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01/Előszó

Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált a szellemi tulajdonjogok Európa társadalma és gazdasá-
ga számára fennálló jelentősége.

Egy 2013-ban az Európai Szabadalmi Hivatallal közösen készített, a szellemitulajdon-intenzív ágaza-
tok uniós hozzájárulásáról szóló tanulmány igazolta ezen ágazatok jelentőségét. Kimutatta, hogy köz-
vetlenül vagy közvetetten támogatják a munkahelyek 35%-át, az Unió GDP-jének közel 39%-át és a 
külkereskedelem 90%-át.

A szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjának bevonásával a BPHH most elkészített 
egy nyomonkövetési tanulmányt, amely mélyebben feltárja e jogok cég- és vállalati szinten gyakorolt 
hatását. A több mint 2,3 millió uniós cég hivatalos és nyilvános pénzügyi adatain alapuló tanulmány 
olyan vállalatokat vizsgál, amelyek nemzeti és uniós szinten is birtokolnak szabadalmakat, védjegyeket 
és formatervezési mintákat.

A tanulmány azt mutatja, hogy a nagyvállalatok négyszer nagyobb valószínűséggel birtokolnak szel-
lemi tulajdonjogokat, mint a kisebb vállalatok: a nagyobb cégek 40%-ának vannak bejegyzett jogai, 
szemben a kkv-knál mért 9%-kal. Arra is rámutat, hogy a szellemi tulajdonjogokkal rendelkező vállala-
tok jobban teljesítenek az ilyen jogokkal nem rendelkező vállalatoknál. Ez különösen jelentős megál-
lapítás a bejegyzett szellemi tulajdonjogokkal rendelkező 1,8 millió kkv-ra vonatkozóan, mivel rendkívül 
fontos részét alkotják az Unió gazdaságának.

Az eredmények azt bizonyítják, hogy azok a vállalkozások, amelyek szellemi tulajdonjogokat birtokol-
nak, magasabb egy munkavállalóra jutó bevételt érnek el, több munkavállalót foglalkoztatnak és ma-
gasabb béreket fizetnek, mint azok a vállalkozások, amelyek szellemi tulajdonjogokkal nem rendel-
keznek, és ez az összefüggés különösen igaz a kkv-k esetében.

Álláspontunk szerint ez igen jelentős üzenet az európai vállalkozások és a politikai döntéshozók 
számára, és rávilágít a szellemi tulajdon és a gazdasági teljesítmény közötti kedvező összefüggésre. 
Bár ezt nem szabad a szellemi tulajdonjogok birtoklása és az egy munkavállalóra jutó magasabb bevé-
tel közötti ok-okozati kapcsolat megállapításaként értelmezni, erőteljesen utal arra, hogy ezek között 
pozitív összefüggés áll fenn.



4   ELŐSZÓ

Nathan Wajsman vezető közgazdász

Michał Kazimierczak közgazdász
Carolina Arias Burgos közgazdász

Projektcsoport

Köszönetnyilvánítás

A tanulmány készítésekor értékes hozzászólásokat kaptunk a tagállamoktól, az Európai Bizottságtól, 
az Európai Szabadalmi Hivataltól, valamint az elemzés technikai részét végző Europe Economics-tól.

A szerzők ugyancsak hálásak a Carsten Fink (WIPO), Kamil Kiljanski (Európai Bizottság), Alan Mar-
co és Asrat Tesfayesus (USPTO), Philipp Schautschick (TU München) és Mariagrazia Squicciarini 
(OECD) részéről a jelentés tervezetéhez érkezett észrevételekért.

A jelentés a Hivatal számos projektjének, így többek között az ezután induló kkv-eredménytábla (SME 
Scoreboard) projektnek is részét fogja képezni. Az eredménytáblának az lesz a feladata, hogy részle-
tesebben megvizsgálja a szellemi tulajdonjogok kkv-k általi kihasználását. A projektet a BPHH fogja 
összeállítani a Megfigyelőközpont bevonásával és az Európai Bizottsággal együttműködésben.

