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Naujo tyrimo duomenimis, intelektinė nuosavybė yra 
naudinga Europos ekonomikai  
 
Atlikus bendrą Europos patentų tarnybos (EPT) ir Europos Sąjungos 
intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) tolesnį tyrimą patvirtinta ekonominė 
patentų, prekių ženklų, dizaino ir kitų formų intelektinės nuosavybės nauda 
Europai. 
 
 
Miunchenas / Alikantė, 2016 m. spalio 25 d. Europos patentų tarnyba (EPT) ir 
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) šiandien paskelbė savo 
antrąjį ES masto intelektinės nuosavybės teisių poveikio Europos ekonomikai tyrimą 
atsižvelgiant į BVP, užimtumą, darbo užmokestį ir prekybą. 
 
Atlikus tyrimą nustatyta, kad daugiau kaip 42 proc. visos Europos Sąjungoje 
vykdomos ekonominės veiklos (pinigine išraiška – apie 5,7 trln. EUR kasmet) 
sukuriama intensyvaus naudojimosi intelektinės nuosavybės teisėmis sektoriuose, o 
apie 38 proc. viso užimtumo Europos Sąjungoje (82 mln. darbo vietų) yra susiję su 
sektoriais, kuriuose intelektinės nuosavybės teisėmis naudojamasi intensyviau už 
vidurkį. Ataskaitoje taip pat nustatyta, kad intensyvaus naudojimosi intelektinės 
nuosavybės teisėmis sektoriuose vidutinis darbo užmokestis yra daugiau kaip 
46 proc. didesnis nei kituose sektoriuose.  
 
Be to, atrodo, kad šie sektoriai buvo atsparesni ekonomikos krizei: palyginus šio ir 
ankstesnio tyrimų (kurie apima atitinkamai 2011–2013 ir 2008–2010 m. laikotarpius) 
rezultatus matyti, kad šių sektorių indėlis į ES ekonomiką šiek tiek padidėjo. 
 
EPT pirmininkas Benoît Battistelli teigė: „Mūsų antrojoje bendroje ataskaitoje 
patvirtinta patentų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių nauda Europos ekonomikai. 
Nematerialusis turtas novatoriškoms įmonėms, visų pirma MVĮ, taip pat mokslinių 
tyrimų centrams ir universitetams šiandien yra vis svarbesnis. Vėl matome, kad tai 
turi teigiamą poveikį darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimui ir klestėjimui. Tačiau, 
kad išliktų konkurencinga pasaulio ekonomikoje, Europa turi dar labiau skatinti kurti ir 
naudoti naujas technologijas ir naujoves.“  
 
EUIPO vykdomasis direktorius António Campinos teigė: „XXI a. sparčiai besikeičiant 
verslo pobūdžiui, ES ir pasaulio ekonomika labai priklauso nuo intelektinės 
nuosavybės teisių, pavyzdžiui, prekių ženklų, dizaino, patentų ir kitų teisių. Iš 
dabartinės ataskaitos matyti, kad ekonomika tampa vis labiau priklausoma nuo šių 
teisių ir kad šios teisės dažnai būna tarpusavyje susijusios. Dėl to, siekiant padėti ES 
išlaikyti savo inovacinius privalumus, toliau skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo 
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vietas, susiduriama su sunkumais bandant užtikrinti, kad visos įmonės, įskaitant MVĮ, 
galėtų geriau naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis ir kad šios teisės būtų 
veiksmingai apsaugotos nuo pažeidimų.“ 
 
Tyrime nagrinėjamos įvairios intelektinės nuosavybės teisės (patentai, prekių 
ženklai, dizainas, autorių, geografinių nuorodų (GN) teisės ir augalo veislės teisinė 
apsauga), jame nustatomi sektoriai, kuriuose šiomis teisėmis naudojamasi palyginti 
intensyviai, ir įvertinama, kiek šie intensyvaus naudojimosi intelektinės nuosavybės 
teisėmis sektoriai prisideda prie įvairių ekonominių rodiklių, visų pirma susijusių su 
ES lygmens bendruoju vidaus produktu (BVP), užimtumu, darbo užmokesčiu ir 
išorės prekyba. Atliekant šį tyrimą taikyti metodai buvo panašūs į ankstesnio EPT ir 
EUIPO tyrimo, kurio rezultatai paskelbti 2013 m., ir panašių JAV atliktų tyrimų 
metodus.  
 
ES pramonėje didelė žaliųjų technologijų paklausa 
 
Ataskaitos duomenimis, intensyvaus naudojimosi intelektinės nuosavybės teisėmis 
sektoriuose vyksta maždaug 90 proc. ES prekybos su kitomis pasaulio šalimis. 
Atlikus tyrimą nustatyta, kad Europos Sąjungoje ypač intensyviai kuriamos klimato 
kaitos švelninimo technologijos, šiuose sektoriuose dirba 1,2 proc. ES darbo jėgos ir 
sukuriama 2,1 proc. ekonomikos našumo, taip pat didelė dalis teigiamo ES prekybos 
su kitomis pasaulio šalimis balanso.  
 
Intensyvaus naudojimosi dizaino teisėmis sektoriai – svarbi prekybos varomoji 
jėga 
 
Europos įmonės pasiekia puikių rezultatų ir dizaino srityje. Sektoriai, kuriuose 
intensyviai naudojamasi dizaino teisėmis, 2013 m. ES užsienio prekybos balansą 
padidino daugiau kaip 243 mlrd. EUR. Intensyvaus naudojimosi dizaino teisėmis 
įmonės pagamino 18 proc. ES BVP ir sukūrė 38,7 mln. darbo vietų. 

 
Ataskaitos duomenimis, maždaug pusė visų ES sektorių intensyviai naudojasi 
intelektinės nuosavybės teisėmis, o inžinerijos, nekilnojamojo turto, finansų ir 
draudimo, motorinių transporto priemonių gamybos, kompiuterių ir farmacijos 
sektoriai yra tarp 20 svarbiausių intensyvaus naudojimosi intelektinės nuosavybės 
teisėmis sektorių Europoje.  
 
JAV patentų ir prekių ženklų tarnyba atliko panašų tyrimą, kurio rezultatus paskelbė 
2016 m. rugsėjo mėn., o gautos su JAV ekonomika susijusios išvados buvo 
panašios. Europoje užimtumo ir BVP intensyvaus naudojimosi intelektinės 
nuosavybės teisėmis sektoriuose dalis yra šiek tiek didesnė nei JAV.  Intensyvaus 
naudojimosi intelektinės nuosavybės teisėmis sektoriai taip pat labai prisideda prie 
JAV išorės prekybos, bet šiek tiek mažiau nei Europoje. Remiantis abiejų tyrimų 
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rezultatais, intensyvaus naudojimosi intelektinės nuosavybės teisėmis sektoriuose 
darbuotojams mokama tokia pat 46 proc. darbo užmokesčio premija. 

Papildoma informacija  

• Tyrimas EPT svetainėje 
• Tyrimas EUIPO svetainėje 
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