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Fusies en innovatie in  
de farmaceutische industrie

Fusies komen om verschillende redenen tot 
stand: om kosten te besparen, om marktaandeel 
te winnen, of om een nieuwe markt te betreden 
(Mueller, 1995). Er wordt ook wel gesteld dat 
bedrijven door te fuseren nieuwe kennis en 

nieuwe technologische vaardigheden bemachtigen (Ahuja en 
Katila, 2001; Desyllas en Hughes, 2010). De farmaceutische 
industrie was lange tijd een van de meest winstgevende indus-
trieën (Scherer, 2000) maar staat nu onder druk. Dit is  om-
dat zij in toenemende mate moeite heeft om nieuwe block-
buster-medicijnen (medicijnen die meer dan een miljard 
dollar per jaar opleveren)  te ontwikkelen  en ook omdat de 
prijs en kosten vanwege regulering dichter bij elkaar komen te 
liggen. Van Fusies wordt verondersteld zij  een bedrijf nieuwe 
kennis en technologische vaardigheden brengen die de winst-
gevendheid vergroten (Cassiman et al., 2005; Scherer, 2000). 
In toenemende mate proberen met name grote spelers in deze 
industrie, waar voor nagenoeg alle ontwikkelde kennis ook 
een patent wordt aangevraagd, een neerwaartse trend in on-
derzoeksproductiviteit (Paul et al., 2010) te weerstaan door 
O&O uit te besteden via overnames (Higgins en Rodriguez, 
2006).

Data en MethoDe
Het is echter de vraag of fusies en overnames de schaal- en 
scopevoordelen geven die een bedrijf in staat stellen innova-
tiever te zijn dan voorheen (Desyllas en Hughes, 2010). Om 
deze vraag te beantwoorden zijn alle 112 fusies en overnames 
in de farmaceutische sector (SIC-codes 2834–2837) die in 
 Europa tot stand kwamen in de jaren 2000 tot en met 2007 
geanalyseerd op basis van Thomson Reuter SDC-data. Rela-
tief kleine overeenkomsten van minder dan tien miljoen euro 

zijn buiten beschouwing gelaten, omdat die sterk verschillen 
van grote overeenkomsten, en omdat grote bedrijven deze 
sector domineren. Door deze data te regresseren op data van 
het European Patent Office over het patenteergedrag, is ge-
keken of een overeenkomst heeft geleid tot veranderingen in 
het patenteergedrag over de periode van drie jaar vóór tot drie 
jaar ná de overeenkomst. 

Resultaten
De verwachtingen van toegenomen innovativiteit als gevolg 
van fusie- en overname-overeenkomsten (F&O-overeenkom-
sten) houden geen stand: Er is meer dan zestig procent kans 
dat patenteren vermindert na een F&O-overeenkomst. In fi-
guur 1 is voor alle F&O’s de waarschijnlijkheidsratio geplot – 
de kans op een toename van patenteerintensiteit gedeeld door 
de kans op een afname van de patenteerintensiteit als gevolg 
van fusies en overnames. Deze bevindingen zijn in lijn met 
eerdere bevindingen van Hitt et al. (1991) voor de VS. Figuur 
2 geeft aan hoe de gemiddeld hogere patenteerintensiteit in 
de jaren vóór een F&O-overeenkomst nadien afneemt.

VeRMinDeRDe patenteeRintensiteit
De vraag is nu hoe de vermindering van de patenteerintensi-
teit te verklaren is. Tabel 1 toont de effecten van een aantal in 
de literatuur aangehaalde verklaringen voor verandering van 
patenteerintensiteit in kennisintensieve sectoren in het alge-
meen en de farmaceutische industrie in het bijzonder. 

