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Eelco van der Eijk, 13 juli 2017, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Overzicht Kennis- en Innovatiebeleid Duitsland

Samenvatting
Deze notitie geeft een overzicht van het Duitse innovatie-systeem en –beleid.
Twee-derde van de R&D-uitgaven komen voor rekening van het bedrijfsleven, met
zwaartepunten in vooral Zuid-Duitsland. De publieke R&D – uitgaven zijn sinds
2005 relatief snel gestegen. De extra middelen kwamen terecht bij de buitenuniversitaire onderzoeksinstellingen (Max-Planck, Helmholtz, Fraunhofer, Leibniz
en DFG) en de universiteiten. De universiteiten hebben de extra middelen benut
voor het opvangen van de stijgende aantallen studenten en het ontwikkelen van
(internationale) excellentie. Zo kent Duitsland dankzij de Exzellenz-Strategie
inmiddels 11 Exzellenzuniversitäten.

1.

Kerncijfers

Duitsland

Nederland

BBP (mrd euro) – 2016

3133

697

Bevolking (mln) – 2016

82,2

17

0,8

0,4

Schuldquote (% BBP) – 2016

68,3

62,3

R&D –uitgaven (% BBP) – 2015

2,87

2,01

w.v. a) privaat gefinancierd

1,95

1,12

0,93

0,90

87,2

13,6

67

56

15

12,3

17,4

32,1

Begrotingstekort (% BBP) – 2016

b) publiek gefinancierd

R&D-uitgaven naar sector uitvoering (mrd euro) –
2015
w.v. bedrijven (%)
publiek / overheid (%)
hoger onderwijs (%)
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Duitsland

Nederland

R&D-uitgaven bedrijfsleven (mrd euro) – 2013
Totaal
Autoindustrie

53,3
17,2 (32%)

Electronica

7,3 (14%)

Machinebouw

5,3 (10%)

Pharmacie

4,1 (8%)

Chemie

3,4 (6%)

R&D-uitgaven naar uitvoering, top 5 regio’s (mrd
euro) – 2014
Totaal

84,2

Baden-Württemberg

21,5 (25,5%)

Bayern

16,7 (19,8%)

NRW

12,6 (14,9%)

Hessen

7,3 (8,7%)

Niedersachsen

7,4 (8,7%)

2.

Karakterisering Duits innovatie - landschap

•

Duitsland voldeed naar eigen zeggen in 2012 voor het eerst aan de Lissabon –
doelstelling (R&D-uitgaven 3% BBP). Het merendeel van de R&D gebeurt binnen
bedrijven (67%), met de autoindustrie (o.a. VW, BMW, Daimler), electronica (o.a.
Siemens, Infineon) en de machinebouw (o.a. Bosch) als top – 3 bedrijfstakken. De
relatief grote industrie in Duitsland (2015: 23 % BBP) ten opzichte van Nederland (2015:
12% BBP) vormt een belangrijke verklaring voor de relatief hoge private R&D –
uitgaven. Rekening houdend met de sectorstructuur streeft Nederland overigens naar
een R&D – uitgavenniveau van 2,5% BBP.

•

De private R&D – uitgaven zijn regionaal geconcentreerd in Zuid-Duitsland, in het
bijzonder Baden-Württemberg en Beieren. Deze deelstaten groeien ook het snelst.
Omdat Nederlandse bedrijven in deze regio relatief onbekend zijn, probeert het
Nederlandse postennet met de Zuid-Duitslandstrategie de zichtbaarheid van Nederland in
deze regio te verbeteren.
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3.

Beleid en actoren

•

De Duitse Grondwet regelt de bevoegdheden van de Bond en de deelstaten op het
terrein van onderwijs en onderzoek. De Regelungskompetenz voor onderwijs, inclusief
die voor universiteiten, ligt bij de deelstaten. Vòòr 2014 kon de Bond principieel alleen
onderzoek door buiten-universitaire instellingen (zie onder) financieren. Door de
stijgende studentenaantallen en middelmatige onderzoeksprestaties van Duitse
universiteiten maakte de Bond via twee Pakten (zie onder) vanaf 2007 “tijdelijk” en
“niet-institutioneel” (dus geen basis-financiering!) toch omvangrijke middelen vrij voor
universiteiten. Na een Grondwetswijziging in 2014 mag de Bond structureel en
institutioneel onderzoek door universiteiten (mee-) financieren.

