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01/Voorwoord

Het belang van intellectuele-eigendomsrechten (IER’s) voor de samenleving en de economie in Eu-
ropa is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden.

In de studie naar de bijdrage van IER-intensieve bedrijfstakken aan de Europese economie die in 2013 
in samenwerking met het Europees Octrooibureau (EOB) werd uitgevoerd, is het belang van deze 
bedrijfstakken aangetoond. Het blijkt dat zij, al dan niet rechtstreeks, 35% van de banen, bijna 39% van 
het BBP van de EU en 90% van de buitenlandse handel voor hun rekening nemen.

Via het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten heeft het 
BHIM nu een vervolgonderzoek uitgevoerd waarin dieper ingegaan wordt op de invloed van deze re-
chten op het niveau van bedrijven en ondernemingen. Deze studie, die gebaseerd is op officiële, open-
bare financiële gegevens van meer dan 2,3 miljoen bedrijven in de EU, heeft betrekking op onderne-
mingen met zowel nationale als Gemeenschapsoctrooien, -merken en –modellen. 

Uit het onderzoek blijkt dat het vier keer zo waarschijnlijk is dat grote ondernemingen IE-rechten bezit-
ten dan kleinere bedrijven - 40% van de grotere bedrijven heeft geregistreerde rechten tegen 9% van 
de kmo’s. Het blijkt ook dat bedrijven die IE-rechten hebben, beter presteren dan de bedrijven zonder 
die rechten. Deze uitkomst is bijzonder belangrijk voor de 1,8 miljoen kmo’s die al IE-rechten geregis-
treerd hebben, omdat ze zo’n belangrijk onderdeel van de EU-economie uitmaken. 

De uitkomsten tonen aan dat ondernemingen die intellectuele-eigendomsrechten bezitten, hogere op-
brengsten per werknemer genereren dan de ondernemingen die deze rechten niet hebben, dat ze 
meer werknemers hebben aan wie ze hogere salarissen betalen en dat deze correlatie vooral voor 
kmo’s opgaat. 

Wij zijn van mening dat dit een uiterst belangrijke boodschap voor Europese ondernemingen en be-
leidsmakers is, die de opwaartse spiraal als gevolg van de wisselwerking tussen IE en economis-
che prestaties onderstreept. Er bestaat weliswaar geen oorzakelijk verband tussen het bezitten van 
intellectuele-eigendomsrechten en hogere opbrengsten per werknemer, maar het onderzoek levert wel 
aanwijzingen op dat er een relatie bestaat tussen deze twee variabelen. 
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Dit rapport zal worden meegenomen in een aantal projecten van het Bureau, zoals het verwachte 
scorebord voor kmo’s. De bedoeling van dit scorebord is nader te onderzoeken welk gebruik kmo’s van 
IE-rechten maken, en het zal met hulp van het Europees Waarnemingscentrum en in samenwerking 
met de Europese Commissie door het BHIM ontwikkeld worden. 

Het Bureau vertrouwt erop dat het onderhavige verslag een waardevolle bijdrage zal leveren aan een 
breder begrip van de rol van creativiteit en innovatie in de EU-samenleving en in de economie en ertoe 
zal bijdragen dat men zich realiseert dat intellectuele-eigendomsrechten er voor iedereen zijn. 

António Campinos 
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02 / Samenvatting

Een van de taken van het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten 
(hierna: ‘het Waarnemingscentrum’) is het leveren van empirisch onderbouwde gegevens over het effect, de 
rol en de publieke perceptie van intellectuele eigendom in de economie van de Europese Unie (EU). Om die 
doelstelling te bereiken, voert het Waarnemingscentrum een programma van sociaaleconomische studies uit. 
In september 2013 is een studie gepubliceerd waarin een beoordeling werd gegeven van de gezamenlijke 
bijdrage van bedrijfstakken die intensief gebruikmaken van de verschillende soorten intellectuele-eigendom-
srechten (IER’s), aan de economieën van de EU als geheel en aan de afzonderlijke lidstaten.

