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Sats på fremtid
den
Al erfaring vviser, at viden
n er vejen til vækst. Og oomvendt: inggen vækst ud
den viden. Deet er med an
ndre ord
viden, vi skal leve af. Vid
den, der skal i spil i privatte virksomhe
eder, hos offe
entlige mynddigheder, på hospitaler, i
gymnasier o
osv.
æret en centtral del af Danmarks sats ning de sene
este år. Såled
des blev der med afsæt i globalise‐
Viden har væ
ringsstrategien afsat mid
dler til en såkkaldt globalisseringspulje,, der skulle fremme Danm
marks konku
urrenceevne
og sammenh
hængskraft ved
v at satse markant på uddannelse, forskning, ivværksætteri og fornyelse
e.
Den økonom
miske krise haar siden 2008 forstærkett den globale
e konkurrencce, men de ccentrale midller til at op‐
nå succes er stadig de samme. D
Det gælder ikkke mindst
for uddannelse, forsskning og innnovation.
”Menneeskers viden,, idérigdom og
arbejdssindsats er nøglen til at bru
uge
de mulligheder, som globalisering
gen
giver oss”
(Globalliseringsstrateegien, 2006)

Globalisseringspuljen
n og vækstenn i de private
e forsknings‐‐
investeringer har tilsammen meedført, at Danmark har
b
indfriet målet om att investere 3 procent af bruttonatio‐
nalprod
duktet i forskkning. Samtiddig er optage
et på univer‐‐
sitetsud
ddannelserne
e vokset bet ragteligt.

Men aftalen
n om globalisseringspuljen
n udløber meed udgangen
n af 2012. Derfor er det aafgørende allerede nu at
tage de førstte skridt mod en ny langsigtet strateggi, der sikrerr en udbygning af de ambbitiøse satsninger på
investeringeer i forskningg, uddannelse
e og innovat ion. Danmarrk skal have som
s
ambitioon at kunne konkurrere
k
med verdens førende forsknings‐ og uddannelseesregioner, f..eks. de førende amerikaanske stater.
Derfor foresslår DI, AC ogg Danske Universiteter, aat:
1. Der indkkaldes til breede forhandliinger i Folkettinget om en
n ny langsigte
et aftale om investeringe
erne i forsk‐
ning, uddannelse ogg innovation, som kan afl øse globalise
eringsaftalen
n.
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Ingen vvækst ud
den udd
dannelse
Investering i og udbytte af uddannelserne
Uddannelse er en god in
nvestering. Måske
M
den beedste investe
ering et samffund kan forretage overhovedet.
Hvis en ung dansker bruger tid på at tage en udddannelse, kommer det ikke alene ham
m eller hende selv til
gode. Det ko
ommer i end
dnu højere grrad den frem
mtidige arbejd
dsplads og i sidste ende ssamfundet som
s
helhed
til gode.
Det store ud
dbytte for samfundet, virrksomhedernne og den en
nkelte studerrende skal m
man holde sigg for øje, når
man drøfterr uddannelseesomkostninggerne i et skaattefinansierret system so
om det dansske. Vi kan so
om samfund
ganske
e enkelt ikke
e fastholde vvores vækst og
o velstand
uden at
a være villig
ge til at invesstere tilstrækkkeligt i uni‐
versite
etsuddannelserne.
En und
dersøgelse forretaget af pro
ofes‐
sor Jan Rose Skaksen
n m.fl. har vistt, at
duktiviteten fo
or den enkelte
e er
”...prod
højere, jo længere uddannelse ved‐
v
u
retnin
ng.”
kommeende har uanset
Underssøgelsen viserr også, at eff
ffek‐
amfundet end
d for
terne eer større for sa
den enkelte. (Jan Ro
ose Skaksen mfl.,
m
2010)

De danske universsitetsuddannnelser har sid
den taxame‐
tersystemets opre
ettelse i 19944 gennemlevvet flere be‐
sparellsesfaser – ku
un afbrudt a f den politiske beslut‐
ning om
o at løfte de
et laveste ta xameter i pe
erioden 2010
0
til 201
12.