•

Tegen de achtergrond van de federale bevoegdheden voor onderzoek, is karakteristiek
voor Duitsland het grote aandeel en hoge wetenschappelijke niveau van 4 groepen
buiten - universitaire instituten, die dankzij het Wissenschaftsfreiheitgesetz betrekkelijk
autonoom kunnen functioneren:
o

Max-Planck: focus op fundamenteel, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. De
organisatie telt 83 instituten en ruim 22.000 medewerkers. Budget 2016: € 1,8
mrd (excl privaat en EU), vrijwel volledig uit publieke middelen (bond/deelstaat:
50% /50%).

o

Helmholtz: focus op fundamenteel onderzoek en grote maatschappelijke en
technologische uitdagingen (energie, gezondheid, materiaal, ruimtevaart enz.).
18 grootschalige onderzoekscentra en 38.000 medewerkers. Budget 2016: < € 4
mrd euro (bond/deelstaat: 90% / 10%).

o

Fraunhofer: focus op toegepast onderzoek (vergelijkbaar met TO2-instituten). 69
instituten en ruim 24.000 werknemers. Omzet 2015: € 2,1 mrd, waarvan 1/3
basisfinanciering (bond/deelstaat: 90 % /10%), 1/3 publieke opdrachten, 1/3
private opdrachten.

o

Leibniz: minder uitgesproken focus op vooral fundamenteel onderzoek, incl.
enkele musea. 89 instituten. Budget 2015: € 1,7 mrd (bond/deelstaat: 50%
/50%)

•

De Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) is vergelijkbaar met NWO en verdeelde in
2015 € 2,8 mrd aan onderzoeksmiddelen, met wetenschappelijke excellentie als
hoofdcriterium.

•

De stijgende publieke R&D – uitgaven lopen vooral via drie “Pakten”, die na complexe
onderhandelingen tussen de Bond en de deelstaten tot stand kwamen:
o

Pakt für Forschung und Innovation: sinds 2006 budgetstijging 5 groepen
buitenuniversitaire instituten (4 Gesellschaften + DFG). In de periode 2016 –
2020 stijgt het budget met circa 3% per jaar, voor een totaalbedrag van € 3,9
mrd euro.

o

Hochschulpakt: achterstallig onderhoud universiteiten aanpakken en
studieplaatsen creëren. Tijdens de derde tranche (2014 – 2023) stelt de Bond €
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9,9 mrd euro beschikbaar. Over de gehele looptijd van het Pakt (2007 – 2023)
stellen de Länder € 18,3 mrd beschikbaar en de Bond € 20,2 mrd.
o

Exzellenzstrategie: zo heet het vervolg op het Exzellenz-inititiative, dat beoogde
meer excellentie binnen het vlakke Duitse universitaire landschap te creëren. Uit
een bottom-up proces met tenders (vanaf 2005/2006) zijn 11
Exzellenzuniversitäten naar voren gekomen, die vanaf 2018 structureel door de
Bond met € 148 mln euro per jaar mede-gefinancierd gaan worden. Daarnaast
komt er vanaf 2018 € 385 mln per jaar beschikbaar voor Exzellenzcluster,
oftewel onderzoeksgebieden in universiteiten of Verbünde van universiteiten.
Beide programmalijnen lopen 7 jaar (vanaf 2018), en vormen manieren voor de
Bond om na de Grondwetwijziging structureel inhoudelijke sterktes te
financieren. Het selectie- en evaluatieproces wordt geleid door de DFG en de
Wissenschaftsrat.

•

De publieke R&D - uitgaven in Duitsland stegen met de drie Pakten en de HighTechStrategie na 2005 relatief snel. BMBF becijfert dat de totale publieke uitgaven voor R&D
in 2015 99% hoger waren dan in 2000 (koopkrachtpariteit) (Nederland: + 60%). Hoewel
de stijging al vanaf 2005 inzette, verhoogde het kabinet Merkel II de publieke
financiering van R&D in de periode 2011 – 2015 jaarlijks met 5%. Na 2015 wordt een
jaarlijkse stijging met circa 3% voorzien.

•

Ondanks druk uit het bedrijfsleven en adviezen van de onafhankelijke commissie EFI
kent Duitsland geen fiscale innovatie instrumenten. Financiering van R&D gebeurt met
name via basisfinanciering van buitenuniversitaire instituten en nationale en regionale
programma’s. Omdat de innovatie-inspanning van met name het Duitse MKB terugloopt,
adviseert de EFI in haar laatste advies (2017) het nieuwe kabinet om een beperkte (op
het MKB gefocuste) fiscale R&D-aftrek toe te staan. Daarbij is de WBSO (aftrek
loonkosten R&D – personeel en materiële kosten) nadrukkelijk één van de twee
voorgestelde varianten.

•

Met de neue Hightech-Strategie (HTS) stimuleert de Bond innovatie. De
interdepartementale focus ligt op 6 onderzoeksvelden, die een grote maatschappelijke
betekenis hebben: digitalisering, de toekomst van arbeid, gezondheid & welzijn,
duurzame produktie en consumptie, intelligente mobiliteit en civiele veiligheid (o.a.
leveringszekerheid energie/communicatie/mobiliteit en logistiek). Het Hightech-Forum
(commissie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de wetenschap) adviseert
het kabinet en de deelstaten over de uitvoering van de HTS. Zij kent een voorzitter uit
het bedrijfsleven (Andreas Barner) en het onderzoek (Raimund Neugebauer) en wordt
door het Fraunhofer-Gesellschaft en het Stifterverband ondersteund.

