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Podľa novej štúdie je duševné vlastníctvo dobré pre 
európske hospodárstvo  
 
Spoločná nadväzujúca štúdia úradov EPÚ a EUIPO potvrdzuje ekonomické 
prínosy patentov, ochranných známok, dizajnov a iných foriem duševného 
vlastníctva pre Európu. 
 
 
Mníchov/Alicante 25. októbra 2016 -- Európsky patentový úrad (EPÚ) a Úrad 
Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) dnes uverejnili svoju druhú 
celoeurópsku štúdiu o vplyve práv duševného vlastníctva na európske hospodárstvo 
z hľadiska HDP, zamestnanosti, miezd a obchodu. 
 
Podľa štúdie viac ako 42 % celkovej hospodárskej činnosti EÚ (približne 5,7 bilióna 
EUR ročne) vyprodukujú odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného 
vlastníctva (PDV) a približne 38 % všetkých pracovných miest v EÚ (82 mil. 
pracovných miest) pramenia z odvetví, ktoré nadpriemerne využívajú práva 
duševného vlastníctva. V správe sa uvádza, že priemerné mzdy v odvetviach 
intenzívne využívajúcich PDV sú o viac ako 46 % vyššie než v ostatných odvetviach.  
 
Zdá sa, že tieto odvetvia boli odolnejšie aj voči hospodárskej kríze: z porovnania 
výsledkov tejto štúdie (ktorá sa vzťahuje na obdobie rokov 2011 – 2013) 
s výsledkami z predchádzajúcej štúdie (ktorá sa vzťahovala na roky 2008 – 2010) 
vyplýva, že prínos týchto odvetví pre hospodárstvo EÚ sa mierne zvýšil. 
 
Prezident úradu EPÚ Benoît Battistelli uviedol: „Naša druhá spoločná správa 
potvrdzuje prínosy patentov a ďalších práv duševného vlastníctva pre európske 
hospodárstvo. Nehmotný majetok je dnes stále dôležitejší pre inovačné spoločnosti, 
najmä pre malé a stredné podniky (MSP), ale aj pre výskumné strediská a univerzity. 
Opäť vidíme, že to má priaznivý vplyv na zamestnanosť, rast a prosperitu. Ale na to, 
aby si Európa zachovala konkurencieschopnosť v rámci svetového hospodárstva, je 
potrebné ešte viac stimulovať rozvoj a využívanie nových technológií a inovácií.“  
 
António Campinos, výkonný riaditeľ EUIPO vyhlásil: „Rýchlo sa meniaci charakter 
podnikania v 21. storočí znamená, že hospodárstvo EÚ a sveta sa vo veľkej miere 
opiera o práva duševného vlastníctva, akými sú ochranné známky, dizajny, patenty 
a ďalšie práva. V tejto správe sa ukazuje, že toto spoliehanie sa naďalej rastie a že 
tieto práva sa často využívajú vo vzájomnej závislosti. To predstavuje problém z 
hľadiska zaistenia, aby práva duševného vlastníctva boli prístupnejšie pre všetky 
podniky vrátane MSP a aby boli chránené proti porušovaniu s cieľom pomôcť EÚ 
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zachovať si silné inovačné stránky a ďalej podporovať tvorbu pracovných miest 
a rast.“ 
 
Autori štúdie sa zaoberali celým radom práv duševného vlastníctva – patentmi, 
ochrannými známkami, dizajnmi, autorskými právami, zemepisnými označeniami 
a právami k odrodám rastlín – identifikovali odvetvia, ktoré ich pomerne intenzívne 
využívajú a kvantifikovali príspevok odvetví intenzívne využívajúcich PDV k rôznym 
ekonomickým ukazovateľom EÚ, najmä k hrubému domácemu produktu (HDP), 
zamestnanosti, mzdám a zahraničnému obchodu. V štúdii bola použitá podobná 
metodika ako v predchádzajúcej štúdii úradov EPÚ a EUIPO uverejnenej v r. 2013 
a v porovnateľných štúdiách uskutočnených v USA.  
 
Silný priemysel zelených technológií v EÚ 
 
Podľa správy je podiel odvetví intenzívne využívajúcich PDV na obchode EÚ 
so zvyškom sveta približne 90 %. EÚ je podľa štúdie obzvlášť silná v technológiách 
na zmiernenie vplyvu klímy, pričom toto odvetvie zamestnáva 1,2 % pracovnej sily 
EÚ, ale produkuje 2,1 % hospodárskeho výsledku a významne sa podieľa na 
priaznivej obchodnej bilancii EÚ so zvyškom sveta.  
 
Odvetvia intenzívne využívajúce dizajny sú dôležitým motorom obchodu 
 
Európske podniky vynikajú aj v oblasti dizajnu. Odvetvia, v ktorých sa intenzívne 
využíva dizajn, prispeli k bilancii zahraničného obchodu EÚ v roku 2013 viac ako 243 
miliardami EUR. Podniky, ktoré intenzívne využívajú dizajny, vytvorili 18 % HDP EÚ 
a 38,7 mil. pracovných miest EÚ. 

 
Podľa správy približne polovica všetkých odvetví EÚ využíva PDV intenzívne, pričom 
medzi prvých 20 odvetví intenzívne využívajúcich PDV v Európe patria inžinierske 
činnosti, obchodovanie s nehnuteľnosťami, finančné a poisťovacie činnosti, výroba 
motorových vozidiel, počítačov a farmaceutický priemysel.  
 
Podobná štúdia uverejnená v septembri 2016 americkým úradom pre patenty 
a ochranné známky obsahuje porovnateľné zistenia o hospodárstve USA. Podiel 
odvetví intenzívne využívajúcich PDV na zamestnanosti a HDP je v Európe o niečo 
vyšší ako v USA. Odvetvia intenzívne využívajúce PDV výrazne prispievajú aj 
k zahraničnému obchodu USA, ale ich podiel je o niečo nižší ako v Európe. V oboch 
štúdiách sa zhodne konštatuje, že úroveň miezd v odvetviach, ktoré intenzívne 
využívajú PDV, prevyšuje úroveň v ostatných odvetviach o 46 %. 

Ďalšie informácie:  

• Štúdia na webovom sídle úradu EPÚ 

http://www.epo.org/service-support/publications.html?id=87#tab3
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• Štúdia na webovom sídle úradu EUIPO 
• #IPvalue 
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