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01 / Pratarmė

Pastaraisiais metais intelektinės nuosavybės teisių (INT) svarba Europos visuomenei ir ūkiui tampa vis 
akivaizdesnė.
 
2013 m. kartu su Europos patentų tarnyba atliktu intelektinės nuosavybės teisėms (INT) imlių sektorių 
indėlio į Europos Sąjungos ūkį tyrimu atskleista tų sektorių svarba. Tyrimo duomenimis, su minėtaisiais 
sektoriais tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję 35 proc. darbo vietų, beveik 39 proc. ES BVP ir beveik 90 
proc. užsienio prekybos.

VRDT, pasitelkusi Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centrą, atliko 
papildomą tyrimą, siekdama išsamiau išnagrinėti tokių teisių poveikį įmonių ar bendrovių lygmeniu. Šis 
tyrimas, pagrįstas oficialiais viešaisiais finansiniais daugiau kaip 2,3 mln. įmonių duomenimis, apima 
įmones, kurios turi nacionalinio ir ES lygmens patentų, prekių ženklų ir dizainą.

Tyrimo duomenimis, keturis kartus labiau tikėtina, kad intelektinės nuosavybės teisių turės didelės 
įmonės, o ne mažesnės įmonės – 40 proc. didesnių įmonių turi registruotų teisių, palyginti su 9 
proc. MVĮ. Be to, tyrimu patvirtinta, kad intelektinės nuosavybės teisių turinčių įmonių veiklos rezul-
tatai yra geresni nei tų, kurios tokių teisių neturi. Tai ypač reikšminga išvada 1,8 mln. MVĮ, kurios yra 
įregistravusios intelektinės nuosavybės teisių, atžvilgiu, kadangi tos įmonės yra itin svarbi ES ūkio dalis.

Kaip rodo tyrimo rezultatai, intelektinės nuosavybės teisių turinčių įmonių pajamos vienam darbuotojui 
yra didesnės nei tų, kurios tokių teisių neturi, jos turi daugiau darbuotojų ir savo darbuotojams moka 
didesnius atlyginimus; tokia sąsaja ypač stipri MVĮ atveju.

Mūsų nuomone, tai labai svarbi žinia Europos verslui ir politikos formuotojams, nes ja pabrėžiamos 
teigiamos sąsajos tarp intelektinės nuosavybės ir ekonominės veiklos rodiklių. Nors ir nereikėtų manyti, 
kad taip nurodomas priežastinis ryšys tarp intelektinės nuosavybės teisių turėjimo ir didesnių pajamų 
vienam darbuotojui, tačiau yra pagrindo manyti, kad tarp šių dviejų veiksnių esama ryšio.
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Vienas iš Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro („Stebėsenos centras“) 
įgaliojimų – teikti faktais pagrįstus duomenis apie tai, kaip visuomenė supranta intelektinės nuosavybės 
reikšmę Europos Sąjungos (ES) ūkiui. Siekdamas šio tikslo, stebėsenos centras imasi socialinių ir ekonominių 
tyrimų programos. 

2013 m. rugsėjo mėn. paskelbtas tyrimas, kuriame pateiktas vertinimas, koks yra bendras sektorių, kuriuose 
intensyviai naudojamasi įvairiomis INT, poveikis visos ES ir atskirų valstybių narių ūkiui.

Ši ataskaita – tai tolesnis tyrimas, kuriame išsamiau nagrinėjamas INT vaidmuo; tuo tikslu analizuojama didelė 
daugiau kaip 130 000 Europos įmonių imtis1, siekiant palyginti įmonių, kurios turi INT ir kurios jų neturi, ūkinės 
veiklos rezultatus.

Į tyrimą įtrauktos intelektinės nuosavybės teisės yra patentai, prekių ženklai ir dizainas (ir bet koks jų de-
rinys). Atsižvelgiant į jų pobūdį, autorių teisės ir geografinės nuorodos, kurios buvo nagrinėjamos 2013 m. 
tyrime, į šią ataskaitą neįtrauktos2. Antra vertus, šis tyrimas apima ir Europos, ir nacionalinio lygmens INT – 
tuo būdu turimi duomenys gerokai papildyti; be to, tyrime išsamiai apibūdinamas kiekvienos bendrovės INT 
portfelis, kurį sudaro tiek Europos, tiek nacionalinės teisės.

