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01 / Priekšvārds

Intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) nozīme Eiropas sabiedrībā un ekonomikā pēdējos gados ir kļuvusi 
arvien skaidrāka.

Pētījums par IĪT ietilpīgo nozaru ieguldījumu ES, kuru 2013. gadā kopīgi veica ITSB un EPI, apliecināja 
šo nozaru svarīgo nozīmi. Pētījumā pierādīja, ka tās tieši vai netieši nodrošina 35 % darbavietu, gandrīz 
39 % no ES IKP un 90 % ārējās tirdzniecības apgrozījuma.

ITSB ar Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra palīdzību veica papildu 
analīzi, padziļināti aplūkojot šo tiesību lomu uzņēmumu jeb kompāniju līmenī. Šis pētījums, kas balstīts 
uz oficiāliem publiski pieejamiem finanšu datiem par vairāk nekā 2,3 miljoniem ES uzņēmumu, aptver 
tādus uzņēmumus, kuriem pieder patenti, preču zīmes un dizainparaugi gan atsevišķu valstu, gan ES 
līmenī.

Pētījums liecina, ka lieliem uzņēmumiem IĪ tiesības vidēji pieder četras reizes vairāk nekā mazākiem 
uzņēmumiem: 40 % lielāku uzņēmumu pieder reģistrētas tiesības, salīdzinot ar 9 % MVU. Pētījums arī 
rāda, ka uzņēmumiem, kuriem pieder IĪT, ir labāki darbības rezultāti nekā tiem, kuriem tādu nav. Šis 
atklājums ir īpaši nozīmīgs tiem 1,8 miljoniem MVU, kuri reģistrējuši savas IĪ tiesības, jo tie pārstāv ļoti 
būtisku ES ekonomikas daļu.

Pētījuma rezultāti rāda, ka uzņēmumos, kuriem pieder intelektuālā īpašuma tiesības, ieņēmumi uz 
vienu darbinieku ir lielāki nekā uzņēmumos, kuriem tādu nav, kā arī tie nodarbina vairāk strādājošo, 
darbiniekiem maksā lielākas algas, un šī saistība īpaši spilgti izpaužas MVU.

Pēc mūsu domām, tas ir ļoti svarīgs konstatējums Eiropas uzņēmumiem un politikas veidotājiem, jo 
norāda uz pozitīvu saistību starp IĪ un ekonomiskās darbības rezultātiem. Lai arī to nevar interpretēt 
kā cēloņsakarību starp intelektuālā īpašuma tiesību piederēšanu un lielākiem ieņēmumiem uz vienu 
darbinieku, tomēr ir norāde, ka starp abiem pastāv saistība.
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Pateicības

Veicot šo pētījumu, ievērojamu ieguldījumu sniedza dalībvalstis, Eiropas Komisija, Eiropas Patentu 
iestāde un Europe Economics, kas veica analīzes tehnisko daļu.

Autori ir pateicīgi arī par ziņojuma projektam veltītajām atsauksmēm, kas saņemtas no Carsten 
Fink (WIPO), Kamil Kiljanski (Eiropas Komisija), Alan Marco un Asrat Tesfayesus (USPTO), Philipp 
Schautschick (TU Munich) un Mariagrazia Squicciarini (ESAO).

Šis ziņojums tiks izmantots vairākos Biroja projektos, tostarp plānotajā MVU izpētes projektā (SME 
Scoreboard). Tas paredzēts, lai sīkāk izpētītu, kā MVU izmanto IĪ tiesības, un to veidos ITSB ar Eiropas 
Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra palīdzību sadarbībā ar Eiropas Komisiju.
Birojs ir pārliecināts, ka šis ziņojums dos vērtīgu ieguldījumu, kas palīdzēs labāk izprast jaunrades un 
jauninājumu lomu ES sabiedrībā un ekonomikā, kā arī liks saprast svarīgo vēstījumu, ka intelektuālā 
īpašuma tiesības ir paredzētas ikvienam.

