
Nyt i Erhvervslivets FoU og 
innovation 2015

� Etablering af en handelsbalance for FoU

� Budgettal for FoU

� Forventninger til produkt- og procesinnovation
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� Baggrund:

� Ønske om at beregne en handelsbalance

� Ønske om at undgå overlap i dataindsamling/udnytte data bedre

� Etableret i samarbejde med Udenrigshandel med 
tjenester (UHT)

� Fra 2016 oplysninger om

� Køb af FoU-tjenester fra virksomheder inden for egen koncern, 

hhv. andre virksomheder og institutioner i udlandet

� Salg af FoU-tjenester til virksomheder inden for egen koncern, 

hhv. andre virksomheder og institutioner mv. i udlandet

� De indsamlede oplysninger kan fordeles på lande

� 2015 bliver baseret på estimater (UHT indsamler først fra 2016)

FoU-handelsbalance
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� Erhvervslivets FoU og innovation 2015 indsamler

� Køb af FoU-tjenester fordelt på
� Virksomheder i samme koncern

� Andre virksomheder, herunder konsulenter

� Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS)

� Universiteter, højere læreanstalter mv.

� Samlet køb af FoU

� Salg af FoU-tjenester fordelt på
� Virksomheder i samme koncern 

� Andre virksomheder, herunder konsulenter

� Universiteter, højere læreanstalter mv.

� Samlet salg af FoU

FoU-handelsbalance – data fra FUI
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� 33 pct. af den købte FoU stammer fra virksomheder
inden for egen koncern

� 6 pct. fra danske virksomheder i egen koncern

� 27 pct. fra udenlandske virksomheder i egen koncern

� Fordeler salget sig på samme måde?

� Oplysninger om, hvorvidt ultimativ ejer er dansk hhv. 
Udenlandsk vil øge nytten og kvaliteten af data

Fordeler salget sig som købet?
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FoU-handelsbalance - data

5



FoU som øger den samlede viden (UHT)
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� I FUI2015 indsamles budgettal for egen hhv. købt
FoU for 2016

� Data om forventet produkt- og procesinnovation i 
2016

� Andel innovative, der forventer innovation i 2016

� Andel af ikke-innovative, der forventer innovation i 2016

� Frivillige spørgsmål

FoU 2016 og innovation på vej?
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� Udgangspunkt: 

� Lige år: der leveres innovationsdata samt få centrale
FoU-data til Eurostat/OECD

� Ulige år: der leveres alene FoU-data til Eurostat/OECD

� DK indsamler også innovationsdata for ulige år

� Kontaktudvalget bliver inddraget

� 2016: 

- Eurostats arbejdsgruppe fastlægger supplerende ad-hoc moduler til de 
forordningsbestemte spørgsmål

- Data indsamles og offentliggøres i DK i 2017

- Eurostat/OECD offentliggør foreløbigt estimat primo 2018, foreløbige
data august 2018 og endelige data i 2019

FoU og innovation i erhvervslivet -
kadence
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