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01 / Przedmowa

Znaczenie praw własności intelektualnej (PWI) dla społeczeństwa europejskiego i gospodarki europe-
jskiej staje się w ostatnich latach coraz lepiej widoczne.

Badanie zostało przeprowadzone na dużej próbie obejmującej ponad 130 000 przedsiębiorstw z 12 
państw członkowskich UE. PWI będące przedmiotem badania to patenty, znaki towarowe i wzory, przy 
czym w odróżnieniu od badania przeprowadzonego w 2013 r. tym razem analiza obejmuje zarówno 
krajowe, jak i europejskie prawa własności intelektualnej. Dzięki opracowaniu tego zbioru danych 
zespoły ekonomiczne EPO i UHRW utworzyły wartościowe źródło informacji, które będzie mogło 
zostać wykorzystane w przyszłych badaniach.

Znaczenie praw własności intelektualnej (PWI) dla społeczeństwa europejskiego i gospodarki europe-
jskiej staje się w ostatnich latach coraz lepiej widoczne.

W badaniu dotyczącym wkładu sektorów gospodarczych intensywnie korzystających z PWI w 
gospodarkę UE przeprowadzonym w 2013 r. we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym 
potwierdzono znaczenie tych sektorów. Z badania wynika, że wspomniane sektory bezpośrednio lub 
pośrednio przyczyniają się do wsparcia 35% miejsc pracy oraz generowania prawie 39% PKB UE i 
90% handlu zagranicznego.

Za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej 
UHRW przeprowadza obecnie badanie uzupełniające, w ramach którego przeprowadza się bardziej 
dogłębną analizę wpływu przedmiotowych praw na szczeblu firm lub przedsiębiorstw. Wspomnianym 
badaniem, które oparte było na oficjalnych publicznych danych finansowych pochodzących od 2,3 mln 
przedsiębiorstw w UE, objęto przedsiębiorstwa będące właścicielami patentów, znaków towarowych 
oraz wzorów i modeli zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu unijnym.

Z badania wynika, że prawdopodobieństwo posiadania PWI jest czterokrotnie większe w przypadku 
dużych przedsiębiorstw niż w przypadku małych – 40% dużych przedsiębiorstw posiada zarejestrow-
ane prawa w porównaniu z 9% MŚP. Z badania wynika także, że przedsiębiorstwa będące właścicielami 
PWI osiągają lepsze wyniki niż przedsiębiorstwa, które nie posiadają takich praw. Ustalenie to ma 
szczególne znaczenie w odniesieniu do 1,8 mln MŚP będących właścicielami zarejestrowanych PWI, 
ponieważ stanowią one tak istotną część gospodarki UE.
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Przy przeprowadzaniu niniejszego badania korzystano z wartościowego wsparcia ze strony państw 
członkowskich, Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Patentowego oraz Europe Economics, 
które było odpowiedzialne za techniczną część analizy.

Autorzy pragną również podziękować za uwagi dotyczące projektu sprawozdania przekazane przez 
Carstena Finka (WIPO), Kamila Kiljanskiego (Komisja Europejska), Alana Marco i Asrata Tesfayesusa 
(USPTO), Philippa Schautschicka (Uniwersytet Techniczny w Monachium) oraz Marięgrazię Squic-
ciarini (OECD).

Wyniki badania potwierdzają, że przedsiębiorstwa, które posiadają prawa własności intelektualnej, 
generują znacznie większe przychody na pracownika niż te, które nie posiadają takich praw, zatrudniają 
większą liczbę pracowników i wypłacają wyższe wynagrodzenia, oraz że ich związek ten jest szczegól-
nie silny w przypadku MŚP.

W naszej opinii opisana sytuacja stanowi bardzo wyraźny komunikat dla europejskich przedsiębiorstw 
i decydentów, ponieważ zwraca uwagę na istnienie pozytywnego sprzężenia zwrotnego między 
własnością intelektualną a wynikami gospodarczymi. Choć nie należy traktować tego jako dowodu na 
istnienie związku przyczynowego między posiadaniem praw własności intelektualnej a wyższym pozi-
omem przychodów na pracownika, badanie wskazuje jednak na zależność między tymi czynnikami.

