive givet tilbage? Og har 
det nogen betydning for immigrationspoli-
tikken? 

Humboldt Forum vil konfrontere fremti-
den med fortiden. Den efterfølgende diskus-
sion vil endnu en gang demonstrere, at det 
moderne Tyskland – uligt Frankrig med sin 
historie i Algeriet og Storbritannien med Ir-
land – er villig til at se fortiden i øjnene med 
ubøjelig ærlighed og derfor også er villig til at 
ændre sin opførsel.

Stifter af og direktør for 
Humboldt Forum, 
Neil MacGregor, 
forudser, at Tysklands 
nye, store museum vil 
medføre en intens 
offentlig debat Humboldt Forum vil konfrontere 

fremtiden med fortiden

Neil MacGregor var direktør for Humboldt 
Forum fra 2015 til 2018 og er nu formand for dets 
internationale råd. Han var direktør for British 
Museum fra 2002 til 2015. MacGregor er forfatter 
til bogen “Living with the Gods: On Beliefs and 
Peoples” (Allen Lane, 2018)
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Fredag 24. juni 2016 rejste solen sig over Sussex’ 
kyst og bragte en dybblå himmel med sig. Da de cho

kerende nyheder kom, føltes det med ét, som om Den 
Engelske Kanal – der her måler næsten 100 km – var 
blevet 1000 km bred. 

Traktater ophæves, alliancer bliver brudt, men det, 
der begyndte at falme den dag og står til at forsvinde 
helt i 2019, er sværere at sætte ord på. Det var ikke håb, 
for de, der stemte for at forlade Den Europæiske Union 
den dag, havde store forhåbninger om fremtiden. Det 
var heller ikke l’ésprit communautaire, den særlige 
ånd, der karakteriserer det fælles europæiske fore
tagende, som var det en velorganiseret gadefest, alle 
skulle deltage i. Storbritannien har altid stået i hjørnet 
med armene over kors. 

Det virker, som om at det, der døde med folkeaf
stemningen, var noget mere elementært: En fornem
melse af et fælles rum. Tabet var mest tydeligt, dér 
hvor Storbritannien og Europa mødes: kysterne langs 
kanalen. De barske klipper af kalk eller sandsten, der 
længe er blevet set som forsvarsværker, er kun én del af 
kystlinjen og af historien. Resten af kysten tæller små 
bække, sikre havne, fladt marskland og store skrånin
ger af fint polerede sten, der er klar til at tage imod de 
fremmede, der måtte strande her. Og det var der mange, 
der gjorde. I mange hundrede år krydsede folk fra begge 
sider kanalen, stjal eller lånte det, de kunne bruge, og 
slog sig ned. Man har betragtet hinanden som både 
afskrækkende og som spændende, man har indbydes 
været både afvisende og indbydende. Ved midten af det 
20. århundrede havde det medført et helt særligt, stil
tiende slægtskab. 

De mange stridigheder blev aldrig glemt: Hver gang 
en kirke blev brændt eller plyndret i Sussex,var det altid 
franskmændenes skyld; kløfter og rev i Frankrig er op
kaldt efter hærgende englændere. På den engelske kyst 
byggede man Martellofæstningerne som værn mod 
Napoleon, og selv længe efter trænede man stadig skyt
terne til at sigte mod Frankrig. Og alligevel serverede 
man glædeligt te og kage til de besøgende, der var på 
dagsvisit “derovrefra”. Lige derovre, faktisk. Der er ikke 
særligt langt. Rejsende med Eurostartogene vænnede 
sig at dykke under det lille bælt, der gradvist blev min
dre og mindre. 

Det var en uundgåelig virkelighed, at man var tæt. 
Havet var alt andet end ufremkommeligt, og det kunne 
ikke befæstes, bygges mure omkring eller bemandes; 
Det lå åbent og sårbart. Det blev bevist på rolige nætter i 
det 18. århundrede, når smuglere, der ikke gad at betale 
punktskat, sejlede over med sprut og brændevin i la
sten. I dag bruger menneskesmuglere den samme rute. 
Kystvagten har altid været en formalitet. Bæltets navne 
understreger denne fortrolighed: “the Channel”, som 
om begge sider havde samarbejdet om at grave den, 

Et fælles hav
En helt særlig forståelse af Europa er gået bort

eller endnu bedre: “la Manche” som et ærme af en søm
løs frakke. Højt på Englands hvide klipper ved Beachy 
Head står Belle Toutfyrtårnet – lokale har altid antaget, 
at det var fransk for ‘alt er smukt’ (det er sandsynligvis 
gælisk). Det fælles rum formidler naturligvis fælles 
tanker og ord. 

