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01 / Predslov

V posledných rokoch je čoraz zreteľnejšia dôležitosť práv duševného vlastníctva (PDV) pre spoločnosť 
a hospodárstvo v Európe.

Štúdia o príspevku odvetví intenzívne využívajúcich PDV pre hospodárstvo EÚ, realizovaná v roku 
2013 v partnerstve s Európskym patentovým úradom, preukázala dôležitosť týchto odvetví. Ukázala, 
že priamo alebo nepriamo podporujú 35 % všetkých pracovných pozícií, takmer 39 % HDP a 90 % 
externého obchodu EÚ.

OHIM vypracoval prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného 
vlastníctva nadväznú štúdiu, ktorá sa hlbšie zaoberá vplyvom týchto práv na úrovni firiem alebo 
spoločností. Táto štúdia je založená na oficiálnych verejných finančných údajov viac ako 2,3 milióna 
firiem v EÚ a týka sa spoločností, ktoré vlastnia patenty, ochranné známky a vzory na národnej úrovni 
aj úrovni EÚ.

Štúdia ukazuje, že pri veľkých spoločnostiach je štyrikrát pravdepodobnejšie, že vlastnia práva 
duševného vlastníctva ako menšie spoločnosti – 40 % väčších spoločností má zapísané práva, v po-
rovnaní s 9 % MSP. Taktiež ukazuje, že spoločnosti, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, majú 
lepšiu výkonnosť ako tie, ktoré ich nevlastnia. Je to obzvlášť významné zistenie pre 1,8 milióna MSP, 
ktoré majú zapísané práva duševného vlastníctva, keďže predstavujú významnú súčasť hospodárstva 
EÚ. 

Výsledky dokazujú, že podniky, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, generujú vyššie výnosy na 
zamestnanca v porovnaní s podnikmi, ktoré ich nevlastnia, majú viac zamestnancov a vyplácajú svojim 
pracovníkom vyššie mzdy, pričom tento vzťah je osobitne významný v prípade malých a stredných 
podnikov (MSP).

Podľa nášho názoru je to veľmi dôležitá správa pre podniky a politických stratégov v Európe, ktorá 
zdôrazňuje pozitívne prepojenie medzi DV a ekonomickou výkonnosťou. I keď by to nemalo byť inter-
pretované tak, že medzi vlastníctvom práv duševného vlastníctva a vyššími výnosmi na zamestnanca 
je príčinná súvislosť, ale predsa len je to indikácia vzťahu medzi nimi.
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Nathan Wajsman, hlavný ekonóm

Michał Kazimierczak, ekonóm
Carolina Arias Burgos, ekonóm

Projektový tím

Projektový tím

Pri realizácii tejto štúdie sme dostali hodnotné príspevky od členských štátov, Európskej komisie a  
spoločnosti Europe Economics, ktorá vykonala technickú časť analýzy.

Autori sú taktiež vďační za pripomienky k návrhu správy od Carstena Finka (WIPO), Kamila Kilijan-
ského (Európska komisia), Alana Marca a Asrata Tesfeyesusa (USPTO), Philippa Schautschicka (TU 
Mníchov) a Mariagrazii Squicciariniovej (OECD).

Táto správa bude podkladom pre mnohé projekty úradu vrátane pripravovaného Scoreboard MSP. 
Tento Scoreboard je navrhnutý tak, aby podrobnejšie skúmal využívanie práv duševného vlastníctva 
malými a strednými podnikmi, a bude vypracuje ho stredisko zastupujúce OHIM v spolupráci s Európ-
skou komisiou.
 
Úrad je presvedčený, že táto správa bude hodnotným príspevkom k širšiemu chápaniu úlohy kreativ-
ity a inovácie v spoločnosti a hospodárstve EÚ a pomôže zdôrazniť dôležitý odkaz o tom, že práva 
duševného vlastníctva sú pre každého.

António Campinos 
predseda OHIM 
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02 / Zhrnutie

Jedným z mandátov Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (ďalej len 
„stredisko“) je poskytovať dôkazmi podložené údaje o vplyve, úlohe a verejnom vnímaní duševného vlast-
níctva v hospodárstve Európskej únie (EÚ). Stredisko vykonáva program sociálno-ekonomických štúdií, aby 
tento cieľ naplnilo.