Niniejsze sprawozdanie dostarcza informacji na potrzeby szeregu projektów Urzędu, w tym zbliżającej 
się tablicy wyników dla MŚP. Niniejszą tablicę wyników zaprojektowano tak, by bardziej szczegółowo 
przeanalizować sposób, w jaki MŚP korzystają z PWI, i zostanie ona opracowana przez UHRW za 
pośrednictwem obserwatorium, we współpracy z Komisją Europejską.

Urząd jest przekonany, że niniejsze sprawozdanie wniesie wartościowy wkład w poszerzanie wiedzy 
na temat roli kreatywności i innowacyjności w społeczeństwie i gospodarce UE oraz że przyczyni się do 
upowszechnienia przekonania o tym, że prawa własności intelektualnej są dla wszystkich.

António Campinos 
Prezes UHRW                                                                  
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02 / Streszczenie

Jednym z zadań europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej („obserwato-
rium”) jest dostarczanie popartych dowodami danych dotyczących wpływu, roli i społecznego odbioru kwestii 
związanych z własnością intelektualną w kontekście gospodarki Unii Europejskiej (UE). Aby osiągnąć ten cel, 
obserwatorium realizuje program badań społeczno-gospodarczych. 

We wrześniu 2013 r. opublikowano badanie, w którym przedstawiły wyniki oceny łącznego wkładu sektorów 
intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej (PWI) w gospodarkę UE rozumianą jako całość 
oraz w gospodarki poszczególnych państw członkowskich.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki badania uzupełniającego, w którym bardziej szczegółowo 
zbadano rolę PWI na dużej reprezentatywnej próbie obejmującej ponad 130 000 europejskich przedsiębiorstw1, 
aby porównać wyniki gospodarcze uzyskiwane przez przedsiębiorstwa posiadające PWI z wynikami 
osiąganymi przez przedsiębiorstwa, które nie posiadają takich praw.

PWI będące przedmiotem badania to patenty, znaki towarowe i wzory (a także ich dowolne konfigura-
cje). Z uwagi na ich specyficzny charakter prawa autorskie i oznaczenia geograficzne, które wchodziły w 
zakres badania z 2013 r., nie zostały wzięte pod uwagę w przedmiotowym badaniu2. W niniejszym badaniu 
skoncentrowano się natomiast zarówno na PWI na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu europejskim, co w 
istotny sposób rozszerzyło zakres gromadzonych danych, umożliwiając sporządzenie kompletnego obrazu 
sytuacji w kwestii portfela PWI – obejmującego zarówno prawa europejskie, jak i prawa krajowe – każdego z 
przedsiębiorstw.

Dane dotyczące portfela PWI każdego przedsiębiorstwa zostały skorelowane z informacjami dotyczącymi 
działalności gospodarczej zawartymi w bazie danych ORBIS. Wspomniana baza danych zawiera informacje fi-
nansowe i innego rodzaju informacje na temat milionów europejskich przedsiębiorstw zgromadzone w oparciu 
o dokonane zgłoszenia i sprawozdania rachunkowe, które przedsiębiorstwa przekazują rejestrom handlowym 
we wszystkich państwach członkowskich UE. Zestawienie baz danych dotyczących PWI i bazy danych ORBIS 
sporządzono na podstawie posiadania PWI. W badaniu wykorzystano informacje finansowe i innego rodzaju 
informacje na temat przedsiębiorstw, które są zarejestrowane jako formalni właściciele patentów, znaków 
towarowych lub wzorów. Niektóre przedsiębiorstwa będące częścią większej struktury grupowej mogą nie 
być formalnymi właścicielami PWI (formalnymi właścicielami mogą być ich siedziby główne), jednak mimo to 
korzystają one z PWI w ramach swojej działalności handlowej.

Wynik gospodarczy uzyskiwany przez dane przedsiębiorstwo można zmierzyć na różne sposoby. Z uwagi na 
ograniczenia w zakresie danych i konieczność porównywania elementów podobnych do siebie (eliminując 

1 Niektóre ze statystyk opisowych przedstawionych w rozdziale 5 zostały opracowane w oparciu o jeszcze większą próbę   
 obejmującą ponad 2,3 miliona przedsiębiorstw.

2 Wynika to w głównej mierze z faktu, że prawa autorskie nie zawsze są rejestrowane, a odpowiedzialność za rejestrację oznaczeń  
 geograficznych nie spoczywa na poszczególnych przedsiębiorstwach.
 Z tego względu dane dotyczące zakresu posiadania tych PWI na szczeblu przedsiębiorstwa po prostu nie były gromadzone.
 