Lyset var også noget, der skulle deles – men på en 
fascinerende måde, ikke en konkurrerende måde. De 
to parallelle kyster betød, at hver side var en afspejling 
af den anden. Set gennem engelske øjne er der noget 
galt med de billeder, som Monet og hans samtids
kunstnere malede af kanalen; Skyggerne faldt forkert. 
Franskmænd, der kiggede hjem fra den engelske kyst, 
undredes altid over medlyset. Men lysets grundlæg
gende farve og karaktertræk (den svagt grålige tåge, der 
selv var at finde i solskin) var den samme, og det var 
landskabet også: de vindblæste træer, de grå stenhuse 
og de varmt påklædte mennesker. Havet havde også 
et hjemligt udseende; De små, salte bølger spejlede de 
små, bløde skyer, der drev over himlen uden at skænke 
grænser en tanke. 

Forholdet mellem England – senere Storbritannien 
– og resten af Europa, med Frankrig som det typiske 
eksempel, var altid en dans: først frem og så tilbage, 
og så frem igen. Man kunne ikke være ligeglad. De 
rivaliserende stammer blev ved med at omgruppere 
og omstille sig, med visheden om at på en klar dag 
kunne man kigge over på hinanden med det blotte øje. 
Det, der ændrede sig med folkeafstemningen, var, at 
den ene side med vilje – endda entusiastisk – valgte at 
trække sig ud, også selvom de sejlede i det samme hav 
og indåndede den samme luft. 

I 2018 blev der bygget en kæmpe vindmøllefarm, 116 
turbiner, ud for Sussex’ kyst. Om natten blinker dens 
røde lys i horisonten. Om dagen, hvis solen skinner 
helt rigtigt, ligner den et hegn af metal. Det er sværere 
at se den nye mur, men den er om noget endnu mere 
ægte. Fra og med den 29. marts 2019 – forudset at alt går 
efter planen – vil den markere et dødsfald. 

Hver side var 
en afspejling 
af den anden
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Børsen Executive Club  
– din inspiration til  
ledelse, strategi og 
forretningsudvikling
I Børsen Executive Club kommer du i selskab med landets dyg-
tigste ledere, bestyrelsesformænd og topchefer, der deler ud af 
deres erfaringer med strategi og ledelse på topniveau.

Gennem konkrete eksempler får du indblik i dagligdagen som 
topleder og de medfølgende udfordringer, som du kan bruge til 
inspiration og videreudvikling af dine egne ledelsesværktøjer 
og forretningsstrategier. 

Med et års medlemskab af Børsen Executive Club får du:

 � Adgang til otte eksklusive morgenmøder med faglighed, 
ledelsesudvikling, strategi og forretningsudvikling i høj-
sædet

 � Adgang til to eksklusive aftenarrangementer, hvor der 
fokuseres på ledelse i et nyt perspektiv

 � Mulighed for at invitere en gæst med til alle morgen- og 
aftenarrangementer uden beregning

 � Adgang til tre valgfrie Børsen-konferencer

Meld dig ind i dag, og 
få  12 måneders med-
lemskab til 14.995 kr. 
ekskl. moms.
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Nekrolog154 Verden 2019

Ann Wroe nekrologredaktør, The Economist

Fredag 24. juni 2016 rejste solen sig over Sussex’ 
kyst og bragte en dybblå himmel med sig. Da de cho

kerende nyheder kom, føltes det med ét, som om Den 
Engelske Kanal – der her måler næsten 100 km – var 
blevet 1000 km bred. 

Traktater ophæves, alliancer bliver brudt, men det, 
der begyndte at falme den dag og står til at forsvinde 
helt i 2019, er sværere at sætte ord på. Det var ikke håb, 
for de, der stemte for at forlade Den Europæiske Union 
den dag, havde store forhåbninger om fremtiden. Det 
var heller ikke l’ésprit communautaire, den særlige 
ånd, der karakteriserer det fælles europæiske fore
tagende, som var det en velorganiseret gadefest, alle 
skulle deltage i. Storbritannien har altid stået i hjørnet 
med armene over kors. 

