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Streszczenie
Badanie to dotyczy przedsiębiorstw z UE, które w latach 2014-2015 korzystały jednocześnie z
różnych rodzajów PWI w odniesieniu do tych samych produktów. Próba składa się z 63 286
przedsiębiorstw posiadających łącznie 76 202 patenty europejskie, 98 257 znaków towarowych
Unii Europejskiej (ZTUE) i 21 676 zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW). Te
PWI stanowią 48,2% ( 1) wszystkich PWI zgłaszanych do EUIPO i EPO przez przedsiębiorstwa
Unii Europejskiej (UE) w tym okresie.
Spośród przedsiębiorstw w tej próbie 8,3% zgłosiło więcej niż jedno PWI. PWI zgłaszane przez
te przedsiębiorstwa odpowiadają 35,7% wszystkich PWI w tej próbie. W tym okresie 1% z tych
przedsiębiorstw zgłaszało wszystkie trzy rodzaje PWI (patenty, znaki towarowe i
zarejestrowane wzory). Odpowiada to 16,8% wszystkich PWI zarejestrowanych w EUIPO i
EPO przez przedsiębiorstwa objęte próbą. Liczby te wskazują na silną koncentrację PWI.
Połowa spośród wszystkich zarejestrowanych wzorów i patentów należy do przedsiębiorstw z
próby. Ponadto 45% zgłoszeń wzorów pochodzi od przedsiębiorstw zgłaszających również
znaki towarowe. Inaczej jest ze zgłoszeniami znaków towarowych. Większość z nich (prawie
80%) jest zgłaszana przez przedsiębiorstwa, które zgłaszają jedynie znaki towarowe, ale nie
wzory ani patenty.
Patenty to PWI, które są najczęściej wykorzystywane wraz z innymi prawami. Przedsiębiorstwa
zgłaszające zarówno znaki towarowe, jak i patenty, zgłosiły prawie 4 patenty na każdy znak
towarowy; przedsiębiorstwa zgłaszające zarówno wzory, jak i patenty, zgłosiły 6,5 patentu na
każdy wzór. Jeżeli chodzi o wzory i znaki towarowe zgłoszone przez to samo przedsiębiorstwo,
na wzór przypada 1,5 znaku towarowego.
Przedsiębiorstwa posiadające wiele PWI mają dużą wagę ekonomiczną, reprezentując 31,9 %
zatrudnienia i 35,5 % obrotów w próbie. Przedsiębiorstwa zgłaszające wszystkie trzy rodzaje
PWI reprezentują 14,1% zatrudnienia i 16% obrotów.
Wielkość przedsiębiorstw ma znaczenie. Im większe przedsiębiorstwo, tym bardziej
prawdopodobne jest, że będzie to działalność gospodarcza obejmująca wiele PWI. Ponad 20%
dużych przedsiębiorstw zgłosiło więcej niż jeden rodzaj PWI, w porównaniu z zaledwie 7%
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ponad 64% wszystkich PWI złożonych przez duże
przedsiębiorstwa jest zbieżnych, w porównaniu z 20% PWI zgłaszanych przez MŚP.
Badanie wskazuje również na znaczne różnice między sektorami. Z jednej strony 15%
przedsiębiorstw działających w sektorze „produkcji i górnictwa” to przedsiębiorstwa
prowadzące działalność w zakresie wielu PWI, podczas gdy tylko 6% przedsiębiorstw
działających w sektorze „usług, handlu i infrastruktury publicznej” korzysta ze zbieżnych PWI.
Nie jest to zaskakujące, ponieważ sektory te zgłaszają stosunkowo niewiele patentów.

(1) Konkretnie stanowi to 55,9% patentów, 43,4% znaków towarowych i 49,2% wzorów.
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