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Hvad lever vi af i dag?

(netto)

Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 
mia., møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

Eksport landbrug (70 mia.)

Søtransport (52-60 mia.)

Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

…resten giver underskud



Status – går det 

virkeligt dårligt?

Arbejdsløsheden er på 4,4% (brutto 5,7%)

Levealderen vokser hvert år med ca. 2-3 mdr.

Spædbørnsdødeligheden falder stadig

Vi har et kæmpemæssigt overskud på 

betalingsbalancen – ca. 130 mia. i 2013

Vi har som samfund 743 mia. i formue netto i 

forhold til udlandet

Renten er ufatteligt lav

…det er staten, der mangler penge!



Hvor skidt står det til?

Overskud hvert år på betalingsbalancen på ca. 

100 mia. kroner

Renten helt i bund

Formuen i forhold til udlandet vokser støt

Flere får en uddannelse

…men staten har et dundrende underskud



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Indiens high-tech center



Globalisering 2.0

Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids

– Kreative medarbejdere

– White coller sweat shop arbejde 
Digital udprikning i Dacca

Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere på 
markederne

Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre – og 
hvor vi kender markederne bedre



Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen



Industriproduktion

Globalisering 2.0 – udlægning af viden og service til Asien 

og andre steder i verden

Begyndende insourcing af industriproduktion – pris, 

kvalitet, teknologi og logistik i forening

Fremtidens industriproduktion er automatiseret i langt 

højere grad – næsten uden berøring – og billigere

Fremtidens industrivirksomhed:

Højtspecialiseret, maskintung og lille arbejdskraftandel

Serie 0 produktion i Danmark, cashcows i Østen

Vi skal være rigtig gode for at lykkes – men vi kan godt!



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2013)
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Tertiary education (OECD):

Danmark 40% 25-34 årige

USA 40%, Norge 48%,  

Sverige 43%, Finland 39%

Japan 58%, Sydkorea 65%, 

Rusland  57%, Irland 50%%

(2013 OECD tal)
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2020 Globalisering –

og kompetencer

1. Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser

2. Forståelse for en global verden og mange kulturer
English my dear, sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl 
og misforståelser

3. Forståelse for forretningen og organisationen

Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser og den 
enkeltes centrale placering i værdikæden

4. Digitale færdigheder på et højt niveau 

Anvendelse af data, information mv.

Digitale muligheder for forbedring af produktionen



Faglærte i fremtiden

Der bliver brug for faglærte i fremtiden

Der er også brug for faglærte, der lærer endnu mere

Hellere en klog faglært end en halvdårlig akademiker

EUX er et rigtigt godt alternativ tid det traditionelle 

gymnasium

Vi skal se på uddannelserne og de sociale miljøer

½ faglært er en løsning for de uddannelsessvage

En legestue til dem, der skal sluses ind og plads til de 

gode fagligt orienteret uden de svage

Erhvervslivet  må tage elever og påtage sig ansvar



Det skal nok gå!

Det er ikke den første krise i Danmark

Danske virksomheder klarer sig 

Vi skal blot forstå hvad vi lever af

…og omstille os til det

Uddannelse af de unge, flere faglærte, flere 

praktikpladser, flere iværksættere og mere 

innovation

Skyg de unge efter folkeskolen og skab en god 

skole



Jesper Bo Jensen

Fremforsk

Kannikegade 18

8000 Århus C

E jbj@fremforsk.dk

T 86 11 47 44

M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://www.fremforsk.dk/
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131