V septembri 2013 bola publikovaná štúdia, ktorá hodnotila celkový príspevok odvetví, ktoré intenzívne 
využívajú rôzne druhy práva duševného vlastníctva (PDV) v hospodárstve EÚ ako celku a v jednotlivých 
členských štátoch.

Táto správa je nadväzujúcou štúdiou, ktorá sa hlbšie zaoberá úlohou PDV analyzujúc rozsiahlu reprezen-
tatívnu vzorku viac ako 130 000 európskych firiem1. Jej cieľom je porovnať ekonomickú výkonnosť firiem 
vlastniacich PDV, s tými, ktoré ich nevlastnia.

PDV zahrnuté v štúdii predstavujú patenty, ochranné známky a dizajny (a akúkoľvek kombináciu uvedených 
troch). Z dôvodu svojej povahy neboli v tomto prípade zahrnuté autorské práva a zemepisné označenia, ktoré 
boli súčasťou štúdie v roku 2013.2 Na druhej strane, táto štúdia obsahuje európske aj vnútroštátne PDV. V 
tomto prípade ide o výrazné rozšírenie údajov, ktoré poskytujú úplný prehľad portfólia PDV každej spoločnosti 
– európskych aj vnútroštátnych práv.

Údaje o portfóliu PDV každej spoločnosti boli prepojené s informáciami obsiahnutými v komerčnej data-
báze ORBIS. Táto databáza obsahuje finančné a iné informácie o miliónoch európskych spoločností, ktoré 
sú zhromaždené z evidencie a účtovných výkazov spoločností v obchodných registroch všetkých členských 
štátov EÚ. Zosúladenie IPR databáz a databázy ORBIS sa vykonalo na základe vlastníctva PDV. Štúdia 
používa finančné a iné informácie o spoločnostiach, ktoré sú zapísané ako formálni vlastníci patentov, obchod-
ných známok a/alebo dizajnov. Niektoré spoločnosti, ktorú sú súčasťou väčšej skupinovej štruktúry, nemusia 
byť formálnymi vlastníkmi PDV (formálne vlastníctvo môže mať ich materská spoločnosť), ale stále využívajú 
vo svojich komerčných aktivitách PDV.
 
Existujú rôzne spôsoby merania ekonomickej výkonnosti spoločnosti. Z dôvodu obmedzení spôsobených úda-
jmi a potreby porovnávania podobných údajov (na odstránenie vplyvu veľkosti firmy na štatistické výsledky) 
boli ako hlavný ukazovateľ výkonnosti firmy vybrané výnosy na zamestnanca.

Súbor údajov bol zostavený tak, že zo skúmaných spoločností približne polovica, v tomto prípade 63 288, 
mala vo svojom portfóliu aspoň jeden patent, ochrannú známku alebo dizajn. Vďaka tomu sa dá porovnať 

1 Niektoré z opisných štatistických údajov v kapitole 5 sú založené na ešte väčšej vzorke viac ako 2,3 milióna firiem.

2 Hlavný dôvod je, že autorské práva nie sú vždy zapísané, zatiaľ čo zemepisné označenia nie sú zapísané jednotlivými firmami.
 Z tohto dôvodu, údaje o vlastníctve uvedených PDV na úrovni firiem  jednoducho neexistujú.



2.1 Metodika

Údaje boli analyzované pomocou troch druhov metodiky:

Ako prvá bola zostavená opisná štatistika na ilustráciu rozdielov medzi firmami, ktoré vlastnia a ktoré nev-
lastnia PDV, z hľadiska ekonomických vlastností firmy. V tomto prípade sa preverovala štatistická významnosť 
rozdielov. Kapitola 5 obsahuje výsledky tejto analýzy.

V kapitole 6 sú uvedené zistenia ekonometrickej analýzy údajov. Umožňuje hĺbkové preskúmanie vzťahu 
medzi vlastníctvom PDV firmami a ich ekonomickou výkonnosťou, na rozdiel od štúdie odvetví intenzívne 
využívajúcich PDV z roku 2013. V nej bola opísaná štruktúra hospodárstva z hľadiska používania PDV na 
úrovni odvetvia, hoci jej snahou nebolo vyvodiť analytické závery. Výsledky analýzy svedčia o tom, že existuje 
systematická, pozitívna súvislosť medzi vlastníctvom PDV a ekonomickou výkonnosťou na úrovni jednotlivých 
spoločností. Táto štúdia obsahuje informácie o tomto vzťahu na základe štatistickej analýzy veľmi veľkej vzorky 
firiem.

