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01 / Cuvânt înainte

Importanța drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) pentru societate și economie în Europa a de-
venit din ce în ce mai evidentă în ultimii ani.

Studiul privind contribuția sectoarelor care utilizează intensiv DPI la economia UE, efectuat în 2013 în 
parteneriat cu Biroul European de Brevete, a demonstrat importanța acestor sectoare. Studiul a arătat 
că acestea asigură direct sau indirect 30 % din locurile de muncă, aproximativ 39 % din PIB-ul UE și 
90 % din comerțul extern. 

OAPI, prin intermediul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate intelectuală, a 
realizat o continuare a studiului, care analizează în mai mare detaliu influența acestor drepturi la nivel 
de întreprindere sau de societate comercială. Acest studiu, bazat pe date financiare oficiale publice 
provenind de la peste 2,3 milioane de întreprinderi din UE, se referă al societăți care dețin brevete, 
mărci și desene sau modele industriale atât la nivel național, cât și la nivelul UE. 

Studiul arată că este de patru ori mai probabil ca societățile mari să dețină DPI, comparativ cu societățile 
mai mici – 40 % din întreprinderile mari au înregistrat drepturi, comparativ cu 9 % din IMM-uri. De 
asemenea, studiul relevă că societățile care dețin DPI au rezultate mai bune decât cele care nu DPI. 
Aceasta este o constatare deosebit de importantă pentru cele 1,8 milioane de IMM-uri care au înregis-
trat DPI, deoarece acestea reprezintă o parte importantă a economiei UE. 

Rezultatele demonstrează că întreprinderile care dețin drepturi de proprietate intelectuală generează 
un venit mai mare pe angajat comparativ cu cele care nu dețin astfel de drepturi, au mai mulți angajați 
și plătesc salarii mai mare angajaților lor, iar această relație este deosebit de puternică în cazul IMM-
urilor. 

În opinia noastră, acesta este un mesaj foarte important pentru întreprinderile și factorii de decizie eu-
ropeni, subliniind cercul virtuos format de proprietatea intelectuală și performanța economică. Deși nu 
ar trebui să se interpreteze că se stabilește o legătură cauzală între deținerea de drepturi de proprietate 
intelectuală și un venit mai mare pe angajat, există cu toate acestea indicii între o legătură între cele 
două.
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Carolina Arias Burgos, economist

Echipa proiect

Mulțumiri

Pentru efectuarea acestui studiu s-au primit contribuții valoroase din partea statelor membre, a Co-
misiei Europene, a Oficiului European de Brevete, precum și a societății de consultanță Europe Eco-
nomics, care a elaborat partea tehnică a analizei.

De asemenea, autorii sunt recunoscători pentru observațiile privind proiectul de raport formulate de 
Carsten Fink (OMPI), Kamil Kiljanski (Comisia Europeană), Alan Marco și Asrat Tesfayesus (USPTO), 
Philipp Schautschick (TU München) și Mariagrazia Squicciarini (OCDE).

Prezentul raport va furniza date pentru o serie de proiecte ale Oficiului, inclusiv tabloul de bord al IMM-
urilor, care urmează să fie lansat în curând. Tabloul de bord este conceput pentru examinarea mai 
detaliată a utilizării drepturilor de proprietate intelectuală în rândul IMM-urilor și va fi elaborat de OAPI, 
prin intermediul Observatorului, în parteneriat cu Comisia Europeană.

Oficiul are convingerea că prezentul raport va avea o contribuție deosebită la înțelegerea mai amplă a 
rolului creativității și inovării în societatea și economia Uniunii Europene și va ajuta la comunicarea unui 
important mesaj, și anume că drepturile de proprietate intelectuală sunt disponibile pentru toți.

António Campinos 
Președinte, OAPI 
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02 / Rezumat

Una dintre misiunile Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală („Obser-
vatorul”) este aceea de a furniza informații bazate pe probe privitoare la impactul, rolul și percepția publică a 
proprietății intelectuale în economia Uniunii Europene (UE). În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, Observa-
torul derulează un program de studii socioeconomice. 

