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Kommenteeritud kokkuvõte
Uuring käsitleb ELi ettevõtteid, mis aastatel 2014–2015 kasutasid samal ajal samade toodete
puhul eri liiki intellektuaalomandiõigusi. Valimis on 63 286 ettevõtet, millele kuulub kokku
76 202 Euroopa patenti, 98 257 ELi kaubamärki ja 21 676 ühenduse registreeritud
disainilahendust. Need intellektuaalomandiõigused moodustavad 48,2%( 1) kõigist
intellektuaalomandiõigustest, mille registreerimise taotlusi Euroopa Liidu (EL) ettevõtted
EUIPO-le ja Euroopa Patendiametile nendel aastatel esitasid.
Valimi ettevõtetest on 8,3% taotlenud mitut liiki intellektuaalomandiõigusi. Nende ettevõtete
taotletud intellektuaalomandiõigused moodustavad 35,7% kõigist valimis olnud
intellektuaalomandiõigustest. Ettevõtetest 1% esitas nendel aastatel taotluse kõigi kolme
intellektuaalomandiõiguse liigi (patendid, kaubamärgid ja registreeritud disainilahendused)
kohta. See on 16,8% kõigist intellektuaalomandiõigustest, mille valimi ettevõtted EUIPOs ja
Euroopa Patendiametis registreerisid. Need arvud näitavad intellektuaalomandiõiguste suurt
kontsentreeritust.
Kõigist registreeritud disainilahendustest ja patentidest kuulub pool valimis olnud ettevõtetele.
Lisaks pärineb 45% disainilahenduste registreerimise taotlustest ettevõtetelt, mis on esitanud
ka kaubamärgitaotlusi. Kaubamärgitaotluste muster on siiski teistsugune. Enamiku (ligi 80%)
kaubamärgitaotlustest esitavad ettevõtted, mis taotlevad ainult kaubamärkide, kuid mitte
disainilahenduste ega patentide registreerimist.
Patendid on intellektuaalomandiõiguse liik, mida kasutatakse koos muude liikidega kõige
sagedamini. Ettevõtted, mis taotlesid nii kaubamärkide kui ka patentide registreerimist, esitasid
iga kaubamärgi kohta ligi 4 patenditaotlust; ettevõtted, mis taotlesid nii disainilahenduste kui
ka patentide registreerimist, esitasid iga disainilahenduse kohta 6,5 patenditaotlust.
Disainilahenduste ja kaubamärkide registreerimise koos taotlemisel sama ettevõtte poolt esitati
iga disainilahenduse kohta 1,5 kaubamärgitaotlust.
Mitut intellektuaalomandiõiguse liiki taotlevatel ettevõtetel on suur majanduskaal – 31,9%
valimi tööhõivest ja 35,5% valimi käibest. Kõiki kolme liiki intellektuaalomandiõigusi
taotlevad ettevõtted annavad 14,1% tööhõivest ja 16% käibest.
Oluline on ettevõtete suurus. Mida suurem on ettevõte, seda tõenäolisemalt taotleb see mitut
liiki intellektuaalomandiõigusi. Üle 20% suurettevõtetest on taotlenud mitut liiki
intellektuaalomandiõigusi, väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest (VKE) on neid ainult
7%. Üle 64% suurettevõtete esitatud intellektuaalomandiõiguste kõigi liikide taotlustest on
samaaegsed, VKEde korral on see näitaja 20%.
Uuring näitab ka majandusvaldkondade olulisi erinevusi. Üks äärmustest on, et töötleva
töötluse ja kaevandamise sektoris taotleb korraga mitut intellektuaalomandiõiguse liiki 15%
ettevõtetest, kuid teenuste, kaubanduse ja kommunaalteenuste sektoris ainult 6%. See ei ole
üllatav, sest nendes sektorites esitatakse suhteliselt vähe patenditaotlusi.

(1) Täpsemalt 55,9% patentidest, 43,4% kaubamärkidest ja 49,2% disainilahendustest.
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