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01 / Predgovor

Pomen pravic intelektualne lastnine je v zadnjih letih za družbo in gospodarstvo v Evropi čedalje 
očitnejši. 

V študiji, ki je bila leta 2013 izvedena v partnerstvu z Evropskim patentnim uradom, o tem, koliko gosp-
odarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine, prispevajo h gosp-
odarstvu EU, je bil prikazan pomen teh gospodarskih panog. Pokazala je, da neposredno ali posredno 
podpirajo 35 % delovnih mest, skoraj 39 % BDP EU in 90 % zunanje trgovine.

UUNT je prek Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine zdaj izvedel na-
knadno študijo, v kateri je podrobneje proučen vpliv teh pravic na ravni podjetij ali gospodarskih družb. 
Ta študija, ki temelji na uradnih javnih finančnih podatkih več kot 2,3 milijona podjetij iz EU, zajema 
gospodarske družbe, ki so lastniki patentov, znamk in modelov na nacionalni ravni in ravni EU.

Študija je pokazala, da so velika podjetja štirikrat pogosteje lastniki pravic intelektualne lastnine kot 
manjša podjetja – 40 % večjih podjetij ima registrirane pravice v primerjavi z 9 % malih in srednje ve-
likih podjetij. Pokazala je tudi, da so podjetja, ki so lastniki pravic intelektualne lastnine, uspešnejša od 
podjetij, ki teh pravic nimajo. Ta ugotovitev je zlasti pomembna za 1,8 milijona malih in srednje velikih 
podjetij, ki imajo registrirane pravice intelektualne lastnine, saj predstavljajo tako velik del gospodarstva 
EU.

Rezultati kažejo, da podjetja, ki so lastniki pravic intelektualne lastnine, ustvarijo več prihodka na za-
poslenega od podjetij, ki teh pravic nimajo, imajo več zaposlenih in svojim delavcem izplačujejo višje 
plače ter da je ta povezava zlasti močna pri malih in srednje velikih podjetjih.

Menimo, da je to zelo pomembno sporočilo za podjetja in oblikovalce politik v Evropi, saj poudarja ned-
voumno povezavo med intelektualno lastnino in gospodarsko uspešnostjo. Čeprav se to ne bi smelo 
razlagati kot dokaz o vzročni povezavi med lastništvom pravic intelektualne lastnine in večjim prihod-
kom na zaposlenega, pa kljub temu kaže na povezavo med njima.
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K izvedbi te študije so pomembno pripomogli države članice, Evropska komisija, Evropski patentni urad 
in družba Europe Economics, ki je opravila tehnični del analize.

Avtorji so poleg tega hvaležni za pripombe o osnutku poročila, ki so jih predložili Carsten Fink (WIPO), 
Kamil Kiljanski (Evropska komisija), Alan Marco in Asrat Tesfayesus (USPTO), Philipp Schautschick 
(TU München) in Mariagrazia Squicciarini (OECD).

To poročilo bo vplivalo na številne projekte urada, vključno s prihodnjimi kazalniki uspešnosti za mala 
in srednje velika podjetja. S temi kazalniki, ki jih bo UUNT prek opazovalnega urada pripravil v partner-
stvu z Evropsko komisijo, naj bi se podrobneje proučila uporaba pravic intelektualne lastnine v malih in 
srednje velikih podjetjih.

V uradu smo prepričani, da bo to poročilo pomembno prispevalo k širšemu razumevanju vloge, ki jo im-
ajo ustvarjalnost in inovacije v družbi in gospodarstvu EU, ter bo pomagalo širiti pomembno sporočilo, 
da so pravice intelektualne lastnine namenjene vsem.

António Campinos 
Predsednik urada UUNT 
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02 / Povzetek

Ena od nalog Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine („opazovalni urad“) je 
zagotavljati z dokazi podprte podatke o učinku, vlogi in javnem mnenju glede intelektualne lastnine v gosp-
odarstvu Evropske unije (EU). Opazovalni urad za uresničevanje tega cilja izvaja program socialno-ekonom-
skih študij.

Septembra 2013 je bila objavljena študija, ki je zagotovila presojo, koliko gospodarske panoge, v katerih se 
intenzivno uporabljajo različne vrste pravic intelektualne lastnine, skupaj prispevajo h gospodarstvu EU kot 
celote in gospodarstvom posameznih držav članic.

To poročilo je naknadna študija, v kateri se podrobneje proučuje vloga pravic intelektualne lastnine, in sicer na 
podlagi analize velikega reprezentativnega vzorca več kot 130 000 evropskih podjetij1 za primerjavo gospodar-
ske uspešnosti podjetij, ki so lastniki pravic intelektualne lastnine, in podjetij, ki to niso.

