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Coronakrisen har påvirket forskning negativt
Coronakrisen har for mange virksomheder haft negative
konsekvenser for deres forskning og udvikling i form af
afbrydelse af projekter og afskedigelse af medarbejdere.
Hver fjerde virksomhed peger på, at de har stoppet eller
aflyst forsknings- og udviklingsaktiviteter, mens hver
sjette har måttet afskedige forskningsmedarbejdere.
Knap 90 forskningsaktive virksomheder peger i en DI-survey på, at
coronakrisen har påvirket virksomhedens forsknings- og udviklingsområde negativt. Det svarer til ca. hver fjerde ud af de 366 virksomheder, som i undersøgelsen har svaret, at de i høj eller nogen
grad har måttet stoppe eller aflyse forsknings- og udviklingsprojekter som følge af coronakrisen.

Coronakrisen har påvirket forskningen negativt
Virksomhedernes vurdering af coronakrisens konsekvenser
Forskning og udvikling er blevet vigtigere for
virksomheden
Virksomheden har stoppet eller aflyst forsknings- og
udviklingsprojekter
Virksomheden har nedjusteret årsværk til forskning og
udvikling (f.eks. afskedigelse af FoU-medarbejdere)
Virksomheden har samarbejdet mindre med
universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner
Virksomheden har outsourcet forskning- og
udviklingsaktiviteter til udlandet
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Samtidig har lidt flere end 60 virksomheder, svarende til hver ca.
sjette virksomhed (17 pct.), måttet nedjustere årsværk til forskning
og udvikling i form af f.eks. afskedigelse af forsknings- og udviklingsmedarbejdere.
Derudover svarer 15 pct. af virksomhederne, at de i høj eller nogen
grad har samarbejdet mindre med universiteter og andre forskningsinstitutioner. Alt dette er som konsekvens af coronakrisen,
hvor en række virksomheder har måttet prioritere deres drift over
forskning og udvikling.
Coronakrisen har dog også medført et større fokus på forskning og
udvikling. For knap halvdelen af virksomhederne (44 pct.) er forskning og udvikling i høj eller nogen grad blevet vigtigere som følge af
coronakrisen.
Vigtigheden af forskning fremgår også af virksomhedernes forventninger til forskningsinvesteringer i fremtiden. Her svarer over halvdelen af virksomhederne, at de forventer at øge deres forskningsinvesteringer de kommende fem år, og det gælder både i Danmark (57
pct.) og udlandet (54 pct.).

Positive forventninger til forskningsinvesteringer
Virksomhedernes forventning til udvikling i forskningsinvesteringer de kommende fem år
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Anm.: 351 virksomheder har svaret vedr. Danmark og 167 virksomheder vedr. udlandet
Kilde: DI 2020

Ligeledes forventer mere end hver tredje, at deres forskningsinvesteringer vil være uændret.
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Undersøgelsen, DI har lavet, som bl.a. denne analyse er baseret på, blev udført som en survey med deltagelse fra 374 forskningsaktive virksomheder i oktober/november 2020.

