ØA: Uddannelse og arbejdsmarked
Stigende uddannelsesniveau øger velstanden frem mod 2050,
men de enkelte uddannelsers bidrag er vidt forskelligt
Nye analyser viser bl.a., at et højere uddannelsesniveau frem mod 2050 vil øge
velstanden med knap 7 pct. af BNP, jf. figur 1. Det stigende uddannelsesniveau vil
gradvist øge produktiviteten og beskæftigelse, jf. figur 2. Det skyldes, dels at den
individuelle produktivitet er stigende med uddannelsesniveauet, og dels at såvel
erhvervsdeltagelsen som beskæftigelsesgraden er stigende med uddannelsesniveauet. Det skal dog understreges, at det stigende uddannelsesniveau kræver en
stor omstilling i den private sektors uddannelsessammensætning. Det skyldes, at
den stigende og bedre uddannede arbejdsstyrke frem mod 2050 fortrinsvis forventes, at finde beskæftigelse i den private sektor.
Figur 1
Samlet velstandsgevinst ved stigende
uddannelseniveau i forhold til 2012

Figur 2
Bidrag fra stigende uddannelseniveau til
individuel timeproduktivitet, 2012

Kilde: Danmarks Statistik, Styrelsen for Videregående Uddannelser og egne beregninger.

Analyserne viser, at der er væsentlige forskelle på de enkelte uddannelsers bidrag
til den stigende produktivitet og beskæftigelse. Der er navnlig store forskelle i
bidraget til velstanden mellem de enkelte lange videregående uddannelser. Hvor
en række samfunds- og naturvidenskabelige uddannelser har en relativ høj
produktivitetsgevinst (lønafkast) og en relativt lav ledighedsrisiko, gør det
omvendte sig gældende for en række humanistiske uddannelser, jf. figur 3.
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Figur 3
Sammenhæng mellem produktivitetsgevinster og ledighedsrisiko, 30-59 årige privatansatte LVU’ere,
2012

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og www.ufm.dk.

En række af de uddannelser, der har relativt lav produktivitet og relativt høj
ledighedsrisiko er omfattet af den nye dimensioneringsmodel, men analyserne
viser også, at der er et potentiale i yderligere justeringer i uddannelsesmønstrene
på de videregående uddannelser, jf. regneseksempler i figur 4. Fx vil en reduktion
på 10 pct. i optaget på de lange videregående uddannelser med et relativt lavt
samfundsøkonomisk afkast og en tilsvarende forøgelse af optaget på uddannelser
med et relativt højt samfundsøkonomisk afkast øge velstanden med 8 mia. kr. i
2050.
Figur 4
Vækstbidrag frem til 2050 ved justering af uddannelsesmønstrene på de videregående uddannelser

Kilde: Egne beregninger.

