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stilling i en globaliseret verden? Taber eller vinder vi uddannede mennesker? Hvor mange job flytter til

udlandet, og hvor mange flytter hertil? Disse og lignende spørgsmål tages op af tre professorer og eksperter i
arbejdsmarkedsforhold i denne bog fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Forskerne sigter mod at opstille
en såkaldt kvalifikationsbalance over im- og eksporten af forskellige typer af arbejdskraft i perioden 1980-
2007. Analysen afdækker også, hvordan den til enhver tid forhåndenværende arbejdskraft er blevet anvendt i
produktionen. Endelig opstilles som et bidrag til forståelsen af de kommende års arbejdsmarked et mål for
beholdningerne af forskellige typer af arbejdskraft. Hvor langt frem i tid vil f.eks. beholdningen af faglært
eller højtuddannet arbejdskraft holde? Er de store demografiske ændringer en reel trussel mod det ellers så

velfungerende danske arbejdsmarked? Bogens beregninger og begreber er nye, og Danmarks
kvalifikationsbalance repræsenterer et væsentligt bidrag til forståelsen af Danmarks nutid og fremtid i en

stadig mere globaliseret verden.

 

Hvordan er Danmarks stilling i en globaliseret verden? Taber eller
vinder vi uddannede mennesker? Hvor mange job flytter til udlandet,
og hvor mange flytter hertil? Disse og lignende spørgsmål tages op
af tre professorer og eksperter i arbejdsmarkedsforhold i denne bog
fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Forskerne sigter mod at
opstille en såkaldt kvalifikationsbalance over im- og eksporten af
forskellige typer af arbejdskraft i perioden 1980-2007. Analysen
afdækker også, hvordan den til enhver tid forhåndenværende

arbejdskraft er blevet anvendt i produktionen. Endelig opstilles som
et bidrag til forståelsen af de kommende års arbejdsmarked et mål
for beholdningerne af forskellige typer af arbejdskraft. Hvor langt
frem i tid vil f.eks. beholdningen af faglært eller højtuddannet
arbejdskraft holde? Er de store demografiske ændringer en reel
trussel mod det ellers så velfungerende danske arbejdsmarked?

Bogens beregninger og begreber er nye, og Danmarks
kvalifikationsbalance repræsenterer et væsentligt bidrag til
forståelsen af Danmarks nutid og fremtid i en stadig mere

globaliseret verden.
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