 



2.1 Metodyka

Analizę danych przeprowadzono przy wykorzystaniu trzech różnych metod:

Po pierwsze, opracowano statystki opisowe w celu zilustrowania różnic między przedsiębiorstwami 
posiadającymi PWI a przedsiębiorstwami, które ich nie posiadają, w kontekście charakterystyki działalności 
gospodarczej prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo. Zaobserwowane różnice zostały zbadane pod kątem 
poziomu istotności. Wyniki tej analizy przedstawiono w rozdziale 5.

W rozdziale 6 zawarto rezultaty analizy ekonometrycznej zgromadzonych danych. Taka analiza umożliwia 
dogłębne zbadanie związku między posiadaniem przez przedsiębiorstwa PWI a uzyskiwanymi przez nie wynika-
mi gospodarczymi. Metoda ta odbiega od metody zastosowanej w badaniu sektorów intensywnie korzystających 
z PWI przeprowadzonym w 2013 r., w którym struktura gospodarki została opisana w kontekście PWI na szc-
zeblu sektorowym, ale w którym nie podjęto próby wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków analitycznych. Wyniki 
analizy wyraźnie wskazują na istnienie systematycznego, pozytywnego związku między posiadaniem z PWI a 
wynikami gospodarczymi na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa. W przedmiotowym badaniu potwierd-
zono istnienie takiego związku w oparciu o wyniki analizy statystycznej przeprowadzonej na bardzo dużej próbie 
pojedynczych przedsiębiorstw.

Choć na podstawie dostępnych danych nie można wykazać istnienia związku przyczynowego sensu stricto, 
przeprowadzenie analizy ekonometrycznej zapewnia badaczowi możliwość kontrolowania szeregu dodatkowych 
czynników wywierających wpływ na wyniki gospodarcze oraz „wyizolowania” tych z nich, które dotyczą związku 
między posiadaniem praw własności intelektualnej a wynikami uzyskiwanymi przez dane przedsiębiorstwo. O ist-
nieniu związku przyczynowego między posiadaniem praw własności intelektualnej a wynikami przedsiębiorstwa 
wspomina się w szeregu teorii ekonomicznych. Zostaną one omówione w niniejszym sprawozdaniu.

Dane poddano również analizie skupień. Celem tej analizy jest zidentyfikowanie grup przedsiębiorstw 
(„skupień”), które są do siebie podobne, jeżeli chodzi posiadanie PWI. Takie skupienia są następnie poddawane 
analizie w celu sprawdzenia, czy można zaobserwować między nimi systematyczne różnice w wysokości zmien-
nych stanowiących przedmiot zainteresowana, takich jak przychód na pracownika czy średni poziom zatrudnie-
nia w danym przedsiębiorstwie. Wyniki tej analizy zostały przedstawione w załączniku 8.4.
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wpływ wielkości przedsiębiorstwa na wyniki statystyczne) uznano, że „przychody na pracownika” będą 
pełniły funkcję głównego wskaźnika wykorzystywanego do pomiaru wyników przedsiębiorstwa.

Zbiór danych został opracowany w taki sposób, aby około połowa zbadanych przedsiębiorstw – lub 63 
288 – posiadała co najmniej jeden patent, znak towarowy lub wzór w swoim portfelu. Pozwala to porównać 
wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa objęte badaniem, które posiadają PWI, z wynikami osiąganymi 
przez przedsiębiorstwa, które nie posiadają takich praw. Zapewnia to również możliwość przeprowadze-
nia szczegółowej analizy powiązań między wynikami przedsiębiorstwa a wielkością jego zasobów PWI. Ze 
zgromadzonych informacji wynika, że zakres zbiorów danych jest znacznie szerszy niż jakichkolwiek innych 
dostępnych obecnie źródeł danych tego rodzaju, co zapewnia możliwość oparcia się na próbie dostatecznie 
dużej do tego, by wyciągnąć na jej podstawie wiarygodne i reprezentatywne wnioski.

W badaniu nie sformułowano żadnych zaleceń dotyczących polityki PWI, ponieważ kwestie te nie wchodzą 
w jego zakres. Przedstawiono w nim natomiast dowody, z których decydenci mogą korzystać w swojej pracy 
i które mogą posłużyć za podstawę do podejmowania działań na rzecz zwiększania poziomu świadomości w 
zakresie własności intelektualnej wśród obywateli UE.
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2.2 Najistotniejsze ustalenia

W tabeli 1 przedstawiono kluczowe zmienne finansowe i zmienne dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, na 
których oparto się przy przeprowadzaniu analizy przedsiębiorstw wchodzących w skład próby w 2010 r.

