Samenvatting
Nederland staat er economisch gezien weer goed voor.
Daar heeft het kabinet zich de afgelopen jaren ook sterk
voor gemaakt. Het nationale bedrijvenbeleid creëert – veelal in publiek-private samenwerking – randvoorwaarden
voor duurzame economische groei. De Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2017 geeft inzicht in de geboekte
vooruitgang van het afgelopen jaar. Hierbij zijn enkele
mijlpalen gerealiseerd die de kracht van het beleid illustreren.
Nederland is innovatieleider en de meest concurrerende
economie in de EU. Met het behalen van de plek als meest
concurrerende economie van de Europese Unie en de vierde
positie wereldwijd, is de doelstelling voor 2020 behaald om
deel uit te maken van de top 5 van meest concurrerende
economieën. Op de European Innovation Scoreboard is
Nederland innovatieleider en bekleedt hier eveneens de
vierde plaats. Een gemiddelde van meerdere ranglijsten voor
een breed palet aan indicatoren (IMD, WEF, INSEAD, UNDP,
Layard & Sachs) plaatst Nederland zelfs op de tweede plek
wereldwijd1.

akkers 24/7 kunnen bewerken. In het afgelopen jaar is
verdere synergie bereikt tussen de topsectorenaanpak en
de Nationale Wetenschapsagenda.
Regio’s en het ministerie van EZ stemmen het nationaal en
regionaal economisch beleid af op diverse thema’s en
domeinen. Resultaten van deze samenwerking zijn o.a. de
Actieagenda Grensoverschrijdende Economie en Arbeid
(januari 2017), het Investeringsprogramma Zeeland (april
2017) en de Brainport Actieagenda (april 2017). En met de
mkb samenwerkingsagenda van het ministerie van EZ,
provincies en topsectoren vindt het mkb beter de weg naar
regionale en nationale innovatie-instrumenten, zoals
InnovatiePrestatieContracten (IPC), Small Business
Innovation Research (SBIR) en de MKB Innovatiestimulering
Regio en Topsectoren (MIT). Ook in 2017 hebben alle
provincies deelgenomen aan de MIT.

De publiek-private samenwerking is een succesvolle
stimulans gebleken voor innovatie. De oorspronkelijke
doelstelling van € 500 miljoen aan investeringen in publiekprivate samenwerking werd al ruim behaald en daarom is de
doelstelling voor 2020 verhoogd naar € 800 miljoen, waarvan
ten minste 40% private financiering. Met een percentage van
48% private betrokkenheid, investeerden publiek-private
partijen samen in 2016 € 1.060 miljoen. Het bedrijfsleven
investeerde € 510 miljoen in publieke kennisinfrastructuur en
hiermee is ook deze doelstelling behaald.

Tot slot komt er met Invest-NL meer geld beschikbaar om
meer te doen met meer ondernemers. Afgelopen jaar is
besloten tot de oprichting van Invest-NL. De investeringsinstelling heeft tot doel bij te dragen aan het financieren en
realiseren van maatschappelijke transitieopgaven door
ondernemingen en aan het bieden van toegang tot
ondernemingsfinanciering, indien de markt hierin
onvoldoende voorziet. Denk daarbij aan maatschappelijke
transitieopgaven op het vlak van energie, verduurzaming,
mobiliteit, voedsel, zorg, veiligheid en digitalisering. Via
Invest-NL wordt een toegankelijker loket gecreëerd voor
financiering met een extra budget van € 2,5 miljard aan
investeringskapitaal.

Wetenschappers en bedrijven leveren in het kader van de
topsectoren ook een belangrijke bijdrage aan het oppakken
van grote maatschappelijke uitdagingen. Binnen de
topsectoren zijn verschillende publiek-private samenwerkingsverbanden opgericht die gaan leiden tot grensverleggende vernieuwing. Denk bijvoorbeeld aan RegMedXB waar
wetenschappers en bedrijven zich richten op genezing van
ziektes als diabetes en artrose die men nu alleen nog kan
behandelen – cure instead of care. Of High Tech to Feed the
World waar hightech oplossingen (zoals autonome robots)

Dit zijn mooie mijlpalen, maar er is altijd ruimte voor
verbetering. Technologische ontwikkelingen, zoals
digitalisering, gaan razendsnel. Verduurzaming is geen
optie maar noodzaak. Er is veel gedaan om interactie met de
regio te stimuleren maar gerichte aandacht hiervoor blijft
van groot belang. De sterke internationale concurrentie
stimuleert Nederland om te blijven vernieuwen. Daarom is
er geen ruimte om een pas op de plaats te maken.
Het behouden van onze uitstekende economische uitgangspositie vraagt om een voortdurende inspanning.
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