Kiekvienos bendrovės INT portfelio duomenys buvo palyginti su komercinės duomenų bazės ORBIS infor-
macija. Šioje duomenų bazėje pateikiama finansinė ir kita informacija apie milijonus Europos bendrovių, 
surinkta iš apskaitos ataskaitų, kurias bendrovės pateikia visų ES valstybių narių komerciniams registrams. 
INT duomenų bazės ir duomenų bazė ORBIS buvo suderintos remiantis tuo, ar įmonės turi INT. Šiame tyrime 
naudojamasi finansine ir kitokia informacija apie įmones, kurios yra registruotos kaip oficialios patentų, prekių 
ženklų ir (arba) dizaino savininkės. Kai kurios įmonės, kurios yra didesnių grupių dalis, gali nebūti oficialios 
intelektinės nuosavybės teisių savininkės (oficialiai tos teisės gali priklausyti jų pagrindinei buveinei), tačiau vis 
tiek naudotis INT savo komercinėje veikloje.

Esama įvairių būdų kiekybiškai vertinti bendrovės ūkinės veiklos rezultatus. Dėl duomenų apribojimų ir poreikio 
lyginti panašius subjektus (pašalinant įmonės dydžio poveikį statistiniams rezultatams) pajamos vienam dar-
buotojui buvo pasirinktos kaip pagrindinis įmonės veiklos rezultatų rodiklis.

Duomenų bazė suformuota taip, kad iš visų tirtų bendrovių beveik pusė (63 288) savo portfelyje turi bent vieną 
patentą, prekių ženklą ar dizainą. Tai leidžia palyginti bendrovių, kurios turi tokių INT, ir bendrovių, kurios jų ne-
turi, veiklos rezultatus. Be to, tai suteikia galimybę išsamiai nagrinėti santykį tarp bendrovės veiklos rezultatų 
ir turimų INT kiekio. Kiek mums žinoma, duomenų rinkinio aprėptis yra daug didesnė už bet kokio kito tokio 

1 Kai kurie 5 skyriuje pateikiami aprašomieji statistiniai duomenys yra pagrįsti dar didesne – 2,3 mln. įmonių – imtimi.

2 Pagrindinė priežastis yra ta, kad autorių teisės ne visada registruojamos, o geografinių nuorodų neregistruoja atskiros įmonės.
 Todėl duomenų apie tokių INT turėjimą paprasčiausiai nėra.



2.1 Metodika

Duomenys buvo analizuojami taikant trijų rūšių metodiką.

Pirma, aprašomieji statistiniai duomenys buvo sukaupti siekiant pristatyti skirtumus tarp INT turinčių ir 
neturinčių įmonių pagal įmonių ekonominius požymius. Buvo įvertintas statistinis skirtumų reikšmingumas. 5 
skyriuje pateikiami šios analizės rezultatai.

6 skyriuje pristatomi duomenų ekonometrinės analizės rezultatai. Tai suteikia galimybę išsamiai nagrinėti san-
tykius tarp to, ar įmonės turi INT, ir jų ūkinės veiklos rezultatų. Tai skiriasi nuo 2013 m. atlikto INT imlių sektorių 
tyrimo, kuriame ekonomikos struktūra apibūdinta pagal naudojimąsi INT sektorių lygmeniu, o analitinių išvadų 
pateikti nesiekta. Šios analizės rezultatai leidžia daryti tvirtą išvadą, kad bendrovių lygmeniu egzistuoja teigia-
mas sistemiškas ryšys tarp INT turėjimo ir ūkinės veiklos rezultatų. Šiame tyrime pateikiama nuorodų į tą santykį, 
remiantis labai didelės įmonių imties statistine analize.