Het voorliggende verslag is een vervolgstudie die de rol van IER’s diepgaander onderzoekt door een grote 
representatieve steekproef onder meer dan 130 000 Europese ondernemingen1 te analyseren teneinde de 
economische prestaties van bedrijven die IER’s hebben te vergelijken met die van ondernemingen zonder die 
rechten.

De IER’s waarop de studie betrekking heeft, zijn octrooien, merken en modellen (en alle combinaties van deze 
drie). Wegens hun aard zijn auteursrechten en geografische aanduidingen, die wel deel uitmaakten van de 
studie van 2013, hier niet opgenomen.2 De huidige studie bestrijkt daarentegen zowel Europese als nationale 
IER’s, wat een belangrijke uitbreiding van de gegevens betekent, en zij geeft een volledig beeld van de IER-
portefeuille — zowel Europese als nationale rechten — van elk bedrijf.

De gegevens over de IER-portefeuille van de afzonderlijke bedrijven zijn gematcht met informatie in de com-
merciële databank ORBIS. Deze databank bevat financiële en andere informatie over miljoenen Europese 
bedrijven, die is verzameld uit de registraties en jaarverslagen van de bedrijven in de handelsregisters van alle 
lidstaten van de EU.  Het matchen van de IER-gegevensbestanden en de ORBIS-databank is uitgevoerd op 
basis van IER-eigendom. In de studie wordt gebruikgemaakt van financiële en andere informatie over bedri-
jven die geregistreerd staan als formele eigenaren van octrooien, merken en/of modellen. Sommige bedrijven 
die van een grotere groepsstructuur deel uitmaken, zijn niet formeel eigenaar van IER’s (de hoofdzetel kan 
formeel eigenaar zijn), maar gebruiken bij hun commerciële activiteiten wel IER’s. 

Er zijn verschillende manieren om de economische prestaties van een bedrijf te meten. Wegens de beperk-
theid van de gegevens en de noodzaak van vergelijkingen tussen gelijksoortige ondernemingen (die het ef-
fect van de ondernemingsgrootte op de statistische resultaten uitsluiten), is ‘opbrengsten per werknemer’ 
gekozen als belangrijkste indicator voor de prestaties van ondernemingen.

De gegevensverzameling is op zodanige wijze samengesteld dat ongeveer de helft, of 63 288, van de onder-
zochte bedrijven ten minste één octrooi, merk of model in zijn portefeuille heeft. Dit maakt het mogelijk de 
prestaties van bedrijven die dergelijke IER’s hebben, te vergelijken met die van bedrijven zonder IER’s. Het 

1 Enkele beschrijvende statistieken in hoofdstuk 5 zijn gebaseerd op een nog grotere steekproef van meer dan 2,3 miljoen   
 ondernemingen.
2 De belangrijkste reden is dat auteursrechten niet altijd worden geregistreerd en dat geografische aanduidingen niet door   
 afzonderlijke ondernemingen worden geregistreerd. Gegevens over de eigendom van deze IER‘s op ondernemingsniveau bestaan  
 dus gewoon niet.



2.1 Methodiek

De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van drie typen methoden.

Allereerst zijn beschrijvende statistieken opgesteld om de verschillen tussen eigenaren en niet-eigenaren 
van IER’s op het punt van economische ondernemingskenmerken te illustreren. De verschillen zijn getoetst op 
statistische significantie. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van deze analyse gepresenteerd.

In hoofdstuk 6 worden de bevindingen van de econometrische analyse van de gegevens weergegeven. Het 
maakt een diepgaand onderzoek van het verband tussen de eigendom van IER’s door ondernemingen en hun 
economische prestaties mogelijk. Dit was niet het geval in de studie van 2013 naar IER-intensieve bedrijfstak-
ken, waarin de structuur van de economie werd beschreven in termen van het IER-gebruik op sectorniveau, 
maar geen poging gedaan werd om analytische conclusies te trekken. De analyseresultaten wijzen duidelijk op 
het bestaan van een systematisch, positief verband tussen de eigendom van IER’s en de economische presta-
ties op het niveau van afzonderlijke bedrijven. De huidige studie geeft een indicatie van dit verband, gebaseerd 
op de statistische analyse van een zeer grote steekproef onder afzonderlijke ondernemingen.