Aj keď príčinnú súvislosť nie je možné preukázať v užšom zmysle slova, ekonometrická analýza umožňuje 
vzhľadom na dostupné údaje výskumnému pracovníkovi regulovať niekoľko ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú 
ekonomickú výkonnosť a izolovať vzťah medzi vlastníctvom DV a výkonnosťou firmy. Rôzne ekonomické teórie 
naznačujú príčinnú súvislosť medzi vlastníctvom DV a výkonnosťou firmy. Tieto teórie budú v tejto správe rozo-
brané.

Na záver bola vykonaná zhluková analýza údajov. Cieľom tejto analýzy je identifikovať skupiny firiem („zhluky“), 
ktoré sú podobné z hľadiska svojho vlastníctva PDV. Tieto zhluky sú následne analyzované za účelom získania 
informácie o tom, či medzi nimi existujú systémové rozdiely z hľadiska skúmaných premenných ako sú výnosy 
na zamestnanca alebo priemerná zamestnanosť na firmu. Tieto výsledky sú uvedené v prílohe 8.4.
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výkonnosť spoločností vlastniacich PDV so spoločnosťami, ktoré ich nevyužívajú. Umožňuje sa tak aj podrob-
né preskúmanie vzťahu medzi výkonnosťou spoločnosti a množstvom PDV spoločnosti. Podľa našich poznat-
kov je pokrytie súboru údajov výrazne väčšie ako akýkoľvek iný zdroj údajov tohto druhu, ktorý je v súčasnosti 
k dispozícii, čo zaručuje vzorka dostatočne veľkú pre vyvodenie rozsiahlych a reprezentatívnych záverov.

Štúdia nezahŕňa politické odporúčania, pretože to nespadá do rozsahu jej pôsobnosti. Poskytuje však dôkazy, 
ktoré môžu tvorcovia politík použiť vo svojej práci a slúži ako základ na zvýšenie informovanosti o DV medzi 
občanmi Európy.
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2.2 Hlavné zistenia

Tabuľka č. 1 znázorňuje kľúčové finančné a podnikové premenné firiem zahrnutých vo vzorke za rok 2010.

Tabuľka č. 1: Priemerné hodnoty vybraných premenných podľa vlastníctva DV

Počet 
zamestnancov

Výnosy na 
zamestnanca 

(EUR/rok)

Mzdy na 
zamestnanca 

(EUR/rok)

Firmy nevlastniace PDV 93,6 225 540 37 996

Vlastníci PDV Všetky PDV 547,3 290 106 45 520

% rozdiel v porovnaní s firmami, 
ktoré ich nevlastnia

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

Patenty 1 537,6 283 567 53 424

% rozdiel v porovnaní s firmami, 
ktoré ich nevlastnia

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

Ochranné známky 569,9 292 011 45 139

% rozdiel v porovnaní s firmami, 
ktoré ich nevlastnia

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

Dizajny 2 103,1 296 316 46 747

% rozdiel v porovnaní s firmami, 
ktoré ich nevlastnia

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

Poznámka: Na základe dostupných zistení o 132 277 firmách. Rozdiely sú štatisticky významné na úrovni 1 percenta. Skupina „Vlastníci všetkých PDV“ 
je definovaná ako firmy, ktoré vlastnili aspoň jeden patent, ochrannú známku alebo dizajn, alebo akúkoľvek ich kombináciu. Skupina „Vlastníci patentov“, 
„Vlastníci ochranných známok“ a „Vlastníci dizajnov“ sú vymedzené ako firmy, ktoré vlastnili aspoň jedno z konkrétnych PDV. Keďže mnoho firiem vlastnilo 
kombináciu týchto troch PDV, vlastníci rôznych PDV sa prekrývajú.