•

De groeiende budgettaire ruimte en de breed geformuleerde doelstellingen laten veel
ruimte voor een flexibele implementatie van de HTS. We zien dat BMBF en BMWi
onderzoeksprogramma’s op het gebied van sleuteltechnologieën ondersteunen, maar ook
programma’s op het gebied van ‘maatschappelijke uitdagingen’, regionale clusters en
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‘starters’. Daarbij worden de belangen van de Duitse industrie nadrukkelijk
meegewogen, bijvoorbeeld met het Industrie 4.0 – programma. Andere opvallende
voorbeelden zijn de programma’s op het gebied van batterijtechnologie (o.a. Batterie
2020) en micro-electronica (2017: € 350 mln voor Forschungsfabrik für Mikro- und
Nanoelektronik), die van strategisch belang voor de automotive – industrie worden
geacht.
•

In een eerdere fase van de HTS werden via tenders regionale Spitzen-Cluster
ondersteund, waarvan de financiering inmiddels is uitgefaseerd. Thans ondersteunt BMBF
alleen nog internationale onderzoeksamenwerking van Spitzen-Cluster, waarbij als
voorbeeld het Beierse Mechatronica-cluster thans in de race is voor een samenwerking
met de Brainport – regio. Een ander voorbeeld van een regionale PPS - benadering zijn
de zgn. Forschungscampi , waarbij universiteiten, buiten-universitaire
onderzoeksinstituten en bedrijven samen aan kennisopbouw en –transfer werken. In
tegenstelling tot de Exzellenzstrategie, kiest BMBF hier voor een PPS – aanpak, maar
alweer via een bottom – up tender - benadering. Aan de hand van de drie kaartjes in de
bijlage krijgt men een indruk van regionale wetenschaps- en innovatiesterktes in
Duitsland, met dien verstande dat buiten deze beleidsmatige werkelijkheid er nog vele
pareltjes zijn, zoals de buiten-universitaire onderzoeksinstellingen en historisch
gegroeide bedrijvenclusters (bijv. Jena).

4.

Kernspelers Duits innovatiebeleid

•

Het BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) coördineert de High Tech
Strategie, de Duitse inbreng in H2020 en het merendeel van het R&D – budget. Budget
2016: € 16,4 mrd euro, waarvan € 12,2 mrd voor wetenschap en onderzoek. In 2017
steeg het budget met 7,6% tot € 17,6 mrd. Minister Wanka (CDU) heeft de leiding over
dit ministerie. Het BMBF publiceert elke twee jaar het uitgebreide (< 600 blz.!)
Bundesbericht Forschung und Innovation (BuFI) dat als naslagwerk voor
beleidsactiviteiten op federaal- en deelstaat-niveau kan dienen.

•

De Bundestag kent een Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung. Het Büro für Technikfolgen-Abschätzung (TAB) (uitvoering via
het Karlsruher Institut für Technologie / KIT) adviseert deze parlementaire commissie bij
onderzoeks- en technologiepolitieke vragen, zoals de maatschappelijke implicaties van
nieuwe technologieën.

•

Het BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) is de andere belangrijke
ministeriële speler. In het bijzonder op de onderwerpen verkeer, lucht- en ruimtevaart,
maritiem, materialen, ICT, alsook patenten spelen zij een belangrijk rol. Het
belangrijkste generieke R&D-instrument is de ZIM (Zentrales Innovationsprogramm
Mittelstand) – budget circa € 548 mln in 2017 - , waarbij samenwerkende MKB’ers
subsidie voor innovatieprojecten kunnen aanvragen. Budget BMWi 2017: € 7,4 mrd,
waarvan € 2,7 mrd voor R&D. In januari 2017 loste Minister Zypries (SPD) haar collega
Sigmar Gabriël af als minister.
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•

De EFI (Expertenkommission Forschung und Innovation) brengt jaarlijks een advies
(Gutachten) uit over het R&D-landschap. De Wissenschaftsrat is het belangrijkste
adviesgremium van Bond en deelstaten op het gebied van de wetenschapspolitiek.
Behalve in het bovengenoemde Hightech-Forum, werkt de wetenschap en het
bedrijfsleven samen in de Innovationsdialog. Via dit gremium agendeert de
bondskanselier (met BMBF en BMWi) nieuwe strategische thema’s voor het
innovatiebeleid. De Innovationsdialog wordt ondersteund door de Acatech, de Deutsche
Akademie der Technikwissenschaften.

•

Het bedrijfsleven engageert zich actief met het innovatiebeleid via het Stifterverband,
dat niet alleen onderzoek financiert, maar ook statistieken produceert.
Werkgeversverenigingen (BDI, ZVEI, VDMA, BDLI …) steken hun mening niet onder
stoelen of banken. De Verein der Deutsche Ingenieure (VDI) geeft niet alleen een
wekelijkse technologie – krant uit, maar profileren zich ook actief als netwerk-organisatie
en engageert zich op het gebied van techniek-onderwijs.
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Kaart 1: Spitzencluster BMBF
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Kaart 2: Forschungscampi BMBF
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Kaart 3: Top 11 universiteiten Exzellenzstrategie
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