António Campinos 
ITSB priekšsēdētājs  
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02 / Kopsavilkums

Viens no Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra (turpmāk “Novērošanas cen-
trs”) uzdevumiem ir nodrošināt ar pierādījumiem pamatotus datus par intelektuālā īpašuma ietekmi un lomu 
Eiropas Savienības (ES) ekonomikā un par to, kā to uztver sabiedrība. Lai sasniegtu šo mērķi, Novērošanas 
centrs īsteno sociālekonomisku pētījumu programmu. 

2013. gada septembrī tika publicēts pētījums, sniedzot novērtējumu par nozaru, kas intensīvi izmanto dažāda 
veida intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), kopējo ieguldījumu ES ekonomikā kopumā un atsevišķu dalībvalstu 
ekonomikā.

Šis ziņojums ir papildu pētījums, kurā padziļināti aplūkota intelektuālā īpašuma tiesību loma, analizējot 
lielu reprezentatīvu uzņēmumu izlasi, kurā ietilpst vairāk nekā 130 000 Eiropas uzņēmumu1, lai salīdzinātu 
ekonomiskās darbības rezultātus uzņēmumos, kuriem pieder intelektuālā īpašuma tiesības, un uzņēmumos, 
kuriem tādas nepieder.

Pētījumā iekļautās intelektuālā īpašuma tiesības ir tiesības uz patentiem, preču zīmēm un dizainparau-
giem (un visas šo trīs tiesību veidu kombinācijas). Ņemot vērā to īpatnības, autortiesības un tiesības uz 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas bija iekļautas 2013. gada pētījumā, šeit nav aplūkotas2. Taču šajā 
pētījumā ir iekļautas tiklab Eiropas, kā valsts līmeņa intelektuālā īpašuma tiesības, kas ir svarīgs datu uzlabo-
jums, un sniegts pilnīgs pārskats par katra uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesību portfeli – gan Eiropas, gan 
valsts līmeņa tiesībām.

Dati par katra uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesību portfeli ir salīdzināti ar uzņēmumu datubāzē ORBIS atro-
damo informāciju. Šajā datubāzē glabājas no visu ES dalībvalstu komercreģistros iesniegtajiem dokumentiem 
un grāmatvedības pārskatiem apkopotā finanšu un cita veida informācija par miljoniem Eiropas uzņēmumu. 
IĪT un ORBIS datubāzu salīdzināšana tika veikta, pamatojoties uz IĪT piederību. Pētījumā izmantota finanšu 
un cita informācija par uzņēmumiem, kuri reģistrēti kā oficiālie patentu, preču zīmju un/vai dizainparaugu 
īpašnieki. Daži uzņēmumi, kuri ietilpst lielāka koncerna struktūrā, var nebūt formālie IĪT īpašnieki (formālais 
īpašnieks var būt to galvenais uzņēmums), tomēr savā komercdarbībā IĪT izmantot.

Ir dažādi uzņēmumu ekonomiskās darbības rezultātu novērtēšanas veidi. Ņemot vērā datu ierobežojumus un 
vajadzību salīdzināt līdzīgus uzņēmumus (lai izslēgtu uzņēmumu lieluma ietekmi uz statistikas datiem), kā 
galvenais uzņēmumu darbības rezultātu rādītājs ir izraudzīts “ieņēmumi uz vienu darbinieku”.

Datu kopa ir veidota tā, ka no analizētajiem uzņēmumiem aptuveni pusei jeb 63 288 uzņēmumiem intelektuālā 
īpašuma tiesību portfelī ir vismaz viens patents, preču zīme vai dizainparaugs. Tas ļauj salīdzināt to uzņēmumu 

1  Dažu 5. nodaļā iekļauto aprakstošās statistikas datu pamatā ir vēl lielāka izlase, kas aptver vairāk nekā 2,3 miljonus uzņēmumu.

2 Tas ir galvenokārt tāpēc, ka autortiesības ne vienmēr tiek reģistrētas un atsevišķi uzņēmumi nereģistrē tiesības uz ģeogrāfiskās  
 izcelsmes norādēm.
 Tas nozīmē, ka datu par šo IĪT piederību uzņēmumu līmenī vienkārši nav.



2.1 Metodika

Datu analīzē ir izmantota trīs veidu metodika.

