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Aanleiding

Aanleiding
 De internationale concurrentiekracht van Nederland is belangrijk voor de Nederlandse
economie en welvaart.
 Economisch en regionaal beleid heeft behoefte aan inzicht in regionale factoren die effectief
kunnen zijn voor de versterking van de concurrentiekracht.
 Systematisch informatie over regionale concurrentie binnen sectoren voor heel Europa
ontbreekt tot nu toe
toe. Het is daardoor niet duidelijk met welke andere regio’s het
Nederlandse regionale bedrijfsleven concurreert, en welke regionale factoren hierbij van
belang zijn.
Onderzoeksvraag
 Met bedrijven uit welke regio's concurreert het Nederlandse bedrijfsleven en wat is het
belang van regionale factoren voor de internationale concurrentiekracht van Nederlandse
sectoren in Europa?

The regional competitiveness
debate

Porter (1995,2000)
Krugman (1996)
Storper (1997)
Glaeser (2001)
(
)
Camagni (2002)
European Union (2004)
Kitson et al (2004)
Gardiner (2004)
Bristow (2005)
Huggins (2010)
ECI (2010)
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Policy background:
EU Cohesion policy

 Lisbon and Gothenburg Agenda’s
 EU2020
 Worldbank report: Agglomeration matters
 Barca
B
report:
t
 Agglomeration forces matter,
 But unused factors lead to short run inefficiencies
 Place-based development strategies
 Can we use Benchmark studies to improve regions,
regions being
agglomerations or economic periphery?
 Can we use it to improve cohesion policy?
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Competitiveness and
benchmarking:
Ranking of regions according to
 Typical factors that are assumed to have an effect on
the
h competitiveness off regions
 Compare all possible regions

Problems:
 What is competitiveness?
 What regions do you compare and why them?
 Regions are presented as independent points.
The score of
in international
benchmark
studies: a
IsAmsterdam
this absence
of spatial
effects conform
measure for competitiveness?
 How should the different factors be evaluated
(weighted)?
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Hoofdconclusies

Regio's zijn essentieel voor de internationale concurrentiekracht van
economisch
i h sterke
t k sectoren
t
want:
t
a) Deze sterke sectoren zijn in het bijzonder geconcentreerd in de twee mainports, de
brainport en de greenports
b) Iedere sector heeft andere regionale concurrenten binnen Europa. Zo concurreert de
landbouw in zuid-Holland met regio’s in Denemarken, en de financiële
dienstverlening in Amsterdam met Parijs, Londen en Frankfurt.
c) Voor iedere regio en sector zijn andere regionale factoren van belang
belang. Zo zijn voor
de hoogwaardige technologische industrie uit Noord-Brabant investeringen in private
kennis (R&D investeringen en patenten van bedrijven) van groot belang. Voor de
financiële dienstverlening in Amsterdam zijn buitenlandse investeringen (FDI) van
groot belang.
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Wat is concurrentie?

Concurrentie wordt bepaald door de overlap in afzetmarkten
belangrijkste exportgebied Amsterdam
belangrijkste exportgebied Parijs
belangrijkste exportgebied Wenen
Amsterdam en Parijs zijn
concurrenten want zij hebben een
grote overlap in hun afzetmarkten.
Amsterdam en Wenen zijn geen
concurrenten want zij hebben
nauwelijks overlap in hun
afzetmarkten
f t
kt
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Nieuwe data, methoden en
inzichten

•

Er is een dataset opgebouwd voor handelsstromen tussen Europese regio's
regio s en
van deze regio's met de rest van de wereld (jaar 2000).

•

Hierdoor is het mogelijk de concurrentie tussen regio's met behulp van de gepresenteerde
methode te bepalen.