În septembrie 2013, a fost publicat un studiu de evaluare a contribuției pe care o au împreună sectoarele 
care utilizează în mod intensiv diversele tipuri de drepturi de proprietate intelectuală (DPI) la economia UE în 
ansamblu și la economiile statelor membre individuale.

Prezentul raport reprezintă o continuare a studiului și cercetează mai amănunțit rolul DPI, prin analizarea 
unui vast eșantion reprezentativ alcătuit din peste 130 000 de întreprinderi europene1, pentru a compara 
performanța economică a întreprinderilor care dețin DPI cu cea a întreprinderilor care nu dețin astfel de drep-
turi.

DPI incluse în studiu sunt brevetele, mărcile și desenele și modelele industriale (și orice combinație a 
acestora). Datorită naturii lor, nu sunt incluse aici drepturile de autor și indicațiile geografice, care au făcut par-
te din studiul din 20132. Pe de altă parte, prezentul studiu cuprinde atât DPI europene, cât și pe cele naționale, 
ceea ce reprezintă o extindere semnificativă a setului de date și oferă o imagine completă a portofoliului de 
DPI (atât europene, cât și naționale) deținut de fiecare întreprindere.

Datele privind portofoliul de DPI al fiecărei întreprinderi au fost corelate cu informațiile cuprinse în baza de 
date comercială ORBIS. Această bază de date oferă informații financiare și de altă natură despre milioane de 
întreprinderi europene, colectate din cererile solicitanților și din raportările contabile ale companiilor înscrise 
în registrele comerțului din toate statele membre ale UE. Corelarea bazelor de date DPI și a bazei de date 
ORBIS a fost efectuată pe baza deținerii DPI. Studiul utilizează informații financiare și nu numai referitoare 
la societățile care sunt înregistrate ca proprietari oficiali ai brevetelor, mărcilor și/sau desenelor și modelelor 
industriale. Unele societăți care fac parte din structuri de grup mai largi pot să nu fie proprietarii oficiali ai DPI 
(unitățile centrale ale grupului ar putea deține calitatea oficială de proprietari), însă utilizează DPI în activitățile 
lor comerciale. 

Există diverse modalități de măsurare a performanței economice a unei întreprinderi. Având în vedere con-
strângerile legate de date și nevoia de informații comparabile (care să elimine efectul mărimii întreprinderilor 
asupra rezultatelor statistice), am ales „venitul pe angajat” ca principal indicator al performanței între-
prinderilor.

1 Câteva dintre statisticile descriptive din Capitolul 5 se bazează pe un eșantion și mai mare, de peste 2,3 milioane de întreprinderi.

2 Principalul motiv este acela că datele cu privire la drepturile de autor nu se înregistrează întotdeauna, iar indicațiile geografice nu  
 se înregistrează de întreprinderi individuale. Prin urmare, datele privind deținerea acestor DPI la nivel de întreprindere pur și simplu  
 nu există.



2.1 Metodologie

Datele au fost analizate cu ajutorul a trei tipuri de metodologii:

În primul rând au fost compilate statistici descriptive, pentru a ilustra diferențele dintre întreprinderile care dețin 
DPI și cele care nu dețin DPI, din punctul de vedere al caracteristicilor economice ale întreprinderii. S-a testat 
semnificația statistică a diferențelor. Capitolul 5 prezintă rezultatele acestei analize.

În Capitolul 6 se raportează constatările analizei econometrice a datelor. Aceasta permite examinarea în pro-
funzime a corelației dintre deținerea DPI de către întreprinderi și performanța economică a acestora. Acest 
aspect este diferit față de studiul din 2013 privind sectoarele care utilizează intensiv DPI, care a descris structura 
economiei din punctul de vedere al utilizării DPI la nivel de sector, însă nu și-a propus să desprindă niciun fel 
de concluzii analitice. Din rezultatele analizei reiese în mod clar că există o legătură sistematică și pozitivă între 
deținerea DPI și performanța economică la nivel de întreprindere individuală. Prezentul studiu furnizează indicii 
privind această corelație, bazate pe analiza statistică a unui eșantion foarte mare de întreprinderi individuale.

