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Povzetek 

a. Glavne ugotovitve1 

▪ V gospodarstvu EU je zdaj 357 gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice 

intelektualne lastnine, v primerjavi s 353, ugotovljenimi v prejšnji študiji (2019). V 229 od teh 

gospodarskih panog (64 %) se intenzivno uporablja več kot ena pravica intelektualne lastnine. 

 

▪ Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine (PIL), so 

v obdobju 2017–2019 ustvarile 29,7 % vseh delovnih mest v EU, kar je več kot v obdobju 2014–

2016, ko je ta delež znašal 28,9 % (prilagoditev za manjše razlike v metodologiji med študijami). 

V tem obdobju so v EU v povprečju zaposlovale več kot 61 milijonov ljudi in ustvarile dodatnih 

20 milijonov delovnih mest v panogah, ki dobavljajo blago in storitve panogam, v katerih se 

intenzivno uporabljajo PIL. Ob upoštevanju posrednih delovnih mest se skupno število delovnih 

mest, povezanih s pravicami intelektualne lastnine, povzpne na 82 milijonov (39,4 %). 

 

▪ V istem obdobju so gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, v EU ustvarile 

več kot 47 % skupne gospodarske dejavnosti (BDP) v vrednosti 6,4 bilijona EUR. Predstavljale 

so tudi večino trgovine EU s preostalim svetom in ustvarile trgovinski presežek v višini 

224 milijard EUR, s čimer so pripomogle k ohranjanju splošne uravnoteženosti zunanje trgovine 

EU. 

 

▪ Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, pomembno prispevajo k delovanju 

notranjega trga EU. Predstavljajo več kot 75 % trgovine znotraj EU. Medtem ko so Nemčija, 

Francija, Italija in Nizozemska vodilne države na področju ustvarjanja novih pravic intelektualne 

lastnine, imajo druge države, vključno z Madžarsko, Poljsko in Estonijo, veliko korist od delitve 

dela znotraj gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL. Podjetja iz drugih držav 

članic so ustvarila skupno skoraj sedem milijonov delovnih mest, povezanih s pravicami 

intelektualne lastnine, pri čemer v nekaterih državah delež takih delovnih mest v gospodarskih 

panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, presega 30 %. 

 

▪ V gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, so plače precej višje kot v 

drugih gospodarskih panogah, dodatek k plači pa za 41 % večji kot v drugih gospodarskih 

panogah. To je v skladu z dejstvom, da je dodana vrednost na delavca v gospodarskih panogah, 

v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, višja kot v drugih gospodarskih panogah. 

 

▪ Primerjava rezultatov te študije z rezultati študije iz leta 2019 razkriva, da se je relativni prispevek 

gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, h gospodarstvu EU med 

obdobjema 2014–2016 (študija iz leta 2019) in 2017–2019 (ta študija) povečal, tudi ob 

upoštevanju spremembe seznama gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL. 

 

▪ Med gospodarskimi panogami, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, se je v zadnjih letih 

povečal gospodarski pomen panog, vključenih v razvoj tehnologij za blažitev podnebnih 

sprememb, in panog, povezanih z zelenimi blagovnimi znamkami. Sektorji, v katerih se 

 
1 Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije leta 2020 so podatki v tem poročilu za EU-27 in zato niso neposredno primerljivi 

s podatki iz prejšnjih objavljenih študij, ki se nanašajo na EU-28. 
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intenzivno uporabljajo patenti za tehnologije za blažitev podnebnih sprememb, so v EU v 

obdobju 2017–2019 predstavljali 9,3 % delovnih mest in 14,0 % BDP ter pomemben del 

zunanjetrgovinske dejavnosti EU. 

 

▪ Za Islandijo, Norveško, Švico in Združeno kraljestvo so prikazani primerljivi rezultati o prispevku 

panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, k BDP in delovnim mestom. Na Norveškem, v 

Švici in Združenem kraljestvu je prispevek gospodarskih panog, v katerih se intenzivno 

uporabljajo PIL, k delovnim mestom pod povprečjem EU, na Islandiji pa enak povprečju EU. Na 

Norveškem je bil prispevek k BDP nad povprečjem EU, v drugih treh državah pa pod njim. 
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b. Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, v gospodarstvu EU 

Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, so opredeljene2 kot gospodarske 

panoge, ki imajo v primerjavi z drugimi gospodarskimi panogami, v katerih se uporabljajo PIL, 

nadpovprečno lastništvo3 pravic intelektualne lastnine na zaposlenega. To načeloma pomeni, da je 

v EU panoga opredeljena kot panoga, v kateri se intenzivno uporabljajo PIL, če za vsaj eno od 

zadevnih pravic intelektualne lastnine število teh pravic na zaposlenega presega povprečje vseh 

gospodarskih panog v EU, ki uporabljajo isto pravico intelektualne lastnine. Kot je prikazano v 

poglavjih 3 in 4, je največ teh panog v sektorjih proizvodnje, tehnologije in poslovnih storitev. 

