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 Innovationsaktiviteten afhænger i høj grad af rammevilkårene, fx uddannelse og
konkurrence. Innovationspolitik kan derfor omfatte tiltag, der forbedrer
rammevilkårene for landets virksomheder.
 For at fremme innovation kan beslutningstagerne sætte ind enten på udbudssiden
eller på efterspørgselssiden af markedet for innovative aktiviteter. På ubudssiden er
de ressourcer, fx arbejdskraft, der kan anvendes til at udføre forskning, udvikling og
innovation. På efterspørgselssiden er de virksomheder og organisationer, som
efterspørger disse ressourcer. En innovationspolitik, der sætter ind på både udbudsog efterspørgselssiden, har større chance for succes end en politik, der kun satser
på den ene af de to sider af markedet.
 På grund af videnspredningseffekter betyder fraværet af offentlig støtte, at den
enkelte virksomheds tilskyndelse til at producere ny viden er mindre end det, der er
samfundsmæssigt optimalt. Desuden kan mangel på kapital blokere for innovative
projekter – også dem som vil være rentable.

 Forskningsintensiteten er høj i Danmark. De private virksomheder og den offentlige
sektor brugte i 2011 55 mia. kr. på forskning.
 Det er relativt få virksomheder, der står for størstedelen af erhvervslivets forskning i
Danmark. De 10 virksomheder, der forsker mest, stod for omkring 42 pct. af
erhvervslivets samlede forsknings- og udviklingsinvesteringer i 2010.
 Det er vanskeligt at beregne afkastet af erhvervslivets forskning og udvikling. Den
faktiske størrelse på afkastet er således usikker, men danske og udenlandske
undersøgelser tyder på, at det er højt.
 Målt på indikatorer for kvaliteten af forskningen ligger Danmark generelt pænt i
international sammenhæng. Denne konklusion er i overensstemmelse med
Forskningsbarometer (2012b), der sammenligner kvaliteten af forskningen i Danmark
og udlandet. Her er den overordnede konklusion, at dansk forskning klarer sig godt i
en international sammenhæng.

 Målt alene på andelen af innovative virksomheder ligger Danmark ikke blandt de
allerbedste lande i EU. Det er dog forholdsvis små forskelle, der adskiller os fra de
nærmeste af de bedre lande.
 Forskning er ikke den eneste kilde til innovation. Det er også vigtigt, at
virksomhederne er i stand til at tilegne sig og anvende ny viden udefra.
 Danmark har forholdsvis mange iværksættere, men få af dem kommer ind i et solidt
vækstforløb.
 Analyser viser, at evnen til at opskalere nye virksomheder over en kort periode er
markant større i USA end i Danmark.