Pirmkārt, ir apkopota aprakstošā statistika, lai ilustrētu atšķirības starp uzņēmumiem, kuriem pieder intelektuālā 
īpašuma tiesības, un uzņēmumiem, kuriem tādas nepieder, raugoties no uzņēmumu ekonomiskā raksturojuma 
viedokļa. Ir pārbaudīts atšķirību statistiskais nozīmīgums. Ar šīs analīzes rezultātiem var iepazīties 5. nodaļā.

Ziņojuma 6. nodaļā ir izklāstīti datu ekonometriskās analīzes konstatējumi. Šī analīze ļauj padziļināti izvērtēt 
saistību starp intelektuālā īpašuma tiesību piederību un uzņēmumu ekonomiskās darbības rezultātiem. Tā ir 
atšķirība, salīdzinot ar 2013. gada pētījumu par intelektuālā īpašuma tiesību ietilpīgām nozarēm, kurā ir aprakstīta 
ekonomikas struktūra, ņemot vērā intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu nozaru līmenī, bet nav mēģināts 
izdarīt analītiskus secinājumus. Analīzes rezultāti pārliecinoši vedina domāt, ka atsevišķu uzņēmumu līmenī 
pastāv sistemātiska pozitīva saistība starp intelektuālā īpašuma tiesību piederību un ekonomiskās darbības 
rezultātiem. Šis pētījums norāda uz šo saistību, pamatojoties uz ļoti lielas atsevišķu uzņēmumu izlases statis-
tisku analīzi.

Lai gan, ņemot vērā pieejamos datus, cēlonību šā vārda šaurā nozīmē nav iespējams pierādīt, ekonometriskā 
analīze ļauj pētniekiem pārbaudīt vairākus papildu faktorus, kas ietekmē ekonomiskos rādītājus, un izolēt saistību 
starp intelektuālā īpašuma piederību un uzņēmumu darbības rezultātiem. Ir vairākas ekonomikas teorijas, kas 
liek domāt, ka starp intelektuālā īpašuma piederību un uzņēmumu darbības rezultātiem pastāv cēloņsakarība. 
Tās šajā ziņojumā tiks iztirzātas.

Visbeidzot, ir veikta datu klasteru analīze. Šīs analīzes mērķis ir apzināt uzņēmumu grupas (klasterus), kas 
intelektuālā īpašuma tiesību piederības ziņā ir līdzīgi. Klasterus analizē, lai noskaidrotu, vai starp tiem nav 
sistemātisku atšķirību attiecībā uz būtiskiem mainīgajiem lielumiem, piemēram, ieņēmumiem uz vienu dar-
binieku vai vidējo nodarbinātību uz vienu uzņēmumu. Ar šiem rezultātiem var iepazīties 8.4. pielikumā.
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darbības rezultātus, kuriem pieder šīs intelektuālā īpašuma tiesības, ar uzņēmumiem, kuriem tādas nepied-
er. Tas arī ļauj detalizēti analizēt saistību starp uzņēmuma darbības rezultātiem un tā intelektuālā īpašuma 
tiesību fonda lielumu. Cik zināms, datu kopas tvērums ir ievērojami lielāks salīdzinājumā ar jebkuru citu pašlaik 
pieejamu šāda veida datu avotu, nodrošinot pietiekami lielu izlasi, lai izdarītu pamatotus un reprezentatīvus 
secinājumus.

Pētījumā nav iekļauti politikas ieteikumi, jo tā darbības jomā tas nav paredzēts. Tajā ir sniegti pierādījumi, 
kas var noderēt politikas veidotāju darbā, un to var izmantot, lai Eiropā uzlabotu sabiedrības informētību par 
intelektuālo īpašumu.
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2.2 Galvenie secinājumi

1. tabulā ir redzami būtiskie finanšu un uzņēmumu mainīgie lielumi izlasē iekļautajos uzņēmumos 2010. gadā.

