
Gourmetforskning til grillbar-priser 
Af Børge Obel, rektor Handelshøjskolen i Århus 
Danmark har en unik mulighed for også at være i verdensklasse og uddanne såvel danske 
studerende som studerende fra andre lande i globaliseringens forretningsmæssige udfordringer. 
Men det kræver, at regeringen bevilger penge til merkantil forskning i stedet for kun at satse på 
højteknologi.  
 
DANMARK HAR FÅET en vision: At være den bedste i globaliseringskapløbet. Det skal ske via forskning og 
uddannelse - og især videregående uddannelse.  

Regeringen har nu meldt ud, at man vil nå Barcelona-målet på tre pct. af bruttonationalproduktet, der skal 
afsættes til forskning og udvikling inden 2010. De seneste dages tilføjelse er ikke mindre vigtig - nemlig at 
det offentlige vil bidrage med én pct. af de tre pct. Det betyder forhåbentlig, at der vil komme en del flere 
midler til forskning på den finanslov for 2006, som der skrives på i disse dage.  

Med disse positive tiltag må det dog bekymre, at den globale satsning er ret snævert fokuseret på forskning 
inden for nogle få højteknologiske områder.  

Regeringen vælger i dag at satse alt på nogle få områder, som er forholdsvis nye for Danmark, mens man 
vælger at ignorere, at Danmark igennem århundreder har været global på andre felter - nemlig handel og 
forretning.  

To skoler i top 5 
Danmark har en stærk position på dette område og har på uddannelses- og forskningssiden forstået at 
markere sig internationalt. Det kan illustreres ved, at Danmark har to af de fem største akkrediterede 
"Businees Schools" i Europa - Handelshøjskolen i København er nr. to og Handelshøjskolen i Århus nr. fem. 
Ikke så ringe for sådan et lille land som Danmark!  

Og på Handelshøjskolen i Århus er vi klar til at tage fat på de mange nye forretningsmæssige 
problemstillinger, som følger i globaliseringens kølvand.  

Derfor er det betænkeligt og ærgerligt, at regeringen vælger at lægge alle æg i den højteknologiske kurv 
med udsultning af de merkantile områder til følge.  

Prioriteringen betyder, at der ikke i tide vil blive udviklet tilstrækkelig viden om de nye økonomiske og 
forretningsmæssige forhold, som globaliseringen presser frem: Nye måder at samarbejde på i en global 
verden med flere sprog, flere kulturer, et sammensurium af regler og love, styring af den nye infrastruktur 
med produktion i mange lande og nye finansielle instrumenter til afdækning af nye former for risici. 
Spørgsmålene og udfordringerne er mange.  

Unik mulighed 
Her har Danmark en unik mulighed for også at være i verdensklasse og uddanne såvel danske studerende 
som studerende fra andre lande i globaliseringens forretningsmæssige udfordringer.  

Men det kræver også forskning inden for det merkantile område - og meget af det. Uden en kraftig, 
langsigtet satsning på forskning inden for det merkantile område kan Danmark ikke opretholde sin position 
som et stærk handels- og forretningsorienteret land.  

Det har derfor været beskæmmende at se, at der ikke har været afsat midler til en forøget satsning af de 
grundlæggende områder inden for det merkantile område i regeringens oplæg. Det er særligt problematisk, 
idet de taxametre, der gives til de videregående merkantile uddannelser, er ufatteligt lave og løbende bliver 
beskåret. Taxametre til de merkantile uddannelser ligger på ca. 10 gange under det, som udenlandske 
eliteuniversiteter bruger per studerende.  

Klynker ikke 
Vi bliver nu bedt om at sammenligne os med disse eliteuniversiteter. Den udfordring tager vi gerne op, men 
så må vi have bare lidt bedre forhold. Vi klynker ikke, men vi vil faktisk gerne noget mere, og vi vil det gerne 



noget hurtigere. Det vigtige er ikke kun at gøre det rigtige og at gøre det på den rigtige måde, men det skal 
også ske på det rigtige tidspunkt. Så sæt os i gang!  

Hvis vi som land skal følge med den accelererende udvikling, skal der også satses på det merkantile område 
- og der skal satses nu. Vi ønsker ikke flere midler eller mere fleksible rammer for vores egen skyld. Vi kunne 
have det så godt i ro og fred i vores elfenbenstårn. Men vi vil gerne være med til at sikre Danmarks position i 
fremtiden. Vi vil gerne vedligeholde og udbygge vores internationale position til gavn for vores unge 
mennesker og for Danmark.  

Vores kunder og ejer (Danmark/regeringen) synes at ønske en gourmetmenu, men vil tilsyneladende kun 
betale for en grillpølse. Vi er klar i køkkenet til at lave, hvad der ønskes, men vi skal have rammerne. Får vi 
dem, skal vi nok levere en oplevelse, som sent eller forhåbentlig aldrig glemmes. Men får vi ikke forbedrede 
rammer nu, risikerer vi, at vores gode kokke enten mister håndelaget eller finder nye steder at udvikle og 
deres slå deres folder. 

 