A Hivatal meg van győződve arról, hogy a jelentés értékes adalék a kreativitás és az innováció uniós 
társadalmi és gazdasági szerepének megértéséhez, valamint segít azon üzenet célba juttatásában is, 
hogy a szellemi tulajdonjogok valamennyiünk érdekeit szolgálják.

António Campinos 
a BPHH elnöke  
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02 / Vezetői összefoglaló

A szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjának (a továbbiakban: a Megfigyelőközpont) az az 
egyik feladata, hogy a szellemi tulajdonnak az Európai Unió (a továbbiakban: az EU) gazdaságára gyakorolt 
hatása, abban betöltött szerepe, és a lakosság általi felfogása tekintetében bizonyítékokon alapuló adatokat 
szolgáltasson. E célkitűzés teljesítése érdekében a Megfigyelőközpont társadalmi-gazdasági tanulmányi pro-
gramot folytat. 

Egy 2013 szeptemberében kiadott tanulmány felmérte a szellemi tulajdonjogok különböző típusait fokozo-
tt mértékben felhasználó ágazatok az uniós gazdaságok egészére és a tagállami gazdaságokra gyakorolt 
együttes hatását.

A mostani jelentés egy, a szellemi tulajdonjogok szerepében részletesebben elmélyedő, 130 000-nél több 
európai céget1 tartalmazó nagyméretű reprezentatív mintát elemző nyomon követő tanulmány, aminek az a 
célja, hogy összevesse a szellemi tulajdonjogokat birtokló cégek teljesítményét azokéval, amelyek ilyen jogok-
kal nem rendelkeznek.

A tanulmány a szabadalmakra, védjegyekre és formatervezési mintákra (illetve e három tetszőleges 
kombinációjára) terjedt ki. A 2013-as tanulmányba bevont szerzői jogok és földrajzi jelzések – jellegüknél 
fogva – ebben a tanulmányban nem szerepeltek.2 Másrészről a mostani tanulmány az európai és a nemzeti 
szellemi tulajdonjogokra egyaránt kitér, ami jelentősen javítja az adatokat, és az egyes vállalatok európai és 
nemzeti szellemi tulajdonjogi portfoliójáról is teljes képet ad.

Az egyes vállalatok szellemi tulajdonjogi portfoliójának adatait egyeztették az ORBIS kereskedelmi adatbázis 
adataival. Ez az adatbázis több millió európai vállalkozás pénzügyi és egyéb adatait tartalmazza, amelyek az 
uniós tagállamok cégbíróságaira benyújtott beadványokból és számviteli jelentésekből kerülnek kigyűjtésre. 
A szellemi tulajdonjogi és az ORBIS adatbázis adatainak egymáshoz rendelése a szellemi tulajdonjogok 
birtoklása alapján történt. A tanulmány szabadalmak, védjegyek és/vagy formatervezési minták hivatalos tu-
lajdonosaiként nyilvántartott vállalatokra vonatkozó pénzügyi és egyéb információkat használ. Előfordulhat, 
hogy egyes, nagyobb csoportstruktúrába tartozó vállalatok hivatalosan nem birtokolnak szellemi tulajdonjogot 
(ilyenkor a csoport központi vállalata lehet a hivatalos jogbirtokos), de attól még használnak szellemi tulajdon-
jogokat gazdasági tevékenységük során.

Egy vállalat gazdasági teljesítményének mérése többféle módon történhet. Az adatállomány korlátai és a 
hasonló cégekkel való összehasonlítást (ami kiszűri a statisztikai eredményekből a cégméret hatását) előíró 
követelmény miatt a cégek teljesítményének legfőbb mutatójaként az „egy munkavállalóra jutó bevétel” 
került kiválasztásra.

1 Az 5. fejezet néhány leíró statisztikája még ennél is nagyobb, több mint 2,3 millió cégből álló mintán alapul.

2 Ennek fő oka, hogy a szerzői jogot nem minden esetben, a földrajzi jelzéseket pedig nem az egyes cégek regisztrálják.
 Így gyakorlatilag nincsenek e szellemi tulajdonjogok cégszintű birtoklására vonatkozó adatok.