Det virker, som om at det, der døde med folkeaf
stemningen, var noget mere elementært: En fornem
melse af et fælles rum. Tabet var mest tydeligt, dér 
hvor Storbritannien og Europa mødes: kysterne langs 
kanalen. De barske klipper af kalk eller sandsten, der 
længe er blevet set som forsvarsværker, er kun én del af 
kystlinjen og af historien. Resten af kysten tæller små 
bække, sikre havne, fladt marskland og store skrånin
ger af fint polerede sten, der er klar til at tage imod de 
fremmede, der måtte strande her. Og det var der mange, 
der gjorde. I mange hundrede år krydsede folk fra begge 
sider kanalen, stjal eller lånte det, de kunne bruge, og 
slog sig ned. Man har betragtet hinanden som både 
afskrækkende og som spændende, man har indbydes 
været både afvisende og indbydende. Ved midten af det 
20. århundrede havde det medført et helt særligt, stil
tiende slægtskab. 

De mange stridigheder blev aldrig glemt: Hver gang 
en kirke blev brændt eller plyndret i Sussex,var det altid 
franskmændenes skyld; kløfter og rev i Frankrig er op
kaldt efter hærgende englændere. På den engelske kyst 
byggede man Martellofæstningerne som værn mod 
Napoleon, og selv længe efter trænede man stadig skyt
terne til at sigte mod Frankrig. Og alligevel serverede 
man glædeligt te og kage til de besøgende, der var på 
dagsvisit “derovrefra”. Lige derovre, faktisk. Der er ikke 
særligt langt. Rejsende med Eurostartogene vænnede 
sig at dykke under det lille bælt, der gradvist blev min
dre og mindre. 

Det var en uundgåelig virkelighed, at man var tæt. 
Havet var alt andet end ufremkommeligt, og det kunne 
ikke befæstes, bygges mure omkring eller bemandes; 
Det lå åbent og sårbart. Det blev bevist på rolige nætter i 
det 18. århundrede, når smuglere, der ikke gad at betale 
punktskat, sejlede over med sprut og brændevin i la
sten. I dag bruger menneskesmuglere den samme rute. 
Kystvagten har altid været en formalitet. Bæltets navne 
understreger denne fortrolighed: “the Channel”, som 
om begge sider havde samarbejdet om at grave den, 

Et fælles hav
En helt særlig forståelse af Europa er gået bort

eller endnu bedre: “la Manche” som et ærme af en søm
løs frakke. Højt på Englands hvide klipper ved Beachy 
Head står Belle Toutfyrtårnet – lokale har altid antaget, 
at det var fransk for ‘alt er smukt’ (det er sandsynligvis 
gælisk). Det fælles rum formidler naturligvis fælles 
tanker og ord. 

Lyset var også noget, der skulle deles – men på en 
fascinerende måde, ikke en konkurrerende måde. De 
to parallelle kyster betød, at hver side var en afspejling 
af den anden. Set gennem engelske øjne er der noget 
galt med de billeder, som Monet og hans samtids
kunstnere malede af kanalen; Skyggerne faldt forkert. 
Franskmænd, der kiggede hjem fra den engelske kyst, 
undredes altid over medlyset. Men lysets grundlæg
gende farve og karaktertræk (den svagt grålige tåge, der 
selv var at finde i solskin) var den samme, og det var 
landskabet også: de vindblæste træer, de grå stenhuse 
og de varmt påklædte mennesker. Havet havde også 
et hjemligt udseende; De små, salte bølger spejlede de 
små, bløde skyer, der drev over himlen uden at skænke 
grænser en tanke. 

Forholdet mellem England – senere Storbritannien 
– og resten af Europa, med Frankrig som det typiske 
eksempel, var altid en dans: først frem og så tilbage, 
og så frem igen. Man kunne ikke være ligeglad. De 
rivaliserende stammer blev ved med at omgruppere 
og omstille sig, med visheden om at på en klar dag 
kunne man kigge over på hinanden med det blotte øje. 
Det, der ændrede sig med folkeafstemningen, var, at 
den ene side med vilje – endda entusiastisk – valgte at 
trække sig ud, også selvom de sejlede i det samme hav 
og indåndede den samme luft. 

I 2018 blev der bygget en kæmpe vindmøllefarm, 116 
turbiner, ud for Sussex’ kyst. Om natten blinker dens 
røde lys i horisonten. Om dagen, hvis solen skinner 
helt rigtigt, ligner den et hegn af metal. Det er sværere 
at se den nye mur, men den er om noget endnu mere 
ægte. Fra og med den 29. marts 2019 – forudset at alt går 
efter planen – vil den markere et dødsfald. 

Hver side var 
en afspejling 
af den anden
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