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ΠΕΡΊΛΗΨΗ 

 

 

Από το 2013 το EUIPO –μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου παραβίασης των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας– και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) 

πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογήσεις του βαθμού σύνδεσης των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) με τους οικονομικούς κλάδους της ΕΕ. Οι εν λόγω 

μελέτες ποσοτικοποίησαν τη συμβολή των κλάδων της οικονομίας της ΕΕ που συνδέονται άμεσα με 

τα ΔΔΙ με βάση την απασχόληση, το μερίδιο συμμετοχής στο ΑΕΠ και το εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ. 

Τα πλούσια σύνολα δεδομένων που δημιουργήθηκαν για τις μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται στην 

παρούσα έκθεση για την απόκτηση περισσότερων στοιχείων σχετικά με τη δυναμική εξέλιξη των 

οικονομικών κλάδων της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας στις πιθανές συσχετίσεις μεταξύ αυτών 

των δυναμικών αλλαγών και του βαθμού σύνδεσης με τα ΔΔΙ. 

 

Οι αναλύσεις αυτές καταδεικνύουν ότι η χρήση των ΔΔΙ διευρύνεται ολοένα και περισσότερο σε 

ολόκληρη την ΕΕ. Η κατοχή ΔΔΙ εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να συγκεντρώνεται στο πλαίσιο των 

κλάδων που συνδέονται άμεσα με τα ΔΔΙ, ιδίως όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες και τα σχέδια και 

υποδείγματα. Ωστόσο, το ποσοστό των ΔΔΙ που δεν σχετίζονται με κλάδους άμεσα συνδεόμενους 

με ΔΔΙ έχει αυξηθεί μεταξύ 2004 και 2014. Πολλοί κλάδοι έχουν αυξήσει τον βαθμό σύνδεσής τους 

με ΔΔΙ, αλλά ο βαθμός σύνδεσης των κλάδων που δεν συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ έχει αυξηθεί με 

ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τους κλάδους που συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ. 

 

Η κυριότητα των ΔΔΙ παραδοσιακά θεωρείται ότι συγκεντρώνεται στις μεταποιητικές βιομηχανίες. Ο 

κλάδος της μεταποίησης συνεχίζει να αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των αιτήσεων που 

υποβάλλονται για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών και κατάθεση σχεδίων και υποδειγμάτων. 

Ωστόσο, το ποσοστό αιτήσεων που αφορούν ΔΔΙ και κατατίθενται από τον κλάδο της μεταποίησης 

έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Μολονότι η μεταποίηση παραμένει ο μεγαλύτερος κλάδος όσον 

αφορά την κατάθεση αιτήσεων που αφορούν σήματα, εντούτοις αντιπροσωπεύει μόλις το ένα τρίτο 

των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο διάστημα 2010-2014. Τα σήματα αποτελούν μακράν τα πιο 

ευέλικτα ΔΔΙ, χρησιμοποιούνται δε ευρέως στο σύνολο της οικονομίας της ΕΕ. 

 

Σε γενικές γραμμές, οι κλάδοι που συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ είναι πιο παραγωγικοί από τους κλάδους 

που δεν συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ. Οι διαφορές παραγωγικότητας μεταξύ των δύο αυτών 

κατηγοριών κλάδων είναι μεγαλύτερες στην περίπτωση των κλάδων των υπηρεσιών και του 
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εμπορίου σε σύγκριση με τον κλάδο της μεταποίησης. Επιπλέον, με εξαίρεση τον κλάδο της 

μεταποίησης που συνδέεται άμεσα με σχέδια και υποδείγματα, η συσχέτιση μεταξύ άμεσης 

σύνδεσης με ΔΔΙ και παραγωγικότητας έχει θετικό πρόσημο. Η αρνητική σχέση μεταξύ της έντασης 

της χρήσης σχεδίου ή υποδείγματος και της παραγωγικότητας στον κλάδο της μεταποίησης θα 

μπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη ότι τα δικαιώματα επί σχεδίων ή υποδειγμάτων ενδέχεται να 

αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική μορφή προστασίας της ΔΙ σε πιο παραδοσιακούς και λιγότερο 

παραγωγικούς κλάδους. Εξάλλου, στο διάστημα μεταξύ 2011 και 2017 οι μεταποιητικές βιομηχανίες 

που συνδέονται άμεσα με σχέδια ή υποδείγματα παρουσίασαν την υψηλότερη αύξηση 

παραγωγικότητας μεταξύ όλων των ομάδων της μεταποίησης που συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ. 

 

Από την ανάλυση της δυναμικής της παραγωγικότητας προκύπτει ότι οι κλάδοι που συνδέονται 

άμεσα με ΔΔΙ αυξάνουν την παραγωγικότητά τους με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τους 

κλάδους που δεν συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ. Ωστόσο, η διαφορά των ποσοστών αύξησης της 

παραγωγικότητας μεταξύ των κλάδων που συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ και εκείνων που δεν συνδέονται 

άμεσα με ΔΔΙ είναι μικρότερη σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγικότητας. Σε ορισμένες ομάδες 

κλάδων, όπως οι κλάδοι της μεταποίησης και του εμπορίου, η αύξηση της παραγωγικότητας 

αντανακλά την προστιθέμενη αξία σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων. 

