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01 / Предговор

Значението на правата върху интелектуална собственост (ПИС) за обществото и икономиката в 
Европа става все по-ясно през последните години.

Проучването на приноса на отраслите с висока степен на използване на ПИС за икономиката на 
ЕС, извършено през 2013 г. в партньорство с Европейското патентно ведомство (EPO), показа 
важността на тези отрасли. То показа, че те пряко или непряко подкрепят 35 % от работните 
места, почти 39 % от БВП на ЕС и 90 % от външната търговия.

Посредством Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална 
собственост OHIM извърши последващо проучване, което разглежда в по-голяма дълбочина 
влиянието на тези права на равнище фирма или дружество. Проучването е основано на 
официални публични финансови данни от повече от 2,3 милиона фирми в ЕС и обхваща 
дружества, притежаващи патенти, марки и дизайни както на национално равнище, така и на 
равнище ЕС.

Проучването показва, че е четири пъти по-вероятно големите дружества да притежават права 
върху ИС, отколкото по-малките дружества — 40 % от по-големите фирми имат регистрирани 
права в сравнение с 9 % от всички МСП. Става ясно също и че резултатите на притежаващите 
права върху ИС дружества са по-добри от тези, които не притежават такива. Това е особено 
важна констатация за 1,8-те милиона МСП, които са регистрирали права върху ИС, тъй като те 
представляват значителна част от икономиката на ЕС.

Резултатите показват, че дружествата, които притежават ПИС, генерират по-високи приходи 
на един служител, отколкото дружествата, които не притежават такива права, имат повече 
служители и плащат по-високи заплати на работниците си, и че тази зависимост важи с особено 
голяма сила за МСП.

Това според нас е много важно послание за бизнеса и политиците в Европа, тъй като изтъква 
благоприятен цикъл между интелектуалната собственост и икономическите резултати. Макар 
че не следва да се тълкува като създаващо причинно-следствена връзка между притежаването 
на права върху интелектуална собственост и по-големите приходи на един служител, при все 
това е налице признак за връзка между тях.
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При провеждането на настоящото проучване беше получена ценна информация от държавите 
членки; от Европейската комисия, от Европейското патентно ведомство и от Europe Economics, 
която извърши техническата част на анализа.

Авторите изразяват благодарността си за коментарите по проектодоклада, получени от 
Карстен Финк (Световна организация за интелектуална собственост — WIPO), Камил Килянски 
(Европейска комисия), Алан Марко и Асрат Тесфайесус (Служба за патенти и търговски марки 
на САЩ — USPTO), Филип Шаутшик (ТУ Мюнхен) и Марияграция Скуичиарини (Организация за 
икономическо сътрудничество и развитие — OECD).

Настоящият доклад ще послужи на редица проекти на Службата, включително предстоящия 
Преглед на резултатите по инициативи от значение за МСП. Този преглед има за цел да 
представи по-подробно прилагането на ПИС от страна на МСП и ще бъде изготвен от OHIM 
посредством Обсерваторията. Службата е уверена, че настоящият доклад ще бъде ценен 
принос към по-широко разбиране на ролята на творчеството и иновациите в обществото 
и икономиката на ЕС и че ще спомогне важното послание, че правата върху интелектуална 
собственост са за всички, да постигне целта си.

António Campinos 
Президент, OHIM 



   5

02 / Кратък преглед

Едно от задълженията на Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуална 
собственост („Обсерваторията“) е да осигури основани на доказателства данни за въздействието, 
ролята и общественото възприемане на интелектуалната собственост в икономиката на Европейския 
съюз (ЕС). За постигането на тази цел Обсерваторията изпълнява програма от социално-икономически 
проучвания.

През септември 2013 г. беше публикувано проучване, в което бе направена оценка на комбинирания 
принос на отраслите, които използват интензивно различните видове права върху интелектуална 
собственост (ПИС), към икономиките на ЕС като цяло и към отделните държави членки.

Настоящият доклад е последващо проучване, което изследва по-задълбочено ролята на ПИС, като се 
анализира масивна представителна извадка от над 130 000 европейски фирми1 с цел да се съпоставят 
икономическите резултати на фирми, които притежават ПИС, и фирми, които не притежават такива 
права.