Deși nu se poate dovedi o cauzalitate în sens strict, având în vedere datele disponibile, analiza econometrică 
permite cercetătorului să determine mai mulți factori suplimentari care afectează performanța economică și să 
„izoleze” relația dintre deținerea PI și performanța întreprinderilor. Există diverse teorii economice care sugerează 
o relație cauzală între deținerea PI și performanța întreprinderilor. Acestea vor fi discutate în prezentul raport.

În final s-a efectuat o analiză cluster a datelor. Această analiză urmărește identificarea categoriilor de întreprin-
deri („clustere”) care se aseamănă din punctul de vedere al deținerii DPI. Aceste clustere sunt apoi analizate 
pentru a se determina dacă există diferențe sistematice între ele în ceea ce privește variabilele de interes, cum 
ar fi venitul pe angajat sau numărul mediu de angajați pe întreprindere. Aceste rezultate sunt prezentate în 
Anexa 8.4.
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Setul de date a fost constituit în așa fel încât, dintre întreprinderile examinate, aproximativ jumătate (sau 63 
288) să dețină cel puțin un brevet, o marcă sau un desen/model industrial în portofoliul lor. Acest lucru permite 
compararea performanței întreprinderilor care dețin aceste DPI cu cea a întreprinderilor care nu le dețin. De 
asemenea, face posibilă analiza în detaliu a corelației dintre performanța unei întreprinderi și mărimea porto-
foliului de DPI al întreprinderii respective. Din câte știm, acoperirea acestui set de date este semnificativ mai 
mare decât a oricărei alte surse de date de acest tip disponibile în prezent, asigurând un eșantion suficient de 
mare pentru desprinderea unor concluzii solide și reprezentative.

Studiul nu formulează recomandări în materie de politici, întrucât acest lucru nu intră sub incidența sa. În 
schimb, furnizează informații care pot fi utilizate de factorii de decizie în activitatea lor și servește drept bază 
pentru a mări gradul de sensibilizare cu privire la PI în rândul cetățenilor europeni.
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2.2 Principalele constatări

Tabelul 1 prezintă principalele variabile financiare și de întreprindere pentru întreprinderile incluse în eșantion, 
pe anul 2010.

Tabelul 1: Valorile medii ale variabilelor selectate, în funcție de deținerea DPI

Număr de 
angajați

Venit pe angajat 
(EUR/an)

Salariu pe angajat 
(EUR/an)

Nu dețin DPI 93,6 225 540 37 996

Dețin DPI Toate DPI 547,3 290 106 45 520

Diferența procentuală față de 
întreprinderile care nu dețin DPI

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

Brevete 1 537,6 283 567 53 424

Diferența procentuală față de 
întreprinderile care nu dețin DPI

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

Mărci 569,9 292 011 45 139

Diferența procentuală față de 
întreprinderile care nu dețin DPI

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

Desene și modele industriale 2 103,1 296 316 46 747

Diferența procentuală față de 
întreprinderile care nu dețin DPI

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

Notă: Cifre bazate pe observațiile disponibile privind 132 277 de întreprinderi. Toate diferențele sunt semnificative statistic la nivel de 1 %. Grupul „Toate 
întreprinderile care dețin DPI” este definit ca acele întreprinderi care dețineau cel puțin un brevet, o marcă sau un desen/model industrial, sau orice combinație 
a acestora. Grupurile „Deținători de brevete”, „Deținători de mărci” și „Deținători de desene și modele industriale” sunt definite ca întreprinderi care dețineau 
cel puțin unul dintre DPI respective. Întrucât multe întreprinderi dețineau combinații ale celor trei DPI, deținătorii diverselor DPI se suprapun. 

După cum se vede în Tabelul 1, întreprinderile care dețin DPI tind să fie mai mari decât întreprinderile care nu 
dețin, după cum indică numărul de angajați (547 față de 94 de angajați în medie). Din acest motiv, indicatorii 
performanței economice, cum ar fi venitul, profiturile sau salariile, sunt exprimați pe angajat.