Med finanslovsaft
f
alen for 201 1 lægges der op til end‐
nu en besparelsesrunde, idet dden gennemsnitlige be‐
villing per årsværkk studerendee reduceres fra
f 74.000 krr.
i 2011 til 66..900 kr. i 201
14. Og efterssom omstillinngspuljen til uddannelse er tømt, skaal der skaffess helt nye
penge for att undgå nedsskæringen.
Uddannelseestilskud per årsstuderen
nde, 2011‐20014

Kilde: Finanslovv 2011 s. 71

Det er et pro
oblem, fordi universitete
erne skal leveere uddanne
elser af stadig
g bedre kvaliitet til stigen
nde omkost‐
ninger. Prob
blemet er således de lave
e takster og i kke taxamettersystemet som sådan.
Uddannelse til beskæftiggelse
En universiteetsuddannellse skal føre til beskæftiggelse eller etaablering af egen virksom
mhed. Uddannelserne
skal derfor tilrettelæggees ud fra en afbalancering
a
g af forventn
ningerne til arbejdsmarkeedets behov,, de studie‐
nsker og muligheden for at forankre uuddannelserrne i solid forrskning.
søgendes øn
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For at imødegå det problem, at de studerendes uddannelsesvalg ikke i tilstrækkeligt omfang matcher ar‐
bejdsmarkedets behov, har universiteterne de seneste år sat fokus på at øge optaget på de tekniske og na‐
turvidenskabelige uddannelser. Siden år 2000 er optaget vokset med ca. 60 procent, mens der har været
større tilbageholdenhed med at optage flere på de humanistiske uddannelser, hvor tilvæksten har været på
12 procent.
Universiteterne arbejder også for at tilrettelægge uddannelserne og de kompetencer, de giver, så de stem‐
mer bedst muligt overens med et langt arbejdsliv. Og det er da også glædeligt, at en undersøgelse lavet af
EU‐Kommissionen viste, at 96 procent af de adspurgte danske virksomheder fandt, at nyuddannede akade‐
mikeres kompetencer svarer til virksomhedens behov. Det er et godt grundlag for den videre dialog om ud‐
viklingen af uddannelserne.
Universiteterne har søgt at følge med den stigende efterspørgsel på akademisk arbejdskraft. Går man tilbage
til 1990, så var det forventningen, at kun hver tiende elev fra 9. klasse ville få en universitetsuddannelse. Det
tal var i 2008 vokset til hver femte.
Universiteterne har dermed løftet en stor del af opgaven med at sikre, at Danmark når målsætningen om at
50 procent af en årgang forventes at få en videregående uddannelse. Men behovet er endnu større, og uni‐
versiteterne og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner vil derfor de kommende år skulle optage
mange flere studerende både på grund af de større ungdomsårgange og det øgede behov for højtuddannet
arbejdskraft.
Forventninger til fremtiden
Efterspørgslen efter universitetsuddannet arbejdskraft er vokset, og intet tyder på, at den udvikling vil ven‐
de. Det illustreres af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds prognose for efterspørgsel efter arbejdskraft frem
til 2019.
Analysen viser en markant vækst i efterspørgslen efter arbejdskraft med en mellemlang eller lang videregå‐
ende uddannelse ‐ og at der allerede i 2019 vil være et betydeligt underskud af sådanne medarbejdere. Til
gengæld kan vi se frem til et fortsat markant fald i efterspørgslen efter især ufaglært arbejdskraft.
Prognose for ubalance på arbejdsmarkedet i 2019
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Prognoser for behovet for universitetsuddannede viser endvidere, at underskuddet af universitetsuddannet
arbejdskraft i 2020 vil favne fagligt bredt. Det danske samfund vil i særlig grad mangle civilingeniører og øko‐
nomer allerede i 2020. Men samtidig vil der med det nuværende søgemønster være en mindre overproduk‐
tion på visse uddannelsesretninger.
Derfor foreslår DI, AC og Danske Universiteter, at:
2. Der skal nedsættes en uddannelseskommission, som skal beskrive og analysere tværgående udfordrin‐
ger i uddannelsessystemet bl.a. som grundlag for en samlet plan for, hvordan endnu flere kan få en vide‐
regående uddannelse.
3. Væksten i antallet af optagne på universiteterne skal tænkes sammen med kandidaternes beskæftigel‐
sesmuligheder.
4. Der skal indgås en ny politisk aftale om en forsvarlig uddannelsesøkonomi med henblik på at rette op på
den nuværende generelle underfinansiering.

