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Jauns pētījums liecina, ka intelektuālais īpašums nāk par 
labu Eiropas ekonomikai  
 
Kopīgs EPI-EUIPO papildinošais pētījums liecina, ka patenti, preču zīmes, 
dizainparaugi un citi IĪ veidi ir ieguvums Eiropas ekonomikai. 
 
 
Minhene/Alikante, 2016. gada 25. oktobris — Eiropas patentu iestāde (EPI) un ES 
Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) šodien publicēja savu otro ES mēroga pētījumu 
par intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) ietekmi uz Eiropas ekonomiku saistībā ar IKP, 
nodarbinātību, algām un tirdzniecību. 
 
Pētījumā konstatēja, ka aptuveni vairāk nekā 42 % no kopējās ekonomiskās 
darbības ES (apmēram 5,7 triljonus EUR ik gadu) veido IĪT ietilpīgās nozares un 
aptuveni 38 % no visas nodarbinātības ES (82 miljoni darbavietu) izriet no šādām 
nozarēm, kurās IĪ tiesību izmantošanas līmenis pārsniedz vidējo. Ziņojumā arī 
atklāts, ka vidējās algas IĪT ietilpīgajās nozarēs ir vairāk nekā par 46 % augstākas 
nekā citās nozarēs.  
 
Šķiet, ka šīs nozares ir arī izturīgākas pret ekonomisko krīzi: šā pētījuma (kas aptver 
periodu no 2011. gada līdz 2013. gadam) rezultātu salīdzinājumā ar iepriekšējā 
izdevuma (aptverot periodu no 2008. gada līdz 2010. gadam) rezultātiem redzams, 
ka šo nozaru devums ES ekonomikā ir nedaudz pieaudzis. 
 
EPI priekšsēdētājs Benoît Battistelli sacīja: “Mūsu otrais kopīgais ziņojums apstiprina 
patentu un citu IĪT nodrošināto ieguvumu Eiropas ekonomikai. Šodien nemateriālie 
aktīvi inovatīviem uzņēmumiem, jo īpaši MVU, kā arī pētniecības centriem un 
universitātēm kļūst arvien nozīmīgāki. Mēs uzskatām, ka tas pozitīvi ietekmē 
darbavietas, izaugsmi un labklājību. Tomēr, lai saglabātu konkurētspēju globālajā 
ekonomikā, Eiropā ir jāveicina vēl aktīvāka jauno tehnoloģiju un inovāciju attīstīšana 
un lietošana.”  
 
EUIPO izpilddirektors António Campinos sacīja: “Strauji mainīgā uzņēmējdarbības 
daba 21. gadsimtā nozīmē, ka ES un globālā ekonomika ir stingri balstīta uz 
intelektuālā īpašuma tiesībām, piemēram, preču zīmēm, dizainparaugiem, patentiem 
un citām tiesībām. Ziņojumā redzams, ka šī atkarība turpina pieaugt un ka šīs 
tiesības bieži tiek izmantotas savstarpējā atkarībā. Tas rada sarežģījumus 
nodrošināt, ka IĪ tiesības ir plašāk pieejamas visiem uzņēmumiem, tostarp MVU, un 
ka šīs tiesības ir efektīvi aizsargātas pret pārkāpumiem, lai palīdzētu ES saglabāt tās 
inovatīvo spēku un turpināt līdzsvarot darbavietu attīstību un izaugsmi.” 
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Pētījums aptver plašu IĪ tiesību diapazonu, t. i., patentus, preču zīmes, 
dizainparaugus, autortiesības, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN) un augu šķirņu 
aizsardzību, nosaka nozares, kurās šīs tiesības tiek salīdzinoši intensīvi izmantotas, 
kā arī nosaka šo IĪT ietilpīgo nozaru devumu ES līmenī attiecībā uz dažādiem 
ekonomikas rādītājiem, jo īpaši iekšzemes kopproduktu (IKP), nodarbinātību, algām 
un ārējo tirdzniecību. Pētījumā izmantota metodoloģija, kas līdzīga metodoloģijai 
iepriekšējā EPI-EUIPO pētījumā, ko publicēja 2013. gadā, kā arī salīdzināmajos 
pētījumos, kas veikti Amerikas Savienotajās Valstīs.  
 
ES nozare ir spēcīga zaļajās tehnoloģijās 
 
Saskaņā ar ziņojumu IĪ ietilpīgās nozares ir atbildīgas par aptuveni 90 % no ES 
tirdzniecības ar pārējo pasauli. Pētījumā konstatē, ka ES ir jo īpaši spēcīga Klimata 
pārmaiņu mazināšanas tehnoloģijās, jo šajā nozarē nodarbina 1,2 % no ES 
darbaspēka, bet tā veido 2,1 % no ekonomikas izlaides un ievērojamu daļu no 
tirdzniecības bilances pārpalikuma starp ES un pārējo pasauli.  
 
Dizainparaugu ietilpīgās nozares ir svarīgs tirdzniecības dzinējspēks 
 
Eiropas uzņēmumi arī izceļas dizainparaugu jomā. Nozares, kurās intensīvi izmanto 
dizainparaugus, ES ārējā tirdzniecības bilancē 2013. gadā deva pienesumu 
EUR 243 miljardu apmērā. Dizainparaugu ietilpīgās nozares veidoja 18 % no ES IKP 
un radīja 38,7 miljonus darbavietu. 

 
Saskaņā ar ziņojumu aptuveni puse no visām ES nozarēm ir IĪ ietilpīgas, un 
inženierija, nekustamais īpašums, finanšu un apdrošināšanas darbības, mehānisko 
transportlīdzekļu, datoru un farmācijas produktu ražošana ierindojas Eiropas 
IĪT ietilpīgo nozaru pirmajā divdesmitniekā.  
 
Līdzīga pētījuma rezultātā, kuru 2016. gadā publicēja ASV Patentu un preču zīmju 
birojs, ieguva salīdzināmus konstatējumus attiecībā uz ASV ekonomiku. Eiropā 
nodarbinātības un IKP īpatsvars IĪT ietilpīgajās nozarēs ir nedaudz augstāks nekā 
ASV.  IĪT ietilpīgās nozares arī ievērojami sekmē ASV ārējo tirdzniecību, tomēr ne tik 
lielā mērā kā Eiropā. Abos pētījumos ir vienāds konstatējums attiecībā uz 46 % 
algas piemaksu darbiniekiem IĪT ietilpīgajās nozarēs. 

Papildu informācija  

• Pētījums EPI tīmekļa vietnē 
• Pētījums EUIPO tīmekļa vietnē 
• #IPvalue 

 
Kontaktinformācija presei 

http://www.epo.org/service-support/publications.html?id=87#tab3
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution
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