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VELKOMMEN
De seneste måneders begivenheder har bekræftet, at det var en god idé, at Axcelfuture i
januar i år besluttede at se nærmere på begrebet globalisering og mere præcist på international handel og den vandrende arbejdskraft. Baggrunden var Brexit, USA’s valg af
en protektionistisk præsident, og at opbakningen til international handel og åbne grænser
generelt er under pres.
Storbritanniens udtræden af EU svækker den sammenhængskraft, som ellers i afgørende
grad bidrager til velstanden herhjemme og globalt. Det globale handelssystem kan også
lide permanent skade af den handelskrig, som Donald Trump har udløst over for især
Kina, men omvendt er det også nødvendigt at påpege over for Kina, at der ikke i alle
tilfælde bliver spillet efter reglerne.
Disintegration og protektionisme er kun én side af truslen mod globaliseringen. Som
arbejdet i Axcelfutures advisory board viser, går offentlighedens dybe erkendelse af gevinsterne ved international handel ikke igen i samme omfang, når det kommer til at lette
virksomhedernes adgang til højtuddannet udenlandsk arbejdskraft.
Axcelfutures arbejde er mundet ud i en række anbefalinger, som forhåbentlig kan berige
den hjemlige debat og måske også føre til, at vi bedre kan høste gevinster ved globaliseringen fremover.
Projektets værdi ligger også i at kunne fortsætte diskussionen om fordele og ulemper ved
globaliseringen. Rapporten dokumenterer, at det danske samfund har vundet stort på
globaliseringen, og at vi kan tabe afgørende momentum som følge af den igangværende
opbremsning i globaliseringen.
En stor tak skal lyde til medlemmerne af Axcelfutures advisory board for deres bidrag og
til de eksterne eksperter, som også har beriget arbejdet. En særlig tak til fhv. ambassadør
Claus Grube for at ville stille sig til rådighed som formand for arbejdet.
Fra Axcelfuture har det været seniorøkonom Jens Hjarsbech, som har udarbejdet de to
temarapporter og samlet alle trådene.
God konference.
Christian Frigast
Formand for Axcelfuture

KONFERENCEPROGRAM
12.30-12.40

Axcelfutures formand, Christian Frigast, byder velkommen.

12.40-13.00
			
			

Keynote: ”Globaliseringens gevinster og udfordringer – vores anbefalinger”
Formand for Axcelfutures advisory board om globalisering samt tidl. ambassadør
Claus Grube præsenterer rapportens anbefalinger.

SESSION 1: INTERNATIONAL HANDEL
13.00-13.30
			

Paneldebat: ”Hvad er Danmarks svar på truslerne mod globaliseringen?”
Paneldebat med finansminister Kristian Jensen (V), bestyrelsesformand i Akzo Nobel
N.V. m.fl. Nils Smedegaard Andersen og professor Philipp Schröder fra Aarhus
Universitet.

13.30-14.00
			
			

Analyse: ”Hvad er regningen for at rulle globaliseringen tilbage?”
Seniorøkonom Jens Hjarsbech fra Axcelfuture præsenterer de centrale analyser om
international handel fra Axcelfutures globaliseringsrapport.

14.00-14.30
			
			
			
			

Paneldebat: ”Globaliseringen har været en gevinst for Danmark – hvordan sikrer vi
opbakning til globaliseringen i fremtiden?”
Paneldebat med bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden Lars Rebien Sørensen,
direktør Betina Hagerup fra KMD, Marie-Louise Bjerg, medejer og bestyrelsesmedlem
i Mountain Top Industries, samt Thomas Søby, cheføkonom i Dansk Metal.

14.30-15.00

Pause.

SESSION 2: UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT
15.00-15.10
			
			

Kåring: ”Danmarks mest globaliserede kommune”
Joachim Sperling, direktør i Axcelfuture, præsenterer Axcelfutures arbejde med at 		
kortlægge globaliseringen på kommunalt niveau.

15.10-15.30
			
			

Analyse: ”Hele landet har brug for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft
– ikke kun København”
Chief Marketing Officer Jens Olivarius, SimCorp, præsenterer de centrale 		
analyser om udenlandsk arbejdskraft fra Axcelfutures globaliseringsrapport.

15.30-16.00
			
			

Keynote: ”Udenlandsk arbejdskraft bidrager til velstanden”
Forskningsdirektør i VIVE samt vismand i De Økonomiske Råds formandskab
Torben Tranæs.

16.00-16.30
			
			
			

Paneldebat: ”Udenlandsk arbejdskraft – har vi de rigtige rammevilkår?”
Paneldebat med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), DEA-direktør
Stina Vrang Elias, forskningsdirektør i VIVE samt vismand i De Økonomiske Råds 		
formandskab Torben Tranæs og cheføkonom i LO, Allan Lyngsø Madsen.