Ako vyplýva z tabuľky 1, z hľadiska počtu zamestnancov (priemerne 547 verzus 94 zamestnancov) sú firmy, 
ktoré vlastnia PDV, skôr väčšie ako firmy, ktoré ich nevlastnia. Z toho dôvodu sú metriky ekonomickej výkon-
nosti, ako sú výnosy, zisky alebo mzdy, vyjadrené v prepočte na jedného zamestnanca.

Z toho vyplýva, že firmy, ktoré vlastnia PDV, majú v priemere o 29 percent vyššie výnosy na zamestnanca 
ako firmy, ktoré ich nevlastnia. Toto možno považovať za jeden z hlavných výsledkov štúdie. Z hľadiska jed-
notlivých PDV priemerná výhoda vo výkonnosti pre firmy vlastniace PDV predstavuje 26 percent v prípade 
patentov, 29 percent v prípade ochranných známok a 31 percent v prípade dizajnov.

Tabuľka 1 takisto znázorňuje, že firmy, ktoré vlastnia PDV, platia v priemere o 20 percent vyššie mzdy 
ako firmy, ktoré ich nevlastnia. V tomto prípade sa najsilnejší účinok spája s vlastníctvom patentov (41 per-
cent), za ktorými nasledujú dizajny (23 percent) a ochranné známky (19 percent). Aj keď z hľadiska výno-
sov na zamestnanca sa patenty v porovnaní s ochrannými známkami a dizajnmi javia, že súvisia s „extra“ 
výkonnosťou menej, sú druhom PDV, ktorý v priemere generuje najvyššie odmeny pre zamestnancov. Táto 
skutočnosť je aj v súlade s výsledkami predchádzajúcej štúdie, ktorá bola zameraná na príspevok odvetví 
intenzívne využívajúcich PDV pre hospodárstvo EÚ z hľadiska hrubého domáceho produktu, zamestnanosti, 
miezd a medzinárodného obchodu.3

3 Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva: príspevok k ekonomickej výkonnosti a zamestnanosti v Európskej únii, EPO/OHIM,  
 september 2013.



Ekonometrická analýza v kapitole 6, výsledky ktorej sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke č. 3, potvrdzuje 
pozitívnu súvislosť medzi vlastníctvom PDV a ekonomickou výkonnosťou, pričom výnosy na zamestnanca 
sú o 28 percent vyššie v prípade vlastníckom PDV ako v prípade firiem, ktoré PDV nevlastnia.

Okrem toho z analýzy vyplýva, že tento vzťah je zvlášť zrejmý v prípade malých a stredne veľkých 
podnikov (MSP)4. V tejto správe sa používa ich definícia na základe počtu zamestnancov a obratu. MSP, 
ktoré vlastnia PDV, majú o takmer 32 percent vyššie výnosy na zamestnanca ako MSP, ktoré PDV vôbec 
nevlastnia. Zatiaľ čo väčšina MSP v Európe PDV nevlastní, tie podniky, ktoré ich vlastnia, majú významne 
vyššie výnosy na zamestnanca. V prípade veľkých spoločností sú výnosy na zamestnanca o 4 percentá 
vyššie v prípade vlastníkov DV než v prípade tých, ktorí ich nevlastnia. V tomto prípade z analýzy vyplýva, 
že 4 z 10 veľkých spoločností v Európe vlastnia PDV, ale súvislosť s vyššími výnosmi na zamestnanca je 
menej výrazná ako v prípade MSP. Je potrebné zdôrazniť, že tieto zistenia sú získané spôsobom, ktorý 
vzal do úvahy aj iné faktory s možným vplyvom výkonnosť firmy, ako napríklad krajina, v ktorej sa podnik 
nachádza, alebo odvetvie, v ktorom pôsobí.

Z ekonometrickej analýzy v kapitole 6 ďalej vyplýva, že rast výkonnosti firiem závisí od druhu a kombinácie 
PDV. Najvyšší rast výnosov na zamestnanca je spojený s vlastníkmi len ochranných známok, a to o 30 
percent, a vlastníkmi kombinácie ochranných známok a dizajnov – o 39 percent. Tí, ktorí vlastnia len pat-
enty, majú o 15 percent vyššie výnosy na zamestnanca. Tí, ktorí vlastnia len dizajny, o 15 percent, vlastníci 
kombinácie patentov a ochranných známok o 17 percent, vlastníci kombinácie patentov a dizajnov o 15 
percent a vlastníci všetkých troch PDV o 16 percent.

