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Santrauka
Šiame tyrime nagrinėjamos ES įmonės, kurios tiems patiems produktams tuo pačiu metu
naudoja skirtingų rūšių intelektinės nuosavybės teises (nagrinėjamas 2014–2015 m.
laikotarpis). Tyrimo imtį sudaro 63 286 įmonės, iš viso turinčios 76 202 Europos patentus,
98 257 ES prekių ženklus ir 21 676 registruotuosius Bendrijos dizainus. Šios intelektinės
nuosavybės teisės (INT) sudaro 48,2 proc. 1 visų per šį laikotarpį Europos Sąjungos (ES)
įmonių EUIPO ir EPT užregistruotų INT.
8,3 proc. šios imties įmonių pateikė paraiškas dėl daugiau nei vienos rūšies INT. Šių įmonių
pateiktos INT paraiškos sudaro 35,7 proc. visų imties įmonių INT. 1 proc. tokių įmonių per
minimą laikotarpį pateikė paraiškas dėl visų trijų INT (patentų, prekių ženklų ir registruotųjų
dizainų). Tai sudaro 16,8 proc. visų INT, kurias į tyrimą įtrauktos įmonės užregistravo EUIPO
ir EPT. Šie skaičiai rodo didelę INT koncentraciją.
Pusė visų užregistruotų dizainų ir patentų priklauso į tyrimo imtį įtrauktoms įmonėms. Be to,
45 proc. dizaino paraiškų pateikė įmonės, pateikusios paraiškas ir dėl prekių ženklų. Tačiau
prekių ženklų atveju tendencijos skiriasi. Daugumą prekių ženklų paraiškų (beveik 80 proc.)
pateikė įmonės, kurios teikė paraiškas tik dėl prekių ženklų, bet ne dėl dizainų ar patentų.
Patentas yra tokia INT, kuri dažniausiai naudojama kartu su kitomis teisėmis. Įmonės, kurios
teikė paraiškas dėl prekių ženklų ir patentų, pateikė beveik 4 patentų paraiškas kiekvienam
prekių ženklui; įmonės, kurios teikė paraiškas dėl dizainų ir patentų, pateikė 6,5 patentų
paraiškos kiekvienam dizainui. Kalbant apie tos pačios įmonės pateiktas paraiškas dėl dizainų
ir prekių ženklų, vienam dizainui tenka 1,5 prekių ženklo paraiškos.
Daug INT turinčios įmonės yra ekonomiškai reikšmingos: jose dirba 31,9 proc. visų į imtį
įtrauktų įmonių dirbančiųjų, o apyvarta sudaro 35,5 proc. visų imties įmonių apyvartos.
Įmonių, pateikusių paraiškas dėl visų trijų rūšių INT, darbuotojų skaičius sudaro 14,1 proc., o
apyvarta – 16 proc.
Didelę reikšmę turi įmonių dydis. Kuo didesnė įmonė, tuo didesnė tikimybė, kad ji turės daug
intelektinės nuosavybės teisių. Daugiau nei 20 proc. didelių įmonių pateikė paraiškas dėl
daugiau nei vienos rūšies INT; tarp mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) tokių buvo tik 7 proc.
Daugiau kaip 64 proc. visų INT, dėl kurių pateikė paraiškas didelės įmonės, naudojamos
lygiagrečiai, tarp MVĮ pateiktų INT paraiškų tokių yra 20 proc.
Tyrimas taip pat atskleidžia ženklius veiklos sektorių skirtumus. 15 proc. gamybos ir kasybos
sektoriaus įmonių turi daug INT, kai tik 6 proc. aptarnavimo, prekybos ir komunalinių
paslaugų srities įmonių INT naudoja lygiagrečiai. Žinant, kad šiuose sektoriuose patentų
užregistruojama palyginti mažai, ši tendencija nestebina.
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T. y. 55,9 proc. patentų, 43,4 proc. prekių ženklų ir 49,2 proc. dizainų.
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