Nors, griežtai kalbant, priežastinio ryšio įrodyti negalima, tačiau, atsižvelgiant į turimus duomenis, ekonometrinė 
analizė tyrėjui suteikia galimybę stebėti keletą papildomų veiksnių, kurie daro įtaką ūkinės veiklos rezultatams, ir 
„išskirti“ santykį tarp intelektinės nuosavybės turėjimo ir įmonės veiklos rezultatų. Egzistuoja įvairios ekonominės 
teorijos, kuriose tvirtinama, kad tarp intelektinės nuosavybės turėjimo ir įmonės veiklos rezultatų egzistuoja 
priežastinis ryšys. Tai bus aptarta šioje ataskaitoje.

Be to, duomenims buvo pritaikyta sankaupų analizė. Šios analizės tikslas – nustatyti įmonių, kurios yra panašios 
pagal tai, ar jos turi INT, grupes („sankaupas“). Po to tokios sankaupos analizuojamos siekiant įvertinti, ar tarp jų 
nėra sisteminių skirtumų, susijusių su atitinkamais kintamaisiais rodikliais, tokiais kaip pajamos vienam darbuo-
tojui arba vidutinis įdarbinimo įmonėse lygis. Šie rezultatai skelbiami 8.4 priede.
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šiuo metu prieinamo duomenų šaltinio aprėptį; taip užtikrinama pakankamai didelė imtis, kad būtų galima daryti 
patikimas ir reprezentatyvias išvadas.

Tyrime neteikiama jokių politikos rekomendacijų, nes tai nėra šio tyrimo tikslas. Tačiau jame pateikiama 
duomenų, kuriuos politikos rengėjai gali naudoti savo darbe ir kuriais remiantis galima didinti Europos piliečių 
informuotumą apie intelektinę nuosavybę.



SANTRAUKA  7

2.2 Pagrindinės išvados

1 lentelėje parodyti pagrindiniai 2010 m. imties įmonių finansiniai ir bendrovių kintamieji rodikliai. 

1 lentelė. Vidutinės atrinktų kintamųjų rodiklių vertės pagal INT turėjimą

Pajamos 
vienam 

darbuotojui 
(EUR/metai)

Darbuotojų 
skaičius

Darbuotojų darbo 
užmokestis (EUR/

metai)

INT neturinčios įmonės 225 540 93,6 37 996

INT turinčios įmonės Visos INT 547,3 290 106 45 520

proc. skirtumas, palyginti su 
neturinčiomis įmonėmis

484,6 % 28,6 % 19,8 %

Patentai 1 537,6 283 567 53 424

proc. skirtumas, palyginti su 
neturinčiomis įmonėmis

1 542,6 % 25,7 % 40,6 %

Prekių ženklai 569,9 292 011 45 139

proc. skirtumas, palyginti su 
neturinčiomis įmonėmis

508,8 % 29,5 % 18,8 %

Dizainas 2 103,1 296 316 46 747

proc. skirtumas, palyginti su 
neturinčiomis įmonėmis

2 146,7 % 31,4 % 23,0 %

Pastaba: pagrįsta 132 277 įmonių stebėjimu. Visi skirtumai statistiškai reikšmingi 1 procento lygiu. Grupė „Visos INT turinčios įmonės“ apibrėžiama kaip 
įmonės, kurios turi bent vieną patentą, prekių ženklą ar dizainą (arba jų derinį). Grupės „Patentų turinčios įmonės“, „Prekių ženklų turinčios įmonės“ ir „Dizainą 
turinčios įmonės“ yra apibrėžiamos kaip įmonės, kurios turi bent vieną konkrečią INT. Kadangi daugelis firmų turi visų trijų INT, įvairių INT turinčios įmonės 
persidengia.

Kaip matyti iš 1 lentelės, INT turinčios įmonės paprastai yra didesnės už tas, kurios jų neturi, vertinant pagal 
darbuotojų skaičių (atitinkamai vidutiniškai 547 ir 94 darbuotojai). Dėl šios priežasties ūkinės veiklos rezultatų 
kiekybiniai rodikliai, tokie kaip pajamos, pelnas ar darbo užmokestis, yra skaičiuojami vienam darbuotojui.