Hoewel causaliteit in de strikte zin van het woord niet op basis van de beschikbare gegevens kan worden 
bewezen, stelt een econometrische analyse de onderzoeker in staat om enkele aanvullende factoren te con-
troleren die van invloed zijn op de economische prestaties en om het verband tussen de eigendom van intel-
lectuele eigendomsrechten en bedrijfsprestaties te “isoleren”. Verscheidene economische theorieën suggereren 
een causaal verband tussen eigendom van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsprestaties. In dit verslag 
wordt nader op deze theorieën ingegaan.

Ten slotte is er een clusteranalyse van de gegevens uitgevoerd. Deze analyse is erop gericht groepen bedrijven 
te identificeren (“clusters”) die wat betreft hun eigendom van IER’s overeenkomsten vertonen. Deze clusters 
worden vervolgens geanalyseerd om uit te vinden of er op het gebied van de van belang zijnde variabelen, zoals 
opbrengsten per werknemer of gemiddelde werkgelegenheid per bedrijf, systematische verschillen tussen de 
clusters kunnen worden waargenomen. Deze resultaten worden in bijlage 8.4 vermeld.
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maakt ook een gedetailleerd onderzoek van het verband tussen de prestaties van een bedrijf en de omvang 
van zijn IER-portefeuille mogelijk. Voor zover we weten, is de dekking van de gegevensverzameling aanzien-
lijk groter dan die van enige andere soortgelijke gegevensbron die momenteel beschikbaar is, zodat uit een 
voldoende grote steekproef robuuste en representatieve conclusies kunnen worden getrokken.

Er worden geen beleidsaanbevelingen gedaan, omdat dat buiten het bestek van de studie valt. De studie levert 
daarentegen bewijsmateriaal dat door beleidsmakers kan worden gebruikt in hun werk en dat als basis kan 
dienen voor meer bewustmaking van het Europese publiek ten aanzien van intellectuele eigendom.
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2.2 Belangrijkste bevindingen

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële en bedrijfsvariabelen voor de onderne-
mingen uit de steekproef van 2010.

Tabel 1: Gemiddelde waarden van geselecteerde variabelen per IER-
eigendom

Opbrengsten 
per werknemer 

(EUR/jaar)

Aantal werknem-
ers

Loon per 
werknemer (EUR/

jaar)

Niet-IER-eigenaren 225 540 93,6 37 996

IER-eigenaren Alle IER's 547,3 290 106 45 520

Verschil in vergelijking met 
niet-eigenaren (in %)

484,6 % 28,6 % 19,8 %

Octrooien 1 537,6 283 567 53 424

Verschil in vergelijking met 
niet-eigenaren (in %)

1 542,6 % 25,7 % 40,6 %

Merken 569,9 292 011 45 139

Verschil in vergelijking met 
niet-eigenaren (in %)

508,8 % 29,5 % 18,8 %

Modellen 2 103,1 296 316 46 747

Verschil in vergelijking met niet- ei-
genaren (in %)

2 146,7 % 31,4 % 23,0 %

NB: Gebaseerd op beschikbare observaties van 132 277 bedrijven. Alle verschillen zijn statistisch significant vanaf 1 procent. De groep ‚Alle IER-eigenaren’ 
wordt gedefinieerd als een groep bedrijven die ten minste eigenaar zijn van één octrooi, merk of model, of een willekeurige combinatie daarvan. De groepen 
‚Octrooi-eigenaren ‚, ‚Merkeigenaren ‚ en ‚Modeleigenaren ‚ worden gedefinieerd als bedrijven die ten minste van één van de genoemde IER’s eigenaar 
waren. Omdat veel bedrijven een combinatie van de drie IER’s hadden, vertonen de eigenaren van de verschillende IER‘s overlap. 

