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SAMENVATTING 

 

 

Sinds 2013 voeren EUIPO, via het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-

eigendomsrechten, en het Europees Octrooibureau (EOB) regelmatig evaluaties uit van de 

intensiteit waarmee van intellectuele-eigendomsrechten (IER) gebruik wordt gemaakt in de sectoren 

van de Unie. In die onderzoeken wordt de bijdrage van IER-intensieve sectoren in de economie van 

de EU uitgedrukt aan de hand van de werkgelegenheidsgraad, het aandeel in het bbp en de 

buitenlandse handel van de EU. De omvangrijke datasets die voor die onderzoeken worden 

aangelegd, worden in dit verslag gebruikt om meer inzicht te krijgen in de dynamische ontwikkeling 

van de sectoren in de EU in de afgelopen jaren, waarbij de nadruk ligt op mogelijke verbanden 

tussen deze dynamische veranderingen en de intensiteit waarmee van IER gebruik wordt gemaakt. 

 

Uit deze analyses blijkt dat in de hele economie van de EU steeds vaker een beroep wordt gedaan 

op IER. De eigendom van IER blijft sterk geconcentreerd in IER-intensieve sectoren, vooral dan bij 

octrooien en modellen. Het aandeel intellectuele-eigendomsrechten dat aan de niet-IER-intensieve 

sectoren kan worden toegerekend, is tussen 2004 en 2014 echter gegroeid. De intensiteit van het 

gebruik van IER is in veel sectoren toegenomen, maar die toename verliep sneller bij niet-IER-

intensieve sectoren dan bij IER-intensieve sectoren. 

 

Van oudsher wordt aangenomen dat de eigendom van intellectuele-eigendomsrechten vooral een 

zaak is van de maakindustrie. De maakindustrie neemt nog steeds het grootste deel van de octrooi- 

en modelaanvragen voor zijn rekening, maar het aandeel van de IER-aanvragen liep de afgelopen 

jaren terug. Hoewel de maakindustrie nog steeds het grootste aantal merkaanvragen telt, bedraagt 

haar aandeel in alle aanvragen maar een derde van die uit de periode 2010-2014. Merken zijn veruit 

de meest veelzijdige van alle intellectuele-eigendomsrechten en worden in de hele economie van 

de EU op grote schaal aangewend. 

 

IER-intensieve sectoren zijn doorgaans productiever dan niet-IER-intensieve sectoren. De 

verschillen op het gebied van productiviteit tussen deze twee sectortakken zijn groter bij de diensten- 

en handelssectoren dan bij de maakindustrie. Bovendien bestaat er met uitzondering van de 

modelintensieve maakindustrie een positieve correlatie tussen de intensiteit waarmee van 

intellectuele-eigendomsrechten gebruik wordt gemaakt en de productiviteit. Het negatieve verband 
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tussen de intensiteit waarmee een beroep wordt gedaan op modellen in de maakindustrie en de 

productiviteit in die sector kan erop wijzen dat modelrechten een bijzonder belangrijke vorm van IER-

bescherming kunnen zijn in meer traditionele en minder productieve sectoren. Anderzijds werd van 

alle IER-intensieve maakindustrietakken de modelintensieve maakindustrie gekenmerkt door de 

grootste productiviteitstoename tussen 2011 en 2017. 

 

Uit de analyse van de productiviteitsdynamiek blijkt dat de productiviteit sneller toeneemt in IER-

intensieve dan in niet-IER-intensieve sectoren. Het verschil in de toegenomen productiviteitscijfers 

tussen niet-IER-intensieve en IER-intensieve sectoren is echter kleiner dan bij de 

productiviteitsniveaus. In sommige sectortakken, zoals de maakindustrie en de handelssector, is de 

productiviteitsstijging het gevolg van een stijging van de toegevoegde waarde in combinatie met een 

daling van het aantal werknemers. 

 

Uit de analyse van gegevens over de bedrijvendemografie blijkt dat in de maakindustrie over het 

algemeen minder ondernemingen worden opgericht in IER-intensieve takken dan in niet-IER-

intensieve takken van die sector. Anderzijds is een hogere oprichtingsgraad van ondernemingen 

kenmerkend voor IER-intensieve dienstensectoren en niet voor niet-IER-intensieve 

dienstensectoren. Bovendien is de correlatiegraad tussen het aantal opgerichte ondernemingen en 

de intensiteit van het gebruik van intellectuele-eigendomsrechten over het algemeen enigszins 

positief in de dienstensector, maar negatief in de maakindustrie. Dit zou erop kunnen wijzen dat er 

relatief hoge toegangsdrempels zijn voor de IER-intensieve maakindustrieën. 

 

Deze trends blijken ook uit de over het algemeen positieve nettogroei van de bedrijvenpopulatie in 

de dienstensector, die in het geval van IER-intensieve sectoren sterker is dan die in de niet-IER-

intensieve sectoren. In de maakindustrie is een negatieve nettogroei van de bedrijvenpopulatie 

tussen 2013 en 2018 kenmerkend voor de IER-intensieve sectoren, wat betekent dat het aantal 

ondernemingen afneemt. Dit steekt af tegen de bescheiden positieve nettogroei van de 

bedrijvenpopulatie die bij de niet-IER-intensieve maakindustrieën is vastgesteld. De 

overlevingskansen lijken niet significant te worden beïnvloed door de intensiteit waarmee de 

sectoren gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten. 

 

Ten slotte leidt de analyse van de opkomst van snelgroeiende ondernemingen tot de conclusie dat 

verschillende IER-intensieve sectoren tussen 2014 en 2018 vaker dit soort ondernemingen telden 
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dan de niet-IER-intensieve sectoren. De opkomst van snelgroeiende ondernemingen was het sterkst 

bij de octrooi-intensieve sectoren in de maakindustrie en de dienstensector. 

 

De resultaten bevestigen eerdere bevindingen van academisch onderzoek. De innoverende 

activiteiten van bedrijven bleken een belangrijke factor voor de toename van de productiviteit. Een 

hogere innovatiegraad vergroot ook de kans op uitzonderlijke prestaties. Aangezien toegenomen 

innovatie verband houdt met een frequentere uitoefening van intellectuele-eigendomsrechten, zijn 

IER-intensieve sectoren over het algemeen productiever en worden zij gekenmerkt door een groter 

aandeel van snelgroeiende ondernemingen. 

 

In recente academische literatuur wordt ook de relatie tussen immateriële activa, met inbegrip van 

intellectuele-eigendomsrechten, en marktconcentratie onderzocht. Uit de in dit onderzoek 

gerapporteerde resultaten blijkt dat intensiteit waarmee van intellectuele-eigendomsrechten gebruik 

wordt gemaakt kan leiden tot een verschillende dynamiek in de maakindustrie en de dienstensector. 

Het intenser gebruik van intellectuele-eigendomsrechten kan verband houden met een zwakkere 

sectordynamiek (d.w.z. minder nieuwe bedrijven) in de maakindustrie, maar kan ook wijzen op meer 

dynamiek en nieuwe marktkansen in de dienstensector die tot een hoger toetredingspercentage van 

bedrijven leiden. Die veronderstellingen moeten wegens de methodologische en 

gegevensbeperkingen als voorlopig worden beschouwd, maar bieden interessante vooruitzichten 

voor toekomstig onderzoek. 
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