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Nova študija kaže, da intelektualna lastnina koristi 
evropskemu gospodarstvu  
 
Skupna nadaljnja študija uradov EPO in EUIPO potrjuje gospodarske koristi 
patentov, blagovnih znamk, modelov in drugih oblik intelektualne lastnine za 
Evropo.  
 
 
München/Alicante, 25. oktober 2016 -- Evropski patentni urad (EPO) in Urad 
Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sta danes objavila svojo drugo 
vseevropsko študijo o učinku pravic intelektualne lastnine na evropsko 
gospodarstvo, kar zadeva BDP, zaposlovanje, plače in trgovino. 
 
V študiji je bilo ugotovljeno, da več kot 42 % celotne gospodarske dejavnosti v EU 
(približno 5,7 bilijona EUR letno) ustvarijo gospodarske panoge, v katerih se 
intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine, približno 38 % vseh zaposlitev v 
EU (82 milijonov delovnih mest) pa ustvarijo gospodarske panoge, v katerih se 
nadpovprečno pogosto uporabljajo pravice intelektualne lastnine (PIL). V poročilu je 
bilo ugotovljeno tudi, da so plače v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno 
uporabljajo PIL, za več kot 46 % višje od plač v drugih gospodarskih panogah.  
 
Te panoge so ob gospodarski krizi očitno pokazale tudi večjo trdoživost: primerjava 
rezultatov te študije (ki zajema obdobje 2011–2013) in rezultatov prejšnje študije (iz 
obdobja 2008–2010) kaže, da se je prispevek teh gospodarskih panog h 
gospodarstvu EU nekoliko povečal. 
 
Predsednik urada EPO Benoît Battistelli je dejal: „Naše drugo skupno poročilo 
potrjuje koristi patentov in drugih PIL za evropsko gospodarstvo. Neoprijemljiva 
sredstva so danes za inovativna podjetja vse pomembnejša, zlasti za MSP, pa tudi 
za raziskovalna središča in univerze. Znova vidimo, da to pozitivno vpliva na delovna 
mesta, rast in blaginjo. Da pa bi Evropa ostala konkurenčna v svetovnem 
gospodarstvu, mora še bolj spodbujati nadaljnji razvoj ter uporabo novih tehnologij in 
inovacij.“ 
 
António Campinos, izvršni direktor urada EUIPO, je dejal: „Hitro spreminjajoče se 
poslovanje v 21. stoletju pomeni, da se EU in svetovno gospodarstvo močno 
zanašata na pravice intelektualne lastnine, kot so blagovne znamke, modeli, patenti 
in druge pravice.Sedanje poročilo kaže, da se to zanašanje še povečuje in da se te 
pravice pogosto uporabljajo v medsebojni povezavi.To pomeni, da je izziv zagotoviti, 
da bi bile pravice intelektualne lastnine dostopnejše vsem podjetjem, vključno MSP, 
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in učinkovito zaščitene pred kršitvami, ter tako EU pomagati, da bi ohranila svoje 
inovativne odlike ter še povečala število delovnih mest in rast.“ 
 
Študija zajema najrazličnejše pravice intelektualne lastnine (patente, blagovne 
znamke, modele, avtorske pravice, geografske označbe in žlahtniteljske pravice), 
opredeljuje gospodarske panoge, v katerih se PIL razmeroma intenzivno uporabljajo, 
ter na ravni EU količinsko opredeljuje prispevek teh gospodarskih panog k 
najrazličnejšim gospodarskim kazalnikom, zlasti bruto domačemu proizvodu (BDP), 
zaposlenosti, plačam in zunanji trgovini. Uporabljena je podobna metodologija kot v 
prejšnji študiji uradov EPO in EUIPO, ki je bila objavljena leta 2013, in primerljivih 
študijah, izvedenih v ZDA.  
 
Gospodarstvo EU močno na področju zelenih tehnologij 
 
Glede na poročilo gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, 
obsegajo približno 90 % trgovine EU s preostalim svetom. V študiji se ugotavlja, da 
je EU posebno močna na področju tehnologij za blažitev podnebnih sprememb. V tej 
panogi je zaposlenega 1,2 % delavca EU, kar ustvarja 2,1 % gospodarske 
proizvodnje in prispeva precejšen delež k pozitivni trgovinski bilanci med EU in 
preostalim svetom.  
 
Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo modeli, so 
pomembno gonilo trgovine 
 
Evropska podjetja se odlikujejo tudi pri modelih. Gospodarske panoge, v katerih se 
intenzivno uporabljajo modeli, so k zunanjetrgovinski bilanci EU v letu 2013 
prispevale več kot 243 milijard EUR. Podjetja, v katerih se intenzivno uporabljajo 
modeli, so ustvarila 18 % BDP v EU in 38,7 milijona delovnih mest. 

 
Glede na poročilo se PIL intenzivno uporabljajo v približno polovici gospodarskih 
panog EU, med 20 evropskimi panogami, v katerih se najintenzivneje uporabljajo, pa 
so inženirstvo, nepremičninsko posredovanje, finančne in zavarovalne dejavnosti ter 
proizvodnja motornih vozil, računalnikov in zdravil.  
 
Podobna študija, ki jo je septembra 2016 objavil ameriški urad za patente in 
blagovne znamke, je dala primerljive rezultate za ameriško gospodarstvo. Delež 
zaposlitev in BDP v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, 
sta v Evropi nekoliko večja kot v ZDA. Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno 
uporabljajo PIL, prav tako veliko prispevajo k zunanji trgovini ZDA, vendar je njihov 
delež nekoliko manjši kot v Evropi. V obeh študijah je bil ugotovljen enak podatek o 
46 % višji plači delavcev v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo 
PIL. 

Dodatne informacije:  
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• Študija na spletnem mestu urada EPO: 
• Študija na spletnem mestu urada EUIPO: 
• #IPvalue 

 
Kontaktne osebe za stike z javnostmi: 
 
EPO 
Rainer Osterwalder 
Tel. +49 8923991820 
rosterwalder@epo.org 
 
 
EUIPO 
Laura CASADO Claire CASTEL 
Tel. +34 965138934 Tel. +34 965139735 
Laura.CASADO@euipo.europa.eu Claire.CASTEL@euipo.europa.eu  
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