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Økonomisk 
udvikling



Energipolitik bliver 
sikkerhedspolitik!
• Europa er blot en hård vinter væk fra økonomisk mareridt; og 

sabotage af norske gasledninger væk fra økonomisk (og 

politisk) katastrofe!

• Historisk høje energipriser, især el og gas, et langvarigt 

problem. Forsvinder ikke ”bare” når Ukraine-krigen afsluttes



Økonomi
USA / Verden

Prisfald i finansielle 
aktiver historisk 
stort!

Likviditet reduceres 
voldsomt

USA på vej i 
recession; Kina har 
faldende vækst

Verdenshandlen
stagnerer/falder



Økonomi
Europa

Euro-området er ikke 
i recession (endnu…)

Tyskland ”Europas 
syge mand”

Euroen historisk 
svag = import af 
inflation

Markant stigende
korte og lange renter



Økonomi
Danmark

Forbrugertilliden er 
historisk lav

Arbejdsmarkedet
meget stærkt. 2007-
08 om igen?

Inflation på 1980-
niveau. Langvarige
konsekvenser

På vej i recession (?)



Bilmarkedet



Bilsalg
Europa

Fald 2022 på 12% (7 
mdr.). DK fald 24%

Især VW (mikrochips 
og software) og 
Stellantis (margin 
frem for volumen) er 
hårdt ramt

Stort fald i kap. 
udnyttelse. Kan pris-
disciplinen holde?



Bilsalg
Danmark

2022 indreg. (forv. 
150.000 personbiler) 
under trendlinie

Salg af varebiler
stabilt

Hver tredje solgte bil 
er nu elektrificeret 
(BEV / PHEV)

1970’erne igen?

Nyindregistreringer – Danmark
1960 - 2022



Bilsalg
Danmark

Efter de to oliekriser 
i 1970’erne dykkede 
totalmarkedet begge 
gange med 40%

Efter Finanskrisen
ca. 30%

Markedet kan altså 
falde en del 
yderligere i 2023



Bilsalg
Danmark

Forst højt salg af 
brugte biler

Salg til erhverv
forholdsvis stabilt

Salg til private kan 
falde yderligere

2022 salg stabilt, 
men på lavt niveau



Bilbestand
Danmark

Bilbestand konstant
stigende. Nu ca. 1 
bil pr. husholdning

Gns. alder fortsat 
blandt laveste i 
Europa

Er vi på vej mod 
”peak car”?



Elbiler
Globalt

Salg stigende, vækst 
aftagende

Batteripris og 
teknologi afgørende

Europa bagud på 
produktions-
kapacitet (batterier)

Flere BEV end PHEV
BEV & PHEVBEV



”Krigens tåge”
(En.: ”Fog of War”)

The fog of war is the uncertainty in situational awareness 
experienced by participants in military operations.

The term seeks to capture the uncertainty regarding one's 
own capability, adversary capability, and adversary 
intent during an engagement, operation, or campaign. 

Military forces try to reduce the fog of war through military 
intelligence and friendly force tracking systems. 

The term has become commonly used to define uncertainty 
mechanics in wargames.

Bilmarkedet fortsat i 
ubalance (DK og 
internationalt)

Prissignalerne er 
forsinkede og 
”forurenede”

Aktørerne kæmper i 
blinde; hvilket 
marked åbenbarer 
sig når tågen letter?



Forventet 
prisudvikling



Forventet 
prisudvikling

12 – 18 mdr.

• Nye Stigning pænt over historisk udvikling

• PHEV Stigning (herefter fald)

• BEV Markant stigning pga. batteripris

• Brugte (nyere) Mindre stigning. Fortsat højt niveau

• Brugte (eksport) Fald. Herefter stabilisering

• Diesel ??  Måske kortlivet renæssance

• Små benzinbiler Stigning (pga. øget efterspørgsel)

Fra webinar 29. marts 2022



Forventet 
prisudvikling

6 – 12 mdr.

• Nye Hvis prisdisciplin kan holdes: fortsat stigning                                              

Hvis ikke: stagnerende/mindre fald

Kampagner vil komme tilbage (udvalgte mærker og drivmidler)

• PHEV Stigning (herefter fald). Vil være helt ude af nyvognsmarkedet om 3 – 5 år

• BEV Stigning pga. batteripris. Færre subsidier (jf. f.eks. Tyskland)

• Brugte (nyere) Fortsat højt niveau i 2 – 3 mdr. endnu (pga. mangel på nye biler). Herefter 

fald pga. recession og normalisering mht. nye biler. Kan blive voldsomt

• Diesel Neutralt. Herefter langsomt fald. Dieselpris joker

• Små benzinbiler (moderat) Stigning pga. øget efterspørgsel og fortsat lav produktion

Stor usikkerhed

Husk: nu stor forskel på 
nominelle og reale priser



Konsekvenser på 
længere sigt



Tillid til 
nuværende 
forretnings-

modeller

S&P500 gns. P/E: 18

Stor mistillid til nuv. 
forretningsmodeller

Kapitaltunge forr. 
modeller. Svagheder 
skjult af lave renter

Store, strukturelle
ændringer nødvendige

Markedsværdi $
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E 
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Kilde: Yahoo Finance. Opdateret 29.09.2022
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Biler på 
abonnement?

Meget langsom 
markedspenetration 
(samme forløb som 
for elbiler?)

OEMs var de første 
som forsøgte, men 
generelt uden held

Er ”Super-App” 
svaret?

Mobilitetsløsninger
Europa



Mobility                  
-as-a-Service

OEMs har været 
elendige til MaaS

Politisk vil fokus 
skifte til adfærd

Fragmenteret
marked

Konsolidering
nødvendig



Nye 
ejerformer

• Det mest grønne transportmiddel er det køretøj, som ikke behøver 
at blive produceret. Udnyttelsen af bilbestanden er utrolig lav (4-
5% for personbiler)

• Ændret adfærd og nye ejerformer mere afgørende end grøn 
teknologi (elektrificering). Politisk fokus vil skifte fra subsidier 
mod adfærd / lovgivning

• Trend vil blive forstærket af stigende bilpriser

• Bedre udnyttelse kræver nye ejerskabsmodeller

• Selvkørende teknologi (+ IoT og kunstig intelligens) kan optimere 
kapacitetsudnyttelse

• Sammensætning af flåde bliver mere kompliceret

• Kræver rådgivning og/eller nye kompetencer

• Leasing og udlejning vil vinde yderligere frem



Paradigme-
skifte

01 02 03Skift af ”medie”
Skift fra ICE til BEV er blot et 

skift af ”medie”

Positivt for omsætningen

Detaillistens rolle uændret

Transition
Ejerskab ikke ændret

”Platform” digitaliseret

Direkte salg

Detaillistens rolle ændres

Abonnement
Mobility-as-a-Service

Intet ejerskab

Nye aktører

Detaillisten er væk

Udvikling forstærkes af dyrere biler 
(indkøb) og lavere driftsomk. (BEV)



Diskussion
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