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01 / Daħla

L-importanza tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali (IPR) għas-soċjetà u l-ekonomija fl-Ewropa saret 
aktar ċara fis-snin riċenti.

L-istudju dwar il-kontribuzzjoni li saret minn industriji intensivi fl-IPR għall-ekonomija tal-UE li twettaq 
fl-2013, bi sħubija mal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi, wera l-importanza  ta’ dawk l-industriji. Wera li 
dawn jappoġġjaw direttament jew indirettament 35% tal-impjiegi, kważi 39% tal-PDG tal-UE u 90% 
tal-kummerċ estern.

L-UASI, permezz tal-Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali, issa wettaq 
studju ta’ segwitu li jidħol f’aktar dettall fir-rigward tal-influwenza ta’ dawn id-drittijiet fil-livell tad-ditti 
jew il-kumpaniji. Dan l-istudju, ibbażat fuq data finanzjarja pubblika uffiċjali minn aktar minn 2.3 miljun 
kumpanija tal-UE, ikopri kumpaniji li huma proprjetarji ta’ privattivi, marki kummerċjali u disinji kemm 
fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE.

L-istudju juri li l-kumpaniji kbar għandhom erba’ darbiet aktar probabbiltà li jkunu proprjetarji ta’ drittijiet 
ta’ proprjetà intellettwali minn kumpaniji iżgħar - 40% ta’ ditti akbar għandhom drittijiet reġistrati, meta 
mqabbla ma’ 9% tal-SMEs. Dan juri wkoll li l-kumpaniji li jkollhom drittijiet ta’ proprjetà intellettwali 
jmorru aħjar minn dawk li għandhomx. Din hija sejba partikolarment sinifikanti għall-1.8 miljun SMEs li 
rreġistraw drittijiet ta’ IP, peress li dawn jirrappreżentaw parti daqshekk importanti mill-ekonomija tal-UE.
Ir-riżultati juru li n-negozji li jkunu proprjetarji ta’ Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali jiġġeneraw aktar dħul 
għal kull impjegat minn dawk li ma jagħmlux hekk, ikollhom aktar impjegati u jħallsu salarji ogħla lill-
ħaddiema tagħhom u li din ir-relazzjoni hija partikolarment b’saħħitha għall-SMEs.

Fil-fehma tagħna dan huwa messaġġ importanti ħafna għan-negozji u għal dawk li jfasslu l-politika 
tal-Ewropa, li jenfasizza ċ-ċiklu virtuż bejn il-proprjetà intellettwali u l-prestazzjoni ekonomika. Filwaqt 
li ma għandux jiġi interpretat bħala li jistabbilixxi rabta kawżali bejn is-sjieda tad-Drittijiet ta’ Proprjetà 
Intellettwali u dħul ogħla għal kull impjegat, madankollu hemm indikazzjoni ta’ relazzjoni bejn it-tnejn.
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Tim tal-Proġett

Rikonoxximenti

Fit-twettiq ta’ dan l-istudju, wasal kontribut siewi mill-Istati Membri; mill-Kummissjoni Ewropea, mill-
Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi; u mill-Economics Europe, li wettqu l-parti teknika tal-analiżi.

L-awturi huma wkoll grati għall-kummenti dwar l-abbozz ta’ rapport minn Carsten Fink (WIPO), Kamil 
Kiljanski (Kummissjoni Ewropea), Alan Marco u Asrat Tesfayesus (UPSTO), Philipp Schautschick (TU 
Munich) u Mariagrazia Squicciarini (OECD).

Dan ir-rapport ser jikkontribwixxi għal numru ta’ proġetti tal-Uffiċċju inkluż it-Tabella ta’ Valutazzjoni 
tal-SMEs li jmiss. Din it-Tabella ta’ Valutazzjoni hija mfassla biex teżamina f’aktar dettall kif l-SMEs 
jużaw id-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali u ser titfassal mill-UASI, permezz tal-Osservatorju, bi sħubija 
mal-Kummissjoni Ewropea.

L-Uffiċċju huwa kunfidenti li dan ir-rapport ser jagħti kontribut siewi għal fehim usa’ tar-rwol tal-kreat-
tività u l-innovazzjoni fis-soċjetà u l-ekonomija tal-UE u ser jgħin biex iwassal il-messaġġ importanti li 
d-Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali huma għal kulħadd.