 

Vendar je treba poudariti, da se pravice intelektualne lastnine v določenem obsegu uporabljajo v 

večini gospodarskih panog. V tej študiji, ki je osredotočena le na gospodarske panoge, v katerih se 

intenzivno uporabljajo PIL, je zajet tisti del evropskega gospodarstva, v katerem so pravice 

intelektualne lastnine najpomembnejše.4 

 

Prispevek gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, h glavnima gospodarskima 

kazalnikoma – delovnim mestom in obsegu proizvodnje –, je povzet v preglednicah 1 in 2.5,6 

 

Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, so v obdobju 2017–2019 ustvarile 

29,7 % vseh delovnih mest v EU, od tega 21 % v gospodarskih panogah z intenzivno uporabo 

blagovnih znamk, 13 % v gospodarskih panogah z intenzivno uporabo modelov, 11 % v 

gospodarskih panogah z intenzivno uporabo patentov, 6 % v gospodarskih panogah z intenzivno 

uporabo avtorskih pravic, manjša deleža pa v gospodarskih panogah z intenzivno uporabo 

geografskih označb in žlahtniteljskih pravic.7 V tem obdobju je bilo v gospodarskih panogah, v katerih 

se intenzivno uporabljajo PIL, v povprečju zaposlenih več kot 61 milijonov Evropejcev od skupno 

približno 207 milijonov vseh zaposlenih. Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, prispevajo k neposrednim delovnim mestom, poleg tega pa ustvarjajo delovna mesta tudi v 

drugih gospodarskih panogah, v katerih se PIL ne uporabljajo intenzivno, ki jim dobavljajo blago in 

storitve kot vložke za njihove proizvodne postopke. Z uporabo preglednic EU vložek-rezultat,8 ki jih 

je objavil Eurostat, je mogoče izračunati ta posredni učinek na delovna mesta v gospodarskih 

panogah, v katerih se PIL ne uporabljajo intenzivno. Ob upoštevanju tega posrednega učinka znaša 

skupno število delovnih mest, povezanih s pravicami intelektualne lastnine, več kot 

81 milijonov (39,4 %). 

 
2 Glej poglavje 2 o metodologiji. Avtorska pravica, geografske označbe in žlahtniteljske pravice so zaradi posebne narave zahtevale 

drugačne pristope. 
3 V tem poročilu se izraza „uporaba pravic intelektualne lastnine“ in „lastništvo pravic intelektualne lastnine“ uporabljata kot sopomenki in 

ju je treba v vseh primerih razumeti kot lastništvo pravic intelektualne lastnine. 

4 Gospodarske panoge, ki so v tem poročilu opredeljene kot tiste, v katerih se intenzivno uporabljajo blagovne znamke, predstav ljajo 

73 % blagovnih znamk EU, gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo modeli, 78 % registriranih modelov Skupnosti, 

gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo patenti, 84 % evropskih patentov, in gospodarske panoge, v katerih se intenzivno 

uporabljajo žlahtniteljske pravice, 91 % žlahtniteljskih pravic v Skupnosti, registriranih v zajetem obdobju. 
5 Da bi se zmanjšal vpliv podatkovnih vrzeli v ekonomskih statističnih podatkih in preprečilo pripisovanje prevelikega pomena določenemu 

letu, so bili gospodarski kazalniki izračunani kot povprečje za obdobje 2017–2019, razen za Združeno kraljestvo, za katero so bili na voljo 

podatki samo za obdobje 2017–2018. 
6 Opozoriti je treba, da prikazani delež BDP in delovnih mest ne odraža nujno stopnje inovativnosti države, ampak pomembnost teh panog 

v njenem gospodarstvu. 
7 Skupni prispevek gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, je manjši od seštevka posameznih prispevkov 

gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo blagovne znamke, patenti, modeli, avtorske pravice, žlahtniteljske pravice in 

geografske označbe, saj se v številnih gospodarskih panogah intenzivno uporablja več pravic intelektualne lastnine. Vendar metodologija 

študije preprečuje dvakratno upoštevanje prispevkov gospodarskih panog. 
8 Preglednice vložek-rezultat prikazujejo pretok blaga in storitev med vsemi gospodarskimi panogami v gospodarstvu. 
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Ti rezultati so povzeti v preglednici 1, ki prikazuje razčlenitev po neposrednih in posrednih delovnih 

mestih. 
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Preglednica 1: Neposredni in posredni prispevek gospodarskih panog, v katerih se intenzivno 

uporabljajo PIL, k delovnim mestom, povprečje v obdobju 2017–2019, EU27 

Gospodarske 

panoge, v 

katerih se 

intenzivno 

uporabljajo PIL 

Delovna 

mesta 

(neposredna

) 

Delež 

delovnih 

mest 

(neposredni

h) 

Delovna 

mesta 

(neposredna 

in posredna) 

Delež vseh 

delovnih mest 

(neposrednih 

in posrednih) 