Tabela 1: Średnie wartości wybranych zmiennych według posiadania PWI

Liczba 
pracowników

Przychody na 
pracownika 

(EUR/rok)

Wynagrodzenie na 
pracownika (EUR/

rok)

Przedsiębiorstwa 
nieposiadające PWI

225 540 93.6 37 996

Przedsiębiorstwa 
posiadające PWI

Wszystkie przedsiębiorstwa 
posiadające PWI

547,3 290 106 45 520

% różnica w porównaniu z 484,6% 28,6 % 19,8 %

przedsiębiorstwami 
nieposiadającymi praw własności 
intelektualnej

1 537,6 283 567 53 424

Przedsiębiorstwa posiadające 
patenty

1 537,6 25,7 % 40,6 %

% różnica w porównaniu z 1 542,6% 292 011 45 139

przedsiębiorstwami nieposiadającymi 
praw własności intelektualnej

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

Przedsiębiorstwa posiadające 
znaki towarowe

569,9 296 316 46 747

% różnica w porównaniu z 508,8% 31,4 % 23,0 %

przedsiębiorstwami nieposiadającymi 
praw własności intelektualnej

Przedsiębiorstwa posiadające wzory 2 103,1

% różnica w porównaniu z 2 146,7%

przedsiębiorstwami nieposiadającymi 
praw własności intelektualnej

Uwaga: Sporządzono w oparciu o dostępne dane dotyczące 132 277 przedsiębiorstw. Poziom istotności wszystkich różnic utrzymuje się na poziomie 1%. 
Grupę „wszystkich przedsiębiorstw posiadających PWI” zdefiniowano jako grupę przedsiębiorstw, które posiadaj co najmniej jeden patent, znak towarowy 
lub wzór lub ich dowolną konfigurację. Grupę „przedsiębiorstw posiadających patenty”, „przedsiębiorstw posiadających znaki towarowe” i „przedsiębiorstw 
posiadających wzory” zdefiniowano jako grupy przedsiębiorstw, które posiadają co najmniej jedno PWI określonego rodzaju. Ponieważ wiele przedsiębiorstw 
posiada te trzy PWI w różnych konfiguracjach, niektóre przedsiębiorstwa mogą należeć do więcej niż jednej grupy.

Z informacji przedstawionych w tabeli 1 wynika, że przedsiębiorstwa posiadające PWI są z reguły większe 
niż te, które nie posiadają takich praw, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie zatrudnianych pracowników 
(średnio 547 do 94 pracowników). Z tego względu wskaźniki wyniku gospodarczego, takie jak przychody, 
zysk czy poziom wynagrodzeń, przedstawiono w przeliczeniu na jednego pracownika.
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Ze zgromadzonych danych wynika, że przychody przedsiębiorstw posiadających PWI przypadające 
na jednego pracownika są średnio o 29 procent wyższe niż przychody na jednego pracownika w 
przedsiębiorstwach, które nie posiadają takich praw. Ustalenie to można uznać za jeden z najistotniejszych 
wniosków z przedmiotowego badania. Jeżeli chodzi o poszczególne PWI, przedsiębiorstwa posiadające 
patenty uzyskiwały średnio o 26 procent lepsze wyniki, a w przypadku znaków towarowych i wzorów 
różnica ta wynosiła odpowiednio 29 procent i 31 procent.

W tabeli 1 wskazano również, że przedsiębiorstwa posiadające PWI wypłacają średnio o 20 procent 
wyższe wynagrodzenia niż przedsiębiorstwa, które nie posiadają takich praw. Ta tendencja była najsilnie-
jsza w przypadku posiadania patentów (41 procent) – na dalszych pozycjach uplasowały się wzory (23 pro-
cent) i znaki towarowe (19 procent). Mimo że posiadanie patentów – w porównaniu ze znakami towarow-
ymi i wzorami – wydaje się mieć mniejsze przełożenie na uzyskanie „dodatkowych” wyników w postaci 
wyższego poziomu przychodów na pracownika, stanowią one PWI, które średnio przynoszą pracownikom 
największe korzyści. Znajduje to również potwierdzenie w wynikach wcześniejszego badania, w którym 
zbadano wkład sektorów intensywnie korzystających z PWI w gospodarkę UE, analizując takie wskaźniki 
jak wysokość produktu krajowego brutto, poziom zatrudnienia, wysokość wynagrodzeń i intensywność han-
dlu międzynarodowego3.