António Campinos 
President, UEP  
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Wieħed mill-mandati tal-Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali (“l-Osservatorju”) 
huwa li tiġi pprovduta data bbażata fuq l-evidenza dwar l-impatt, ir-rwol u l-perċezzjoni pubblika ta’ proprjetà 
intellettwali fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea (UE). Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, l-Osservatorju qed iwettaq 
programm ta’ studji soċjoekonomiċi.

F’Settembru 2013, ġie pprovdut studju li pprovda valutazzjoni tal-kontribut ikkombinat ta’ industriji li jagħmlu 
użu intensiv tat-tipi varji tad-dritt tal-proprjetà intellettwali (IPR) għall-ekonomiji tal-UE kollha kemm hi u għall-
Istati Membri individwali.

Ir-rapport preżenti huwa studju ta’ segwitu li jidħol aktar fil-profond fir-rwol tal-IPRs billi janalizza l-kampjun 
rappreżentattiv kbir ta’ aktar minn 130 000 kumpanija Ewropea1 sabiex titqabbel il-prestazzjoni ekonomika ta’ 
ditti li huma proprjetarji ta’ IPRs ma’ dawk li ma jużawhomx.

L-IPRs inklużi fl-istudju huma privattivi, trademarks u disinni (u kwalunkwe kombinazzjoni tat-tlieta). Minħabba 
n-natura tagħhom, l-indiikazzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur u dawk ġeografiċi, li kienu parti mill-istudju tal-2013, 
ma ġewx inklużi hawnhekk.2 Min-naħa l-oħra, l-istudju preżenti jinkludi kemm IPRs Ewropej kif ukoll nazzjonali, 
titjib importanti għad-data, u jipprovdi perspettiva sħiħa tad-drittijiet tal-portafoll tal-IPRs ta’ kull kumpanija— 
drittijiet kemm Ewropej kif ukoll nazzjonali.

Id-data fuq il-portafoll tal-IPR ta’ kull kumpanija tqabblet mal-informazzjoni li tinsab fil-bażi tad-data kummerċjali 
ORBIS. Din il-bażi tad-data tipprovdi informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra fuq miljuni ta’ kumpaniji 
Ewropej, miġbura mill-mili ta’ formoli u rapporti tal-kontabilità magħmula mill-kumpaniji fir-reġistri kummerċjali 
tal-Istati Membri kollha tal-UE. It-tqabbil tal-bażijiet tad-data IPR u l-bażi.tad-data ORBIS sar fuq il-bażi tas-
sjieda ta’ IPR. L-istudju juża informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra dwar kumpaniji li huma rreġistrati 
bħala proprjetarji formali ta’privattivi, marki kummerċjali u/jew disinji. Xi kumpaniji li huma parti minn struttura 
ta’ gruppi akbar jaf ma jkunux il-proprjetarji formali ta’ IPRs (il-kwartieri ġenerali tagħhom jaf ikollu s-sjieda 
formali), iżda xorta waħda jużaw IPRs fl-attivitajiet kummerċjali tagħhom.

Hemm diversi modi biex titkejjel il-prestazzjoni ekonomika ta’ kumpanija. Minħabba restrizzjonijiet tad-data u 
l-ħtieġa ta’ tqabbil bejn is-sena attwali u dik preċedenti (filwaqt li jiġi eliminat l-effett tad-daqs tad-ditta fuq ir-
riżultati tal-istatistika), “id-dħul għal kull impjegat” intgħażel bħala l-indikatur ewlieni tal-prestazzjoni tad-ditta.

Is-sett tad-data nbena b’tali mod li mill-kumpaniji eżaminati, madwar nofs, jew 63, 288, mill-inqas għandhom 
privattiva, trademarks jew disinn wieħed fil-portafoll tagħhom. Dan jippermetti tqabbil tal-prestazzjoni tal-kump-
aniji li huma proprjetarji ta’ dawn l-IPRs ma’ kumpaniji li ma jużawhomx. Dan jippermetti wkoll eżami dettal-

1 Xi wħud mill-istatistiċi deskrittivi fil-Kapitlu 5 huma bbażati fuq kampjun saħansitra akbar ta’ aktar minn 2.3 miljun ditta.
2 Ir-raġuni ewlenija hija li d-drittijiet tal-awtur mhux dejjem jiġu rreġistrati, filwaqt li l-indikazzjonijiet ġeografiċi ma jiġux irreġistrati minn  
 ditti individwali.
 Għalhekk, id-data dwar is-sjieda ta’ dawk l-IPRs fil-livell tad-ditti sempliċement ma teżistix.
 