Uvedené číselné údaje predstavujú dvojčlenné porovnania. Inými slovami, firmy, ktoré nevlastnia konk-
rétne PDV, sú porovnané s firmami, ktoré ho vlastnia. Vďaka ekonometrickej analýze je takisto možné 
vypočítať účinok zvyšovania počtu PDV vo vlastníctve firmy. Z tohto druhu analýzy vyplýva, že 10-per-
centné zvýšenie množstva európskych ochranných známok firmy je spojené s 2,8-percentným nárastom 
výnosov na zamestnanca a 10-percentné zvýšenie množstva národných ochranných známok je spojené s 
5,2-percentným nárastom. V prípade patentov vedie 10-percentné zvýšenie množstva európskych paten-
tov k 1,8-percentnému nárastu a 10-percentné zvýšenie množstva národných patentov k 4,6-percentnému 
zvýšeniu. V prípade národných dizajnov z analýzy vyplýva, že 10-percentné zvýšenie ich počtu sa spája 
s 0,7-percentným nárastom výkonnosti. V prípade iných PDV nebolo možné ekonometrickou analýzou 
stanoviť štatisticky významný vzťah, čo znamená, že nie je možné s viac ako 90-percentnou istotou tvrdiť, 

4 MSP sú vymedzené v článku 2 prílohy k odporúčaniu Komisie zo 6. mája 2003, ktorý sa týka vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov  
 (2003/361/ES) ako spoločností s menej než 250 zamestnancami a obratom maximálne 50 miliónov EUR a/alebo celkovým majetkom maximálne 43  
 miliónov EUR.

Tabuľka č. 2: Vlastníctvo PDV a výnosy na zamestnanca, podľa veľkosti firmy

Tabuľka č. 2: Vlastníctvo PDV a výnosy na zamestnanca, podľa veľkosti firmy

Veľké spoločnosti + 4.0%

MSP + 31.7%

Spolu + 28.0%

Poznámka: Na základe pozorovaní celkového počtu 130 555 firiem. Rozdiely sú štatisticky významné na úrovni 99-percentnej istoty.
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že pozitívna súvislosť medzi zvýšením počtu relevantných PDV v spoločnosti a jej ekonomickou výkonnosťou 
existuje.

2.3 Obmedzenia štúdie a smerovanie budúceho výskumu

Analýza predstavená v tejto štúdii potvrdzuje, že existuje pozitívna súvislosť medzi vlastníctvom rôznych druhov 
PDV a výkonnosťou firiem meranej na základe výnosov na zamestnanca a priemerných miezd.

Rovnako ako v prípade všetkých štatistických analýz, aj tieto výsledky je potrebné interpretovať opatrne. Nepred-
stavujú nezvratný dôkaz o tom, že stimulovanie firiem k väčšiemu využívaniu PDV firmami bude mať za následok 
zvýšenie ich výkonnosti. Zo štúdie vyplýva kladná súvislosť medzi vlastníctvom rôznych druhov PDV firmami a 
ich výkonnosťou (z hľadiska výnosov na zamestnanca). V skutočnosti môže však existovať viacero mechaniz-
mov, prostredníctvom ktorých môže fungovať súvislosť medzi vlastníctvom PDV a výkonnosťou firmy. Vzhľadom 
na dostupné údaje ich však v tejto analýze nie je možné špecifikovať.

Metodológia použitá v tejto štúdii umožňuje identifikovanie práv duševného vlastníctva podľa názvu spoločnosti, 
ako je zapísaný v registroch duševného vlastníctva, ktorý sa priraďuje názvu v databáze ORBIS. ORBIS je 
najrozsiahlejším zdrojom demografických a finančných informácií Európskych firiem dostupným pre výskum-
níkov. V databáze ORBIS však nie sú dostatočné informácie na identifikovanie všetkých oprávnených osôb/
používateľov práv duševného vlastníctva, ktorí sú iní ako ich bezprostrední vlastníci.

I keď databáza ORBIS obsahuje informácie o ekonomických prepojeniach medzi spoločnosťami (domáci 
konečný vlastník a globálny konečný vlastník), tieto informácie nie sú úplné. Inými slovami, zdá sa, že v ORBIS 
sú spoločnosti, ktoré sú súčasťou väčších ekonomických skupín, alebo pre ktoré ORBIS nevykazuje vlastnícke 
prepojenie.