Het verschil in patenteerintensiteit voor en na een F&O-
overeenkomst laat zich deels verklaren door het verschil in de 
mate waarin de bedrijven financieel succesvol zijn: succesvolle 
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De farmaceutische industrie zit in een crisis. Deze industrie ziet 
de patenten op haar blockbuster-medicijnen aflopen en de druk 
om prijzen te dempen toenemen. De noodzaak van innoveren is er 
hoog. Fusies en overnames zullen niet zorgen voor meer innovatie 
in deze sector.

effect van verschillen tussen overname-  
partners op patenteerintensiteit (logit-regressie)

tabel 1

Coëfficiënt Standaardfout
Verschil in RtV –3,678** 1,874
Verschil in grootte –1,701*** 0,529
Mate van technologische  
verwantschap  0,569 0,577
Constante –0,696 0,502

**/*** Significant op respectievelijk vijf- en éénprocentsniveau
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bedrijven (gemeten als rentabiliteit van het totaal vermogen – 
RTV) die bedrijven in moeilijkheden overnemen. Ook wordt 
wel gesteld dat bedrijven die de onderzoeksproductiviteit 
vanwege overnames intern achteruit zien gaan, hun kennispo-
sitie willen verstevigen (Higgins en Rodriguez, 2006). Eerder 
onderzoek geeft inderdaad aan dat de O&O-uitgaven van het 
gezamenlijke bedrijf na een overname toenemen (Bertrand, 
2009). Onze resultaten laten zien dat de patenteerintensiteit 
daalt. Een strategie van overnames door relatief succesvolle 
bedrijven is geen oplossing voor het vinden van de nieuwe 
technische doorbraken die de industrie nodig heeft. De on-
derzoeksproductiviteit neemt er niet door toe.

Daarnaast wordt gedacht dat bedrijven in de farmaceu-
tische industrie vanwege de onzekerheid en de hoge kosten  
een talentpool-model hanteren (Roijakkers en Hagedoorn, 
2006). Kleine start-ups worden door grote spelers overgeno-

men wanneer de kennis of het product zich al in zekere mate 
bewezen heeft, zodat de eerste, meest risicovolle fasen kunnen 
worden overgeslagen om vervolgens maximaal de schaalvoor-
delen te benutten om het medicijn door de testfasen te lood-
sen, in productie te nemen en te vermarkten. Wanneer iets 
dergelijks aan de orde zou zijn in de farmaceutische industrie, 
dan leidt dat in ieder geval niet tot meer patenttoekenningen 
na een overeenkomst, want naarmate de betrokken partijen 
in grootte meer van elkaar verschillen neemt de patenteer-
intensiteit na de overeenkomst sterk af. Grote bedrijven lij-
ken vaker volledig uitontwikkelde technologieën van relatief 
kleine bedrijven te vermarkten. Wanneer betrokken partijen 
actief zijn op verwante technische gebieden, leidt een fusie of 
overname juist wel tot een toename van het aantal patentaan-
vragen na een overeenkomst, zoals verwacht (Cassiman et al., 
2005). Het effect is echter niet statistisch significant.

ConClusie
Spelers in de farmaceutische industrie staan onder grote druk 
omdat het steeds moeilijker blijkt de kennis te ontwikkelen 
die nodig is om nieuwe blockbuster-medicijnen op de markt 
te brengen. Door aflopende patenttermijnen van bestaande 
producten krijgen zij in toenemende mate te maken met con-
currentie van producenten van generieke medicijnen. Daar-
naast staan prijzen onder druk omdat reguleringsinstanties de 
kosten van de medische zorg willen beperken. Veel bedrijven 
in deze sector trachten nieuwe medicijnen te ontwikkelen 
middels het overnemen van of fuseren met een andere speler. 
Een analyse van alle grote F&O-overeenkomsten in Europa 
in de periode 2000–2007 laat zien dat zulke overeenkomsten 
overwegend zullen leiden tot afname van kennisontwikke-
ling, gemeten aan het aantal patentaanvragen. 

Het zijn met name de grote bedrijven in deze sector zijn 
die de kleintjes overnemen, maar zij doen dat niet om de over-
genomen technologie verder te ontwikkelen. Dit is een indus-
trie waarin een arbeidsdeling tussen kennisontwikkeling en 
marketing optreedt. Voor spelers uit Nederland en menig an-
der land lijkt er geen andere rol weggelegd in deze sector dan 
bij te dragen aan de talentpool van kleine spelers die nieuwe 
kennis ontwikkelen, waarbij de kleine spelers hopen dat een 
groter bedrijf hen bijtijds en voor een goede prijs overneemt.
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Voorspelde patenteerintensiteit na  
een F&o-overeenkomst, per overeenkomst

Verandering in patenteergedrag  
rondom een F&o-overeenkomst in jaar nul

Figuur 1 Figuur 2
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Jaren voor en na het sluiten van overeenkomst
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