Astfel, întreprinderile care dețin DPI au în medie un venit pe angajat cu 29 % mai mare decât întreprinderile 
care nu dețin. Acesta poate fi considerat unul dintre rezultatele esențiale ale prezentului studiu. Din punctul 
de vedere al DPI luate în parte, avantajul în materie de performanță al întreprinderilor care dețin DPI este de 
26 % pentru brevete, 29 % pentru mărci și 31 % pentru desene și modele industriale.

De asemenea, tabelul 1 arată că întreprinderile care dețin DPI oferă în medie salarii cu 20 % mai mari 
decât întreprinderile care nu dețin DPI. Din acest punct de vedere, efectul cel mai puternic este asociat cu 
deținerea de brevete (41 %), urmată de deținerea de desene și modele industriale (23 %) și de mărci (19 %). 
Deși, din perspectiva venitului pe angajat, brevetele par să fie asociate mai puțin cu un plus de performanță 
decât mărcile și desenele/modelele industriale, ele constituie tipul de DPI care generează în medie cele mai 
mari recompense pentru angajați. Această constatare corespunde și cu rezultatele studiului anterior, care 
a analizat contribuția la economia UE a sectoarelor care utilizează intensiv DPI, din perspectiva produsului 
intern brut, a ocupării forței de muncă, a salariilor și a comerțului internațional3.

3 Sectoarele care utilizează intensiv drepturile de proprietate intelectuală: contribuția la performanța economică și la ocuparea forței de muncă în  
 Uniunea Europeană, OEB/OAPI, septembrie 2013.



Analiza econometrică de la Capitolul 6, ale cărei rezultate sunt sintetizate în tabelul 3 de mai jos, confirmă 
corelația pozitivă dintre utilizarea DPI și performanța economică, întreprinderile care utilizează DPI având 
un venit pe angajat cu 28 % mai mare decât întreprinderile care nu utilizează DPI.

În plus, analiza arată că această corelație este deosebit de clară în cazul întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri)4. Prezentul raport utilizează definiția IMM-urilor bazată pe numărul de angajați și pe cifra de 
afaceri. IMM-urile care dețin DPI au un venit pe angajat cu aproape 32 % mai mare decât IMM-urile care 
nu dețin deloc DPI. Astfel, deși majoritatea IMM-urilor din Europa nu dețin DPI, cele care dețin DPI au un 
venit pe angajat semnificativ mai mare. În cazul întreprinderilor mari, venitul pe angajat este cu 4 % mai 
mare pentru cele care dețin DPI, față de cele care nu dețin aceste drepturi. Aici analiza arată că 4 din 10 
întreprinderi mari din Europa dețin DPI, însă asocierea cu venitul mai mare pe angajat este mai puțin clară 
decât în cazul IMM-urilor. Este important să facem precizarea că aceste rezultate au fost obținute luându-
se în considerare alți factori care ar putea influența performanța unei întreprinderi, cum ar fi țara în care 
este situată sau sectorul de activitate.

Analiza econometrică de la Capitolul 6 arată, în plus, că creșterea performanței întreprinderilor depinde de 
tipul și de combinația de DPI. Cele mai mari creșteri ale venitului pe angajat sunt corelate cu deținerea de 
către întreprinderi a mărcilor (individuale) și a mărcilor combinate cu desenele și modelele industriale: 30 
%, respectiv 39 %. Întreprinderile care dețin doar brevete au un venit pe angajat cu 15 % mai mare, cele 
care dețin doar desene și modele industriale – 15 %, cele care  dețin brevete combinate cu mărci – 17 %, 
cele care dețin brevete combinate cu desene și modele industriale – 15 %, iar cele care dețin toate cele 
trei DPI – 16 %.