Med pravicami intelektualne lastnine, ki so vključene v študijo, so patenti, znamke in modeli (in vse njihove 
kombinacije). Avtorske pravice in geografske označbe, ki so bile del študije iz leta 2013, zaradi svoje narave 
tokrat niso vključene.2 Po drugi strani ta študija vključuje tako evropske kot nacionalne pravice intelektualne 
lastnine, kar je pripomoglo k izboljšanju podatkov, in zagotavlja popoln pregled portfelja pravic intelektualne 
lastnine posameznih podjetij, in sicer evropskih in nacionalnih.

Podatki o portfelju pravic intelektualne lastnine posameznih podjetij so bili usklajeni z informacijami iz komer-
cialne podatkovne zbirke ORBIS. Ta podatkovna zbirka vključuje finančne in druge informacije o milijonih ev-
ropskih podjetij, zbrane iz uradnih dokumentov in računovodskih poročil, ki so jih podjetja vložila v trgovinske 
registre vseh držav članic EU. Usklajevanje zbirk podatkov o pravicah intelektualne lastnine in podatkovne 
zbirke ORBIS je temeljilo na lastništvu pravic intelektualne lastnine. V študiji so uporabljeni finančni in drugi 
podatki o podjetjih, ki so registrirana kot uradni lastniki patentov, znamk in/ali modelov. Nekatera podjetja, ki so 
del večje skupine, morda niso uradni lastniki pravic intelektualne lastnine (uradni lastnik je lahko njihov sedež), 
vendar pri komercialnih dejavnostih kljub temu uporabljajo pravice intelektualne lastnine.

Gospodarsko uspešnost podjetja je mogoče ocenjevati na več načinov. Zaradi podatkovnih omejitev in potrebe 
po primerjavah na enaki osnovi (da se izloči vpliv velikosti podjetja na statistične rezultate) je bil „prihodek na 
zaposlenega“ izbran za glavni kazalnik uspešnosti podjetja.

Nabor podatkov je bil oblikovan tako, da je imela približno polovica ali 63 288 vseh proučenih podjetij v svo-
jem portfelju vsaj en patent, znamko ali model. To omogoča primerjavo uspešnosti podjetij, ki so lastniki teh 

1 Nekateri opisni statistični podatki iz poglavja 5 temeljijo na še večjem vzorcu, ki je zajemal več kot 2,3 milijona podjetij.

2 Glavni razlog je, da avtorske pravice niso vedno registrirane, geografskih označb pa ne registrirajo posamezna podjetja.
 Zato podatkov o lastništvu teh pravic intelektualne lastnine na ravni podjetij preprosto ni.



2.1 Metodologija

Podatki so bili analizirani s tremi vrstami metodologije.

Najprej so bili zbrani opisni statistični podatki za ponazoritev razlik med lastniki in nelastniki pravic intele-
ktualne lastnine v smislu ekonomskih značilnosti podjetja. Razlike so se preskusile za opredelitev statistične 
značilnosti. Rezultati te analize so predstavljeni v poglavju 5.

V poglavju 6 so navedene ugotovitve ekonometrične analize podatkov. Ta omogoča poglobljeno proučitev pov-
ezave med lastništvom pravic intelektualne lastnine s strani podjetij in njihovo gospodarsko uspešnostjo. To je v 
nasprotju s študijo gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine, iz leta 
2013, v kateri je bila opisana struktura gospodarstva v smislu uporabe pravic intelektualne lastnine na sektorski 
ravni, vendar se v njej ni poskusilo oblikovati analitičnih zaključkov. Rezultati analize jasno kažejo na obstoj 
sistematične in pozitivne povezave med lastništvom pravic intelektualne lastnine in gospodarsko uspešnostjo na 
ravni posameznih podjetij. V tej študiji je ta povezava ponazorjena na podlagi statistične analize zelo velikega 
vzorca posameznih podjetij.

Čeprav na podlagi razpoložljivih podatkov ni mogoče dokazati vzročnosti v strogem pomenu besede, pa 
ekonometrična analiza raziskovalcu omogoča omejitev učinka več dodatnih dejavnikov, ki vplivajo na gospodar-
sko uspešnost, in „izolacijo“ povezave med lastništvom pravic intelektualne lastnine in uspešnostjo podjetja. Ob-
stajajo različne ekonomske teorije, ki kažejo na vzročno povezavo med lastništvom pravic intelektualne lastnine 
in uspešnostjo podjetja. O njih bo govora v tem poročilu.