W analizie ekonometrycznej przeprowadzonej w rozdziale 6, której wyniki przedstawiono pokrótce w tabeli 
2 poniżej, potwierdzono występowanie pozytywnego sprzężenia zwrotnego między posiadaniem PWI a 
uzyskiwanymi wynikami gospodarczymi – przychody na pracownika w przedsiębiorstwach posiadających 
PWI były o 28 procent wyższe niż w przedsiębiorstwach, które nie posiadają takich praw.

Ponadto w analizie wykazano, że sprzężenie to jest szczególnie silne w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP)4. Definicja MŚP wykorzystywana w niniejszym sprawozdaniu bazuje na liczbie 
pracowników i wysokości obrotów. Przychody na pracownika odnotowywane w MŚP posiadających PWI 
są o blisko 32 procent wyższe niż przychody na pracownika odnotowywane przez MŚP, które w ogóle nie 
posiadają takich praw. Dlatego też pomimo tego, że większość MŚP w Europie nie posiada PWI, te z nich, 
które posiadają takie prawa, odnotowują znacznie wyższe przychody na pracownika. Jeżeli chodzi o duże 
przedsiębiorstwa, przychody na pracownika uzyskiwane przez przedsiębiorstwa posiadające PWI są o 4 
procent wyższe niż przychody przedsiębiorstw, które nie posiadają takich praw. Analiza wykazała, że choć 
4 na 10 dużych przedsiębiorstw w Europie posiada PWI, pozytywne sprzężenie zwrotne przejawiające 
się wyższym poziomem przychodów na pracownika jest w przypadku takich przedsiębiorstw słabsze niż 
sprzężenie obserwowane w odniesieniu do MŚP. Należy podkreślić, że wyniki te uzyskano, izolując wpływ 
innych czynników, które mogą wywierać wpływ na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo, takie jak 
państwo siedziby lub sektor prowadzenia działalności.

3 Branże intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej: wkład w wynik gospodarczy i poziom zatrudnienia w Unii Europejskiej, EPO/UHRW,  
 wrzesień 2013 r.

4 Zgodnie z definicją przedstawioną w art. 2 załącznika do zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i  
 średnich (2003/361/WE) za MŚP uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego obroty nie przekraczają
 50 mln EUR lub którego całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.
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W analizie ekonometrycznej przeprowadzonej w rozdziale 6 wykazano również, że skala wzrostu wyników 
osiąganych przez dane przedsiębiorstwo zależy od rodzaju i sposobu połączenia PWI. Najwyższy wzrost pr-
zychodów na pracownika odnotowano w przedsiębiorstwach posiadających wyłącznie znaki towarowe oraz 
znaki towarowe w połączeniu ze wzorami: wzrost ten wynosił odpowiednio 30 i 39 procent. Przedsiębiorstwa 
posiadające wyłącznie patenty odnotowały wzrost przychodów na pracownika w wysokości 15 procent, 
podobnie jak przedsiębiorstwa posiadające wyłącznie wzory oraz przedsiębiorstwa posiadające patenty 
w połączeniu ze wzorami; przedsiębiorstwa posiadające patenty w połączeniu ze znakami towarowymi 
odnotowały wzrost w wysokości 17 procent, a przedsiębiorstwa posiadające wszystkie trzy rodzaje PWI – o 
16 procent.