Cifrele de mai sus reflectă comparații binare. Cu alte cuvinte, întreprinderile care nu  dețin un anumit 
DPI sunt comparate cu întreprinderile care dețin dreptul respectiv. Cu ajutorul analizei econometrice, se 
poate  calcula și efectul creșterii numărului de DPI deținute de o întreprindere. Acest tip de analiză arată 
că o creștere de 10 % a portofoliului de mărci europene al unei întreprinderi este asociată cu o creștere 
de 2,8 % a venitului pe angajat, o creștere de 10 % a portofoliului de mărci naționale este asociată cu o 
creștere de 5,2 %, în vreme ce, în cazul brevetelor, o creștere de 10 % a portofoliului de brevete europene 
determină o creștere de 1,8 %, iar o creștere de 10 % a portofoliului de brevete naționale duce la o creștere 
de 4,6 %. În cazul desenelor și modelelor industriale naționale, analiza arată că o creștere de 10 % a 
portofoliului este asociată cu o creștere de 0,7 % a performanței. Analiza econometrică nu a putut stabili o 
corelație semnificativă statistic pentru celelalte DPI, ceea ce înseamnă că nu se poate afirma cu un factor 

4 Un IMM este definit la articolul 2 din anexa la Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și  
 mijlocii (2003/361/CE) ca o întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați și a cărei cifră de afaceri nu depășește 50 milioane EUR și/sau al cărei  
 bilanț anual total nu depășește 43 milioane EUR.

Tabelul 2: Deținerea DPI și venitul pe angajat, în funcție de mărimea întreprinderilor

Diferența dintre întreprinderile care dețin DPI și cele care nu dețin drepturi, din 
perspectiva venitului pe angajat

Întreprinderi mari + 4.0%

IMM-uri + 31.7%

Total + 28.0%

Notă: Cifre bazate pe observarea unui număr total de 130 555 de întreprinderi. Diferențele sunt semnificative statistic la un nivel de încredere de 99 %.
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de încredere de peste 90 % că există o corelație pozitivă între creșterea portofoliului de DPI relevante al unei 
întreprinderi și performanța ei economică.

2.3 Limitările studiului și direcții de cercetare viitoare

Analiza prezentată în acest studiu confirmă faptul că există o corelație pozitivă puternică între deținerea diferite-
lor tipuri de DPI și performanța întreprinderilor, măsurată prin venitul pe angajat și salariile medii oferite.

Ca în orice analiză statistică, aceste rezultate trebuie interpretate însă cu precauție. Ele nu constituie dovezi 
concludente pentru a presupune că încurajarea întreprinderilor să utilizeze în mai mare măsură DPI va deter-
mina creșterea performanței acestora. Studiul arată o corelație pozitivă între întreprinderile care dețin DPI și 
performanța lor (măsurată prin venitul pe angajat). Într-adevăr, pot exista mai multe mecanisme prin care să 
poată funcționa legătura dintre deținerea DPI și performanța întreprinderilor. Pe baza datelor disponibile nu este 
însă posibilă diferențierea acestor mecanisme în cadrul analizei. 

Metodologia utilizată în prezentul studiu permite identificarea deținătorilor de DPI în funcție de numele întreprin-
derii, așa cum apare în registrele DOP, și corelează acest nume cu baza de date ORBIS. ORBIS este cea mai 
largă sursă de informații demografice și financiare pe care cercetătorii o au la dispoziție cu privire la întreprinder-
ile europene. În ORBIS nu există însă suficiente informații pentru a identifica toți beneficiarii/utilizatorii de DPI, în 
afara proprietarilor oficiali ai acestora. 

Deși baza de date ORBIS conține informații cu privire la legăturile economice dintre societăți (deținător pe piața 
națională și deținător pe piața globală), aceste informații nu sunt complete. Cu alte cuvinte, în ORBIS par să 
existe întreprinderi care fac parte din grupuri economice mai largi, dar pentru care ORBIS nu raportează legături 
de proprietate. 