Tad įmonių, kurios turi INT, pajamos vienam darbuotojui vidutiniškai 29 procentais didesnės nei INT neturinčių 
įmonių pajamos. Tai galima vertinti kaip vieną iš svarbiausių šio tyrimo rezultatų. Vertinant atskiras INT, 
įmonių, kurios turi patentų, veiklos rezultatai geresni vidutiniškai 26 procentais, turinčių prekių ženklų – 29 
procentais, o dizainą – 31 procentu.

Be to, 1 lentelėje nurodyta, kad įmonės, kurios turi INT, moka vidutiniškai 20 procentų didesnius atlyginimus 
nei įmonės, kurios INT neturi. Čia didžiausias poveikis siejamas su patentų turėjimu (41 procentas), po to 
– su dizaino (23 procentai) ir prekių ženklų (19 procentų) turėjimu. Nors atrodo, kad pagal pajamas vienam 
darbuotojui patentai, palyginti su prekių ženklais ir dizainu, yra mažiau susiję su geresniais veiklos rezultatais, 
šių INT turėjimas vidutiniškai užtikrina didžiausią naudą darbuotojams. Be to, tai atitinka ankstesniojo tyrimo 
rezultatus; tame tyrime nagrinėtas INT imlių sektorių indėlis į ES ūkį pagal tokius rodiklius kaip bendrasis 
vidaus produktas, užimtumas, darbo užmokestis ir tarptautinė prekyba.3

3 Intelektinės nuosavybės teisėms imlūs sektoriai. Indėlis į ūkinės veiklos rezultatus ir užimtumą Europos Sąjungoje, EPT/VRDT, 2013 m. rugsėjo mėn. 
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6 skyriuje pateikta ekonometrine analize, kurios rezultatai apibendrinti toliau pateiktoje 3 lentelėje, patvir-
tinama teigiama sąsaja tarp  INT turėjimo ir ūkinės veiklos rezultatų – INT turinčių įmonių pajamos yra 28 
procentais didesnės nei INT neturinčių įmonių pajamos.

Be to, analizė leidžia daryti išvadą, kad šis ryšys ypač ryškus mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atveju4. Šioje 
ataskaitoje naudojamasi apibrėžtimi, pagrįsta darbuotojų skaičiumi ir apyvarta. INT turinčių MVĮ pajamos 
vienam darbuotojui beveik 32 procentais didesnės nei tų MVĮ, kurios INT apskritai neturi. Tad, nors dau-
guma Europos mažųjų ir vidutinių įmonių INT neturi, tų iš jų, kurios INT turi, pajamos vienam darbuotojui 
daug didesnės. Kalbant apie dideles bendroves, intelektinės nuosavybės turinčių bendrovių pajamos vien-
am darbuotojui yra 4 procentais didesnės nei intelektinės nuosavybės neturinčių bendrovių pajamos. Čia 
pateikiamos analizės duomenimis, 4 iš 10 didelių bendrovių Europoje turi INT, tačiau sąsaja su didesnėmis 
pajamomis vienam gyventojui nėra tokia akivaizdi, kaip MVĮ atveju. Svarbu pažymėti, kad šie rezultatai 
gauti kartu stebint ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos įmonės veiklos rezultatams (tokius kaip šalis, 
kurioje įmonės yra įsikūrusi, arba sektorius, kuriame ji veikia).

6 skyriuje pateikta ekonometrinė analizė rodo, kad įmonės veiklos rezultatų pagerėjimas priklauso nuo INT 
rūšies ir jų derinio. Labiausiai pajamos vienam darbuotojui padidėja, kai įmonė turi tik prekių ženklų, taip 
pat prekių ženklų ir dizainą (atitinkamai 30 procentų ir 39 procentais). Tik patentų turinčių įmonių pajamos 
vienam darbuotojui yra didesnės 15 procentų, tik dizainą turinčių įmonių – 15 procentų, patentų ir prekių 
ženklų turinčių įmonių – 17 procentų, patentų ir dizainą – 15 procentų, o visų trijų INT turinčių įmonių – 16 
procentų.
 