Z intenzivno 

uporabo 

blagovnih znamk 

43 606 597 21,1 % 59 705 627 28,9 % 

Z intenzivno 

uporabo modelov 

26 768 543 12,9 % 40 142 839 19,4 % 

Z intenzivno 

uporabo patentov 

22 824 753 11,0 % 36 076 680 17,4 % 

Z intenzivno 

uporabo 

avtorskih pravic 

12 924 552 6,2 % 16 917 340 8,2 % 

Z intenzivno 

uporabo 

geografskih 

označb* 

N. r. N. r. N. r. N. r. 

Z intenzivno 

uporabo 

žlahtniteljskih 

pravic 

1 933 519 0,9 % 2 541 175 1,2 % 

Vse gospodarske 

panoge z 

intenzivno 

uporabo PIL 

61 499 614 29,7 % 81 592 215 39,4 % 

Delovna mesta 

v EU skupaj 

  206 899 343  

 

* Ni izračunano zaradi vrzeli v statističnih podatkih o delovnih mestih v kmetijstvu (statistični podatki o strukturi kmetijskih gospodarstev). 

Opomba: Ker se uporaba pravic intelektualne lastnine prekriva, vsota številk za posamezne PIL presega skupno številko za gospodarske 

panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL. 

 

Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, prispevajo k delovnim mestom, poleg 

tega pa tudi h gospodarski dejavnosti, merjeni z bruto domačim proizvodom (BDP). Preglednica 2 

kaže, da se na splošno več kot 47 % BDP EU ustvari v gospodarskih panogah, v katerih se 

intenzivno uporabljajo PIL, pri čemer gospodarske panoge z intenzivno uporabo blagovnih znamk 

predstavljajo 39 %, gospodarske panoge z intenzivno uporabo modelov 16 %, gospodarske panoge 

z intenzivno uporabo patentov 17 %, gospodarske panoge z intenzivno uporabo avtorskih pravic 

7 %, deleža gospodarskih panog z intenzivno uporabo geografskih označb in žlahtniteljskih pravic 

pa sta manjša. Poglavje 4 vsebuje podrobnejšo razčlenitev prispevkov teh panog k nacionalnim 

gospodarstvom držav članic EU in štirih držav, ki niso članice EU, vključenih v to študijo. 
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Preglednica 2: Prispevek gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, k BDP, 

povprečje za obdobje 2017–2019 

Gospodarske panoge, v katerih 

se intenzivno uporabljajo PIL 

Dodana vrednost/BDP 

(v milijonih EUR) 

Delež 

skupnega 

BDP EU 

Z intenzivno uporabo blagovnih 

znamk  

 5 217 903  38,5 % 

Z intenzivno uporabo modelov   2 101 305  15,5 % 

Z intenzivno uporabo patentov   2 361 457  17,4 % 

Z intenzivno uporabo avtorskih 

pravic  

 934 176  6,9 % 

Z intenzivno uporabo geografskih 

označb  

15 011 0,1 % 

Z intenzivno uporabo žlahtniteljskih 

pravic  

187 774 1,4 % 

Vse gospodarske panoge z 

intenzivno uporabo PIL  

6 375 796 47,1 % 

BDP v EU skupaj 13 541 581  

Opomba: Ker se uporaba pravic intelektualne lastnine prekriva, vsota številk za posamezne PIL presega skupno številko za gospodarske 

panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL. 

 

Primerjava rezultatov te študije in rezultatov študije iz leta 2019 kaže, da je bil prispevek 

gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, h gospodarstvu EU v obdobju 2017–

2019 večji kot v obdobju 2014–2016. Vendar pa je primerjava otežena, ker je bilo usklajevanje, ki se 

uporablja za opredelitev panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, posodobljeno za zagotovitev, 

da ta študija odraža sedanjo strukturo gospodarstva EU, zaradi česar se je v tej študiji število teh 

panog s 353 v študiji iz leta 2019 povečalo na 357.9 Poleg tega ta študija temelji na podatkih za 

EU27, prejšnje pa so temeljile na EU28. V preglednici 3 so bile številke iz prejšnjih študij 

preračunane z uporabo novih opredelitev pojmov za ponazoritev dejanske spremembe prispevka 

gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL. 

 

Preglednica 3: Primerjava glavnih rezultatov: študije iz let 2013, 2016, 2019 in 2022 

Prispevek 

gospodarskih 

panog, v katerih se 

intenzivno 

uporabljajo PIL 

(EU27) 

Študija iz 

leta 2013 

(2008–2010) 

Študija iz 

leta 2016 

(2011–2013) 

Študija iz 

leta 2019 

(2014–2016) 

Študija iz 

leta 2022 

(2017–2019) 

Delovna mesta 

(neposredna) 

28,6 % 28,5 % 28,9 % 29,7 % 

BDP 46,2 % 46,1 % 46,2 % 47,1 % 

Izvoz blaga in storitev 76,7 % 78,4 % 79,1 % 80,1 % 

 
9 Čeprav je neto sprememba števila sektorjev, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, majhna, se za njo skrivajo večje bruto spremembe, 

kot je pojasnjeno v poglavju 2, opomba 38. 
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Prvi stolpec vsebuje rezultate študije iz leta 2013 za obdobje 2008–2010. V drugem stolpcu so 

prikazani rezultati študije iz leta 2016 (2011–2013). V tretjem stolpcu so prikazani rezultati študije iz 

leta 2019 (2014–2016), v zadnjem stolpcu pa so prikazani rezultati te študije (2017–2019). Vsi 

rezultati iz prejšnjih študij so bili z uporabo sedanje opredelitve gospodarskih panog, v katerih se 

intenzivno uporabljajo PIL, preračunani za EU2710. To pomeni, da so rezultati primerljivi med štirimi 

stolpci. 