2.1 Metodoloġija

Id-data ġiet analizzata permezz ta’ tliet tipi ta’ metodoloġija:

L-ewwel, ġew ikkompilati statistiċi deskrittivi biex juru d-differenzi bejn il-proprjetarji  u dawk mhux proprjetarji 
ta’ IPRs f’termini ta’ karatteristiċi ekonomiċi tad-ditta. Ġew ittestjati differenzi għas-sinifikat statistiku. Il-Kapitlu 5 
jippreżenta r-riżultati ta’ din l-analiżi.

Il-Kapitlu 6 jirrapporta s-sejbiet tal-analiżi ekonometrika tad-data. Dan jippermetti eżami fil-fond tar-relazzjoni 
bejn is-sjieda ta’ IPRs tad-ditti u l-prestazzjoni ekonomika tagħhom. Dan huwa b’kuntrast għall-istudju tal-2013 
ta’ industriji intensivi fl-IPR li ddeskriva l-istruttura tal-ekonomija f’termini tal-użu tal-IPR fil-livell settorjali iżda 
ma ppruvax jislet konklużjonijiet analitiċi. Ir-riżultati tal-analiżi jissuġġerixxu bis-sħiħ li hemm relazzjoni pożittiva 
sistematika bejn is-sjieda ta’ IPRs u l-prestazzjoni ekonomika fil-livell tal-kumpanija individwali. L-istudju preżenti 
jipprovdi indikazzjoni ta’ din ir-relazzjoni, abbażi ta’ analiżi statistika ta’ kampjun kbir ħafna ta’ ditti individwali.

Filwaqt li l-kawżalità ma tistax tiġi ppruvata fis-sens strett tal-kelma, minħabba d-data disponibbli, l-analiżi ekono-
metrika tippermetti lir-riċerkatur biex jikkontrolla diversi fatturi addizzjonali li jaffettwaw il-prestazzjoni ekono-
mika u biex “jiżola” r-relazzjoni bejn is-sjieda tal-IP u l-prestazzjoni tad-ditta. Hemm diversi teoriji ekonomiċi li 
jissuġġerixxu rabta kawżali bejn is-sjiedatal-IP u l-prestazzjoni tad-ditta. Dawn se jiġu diskussi f’dan ir-rapport.

Fl-aħħar nett, saret analiżi tal-gruppi fuq id-data. Din l-analiżi għandha l-għan li tidentifika gruppi ta’ ditti (“rag-
gruppamenti”) li huma simili f’termini tas-sjieda tagħhom tal-IPRs. Dawn ir-raggruppamenti mbagħad jiġu analiz-
zati biex wieħed jara jekk hemmx differenzi sistematiċi bejniethom fir-rigward tal-varjabbli ta’ interess, bħad-dħul 
għal kull impjegat jew impjiegi medji għal kull ditta. Dawn ir-riżultati huma rrapportati fl-Anness 8.4.
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jat tar-relazzjoni bejn il-prestazzjoni tal-kumpanija u d-daqs tal-istokk ta’ IPRs tal-kumpanija. Skont l-għarfien 
tagħna, il-kopertura tas-sett tad-data hi akbar b’mod sinifikanti minn dak ta’ kwalunkwe sors ta’ data ieħor ta’ 
dan it-tip disponibbli bħalissa, li tiżgura kampjun kbir biżżejjed biex jinsiltu minnu konklużjonijiet b’saħħithom u 
rappreżentattivi.

L-istudju ma jagħmel l-ebda rakkomandazzjoni ta’ politika, peress li dan mhuwiex fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tiegħu. Minflok, huwa jipprovdi evidenza li tista’ tintuża minn dawk li jfasslu l-politika fil-ħidma tagħhom, u jservi 
bħala bażi għas-sensibilizzazzjoni tal-IP fost iċ-ċittadini tal-Ewropa.
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2.2 Sejbiet ewlenin

It-Tabella 1turi l-varjabbli finanzjarji u tal-kumpaniji ewlenin għad-ditti fil-kampjun għas-sena 2010.

