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Rezumat 
 
Acest studiu analizează întreprinderile din UE care utilizează simultan diferite tipuri de 
drepturi de proprietate intelectuală pentru aceleași produse în perioada 2014-2015. Eșantionul 
este format din 63.286 de întreprinderi care dețin în total 76.202 de brevete europene, 98.257 
de mărci UE și 21.676 de desene sau modele industriale comunitare înregistrate (DMIC). 
Aceste drepturi de proprietate intelectuală reprezintă 48,2 % (1) din totalul drepturilor de 
proprietate intelectuală depuse în perioada respectivă la EUIPO și la OEB de întreprinderi din 
Uniunea Europeană (UE). 
 
Din întreprinderile cuprinse în eșantion, 8,3 % au solicitat mai multe tipuri de DPI. Drepturile 
de proprietate intelectuală înregistrate de aceste întreprinderi reprezintă 35,7 % din totalitatea 
drepturilor de proprietate intelectuală din eșantion. 1 % din întreprinderi au solicitat în 
perioada respectivă toate cele trei drepturi de proprietate intelectuală (brevete, mărci și desene 
sau modele industriale înregistrate), ceea ce reprezintă 16,8 % din drepturile de proprietate 
intelectuală înregistrate la EUIPO și la OEB de întreprinderile din eșantion. Aceste cifre 
indică o concentrare puternică a drepturilor de proprietate intelectuală. 
 
Jumătate din desenele sau modelele industriale și brevetele depuse aparțin întreprinderilor din 
eșantion. În plus, 45 % din înregistrările de desene și modele industriale provin de la 
întreprinderi care înregistrează și mărci. La înregistrarea mărcilor se observă însă alt tipar. 
Majoritatea mărcilor (aproape 80 %) sunt înregistrate de întreprinderi care nu au decât mărci, 
nu și desene sau modele industriale sau brevete. 
 
Brevetele sunt drepturi de proprietate intelectuală combinate cel mai adesea cu alte drepturi. 
Întreprinderile care înregistrează atât mărci, cât și brevete au depus pentru fiecare marcă 
aproape 4 brevete; întreprinderile care depun atât desene sau modele industriale, cât și brevete 
au depus 6,5 brevete pentru fiecare desen sau model industrial. În ceea ce privește desenele 
sau modelele industriale și mărcile înregistrate de aceeași întreprindere, există 1,5 mărci 
pentru fiecare desen sau model industrial. 
 
Întreprinderile cu mai multe drepturi de proprietate intelectuală au o pondere economică mare, 
reprezentând 31,9 % din locurile de muncă și 35,5 % din cifra de afaceri din eșantion. 
Întreprinderile care depun toate cele trei tipuri de drepturile de proprietate intelectuală  
reprezintă 14,1 % din locurile de muncă și 16 % din cifra de afaceri. 
 
Mărimea întreprinderii este importantă: cu cât este mai mare, cu atât este mai probabil să fie o 
întreprindere cu DPI multiple. Peste 20 % din întreprinderile mari au înregistrat mai multe 
tipuri de DPI, față de numai 7 % din întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Peste 64 % din 
drepturile de proprietate intelectuală înregistrate de întreprinderile mari sunt concomitente, 
comparativ cu 20 % din drepturile de proprietate intelectuală înregistrate de IMM-uri. 
 
Studiul indică, de asemenea, diferențe semnificative între sectoare. La o extremă, 15 % din 
întreprinderile din „industria prelucrătoare și minerit” sunt întreprinderi cu DPI multiple, în 
timp ce doar 6 % din întreprinderile din sectorul „servicii, comerț și utilități publice” 
utilizează DPI concomitente. Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere că aceste 
sectoare depun relativ puține brevete. 

                                                 
(1) Mai precis, reprezintă 55,9 % din brevete, 43,4 % din mărci și 49,2 % din desenele sau modelele industriale. 
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