Finlandia w czołówce krajów europejskich pod względem liczby zgłoszeń patentowych w 2014 r.

NOKIA przesunęła się z 19 miejsca na miejsce 11 w rankingu firm europejskich o największej liczbie zgłoszeń
patentowych. Najwięcej zgłoszeń patentowych w Finlandii pochodziło z sektora digital communication, ICT oraz
maszynowego.

Liczba zgłoszeń patentowych do Europejskiego Biura Patentowego (European Patent Office EPO)
osiągnęła w roku 2014 wysoką liczbą ponad 274 000 nowych patentów. Finlandia zajęła drugie
miejsce wśród najbardziej innowacyjnych krajów jeśli chodzi o zgłoszenia patentowe na 1 mln
mieszkańców. Generalnie, Finlandia zajęła 10 miejsce pośród krajów europejskich na liście EPO
obejmującej czołowe kraje dokonujące najwięcej zgłoszeń patentowych.
Przedsiębiorstwa z Finlandii zgłosiły w roku ubiegłym 2 470 patentów, o 9,3 % mniej niż w roku
2013, co skutkowało spadkiem Finlandii w rankingu EPO z miejsca 8 na miejsce 10.
Pomimo spadku liczby zgłoszeń, biorąc pod uwagę europejskie zgłoszenia patentowe na 1 mln
mieszkańców, Finlandia przesunęła się w rankingu najbardziej innowacyjnych krajów w 2014 roku
na miejsce 2 z miejsca 3 w roku 2013, z 416 zgłoszeniami patentowymi na 1 mln mieszkańców.
Pierwsze miejsce zajęła Szwajcaria, a trzecie miejsce Niderlandy. Średnia liczba zgłoszeń
patentowych w UE na 1 mln mieszkańców wyniosła 131.
NOKIA była zdecydowanie największą fińską firmą pod względem liczby zgłoszeń do EPO (1 040)
odnotowując wzrost o 36 % w 2014 r., co przesunęło firmę z 19 miejsca na miejsce 11 w globalnym
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rankingu EPO czołowych przedsiębiorstw. Na czele tej klasyfikacji jest HUAWEI1, następnie
ERICSSON i QUALCOMM2. NOKIA również poprawiła swoją pozycję na liście EPO czołowych
wnioskodawców w sektorze cyfrowych technologii komunikacyjnych zajmując 4 miejsce (6 miejsce
w 2013 r.). W fińskim rankingu następne miejsca po NOKII zajęły firmy Kone, ABB i Wärtsilä.
opr. WPHI Helsinki
źródło: informacja "Good News from Finland" na podstawie EPO

1
2

HUAWEI: chiński koncern z sektora ICT posiadający oddziały na całym świecie.
QUALCOMM: firma z sektora ICT, główna siedziba w USA, San Diego. Posiada 188 oddziałów na całym świecie.
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