Forskning og erhvervssamarbejde
Forskningsløftet
I 2002 blev der indgået aftale om en fælles europæisk målsætning om, at landene i EU i år 2010 skulle inve‐
stere 3 procent af BNP i forskning og udvikling, heraf 1 procentpoint fra det offentlige og 2 procentpoint fra
det private. Dette mål blev kendt som Barcelona‐målsætningen.
Hensigten med EU‐målsætningen var, at både det offentlige og det private skulle investere mere i forskning.
I Danmark har der de seneste år været vækst i både offentlige og private investeringer. Løftet i forskningsin‐
vesteringerne udgør et væsentligt fundament for styrkelse af Danmarks fremtidige vækst og velfærd og har
haft stor betydning for den positive udvikling, universiteterne har været gennem de seneste år.
Danmark er reelt et af de få lande i EU, der har arbejdet målrettet for at opfylde dette mål. Ikke mindst fordi
der i 2006 blev indgået en politisk aftale om at satse mere på forskning. Der blev afsat midler til at øge de
offentlige danske forskningsinvesteringer til mindst 1 procent af BNP fra og med 2010.
Barcelona‐målsætningen er siden på EU‐plan blevet udskudt til 2020, fordi mange lande ikke har formået at
indfri målet i 2010. Der er dog også kommet udspil, der sigter mod et højere ambitionsniveau. F.eks. har
European Research Area Board, nedsat af EU‐Kommissionen, foreslået, at der sættes mål om at investere 5
procent af BNP i forskning i 2030.
Hvor langt er vi nået?
Selvom Danmark med de øgede investeringer løfter sig internationalt set, vokser træerne ikke ind i himlen.
Danmark er et meget lille land. Og derfor giver det ringe mening at sammenligne Danmark med eksempelvis
Tyskland eller for den sags skyld USA’s gennemsnit. Store lande har typisk regioner, hvor forskningen er
koncentreret. Og disse regioner kan sagtens være på størrelse med eller større end Danmark.
Det vil derfor være mere reelt at have som ambition, at EU skal kunne konkurrere med USA ‐ og at Danmark
skal konkurrere med de førende regioner i USA. Det er der lang vej til på begge fronter. For mens USA inve‐
sterer 2,77 procent af BNP i forskning og udvikling, så investerer EU 2,01 procent af BNP.
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Hvis man sammenligner Danmark med USA, så ligger Danmark
over USA’s gennemsnit, men der er lang vej til de førende stater
i USA, hvor der ofte investeres i omegnen af 5 procent i forskning
og udvikling.

Top 10 stater i investering i forskning,
USA, 2007, andel af Gross State Product
(National Science Foundation)

Fordelingen mellem offentlige og private midler
Den seneste opgørelse fra EUROSTAT viser, at Danmark hører til
blandt de lande, hvor det private erhvervsliv står for en forholdsvis
stor del af de samlede investeringer i forskning.
Danmark ligger således med knap 61 procent af investeringerne fra
private virksomheder over EU‐gennemsnittet på 55 procent og ikke
langt fra de 66 procent i USA.
De lande i verden, hvor den største andel af forskningen finansieres
af private virksomheder, er Japan, Luxembourg, Sydkorea og Kina.
Her finansierer det private erhvervsliv 70‐78 procent af forsknin‐
gen.
Den private lyst til at investere i forskning i Danmark afspejler sig
også i, at universiteterne modtager stadig flere forskningsmidler fra
private kilder. Private midler til universitetsforskningen er direkte
koblet til erhvervslivets interesse for den forskning, der finder sted
ved universiteterne.
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Offentligt‐privat samarbejde om forskning
Forskningssamarbejder mellem universiteter og virksomheder er en vigtig kilde til vækst. Samarbejdet vok‐
ser betydeligt i disse år ‐ og det er helt forståeligt, for det er til glæde for alle parter.
En undersøgelse fra Forsknings‐ og Innovationsstyrelsen har således vist, at forsknings‐ og udviklingsaktive
virksomheder med samarbejde med videninstitutioner (herunder universiteter) har en produktivitet, der er
15 procent højere end tilsvarende virksomheder, der ikke samarbejder med videninstitutioner.
Produktivitet per medarbejder
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Kilde: Forsknings‐ og Innovationsstyrelsen: Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation, 2010
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Forskning spiller en vigtig rolle i at sikre et lands konkurrenceevne. Stærke forskningsmiljøer tiltrækker, fast‐
holder og udvikler konkurrencedygtige virksomheder. Derfor er det vigtigt, at Danmark formår at satse stra‐
tegisk på forskningsområder, der har virksomhedernes langsigtede interesse.
Derfor foreslår DI, AC og Danske Universiteter, at:
5. Danmark bør fastlægge en ny målsætning for de offentlige investeringer i forskning og udvikling, der
resulterer i en fortsat vækst i investeringerne frem mod 2020.
6. Universiteternes mulighed for at løfte ansvaret for den langsigtede strategiske planlægning af forsk‐
ningsindsatsen og for at sikre kvaliteten i uddannelserne skal understøttes ved fastlæggelse af en kon‐
kret investeringsplan for realisering af målsætningen for forskningsinvesteringerne frem mod 2020 og
ved allokering af tilstrækkelige basismidler.
7. Universiteternes langsigtede strategiske planlægning af forskningsindsatsen og bidrag til fremme af væk‐
sten i Danmark bør også understøttes ved allokering af betydelige midler til større satsninger inden for
områder, hvor universiteternes forskning er af højeste internationale klasse, hvor der er globale udfor‐
dringer at imødekomme, samt hvor der i dansk erhvervsliv er et oplagt potentiale for at kommercialisere
resultaterne af forskningen.

