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SANTRAUKA 

 

 

Nuo 2013 m. EUIPO, pasitelkdama Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos 

centrą, ir Europos patentų tarnyba (EPT) reguliariai vertina naudojimosi intelektinės nuosavybės 

teisėmis (INT) ES pramonės sektoriuose intensyvumą. Šiuose tyrimuose kiekybiškai vertinamas 

pramonės sektorių, kuriuose intensyviai naudojamasi INT, indėlis į ES ekonomiką, atsižvelgiant į 

užimtumą, BVP dalį ir ES išorės prekybą. Šioje ataskaitoje naudojami minėtiems tyrimams parengti 

gausūs duomenų rinkiniai siekiant geriau suprasti dinamišką pastarųjų metų ES pramonės sektorių 

raidą, daugiausia dėmesio skiriant galimoms šių dinamiškų pokyčių ir naudojimosi INT intensyvumo 

sąsajoms. 

 

Iš tyrimų matyti, kad ES ekonomikoje vis daugiau naudojamasi INT. Daugiausia INT įregistruota 

tuose pramonės sektoriuose, kuriuose intensyviai naudojamasi INT, ypač patentų ir dizaino srityje. 

Tačiau 2004–2014 m. neintensyvaus naudojimosi INT ES pramonės sektoriams priskiriama INT 

dalis padidėjo. Nors daugelyje pramonės sektorių pradėta intensyviau naudotis INT, tačiau 

neintensyvaus naudojimosi INT pramonės sektoriuose naudojimosi INT intensyvumas didėjo 

sparčiau nei sektoriuose, kuriuose intensyviai naudojamasi INT. 

 

Tradiciškai laikoma, kad IPR daugiausia naudojasi gamybos pramonė. Daugiausia patentų ir dizainų 

paraiškų vis dar pateikia gamybos pramonės įmonės. Tačiau pastaraisiais metais INT paraiškų iš 

gamybos pramonės sektoriaus dalis sumažėjo. Nors gamybos pramonė vis dar yra daugiausia 

prekių ženklų paraiškų pateikiantis sektorius, jos pateiktos paraiškos sudaro tik trečdalį 2010–

2014 m. paraiškų. Prekių ženklai yra universaliausios INT, plačiai naudojamos visoje ES ūkyje. 

 

Apskritai, pramonės sektoriai, kuriuose intensyviai naudojamasi INT, yra produktyvesni nei tie, 

kuriuose INT nėra intensyviai naudojamasi. Šių dviejų pramonės sektorių grupių produktyvumo 

skirtumai paslaugų ir prekybos srityse yra didesni nei gamybos sektoriuje. Be to, išskyrus dizainą 

plačiai naudojančius gamybos pramonės sektorius, naudojimosi INT intensyvumo ir produktyvumo 

koreliacija yra teigiama. Neigiamas dizaino naudojimo intensyvumo ir gamybos produktyvumo ryšys 

galėtų rodyti, kad dizaino teisės gali būti ypač svarbi IN apsaugos forma tradiciškesniuose ir mažiau 

produktyviuose pramonės sektoriuose. Kita vertus, 2011–2017 m. iš visų gamybos pramonės 

grupių, kuriose intensyviai naudojamasi INT, produktyvumas labiausiai išaugo dizainą plačiai 

naudojančiuose gamybos pramonės sektoriuose. 
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Produktyvumo dinamikos analizė rodo, kad pramonės sektorių, kuriuose intensyviai naudojamasi 

INT, produktyvumas didėja greičiau nei tų, kuriuose nėra intensyviai naudojamasi INT. Tačiau 

pramonės sektorių, kuriuose nėra intensyviai naudojamasi INT, ir sektorių, kuriuose intensyviai 

naudojamasi INT, produktyvumo augimo skirtumai  yra mažesni už produktyvumolygių skirtumus. 

Kai kuriose pramonės grupėse, pavyzdžiui, gamybos ir prekybos sektoriuose, didesnis 

produktyvumas reiškia pridėtinės vertės augimą ir darbuotojų skaičiaus mažinimą. 