2.1 Módszertan

Az adatok elemzéséhez háromféle módszertant alkalmaztak:

Elsőként leíró statisztikákat állítottak össze a szellemi tulajdonjogokat birtokló és nem birtokló cégek gazdasági 
jellemzői közötti eltérések szemléltetésére. Megvizsgálták, hogy az eltéréseknek van-e statisztikai jelentősége. 
Az elemzés eredményei az 5. fejezetben olvashatóak.

A 6. fejezet az adatok ökonometriai elemzésének eredményeit mutatja be, ami lehetővé teszi a cégek szellem-
itulajdonjog-birtoklása és gazdasági teljesítménye közötti kapcsolat vizsgálatát. Ez annyiban eltér a szellemit-
ulajdon-intenzív ágazatokról szóló 2013-as tanulmánytól, hogy az a gazdaság szerkezetét a szellemi tulajdon-
jogok ágazati használata szempontjából ismertette, és meg sem kísérelt analitikai következtetéseket levonni. Az 
elemzés eredménye erőteljesen azt sugallja, hogy az egyes vállalatok szintjén szisztematikus, pozitív összefüg-
gés van a szellemi tulajdonjogok birtoklása és a gazdasági teljesítmény között. A mostani tanulmány az egyes 
cégek igen nagy méretű mintájának statisztikai elemzése alapján jelzi ezt az összefüggést.

Noha a rendelkezésre álló adatokra figyelemmel az ok-okozati összefüggés a szó szoros értelmében véve 
nem bizonyítható, az ökonometriai elemzés lehetővé teszi a kutató számára számos, a gazdasági teljesítményt 
befolyásoló további tényező hatásának korlátozását, és a szellemi tulajdon birtoklása és a cég teljesítménye 
közötti összefüggés „elkülönítését”. Különféle ökonometriai elméletek utalnak a szellemi tulajdon birtoklása és a 
cég teljesítménye közötti oksági kapcsolat fennállására. Ezeket a jelentés tárgyalja.

Végezetül klaszteranalízist végeztek az adatokon. Az elemzés célja olyan cégcsoportok („klaszterek”) azo-
nosítása, amelyek a szellemi tulajdonjog birtoklását illetően hasonlóak. A klasztereket ezt követően elemzik, 
hogy kiderüljön, vannak-e közöttük szisztematikus eltérések a tanulmány szempontjából fontos változók, így az 
egy munkavállalóra jutó bevétel vagy a cég munkavállalóinak átlagos száma között. Az eredményeket a 8.4. 
melléklet mutatja be.
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Az adatkészletet úgy állították össze, hogy a vizsgált vállalatok mintegy felének, 63 288 vállalatnak legalább 
egy szabadalom, védjegy vagy formatervezési minta volt a portfoliójában. Ez a megoldás lehetővé teszi az e 
szellemi tulajdonjogokat birtokló vállalatok és az ilyenekkel nem rendelkező vállalatok teljesítményének össze-
hasonlítását. Lehetővé teszi továbbá a vállalat teljesítménye és a vállalat szellemi tulajdonjogi portfoliójának 
mérete közötti összefüggés részletes vizsgálatát is. Ismereteink szerint az adatkészlet által biztosított lefed-
ettség lényegesen meghaladja a jelenleg elérhető bármely más ilyen típusú adatkészletét, biztosítva ezzel, 
hogy a minta kellően nagy méretű ahhoz, hogy abból megbízható és reprezentatív következtetéseket lehessen 
levonni.

A tanulmány nem tartalmaz szakpolitikai ajánlásokat, mivel ezek kívül esnek a hatályán. Ehelyett olyan bi-
zonyítékkal szolgál, amelyet a politikai döntéshozók felhasználhatnak a munkájuk során, valamint a szellemi 
tulajdon magasabb szintű európai tudatosításának is alapjául szolgál.
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2.2 Főbb eredmények

Az 1. táblázat tartalmazza a mintában szereplő cégek 2010. évi legfontosabb pénzügyi és vállalati változóit.