1. tabula. Izraudzītu mainīgo lielumu vidējās vērtības atkarībā no intelektuālā īpašuma 
tiesību piederības

Ieņēmumi uz 
vienu 

darbinieku 
(EUR/gadā)

Darbinieku 
skaits

Alga uz vienu 
darbinieku (EUR/

gadā)

Nepieder IĪT 225 540 93,6 37 996

Pieder IĪT Visas IĪT 290 106 547,3 45 520

% atšķirība salīdzinājumā ar tiem, 
kuriem nepieder

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

Patenti 283 567 1537,6 53 424

% atšķirība salīdzinājumā ar tiem, 
kuriem nepieder

25,7 % 1542,6 % 40,6 %

Preču zīmes 292 011 569,9 45 139

% atšķirība salīdzinājumā ar tiem, 
kuriem nepieder

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

Dizainparaugi 296 316 2 103,1 46 747

% atšķirība salīdzinājumā ar tiem, 
kuriem nepieder

31,4 % 2146,7 % 23,0 %

Piezīme. Pamatojoties uz pieejamiem datiem par 132 277 uzņēmumiem. Visas atšķirības ir statistiski nozīmīgas 1 % līmenī. Grupa „Visu IĪT īpašnieki“ 
ir uzņēmumi, kuriem pieder vismaz viens patents, preču zīme vai dizainparaugs vai jebkāda to kombinācija. Grupas „Patentu īpašnieki“, „Preču zīmju 
īpašnieki“ un „Dizainparaugu īpašnieki“ ir uzņēmumi, kuriem pieder vismaz viens konkrēts IĪT veids. Tā kā daudziem uzņēmumiem pieder visu trīs IĪT veidu 
kombinācijas, dažādo IĪT veidu īpašnieki dublējas.

Kā redzams 1. tabulā, vērtējot pēc darbinieku skaita, uzņēmumi, kuriem pieder intelektuālā īpašuma tiesības, 
parasti ir lielāki nekā uzņēmumi, kuriem tās nepieder (vidējais darbinieku skaits ir attiecīgi 547 un 94). Tāpēc 
ekonomiskās darbības rezultāti, piemēram, ieņēmumi, peļņa un algas, ir izteikti uz vienu darbinieku.

Redzams, ka uzņēmumos, kuriem pieder intelektuālā īpašuma tiesības, ieņēmumi uz vienu darbinieku vidēji 
ir par 29 % augstāki nekā uzņēmumos, kuriem šādas tiesības nepieder. To var uzskatīt par vienu no gal-
venajiem šā pētījuma rezultātiem. Raugoties no atsevišķu intelektuālā īpašuma tiesību veidu skatupunkta, 
uzņēmumiem, kuriem pieder IĪT, darbības rezultāti ir vidēji par 26 % augstāki patentu gadījumā, par 29 % 
augstāki preču zīmju gadījumā un par 31 % augstāki dizainparaugu gadījumā.

Saskaņā ar 1. tabulu uzņēmumi, kuriem pieder intelektuālā īpašuma tiesības, maksā arī vidēji par 20 % 
lielākas algas nekā uzņēmumi, kuriem šādas tiesības nepieder. Šeit vislielākā ietekme ir saistīta ar patentu 
īpašumtiesībām (41 %), kam seko dizainparaugi (23 %) un preču zīmes (19 %). Lai gan ieņēmumu uz vienu 
darbinieku ziņā patenti salīdzinājumā ar preču zīmēm un dizainparaugiem šķiet mazāk saistīti ar augstākiem 
darbības rezultātiem, tie ir intelektuālā īpašuma tiesību veids, kas vidēji rada lielāko atlīdzību darbiniekiem. 
Tas atbilst arī rezultātiem, kas iegūti iepriekšējā pētījumā, kurā tika aplūkots intelektuālā īpašuma tiesību 
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ietilpīgu nozaru ieguldījums ES ekonomikā, ņemot vērā iekšzemes kopproduktu, nodarbinātību, algas un 
ārējo tirdzniecību.3

Ziņojuma 6. nodaļā aprakstītā ekonometriskā analīze, kuras rezultāti ir apkopoti 2. tabulā, apstiprina, ka 
pastāv pozitīva saistība starp intelektuālā īpašuma tiesību piederību un ekonomiskās darbības rezultātiem, 
proti, uzņēmumos, kuriem pieder intelektuālā īpašuma tiesības, ieņēmumi uz vienu darbinieku ir par 28 % 
augstāki nekā uzņēmumos, kuriem tās nepieder.

