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La finele anului 2006 a fost editat Raportul anual al Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala
(OMPI), care demonstreaza ca sistemul de brevetare a devenit o parte integranta a activizarii
economice globale, iar sporirea numarului de cereri de brevet depuse serveste drept dovada a
dezvoltarii economice in lumea intreaga. In Raportul OMPI se mentioneaza ca sistemul de proprietate
intelectuala este folosit tot mai des de catre diverse companii pentru protectia investitiilor lor pe
noile piete. Conform datelor OMPI (cele mai depline date statistice din 2004), in lume erau in vigoare
5,4 milioane de brevete.
Dr Kamil Idris, Directorul General al OMPI, a mentionat ca acest raport complex contine un tablou
integru al activitatii mondiale de brevetare si demonstreaza marirea considerabila a utilizarii globale
a sistemului de brevetare, care stimuleaza inovatiile si contribuie la activizarea economiei. Dr Idris a
mai accentuat si rolul Tratatului de Cooperare in Domeniul Brevetelor (PCT), care asigura sistemul
simplificat de depunere a cererilor internationale de brevete, devenind un instrument de baza pentru
companiile interesate de protectia proprietatii intelectuale. Sporul mediu al depunerii cererilor
conform procedurii PCT in perioada 1990-2005 constituie anual 16,8 % si a atins cifra de 134.000 de
cereri internationale de brevete. In 2005 prin acest tratat au fost inregistrate 47 % din cererile
internationale depuse.
In perioada anilor 1985-2004 numarul cererilor internationale depuse in lume s-a marit de la 884.400
pana la 1.599.000, iar din 1995 ritmul mediu anual de crestere a constituit 4,75 %. Aceasta este in
armonie cu ritmurile cresterii anuale a produsului intern brut mondial, care constituie 5,6 %.
Incepand cu anul 1995, se observa o majorare continua a numarului cererilor de brevete depuse de
catre solicitanti in tarile lor de resedinta, ceea ce demonstreaza intensificarea activitatii inovative la
nivel national.
Raportul atesta o majorare brusca a depunerii cererilor in Asia de Nord-Est. Spre exemplu, in decurs
de cateva decenii Japonia a devenit cel mai mare oficiu de brevete din lume, unde numai intr-un
singur an (2004) au fost depuse 400.000 de cereri de brevet atat de catre cetatenii tarii, cat si de cei
straini. In ultimii 20 de ani oficiul din China a devenit cel de-al patrulea in lume dupa numarul de
cereri depuse, iar oficiul din Coreea ocupa locul trei. Acest fapt denota sporirea dinamicii dezvoltarii
economice in regiunea nominalizata, sistemul de brevetare fiind tot mai frecvent utilizat in tarile in
curs de dezvoltare. Totusi, acest sistem este inca prea concentrat, 75% din cererile depuse si 74%
din brevetele eliberate fiind inregistrate in 5% din oficii. Acestea sunt, dupa cum s-a mentionat mai
sus, oficiile din SUA, Japonia, OEB, Coreea si China.
Din numarul total de 5,4 mln de brevete valabile in lume 81 % au fost acordate in SUA, Japonia,
Regatul Unit, Germania, Republica Coreea si Franta. Analiza tarilor de resedinta a solicitantilor, o
plaseaza, totusi, pe Japonia in capul listei, dupa care urmeaza SUA, Republica Coreea, Germania,
Franta si Federatia Rusa. La fiecare dolar din produsul intern brut Japonia si Republica Coreea obtin
de cinci ori mai multe brevete decat cele mai avansate tari din Europa si America de Nord.
Analiza datelor statistice ne demonstreaza ca in multe tari mici, dar dezvoltate din punct de vedere
industrial, se inregistreaza ritmuri de depunere a cererilor care depasesc indicii medii. Printre
acestea sunt: Noua Zeelanda, Finlanda si Danemarca. Tarile est-europene, in particular Federatia
Rusa, Ucraina si Belarus, de asemenea au obtinut indici inalti in activitatea de brevetare in
comparatie cu produsul intern brut si cheltuielile suportate pentru elaborarile stiintifice.
Textul integral poate fi accesat pe adresa: http://www.wipo.int/ipstatistics/patents/ [1]
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