Zoals in Tabel 1 wordt aangegeven, zijn bedrijven die eigenaar zijn van IER’s over het algemeen groter dan 
bedrijven zonder IER’s, gemeten naar het aantal werknemers (547 vs. 94 werknemers gemiddeld). Om deze 
reden worden economische prestatiegegevens zoals opbrengsten, winst of lonen per werknemer weerge-
geven.

Bedrijven met IER’s hebben dus gemiddeld 29 procent meer opbrengsten per werknemer dan bedrijven 
zonder IER’s. Dit kan beschouwd worden als een van de belangrijkste uitkomsten van deze studie. Wat af-
zonderlijke IER’s betreft is de prestatieverbetering voor bedrijven met IER’s 26 procent voor octrooien, 
29 procent voor merken en 31 procent voor 
modellen.

In Tabel 1 is tevens te zien dat bedrijven met IER’s gemiddeld 20 procent hogere lonen uitbetalen dan bedri-
jven zonder IER’s. Hierbij gaat het sterkste effect uit van het hebben van octrooien (41 procent), gevolgd 
door modellen (23 procent) en merken (19 procent). Wat opbrengsten per werknemer betreft lijken octrooien, 
in vergelijking met merken en modellen, minder vaak met “extra” prestaties in verband te kunnen worden 
gebracht. Desalniettemin zijn octrooien het type IER dat gemiddeld de meeste opbrengsten per werknemer 
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genereert. Dit komt tevens overeen met de resultaten van de eerdere studie naar de bijdrage van bedrijfst-
akken met veel intellectuele-eigendomsrechten aan de economie van de Europese Unie op het gebied van 
bruto binnenlands product, werkgelegenheid, lonen en internationale handel.3

De econometrische analyse in hoofdstuk 6, waarvan de resultaten in onderstaande Tabel 2 worden samen-
gevat, bevestigt het positieve verband tussen IER-eigendom en economische prestaties: de opbrengsten 
per werknemer zijn 28 procent hoger bij IER-eigenaren dan bij niet-IER-eigenaren.

Bovendien blijkt uit deze analyse dat dit verband met name in kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) duidelijk naar voren kwam.4 In dit verslag wordt de definitie op basis van het aantal werknemers en 
de omzet gehanteerd. De kmo’s met IER’s hebben bijna 32 procent meer inkomsten per werknemer dan 
kmo’s die geen enkel IER hebben. Hoewel het grootste gedeelte van de kmo’s in Europa geen IER’s heeft, 
hebben de kmo’s met IER’s aanzienlijk meer opbrengsten per werknemer. Wat grote bedrijven betreft 
hebben IER-eigenaren 4 procent meer opbrengsten per werknemer dan niet- eigenaren. Uit deze analyse 
blijkt dat 4 op de 10 grote bedrijven in Europa IER’s hebben. Het verband met hogere opbrengsten per 
werknemer is echter minder sterk dan bij kmo’s. Het is in dit verband belangrijk om op te merken dat deze 
resultaten bekend zijn geworden toen er onderzoek werd gedaan naar andere factoren die de prestaties 
van een bedrijf kunnen beïnvloeden, zoals het land waar het bedrijf gevestigd is of de sector waarin het 
bedrijf actief is.

Uit de econometrische analyse in hoofdstuk 6 blijkt tevens dat een verbetering van de prestaties van een 
bedrijf afhangt van het type IER en de combinatie van IER’s. De sterkste stijging van omzet per werknemer 
is waargenomen bij eigenaren van  alleen merken en van combinaties van merken en modellen: respec-
tievelijk 30 procent en 39 procent. Eigenaren van alleen octrooien hebben 15 procent meer omzet per 
werknemer, eigenaren van alleen modellen 15 procent, eigenaren van octrooien en merken 17 procent, 
eigenaren van octrooien en modellen 15 procent en eigenaren van alle drie IER’s 16 procent.