Turklāt analīze rāda, ka šī saistība ir īpaši izteikta mazos un vidējos uzņēmumos (MVU)4. Šajā ziņojumā ir 
izmantota MVU definīcija, kuras pamatā ir darbinieku skaits un apgrozījums. MVU, kuriem pieder intelektuālā 
īpašuma tiesības, ieņēmumi uz vienu darbinieku ir gandrīz par 32 % augstāki nekā MVU, kuriem šādas 
tiesības nepieder vispār. Tātad, lai gan vairākumam MVU Eiropā nepieder intelektuālā īpašuma tiesības, 
MVU, kuriem tās pieder, ieņēmumi uz vienu darbinieku ir ievērojami augstāki. Lielos uzņēmumos, kuriem 
pieder intelektuālā īpašuma tiesības, ieņēmumi uz vienu darbinieku ir par 4 % augstāki nekā uzņēmumos, 
kuriem tādas nepieder. Šajā gadījumā analīze rāda, ka 4 no 10 lielajiem uzņēmumiem Eiropā pieder 
intelektuālā īpašuma tiesības, tomēr, ja salīdzina ar MVU, saistība ar lielākiem ieņēmumiem uz vienu 
darbinieku ir mazāk izteikta. Jāievēro, ka šie konstatējumi ir iegūti, pārbaudot citus faktorus, kas varētu 
ietekmēt uzņēmumu darbības rezultātus, kā, piemēram, valsts, kurā uzņēmums atrodas, vai nozare, kurā 
tas darbojas.

Ziņojuma 6. nodaļā aprakstītā ekonometriskā analīze turklāt liecina, ka augstāki uzņēmumu darbības 
rezultāti ir atkarīgi no intelektuālā īpašuma tiesību veida un kombinācijas. Lielākais ieņēmumu uz vienu 
darbinieku pieaugums ir uzņēmumos, kuriem pieder vienīgi preču zīmes un preču zīmju un dizainparaugu 
kombinācija: attiecīgi 30 % un 39 %. Vienīgi patentu īpašniekiem ieņēmumi uz vienu darbinieku ir par 15 % 
augstāki, vienīgi dizainparaugu īpašniekiem – par 15 % augstāki, patentu un preču zīmju īpašniekiem – par 
17 % augstāki, patentu un dizainparaugu īpašniekiem – par 15 % augstāki, bet visu trīs IĪT īpašniekiem – 
par 16 % augstāki.

Iepriekš minētie rādītāji atspoguļo binārus salīdzinājumus. Tas nozīmē, ka uzņēmumi, kuriem nepieder 
konkrētās intelektuālā īpašuma tiesības, ir salīdzināti ar uzņēmumiem, kuriem tādas pieder. Izmanto-
jot ekonometrisko analīzi, ir iespējams aprēķināt arī uzņēmuma īpašumā esošo intelektuālā īpašuma 
tiesību skaita palielināšanas ietekmi. Šī analīze liecina, ka uzņēmuma Eiropas līmeņa preču zīmju fonda 

3 Intelektuālā īpašuma tiesību ietilpīgas nozares – ieguldījums ekonomikas veiktspējā un nodarbinātībā Eiropas Savienībā, EPI/ITSB, 2013. gada  
 septembris.

4 Saskaņā ar Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikuma par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (2003/361/EK) pielikuma 2. punktā  
 sniegto definīciju MVU kategorijā ietilpst uzņēmumi, kuros nodarbina mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50  
 miljonus un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 43 miljonus.