 

Prispevek gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, se je tako povečal v celotnem 

obdobju od leta 2011 do leta 2019 , ne glede na to, ali se meri z BDP, delovnimi mesti ali zunanjo 

trgovino. V tem obdobju se je zlasti povečal prispevek navedenih panog k delovnim mestom in sicer 

za 1,1 odstotne točke, medtem ko se je prispevek k BDP povečal za 0,9 odstotne točke. 

 

Ker so 47,1 % BDP (dodane vrednosti) v gospodarstvu in 29,7 % delovnih mest ustvarile 

gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, je dodana vrednost na zaposlenega v 

gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, višja kot v ostalih gospodarskih 

panogah. Ekonomske teorije kažejo, da je mogoče ceteris paribus pričakovati, da se v gospodarskih 

panogah, v katerih povprečni delavec ustvari več dodane vrednosti, delavcem izplačujejo višje plače 

kot v drugih gospodarskih panogah. Zato je zanimivo proučiti, ali je ta večja dodana vrednost 

izražena v plačah v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL. 

 

Kot je prikazano v preglednici 4, so plače v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno 

uporabljajo PIL, dejansko višje od plač v gospodarskih panogah, v katerih se PIL ne uporabljajo 

intenzivno. Povprečna tedenska plača v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, znaša 840 EUR, v primerjavi s 597 EUR v gospodarskih panogah, v katerih se PIL ne 

uporabljajo intenzivno – razlika je skoraj 41 %. Ta „dodatek k plači“ znaša 34 % v gospodarskih 

panogah z intenzivno uporabo modelov, 40 % v gospodarskih panogah z intenzivno uporabo 

blagovnih znamk, 49 % v gospodarskih panogah z intenzivno uporabo avtorskih pravic in 65 % v 

gospodarskih panogah z intenzivno uporabo patentov. 

 

Preglednica 4: Splošni stroški dela v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, v obdobju 2017–2019 

Gospodarske panoge, v 

katerih se intenzivno 

uporabljajo PIL  

Splošni stroški 

dela 

(EUR na teden) 

Dodatek 

(v primerjavi z gospodarskimi 

panogami, v katerih se PIL ne 

uporabljajo intenzivno) 

Z intenzivno uporabo blagovnih 

znamk 
 40,4 % 

Z intenzivno uporabo modelov  34,4 % 

Z intenzivno uporabo patentov  65,0 % 

Z intenzivno uporabo avtorskih 

pravic 
 49,3 % 

Z intenzivno uporabo geografskih 

označb* 
N. r. N. r. 

 
10 EU27 se nanaša na sedanje države članice EU. Ta opredelitev je bila uporabljena za preračun vseh prejšnjih rezultatov, vključno z 

rezultati študije iz leta 2013. 
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Z intenzivno uporabo žlahtniteljskih 

pravic* 
N. r. N. r. 

Vse gospodarske panoge z 

intenzivno uporabo PIL 
 40,7 % 

Gospodarske panoge, v katerih 

se PIL ne uporabljajo intenzivno 
  

* *Ni izračunano zaradi pomanjkanja statističnih podatkov o plačah za kmetijstvo. 

 

Dodatek k plači se je v primerjavi s stanjem v študiji iz leta 2019 nekoliko zmanjšal. To odraža 

močnejšo rast plač v gospodarskih panogah, v katerih se PIL ne uporabljajo intenzivno, med 

obdobjema 2014–2016 in 2017–2019, v povezavi z izstopom Združenega kraljestva iz EU (v 

Združenem kraljestvu se je povprečna plača v gospodarskih panogah, v katerih se PIL ne uporabljajo 

intenzivno, merjena v EUR, v istem obdobju zmanjšala, zato se s prehodom od EU28 k EU27 

zmanjša dodatek k plači, povezan z gospodarskimi panogami, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, ceteris paribus). Kljub temu se nadaljuje vzorec iz prejšnjih študij, po katerem gospodarske 

panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo patenti in avtorske pravice, ustvarjajo največje dodatke 

k plači. 

 

Preučena je bila tudi vloga gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, v zunanji 

trgovini EU. Večino trgovine EU ustvarijo gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, kar je morda na prvi pogled nekoliko presenetljivo. To pojasnjuje dejstvo, da so celo 

gospodarske panoge, ki proizvajajo proizvode, kot je energija, panoge z intenzivno uporabo PIL,11 

medtem ko so številne dejavnosti, v katerih se PIL ne uporabljajo intenzivno, tudi nemenjalne.12 Zato 

93 % uvoza blaga v EU sestavljajo proizvodi gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, te panoge pa predstavljajo celo večji delež v izvozu blaga iz EU, in sicer 95,3 %. Na področju 

trgovine s storitvami je delež gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, manjši, 

saj uvoz in izvoz storitev, pri katerih se intenzivno uporabljajo PIL, pomenita 48 % oziroma 41 % 

celotnega uvoza in izvoza storitev. Ob upoštevanju trgovine z blagom in storitvami so v obdobju 

2017–2019 panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, ustvarile 80,5 % uvoza EU in 80,1 % 

izvoza EU. 

