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Резултатите от ново проучване показват, че 
интелектуалната собственост е полезна за 
европейската икономика 
 
Резултатите от съвместно последващо проучване на ЕПВ и EUIPO 
потвърждават икономическите ползи за Европа от патентите, марките, 
дизайните и други форми на защита на интелектуалната собственост. 
 
 
Мюнхен/Аликанте, 25 октомври 2016 г. Европейското патентно ведомство 
(ЕПВ) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) 
днес публикуваха своето второ съвместно проучване с обхват целия ЕС 
относно въздействието на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) 
върху европейската икономика, и по-конкретно върху БВП, заетостта, 
трудовите възнаграждения и търговията. 
 
Съгласно резултатите от проучването около 42 % от общата икономическа 
дейност в ЕС (на стойност около 5,7 трилиона евро годишно) се генерират от 
отраслите с интензивно използване на ПИС, а приблизително 38 % от цялата 
заетост в ЕС (82 милиона работни места) произтича от отрасли с по-висока от 
средната степен на използване на ПИС. В доклада се съдържа и 
констатацията, че средните трудови възнаграждения в отраслите с интензивно 
използване на ПИС са с повече от 46 % по-високи, отколкото в останалите 
отрасли.  
 
Освен това тези отрасли изглежда са демонстрирали по-голяма устойчивост в 
условията на икономическата криза: сравнение на резултатите от настоящото 
проучване (което обхваща периода 2011—2013 г.) с резултатите от неговото 
предходно издание (за периода 2008—2010 г.) разкрива, че приносът на тези 
отрасли за икономиката на ЕС е отбелязал неголям ръст. 
 
Председателят на ЕПВ Benoît Battistelli изтъкна: „Нашият втори съвместен 
доклад потвърждава ползите от патентите и други форми на защита на 
правата върху интелектуалната собственост за европейската икономика. Днес 
нематериалните активи имат все по-голямо значение за иновативните 
дружества, и по-специално за МСП, но също така и за изследователските 
центрове и университетите. Отново виждаме, че тази област има положително 
въздействие върху работните места, растежа и просперитета. За да може 
Европа да продължи да бъде конкурентна в глобалната икономика обаче, тя 
трябва да продължи да насърчава развитието и използването на нови 
технологии иновации.“  
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António Campinos, изпълнителен директор на EUIPO, посочи: „Бързо 
променящият се характер на икономическата дейност през XXI в. означава, че 
ЕС и глобалната икономика зависят в голяма степен от инструментите за 
защита на правата върху интелектуалната собственост като марките, 
дизайните, патентите и др. Настоящият доклад показва, че тази зависимост 
продължава да нараства, както и че упражняването на тези права често е 
взаимно свързано. Оттук произтича предизвикателството да гарантираме, че 
правата върху интелектуалната собственост са по-достъпни за всички 
предприятия, включително МСП, и се ползват с ефективна защита от 
нарушения, за да помогнем на ЕС да запази своя новаторски потенциал, който 
и в бъдеще да генерира работни места и растеж“. 
 
Проучването обхваща широк диапазон от права върху интелектуалната 
собственост (патенти, марки, дизайни, авторско право, географски означения 
(ГО) и правна закрила на сортовете растения), идентифицира отраслите, в 
които тези права се използват относително интензивно, и представя 
количествена оценка на приноса на тези отрасли за различни икономически 
показатели на равнище ЕС, и по-специално за брутния вътрешен продукт 
(БВП), заетостта, трудовите възнаграждения и външната търговия. 
Използваната методология е сходна с приложената в рамките на предходното 
проучване на ЕПВ и EUIPO, публикувано през 2013 г., и сравними проучвания, 
проведени в Съединените щати.  
 
Икономически отрасли в ЕС, в които интензивно се използват зелени 
технологии 
 
Според доклада на отраслите с интензивно използване на интелектуална 
собственост се падат приблизително 90 % от търговията на ЕС с останалата 
част от света. Съгласно констатациите от проучването ЕС заема водещи 
позиции по-специално в областта на технологиите за намаляване на 
изменението на климата, сектор, в който са заети 1,2 % от работната сила в 
ЕС, но генерира 2,1 % от икономическите резултати и значителен дял от 
положителния търговски баланс между ЕС и останалата част от света.  
 
Отраслите с интензивно използване на дизайни имат важно значение като 
двигател на търговията 
 
Европейските предприятия имат високи показатели и по отношение на 
използването на дизайни. Делът на отраслите, които се отличават с 
интензивно използване на дизайни, във външнотърговския баланс на ЕС през 
2013 г. е възлизал на повече 243 милиарда евро. Дружествата, които работят 
интензивно с дизайни, са генерирали 18 % от БВП на ЕС и са създали 
38,7 милиона работни места. 
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Според доклада около половината от всички отрасли от икономиката на ЕС 
използват интензивно интелектуална собственост, като инженерните отрасли, 
секторът на недвижимите имоти, финансовите и застрахователните дейности, 
производството на моторни превозни средства, производството на компютри и 
фармацията се нареждат между двадесетте най-активно използващи права 
върху интелектуална собственост отрасли в Европа.  
 
Подобно проучване, публикувано през септември 2016 г. от Ведомството за 
патенти и търговски марки на САЩ, съдържа сравними констатации за 
икономиката на Съединените щати. Значението на икономическите отрасли, 
отличаващи се с интензивно използване на права върху интелектуална 
собственост, за заетостта и БВП е малко по-голямо в Европа, отколкото в 
Съединените щати. Отраслите с интензивно използване на ПИС имат 
значителен принос и за външната търговия на Съединените щати, като и този 
показател отбелязва малко по-висока стойност в Европа. И двете проучвания 
съдържат констатацията, че трудовите възнаграждения на работещите в 
отраслите с интензивно използване на ПИС са по-високи с 46 % в сравнение с 
останалите отрасли на икономиката. 

Допълнителна информация  

• Проучването е публикувано на уебсайта на ЕПВ: 
• Проучването е публикувано на уебсайта на EUIPO: 
• #IPvalue 

 
Връзки с медиите: 
 
ЕПВ 
Rainer Osterwalder 
Тел.: +49 (0)89 2399 1820 
rosterwalder@epo.org 
 
 
EUIPO 
Laura CASADO Claire CASTEL 
Тел.: +34 965 13 8934 Тел.: +34 965 13 9735 
Laura.CASADO@euipo.europa.eu Claire.CASTEL@euipo.europa.eu  
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