Tabella 1 Valuri medji ta’ varjabbli magħżula mis-sjieda tal-IPR

Dħul għal kull 
impjegat (EUR/

sena)

Numru ta’ 
impjegati

Pagi għal kull 
impjegat (EUR/

sena)

Mhux utenti tal-IPR 225 540 93.6 37 996

Utenti tal-IPR L-IPRs kollha 290 106 547.3 45 520

differenza perċentwali mqabbla ma’ 
dawk li mhumiex utenti

28.6 % 484.6 % 19.8 %

Privattivi 283 567 1 537.6 53 424

differenza perċentwali mqabbla ma’ 
dawk li mhumiex utenti

25.7 % 1 542.6 % 40.6 %

Trademarks 292 011 569.9 45 139

differenza perċentwali mqabbla ma’ 
dawk li mhumiex utenti

29.5 % 508.8 % 18.8 %

Disinni 296 316 2 103.1 46 747

differenza perċentwali mqabbla ma’ 
dawk li mhumiex utenti

31.4 % 2 146.7 % 23.0 %

Nota: Abbażi ta’ osservazzjonijiet disponibbli ta’ 132 277 ditta. Id-differenzi kollha huma statistikament sinifikanti fil-livell tal-1 fil-mija. Il-grupp tal-“proprjetarji 
kollha tal-IPRs” huwa definit bħala ditti li huma proprjetarji ta’ mill-inqas privattiva, trademark jew disinn wieħed, jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom. 
Il-gruppi ta’ “Proprjetarji ta’ privattiva”, “Proprjetarji ta’ trademark‘ u “Proprjetarji ta’ disinn” huma definiti bħala ditti li huma proprjetarji ta’ mill-inqas wieħed 
mill-IPRs partikolari. Peress li ħafna ditti kellhom kombinazzjonijiet ta’ tliet IPRs, il-proprjetarji  tal-IPRs differenti jikkoinċidu.

Kif turi t-Tabella 1, id-ditti li huma proprjetarji ta’ IPRs għandhom tendenza li jkunu akbar minn ditti li ma 
jużawhomx, kif imkejjel min-numru ta’ impjegati (547 vs 94 impjegat fuq medja). Għal din ir-raġuni, il-metriċi 
tal-prestazzjoni ekonomika bħad-dħul, il-profitti u l-pagi huma espressi abbażi ta’ kull impjegat.

Għalhekk, id-ditti li huma proprjetarji ta’ IPRs għandhom medja ta’ 29 fil-mija tad-dħul ogħla għal kull impjegat 
meta mqabbla maditti li ma jużawhomx. Dan jista’ jitqies bħala wieħed mir-riżultati ċentrali ta’ dan l-istudju. 
F’termini ta’ IPRs individwali, it-titjib medju fil-prestazzjoni ekonomika rreġistrata mid- ditti li huma proprjetarji 
ta’ IPR hija 26 fil-mija għall-privattivi, 29 fil-mija għal trademarks u 31 fil-mija għad-disinni.

It-Tabella 1 tindika wkoll li d-ditti li huma proprjetarji ta’ IPRs iħallsu fuq medja 20 fil-mija pagi ogħla minn ditti 
li ma jużawhomx. Hawnhekk, l-aktar effett qawwi huwa assoċjat mas-sjieda  ta’ privattivi (41 fil-mija), segwit 
mid-disinn (23 fil-mija) u t-trademarks(19 fil-mija). Għalkemm f’termini ta’ dħul għal kull impjegat, il-privattivi, 
meta mqabbla ma’ trademarks u disinni, jidhru li huma inqas assoċjati ma’ prestazzjoni “extra”, dawn huma 
t-tip tal-IPR li fuq medja jiġġeneraw l-ogħla premjijiet għall-impjegati. Dan huwa wkoll konsistenti mar-riżultati 
tal-istudju preċedenti li ħares lejn il-kontribut tal-industriji intensivi fl-IPR għall-ekonomija tal-UE, f’termini tal-
prodott domestiku gross, l-impjieg, il-pagi u l-kummerċ internazzjonali3.