2. tabula. Intelektuālā īpašuma tiesību piederība un ieņēmumi uz vienu darbinieku 
atkarībā no uzņēmumu lieluma

Ieņēmumu uz vienu darbinieku atšķirības uzņēmumos, kuriem pieder IĪT, 
salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kuriem IĪT nepieder

Lielie uzņēmumi + 4.0%

MVU + 31.7%

Kopā + 28.0%

Piezīme. Pamatojoties uz datiem par 130 555 uzņēmumiem. Atšķirības ir statistiski nozīmīgas 99 % ticamības līmenī.
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palielināšana par 10 % ir saistīta ar ieņēmumu uz vienu darbinieku pieaugumu par 2,8 % un valsts līmeņa preču 
zīmju fonda palielināšana par 10 % ir saistīta ar 5,2 % pieaugumu, bet patentu gadījumā Eiropas līmeņa patentu 
fonda palielināšana par 10 % rada 1,8 % ieņēmumu pieaugumu un valsts līmeņa patentu fonda palielināšana par 
10 % ir saistīta ar 4,6 % pieaugumu. Attiecībā uz valsts līmeņa dizainparaugu fondu analīze vedina domāt, ka tā 
palielinājums par 10 % ir saistīts ar darbības rezultātu uzlabošanos par 0,7 %. Attiecībā uz pārējām intelektuālā 
īpašuma tiesībām ekonometriskajā analīzē nebija iespējams noteikt statistiski nozīmīgu saistību, t. i., nav 
iespējams ar vairāk nekā 90 % ticamības līmeni apgalvot, ka pastāv pozitīva saistība starp uzņēmuma attiecīgo 
intelektuālā īpašuma tiesību fonda palielinājumu un ekonomiskās darbības rezultātiem.

2.3 Pētījuma ierobežojumi un ievirzes turpmākai izpētei

Šajā pētījumā izklāstītie analīzes rezultāti apstiprina, ka, vērtējot pēc ieņēmumiem uz vienu darbinieku un 
vidējām algām, pastāv pārliecinoša pozitīva saistība starp dažādu veidu intelektuālā īpašuma tiesību piederību 
un uzņēmumu darbības rezultātiem.

Tomēr šie rezultāti jāinterpretē piesardzīgi – gluži tāpat kā ikvienas statistikas analīzes rezultāti. Tie nav 
neapgāžami pierādījumi, kas apstiprina, ka, mudinot uzņēmumus vairāk iegūt īpašumā intelektuālā īpašuma 
tiesības, uzlabosies to darbības rezultāti. Pētījums rāda, ka pastāv pozitīva saistība starp uzņēmumiem, kuriem 
pieder intelektuālā īpašuma tiesības, un to darbības rezultātiem (vērtējot pēc ieņēmumiem uz vienu darbinieku). 
Iespējams, pastāv vairāki mehānismi, kas nodrošina saikni starp intelektuālā īpašuma tiesību piederību un 
uzņēmumu darbības rezultātiem. Tomēr, ņemot vērā pieejamos datus, analīzē tos nav iespējams izdalīt.

Pētījumā izmantotā metodika ļauj IĪ tiesību īpašniekus identificēt pēc uzņēmuma nosaukumā, kāds parādās 
intelektuālā īpašuma reģistros, un šo nosaukumu salīdzināt ar ORBIS datubāzi. ORBIS ir visplašākais no 
pētniekiem pieejamajiem informācijas avotiem par demogrāfiju un Eiropas uzņēmumu finanšu informāciju. 
Tomēr ORBIS nav pietiekami daudz informācijas, lai varētu identificēt visus intelektuālā īpašuma tiesību labuma 
guvējus/lietotājus, ne vien tikai tiešos īpašniekus.

Lai arī ORBIS datubāzē ir informācija par ekonomiskajām saiknēm starp uzņēmumiem (vietējais galīgais 
īpašnieks un globālais galīgais īpašnieks), šī informācija nav pilnīga. Citiem vārdiem sakot, šķiet, ka ORBIS 
ir uzņēmumi, kuri ietilpst lielāku ekonomisku grupējumu sastāvā, taču par tiem ORBIS īpašumtiesību saiknes 
neuzrāda.