Vlastnícke prepojenia boli do čo najväčšej miery zohľadnené v randomizovanej vzorke, ktorá bola použitá pre 
všetky ekonomické modely tvoriace jadro tejto štúdie (kapitola 6). Táto menšia vzorka bola čo najviac vyčistená, 
aby boli spoločnosti, ktoré sú súčasťou väčšej štruktúry skupiny, považované za jeden subjekt. Preto sa v ekono-
metrickej analýze nepovažovali spoločnosti, ktoré mohli využívať práva duševného vlastníctva vlastnené inými 
subjektmi v ich skupine, že nevlastnia práva duševného vlastníctva. Tento proces vyčistenia však bolo možné 
urobiť z dôvodov vysvetlených vyššie len čiastočne, a nie je realizovateľné vykonať ho na väčšej vzorke 2,3 
milióna spoločností, ktorá sa používa pre deskriptívnu štatistiku.

I keď nedostatok informácií o potenciálnych používateľoch práv duševného vlastníctva ovplyvňuje veľké 
spoločnosti aj MSP, vplyv na väčšie spoločnosti je väčší. Väčšie spoločnosti viac ako MSP si zriaďujú pobočky 
vo viacerých európskych krajinách a skupinové vlastníctvo práv duševného vlastníctva v jednom subjekte, ktorý 
spravuje celé portfólio duševného vlastníctva. I keď je takéto portfólio duševného vlastníctva zapísané ako vlast-
níctvo len jednej spoločnosti, prináša výhody pre všetky firmy, ktoré sú súčasťou ekonomickej skupiny.

Ekonomická analýza prínosov pre všetkých používateľov duševného vlastníctva (vlastníci, používatelia a držitelia 
licencií), by mala väčšiu výpovednú hodnotou. Neexistuje však verejne dostupný zdroj údajov, ktorý by obsaho-
val dostatočné informácie o licencovaní duševného vlastníctva. Preto všetky ekonomické štúdie podobné tejto 
štúdii, ktoré sú založené na veľkej vzorke firiem, sú nevyhnutne obmedzené na výhody vlastníctva duševného 
vlastníctva, a nie na jeho používanie.
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Táto štúdia prispela k zlepšeniu našich poznatkov o vzťahoch medzi výkonnosťou firiem a ich vlastníctvom 
PDV. Zostáva však veľa priestoru pre ďalší výskum, pre ktorý je možné ďalej využiť súbor údajov zostavený 
pre túto štúdiu. Ďalšiu analýzu je možné uskutočniť napríklad v súvislosti so samostatnými čiastkovými 
vzorkami výrobných firiem a firiem poskytujúcich služby s cieľom podrobnejšie analyzovať, ako sa vplyv PDV 
na výkonnosť spoločností líši medzi sektormi.

Ďalšou možnosťou pre budúci výskum by bola podrobnejšia analýza vplyvu PDV na MSP a mladé firmy. Sú-
bor údajov umožňuje, aby boli spoločnosti rozdelené na mikropodniky, malé a stredné podniky5 a vzhľadom 
na odhadovanú významnú súvislosť medzi množstvom PDV a výkonnosťou v prípade MSP by bolo užitočné 
analyzovať tento rozmer podrobnejšie.

Na záver je dôležité uviesť, že analýza v tejto štúdii je založená na počte PDV v držbe jednotlivých firiem 
zaradených do vzorky. Ďalším náročnejším krokom v analýze by bolo posúdiť rozsah, v ktorom „akosť“ pat-
entu, ochrannej známky alebo dizajnu ovplyvňuje tento vzťah. Kvalitnejšie PDV budú mať pravdepodobne 
väčší vplyv na výkonnosť ako PDV s nižšou kvalitou. V tomto zmysle, výsledky predstavené v tejto štúdii sú 
priemerom týchto účinkov.

5  Kategória MSP sa všeobecne rozčleňuje na podkategórie podľa počtu zamestnancov: 1 – 10 (označované ako mikropodniky), 11 – 50 (malé) a 51  
 – 250 (stredné)
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