3 Industriji intensivi fid-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali: kontribut għall-prestazzjoni ekonomika u l-impjiegi fl-Unjoni Ewropea, UEP/UASI, Settembru  
 2013.
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L-analiżi ekonometrika fil-Kapitlu 6, li r-riżultati tagħha huma mqassra fit-Tabella 2 hawn taħt, tikkonferma 
l-assoċjazzjoni pożittiva bejn is-sjieda tal-IPR u l-prestazzjoni ekonomika, bid-dħul għal kull impjegat 28 
fil-mija ogħla għall-proprjetarji ta’ IPR milli għal dawk li mhumiex proprjetarji.

Barra minn hekk, l-analiżi turi li din ir-relazzjoni hija partikolarment qawwija għall-intrapriżi żgħar u medji 
(SME)4. Dan ir-rapport juża d-definizzjoni bbażata fuq in-numru ta’ impjegati u l-fatturat. SMEs li huma 
proprjetarji ta’ IPRs għandhom dħul kważi 32 fil-mija ogħla għal kull impjegat minn SMEs li kompletament 
mhumiex proprjetarji ta’ IPRs. Għalhekk, filwaqt li l-maġġoranza tal-SMEs fl-Ewropa li mhumiex proprjetarji 
tal-IPRs, dawk li huma proprjetarji ta’ IPRs għandhom dħul sinifikament ogħla għal kull impjegat. Fil-każ 
ta’ kumpaniji kbar, id-dħul għal kull impjegat huwa ta’ 4 fil-mija ogħla għall-proprjetarji tal-IP milli għal dawk 
li mhumiex proprjetarji. Hawnhekk l-analiżi turi li 4 minn 10 kumpaniji kbar fl-Ewropa huma proprjetarji ta’ 
IPRs, iżda l-assoċjazzjoni ma’ dħul ogħla għal kull impjegat hija inqas qawwija milli fil-każ ta’ SMEs. Huwa 
importanti li wieħed jinnota li dawn is-sejbiet huma miksuba waqt il-kontroll għal fatturi oħra li jistgħu jinflu-
wenzaw il-prestazzjoni ta’ ditta, bħall-pajjiż li tkun tinsab fih jew is-settur li topera fih.

L-analiżi ekonometrika fil-Kapitlu 6 turi aktar li ż-żidiet fil-prestazzjoni tad-ditta jiddependu fuq it-tip u l-
kombinazzjoni ta’ IPRs. L-ogħla żidiet tad-dħul għal kull impjegat huma marbuta mal-proprjetarji ta’ trade-
mark biss u tal-kombinazzjoni tal-trademark u disinn: 30 fil-mija u 39 fil-mija, rispettivament. Il-proprjetarji 
ta’ privattivi biss għandhom15 fil-mija tad-dħul ogħla għal kull impjegat, il-proprjetarji ta’ disinn biss 15 
fil-mija, il-proprjetarji ta’ privattiva u trademark 17 fil-mija, il-proprjetarji ta’ privattiva u disinn 15 fil-mija u 
l-proprjetarji tat-tliet IPRs 16 fil-mija.

Il-figuri ta’ hawn fuq jirriflettu paraguni binarji. Fi kliem ieħor, id-ditti li mhumiex proprjetarji ta’ IPR partikolari 
jitqabblu ma’ ditti li jkunu fil-pussess tiegħu. Permezz ta’ analiżi ekonometrika, huwa possibbli wkoll li jiġi 
kkalkolat l-effett ta’ żieda fin-numru ta’ IPRs li jkunu proprjetà ta’ ditta. Din it-tip ta’ analiżi turi li 10 fil-mija 
fl-istokk ta’ marki kummerċjali Ewropej ta’ ditta hija assoċjata ma’ żieda ta’ 2.8 fil-mija tad-dħul għal kull im-
pjegat, żieda ta’ 10 fil-mija fl-istokk ta’ marki kummerċjali nazzjonali hija assoċjata ma’ żieda ta’ 5.2 fil-mija, 
filwaqt li għal privattivi żieda ta’ 10 fil-mija fl-istokk tal-privattivi Ewropej twassal għal żieda ta’1.8 fil-mija u 
żieda ta’ 10 fil-mija fl-istokk ta’ privattivi nazzjonali għal żieda ta’ 4.6 fil-mija. Għal disinni nazzjonali, l-analiżi 
tissuġġerixxi li żieda ta’ 10 fil-mija fl-istokk hija assoċjata ma’ żieda ta’ 0.7 fil-mija fil-prestazzjoni. Għall-

4 SME hija definita fl-Artikolu 2 tal-anness għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar u  
 medji (2003/361/KE) bħala kumpanija b’inqas minn 250 impjegat u dħul li ma jaqbiżx EUR 50 miljun u/jew total annwali tal-karta tal-bilanċ li ma jaqbiżx  
 EUR 43 miljun.

