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Vi kan ikke kun
leve af at
klippe hinanden
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Den amerikanske tænketank Kauffman
Foundation har foretaget et tankeeksperiment. Tag de studerende fra det amerikanske eliteuniversitet MIT, som har startet
egen virksomhed. Lad dem oprette deres
egen stat. Resultatet er tankevækkende. Det
nye land ville være den 11.-største økonomi
i verden.
Historien om MIT fortæller to ting. At
gode universiteter tiltrækker gode hjerner.
Og at iværksættere fra universitetet er gode til at sparke hele økonomien i gang. Sådan bør vi også tænke i Danmark. CEO Carl
J. Schramm fra Kauffman Foundation tøver
ikke med at kalde den slags iværksættere for
en »Silver bullet« – de kan skyde en direkte genvej til succes i den globale økonomi.
Ifølge Schramm er der ét altoverskyggende
bidrag til et lands vækst og nye job: Nemlig
antallet af nye virksomheder, der vokser til 1
mia. dollars i omsætning i løbet af 20-30 år.
Set i det lys er Danmarks erhvervsstruktur
mere traditionspræget. Blandt Danmarks
100 største virksomheder, er kun tre grundlagt de sidste 30 år: Jysk, Vestas og Bonus
Energy, som i dag er en del af Siemens. I Californien har 39 ud af de 100 største virksomheder mindre end 30 år på bagen –
blandt dem globale brands som Google og
eBay.

Tegner et blandet billede
For et par uger siden kom det danske Iværksætterindeks for 2010. Tallene tegner et
blandet billede. Jovist, den værste finanskrise er drevet over, selv om det stadig er svært
at låne penge i banken. I hvert fald bliver der
igen etableret ligeså mange nye virksomheder som i 2003. Problemet er, at kun få
kommer ind i et solidt vækstforløb og skaber mange job. Spørgsmålet presser sig på:
Hvad kan vi gøre for at få flere vækstiværksættere i Danmark?
Noget tyder på, at vi bør rette blikket mod
universiteterne. Ifølge en analyse af Ernst &
Young fra 2009 har hver anden danske vækstiværksætter taget en videregående uddannelse. Ser man specifikt på, hvor mange for-
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skere, der starter egen virksomhed, er det
kun cirka 30 om året. Til gengæld hører disse videnstunge virksomheder til blandt de
mest succesrige, når det gælder om at stimulere væksten i samfundet, viser tal fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST).
På den baggrund fremhæver EBST »den
israelske model«. Israel er det land uden for
USA, der har flest selskaber noteret på NASDAQ – på trods af, at der kun er 7,6 millioner indbyggere. I 2008 blev der rejst næsten
16 gange så meget venturekapital og optaget
fire gange så mange patenter i Israel som i
Danmark.

Investering i konkurrenceevne
Hvad er forklaringen? Jo, en forklaring er, at
Israels erhvervspolitik satser benhårdt på de
opstartsvirksomheder, der er forskningstunge. Samtidig er Israel det land i verden, der
investerer mest i viden. I Israel udgør forskning og udvikling 4,8 procent af BNP, mens
det er 2,9 procent i Danmark. Ikke overraskende er Israel det land i verden med flest
nobelpristagere i kemi, fysik, medicin og
økonomi per indbygger. Set i det lys er hver
krone investeret i forskning i Danmark også
en investering i nye danske virksomheders
konkurrenceevne.
Men hvordan kan universiteterne i Danmark blive en central spiller i skabelsen af
flere vækstiværksættere.? Det er næppe nok,
at regeringen nøjes med at følge det tunge
danske erhvervslivs ønske og investerer mere i forskning og uddannelse, så vi kan innovere os ud af krisen.
Det er også værd at lytte til den viden, som
den velrenommerede amerikanske tænke-
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– Hvordan handler du, når det går op ad bakke?

Vi udbyder lederuddannelser inden
nd for ledelse og projektledelse
t %JQMPNVEEBOOFMTFO J -FEFMTF
T
t %JQMPNVEEBOOFMTFO J 1SPKFLUMFEFMTF
LU
t %JQMPNVEEBOOFMTFO *OHFOJSFSOFT

-FEFSVEEBOOFMTF
6OEFSWJTOJOH PN BGUFOFO J #BMMFSVQ
BM
o HPEF QBSLFSJOHTGPSIPME
-T NFSF QÌ XXXDWJILEL

Ingeniørhøjskolen i København

University College s Center for Videreuddannelse

tank Kauffman Foundation har opsamlet
gennem 50 år. Herfra lyder anbefalingen, at
universiteterne skal gøre iværksætteri til en
integreret del af uddannelserne. Ikke blot et
vedhæng, man kan sætte på eksamensbeviset for syns skyld. Ifølge Kauffman Foundation har studerende, der tager kurser i entreprenørskab tre gange så stor chance for at
starte egen virksomhed. Og de tjener i snit
27 procent mere, simpelthen fordi de har fået skærpet deres evne til at tænke nyt.
Men også her halter Danmark bagefter.
Ifølge EBST tager 15-20 procent af de amerikanske studerende fag, som ruster dem til
at starte egen virksomhed. I Danmark går
det fremad, men vi er stadig nede på tre sølle procent. Nogle danske universiteter har
større tradition for entreprenørskab end andre. Her er det nok på sin plads at indrømme, at Københavns Universitet ikke altid har
været helt fremme i skoene. Og det er ærgerligt, fordi vi har en række meget stærke
forskningsmiljøer i international topklasse.
Men nu sker der noget nyt og spændende. I november fik Københavns Universitet,
DTU og CBS grønt lys til et fælles projekt,
der skal styrke entreprenørskab. Målet med
projekt »Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab« (CIEL) er at tredoble
antallet af studerende, der tager et kursus i
entreprenørskab. Ved at samle de forskellige
kompetencer inden for teknologi, forretning
og samfund fra de forskellige universiteter
ét sted kan CIEL blive et af de stærkeste og
mest innovative forskningsmiljøer i Europa.
Når uddannelse, forskning og et tæt samarbejde med erhvervslivet kombineres, kan de
allerbedste rammer for kreativitet, iværksætteri og innovation.
CIEL er bakket op af EBST, Region Hovedstaden og Fonden for Entreprenørskab
og bygger ovenpå projekt »Next Generation«, som også har de tre universiteter som
partnere. Next Generation har et budget på
35 mio. kr. og skal bl.a. styrke forskernes evne til at undervise i entreprenørskab.
Tilsammen har Københavns Universitet,
DTU og CBS 60.000 studerende. Så der er
tale om ganske stor hjernekapacitet, som
kan gøre dansk erhvervsliv endnu mere levedygtigt i den globale konkurrence. På den
måde kan vi bidrage til at realisere regeringens målsætning om, at Danmark i 2020
skal være blandt de bedste til at skabe vækst
gennem iværksætteri. Ikke kun gennem i øvrigt dygtige malermestre og frisører. For vi
kan nok ikke leve af at klippe hinanden.
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