
   
 

 
25 octombrie 2016 

 
 
 
 
Un nou studiu arată că proprietatea intelectuală este 
benefică pentru economia europeană 
 
Un studiu comun de monitorizare realizat de OEB și EUIPO confirmă 
beneficiile economice ale brevetelor, mărcilor, desenelor și ale altor forme de 
PI pentru Europa. 
 
 
München/Alicante, 25 octombrie 2016 -- Oficiul European de Brevete (OEB) și 
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) au publicat astăzi al 
doilea studiu la nivelul Uniunii Europene privind impactul drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) asupra economiei europene în ceea ce privește PIB-ul, ocuparea 
forței de muncă, salariile și comerțul. 
 
Studiul arată că peste 42 % din activitatea economică totală din UE (aproximativ 5,7 
mii de miliarde de euro anual) este generată de sectoarele care utilizează intensiv 
drepturile de proprietate intelectuală, iar aproximativ 38 % din totalul locurilor de 
muncă din Uniunea Europeană (82 de milioane de locuri de muncă) provin din 
aceste sectoare, în care utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală este mai 
mare decât media. Raportul indică și faptul că salariile medii în sectoarele care 
utilizează intensiv drepturile de proprietate intelectuală sunt cu peste 46 % mai mari 
decât cele din alte sectoare.  
 
De asemenea, se pare că aceste sectoare au dat dovadă de o rezistență sporită în 
contextul crizei economice: O comparație a rezultatelor acestui studiu (care se referă 
la perioada 2011-2013) cu cele ale ediției anterioare (pentru 2008-2010) arată o 
ușoară creștere a contribuției acestor sectoare la economia UE. 
 
Președintele OEB, Benoît Battistelli, a declarat: „Al doilea raport comun confirmă 
beneficiile brevetelor și ale altor drepturi de proprietate intelectuală pentru economia 
europeană. Activele necorporale sunt din ce în ce mai importante pentru 
întreprinderile inovatoare din zilele noastre, în special pentru IMM-uri, dar și pentru 
centrele de cercetare și pentru universități. Observăm din nou că acest lucru are un 
impact pozitiv asupra locurilor de muncă, a dezvoltării și a prosperității. Totuși, 
pentru a rămâne competitivă în economia globală, Europa trebuie să încurajeze și 
mai mult dezvoltarea și utilizarea de noi tehnologii și inovații.”  
 
António Campinos, director executiv al EUIPO, a declarat: „Capacitatea de 
schimbare rapidă a activităților în secolul XXI presupune că Uniunea Europeană și 
economia globală se bazează în mare măsură pe drepturile de proprietate 
intelectuală, precum mărcile, desenele, brevetele și alte drepturi. Prezentul raport 
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arată că acest grad de dependență este în continuă creștere și că aceste drepturi 
sunt frecvent folosite interdependent. Ne confruntăm, astfel, cu provocarea de a 
asigura o mai bună accesibilitate a drepturilor de proprietate intelectuală pentru toate 
întreprinderile, inclusiv pentru IMM-uri, precum și o protecție eficace a acestora 
împotriva încălcărilor, astfel încât Uniunea Europeană să își poată păstra calitățile 
inovatoare și să stimuleze în continuare locurile de muncă și creșterea economică.” 
 
Studiul acoperă o gamă largă de drepturi de proprietate intelectuală – brevete, 
mărci, desene, drepturi de autor, indicații geografice (IG) și dreptul de proprietate 
asupra unui soi de plante –, identifică sectoarele care le utilizează relativ intens și 
stabilește contribuția acestor sectoare cu utilizare intensivă a drepturilor de 
proprietate intelectuală la o varietate de indicatori economici, în special produsul 
intern brut (PIB), ocuparea forței de muncă, salariile și comerțul exterior, la nivelul 
Uniunii Europene. Studiul folosește o metodologie similară celei din studiul anterior, 
realizat de OEB și EUIPO și publicat în 2013, și celei din studii comparabile 
desfășurate în Statele Unite ale Americii.  
 
Industria UE folosește în mare măsură tehnologiile ecologice 
 
Potrivit raportului, sectoarele care utilizează intensiv drepturile de proprietate 
intelectuală reprezintă aproximativ 90 % din comerțul Uniunii Europene cu restul 
lumii. Studiul arată că Uniunea Europeană înregistrează rezultate deosebite în ceea 
ce privește tehnologiile de atenuare a schimbărilor climatice. Acest sector ocupă 
1,2 % din forța de muncă a Uniunii Europene, dar generează 2,1 % din rezultatele 
economice și o proporție semnificativă din balanța comercială pozitivă dintre 
Uniunea Europeană și restul lumii.  
 
Sectoarele care utilizează intensiv desenele sunt un factor important pentru 
comerț 
 
Întreprinderile europene excelează și în ceea ce privește proiectarea. Sectoarele 
care utilizează intensiv desenele au contribuit cu peste 243 de miliarde de euro la 
balanța comercială externă a Uniunii Europene în 2013. Întreprinderile care 
utilizează intensiv desenele au generat 18 % din PIB-ul Uniunii Europene și au creat 
38,7 milioane de locuri de muncă. 

 
Potrivit raportului, aproximativ jumătate din totalul sectoarelor economice ale Uniunii 
Europene utilizează intensiv proprietatea intelectuală, iar sectoarele referitoare la 
inginerie, imobiliare, finanțe și asigurări, producția de autovehicule, calculatoare și 
produse farmaceutice se numără printre primele 20 de sectoare din Europa din 
punct de vedere al utilizării drepturilor de proprietate intelectuală.  
 
Un studiu similar publicat în septembrie 2016 de Oficiul pentru Brevete și Mărci 
Comerciale din Statele Unite a relevat constatări asemănătoare pentru economia 
Statelor Unite. Procentul de ocupare a forței de muncă și PIB-ul în sectoarele care 
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utilizează intensiv drepturile de proprietate intelectuală sunt relativ mai mari în 
Europa decât în SUA. De asemenea, sectoarele care utilizează intensiv drepturile de 
proprietate intelectuală contribuie semnificativ la comerțul extern al Uniunii 
Europene, dar într-o proporție oarecum mai mică decât în Europa. Ambele studii 
evidențiază aceleași prime salariale de 46 % pentru lucrătorii din sectoarele care 
utilizează intensiv drepturile de proprietate intelectuală. 

Informații suplimentare:  

• Studiul de pe site-ul OEB 
• Studiul de pe site-ul EUIPO 
• #IPvalue 
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