Legăturile de proprietate au fost luate în considerare în cea mai mare măsură posibilă în eșantionul randomizat 
care a fost utilizat pentru toate modelele econometrice care stau la baza prezentului studiu (capitolul 6). În acest 
eșantion mai mic s-a efectuat o selecție, astfel încât întreprinderile care fac parte dintr-o structură de grup mai 
largă să fie considerate o singură entitate. Astfel, în analiza econometrică, întreprinderile care ar putea beneficia 
de drepturile de proprietate intelectuală deținute de alte entități din grupul lor nu au fost tratate ca întreprinderi 
care nu dețin DPI. Acest proiect de selecție a putut fi însă efectuat doar parțial, din motivele explicate mai sus, iar 
efectuarea lui în eșantionul mai larg de 2,3 milioane de întreprinderi care este utilizat pentru statisticile descrip-
tive nu este fezabilă.

Deși lipsa de informații suficiente despre potențialii beneficiari de DPI afectează atât întreprinderile mari, cât și 
IMM-urile, impactul asupra rezultatelor pentru întreprinderile mari este mai mare. Probabilitatea ca întreprinder-
ile mari să înființeze sucursale în multe țări europene și să grupeze deținerea DPI într-o singură entitate care 
gestionează întregul portofoliu DPI este mai mare decât în cazul IMM-urilor. Deși înregistrat ca fiind deținut de 
o singură întreprindere, acest portofoliu DPI aduce beneficii tuturor întreprinderilor care fac parte din grupul 
economic. 

Analiza economică a beneficiilor acumulate pentru toți utilizatorii de DPI (deținători, utilizatori și deținători de 
licențe) ar putea eventual să genereze mai multe informații. Nu există însă niciun registru disponibil public care 
să conțină suficiente informații cu privire la deținerea de licențe DPI. Prin urmare, toate studiile economice simi-
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lare prezentului studiu, care sunt bazate pe eșantioane mari de întreprinderi, sunt în mod necesar limitate la 
beneficiile deținerii DPI, mai degrabă decât la cele ale utilizării. 

Deși prezentul studiu a contribuit la îmbunătățirea înțelegerii legăturii dintre performanța întreprinderilor 
și deținerea DPI de către acestea, sunt necesare cercetări ulterioare, care să utilizeze setul de date com-
pilat pentru acest studiu. De exemplu, se pot efectua analize ulterioare asupra subeșantioanelor separate 
alcătuite din întreprinderile prelucrătoare și din întreprinderile din sectorul serviciilor, pentru a se examina 
mai în profunzime modul în care impactul DPI asupra performanței întreprinderilor variază între sectoare.

O altă direcție viitoare de cercetare ar fi analiza mai detaliată a impactului DPI asupra IMM-urilor și a în-
treprinderilor tinere. Setul de date permite defalcarea întreprinderilor în microîntreprinderi, întreprinderi 
mici și mijlocii5 și având în vedere estimarea că există o corelație semnificativă între portofoliile de DPI și 
performanța IMM-urilor, această dimensiune ar merita analizată mai în detaliu.

În sfârșit, analiza din prezentul studiu se bazează pe inventarul drepturilor de proprietate intelectuală deținute 
de fiecare întreprindere din cadrul eșantionului. O continuare incitantă ar fi dezvoltarea ulterioară a analizei 
astfel încât să se evalueze în ce măsură este afectată această relație de „calitatea” unui brevet, a unei mărci 
sau a unui desen/model industrial. Există probabilitatea ca DPI de mai bună calitate să aibă un impact mai 
mare asupra performanței decât DPI de calitate mai slabă. Așadar, rezultatele prezentate în acest studiu 
reprezintă o „medie” a acestor efecte.

5  Categoria IMM-urilor este împărțită de regulă în subcategorii, în funcție de numărul de angajați: 1-10 (microîntreprinderi), 11-50 (întreprinderi mici)  
 și 51-250 (întreprinderi mijlocii).
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Drepturile de proprietate intelectuală și 
performanța întreprinderilor din Europa
Analiză economică

Raport de analiză la nivelul întreprinderilor, Iunie 2015

REZUMAT

REZUMAT  11



www.oami.europa.eu

Drepturile de proprietate intelectuală și 
performanța întreprinderilor din Europa
Analiză economică

Raport de analiză la nivelul întreprinderilor, Iunie 2015

REZUMAT