Pirmiau pateikti skaičiai atspindi dvinarius palyginimus. Kitaip tariant, įmonės, kurios neturi tam tik-
ros INT, yra lyginamos su įmonėmis, kurios tokią INT turi. Be to, taikant ekonometrinę analizę galima 
apskaičiuoti, kokį poveikį turi didėjantis įmonės turimų INT skaičius. Remiantis tokio tipo analize, kai 
įmonės turimų Europos prekių ženklų padaugėja 10 procentų, jos pajamos vienam darbuotojui išauga 2,8 
procento, kai nacionalinių prekių ženklų padaugėja 10 procentų, augimas siekia 5,2 procento; patentų 
atveju, kai 10 procentų padaugėja Europos patentų, augimas sudaro 1,8 procento, o kai 10 procentų 
padaugėja nacionalinių patentų, augimas siekia 4,6 procento. Analizė leidžia teigti, kad nacionalinio dizaino 
registracijų skaičiaus padidėjimas 10 procentų yra siejamas su 0,7 procentu geresniais veiklos rezultatais. 

4 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijos dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo priedo 2 straipsnyje MVĮ apibrėžiama kaip įmonė, kurioje  
 dirba mažiau nei 250 darbuotojų bei kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinis balansas neviršija 43 mln. EUR sumos.
 

2 lentelė. INT turėjimas ir pajamos vienam darbuotojui, pagal įmonės dydį

Vienam darbuotojui tenkančių pajamų skirtumas tarp INT turinčių ir INT 
neturinčių įmonių

Didelės bendrovės + 4.0%

MVĮ + 31.7%

Iš viso + 28.0%

Pastaba: pagrįsta iš viso 130 555 įmonių stebėjimu. Visi skirtumai statistiškai reikšmingi 99 procento patikimumo lygiu.



SANTRAUKA   9

Ekonometrinės analizės duomenimis, kitų INT atveju statistiškai reikšmingas ryšys nenustatytas; tai reiškia, 
jog negalima daugiau nei 90 procentų tikslumu teigti, kad esama teigiamo ryšio tarp bendrovės atitinkamų INT 
skaičiaus padidėjimo ir jos ūkinės veiklos rezultatų.

2.3 Tyrimo apribojimai ir būsimų mokslinių tyrimų kryptys

Šiame tyrime pateikta analize patvirtinama, kad esama tampraus teigiamo ryšio tarp įvairių INT turėjimo ir įmonių 
veiklos rezultatų, skaičiuojant pagal pajamas vienam darbuotojui ir vidutinį darbo užmokestį.

Tačiau, kaip ir kiekvienos statistinės analizės atveju, interpretuoti šiuos rezultatus reikia atsargiai. Jų pagrindu 
negalima vienareikšmiškai teigti, kad, jei įmonės bus skatinamos aktyviau naudotis INT, jų veiklos rezultatai 
pagerės. Tyrimu atskleidžiamas teigiamas ryšys tarp INT turėjimo ir įmonių veiklos rezultatų (skaičiuojant pa-
jamas vienam darbuotojui). Gali egzistuoti keletas mechanizmų, galinčių susieti INT turėjimą ir įmonės veiklos 
rezultatus. Tačiau, atsižvelgiant į turimus duomenis, jų išskirti analizėje nėra įmanoma.

Tyrime taikoma metodika leidžia nustatyti intelektinės nuosavybės teisių savininkus pagal įmonės pavadinimą, 
pateiktą intelektinės nuosavybės registruose ir tą pavadinimą suderina su duomenimis duomenų bazėje ORBIS. 
ORBIS yra didžiausias tyrėjams prieinamas Europos įmonių demografinės ir finansinės informacijos šaltinis. 
Tačiau duomenų bazėje ORBIS nepakanka informacijos, kad būtų galima nustatyti ne tik tiesioginius intelektinės 
nuosavybės teisių savininkus, bet ir visus kitus naudos gavėjus ar naudotojus.

Nors duomenų bazėje ORBIS pateikiama informacija apie ekonomines sąsajas tarp bendrovių (galutinio sa-
vininko šalyje ir galutinio savininko visame pasaulyje), tokia informacija nėra išsami. Kitaip tariant, atrodo, kad 
į duomenų bazę ORBIS yra įtraukta įmonių, kurios priklauso didesnėms ekonominėms grupėms, tačiau apie 
kurias ORBIS nepateikiama informacijos apie nuosavybės ryšius.