Bovenstaande cijfers zijn de uitkomst van binaire vergelijkingen. Met andere woorden: bedrijven die geen 
bepaald IER hebben worden vergeleken met bedrijven die dat wel hebben. Door gebruik te maken van 
econometrische analyse is het ook mogelijk een berekening te maken van het effect van een toename van 
het aantal IER’s dat een bedrijf bezit. Uit dit type analyse blijkt dat een toename van 10 procent van het 
aantal Europese merken dat een bedrijf bezit, tot een toename van 2,8 procent van de omzet per werkne-

3 Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union Bedrijfssectoren die  
 intensief gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten: een bijdrage aan de economische prestaties en de werkgelegenheid in de Europese  
 Unie), EPO/OHIM, september 2013).

4 In artikel 2 van de bijlage bij de Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-  
 ondernemingen (2003/361/EG) worden kleine en middelgrote ondernemingen (kmo‘s) gedefinieerd als bedrijven waar minder dan 250 personen  
 werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt.

Tabell 2: Innehav av immateriella rättigheter och intäkter per anställd, per 
företagsstorlek

Verschil in opbrengsten per werknemer van IER-eigenaren vergeleken met 
niet-IER- In het 

Grote bedrijven + 4.0%

mo's + 31.7%

Totaal + 28.0%

NB: Gebaseerd op waarnemingen van in totaal 130 555 bedrijven. Alle verschillen zijn statistisch significant vanaf een betrouwbaarheidsniveau van 99 procent 
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mer leidt en dat een toename van 10 procent van het aantal nationale merken tot een toename van 5,2 procent 
leidt. In het geval van octrooien leidt een toename van 10 procent van het aantal Europese octrooien dat een 
bedrijf bezit tot een toename van 1,8 procent en een toename van 10 procent van het aantal nationale octrooien 
tot een toename van 4,6 procent.

De analyse suggereert dat een toename van het aantal nationale modellen met 10 procent de bedrijfspresta-
ties met 0,7 procent verbetert. Voor de andere intellectuele-eigendomsrechten kon geen statistisch significant 
verband worden vastgesteld. Dit betekent dat er niet met meer dan 90% betrouwbaarheid kan worden gesteld 
dat er een positief verband bestaat tussen een stijging van het aantal relevante IER’s dat een bedrijf bezit en de 
economische prestaties van dat bedrijf.

2.3 Beperkingen van de studie en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek

De analyse die in deze studie wordt gepresenteerd, bevestigt dat er een sterk positief verband bestaat tussen 
de eigendom van verschillende soorten IER’s en de prestaties van bedrijven, gemeten naar de omzet per werk-
nemer en de gemiddelde lonen.

Net als bij alle andere statistische analyses moeten deze resultaten echter met de nodige omzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. Uit deze resultaten kan niet met zekerheid worden afgeleid dat het stimuleren van bedrijven om 
meer gebruik van IER’s te maken ertoe zal leiden dat hun bedrijfsprestaties verbeteren. Deze studie toont aan 
dat er een positief verband bestaat tussen het bezit van IER’s door bedrijven en de prestaties van die bedrijven. 
Mogelijk bestaan er diverse mechanismen die ervoor kunnen zorgen dat het verband tussen de eigendom van 
IER’s en bedrijfsprestaties werkt. Op basis van de beschikbare gegevens kunnen dergelijke mechanismen ech-
ter niet uit deze analyse worden opgemaakt.

De in deze studie gebruikte methodologie maakt het mogelijk de eigenaren van IE-rechten per naam van de 
onderneming, zoals deze in de IE-registers voorkomt, vast te stellen en deze naam te matchen met de ORBIS-
databank. ORBIS is de uitgebreidste bron van demografische en financiële informatie over Europese bedrijven 
die onderzoekers ter beschikking staat. ORBIS bevat echter niet voldoende informatie om de identiteit vast te 
stellen van alle begunstigden/gebruikers van IE-rechten naast de directe eigenaren.

De ORBIS-databank bevat gegevens over de economische verbanden tussen bedrijven (binnenlandse uitein-
delijke eigenaar en mondiale uiteindelijke eigenaar), maar deze informatie is niet volledig. Met andere woorden: 
er blijken bedrijven in ORBIS opgenomen te zijn die deel uitmaken van grotere economische groepen, maar 
waarvoor in ORBIS geen koppeling met eigendom vermeld staat.