1. táblázat: A kiválasztott változók átlagos értéke a szellemi tulajdonjogok 
birtoklása szerinti bontásban

Munkavállalók 
száma

Egy munkavál-
lalóra jutó 

bevétel (EUR/év)

Egy munkaválla-
lóra jutó bér (EUR/

év)

Szellemi tulajdon-
jogokat nem birtoklók

93,6 225 540 37 996

Szellemi tulajdon-
jogokat birtoklók

Összes szellemi tulajdonjog 547,3 290 106 45 520

%-os eltérés a szellemi tulajdon-
jogokat nem birtoklókhoz képest

484,6 % 28,6 % 19,8 %

Szabadalmak 1 537,6 283 567 53 424

%-os eltérés a szellemi tulajdon-
jogokat nem birtoklókhoz képest

1 542,6 % 25,7 % 40,6 %

Védjegyek 569,9 292 011 45 139

%-os eltérés a szellemi tulajdon-
jogokat nem birtoklókhoz képest

508,8 % 29,5 % 18,8 %

Formatervezési minták 2 103,1 296 316 46 747

%-os eltérés a szellemi tulajdon-
jogokat nem birtoklókhoz képest

2 146,7 % 31,4 % 23,0 %

Megjegyzés: 132 277 cégről rendelkezésre álló megfigyelések alapján. Minden eltérés statisztikailag szignifikáns az 1 százalékos szinten. Az „Összes 
szellemi tulajdonjog(ot birtokló cég)” csoport meghatározása: minden olyan cég, ami legalább egy szabadalmat, védjegyet vagy formatervezési mintát, 
vagy ezek kombinációját használja. A „Szabadalmat birtokló cégek”, a „Védjegyet birtokló cégek” és a „Formatervezési mintát birtokló cégek” csoport 
meghatározása: azok a cégek, amelyek az adott szellemi tulajdonjogból legalább egyet birtokolnak. Mivel számos cég a három közül többféle szellemi 
tulajdonjoggal is rendelkezik, a különféle szellemi tulajdonjogok birtokosai között átfedések vannak.

Amint az az 1. táblázatból látható, a szellemi tulajdonjogot birtokló cégek a munkavállalók számát tekintve 
rendszerint nagyobbak a szellemi tulajdonjogot nem birtoklóknál (átlagosan 547 munkavállaló, szemben 94 
munkavállalóval). Emiatt a gazdasági teljesítmény mérőszámai, így az árbevétel, az eredmény, illetve a bérek 
egy munkavállalóra vetítve szerepelnek a jelentésben.

A szellemi tulajdonjogot birtokló cégek esetében az egy munkavállalóra jutó bevétel így átlagosan 29 
százalékkal magasabb, mint a szellemi tulajdonjogot nem birtoklók esetében. Ez a megállapítás tekinthető e 
tanulmány egyik központi eredményének. Az egyedi szellemi tulajdonjogok tekintetében a szellemi tulajdon-
jogokat birtokló cégek átlagos teljesítménytöbblete 26 százalék a szabadalmak, 29 százalék a védjegyek és 
31 százalék a formatervezési minták használata esetében.

A 1. táblázat egyben azt is jelzi, hogy a szellemi tulajdonjogot birtokló cégek átlagosan 20 százalékkal több 
bért fizetnek, mint azok, amelyek nem birtokolnak szellemi tulajdonjogot. Itt a legerősebb hatás a szabadal-
mak birtoklásához társul (41 százalék), amit a formatervezési minta (23 százalék) és a védjegyek használata 
(19 százalék) követ. Bár úgy tűnik, hogy az egy munkavállalóra jutó bevétel tekintetében a szabadalmak – a 
védjegyekhez és a formatervezési mintákhoz képest – kevésbé függnek össze a „többletteljesítménnyel”, 



az átlagot tekintve ez a típusú szellemi tulajdonjog generálja a munkavállalók számára a legmagasabb 
megbecsülést. Ez egybecseng egy korábbi tanulmány eredményeivel is, ami a szellemitulajdon-intenzív 
ágazatok uniós gazdasághoz való hozzájárulását vizsgálta a bruttó nemzeti termék, a foglalkoztatás, a 
bérek és a külkereskedelem tekintetében.3