16.30-16.40
			

Afslutning og vejen fremad.
Joachim Sperling og Thomas Bernt Henriksen

Ordstyrer:		

Thomas Bernt Henriksen

TALERE
Claus Grube
Tidl. ambassadør og Senior Advisor hos Flint Global Ltd.
Claus Grube er Danmarks tidligere ambassadør i Storbritannien og nu Senior Advisor hos Flint Global Ltd. Før det
har Claus Grube bl.a. været departementschef i Udenrigsministeriet og Danmarks EU-ambassadør i Bruxelles.

Kristian Jensen
Finansminister, Venstre
Kristian Jensen er Danmarks finansminister. Kristian Jensen har en lang politisk karriere bag sig som
bl.a. udenrigsminister og skatteminister. Kristian Jensen er forfatter til bogen Hurra for globaliseringen.

Nils Smedegaard Andersen
Bestyrelsesformand, Akzo Nobel N.V., Salling Group, Unifeeder A/S, Faerch Group A/S
Nils Smedegaard Andersen er bestyrelsesformand i Akzo Nobel N.V., Salling Group, Unifeeder A/S og Faerch Group
A/S samt bestyrelsesmedlem i BP PLC og Unilever PLC og NV. Før det har Nils Smedegaard Andersen været CEO i
A.P. Møller - Mærsk. Tidligere i sin karriere har han desuden været administrerende direktør for Carlsberg Breweries
A/S.

Philipp Schröder
Professor i økonomi, Aarhus Universitet
Philipp Schröder er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, hvor han underviser i International Economics,
Industrial Organization og Macroeconomics. Philipp Schröder er desuden Director hos Tuborg Research Centre of
Globalisation and Firms, medlem af Konkurrencerådet, medlem af Scientific Advisory Council ved Kiel Institute for
the World Economy samt medlem af Statsministeriets Disruptionråd.

Lars Rebien Sørensen
Bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden og Novo Holdings
Lars Rebien Sørensen er bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden og Novo Holdings. Han har tidligere været
koncerndirektør i Novo Nordisk A/S. Lars Rebien Sørensen sidder i dag endvidere som næstformand i bestyrelsen
hos Carlsberg Group og som bestyrelsesmedlem hos Thermo Fisher Scientific Inc., Essity AB og Jungbunzlauer Suisse
AG.

Betina Hagerup
Direktør, KMD
Betina Hagerup er direktør for Strategy, Technology & Communication hos KMD. Hun har tidligere været både
direktør og vicedirektør i Erhvervsstyrelsen samt erhvervsdirektør i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Betina
Hagerup har desuden været næstformand i bestyrelsen for VisitDenmark og Eksportkreditfonden.

Marie-Louise Bjerg
Bestyrelsesmedlem og forhenværende direktør, Mountain Top Industries
Marie-Louise Bjerg er medejer og forhenværende direktør i Mountain Top Industries, hvor hun i dag sidder i
bestyrelsen. Mountain Top Industries blev købt af Axcel i 2017. Marie-Louise Bjerg sidder desuden i bestyrelsen
hos Industriens Fond samt Frederikssund Erhvervsforening og er bestyrelsesformand i Balyfa A/S.

TALERE
Thomas Søby
Cheføkonom, Dansk Metal
Thomas Søby er cheføkonom hos Dansk Metal. Han har tidligere været både cheføkonom og analysechef hos
Landbrug & Fødevarer, underdirektør hos Catinét A/S samt Managing Director hos Institute for Business Cycle
Analysis.

Jens Olivarius
Chief Marketing Officer og Senior Vice President for
Group Marketing & Communications, SimCorp A/S
Jens Olivarius er CMO og SVP for Group Marketing & Communications hos SimCorp A/S. Før det var han hos
SAS Institute A/S, hvor han senest har været Senior Director i Nordic Marketing & Communications.

Torben Tranæs
Forskningsdirektør i VIVE samt vismand i De Økonomiske Råds formandskab.
Torben Tranæs er forskningsdirektør i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd,
samt vismand i De Økonomiske Råds formandskab. Han har tidligere været ansat som professor hos SFI –
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Troels Lund Poulsen
Beskæftigelsesminister, Venstre
Troels Lund Poulsen er Danmarks beskæftigelsesminister. Han har tidligere bestridt en række andre
ministerposter som f.eks. skatteminister og erhvervs- og vækstminister. Han har desuden siddet i både
repræsentantskabet og bestyrelsen i Danmarks Nationalbank.

Stina Vrang Elias
Direktør, Tænketanken DEA og DSEB (Danish Society for Education and Business)
Stina Vrang Elias er direktør i Tænketanken DEA og i DSEB. Hun er desuden bestyrelsesformand i Rådet
for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og næstformand i bestyrelsen hos Dansk Selskab for
Virksomhedsledelse.

Allan Lyngsø Madsen
Cheføkonom, LO
Allan Lyngsø Madsen er cheføkonom og afdelingschef i LO. Han har tidligere været cheføkonom i Dansk Metal
og før det økonom i både LO og De Økonomiske Råds sekretariat