Tabella 2: Is-sjieda tal-IPR u d-dħul għal kull impjegat, skont id-daqs tad-ditta

Differenza fid-dħul għal kull impjegat ta’ utenti tal-IPR meta mqabbla ma’ dawk 
mhux utenti tal-IPR

Kumpaniji kbar + 4.0%

SMEs + 31.7%

Total + 28.0%

Nota: Abbażi ta’ osservazzjonijiet ta’ total ta’ 130, 555 ditta. Id-differenzi huma statistikament sinifikanti fil-livell tal-kunfidenza tad-99 fil-mija.
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IPRs l-oħra, l-analiżi ekonometrika ma setatx tistabbilixxi relazzjoni statistikament sinifikanti, li jfisser li mhuwiex 
possibbli li tiddikjara b’aktar minn 90 fil-mija kunfidenza li hemm relazzjoni pożittiva bejn iż-żidiet fl-istokk ta’ 
kumpanija tal-IPRs rilevanti u l-prestazzjoni ekonomika tagħha.

2.3 Il-limiti tal-istudju u d-direzzjonijiet għal riċerka futura

L-analiżi ppreżentata f’dan l-istudju tikkonferma li hemm relazzjoni pożittiva qawwija bejn is-sjieda ta’ tipi differ-
enti ta’ IPR u l-prestazzjoni tad-ditti, kif imkejla minn dħul għal kull impjegat u l-pagi medji mħallsa.

Madankollu, bħal f’kull analiżi statistika, dawn ir-riżultati għandhom jiġu interpretati b’attenzjoni. Dawn ma jik-
kostitwixxux prova konklużiva li jekk id-ditti jiġu mħeġġa jużaw aktar l-IPRs huma jkollhom żieda fil-prestazzjoni 
tagħhom. L-istudju juri relazzjoni pożittiva bejn id-ditti li huma proprjetarji ta’ IPRs u l-prestazzjoni tagħhom (kif 
imkejjel mid-dħul għal kull impjegat). Tabilħaqq, jista’ jkun hemm diversi mekkaniżmi li permezz tagħhom tista’ 
taħdem ir-rabta bejn is-sjieda tal-IPRs u l-prestazzjoni tad-ditta. Madankollu, minħabba d-data disponibbli, mhu-
wiex possibbli li dawn jinfirdu fl-analiżi.

Il-metodoloġija użata fl-istudju tippermetti l-identifikazzjoni tal-proprjetarji ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali 
skont l-isem tal-kumpanija, kif jidher fir-reġistri tal-proprjetà intellettwali, u tqabbel dan l-isem mal-bażi tad-data 
ORBIS. ORBIS huwa s-sors l-aktar estensiv ta’ informazzjoni demografika u finanzjarja tad-ditti Ewropej dis-
ponibbli għar-riċerkaturi. Madankollu, m’hemmx biżżejjed informazzjoni f’ORBIS biex jiġu identifikati l-benefiċjarji/
utenti kollha tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali lil hinn mill-proprjetarji immedjati tagħhom.

Għalkemm il-bażi tad-data ORBIS fih informazzjoni dwar ir-rabtiet ekonomiċi bejn il-kumpaniji (Sid Domestiku 
Finali u Sid Globali Finali), din l-informazzjoni mhijiex kompleta. Fi kliem ieħor, jidher li hemm kumpaniji f’ORBIS 
li huma parti minn grupp ekonomiku akbar iżda għal liema ORBIS ma jirrapportax rabtiet ta’ sjieda.