Dane liczbowe przywołane powyżej stanowią rezultat przeprowadzonych porównań binarnych. Innymi 
słowy przedsiębiorstwa, które nie posiadają określonego rodzaju PWI, porównano z przedsiębiorstwami, 
które posiadają takie prawa. Dzięki przeprowadzeniu analizy ekonometrycznej można również obliczyć 
wpływ zwiększenia liczby PWI znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa. Analiza wykazała, że
zwiększenie zasobów europejskich znaków towarowych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa 
o 10 procent przekłada się na wzrost przychodów na pracownika o 2,8 procent, zwiększenie zasobów 
krajowych znaków towarowych o 10 procent przekłada się na wzrost przychodów na pracownika o 5,2 
procent, zwiększenie zasobów patentów europejskich o 10 procent przekłada się na wzrost przychodów 
na pracownika o 1,8 procent, a zwiększenie zasobów patentów krajowych o 10 procent przekłada się na 
wzrost przychodów na pracownika o 4,6 procent. Jeżeli chodzi o wzory krajowe, analiza wykazała, że 
zwiększenie zasobów takich wzorów o 10 procent przekłada się na wzrost osiąganych wyników o 0,7 
procent. W ramach analizy ekonometrycznej nie udało się ustalić tego rodzaju zależności dla innych PWI z 
uwagi na niewystarczający poziom istotności, co oznacza, że nie można było potwierdzić istnienia pozyty-
wnego sprzężenia zwrotnego między zwiększeniem zasobów danego PWI a uzyskiwanymi przez dane 
przedsiębiorstwo wynikami gospodarczymi z pewnością przekraczającą 90 procent.

2.3 Ograniczenia badania i kierunki dalszych prac badawczych

Analiza przeprowadzona w ramach przedmiotowego badania potwierdziła istnienie silnego związku między 
posiadaniem przez przedsiębiorstwa różnego rodzaju PWI a osiąganymi przez nie wynikami mierzonymi 
poziomem przychodów na pracownika i średnim poziomem wypłacanego wynagrodzenia.

Podobnie jednak jak w przypadku wszystkich analiz statystycznych, również wyniki przedmiotowej analizy 
należy interpretować ostrożnie. Rezultaty analizy nie powinny być traktowane jako niezbity dowód na to, że 
zachęcanie przedsiębiorstw do zwiększenia poziomu wykorzystania PWI doprowadzi do poprawy uzyski-

Tabela 2: Posiadanie PWI a przychody na pracownika według rozmiaru 
przedsiębiorstwa

Równica w wysokości przychodów na pracownika między przedsiębiorstwami 
posiadającymi PWI a przedsiębiorstwami, które nie posiadają takich praw

Duże przedsiębiorstwa + 4.0%

MŚP + 31.7%

Ogółem + 28.0%

Uwaga: Sporządzono w oparciu o dane dotyczące łącznie 130 555 przedsiębiorstw. Poziom istotności wszystkich różnic utrzymuje się na poziomie 99% dla 
poszczególnych poziomów ufności.
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wanych przez nie wyników. W badaniu wykazano istnienie pozytywnego sprzężenia zwrotnego między fak-
tem posiadania PWI przez przedsiębiorstwa a uzyskiwanymi przez nie wynikami (mierzonymi przychodami 
na pracownika). U podstaw zależności między posiadaniem PWI przez dane przedsiębiorstwo a uzyskiwan-
ymi przez nie wynikami może leżeć szereg różnych mechanizmów. Dostępne dane nie umożliwiają jednak 
zidentyfikowania takich mechanizmów w ramach przedmiotowej analizy.

Metodyka wykorzystana w badaniu umożliwia identyfikację właścicieli PWI po nazwie przedsiębiorstwa, 
w postaci, w jakiej podano ją w rejestrach własności intelektualnej, oraz dopasowanie tej nazwy do bazy 
danych ORBIS. ORBIS stanowi najobszerniejsze dostępne dla badaczy źródło informacji demografic-
znych i finansowych na temat europejskich przedsiębiorstw. ORBIS nie zawiera jednak wystarczających 
informacji umożliwiających identyfikację wszystkich beneficjentów/użytkowników PWI poza bezpośrednimi 
właścicielami tych praw.

Mimo że baza danych ORBIS zawiera informacje na temat powiązań ekonomicznych między 
przedsiębiorstwami (krajowy właściciel ostateczny i globalny właściciel ostateczny), informacje te nie są 
kompletne. Innymi słowy wydaje się, że w ORBIS są przedsiębiorstwa będące częścią większych grup eko-
nomicznych, w odniesieniu do których w ORBIS nie przedstawiono jednak powiązań własnościowych.