•

De benchmarking van de Europese regio's maakt gebruik van de meest recente
gegevens voor de verschillende indicatoren.
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Gecombineerde gegevens
ter bepaling van
handelsoverlap en
concurrentie
Handel in Europa (PBL)
•
256 nuts2 regio’s in Europa, 59 sectoren en 59 product groepen (inclusief
diensten)
•
Handel tussen alle regios en met 20 clusters van landen buiten (totale
Europese Export+Import)
Bronnen
•
Eurostat aanbod en gebruiks Tabellen (EU25 geen Cyprus, met
Noorwegen; jaar 2000)
•
Feenstra consistente internationale handels data (2000)
•
Cambridge Econometrics regionaal economische data
•
Vrachtvervoerdata nuts3 niveau (ministerie I&M)
•
L ht
Luchtvaart
t ticket
ti k t informatie
i f
ti (MIDT;
(MIDT herkomst
h k
t – bestemming)
b t
i )
•
Eurostat & Espon regional indicators (nodig voor benchmarking:
meest recent)

Keuze van de case studies

De onderzoeksvraag is uitgewerkt voor drie sector-regio combinaties. Deze zijn gekozen op
basis van hun grote nationale en internationale economische belang (bepaald op basis van
hun dominante internationale marktpositie ten opzichte van andere Europese regio's) en de
recente beleidsaandacht
1. De zakelijk en financiële dienstverlening in Noord-Holland
2. De hoogwaardige technologische industrie in Noord-Brabant
3. De landbouw in Zuid-Holland
De regio's Frankfurt, Parijs en Milaan zijn gekozen als belangrijke export markten voor
financieel en zakelijke diensten, Nederlandse landbouw producten en hoogwaardig
technologische producten
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Trade & Competition:
The Randstad and Paris
Revealed Competition: Exports of Amsterdam and Paris

Agglomerations & short distance
11

Per sector andere Europese
regionale concurrenten I

Zakelijk & Financiële dienstverlening in Noord-Holland
1 Belangrijk
- 10
10 - 30
30 - 70
70 - 150
> Onbelangrijk
150
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Top-10 belangrijkste concurrenten:
1. Dublin
2. Parijs
3 Outer London
3.
4. Inner London
5. Luxemburg
6. Stockholm
7 Antwerpen
7.
8. Frankfurt
9. Surrey - Sussex
10.Madrid

Per sector andere Europese
regionale concurrenten II

Hoogwaardig technologische industrie in Noord-Brabant
1Belangrijk
- 10
10 - 30
30 - 70
70 - 150

Onbelangrijk

> 150

geen g
g
gegevens
g
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Top-10 belangrijkste concurrenten:
1. Parijs
2. Milan
3 Dublin
3.
4. Düsseldorf
5. Stuttgart
6. Antwerpen
7 Lyon
7.
8. Dortmund
9. Köln
10.München

Per sector andere Europese
regionale concurrenten III

Landbouw in Zuid-Holland
1Belangrijk
- 10
10 - 30
30 - 70
70 - 150

Onbelangrijk

> 150

geen g
g
gegevens
g
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Top-10 belangrijkste concurrenten:
1. Vest for Storebaelt (Denemarken)
2. Milaan
3 Andalusië
3.
4. Düsseldorf
5. Stuttgart
6. Weser Ems
7 Parijs
7.
8. Schleswig Holstein
9. Köln
10.Dortmund

Concurrenten en belangrijke
factoren voor de concurrentiekracht

Belangrijkste concurrenten verschillen per sector en per regio
1. Van concurrenten kunnen wij leren waar zij goed in zijn:
a. Wat is belangrijk voor deze sectoren en markten waarop bedrijven uit de eigen
regio concurreren?
b Hoe
b.
H
kunnen
k
we bedrijvigheid
b d ij i h id iin d
de eigen
i
regio
i ffaciliteren
ili
zodat
d zij
ij beter
b
kunnen
k
functioneren?
2. Concurrenten geven informatie over investeringsagenda’s:
a. In hoeverre
a
oe e e kunnen
u e verschillen
e sc e in concurrentiekracht
co cu e t e ac t samenhangen
sa e a ge met
et
regionale factoren of investeringen die in onze regio’s achterblijven?
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Per regio andere factoren van
belang