A 6. fejezetben ismertetett ökonometriai elemzés – amelynek eredményeit az alábbi 2. táblázat foglalja 
össze – megerősíti a szellemi tulajdonjog birtoklása és a gazdasági teljesítmény közötti pozitív összefüg-
gést azzal a megállapítással, hogy az egy munkavállalóra jutó bevétel 28 százalékkal magasabb a szellemi 
tulajdonjogot birtoklók körében, mint az azzal nem rendelkezők esetében.

Emellett az elemzésből kiderül, hogy ez az összefüggés különösen hangsúlyos a kis- és középválla-
lkozások (kkv-k) esetében.4 Ez a jelentés a munkavállalók számán és az árbevételen alapuló fogalom-
meghatározást használja. A szellemi tulajdonjogokat birtokló kkv-knál csaknem 32 százalékkal magasabb 
az egy munkavállalóra jutó bevétel, mint a szellemi tulajdonjogokkal egyáltalán nem rendelkező kkv-knál. 
Ezért – noha az európai kkv-k többsége nem rendelkezik szellemi tulajdonjogokkal – a szellemi tulaj-
donjogokat birtoklók egy munkavállalóra jutó bevétele lényegesen magasabb. Nagyvállalatok esetében 
az egy munkavállalóra jutó bevétel 4 százalékkal magasabb a szellemi tulajdont birtoklóknál, mint az 
ilyenekkel nem rendelkezőknél. Ebben az esetben az elemzés azt mutatja, hogy 10 európai nagyvállalat 
közül 4 rendelkezik szellemi tulajdonjogokkal, de az egy munkavállalóra jutó magasabb bevétellel való 
összefüggés kevésbé hangsúlyos, mint a kkv-k esetében. Meg kell említeni, hogy ezek az eredmények úgy 
születtek, hogy közben korlátozásra kerültek a cég teljesítményét esetlegesen befolyásoló egyéb tényezők, 
például a cég székhelye szerinti ország, illetve a működés szerinti ágazat hatása.

A 6. fejezetben található ökonometriai elemzés jelzi továbbá, hogy a cég teljesítményének növekedése a sze-
llemi tulajdonjogok típusától és kombinációjától is függ. Az egy munkavállalóra jutó bevétel legjelentősebb 
növekedése a kizárólag védjegy, illetőleg a védjegy és formatervezési minta kombinációjának birtok-
lásához kötődik: a növekedés ezek esetében 30, illetve 39 százalékos. A kizárólag szabadalmat birtoklók 
esetében az egy munkavállalóra jutó bevétel 15 százalékkal, a csak formatervezési mintát birtoklók es-
etében 15 százalékkal, a szabadalmat és védjegyet birtoklók esetében 17 százalékkal, a szabadalmat és 
formatervezési mintát birtoklók esetében 15 százalékkal, valamint a mindhárom szellemi tulajdonjoggal 
rendelkezők esetében 16 százalékkal magasabb.

3 A szellemitulajdon-intenzív ágazatok hozzájárulása az Európai Unió gazdasági teljesítményéhez és foglalkoztatásához, EPO/BPHH, 2013.  
 szeptember.

4 A kis- és középvállalkozások fogalommeghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlás (2003/361/EK) mellékletének 2. cikke szerint kis-  
 és középvállalkozásnak az olyan vállalkozás minősül, amely kevesebb mint 250 főt foglalkoztat, éves árbevétele legfeljebb 50 millió EUR és/vagy éves  
 mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t.