Ir-rabiet ta’ sjieda ġew ikkunsidrati kemm jista’ jkun fil-kampjun randomizzat li ntuża għall-mudelli ekonomiċi 
kollha li jiffurmaw il-qalba tal-istudju (Kapitolu 6). Dan il-kampjun iżgħar tnaddaf kemm jista’ jkun, biex b’hekk 
il-kumpaniji li huma parti minn struttura ta’ grupp akbar jiġu kkunsidrati bħala entità waħda. Għalhekk, fl-analiżi 
ekonometrika, il-kumpaniji li jistgħu jibbenefikaw mid-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali fil-pussess ta’ entitajiet 
oħrajn fil-grupp tagħhom ma kinux ittrattati bħala dawk li mhumiex proprjetarji ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellett-
wali. Madankollu, dan il-proċess ta’ tindif, jista’ jsir biss b’mod parzjali minħabba r-raġunijiet spjegati hawn fuq, 
u mhuwiex fattibbli li jitwettaq fuq il-kampjun akbar ta’ 2.3 miljun kumpanija li jintuża għall-istatistika deskrittiva.

Għalkemm nuqqas ta’ biżżejjed informazzjoni dwar il-benefiċjarji potenzjali tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali 
jaffettwa kemm il-kumpaniji kbar kif ukoll l-SMEs, l-impatt fuq ir-riżultati għal kumpaniji kbar huwa akbar. Il-kump-
aniji kbar għandhom aktar probabbiltà mill-SMEs li jwaqqfu fergħat f’ħafna pajjiżi Ewropej u jirraggruppaw is-
sjieda ta’ proprjetà intellettwali f’entità waħda li timmaniġġja il-portafoll tal-proprjetà intellettwali kollu. Għalkemm 
huwa rreġistrat bħala sjieda ta’ ditta waħda biss, dan il-portafoll ta’ proprjetà intellettwali jġib miegħu benefiċċji 
għad-ditti kollha li huma parti mill-grupp ekonomiku.

L-analiżi ekonomika tal-benefiċċji akkumulati għall-utenti kollha ta’ proprjetà intellettwali (proprjetarji, utenti u de-
tenturi ta’ liċenzja) potenzjalment tkun aktar informattiva. Madankollu, m’hemm ebda repożitorju disponibbli għall-
pubbliku li jinkludi biżżejjed informazzjoni dwar il-liċenzjar ta’ proprjetà intellettwali. Għalhekk, l-istudji ekonomiċi 
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kollha li huma simili għal dan l-istudju, li huma bbażati fuq kampjuni kbar ta’ ditti, huma neċessarjament 
limitati għall-benefiċċji ta’ sjieda aktar mill-użu ta’ proprjetà intellettwali.

Filwaqt li dan l-istudju għen biex jittejjeb il-fehim tagħna tar-relazzjonijiet bejn il-prestazzjoni tad-ditti u s-
sjieda tagħhom tal-IPRs, jibqa’ lok kbir għal aktar riċerka fejn jintuża s-sett ta’ data kkumpilat għal dan l-
istudju. Pereżempju, tista’ ssir analiżi ulterjuri fuq subkampjuni separati ta’ ditti tal-manifattura u tas-servizzi 
biex tanalizza b’mod aktar profond kif l-impatt tal-IPRs fuq il-prestazzjoni ta’ kumpanija jvarja fost is-setturi.

Għażla oħra għal riċerka futur tkun li jiġi analizzat l-impatt tal-IPRs fuq l-SMEs u d-ditti ġodda f’aktar dettall. 
Is-sett ta’ data jippermetti lill-kumpaniji li jinqasmu f’kumpaniji mikro, żgħar u medji5 u minħabba r-relazzjoni 
sinifikanti stmata bejn l-istokkijiet tal-IPR u l-prestazzjoni għall-SMEs, ikun utli li tiġi analizzata din id-dimen-
sjoni f’aktar dettall.

Fl-aħħar nett, l-analiżi f’dan l-istudju hija bbażata fuq għadd ta’ IPRs miżmuma minn kull ditta fil-kampjun. 
Żvilupp ieħor aktar ta’ sfida tal-analiżi jkun li jiġi vvalutat il-punt safejn il-“kwalità” ta’ privattiva, trademark 
jew disinn taffettwa din ir-relazzjoni. IPRs ta’ kwalità ogħla x’aktarx ikollhom impatt akbar fuq il-prestazzjoni 
minn dawk ta’ kwalità inferjuri. Għalhekk, ir-riżultati ppreżentati f’dan l-istudju huma “medja” ta’ dawn l-effetti.

5 Il-kategorija tal-SME hija komunement maqsuma ulterjorment f’sub-kategoriji bbażati fuq in-numru ta’ impjegati: 1-10 (imsejħa intrapriżi mikro),  
 11-50 (żgħar) and 51-250 (medji)
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