Benchmarking:
a. O
Op welke
lk regionale
i
l ffactoren
t
scoren onze belangrijkste
b l
ijk t concurrenten
t
goed?
d?
b. Hoe scoren de Nederlandse regio's op deze factoren t.o.v. de belangrijkste
concurrenten?
Let op: dit verschilt per sector en per regio!
Aanname: als alle concurrenten goed presteren op een regionale factor, dan is dat een
belangrijke factor voor de betreffende sector.
Aanpak
1 Bepaal uit 15 samengestelde indicatoren de Top 10 van regionale factoren die
1.
kunnen bijdragen aan de concurrentiepositie
a.
Top 5 belangrijk
b.
5-10 wellicht belangrijk
c.
10-15 niet belangrijk (niet weergegeven)
2. Iedere indicator score voor elke sector en voor elke regio wordt weergegeven ten
opzichte van de score van de concurrenten van deze sector en deze regio. De
gemiddelde score van de concurrenten is gelijk aan 1
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Toelichting:
Samengestelde factoren
De gebruikte factoren zijn gebaseerd op het conceptuele kader (de piramide op de
volgende pagina), de European Competitiveness Index van de Europese Commissie
en de beschikbaarheid van data:
1. Publieke kennis (studenten tertiair of bèta, investeringen in leerlingen,
publieke R&D en aanwezigheid topuniversiteiten)
2. Private kennis (patenten, private R&D)
3. Agglomeratie grootte (bevolkingsomvang en dichtheid)
4. Connectiviteit weg en rail (snel bereikbare plaatsen)
5. Connectiviteit lucht
6. Connectiviteit internet (toegang
(
tot b
breedband
db d internet))
7. Functioneren arbeidsmarkt (participatie totaal en vrouwen, werkloosheid kort
en langdurig)
8. Buitenlandse bedrijven
j
((FDI))
9. Arbeidproductiviteit
10. Clustering (industrieel complex met toeleverende industrieën; per sector)
11. Concentratie (dezelfde type bedrijvigheid; per sector)
12 Netwerkoriëntatie
12.
N t
k ië t ti ((efficiënt
ffi ië t gebruik
b ik van input
i
t netwerk;
t
k per sector)
t )
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Regionale factoren essentieel voor de internationale concurrentiekracht van sectoren

Per regio en sector andere
factoren van belang: NoordHolland
Noord-Holland; alle sectoren

0
slechter

gelijk aan concurrenten
11

Noord-Holland; financieel & zakelijke diensten

beter2

0
slechter

Private kennis
connectiviteit weg en rail
connectiviteit lucht

Buitenlandse bedrijven FDI
concentratie financiele en zakelijke
diensten
Private kennis

Buitenlandse bedrijven FDI

netwerk financiele en zakelijke diensten

concentratie financiele en zakelijke
diensten

connectiviteit lucht

Publieke kennis

Publieke kennis

connectiviteit internet

connectiviteit weg en rail

concentratie medium high-tech industrie

concentratie high-tech industrie

concentratie high-tech industrie

concentratie kennis intensieve diensten

Algemene kenmerken regio:
•
Concurrenten zijn grote agglomeraties
•
Connectiviteit (bereikbare plaatsen) belangrijk: prestatie goed
•
Sterk financieel en zakelijk dienstverleningscluster en goed in
aantrekken van buitenlandse bedrijven (FDI)
•
Achterblijven van private kennis, waarschijnlijk mede door
beperkte aantal medium/hightech industriele bedrijven in regio
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beter2

Agglomeratie grootte

belangrijker

belangrijker

Agglomeratie grootte

gelijk aan concurrenten
11

Specifiek voor de financieel en zakelijke dienstverlening:
1.
Buitenlandse bedrijven (FDI) zijn op locaties gevestigd met
concentraties van financiële en zakelijke dienstverlening: Dit
suggereert dat buitenlandse bedrijven (FDI) een belang hebben
bij een sterke financiële en zakelijke dienstverlening
2.
Voor deze sector is een goed netwerk met toeleverende diensten
van belang
3.
Connectiviteit van minder groot belang.

