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“[Fed] skal holde den fine linje mellem at levere varen
og ikke være alt for negative om global og amerikansk
vækst. Det bliver rigtigt svært for dem at gøre alle glade”
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg, Danske Bank – til Berlingske

10,8

pct. af alle studerende i
Danmark i 2017 kom fra
andre EU-lande. EU-gennemsnittet var 8,1 pct.
Kilde: Eurostat
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Unges viden kan kapitaliseres langt bedre
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Hvis vi vil opleve
endnu flere danske
eksportsucceser,
kræver det bedre
samarbejde mellem
uddannelse, forskning og erhvervsliv
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anmark er fuld af virkelyst
og entreprenørskab, som
særligt kommer til udtryk i de
mange små og mellemstore virksomheder (smv’er), der udgør 99
pct. af dansk erhvervsliv på nuværende tidspunkt.
Men hvor vi i Danmark er
dygtige til at skabe stabile forretninger, er vi desværre mindre
dygtige til at opfostre de helt
store virksomheder med internationalt vingefang.
Alt for mange danske virksomheder lever et uforløst liv og
skaber ikke vækst, job og eksport
i en skala, som de ellers har potentiale til. Og netop eksporten
er en væsentlig faktor, da det ak-

tivt klæder en virksomhed på til
at sigte større – og ikke mindst
til at realisere det store danske
vækstpotentiale.
Derfor bør det også give panderynker, når vi står midt i et
økonomisk opsving med gunstige vækst- og eksportforhold og
samtidig må erkende, at dansk
eksport skuffede i 2018. Det
fremgår af analyser fra blandt
andet Dansk Erhverv og Danmarks Statistik.
Dansk økonomi står ellers helt
øverst oppe på den økonomiske
højderyg, og aldrig før har flere
danskere været i arbejde. Men
når solen skinner på det ganske danske land, pibler der nyt
ukrudt frem.

Mangel på arbejdskraft
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De gode tider lægger et anderledes pres på erhvervslivet, der
kæmper hårdt for at finde kvalificeret arbejdskraft.
Det gælder ikke kun i de håndværksfag og ufaglærte job, som
typisk rammes. Det gælder i høj
grad også virksomheder, der har
et internationalt sigte, som søger
medarbejdere med kompetencer,
der kan hjælpe dem ud i den store verden.
Spørger man virksomhederne,
er manglen på kvalificeret arbejdskraft den primære barriere
for dansk eksport og vækst. Det
gælder særligt i smv’erne, som

ellers driver væksten fremad,
viser analyser fra Dansk Erhverv
og Dansk Industri.
Den rekordlave ledighed har
pustet masser af liv i debatten
om, hvornår og hvordan man
skal have lov at smide arbejdstøjet.
Desværre glemmer vi indimellem at kigge på, hvordan vi gør
yngre generationer klar til at
trække i arbejdstøjet – og hvordan ny viden bedre kan bruges i
erhvervslivet.

De unges viden skal i spil
Alt imens der er blevet færre ledige, er antallet af ledige nyuddannede forblevet på ca. 20.000
siden 2013.
I 2018 viste tal fra Økonomiog Indenrigsministeriet, at
hver fjerde dansker i dagpengesystemet er nyuddannet. I 2010
var det kun hver tiende.
Tallene er selvfølgelig også
udtryk for, at flere og flere forlænger arbejdslivet – og at ungdommen naturligt nok kan tabe
til erfaringen.
Men vi skal også huske at behandle de unges manglende erfaring som en kvalitet – for det
er det.
Ofte kommer de unge med et
anderledes tankesæt, nye og internationale kompetencer samt
en ærgerrighed efter at præge
og – ikke mindst – blive præget.

Skal vi lykkes med at opdyrke
eksportdygtige virksomheder,
der kan vokse sig stærkere end
normalt, er det helt afgørende, at
vi bringer de unges viden bedre
i spil.

Det skal snarere
være reglen end
undtagelsen, at
smv’erne tænker
studerende og
forskere ind i deres
organisation – også
så de unge får øjnene op for mulighederne i smv’erne,
der tillader større
faglige armbevægelser end C25virksomhederne
Kun sådan kan vi klogt kapitalisere på viden i vores uddannelsesinstitutioner. Det kræver en
klarere kobling mellem uddannelse, forskning og erhvervslivet,
så overgangen fra studieliv til
arbejdsliv bliver mere flydende

– og hvor erhvervslivets kompetencebehov også afspejles i uddannelserne.
Det skal snarere være reglen
end undtagelsen, at smv’erne
tænker studerende og forskere
ind i deres organisation – også så
de unge får øjnene op for mulighederne i smv’erne, der tillader
større faglige armbevægelser end
C25-virksomhederne.

Drage nytte af hinanden
Et godt eksempel er Københavns Universitets samarbejde
med virksomheden Brogaarden,
der producerer korn- og foderstoffer.
Siden 2014 har virksomheden
haft en erhvervs-PhD tilknyttet
som forsknings- og udviklingschef, der gennem det daglige
arbejde i Brogaarden har bedrevet prisbelønnet forskning og
sat ekstra skub i virksomhedens
produktudvikling og eksportmuligheder.
Vi kipper stolt med Dannebrog, når danske eksportsucceser
sætter præg på verden. Men for
at få flere af den slags, bliver
uddannelserne, forskningen og
erhvervslivet også nødt til konsekvent at præge og drage nytte
af hinanden.
Vi har i Danmark nogle af verdens dygtigste virksomheder og
uddannelsesinstitutioner – lad
os sørge for at profitere på det.