Į nuosavybės ryšius kiek įmanoma buvo atsižvelgta atsitiktinėje imtyje, kuri buvo naudojama visuose šį tyrimą 
pagrindžiančiuose ekonometriniuose modeliuose. Tokia mažesnė imtis buvo kiek įmanoma išgryninta, kad 
įmonės, kurios yra didesnės grupės dalis, būtų vertinamos kaip vienas subjektas. Todėl ekonometrinėje analizėje 
bendrovės, kurios galbūt turi naudos iš kitų jų grupės subjektų turimų intelektinės nuosavybės teisių, nebuvo 
vertinamos kaip intelektinės nuosavybės teisių neturintys subjektai. Tačiau dėl pirmiau nurodytų priežasčių 
išgryninimas galimas tik iš dalies, ir jo neįmanoma atlikti didesnės 2,3 mln. įmonių imties, kuri yra naudojama 
aprašomajai statistikai, atžvilgiu.

Nors informacijos apie galimus naudos iš intelektinės nuosavybės teisių gavėjus trūkumas susijęs ir su didelėmis 
įmones, ir MVĮ, poveikis didelių įmonių rezultatams yra didesnis. Daugiau tikimybės, kad didelės įmonės 
steigs padalinius daugelyje Europos šalių ir intelektinę nuosavybę sutelks viename subjekte, kuris valdys visą 
intelektinės nuosavybės portfelį. Nors toks intelektinės nuosavybės portfelis yra registruotas tik kaip vienos 
įmonės nuosavybė, naudos iš jos turi visos tai ekonominei grupei priklausančios įmonės.

Naudos, kurios gauna visi intelektinės nuosavybės naudotojai (savininkai, naudotojai ir licencijų turėtojai), 
ekonominė analizė galėtų būti informatyvesnė. Tačiau nėra viešai prieinamos saugyklos, kurioje būtų pakanka-
mai informacijos apie intelektinės nuosavybės licencijavimą. Todėl visi į šį tyrimą panašūs ekonominiai tyri-
mai, kurie yra pagrįsti didelėmis įmonių imtimis, neišvengiamai apsiriboja nauda, kurios suteikia intelektinės 
nuosavybės turėjimas, o ne naudojimasis ja.
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Šis tyrimas padėjo pagerinti mūsų supratimą apie ryšį tarp įmonių veiklos rezultatų ir INT turėjimo, tačiau pas-
inaudojant šiam tyrimui sukauptu duomenų rinkiniu galima surengti dar daug mokslinių tyrimų. Pavyzdžiui, 
galima toliau analizuoti atskiras gamybos ir paslaugų įmonių imtis, siekiant išsamiau nustatyti, kaip INT 
poveikis bendrovių veiklos rodikliams skiriasi tarp sektorių.

Kita galima būsimų mokslinių tyrimų kryptis – išsamesnė INT poveikio MVĮ ir naujoms įmonėms analizė. 
Duomenų rinkinio struktūra suteikia galimybę bendroves suskirstyti į labai mažas, mažąsias ir vidutines 
įmones5 ir, atsižvelgiant į numanomą tamprų ryšį tarp turimų INT ir MVĮ veiklos rezultatų, šį aspektą būtų 
naudinga analizuoti išsamiau.

Be to, šiame tyrime analizė yra pagrįsta tuo, kiek INT turi kiekviena imties įmonė. Kitame analizės etape 
galėtų būti siekiama žengti toliau ir įvertinti, kiek tokį santykį veikia patento, prekių ženklo ar dizaino „kokybė“. 
Tikėtina, kad didesnės kokybės INT turės didesnį poveikį veiklos rezultatams nei mažesnės kokybės INT. 
Todėl šiame tyrime pateikti rezultatai atspindi vidutines tokio poveikio vertes.
 

5  MVĮ kategorija paprastai suskaidoma toliau į pakategores pagal darbuotojų skaičių: 1–10 (įvardijamos kaip labai mažos įmonės), 11–50 (mažosios) 
  ir 51–250 (vidutinės)
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