
 
 
 
 
 
 
 

Съобщение за пресата 
 

Аликанте, 18 юни 2015 г. 
 
 
 
Ново проучване показва, че дружествата, притежаващи 
права на интелектуална собственост, имат по-добри 
икономически резултати от своите конкуренти 
 
 
 
Дружествата, притежаващи права на интелектуална собственост (ПИС), имат обикновено с 29% по-  
високи приходи на служител, около шест пъти повече заети лица и плащат заплати с около 
20% по-високи от заплатите в предприятия, които не притежават ПИС. 
 
Това  са  основните  констатации  на  проучване,  проведено  от  Службата  за  хармонизация  във  
вътрешния пазар (OHIM), действаща чрез Европейската обсерватория за нарушенията на 
правата на интелектуална собственост 
 
Проучването, което се основава на официална публична финансова информация от повече от 2,3 
милиона европейски предприятия, обхваща дружества, притежаващи патенти, марки и дизайни както 
на национално, така и на европейско ниво. 
 
Една от основните констатации в проучването е, че само неголяма част от малките и средните 
предприятия (МСП) в Европа притежават патенти, марки или дизайни. Освен това се констатира, че 
МСП, притежаващи такива права, имат приходи на служител, които са с почти 32% по-високи — 
значително по-висок икономически резултат, показващ значими относителни ползи, свързани с 
притежаването на ПИС. МСП са дружества, в които работят по-малко от 250 души и чийто годишен 
оборот не надвишава 50 милиона евро. 
 
 
Антонио  Кампинос,  председател  на  Службата  за  хармонизация  във  вътрешния  пазар  
(OHIM), заяви: „МСП са гръбнакът на икономиката на ЕС, а нашето проучване показва, че правата 
на ИС са икономически актив за тях. Като създаде безплатни, глобални и електронни бази данни 
за марки и дизайни (TMview и DesignView), OHIM направи търсенето за ПИС достъпно за милиони 
предприятия и физически лица. Проучването обаче показва, че трябва да се положат повече 
усилия за популяризиране на икономическите предимства от ИС сред МСП, които имат най-
голяма полза от тях. Целта ни е да помогнем на МСП да проучат напълно икономическия 
потенциал на своите ПИС“. 
 
Настоящият доклад, разглеждащ приноса на ПИС на равнище дружество, е продължение на първия 
общоевропейски анализ на приноса на отраслите с интензивно използване на права на  
интелектуална собственост (ПИС) за икономическите резултати и заетостта в 
Европейския съюз. 



Според него около 40% от общата икономическа дейност в ЕС (около 4,7 трилиона евро годишно) се 
генерира от отраслите с интензивно използване на ПИС, а приблизително 35% от цялата заетост в ЕС 
(77 милиона работни места) произлиза пряко или косвено от отрасли с по-висока от средната степен 
на използване на ПИС. 
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дейността на предприятията в Европа: икономически анализ“) (юни 2015 г.)  

 
• Предишен доклад: Intellectual property rights intensive industries: contribution to 

economic performance and employment in the European Union („Отрасли с интензивно 
използване на права на интелектуална собственост: принос към икономическите 
резултати и заетостта в Европейския съюз“) (септември 2013 г.)  

 
 
Служба за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM): 
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/ 
 
 
Повече информация относно правата на интелектуална собственост може да бъде 
намерена на: http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/index_en.htm 
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