 

EU kot celota je imela v obdobju 2017–2019 povprečni skupni trgovinski presežek v višini približno 

294 milijard EUR ali 2,2 % BDP. Trgovinski presežek v panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, je znašal 224 milijard EUR, tako da so te prispevale več kot tri četrtine celotnega trgovinskega 

presežka EU. S tem presežkom, ki so ga ustvarile predvsem gospodarske panoge, v katerih se 

intenzivno uporabljajo patenti in modeli, se izravnajo manjši primanjkljaji v gospodarskih panogah, v 

katerih se intenzivno uporabljajo blagovne znamke, avtorske pravice in žlahtniteljske pravice. 

 

V preglednici 5 je povzet obseg trgovine v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, na podlagi podatkov iz obdobja 2017–2019.13 

 

 
11 V razredu NACE 0610 (Pridobivanje surove nafte) se intenzivno uporabljajo patenti in blagovne znamke. 
12 Na primer, storitvene gospodarske panoge, kot so tiste iz oddelkov 86 (zdravstvo) in 96 (druge storitvene dejavnosti) klasifikacije NACE. 

Take storitve se na splošno porabijo na kraju proizvodnje. 
13 Tako kot pri izračunih delovnih mest in BDP se številke za posamezne PIL ne ujemajo s skupno številko za gospodarske panoge, v 

katerih se intenzivno uporabljajo PIL, ker se v številnih gospodarskih panogah intenzivno uporablja več PIL. Vendar metodologija študije 

preprečuje dvakratno upoštevanje prispevkov gospodarskih panog. 
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Preglednica 5: Zunanja trgovina EU v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, povprečje za obdobje 2017–2019 

Gospodarske panoge, v 

katerih se intenzivno 

uporabljajo PIL 

Izvoz (v 

milijonih EUR) 

Uvoz 

(v 

milijonih EUR) 

Neto izvoz (v 

milijonih EUR) 

Z intenzivno uporabo 

blagovnih znamk  

1 547 270 1 551 618 –4 348 

Z intenzivno uporabo 

modelov  

1 232 068 1 014 158 217 910 

Z intenzivno uporabo 

patentov  

1 559 811 1 341 864 217 947 

Z intenzivno uporabo 

avtorskih pravic  

229 082 249 340 –20 258 

Z intenzivno uporabo 

geografskih označb* 

13 126 1 769 11 357 

Z intenzivno uporabo 

žlahtniteljskih pravic 

43 248 50 743 –7 495 

Gospodarske panoge z 

intenzivno uporabo PIL 

skupaj  

2 163 517 1 939 655 223 862 

Trgovina EU skupaj 2 701 959 2 408 212 293 747 

* Samo blago. 

Opomba: Ker se uporaba pravic intelektualne lastnine prekriva, vsota številk za posamezne PIL presega skupno številko za gospodarske 

panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL. 

 

Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, predstavljajo velik delež trgovine EU 

s preostalim svetom, poleg tega pa predstavljajo tudi velik delež trgovine med državami članicami 

EU, ki se še povečuje. V desetletju med obdobjema 2008–10 in 2017–19 se je notranja trgovina v 

EU povečala za 38 %, medtem ko se je trgovina gospodarskih panog, v katerih se intenzivno 

uporabljajo PIL, znotraj EU povečala za 46 %. Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno 

uporabljajo PIL, so zato pomemben element v delovanju enotnega trga EU. 

 

Skupna trgovina znotraj EU, ki jo kot glavna gonila trgovine med državami članicami EU ustvarijo 

gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, presega njihov skupni izvoz zunaj EU. 

Ob upoštevanju trgovine z blagom in storitvami so panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, 

v obdobju 2017–2019 ustvarile 75,9 % trgovine znotraj EU. Ta vpliv je predvsem rezultat čezmejne 

trgovine z blagom, ki jo v 85 % ustvarijo gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL. Vpliv teh gospodarskih panog na trgovino s storitvami znotraj EU je manjši, vendar še vedno 

pomemben, saj predstavljajo 36 % skupnega izvoza storitev znotraj EU, ki ga ustvarijo predvsem 

gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo blagovne znamke (32 %). 
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Preglednica 6: Trgovina znotraj EU v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, povprečje za obdobje 2017–2019 

Gospodarske panoge, v 

katerih se intenzivno 

uporabljajo PIL 

Trgovina znotraj EU Delež skupne trgovine znotraj 

EU 

Z intenzivno uporabo 

blagovnih znamk  

1 942 032 53,0 % 

Z intenzivno uporabo 

modelov  

1 802 177 49,2 % 

Z intenzivno uporabo 

patentov  

2 044 794 55,8 % 

Vse gospodarske 

panoge z intenzivno 

uporabo PIL  

2 781 639 75,9 % 

 

Podrobnejša proučitev dejavnosti gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, v 

okviru enotnega trga EU razkriva delitev dela med državami članicami EU. Države, ki vključujejo 

Avstrijo, Dansko, Italijo, Luksemburg, Malto, Nemčijo in Švedsko, so v smislu ustvarjenih pravic 

intelektualne lastnine na zaposlenega nad povprečjem EU. Vendar podjetja v navedenih državah, ki 

ustvarjajo intelektualno lastnino ob izkoriščanju možnosti, ki jih ponuja enotni trg, svoje proizvodne 

zmogljivosti pogosto postavijo v drugih državah članicah, kar utemeljujejo s stroški, trženjem in 

drugimi poslovnimi pomisleki. 