In de gerandomiseerde steekproef die voor alle econometrische modellen die de kern van deze studie vormen 
(hoofdstuk 6) gebruikt is, is zoveel mogelijk rekening gehouden met koppelingen naar eigendom. Deze kleinere 
steekproef is zo goed mogelijk opgeschoond, zodat bedrijven die deel uitmaken van een grotere groepsstructuur, 
als één entiteit beschouwd worden. In de econometrische analyse zijn bedrijven die konden profiteren van de 
IE-rechten van andere ondernemingen binnen hun groep, dus niet behandeld als niet-eigenaren van IE-rechten. 
Om hierboven vermelde redenen kon dit opschoningsproces echter slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, en 
opschoning is niet haalbaar voor de grotere steekproef van 2,3 miljoen ondernemingen die voor de beschrijv-
ende statistieken is gebruikt.
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Hoewel een tekort aan toereikende informatie over de potentiële begunstigden van IE-rechten zowel grote 
ondernemingen als kmo’s treft, is de invloed ervan op de uitkomsten voor grote ondernemingen groter. 
Grote ondernemingen richten eerder dan kmo’s vestigingen op in vele Europese landen en vestigen eerder 
de eigendom van IE-rechten van een groep in één entiteit die de hele IE-portefeuille beheert. Hoewel deze 
IE-portefeuille geregistreerd wordt als de eigendom van slechts één bedrijf, profiteren alle bedrijven die deel 
uitmaken van de economische groep ervan.

Een economische analyse van de voordelen voor alle IE-gebruikers (eigenaren, gebruikers en licentiehoud-
ers) zou mogelijk meer informatie opleveren, maar er is geen archief dat voldoende gegevens over IE-
licenties bevat. Alle soortgelijke economische onderzoeken als de voorliggende studie, gebaseerd op grote 
steekproeven onder bedrijven, beperken zich daarom noodzakelijkerwijs tot de voordelen van IE-eigendom 
en niet tot het gebruik ervan.

Hoewel deze studie een bijdrage heeft geleverd aan een beter inzicht in de relaties tussen de prestaties 
van bedrijven en het hebben van IER’s, kan de dataset die voor deze studie is samengesteld nog voor veel 
meer ander onderzoek worden gebruikt. Er kan bijvoorbeeld een analyse worden gemaakt van afzonderlijke 
onderverdelingen van steekproeven van productie- en dienstverlenende bedrijven om zo meer te weten te 
komen over de invloed van IER’s op de prestaties van bedrijven in verschillende sectoren.

Een andere mogelijkheid voor toekomstig onderzoek is een uitgebreidere analyse van de invloed van IER’s 
op kmo’s en jonge ondernemingen. Met behulp van deze dataset kunnen bedrijven in micro-, kleine en mid-
delgrote ondernemingen5 worden onderverdeeld en kan een inschatting worden gemaakt van het verband 
tussen het aantal IER’s en de prestaties van KMO’s. Het zou de moeite waard zijn om deze dimensie nader 
te verkennen.

Ten slotte is de analyse in deze studie gebaseerd op het aantal IER’s dat ieder bedrijf in de steekproef had. 
Het zou een uitdaging zijn om de analyse in de toekomst verder te ontwikkelen zodat het mogelijk wordt 
te beoordelen welke invloed de “kwaliteit” van een octrooi, merk of model op dit verband heeft. IER’s van 
hogere kwaliteit hebben waarschijnlijk een grotere invloed op prestaties dan IER’s van lagere kwaliteit. De in 
deze studie gepresenteerde resultaten geven derhalve een ‘gemiddelde’ van deze effecten weer.

5  De categorie kmo wordt doorgaans op basis van het aantal werknemers verder in subcategorieën onderverdeeld: 1-10 (micro-ondernemingen),  
 11-50 (kleine ondernemingen) en 51-250 (middelgrote ondernemingen).
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