ORESTAT.DK

ØRESTAT | UNIK GRÆNSEREGIONAL STATISTIK OG ANALYSER

ØRESUNDSREGIONENS KONKURRENCEEVNE I EUROPA
Globaliseringen stiller nye krav til konkurrencestrategier.Viden frem for produktion er en anvendt strategi.
For at kunne analysere hvor videnintensive lande og regioners produktion er, har OECD udpeget en række
hightech-brancher.

HIGHTECHSPECIALISERING
Hightech omfatter brancher med højteknologisk service
ydelse- og vareproduktion. En høj beskæftigelsesandel inden
for den højteknologiske sektor anses for at være et vigtigt
konkurrenceparameter for at nå EU 2020-målene.

Stockholmregionen har en hightechspecialisering på godt 60
procent over gennemsnittet for Danmark og Sverige; til sammenligning har Øresundsregionen et specialiseringsindeks på
kun 29 procent over det dansk-svenske gennemsnit. Inden for
eksempelvis lægemiddelproduktion har Øresundsregionen en
konkurrencedygtig position sammenlignet med Stockholm.

Øresundsregionen har sammen med Oslo, Stockholm og
Helsinki sin styrkeposition inden for højteknologisk service,
som omfatter post- og telekommunikation, databehandling
samt forskning og udvikling.

Øresundsregionen lander på en 19. plads ud af 25 regioner,
med en beskæftigelsesandel på 5 procent, og er dermed langt
nede på listen overgået af både Stockholm på 3. pladsen og
København på 9. pladsen.

Beskæftigelsesandel inden for den højteknologiske sektor (2011):
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ERHVERVSLIVETS INVESTERING
I FORSKNING OG UDVIKLING
I EU2020-planen er FoU-investeringer én af 14 indikatorer
til at måle fremgang. Målet er et investeringsniveau på min. 3
procent af BNP. Allerede i 2010 indfriede Danmark og Sverige
målsætningerne sammen med Israel og Finland, foran USA,
Tyskland, Østrig, Island, Frankrig Slovenien, Belgien, Holland
og Kina.
Andelen af beskæftigede i den private sektor stiger, som følge
af tilpasningen til den globale konkurrenceevne. Øresundsregionens konkurrenceevne som vidensamfund forudsætter innovationsprocesser, der først og fremmest består af forskning og
udvikling. Dermed skabes den videnbase der ligger til grund
for højteknologiske og -kvalitative produkter.

Størstedelen af investeringerne sker i storbyregioner:
• 84 procent af DK-erhvervslivets FoU-investeringer
sker i Øresundsregionen.
• 17 procent af SE-erhvervslivets FoU-investeringer
sker i Øresundsregionen.
Näringlivets FoU-utgifter som andel av BRP (%)
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Erhvervslivet finansierede to tredjedele af FoU-investeringerne
i de tre nordiske lande. Øresundsregionen indtager en 7. plads
på listen over top 20 blandt europæiske regioner. Jo højere
FoU-investeringer erhvervslivet finansierer, desto højere er det
generelle investeringsniveau i landet.
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43 procent af erhvervslivets samlede FoU-investeringer i
Danmark og Sverige blev i 2009 lagt i Øresundsregionen.
Det er en stigning på 18 procent i forhold niveauet fra 1997
(25 procent).

ØRESUNDSREGIONEN EN DYR
INVESTERINGSPLATFORM

Stigning i Löneökning,
lønomkostninger2000-2009
fra 2000-2009 (%)
(%)

Forskellige strukturer i erhvervslivet, forskning og omkostninger (til bl.a. løn) gør at investeringerne ikke kan finansiere lige
meget forskning på tværs af nationale grænser.
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lønninger, hvorfor investeringer i den danske del af Øresundsregionen har en lavere købekraft (du får mindre forskning for
pengene) end i den svenske del af regionen.
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Forskellen er mere markant sammenligner man med andre
regioner i Europa, specielt de lave omkostninger i Vesteuropa.
Det betyder at de i fremtiden vil tiltrække større andele af
FoU-investeringerne. Udfordringen i fremtiden bliver blandt
andet de høje omkostninger.
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