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Innovatie Attaché Duitsland en Zwitserland
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Digitalisering in Duitsland

De middelmatige prestaties van Duitsland op het gebied van digitalisering leidt

vanzelfsprekend tot soul-searching in dit ambitieuze land. Weliswaar is Duitsland’s kracht

op het gebied van incrementele innovatie onomstreden, qua disruptieve innovatie lopen

Amerikaanse bedrijven vooralsnog voorop. Desalniettemin biedt het Internet der Dinge

kansen voor het Duitse (en Nederlandse) bedrijfsleven en bieden overheden via de Digitale

Agenda 2014 – 2017 ondersteuning voor nieuwe initiatieven.

 Met meer dan 92.000 ondernemingen en € 93 mrd toegevoegde waarde (4,6% BBP – 2014) is de

ICT een belangrijke bedrijfstak in Duitsland. Regionaal liggen de zwaartepunten in verstedelijkte

regio’s (München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf/Keulen, Berlijn). Qua start-up activiteit steekt

Berlijn er bovenuit, dankzij lage kosten, een prettig leefklimaat en gebrek aan alternatieven.

Paradepaard van de Duitse software – industrie is SAP, gevolgd door Software AG , Nixdorf en

DATEV.

 De sterke positie in Europa laat onverlet dat de Duitse digitale sector (ICT + internetbedrijven)

(en de EU als geheel) duidelijk achterloopt op met name de VS. De koppositie van de VS lijkt niet

meer in te halen: de omzet van internet-bedrijven in de VS in 2015 bedroeg € 1159 mrd (+365%

groei sinds 2005), in Duitsland € 34 mrd (+166% groei sinds 2005). Uit het Monitoring – Report

Wirtschaft DIGITAL 2015 (BMWi) blijkt bovendien ook China en Zuid-Korea de Duitse digitale

sector (ICT + internetbedrijven) voorbijstreven. Binnen de EU doen het VK en Finland het beter

(NL behoorde niet tot de benchmark-landen).

 Uit het genoemde Monitoring – Report blijkt dat de ICT – branche, de financiële sector en

hoogwaardige dienstverlening de hoogste digitaliseringsgraad hebben. De machinebouw en

logistiek scoren minder dan gemiddeld, terwijl de digitaliseringsgraad in de automotive sector

relatief snel stijgt. Opmerkelijk is de lage digitaliseringsgraad van de gezondheidszorg en de

overheid in het algemeen (e-government).

 De internationaal middelmatige prestaties van Duitsland leidt uiteraard vanzelfsprekend tot veel

soul-searching in dit ambitieuze land. Velen wijzen op Duitsland’s kracht op het gebied van

incrementele innovatie: bedrijven en produkten worden ieder jaar iets beter. Er is een heel

ecosysteem van grote en middelgrote (Mittelstand) bedrijven en Fraunhofer-instituten die dit

ondersteunen. Met name de Mittelstand is heel belangrijk voor Duitsland: vaak technologische

bedrijven, die heel scherp focussen op een niche in de wereldmarkt, daarop topkwaliteit leveren

en nummer 1 of 2 van de wereld zijn. Maar digitalisering leidt tot disruptieve innovatie, waarbij

verdienmodellen op hun kop worden gezet. Voorbeeld: het is nog maar de vraag of de

autoconcerns die voor Duitsland ( en dus Nederland) heel belangrijk zijn, straks hun verdienmodel

kunnen baseren op het verkopen van auto’s. Met name de snelheid waarmee deze ontwikkelingen

zich in de VS voltrekken baart zorgen. De Duitse gründlichkeit is hier een nadeel.

 Toch heeft Duitsland nog veel troeven in handen. Men verwacht met name veel van het Internet

der Dinge: na mensen worden straks ook machines en apparaten op het net aangesloten en
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kunnen die met elkaar communiceren. Dat gaat een hele nieuwe generatie van machines, auto’s

en medische apparaten opleveren. Ook voor de halfgeleider – industrie (chips) opent dit nieuwe

mogelijkheden, want al deze apparaten worden met sensors op het net aangesloten. Duitsland

beschikt op deze terreinen nog steeds over een solide industriële basis die hiermee haar

technologische leiderschap kan consolideren.