2. táblázat: Szellemi tulajdonjogok birtoklása és az egy munkavállalóra jutó 
bevétel cégméret szerinti bontásban

Az egy munkavállalóra jutó bevétel eltérése a szellemi tulajdonjogokat 
birtoklók és az ilyennel nem rendelkezők között

Nagyvállalatok + 4.0%

KKV-k + 31.7%

Összesen + 28.0%

Megjegyzés: Összesen 130 355 cég megfigyelése alapján. Minden eltérés 99 százalékos szinten statisztikailag szignifikáns.
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A fenti számadatok bináris összehasonlítást tükröznek. Más megfogalmazásban: az egy adott szellemi tulajdon-
joggal nem rendelkező cégek ilyen jogot birtokló cégekkel kerülnek összehasonlításra. Az ökonometriai elemzés 
alkalmazásával azt is ki lehet számítani, hogy milyen hatása lesz, ha növelik a cég által birtokolt szellemi tu-
lajdonjogok számát. Az ilyen típusú elemzés azt mutatja, hogy egy adott cég európai védjegyportfoliójának 10 
százalékos emelése az egy munkavállalóra jutó bevétel 2,8 százalékos emelkedését vonja maga után, a nemzeti 
védjegyportfolió 10 százalékos emeléséhez 5,2 százalékos növekedés társul, míg az európai szabadalmi port-
folió 10 százalékos emelése 1,8 százalékos emelkedést, a nemzeti szabadalmi portfolió 10 százalékos emelése 
pedig 4,6 százalékos emelkedést eredményez. A nemzeti formatervezési minták elemzése szerint a portfolió 10 
százalékos növekedéséhez 0,7 százalékos teljesítménynövekedés társul. A többi szellemi tulajdonjog esetében 
az ökonometriai elemzés nem tudott statisztikailag szignifikáns összefüggést megállapítani, ami azt jelenti, hogy 
nem lehet 90 százalék feletti konfidenciaszinttel kijelenteni, hogy pozitív összefüggés állna fent a vállalat adott 
szellemi tulajdonjogi portfoliójának növekedése és gazdasági teljesítményének növekedése között.

2.3 A tanulmány korlátai és jövőbeli kutatási irányok

A jelen tanulmányban bemutatott elemzés megerősíti, hogy erőteljes pozitív összefüggés áll fenn a különböző 
típusú szellemi tulajdonjogok birtoklása és a cégek egy munkavállalóra jutó bevételével és átlagbérekkel mért 
teljesítménye között.
Az eredmények értékelésekor azonban – mint minden statisztikai elemzés esetében – körültekintően kell eljár-
ni, mivel azokból nem következik, hogy a cégek szellemi tulajdonjogok fokozott használatára történő ösztön-
zése növeli azok teljesítményét. A tanulmányból kiderül, hogy a cégek szellemitulajdonjog-birtoklása és az egy 
munkavállalóra jutó bevétellel mért teljesítménye között pozitív összefüggés van. A szellemitulajdonjog-birtoklás 
és a cégek teljesítménye közötti összefüggés valójában többféle mechanizmuson keresztül jelentkezhet. Minda-
zonáltal a rendelkezésre álló adatokra figyelemmel ezek a jelen elemzésben nem különíthetők el.
A tanulmány során alkalmazott módszertan lehetővé teszi a szellemi tulajdonjogok birtokosainak beazonosí-
tását, mivel azok neve szerepel a szellemitulajdon-nyilvántartásokban, majd ezt a nevet kapcsolja össze az 
ORBIS adatbázissal. Az ORBIS az európai cégek demográfiai és pénzügyi adatainak kutatók számára elérhető 
legkiterjedtebb forrása, azonban nem tartalmaz elég információt ahhoz, hogy a szellemi tulajdonjogok közvetlen 
tulajdonosain túl e jogok minden haszonélvezője/használója beazonosítható legyen.
Bár az ORBIS adatbázis tartalmaz vállalatok közötti gazdasági kapcsolatokra vonatkozó információkat (hazai 
végső tulajdonos és globális végső tulajdonos), ez az információ nem teljes. Másképpen megfogalmazva: az 
ORBIS-ban vannak olyan vállalatok, amelyek nagyobb gazdasági csoportokhoz tartoznak, de az ORBIS nem 
adja meg ezek tulajdonosi kapcsolatait.
A tanulmány magját alkotó ökonometria modellekhez használt véletlenszerű mintáknál a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe vették a tulajdonosi kapcsolatokat (6. fejezet). Ezt a kisebb mintát a lehetőségek szer-
int kitisztították, hogy a nagyobb csoportstruktúrákhoz tartozó vállalatokat egyetlen entitásnak lehessen tekin-
teni. Így azokat a vállalatokat, amelyek csoportjuk más entitásai által birtokolt szellemi tulajdonjogok biztosí-
totta előnyökből részesülhettek, az ökonometriai elemzés során nem tekintették szellemi tulajdonjogokkal nem 
rendelkező vállalkozásnak. Ez a tisztítási folyamat azonban a fent részletezettek miatt csak részlegesen volt 
megvalósítható, és a leíró statisztika elkészítéséhez használt nagyobb, 2,3 millió vállalatot tartalmazó mintán 
nem is alkalmazható.
Bár a szellemi tulajdonjogok potenciális kedvezményezettjeire vonatkozó információk elégtelensége a nagyvál-
lalatokat és a kkv-ket egyaránt érinti, a nagyvállalatok eredményeire nagyobb hatással van. Nagyvállalatok es-
etén nagyobb annak valószínűsége, hogy több európai országban is fiókvállalatot alapítanak, és a szellemi tulaj-
donjogokat egyetlen entitásnál vonják össze, ami azután a teljes szellemi tulajdon portfolió kezelését elvégzi. És 
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bár a tulajdonjog csak egyetlen cégre van bejegyezve, a szellemi tulajdon portfolió előnyeiből a gazdasági 
csoporthoz tartozó összes cég részesül.