W randomizowanej próbie wykorzystanej we wszystkich modelach ekonometrycznych stanowiących 
podstawę przedmiotowego badania (rozdział 6) w możliwie jak największym zakresie wzięto pod uwagę 
powiązania własnościowe. Tę mniejszą próbę oczyszczono w możliwie największym stopniu tak, aby 
przedsiębiorstwa będące częścią większej struktury grupowej były uznawane za jeden podmiot. W związku 
z tym w analizie ekonometrycznej przedsiębiorstwa, które mogą korzystać z PWI będących własnością in-
nego podmiotu należącego do ich grupy, nie były traktowane jako przedsiębiorstwa nieposiadające PWI. 
Wspomniane oczyszczenie można było jednak przeprowadzić jedynie częściowo z przyczyn wyjaśnionych 
powyżej i wykonanie go na większej próbie obejmującej 2,3 mln przedsiębiorstw wykorzystanej w staty-
stykach opisowych jest nierealne.

Mimo że brak wystarczających informacji na temat potencjalnych beneficjentów PWI wywiera wpływ zarówno 
w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw, jak i do MŚP, wpływ na wyniki dotyczące dużych przedsiębiorstw 
jest większy. W przypadku dużych przedsiębiorstw prawdopodobieństwo utworzenia oddziałów w wielu 
państwach w Europie i zgrupowania własności PWI w ramach jednego podmiotu, który zarządza całym 
portfelem PWI, jest większe niż w przypadku MŚP. Choć dany portfel PWI jest zarejestrowany jako będący 
własnością tylko jednego przedsiębiorstwa, przynosi on korzyści wszystkim przedsiębiorstwom będących 
częścią danej grupy ekonomicznej.

Analiza ekonomiczna korzyści, jakie czerpią wszyscy użytkownicy PWI (właściciele, użytkownicy i licencjo-
biorcy), może dostarczyć więcej informacji. Nie ma jednak żadnej publicznie dostępnej bazy zawierającej 
wystarczające informacje na temat udzielania licencji na korzystanie z PWI. Z tego powodu wszystkie 
badania ekonomiczne podobne do przedmiotowego badania, przeprowadzane w oparciu o dużą próbę 
przedsiębiorstw, z konieczności są ograniczone do korzyści wynikających raczej z posiadania PWI niż z 
korzystania z takich praw.
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Choć przedmiotowe badanie przyczyniło się do zwiększenia wiedzy na temat powiązań między stopniem po-
siadania PWI przez przedsiębiorstwa a uzyskiwanymi przez nie wynikami, zgromadzony zbiór danych może 
jeszcze zostać wykorzystany do przeprowadzenia licznych dalszych badań. Można na przykład rozważyć 
możliwość przeprowadzenia bardziej pogłębionej analizy na wyodrębnionej próbie przedsiębiorstw produk-
cyjnych i usługowych, aby zbadać zróżnicowanie wpływu PWI na wyniki przedsiębiorstw w poszczególnych 
sektorach.

Przyszłe badania mogłyby również koncentrować się na bardziej dogłębnym zbadaniu wpływu PWI na MŚP 
i nowe przedsiębiorstwa. Opracowany zbiór danych zapewnia możliwość podziału przedsiębiorstw na mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa5; ponadto z uwagi na stwierdzenie występowania silnego związku między 
zasobami PWI a wynikami osiąganymi przez MŚP warto byłoby rozważyć możliwość dokładniejszego pr-
zyjrzenia się tej kwestii.

Analiza przeprowadzona w ramach niniejszego badania opierała się wyłącznie na liczbie PWI znajdujących 
się w posiadaniu każdego przedsiębiorstwa objętego próbą. Analizę tę można byłoby rozwinąć w taki sposób, 
aby obejmowała również ocenę stopnia, w jakim „jakość” patentu, znaku towarowego lub wzoru wpływa 
na zidentyfikowaną zależność. Wysokiej jakości PWI prawdopodobnie wywierają większy wpływ na wyniki 
przedsiębiorstwa niż PWI niższej jakości. Z tego względu wyniki przedstawione w przedmiotowym badaniu 
należy traktować jako rezultat „uśrednienia” tych różnych czynników.

5 MŚP zwyczajowo dzieli się na kolejne podkategorie w zależności od liczby pracowników: 1–10 (tzw. mikroprzedsiębiorstwa), 11–50 (małe   
 przedsiębiorstwa) i 51–250 (średnie przedsiębiorstwa).

Prawa własności intelektualnej i
wyniki przedsiębiorstw w Europie
Analiza ekonomiczna

Sprawozdanie z analizy przeprowadzonej na poziomie 
przedsiębiorstw, Czerwiec 2015 r.
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