Nazadnje, v zvezi s podatki je bila opravljena analiza grozda. Cilj te analize je opredelitev skupin podjetij 
(„grozdov“), ki so si podobna v smislu lastništva pravic intelektualne lastnine. Ti grozdi se nato analizirajo, da bi 
ugotovili, ali so med njimi sistematične razlike v zvezi z upoštevnimi spremenljivkami, kot sta prihodek na zapos-
lenega ali povprečno število zaposlenih na podjetje. Zadevni rezultati so navedeni v Prilogi 8.4.
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pravic intelektualne lastnine, in uspešnosti podjetij, ki to niso. Omogoča tudi podrobno proučitev povezave med 
uspešnostjo podjetja in velikostjo njegovega portfelja pravic intelektualne lastnine. Kolikor nam je znano, je 
pokritost nabora podatkov precej večja od pokritosti katerega koli drugega tovrstnega vira podatkov, ki je zdaj 
na voljo, kar zagotavlja dovolj velik vzorec za oblikovanje zanesljivih in reprezentativnih zaključkov.

V študiji niso navedena priporočila glede politike, saj to ni njen namen. Namesto tega zagotavlja dokaze, ki 
jih lahko oblikovalci politike uporabljajo pri svojem delu, in je podlaga za osveščanje evropskih državljanov o 
intelektualni lastnini.
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2.2 Glavne ugotovitve

V preglednici 1 so predstavljene ključne finančne spremenljivke in spremenljivke o podjetju za podjetja iz vzorca 
za leto 2010.

Preglednica 1: Povprečne vrednosti izbranih spremenljivk glede na lastništvo pravic intele-
ktualne lastnine

Število 
zaposlenih

Prihodek na 
zaposlenega 

(EUR/leto)

Plača na zaposlen-
ega (EUR/leto)

Nelastniki pravic intele-
ktualne lastnine

93,6 225 540 37 996

Lastniki pravic intelek-
tualne lastnine

Vse pravice intelektualne lastnine 547,3 290 106 45 520

Delež razlike v primerjavi z nelastniki 484,6 % 28,6 % 19,8 %

Patenti 1 537,6 283 567 53 424

Delež razlike v primerjavi z nelastniki 1 542,6 % 25,7 % 40,6 %

Znamke 569,9 292 011 45 139

Delež razlike v primerjavi z nelastniki 508,8 % 29,5 % 18,8 %

Modeli 2 103,1 296 316 46 747

Delež razlike v primerjavi z nelastniki 2 146,7 % 31,4 % 23,0 %

Opomba: Na podlagi razpoložljivih podatkov o proučevanju 132 277 podjetij. Vse razlike so statistično značilne pri 1-odstotni stopnji tveganja. Skupina 
„vsi lastniki pravic intelektualne lastnine“ je opredeljena kot skupina podjetij, ki so imela v lasti vsaj en patent, znamko ali model ali katero koli kombinacijo 
navedenih pravic. Skupine „lastniki patentov“, „lastniki znamk“ in „lastniki modelov“ so opredeljene kot skupine podjetij, ki so imela v lasti vsaj eno od zadevnih 
pravic intelektualne lastnine. Ker so bila številna podjetja imetniki kombinacij teh treh pravic intelektualne lastnine, se lastniki različnih pravic intelektualne 
lastnine prekrivajo.

Kot je razvidno iz preglednice 1, so podjetja, ki so lastniki pravic intelektualne lastnine, običajno večja od 
podjetij, ki teh pravic nimajo, kot je bilo ocenjeno na podlagi števila zaposlenih (v povprečju 547 v primerjavi 
s 94 zaposlenimi). Zato so merila gospodarske uspešnosti, kot so prihodek, dobiček ali plače, izražena na 
zaposlenega.

Podjetja, ki so lastniki pravic intelektualne lastnine, imajo tako v povprečju za 29 % večji prihodek na zaposle-
nega v primerjavi s podjetji, ki teh pravic ne uporabljajo. To je mogoče šteti za enega od glavnih rezultatov te 
študije. V smislu posameznih pravic intelektualne lastnine je povečanje povprečne uspešnosti, ki ga dosegajo 
podjetja, ki so lastniki pravic intelektualne lastnine, 26 odstotno za patente, 29 odstotno za znamke in 31 
odstotno za modele.