Ha lehetőség nyílna az elkészítésére, a szellemi tulajdon összes használójánál (birtokosok, használók és 
licenctulajdonosok) felhalmozott előnyök gazdasági elemzése több információval is szolgálhatna. Ugyanak-
kor azonban nincs olyan nyilvánosan elérhető adattár, ami elégséges információt tartalmazna a szellemi 
tulajdonok licenceléséről. Ebből következően, minden olyan a jelen tanulmányhoz hasonló gazdasági tanul-
mány, ami cégek nagymintás vizsgálatán alapul, szükségszerűen a szellemi tulajdon birtoklásából, és nem 
a használatából adódó előnyökre korlátozódik.

A tanulmány hozzájárult ahhoz, hogy jobban megérthessük a cégek teljesítménye és a szellemitulajdonjog-
birtoklás közötti összefüggést, ugyanakkor a tanulmányhoz összeállított adatkészlet további kutatásokra is 
bőséges lehetőséget kínál. További kutatások végezhetők például a gyártó és szolgáltató cégek részmintáin 
annak alaposabb elemzésére, hogy a szellemi tulajdonjogok hatása ágazatonként mennyiben változik.

További jövőbeni kutatási lehetőség a szellemi tulajdonjogok kkv-kre és induló cégekre gyakorolt hatásának 
részletesebb elemzése. Az adatkészlet lehetővé teszi a vállalatok mikro-, kis- és középvállalkozás szerinti 
bontását5, és tekintve a szellemi tulajdonjogi portfolió és a kkv-k teljesítménye közötti becsült szignifikáns 
összefüggést, érdemes lenne ezt a vonatkozást részletesebben is megvizsgálni.

Végezetül, a tanulmány elemzése a mintában szereplő egyes cégek tulajdonában álló szellemi tulajdon-
jogok számán alapult. Az elemzés nagyobb kihívást jelentő továbbfejlesztése lenne annak értékelése, hogy 
az összefüggésre milyen hatást gyakorol a szabadalom, védjegy vagy formatervezési minta „minősége”. A 
jobb minőségű szellemi tulajdonjogok valószínűleg nagyobb teljesítményhatást fejtenek ki, mint a gyengébb 
minőségűek. Emiatt az ebben a tanulmányban bemutatott eredmények e hatások „átlagát” tükrözik.

5  A kkv-kategóriát általában a munkavállalók száma alapján bontják további részkategóriákra:  1-10 között (ezeket nevezik mikrovállalkozásnak),  
 11-50 között (kisvállalkozások) és 51-250 között (középvállalkozások).
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