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• Hvorfor produseres ikke alt i Kina?

• Mange regioner har store eksportinntekter innenfor spesialiserte områder (ikke bare 
råvarer)

• Hva er det som skaper regionens konkurransefortrinn?

• Kunnskap, klynger og institusjonelle forutsetninger

• Spesialiseringens gang mot innlåsning over tid; særlig råvarefella

Spesialiserte regioner
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• Fornyelse av regionens næringsstruktur gjennom innovasjon som øker variasjonen

• Smart spesialisering er en diversifiseringsprosess for regionens næringsliv

• Beslektet variasjon både en betingelse og et resultat; selvforsterkende sirkel

• I dag nesten umulig å fornye en næring uten store innslag av forskning – men den må 
være relevant, og helst lokalisert i regionen

Smart spesialisering
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• Strategi for tilfeller der diversifiseringsprosessen trenger et push eller bør inn på et 
nytt spor

• Felles prosedyreoppskrift, men stedsbaserte problemstillinger og løsninger

• Flere mulige hovedspor, alt etter tilstanden i regionen

• "Må" ledes av myndigheter, kan vanskelig lykkes hvis det ikke skjer i et partnerskap 
med næringsliv og universiteter/forskningsinstitutter

• Hovedgrep: Etablere og understøtte entreprenørielle oppdagelsesprosesser

Strategi for smart spesialisering
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• Omsetting mellom strategier på regionnivå og bedriftsnivå

• Jo mer innlåst fra før, jo vanskeligere å endre kurs

• Jo større sprang som trengs, jo større risiko må offentlig sektor bære

• Må tørre å satse og å avbryte satsinger som går feil

Særlige utfordringer
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• hakon.finne@sintef.no

• http://www.sintef.no/smart-spesialisering

Takk for oppmerksomheten
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