Включените в проучването ПИС са патенти, марки и дизайни (и всички комбинации между тях). Поради 
своя характер авторското право и географските означения, които бяха част от проучването от 2013 г., 
не са включени тук.2 От друга страна, настоящото проучване включва европейски и национални ПИС, 
важно подобрение на данните, и осигурява пълен преглед на портфейла от ПИС на всяко дружество — 
както европейски, така и национални права.

Данните за портфейла от ПИС на всяко дружество са съпоставени с информацията, която се съдържа 
в търговската база данни ORBIS. Тази база данни осигурява финансова и друга информация за 
милиони европейски дружества, събрана от документи и финансови отчети, вписани от дружествата 
в търговските регистри на всички държави членки на ЕС. Съпоставянето на базите данни за ПИС и 
базата данни ORBIS беше изготвено въз основа на притежаване на ПИС. В проучването са използвани 
финансова и друга информация за дружествата, регистрирани като официални собственици на 
патенти, марки и/или дизайни. Някои дружества, които са част от структурата на по-голяма група, е 
възможно да не са официални собственици на ПИС (официалната собственост може да е на техните 
седалища), но все пак да използват ПИС в своите търговски дейности.

Съществуват различни начини за измерване на икономическите резултати на едно дружество. Поради 
свързаните с данните ограничения и необходимостта от съпоставяне на сходни обекти (премахването 
на влиянието на големината на фирмата върху статистическите резултати), като основен показател за 
резултатите на фирмите са избрани „приходите на един служител“.

1 Част от описателната статистика в Глава 5 се основава на още по-голяма извадка от над 2,3 милиона фирми.
   
2 Основната причина за това е, че авторското право невинаги е регистрирано, докато географските означения не са   
 регистрирани по отделни фирми. Поради тази причина данните за притежанието на тези ПИС просто не съществуват на  
 ниво фирми.



2.1 Методология

Данните бяха анализирани с помощта на три вида методологии:

Първо, бяха събрани описателни статистически данни, за да се илюстрират разликите между 
притежатели и непритежатели на ПИС, от гледна точка на икономическите характеристики на фирмата. 
Разликите бяха тествани за статистическа значимост. В Глава 5 са представени резултатите от този 
анализ.

В Глава 6 са представени констатациите от иконометричния анализ на данните. Той позволява 
задълбочено проучване на връзката между притежанието на ПИС от фирмите и техните икономически 
резултати. Това е в контраст с проучването от 2013 г. на отраслите с висока степен на използване на 
ПИС, в което беше описана структурата на икономиката от гледна точка на притежанието на ПИС на ниво 
отрасъл, но в което не бе направен опит да се изведат някакви аналитични заключения. Резултатите от 
анализа сочат решително към това, че е налице системна, положителна връзка между притежаването 
на ПИС и икономическите резултати на ниво отделно дружество. Настоящото проучване осигурява 
индикация за тази връзка, въз основа на статистически анализ на много голяма извадка от отделни 
фирми.

Въпреки че причинно-следствената връзка не може да бъде доказана в тесния смисъл на думата, като 
се имат предвид наличните данни, иконометричният анализ позволява на изследователя да контролира 
няколко допълнителни фактора, които влияят на икономическите резултати, и да „изолира“ връзката 
между притежанието на ИС и резултатите на фирмите. Съществуват различни икономически теории, 
които предполагат причинно-следствена връзка между притежанието на ИС и резултатите на фирмата. 
Те ще бъдат разгледани в настоящия доклад.

Накрая, данните бяха подложени на клъстерен анализ. Целта на този анализ е да идентифицира 
групи фирми („клъстери“), които са сходни от гледна точка на притежанието на ПИС. След това тези 
клъстери се анализират, за да се изясни дали са налице системни различия между тях по отношение на 
представляващите интерес променливи, като например приходи на един служител или средна заетост 
за фирма. Тези резултати са изложени в Приложение 8.4.
 

6   КРАТЪК ПРЕГЛЕД

Наборът от данни беше структуриран така, че около половината от проучените дружества, ь именно 
63 288, да притежават най-малко един патент, марка или дизайн в портфейла си. Това позволява да 
се съпоставят резултатите на дружества, които притежават тези ПИС, с дружества, които не използват 
такива права. Също така по този начин е възможно да се направи подробно изследване на връзката 
между резултатите на дружеството и размера на притежаваните от него ПИС. Доколкото ни е известно, 
обхватът на набора от данни е значително по-голям от този на който и да е друг съществуващ в момента 
източник на данни от този вид. Това осигурява достатъчно голяма извадка, за да се направят стабилни 
и представителни заключения.

