Forskning og udvikling,
FoU-ansatte i udenlandske datterselskaber 2011
Uddannelse og viden
21. juni 2013

Nr. 333

Øget forskning i datterselskaber i udlandet
Virksomheder, der får udført forskningsaktivitet i udenlandske datterselskaber, får
samtidig udført mere forskning og udvikling (FoU) i moderselskabet i Danmark.
Således er antallet af ansatte, der udfører FoU i de udenlandske datterselskaber,
steget fra 5.400 ansatte i 2009 til 8.500 ansatte i 2011, en vækst på 59 pct. Talmaterialet omfatter virksomheder, hvis FoU-aktiviteter er undersøgt i både 2009 og
2011. De samme virksomheder har i samme periode haft en stigning i antallet af
udførte FoU-årsværk fra 15.100 til 16.200, svarende til 7 pct., mens de øvrige virksomheder har haft en tilbagegang i antallet af udførte FoU-årsværk i Danmark på
19 pct. Tilbagegangen har altså ramt virksomheder, som kun har forskning og udvikling i Danmark.
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I alt er der tale om 132 virksomheder, hvoraf 52 pct. er industrivirksomheder, mens
virksomheder inden for handel, information og erhvervsservice, især branchegruppen videnservice, der hver står for 14 pct.
De 132 virksomheder, der får udført FoU i udenlandske datterselskaber, stod for 59
pct. af de udførte FoU-årsværk blandt danske virksomheder i 2011. De 132 virksomheder er således virksomheder, der har en betydelig FoU-aktivitet i Danmark –
og ikke bare i udlandet.
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Medicinalindustrien har mange FoU-ansatte i udenlandske datterselskaber
Blandt de industrivirksomheder, der får udført FoU i udenlandske datterselskaber,
er der en branchemæssig koncentration: To tredjedele af de udenlandske FoUansatte arbejder således i datterselskaber af virksomheder indenfor fremstilling af
farmaceutiske produkter (34 pct.), andre kemiske produkter (15 pct.) og maskiner
til generelle formål (22 pct.).
Indenfor erhvervsservice er den branchemæssige koncentration endnu større. Her
er 88 pct. af de udenlandske FoU-ansatte beskæftiget i datterselskaber af virksomheder indenfor branchen videnskabelig forskning og udvikling.
Ser man på antallet af ansatte, der udfører FoU-arbejde i de udenlandske datterselskaber, er 63 pct. ansat i virksomheder, der er ejet af industrivirksomheder. 19 pct.
er ansat i virksomheder indenfor erhvervsservice. Virksomheder indenfor handel
og information og kommunikation står for hhv. 8 pct. og 6 pct. af de udenlandske
FoU-ansatte.
Vækst i Kina, Indien og EU
41 pct. af de ansatte inden for FoU arbejder i datterselskaber i EU, mens 24 pct.
arbejder i datterselskaber i USA og 22 pct. i datterselskaber i Kina eller Indien.
Antallet af FoU-ansatte i Kina og Indien er vokset med 80 pct. – fra 1.100 i 2009 til
1.900 i 2011. I samme periode er antallet i USA vokset med 56 pct. (fra 1.300 til
2.000) og i EU med 65 pct. (fra 2.100 til 3.500).
Mere information: Opgørelsen er baseret på data indsamlet igennem undersøgelsen af virksomhedernes
forskning, udvikling og innovation. Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1609 og om emnet
generelt på www.dst.dk/stattabel/1389. Få mere information om forskning og udvikling på www.dst.dk/fui.
Kilder og metoder: De opgjorte tal er baseret på svar fra 2.500 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen
af forskning og udvikling i både 2009 og 2011. Kun virksomheder, der er del af en koncern, hvis moderselskab er
dansk, er blevet bedt om at besvare spørgsmålet om antallet af ansatte, der udfører FoU i udenlandske datterselskaber. Data er ikke opregnet, idet der ikke ved udvælgelsen af virksomheder til undersøgelsen af virksomhedernes forskning, udvikling og innovation er taget højde for tilhørsforhold til danske eller udenlandsk ejede
koncerner.
Se mere om undersøgelsen på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/128021.
Danmarks Statistik offentliggør også statistik om ansatte i udenlandske datterselskaber inden for international
organisering og outsourcing. Se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 334 eller på emnesiderne www.dst.dk/emner/globalisering og www.dst.dk/emner/outsourcing.
Næste offentliggørelse: Forskning og udvikling 2012, FoU-ansatte i udenlandske datterselskaber udkommer
uge 9 i 2014.
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