Nejaušinātajā izlasē, kas tika izmantota visos ekonometrijas modeļos, kuri veido šī pētījuma kodolu, iespēju 
robežās tika ņemtas vērā īpašumtiesību saiknes (6. nodaļa). Šī mazākā izlase pēc iespējas tika tīrīta, lai 
uzņēmumi, kas ietilpst kādas lielākas grupas struktūrā, tiktu uzskatīti par vienu juridisku personu. Tādējādi 
ekonometriskajā analīzē uzņēmumi, kas varētu gūt labumu no IĪ tiesībām, kuras pieder citām juridiskajām 
personām tajā pašā grupā, netika pieskaitīti pie tiem, kuriem intelektuālā īpašuma tiesības nepieder. Tomēr šo 
tīrīšanas procesu bija iespējams veikt tikai daļēji iepriekš paskaidroto iemeslu dēļ, un ir neiespējami to izdarīt 
lielākajā atlasē, kurā ir 2,3 miljoni uzņēmumu un kura tiek izmantota aprakstošās statistikas mērķiem.

Lai arī pietiekošas informācijas trūkums attiecībā uz potenciālajiem labuma guvējiem no IĪ tiesībām vienādi skar 
kā lielos uzņēmumus, tā MVU, ietekme uz lielo uzņēmumu rezultātiem ir lielāka. Lieli uzņēmumi drīzāk nekā 
MVU varētu izveidot filiāles daudzās Eiropas valstīs un intelektuālā īpašuma īpašumtiesības koncentrēt vienā 
juridiskā personā, kas pārvalda visu  intelektuālā īpašuma portfeli. Lai gan šāds intelektuālā īpašuma portfelis 
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ir reģistrēts tikai uz viena uzņēmuma vārda, no tā labumu gūst visi ekonomiskās grupas sastāvā esošie 
uzņēmumi.

Visu intelektuālā īpašuma lietotāju (īpašnieku, lietotāju un licenču īpašnieku) gūtā labuma ekonomiskā 
analīze potenciāli varētu dot vairāk informācijas. Taču nav nevienas publiski pieejamas krātuves, kurā būtu 
pietiekami daudz informācijas par intelektuālā īpašuma licencēšanu. Tādējādi visi šim pētījumam līdzīgie 
ekonomiskie pētījumi, kas balstīti uz apjomīgu uzņēmumu izlasi, tiek ierobežoti ar ieguvumiem no intelektuālā 
īpašuma piederības, nevis izmantošanas.

Šis pētījums ir palīdzējis uzlabot izpratni par saistību starp uzņēmumu darbības rezultātiem un intelektuālā 
īpašuma tiesību piederību, tomēr joprojām paliek daudz iespēju turpmākai izpētei, izmantojot šim pētījumam 
izveidoto datu kopu. Piemēram, ir iespējams veikt papildu analīzi, izmantojot atsevišķas apstrādes 
rūpniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumu apakšizlases, lai padziļināti pētītu, kā intelektuālā īpašuma 
tiesību izmantošanas ietekme uz uzņēmumu darbības rezultātiem atšķiras dažādās nozarēs.

Vēl viena turpmākas izpētes iespēja būtu sīkāka analīze par intelektuālā īpašuma tiesību ietekmi uz 
MVU un jauniem uzņēmumiem. Datu kopa ļauj iedalīt uzņēmumus mikrouzņēmumos, mazajos un vidējos 
uzņēmumos5  un, ņemot vērā aprēķināto ievērojamo saistību starp intelektuālā īpašuma tiesību fondiem un 
MVU darbības rezultātiem, būtu lietderīgi veikt šā aspekta sīkāku analīzi.

Visbeidzot, šajā pētījumā veiktās analīzes pamatā ir intelektuālā īpašuma tiesību skaits, kas pieder katram 
izlasē iekļautajam uzņēmumam. Sarežģītāks turpmākas analīzes uzdevums būtu izvērtēt, cik lielā mērā 
šo saistību ietekmē patentu, preču zīmju un dizainparaugu kvalitāte. Domājams, ka augstākas kvalitātes 
intelektuālā īpašuma tiesības ietekmē darbības rezultātus vairāk nekā zemākas kvalitātes IĪT. Šajā pētījumā 
sniegtie rezultāti ir šīs ietekmes vidējie rādītāji.

5 MVU kategoriju parasti iedala sīkākās apakškategorijās atbilstoši darbinieku skaitam: 1–10 (mikrouzņēmumi), 11–50 (mazie uzņēmumi) un 51–250  
 (vidējie uzņēmumi).
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