В проучването не се съдържат препоръки по отношение на политиките, тъй като това не попада сред 
целите му. Вместо това, в него се предоставят доказателства, които могат да бъдат използвани от хората, 
разработващи политики, в тяхната работа, и служи като основа за повишаване на информираността за 
интелектуалната собственост сред гражданите на Европа.
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2.2 Основни констатации

В Таблица 1 са представени съществените финансови и организационни променливи за фирмите в 
извадката за 2010 година.

Таблица 1: Средни стойности на избрани променливи по притежание на ПИС

Брой 
служители

Приход на един 
служител (евро/

година)

Заплати на един 
служител (евро/

година)

Непритежаващи ПИС 93,6 225 540 37 996

Притежаващи ПИС Всички ПИС 547,3 290 106 45 520

% разлика в сравнение с 
непритежаващите

484,6 % 28,6 % 19,8 %

Патенти 1 537,6 283 567 53 424

% разлика в сравнение с 
непритежаващите

1 542,6 % 25,7 % 40,6 %

Марки 569,9 292 011 45 139

% разлика в сравнение с 
непритежаващите

508,8 % 29,5 % 18,8 %

Дизайни 2 103,1 296 316 46 747

% разлика в сравнение с 
непритежаващите

2 146,7 % 31,4 % 23,0 %

Забележка: Въз основа на налични наблюдения върху 132 277 фирми. Всички разлики са статистически значими при ниво 1 процент. Групата 
„Всички фирми, притежаващи ПИС“, е дефинирана като фирмите, които притежават най-малко един патент, марка или дизайн, или каквато и да 
е комбинация между тях. Групите „Фирми, притежаващи патенти“, „Фирми, притежаващи марки“ и „Фирми, притежаващи дизайни“ са дефинирани 
като фирмите, които притежават най-малко едно от конкретните ПИС. Тъй като много фирми притежават комбинации от трите ПИС, е налице 
припокриване между фирмите, притежаващи различните ПИС.

Както е показано в Таблица 1, фирмите, които притежават ПИС, обикновено са по-големи от тези, които 
не използват ПИС, измерено чрез броя служители (средно 547 спрямо 94 служители). Поради тази 
причина показателите за икономическите резултати като приход, печалби или заплати, са изразени 
на база служител.

Така фирмите, които притежават ПИС, имат средно 29 процента по-високи приходи на един служител, 
отколкото фирмите, които не използват ПИС. Това може да се счете за един от основните резултати 
от настоящото проучване. По отношение на отделните ПИС, средната изгода при резултатите на 
фирмите, притежаващи ПИС, е 26 процента за патентите, 29 процента за марките и 31 процента за 
дизайните.

Таблица 1 показва също така, че фирмите, които притежават ПИС, плащат заплати, които са средно 
с 20 процента по-високи от заплатите във фирмите, които не притежават ПИС. Тук най-силното 
влияние е свързано с притежанието на патенти (41 процента), следвани от дизайни (23 процента) и 
марки (19 процента). Въпреки че по отношение на приходите на един служител патентите, в сравнение 
с марките и дизайните, изглежда са по-малко свързани с „допълнителни“ резултати, те са от вида ПИС, 
който като цяло генерира най-високите възнаграждения за служителите. Това също така съответства 
на резултатите от предишното проучване, което разглежда приноса на отраслите с висока степен на 



използване на ПИС за икономиката на ЕС от гледна точка на брутния вътрешен продукт, заетостта, 
заплатите и международната търговия.3 

Иконометричният анализ в Глава 6, чиито резултати са обобщени в Таблица 2 по-долу, потвърждава 
положителната връзка между притежаването на ПИС и икономическите резултати с приходи на един 
служител с 28 процента по-високи за притежаващите ПИС фирми в сравнение с фирмите, които не 
притежават ПИС.