Per regio en sector andere
factoren van belang: NoordBrabant
Noord-Brabant; alle sectoren

0
slechter

gelijk aan concurrenten
11

Noord-Brabant; technologisch hoogwaardige industrie

beter2

0
slechter

Private kennis
connectiviteit weg en rail
connectiviteit lucht

Agglomeratie grootte
cluster medium high-tech industrie
connectiviteit weg en rail

concentratie
i financiele
fi
i l en zakelijke
k lijk
diensten

connectiviteit lucht

Buitenlandse bedrijven FDI

concentratie medium high-tech industrie

Publieke kennis

Publieke kennis

concentratie medium high-tech
high tech industrie

concentratie high-tech
high tech industrie

connectiviteit internet

concentratie financiele en zakelijke
diensten

concentratie high-tech industrie

Buitenlandse bedrijven FDI

Algemene kenmerken regio:
•
Concurrenten zijn grote agglomeraties
•
Private kennis van belang: prestatie zeer goed
•
Connectiviteit (bereikbare plaatsen) van belang: prestatie redelijk
•
Relatief kleine concentratie financieel en zakelijke dienstverlening
•
Concurrenten sterker in technologisch hoogwaardige industrie en
sterker in het aantrekken van buitenlandse bedrijven (FDI)
•
Publieke kennisinvesteringen zijn relatief laag in Noord-Brabant,
maar dat geldt ook voor de concurrenten
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beter2

Private kennis

belangrijker

belangrijker

Agglomeratie grootte

gelijk aan concurrenten
11

Specifiek voor de technologisch hoogwaardige industrie:
1.
Private kennis de belangrijkste factor
2.
Cluster van belang: goede toeleveranciers in de omgeving, NoordBrabant scoort minder goed dan concurrenten
3.
Aanwezigheid van buitenlandse bedrijven minder van belang

Per regio en sector andere
factoren van belang: ZuidHolland
Zuid-Holland; alle sectoren

0
slechter

Zuid-Holland; landbouw

gelijk aan concurrenten
11

beter2

0
slechter

Private kennis
connectiviteit weg en rail
connectiviteit lucht

netwerk landbouw
connectiviteit weg en rail
concentratie medium high-tech industrie

Buitenlandse bedrijven FDI

connectiviteit lucht

concentratie financiele en zakelijke
diensten

Agglomeratie grootte

Publieke kennis

connectiviteit internet

connectiviteit internet

Publieke kennis

concentratie medium high-tech industrie

concentratie kennis intensieve industrie

concentratie kennis intensieve diensten

concentratie financiele en zakelijke
diensten

Algemene kenmerken regio:
Concurrenten zijn grote agglomeraties
•
Private kennis is belangrijk: prestatie slecht
•
Connectiviteit (bereikbare plaatsen): prestatie goed
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beter2

Private kennis

belangrijker

belangrijker

Agglomeratie grootte

gelijk aan concurrenten
11

Specifiek voor de landbouw:
1.
Private kennis van groter belang
2.
Netwerkrelaties met toeleveranciers van belang voor deze sector:
prestatie gemiddeld
3.
Grootte van de agglomeratie van minder belang

Beleidsconclusies

Factoren die voor alle regio’s en sectoren van belang zijn voor de concurrentiekracht:
Succesvolle regio’s
g
(zoals
(
Parijs
j en Milaan waar bedrijven
j
uit Nederlandse regio’s
g
vaak mee concurreren))
zijn altijd grotere agglomeraties die gekenmerkt worden door een hogere private kennisintensiteit.
Regionaal maatwerk (zie de case studies voor de verschillen):
Een goede
E
d connectiviteit
ti it it (verbindingen
(
bi di
via
i d
de weg, rail
il en llucht)
ht) is
i voor veel,
l maar niet
i t alle
ll regio’s
i ’ en
sectoren van belang.
Voor alle sectoren en andere factoren zoals publieke kennis (universiteiten en publieke R&D), concentratie
(van dezelfde type bedrijvigheid), clustervorming (industrieel complex met toeleverende industrieën) en
netwerkoriëntatie (efficiënt gebruik van input netwerk) is regionaal maatwerk noodzakelijk.
noodzakelijk Wisselende
factoren zijn van belang voor verschillende regio’s, maar ook voor dezelfde sectoren in verschillende
regio’s.
Informatievoorzieningis belangrijk: Voor een goed gefundeerd regionaal beleid is niet alleen informatie
nodig van de eigen regio, maar ook van die regio’s waar men relaties mee heeft of waar zich bedrijven
bevinden waar men mee concurreert.
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