 

Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, v Romuniji, Estoniji, na Češkem, 

Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in v Luksemburgu, imajo zato večji delež delovnih mest, 

pripisanih podjetjem s sedežem v drugih državah članicah EU. Kot je prikazano v preglednici 7, je 

bilo skupno 21,6 % delovnih mest v EU v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, ustvarjenih v podružnicah tujih podjetij, od katerih jih ima večina sedež v drugi državi članici EU. 

Med državami članicami EU samo na Cipru, Irskem in Nizozemskem podjetja s sedežem zunaj EU 

ustvarijo več delovnih mest kot podjetja iz drugih držav članic EU. Podjetja s sedežem v eni od 

27 držav članic EU so skupno približno 6,8 milijona delovnih mest v gospodarskih panogah, v katerih 

se intenzivno uporabljajo PIL, ustvarila v drugih državah članicah. 

 

Preglednica 7: Delež delovnih mest v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo 

PIL, pripisanih tujim podjetjem, v obdobju 2017–2019, povprečje EU* 

Gospodarske panoge, v 

katerih se intenzivno 

uporabljajo PIL 

Delež EU Delež, ki ne 

vključuje EU 

Nedomači delež 

skupaj 

Z intenzivno uporabo 

blagovnih znamk  

11,2 % 9,2 % 20,4 % 

Z intenzivno uporabo 

modelov  

14,4 % 10,2 % 24,6 % 

Z intenzivno uporabo 

patentov  

15,9 % 12,5 % 28,4 % 
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Vse gospodarske 

panoge z intenzivno 

uporabo PIL  

12,3 % 9,3 % 21,6 % 

* Zaradi omejitev podatkov ni bilo mogoče ločiti delovnih mest, ki so jih v Združenem kraljestvu ustvarila podjetja s sedežem v EU, in 

delovnih mest v državah članicah EU, ki so jih ustvarila podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu. Zato se v nasprotju s preostalim 

delom tega poročila odstotki v tej preglednici nanašajo na EU28, kot je obstajala pred izstopom Združene kraljestva iz EU. 

Opomba: „Tuja“ podjetja so podjetja, ki imajo sedež ali nadzorno enoto v drugi državi. 

 

Podatki o patentih in podatki o blagovnih znamkah se uporabljajo za opredelitev gospodarskih 

panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, ki so dejavne na področju trajnostnih inovacij. Na 

splošno se je leta 2019 ena od desetih prijav za evropski patent prijaviteljev iz EU nanašala na 

tehnologije za blažitev podnebnih sprememb, usmerjene v zmanjšanje ali preprečevanje emisij 

toplogrednih plinov.14 Zelene blagovne znamke15, ki so jih vložila podjetja s sedežem v EU, 

predstavljajo podoben delež vseh prijav blagovne znamke EU v letu 2021. Tehnologije za blažitev 

podnebnih sprememb in zeleni proizvodi bodo imeli pomembno vlogo pri doseganju cilja iz 

evropskega zelenega dogovora glede podnebno nevtralne Evrope, evropska podjetja pa so med 

vodilnimi na svetu na področju teh tehnologij in proizvodov. 

 

Za skupno 110 razredov NACE je bilo ugotovljeno, da so razredi, v katerih se intenzivno uporabljajo 

patenti za tehnologije za blažitev podnebnih sprememb ali zelene blagovne znamke, med njimi pa 

so številni povezani z energetskim in prometnim sektorjem. Ta dva sektorja predstavljata 9,3 % 

delovnih mest in 14,0 % gospodarske dejavnosti v EU, njuna prispevka pa sta se v zadnjem 

desetletju povečala. Zaposleni v teh sektorjih tudi zaslužijo veliko višje plače kot zaposleni v drugih 

gospodarskih panogah. V gospodarskih panogah, ki prispevajo k trajnostnim inovacijam, „dodatek k 

plači“, ki znaša 60,7 %, dosega v primerjavi z gospodarskimi panogami, v katerih se PIL ne 

uporabljajo intenzivno, polovico dodatka k plači, ki ga imajo na splošno gospodarske dejavnosti, v 

katerih se intenzivno uporabljajo PIL (40,7 %). Močno se je povečal tudi izvoz blaga in storitev, ki jih 

proizvedejo te gospodarske panoge, in sicer s 714 milijard EUR v obdobju 2008–2010 na 

1 078 milijard EUR ali 39,9 % celotnega izvoza EU v obdobju 2017–2019. Povečal se je tudi 

povezani uvoz, vendar počasneje, in sicer s 782 milijard EUR v obdobju 2008–2010 na 

1 042 milijard EUR ali 43,3 % celotnega uvoza EU v obdobju 2017–2019, zaradi česar se je 

trgovinski primanjkljaj za EU v zadnjem obdobju spremenil v presežek. To kaže, da so te 

gospodarske panoge posebna moč gospodarstva EU. 