В допълнение към това анализът показва, че тази връзка е особено силно изразена за малките и 
средните предприятия (МСП). 4 В настоящия доклад се използва дефиницията, която се основава на 
броя служители и на оборота. МСП, които притежават ПИС, имат приходи на един служител, които са 
почти с 32 процента по-високи от приходите на МСП, които изобщо не притежават ПИС. Съответно, 
въпреки че по-голямата част от МСП в Европа не притежават ПИС, онези, които притежават ПИС, 
имат значително по-високи приходи на един служител. При големите дружества приходите на един 
служител са с 4 процента по-високи при притежаващи ПИС спрямо непритежаващите. Тук анализът 
показва, че 4 от всеки 10 големи дружества в Европа използват ПИС, но връзката с по-високия 
приход на един служител е по-слабо изразена, отколкото при МСП. Важно е да се отбележи, че тези 
констатации са получени, докато се е проверявало за други фактори, които биха могли да повлияят 
на резултатите на фирмата, като например страната, в която тя е разположена, или сектора, в който 
извършва своята дейност.

Иконометричният анализ в Глава 6 показва още, че увеличението на резултатите на фирмата зависи 
от вида и комбинацията на ПИС. Най-високото увеличение на приходите на един служител е свързано 
с фирмите, притежаващи единствено марки или комбинация от марки и дизайни: съответно 30 
процента и 39 процента. Фирмите, които притежават само патенти, имат приходи на един служител, 
които са с 15 процента по-високи, фирмите, които притежават само дизайни — с 15 процента, 
фирмите, които притежават патенти и марки — със 17 процента, фирмите, които притежават патенти 
и дизайни — с 15 процента, и фирмите, които притежават и трите ПИС — с 16 процента.

3   Отрасли с висока степен на използване на права върху интелектуална собственост: принос към икономическите резултати и заетостта в  
 Европейския съюз, EPO/OHIM, септември 2013 г.

4   МСП се дефинира в член 2 от приложението към препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни  
 предприятия (2003/361/EО) като дружество с по-малко от 250 служители и оборот, ненадвишаващ 50 млн. евро и/или годишен счетоводен  
 баланс, ненадвишаващ 43 млн. евро.
 
 

Таблица 2: Притежаване на ПИС и приходи на един служител, по големина на фирмата

Разлика в приходите на един служител при фирми, използващи ПИС, и 
фирми, които не използват ПИС

Големи компании + 4.0%

МСП + 31.7%

Общо + 28.0%

Забележка: Въз основа на наблюдения върху общо 130 555 фирми. Разликите са статистически значими при ниво на доверие 99 процента.
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Горните цифри показват двоични сравнения. С други думи, фирмите, които не притежават конкретно 
ПИС, се съпоставят с фирмите, които го притежават. С помощта на иконометричен анализ е възможно 
също така да се изчисли ефектът от увеличаването на броя ПИС, притежавани от една фирма. Този 
вид анализ показва, че увеличение на притежаваните от фирмата европейски марки с 10 процента е 
свързано с увеличение на приходите на един служител с 2,8 процента, а увеличение на притежаваните от 
фирмата национални марки с 10 процента е свързано с увеличение от 5,2 процента, докато за патентите 
увеличение на притежаваните европейски патенти с 10 процента води до увеличение от 1,8 процента, а 
увеличение на притежаваните национални патенти с 10 процента води до увеличение от 4,6 процента. 
По отношение на националните дизайни анализът показва, че увеличение на притежаваните дизайни с 
10 процента е свързано с увеличение на резултатите с 0,7 процента. За другите ПИС иконометричният 
анализ не успя да установи статистически значима връзка, което означава, че не е възможно да се твърди 
с увереност над 90 процента, че съществува положителна връзка между увеличението на притежаваните 
от дружеството съответни ПИС и неговите икономически резултати.

2.3 Ограничения на проучването и насоки за бъдещи изследвания

Представеният в настоящото проучване анализ потвърждава, че съществува силна положителна връзка 
между притежаването на различни видове ПИС и резултатите на фирмите, измерени с помощта на 
приходите на един служител и плащаната средна заплата.

Както при всеки статистически анализ обаче, тези резултати трябва да се тълкуват с предпазливост. 
Те не представляват убедително доказателство, че насърчаването на фирмите да притежават повече 
ПИС ще доведе до повишаване на техните резултати. Проучването показва положителна връзка между 
фирмите, които притежават ПИС, и техните резултати (измерени с помощта на приходите на един 
служител). Всъщност може да има няколко механизма, чрез които може да функционира връзката между 
притежаването на ПИС и резултатите на фирмата. Предвид наличните данни обаче не е възможно те да 
бъдат разграничени в анализа.