 Op federaal niveau zijn er twee beleidslijnen, die elkaar grotendeels aanvullen. In 2014 bracht de

Bondsregering de Digitale Agenda 2014 – 2017 uit. Om kritiek op de ‘vaagheid’ van deze Digitale

Agenda tegemoet te komen, ontvouwde Minister Gabriel tijdens de CebIT 2016 in Hannover

vervolgens een Digitale Strategie 2025. Qua governance bracht de Digitale Agenda twee

innovaties. Ten eerste de jaarlijkse IT–Gipfel : een jaarlijks evenement waaraan nagenoeg alle

bewindslieden deelnemen en op tal van onderwerpen het gesprek aangaan met ‘de samenleving’

(bedrijven, jongeren, starters, onderwijswereld enz.). Deze IT – Gipfel is in inmiddels omgedoopt

tot Digitalgipfel (“Digitale Top”) en vindt in 2017 plaats in Zuidwest-Duitsland. Ten tweede bestaat

er binnen de regering een Stuurgroep Digitale Agenda, waarin de staatsecretarissen van BMWi

(Economie & Energie), BMVI (Verkeer en Infrastructuur) en BMI (Binnenlandse Zaken) deelnemen.

 Hoofdpunten Digitale Strategie 2025:

1. Een Duits Gigabit-glasvezelnet in 2025. Hier heeft Duitsland nog een lange weg te gaan: door

optimalisatie van het betsaande kopernet zal pas in 2018 zal in de gehele Bondsrepubliek

tenminste 50 Mbit per seconde beschikbaar zijn. Voor het (zeer grote) platteland wordt op

mobiele breedband ingezet. De financiering van een landsdekkend glasvezelnet wordt als

noodzakelijk beschouwd voor nieuwe toepassingen (o.a. autonoom rijden) en zal qua

financiering ongetwijfeld een verkiezingsthema worden.

2. Een nieuwe Gründerzeit: startups ondersteunen en samenwerking tussen bestaande en

nieuwe ondernemingen stimuleren.

3. Nieuw mededingingskader: niet alleen om meer investeringen en innovatie uit te lokken, maar

ook om een level playing field tussen bestaande en nieuwe bedrijven te borgen.

4. Basisinfrastructuren worden smart.

5. Cybersecurity en datasoevereiniteit waarborgen

6. Nieuwe businessmodellen voor MKB, ambachten en dienstverlening mogelijk maken

7. Met Industrie 4.0 Duitsland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor maakindustrie

8. ICT – onderzoek op topniveau brengen

9. Digitaal onderwijs in alle levensfasen

10. Er komt een Digitalagentur als Kompetenzzentrum.

 Een kracht en zwakte van de Duitse benadering is de soms dominante technologische en
industriële benadering. Zo is het Industrie 4.0 – programma (digitalisering in de industrie) heel
succesvol, waardoor innovatie qua business modellen en dienstverlening soms op de achtergrond
verdwijnen. Overigens ziet Duitsland de Digital Single Market een sleutelproces, bijvoorbeeld
omdat Duitse starters omwille van de versnippering in de EU hun bedrijven in de VS uitrollen.

 Een vlaggenschip van het Duitse Industrie 4.0 – programma is ongetwijfeld de ontwikkeling van

een Duitse Cloud, ofwel de “Industrial Data Space”. Onder de operationele leiding van de

Fraunhofer Gesellschaft (FHG) ontwikkelt een consortium van circa 20 grote Duitse bedrijven en

vier Ministeries een veilig netwerk voor industriële data en diensten. Doel is niets minder dan

“digitale soevereiniteit” voor data en diensten van Duitse origine, waarbij op termijn overigens

ruimte voor andere Europese en niet-Europese partners moet ontstaan. Publieke en private

partijen in Duitsland achten veilig internet niet alleen realiseerbaar, maar ook als een mogelijke
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industriële troef in de toekomst. IT Security "Made in Germany" moet een overtuigend

handelsmerk worden.

 Voor Nederlandse bedrijven brengen deze disruptieve innovaties nieuwe kansen, juist omdat de

beproefde technologieën niet meer zullen voldoen. Duitse soliditeit en Nederlandse creativiteit is

een goede combinatie. De ‘open innovatie’ in de regio Eindhoven, de samenwerking ASML-Zeiss

en de opvallend hechte samenwerking tussen Nederlandse universiteiten en het bedrijfsleven zijn

ook in Duitsland gelukkig opgemerkt als Leuchttürme van bilaterale samenwerking. Een mogelijk

knelpunt is de soms moeizame omgang van Duitse autoriteiten met nieuwe vormen van

dienstverlening (voorbeeld: verbod op online apotheken) en de in verhouding tot Nederland

strakke Datenschutz – regelgeving.


