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R&D-uitgaven stijgen weer

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 1999 een bedrag van 9,2 miljard
gulden besteed aan door hen zelf uitgevoerd R&D-onderzoek. Dat is
ruim 12 procent meer dan in het voorgaande jaar, aldus het CBS.
Hiermee pakken de ondernemingen, na een stagnatie in 1998, de trend
van stijgende R&D-uitgaven weer op. Het aandeel van de grote
multinationals blijft nagenoeg gelijk. In vergelijking met de uitgaven van
andere landen in de Europese Unie is de positie van het Nederlandse
bedrijfsleven verbeterd.

Sterkste groei R&D in de industrie

Ondernemingen in de industrie zijn goed voor ruim driekwart (7,1
miljard gulden) van de totale uitgaven aan eigen R&D-onderzoek.
Binnen de industrie liggen in 1999 de uitgaven 15 procent hoger dan in
1998. Ook in de dienstensector is sprake van een verdere stijging (14
procent).

Aandeel grootste multinationals stabiel

De traditioneel grootste multinationals hebben in 1999 ongeveer 3,8
miljard gulden aan onderzoek besteed, bijna 7 procent meer dan in
1998. Hun aandeel in de totale onderzoekskosten door ondernemingen
daalt hiermee licht, maar blijft ruim 40 procent.

R&D-positie Nederland internationaal bezien

In de periode 1993-1997 zijn de onderzoek-uitgaven bij bedrijven
jaarlijks met 9 procent toegenomen. Deze trend werd in 1998 abrupt tot
staan gebracht, toen de R&D-uitgaven stabiliseerden op 8,2 miljard
gulden. De R&D-uitgaven uitgedrukt als percentage van het BBP (Bruto
Binnenlands Product), namen hierdoor af. Deze zogenaamde R&D-
intensiteit is door de sterke stijging van de R&D-uitgaven in 1999 weer
gestegen. De Nederlandse R&D-intensiteit gaat hiermee weer richting
het gemiddelde van de Europese Unie, maar blijft niettemin ver achter
bij het gemiddelde van de bij de OESO aangesloten landen.
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Technische toelichting
In dit persbericht zijn de begrippen uitgaven aan onderzoek (met eigen
personeel) en Research en Development (R&D) als synoniemen
gebruikt. Research is het systematisch zoeken naar oplossingen voor
praktische problemen binnen een bedrijf. Development is het
systematisch uitwerken van bedrijfsideeën of het verder ontwikkelen
van eigen of andermans researchresultaten tot geheel nieuwe of
wezenlijk verbeterde diensten, producten of productieprocessen.

Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op de R&D-enquête 1999 van
het CBS. In het najaar van 2001 zullen de resultaten van dit onderzoek
uitvoerig worden besproken in de CBS-publicatie Kennis en economie
2001.

De beschreven populatie bestaat uit ondernemingen met 10 of meer
werknemers in dienst. De gehele particuliere sector is opgenomen:
industrie, dienstverlenende bedrijfstakken en de sector overig,
bestaande uit onder meer landbouw, delfstoffenwinning, elektriciteit,
gas & water en de bouwnijverheid.

Op verzoek is een tabel met uitgebreide R&D-gegevens beschikbaar.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met
het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, ir G.W. Meinen, tel.
(070) 337 42 28, e-mail: stats.r&d@cbs.nl.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel.
(070) 337 58 16.

Tabel 1: R&D-uitgaven met eigen personeel door ondernemingen
1999 1998

Totaal Bedrijfsgrootte (aantal werknemers) Totaal
10 tot 50 50 tot 200 200 of meer

mln gld

Totaal 9227 767 1083 7377 8199

w.v. Industrie 7084 225 665 6195 6140
        Diensten 1580 410 340 831 1387
        Overig 1) 563 132 79 352 672

Bron: CBS

1) De sterke daling in de sector overig is met name het gevolg van een
verbeterde opgave van enkele berichtgevers.
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Figuur 1: R&D bij ondernemingen als percentage van BBP

Hieronder volgt de tabel met cijfers behorend bij figuur 1.

Tabel 2: R&D-uitgaven bij ondernemingen
In procenten van het BBP (Bruto Binnenlands Product)

Nederland EU OESO
Jaar
1990 1,14 1,29 1,63
1991 1,02 1,23 1,61
1992 0,96 1,21 1,57
1993 0,99 1,18 1,44
1994 1,05 1,15 1,41
1995 1,04 1,13 1,42
1996 1,06 1,13 1,46
1997 1,11 1,14 1,49
1998 1,06 1,15 1,51
1999 1,12 . .

Bron: OESO MSTI No. 2, 2000, CBS.
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