Използваната в проучването методология позволява да се определят притежателите на права върху ИС 
по име на дружество така, както е въведено в регистрите за ИС, и да се направи справка за това име с 
базата данни ORBIS. ORBIS е най-всеобхватният наличен за изследователи източник на демографска 
и финансова информация за европейските фирми. Въпреки това в ORBIS не съществува достатъчно 
информация за определяне на всички бенефициенти/ притежатели на права върху ИС отвъд преките им 
собственици.

Макар че базата данни ORBIS съдържа информация за икономическите връзки между дружествата 
(притежаващи изключителни права на национално равнище и притежаващи изключителни права на 
международно равнище), тази информация не е изчерпателна. С други думи изглежда в ORBIS има 
дружества, които са част от по-големи икономически групи, но за които ORBIS не съдържа данни за 
отношения на собственост.

Доколкото беше възможно, отношенията на собственост бяха взети под внимание в извадката на свободен 
принцип, използвана за всички иконометрични модели, които образуват ядрото на това проучване 
(Глава 6). Тази по-малка извадка беше изчистена, доколкото е възможно, така че дружествата, част от 
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структурата на по-голяма група, да бъдат счетени за един субект. По този начин в иконометричния 
анализ дружествата, които биха извлекли полза от права върху ИС, притежавани от други субекти 
в тяхната група, не бяха третирани като непритежаващи права върху ИС. Процесът на изчистване 
обаче можеше да се извърши само частично по причини, обяснени по-горе, и не е постижимо да се 
извърши за по-голямата извадка от 2,3 милиона дружества, използвана за описателната статистика.
Макар че липсата на достатъчно информация за потенциалните бенефициенти на правата върху ИС 
засяга и големи дружества, и МСП, въздействието на резултатите върху големите дружества е по-
силно. Големите дружества са по-склонни от МСП да откриват клонове в редица европейски държави 
и да съсредоточават собствеността върху ИС в един субект, който управлява целия портфейл от ИС. 
Макар че е регистриран като собственост само на една фирма, този портфейл от ИС носи ползи за 
всички фирми, които са част от икономическата група.

Един икономически анализ на ползите, натрупани за всички ползватели на ИС (притежатели, 
ползватели и лицензополучатели), потенциално би бил по-информативен. Въпреки това не 
съществува общественодостъпен регистър, съдържащ достатъчно информация за лицензиране 
на ИС. Следователно е необходимо всички основани на големи извадки от фирми икономически 
проучвания, сходни на настоящото, да бъдат ограничени до предимствата на собствеността върху 
ИС, отколкото до използването.

Въпреки че проучването помогна за подобряване на нашето разбиране за взаимовръзката между 
резултатите на фирмите и притежанието на ПИС от тях, остава необходимостта от по-нататъшни 
изследвания, като се използва съставеният за настоящото проучване набор от данни. Например може 
да се извърши по-нататъшен анализ на отделни подизвадки от фирми в промишлеността и услугите, 
за да се анализира по-задълбочено как влиянието на ПИС върху резултатите на дружеството варира 
в различните сектори.

Друга възможност за бъдещо изследване е да се анализира по-подробно въздействието на ПИС 
върху МСП и новосъздадени фирми. Наборът от данни позволява дружествата да се разделят на 
микро-, малки и средни предприятия5 и, предвид прогнозната значима връзка между притежаваните 
ПИС и резултатите за МСП, би било полезно това измерение да се анализира по-подробно.

Накрая, анализът в настоящото проучване се основава на броя ПИС, притежаван от всяка фирма 
в извадката. По-голямо предизвикателство при по-нататъшно развитие на анализа е да се направи 
оценка на степента, в която „качеството“ на патент, марка или дизайн оказва влияние върху тази 
връзка. ПИС с по-високо качество най-вероятно ще оказват по-голямо влияние върху резултатите, 
отколкото ПИС с по-ниско качество. Следователно представените в настоящото проучване резултати 
са „средни стойности“ на тези въздействия.

5  МСП най-общо се подразделят на подкатегории въз основа на броя служители: 1—10 (наричани микропредприятия), 11—50 (малки) и  
 51—250 (средни)
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