 

Ker so te številke podskupina gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo patenti in 

blagovne znamke, so vključene že v skupne številke v preglednicah 1–5. 

 

 
14 Opredelitev tehnologije za blažitev podnebnih sprememb temelji na sistemu označevanja Y02/Y04S Evropskega patentnega urada, ki 

je del kooperativne klasifikacije patentov. Zajema izbrane tehnologije, ki nadzorujejo, zmanjšujejo ali preprečujejo antropogene emisije 

toplogrednih plinov [TGP] v okviru Kjotskega protokola in Pariškega sporazuma. Vključuje na primer tehnologije, ki pomagajo zmanjševati 

emisije toplogrednih plinov, povezane s proizvodnjo, prenosom ali distribucijo energije, tehnologije, ki omogočajo zajemanje, shranjevanje, 

sekvestracijo ali odstranjevanje toplogrednih plinov, ter informacijske in komunikacijske tehnologije za zmanjšanje njihove lastne porabe 

energije. 
15 Glej opombo 6. 



 14 

Preglednica 8: Prispevek gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo patenti za 

tehnologije za blažitev podnebnih sprememb in zelene blagovne znamke, k delovnim 

mestom, BDP in trgovini v EU, obdobje 2017–2019 

Delež delovnih 

mest v EU 

(neposrednih) 

Delež BDP EU Delež izvoza 

EU 

Delež uvoza EU 

 

Trgovinska 

bilanca EU 

(v 

milijonih EUR) 

9,3 % 14,0 % 39,9 % 43,3 % 36 539 

 

 

c. Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine, 

v gospodarstvih Islandije, Norveške, Švice in Združenega kraljestva 

Ta študija vključuje poleg podatkov za 27 držav članic EU tudi osnovne rezultate za države Efte, 

Islandijo, Norveško, Švico in Združeno kraljestvo.16 Prispevki gospodarskih panog, v katerih se 

intenzivno uporabljajo PIL, k delovnim mestom in BDP v navedenih državah so prikazani v 

preglednici 9. Povprečje EU je vključeno za primerjavo. 

 
Na Norveškem je prispevek gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, k BDP nad 

povprečjem EU, v drugih treh državah pa pod njim. V navedenih državah je na Islandiji prispevek k 

delovnim mestom enak povprečju EU, na Norveškem, v Švici in Združenem kraljestvu pa pod 

povprečjem EU. 

  

 
16 Pri izračunu prispevkov gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, na Islandiji, Norveškem, v Švici in Združenem 

kraljestvu se je domnevalo, da so v EU gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, tudi v teh državah gospodarske 

panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL. Poleg tega zaradi pomanjkljivega zajetja podatkov za te države ni bilo mogoče izračunati 

prispevkov panog z intenzivno uporabo geografskih označb. 
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Preglednica 9: Prispevek gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL, k delovnim 

mestom in BDP v državah Efte in Združenem kraljestvu, povprečje za obdobje 2017–

201917 

Gospodarske panoge, v 

katerih se intenzivno 

uporabljajo PIL 

Delovna 

mesta 

(neposredna

) 

Delež vseh 

delovnih 

mest 

(neposredni

h) 

BDP 

(v 

milijonih 

EUR) 

Delež BDP 

Z intenzivno uporabo 

blagovnih znamk 

 

Islandija 46 654 23,3 % 7 266 32,9 % 

Norveška 533 340 19,1 % 158 684 43,9 % 

Švica 1 053 631 20,8 % 214 259 33,8 % 

Združeno kraljestvo 7 012 803 21,6 % 1 008 365 41,4 % 

Z intenzivno uporabo 

modelov 

 

Islandija 16 989 8,5 % 1 733 7,8 % 

Norveška 216 148 7,7 % 24 067 6,7 % 

Švica 577 542 11,4 % 118 995 18,8 % 

Združeno kraljestvo 2 967 795 9,2 % 246 036 10,1 % 

Z intenzivno uporabo 

patentov 

 

Islandija 12 698 6,3 % 1 967 8,9 % 

Norveška 263 756 9,4 % 91 836 25,4 % 

Švica 594 315 11,7 % 140 398 22,2 % 

Združeno kraljestvo 2 623 181 8,1 % 300 064 12,3 % 

Z intenzivno uporabo 

avtorskih pravic 

 

Islandija 17 438 8,7 % 1 395 6,3 % 

Norveška 182 693 6,5 % 19 858 5,5 % 

Švica 312 236 6,2 % 39 129 6,2 % 

Združeno kraljestvo 2 449 623 7,6 % 215 395 8,8 % 

Z intenzivno uporabo 

žlahtniteljskih pravic 

    