 

Verslo demografijos duomenų analizė rodo, kad gamybos pramonėje naujų įmonių steigimo rodikliai 

sektoriuose, kuriuose intensyviai naudojamasi INT, paprastai yra mažesni nei tuose, kuriuose INT 

nėra intensyviai naudojamasi. Kita vertus, paslaugų pramonės sektoriams, kuriuose intensyviai 

naudojamasi INT, būdingi didesni naujų įmonių steigimo rodikliai, nei tiems paslaugų pramonės 

sektoriams, kuriuose INT nėra intensyviai naudojamos. Be to, nors paslaugų pramonės sektorių 

naujų įmonių steigimo rodiklių ir naudojimosi INT intensyvumo koreliacija paprastai yra silpnai 

teigiama, gamybos pramonės atveju ji yra neigiama. Tai galėtų reikšti, kad patekti į gamybos 

pramonės sektorius, kuriuose intensyviai naudojamasi INT, yra palyginti sudėtinga. 

 

Šias tendencijas taip pat rodo iš esmės teigiamas paslaugų pramonės bendros verslo populiacijos 

augimas, kuris pramonės sektoriuose, kuriuose intensyviai naudojamasi INT, yra didesnis nei tuose, 

kuriuose INT nėra intensyviai naudojamasi. 2013–2018 m. tuose gamybos pramonės sektoriuose, 

kuriuose buvo intensyviai naudojamasi INT, pasireiškė neigiamas bendros verslo populiacijos 

augimas, t. y. įmonių skaičius mažėjo. Tuo tarpu tuose gamybos pramonės sektoriuose, kuriuose 

INT nėra intensyviai naudojamas, bendros verslo populiacijos augimas yra nedaug teigiamas. 

Atrodo, kad pramonės sektorių naudojimosi INT intensyvumas didelės įtakos išgyvenamumui neturi. 

 

Galiausiai, išanalizavus spartaus augimo įmonių steigimo rodiklius daroma išvada, kad 2014–

2018 m. spartaus augimo įmonės dažniau buvo steigiamos įvairiose pramonės sektorių, kuriuose 

intensyviai naudojamasi INT, grupėse, o ne tuose, kuriuose nėra intensyviai naudojamasi INT. 

Spartaus augimo įmonių steigimo rodiklis buvo didžiausias patentus plačiai naudojančiuose 

gamybos ir paslaugų pramonės sektoriuose. 

 

Šie rezultatai patvirtina ankstesnius mokslinių tyrimų rezultatus. Nustatyta, kad inovacijų kūrimas yra 

svarbus įmonių produktyvumą didinantis veiksnys. Be to, esant didesniam inovacijų rodikliui didėja 

galimybė, kad veiklos rezultatai bus itin geri. Kadangi didesnis inovacijų rodiklis susijęs su didesniu 
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naudojimosi INT intensyvumu, pramonės sektoriai, kuriuose intensyviai naudojamasi INT, paprastai 

yra produktyvesni, be to, jiems būdingas didesnis spartaus augimo įmonių skaičius. 

 

Taip pat, naujausioje mokslinėje literatūroje nagrinėjamas nematerialiojo turto, įskaitant INT, ir rinkos 

koncentracijos santykis. Iš šiame tyrime pateiktų rezultatų matyti, kad naudojimosi INT intensyvumas 

gali lemti kitokią gamybos pramonės ir paslaugų sektorių dinamiką. Didesnis naudojimosi INT 

intensyvumas gali būti siejamas su mažesniu pramonės dinamiškumu (t. y. mažiau naujų įmonių) 

gamybos sektoriuje, tačiau gali rodyti didesnį pramonės gyvybingumą ir naujas galimybes rinkoje, o 

kartu ir didesnį patekimo į paslaugų sektoriaus rinką rodiklį. Kadangi duomenys ir metodika yra riboti, 

šios prielaidos turėtų būti laikomos preliminariomis, tačiau jos suteikia įdomių perspektyvų 

būsimiems tyrimams. 
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