Από την ανάλυση των στοιχείων της δημογραφίας των επιχειρήσεων προκύπτει ότι τα ποσοστά 

νεοπαγών επιχειρήσεων είναι εν γένει χαμηλότερα στις μεταποιητικές βιομηχανίες που συνδέονται 

άμεσα με ΔΔΙ σε σχέση με τις μεταποιητικές βιομηχανίες που δεν συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ. Αντίθετα, 

οι επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ παρουσιάζουν μεγαλύτερο 

ποσοστό νεοπαγών επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν συνδέονται άμεσα με 

ΔΔΙ. Επιπλέον, μολονότι η συσχέτιση μεταξύ των ποσοστών των νεοπαγών επιχειρήσεων και της 

άμεσης σύνδεσης με ΔΔΙ είναι εν γένει ελαφρώς θετική στον κλάδο των υπηρεσιών, είναι αρνητική 

στον κλάδο της μεταποίησης. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι υπάρχουν σχετικά υψηλοί φραγμοί 

εισόδου στους τομείς του κλάδου της μεταποίησης που συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ. 

 

Οι τάσεις αυτές αποδεικνύονται επίσης από την εν γένει θετική καθαρή αύξηση του πληθυσμού των 

επιχειρήσεων στον κλάδο των υπηρεσιών, η οποία είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση των 

επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν συνδέονται 

άμεσα με ΔΔΙ. Όσον αφορά τον κλάδο της μεταποίησης, οι επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με 

ΔΔΙ χαρακτηρίζονται από αρνητική καθαρή αύξηση του πληθυσμού των επιχειρήσεων στο διάστημα 

μεταξύ 2013 και 2018, ήτοι ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώνεται. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις του 

κλάδου της μεταποίησης που δεν συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ παρουσίασαν ελαφρώς θετικά ποσοστά 
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καθαρής αύξησης του πληθυσμού των επιχειρήσεων. Τα ποσοστά επιβίωσης δεν φαίνεται να 

επηρεάστηκαν στον ίδιο βαθμό από την άμεση σύνδεση των επιχειρήσεων με ΔΔΙ. 

 

Τέλος, η ανάλυση του ποσοστού εμφάνισης επιχειρήσεων με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι, μεταξύ των ετών 2014 και 2018, επιχειρήσεις με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης 

έτειναν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ των διάφορων ομάδων επιχειρήσεων που 

συνδέονται άμεσα με ΔΔΙ παρά μεταξύ των ομάδων επιχειρήσεων που δεν συνδέονται άμεσα με 

ΔΔΙ. Το ποσοστό εμφάνισης επιχειρήσεων με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης στους κλάδους της 

μεταποίησης και των υπηρεσιών ήταν υψηλότερο μεταξύ των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα 

με τις ευρεσιτεχνίες. 

 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν παλαιότερα πορίσματα της ακαδημαϊκής έρευνας. Η καινοτόμος 

επιχειρηματική δραστηριότητα έχει καταδειχθεί ότι αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει σημαντικά 

στην αύξηση της παραγωγικότητας. Το υψηλότερο ποσοστό καινοτομίας αυξάνει επίσης τις 

πιθανότητες επίτευξης εξαιρετικών επιδόσεων. Καθώς το υψηλότερο ποσοστό καινοτομίας 

συνδέεται με το υψηλότερο ποσοστό άμεσης σύνδεσης με ΔΔΙ, οι επιχειρήσεις που συνδέονται 

άμεσα με ΔΔΙ είναι εν γένει πιο παραγωγικές και παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά επιχειρήσεων 

με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. 

 

Πρόσφατη πανεπιστημιακή βιβλιογραφία ερευνά επίσης τη σχέση μεταξύ των άυλων αγαθών, 

συμπεριλαμβανομένων των ΔΔΙ, και της συγκέντρωσης της αγοράς. Τα πορίσματα που ελήφθησαν 

υπόψη από την παρούσα μελέτη καταδεικνύουν ότι η άμεση σύνδεση με ΔΔΙ ενδέχεται να 

διαφοροποιεί τη δυναμική των κλάδων της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Ο υψηλότερος βαθμός 

άμεσης σύνδεσης με ΔΔΙ ενδέχεται να συσχετίζεται με χαμηλότερο επιχειρηματικό δυναμισμό (ήτοι 

με λιγότερες νεοπαγείς επιχειρήσεις) στον κλάδο της μεταποίησης, όμως στον κλάδο των υπηρεσιών 

ενδέχεται να σηματοδοτεί μεγαλύτερη ζωτικότητα των επιχειρήσεων και νέες ευκαιρίες που οδηγούν 

σε υψηλότερα ποσοστά εισόδου στην αγορά. Μολονότι οι εικασίες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ως προκαταρκτικές λόγω περιορισμένων στοιχείων και μεθοδολογικών περιορισμών, εντούτοις 

χαράσσουν ενδιαφέρουσες προοπτικές για μελλοντική έρευνα. 
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