Islandija 959 0,5 % 192 0,9 % 

Norveška 15 463 0,6 % 2 395 0,7 % 

Švica 44 178 0,9 % 8 780 1,4 % 

Združeno kraljestvo 188 373 0,6 % 22 513 0,9 % 

Vse gospodarske 

panoge z intenzivno 

uporabo PIL  

 

Islandija 59 641 29,7 % 8 244 37,2 % 

Norveška 731 005 26,2 % 176 447 48,8 % 

 
17 Podatki za Združeno kraljestvo se nanašajo na obdobje 2017–2018. 
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Švica 1 425 471 28,2 % 253 744 40,1 % 

Združeno kraljestvo 9 218 008 28,4 % 1 140 505 46,8 % 

Vse gospodarske 

panoge z intenzivno 

uporabo PIL (EU) 

 29,7 %  47,1 % 

Opomba: Ker se uporaba pravic intelektualne lastnine prekriva, vsota številk za posamezne PIL presega skupno številko za gospodarske 

panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL. 
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d. Metodologija in podatki 

Osnovna metodologija te študije je enaka metodologiji, uporabljeni v prejšnjih študijah. Kljub temu 

je za zagotovitev samozadostnosti poročila njegov velik del, natančneje poglavje 2 in dodatek 8, 

namenjen dokumentiranju te metodologije. 

 

Z uporabo podatkov uradov EUIPO in EPO skupaj z ekonomskimi podatki iz drugih virov je bilo za 

vsako gospodarsko panogo izračunano število blagovnih znamk, modelov, patentov in žlahtniteljskih 

pravic na zaposlenega. Gospodarske panoge, ki so bile v skladu s tem merilom nad povprečjem, so 

se štele za gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo PIL. Ta izračun je bil opravljen 

na ravni EU, pri njem pa se niso upoštevale nacionalne vložitve podjetij v podatkovni zbirki. Ta 

pristop, ki je bil deloma potreben zaradi omejitev podatkov, kljub temu upravičuje predpostavka, da 

bi se v zvezi z neko gospodarsko panogo, ki je opredeljena kot panoga, v kateri se intenzivno 

uporabljajo PIL, na podlagi registracije pravic intelektualne lastnine na ravni EU prav tako štelo, da 

je gospodarska panoga, v kateri se intenzivno uporabljajo PIL, če bi bile vključene tudi nacionalne 

pravice intelektualne lastnine na zaposlenega. Zaradi posebne narave avtorske pravice in 

geografskih označb so bile uporabljene drugačne metode za opredelitev sektorjev, v katerih se 

intenzivno uporabljajo navedene PIL, kot je pojasnjeno v poglavju 2. 

 

Metodologija temelji na osnovni predpostavki,, da je stopnja uporabe PIL v neki gospodarski panogi 

bistvena značilnost zadevne panoge, ne glede na njeno lokacijo.18 Pri ocenjevanju prispevka 

posameznih gospodarskih panog h gospodarstvu se merijo delovna mesta in BDP, ki jih zadevna 

gospodarska panoga ustvari v posamezni državi članici in EU, ne pa izvor temeljnih PIL. 

 

Če na primer avtomobilsko podjetje s sedežem v državi A zgradi proizvodni obrat v državi B, se tako 

ustvarjena delovna mesta in dodana vrednost pripišejo gospodarstvu države B. O inovativnosti 

določene države zato ni mogoče sklepati le na podlagi prispevkov gospodarskih panog, v katerih se 

intenzivno uporabljajo PIL, na ravni države. V tem primeru je večji prispevek gospodarskih panog z 

intenzivno uporabo patentov v državi B rezultat odločitev o tem, kje naj se postavi obrat za 

proizvodnjo avtomobilov, vendar pa bi bili lahko temeljni raziskave in razvoj opravljeni v državi A ali 

celo v tretji državi. 

 

Za pojasnitev tega vprašanja so v poglavju 5 navedene države, iz katerih izvirajo patenti, blagovne 

znamke, modeli in žlahtniteljske pravice v podatkovni zbirki, uporabljeni za to študijo, v njem pa so 

predstavljeni tudi statistični podatki o deležu delovnih mest v gospodarskih panogah, v katerih se 

intenzivno uporabljajo PIL, v posameznih državah članicah, ustvarjenih v podjetjih s sedežem v 

drugih državah članicah ali zunaj EU. Zmožnosti za inovacije v eni državi članici, medtem ko 

proizvaja nastalo blago v drugi, so še en pokazatelj pomena PIL za delovanje notranjega trga EU. 

 
 
  

 
18 Izjema je geografska označba, ki je analizirana za vsako državo posebej. 
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Celotno besedilo je mogoče prenesti s spletnega mesta na naslovu 

www.epo.org/ipr-intensive-industries 

www.euipo.europa.eu/ipcontribution 

 

 

Objavila in uredila urad EPO in urad EUIPO 

München v Nemčiji in Alicante v Španiji 

 

http://www.epo.org/ipr-intensive-industries
http://www.euipo.europa.eu/ipcontribution