Iz preglednice 1 je prav tako razvidno, da podjetja, ki so lastniki pravic intelektualne lastnine, v povprečju 
izplačujejo za 20 % višje plače kot podjetja, ki teh pravic nimajo. Najmočnejši učinek je povezan z lastništvom 
patentov (41 %), sledijo modeli (23 %) in znamke (19 %). Čeprav se v smislu prihodka na zaposlenega zdi, da 
so patenti v primerjavi z znamkami in modeli manj povezani z večjo uspešnostjo, pa so vrsta pravic intelektu-
alne lastnine, ki na splošno ustvari največje dohodke za zaposlene. To je prav tako skladno z rezultati prejšnje 



študije, v kateri je bil obravnavan prispevek gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice 
intelektualne lastnine, h gospodarstvu EU, in sicer v smislu bruto domačega proizvoda, zaposlenosti, plač 
in mednarodne trgovine.3

Ekonometrična analiza iz poglavja 6, katere rezultati so povzeti v preglednici 2 spodaj, potrjuje pozitivno 
povezavo med lastništvom pravic intelektualne lastnine in gospodarsko uspešnostjo, pri čemer je prihodek 
na zaposlenega pri lastnikih pravic intelektualne lastnine za 28 % večji kot pri nelastnikih teh pravic.

Analiza poleg tega kaže, da je ta povezava posebej izrazita pri malih in srednje velikih podjetjih (MSP).4 

V tem poročilu se uporablja definicija, ki temelji na številu zaposlenih in prometu. Mala in srednje velika 
podjetja, ki so lastniki pravic intelektualne lastnine, imajo za skoraj 32 % večji prihodek na zaposlenega kot 
tista, ki teh pravic sploh nimajo. Čeprav večina malih in srednje velikih podjetij v Evropi ni lastnikov pravic 
intelektualne lastnine, pa imajo tista, ki so lastniki teh pravic, bistveno večji prihodek na zaposlenega. V 
primeru velikih podjetij je prihodek na zaposlenega pri lastnikih pravic intelektualne lastnine za 4 % večji 
kot pri nelastnikih teh pravic. Analiza kaže, da so lastniki pravic intelektualne lastnine štiri od desetih velikih 
podjetij v Evropi, vendar je povezava z večjim prihodkom na zaposlenega manj izrazita kot pri malih in 
srednje velikih podjetjih. Treba je upoštevati, da so bile te ugotovitve pridobljene z omejitvijo učinka drugih 
dejavnikov, ki bi lahko vplivali na uspešnost podjetja, kot sta država, v kateri je sedež podjetja, ali sektor, 
v katerem deluje.

Ekonometrična analiza iz poglavja 6 nadalje kaže, da je izboljšanje uspešnosti podjetja odvisno od vrste in 
kombinacije pravic intelektualne lastnine. Največje povečanje prihodka na zaposlenega je mogoče ugotoviti 
pri podjetjih, ki so lastniki le znamk ali kombinacije znamk in modelov, in sicer je 30- oziroma 39 odstotno. 
Podjetja, ki so lastniki le patentov, imajo za 15 % večji prihodek na zaposlenega, podjetja, ki so lastniki 
le modelov, za 15 %, podjetja, ki so lastniki patentov in znamk, za 17 %, podjetja, ki so lastniki patentov 
in modelov, za 15 %, podjetja, ki so lastniki vseh treh vrst pravic intelektualne lastnine, pa za 16 % večji 
prihodek na zaposlenega.

Zgornje številke kažejo binarne primerjave. Povedano drugače, podjetja, ki niso lastniki določene pravice 
intelektualne lastnine, se primerjajo s podjetji, ki zadevno pravico imajo. Ekonometrična analiza omogoča 
tudi oceno učinka, ki ga ima povečanje števila pravic intelektualne lastnine v lasti nekega podjetja. Iz 
tovrstne analize je razvidno, da je 10 odstotno povečanje portfelja evropskih znamk podjetja povezano z 

3 Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine: prispevek h gospodarski uspešnosti in zaposlenosti v Evropski  
 uniji, EPO/UUNT, september 2013.

4 V členu 2 Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij so mala in srednja podjetja  
 opredeljena kot podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 oseb in dosegajo letni promet v višini največ 50 milijonov EUR in/ali katerih letna bilanca stanja  
 skupno ne preseže 43 milijonov EUR.

Preglednica 2: Lastništvo pravic intelektualne lastnine in prihodek na zaposlenega glede na velikost 
podjetja

Razlika v prihodku na zaposlenega pri lastnikih pravic intelektualne lastnine v 
primerjavi z nelastniki pravic intelektualne lastnine

Velika podjetja + 4.0%

MSP + 31.7%

Skupaj + 28.0%

Opomba: Na podlagi proučevanja skupno 130 555 podjetij. Vse razlike so statistično značilne pri 99 odstotni stopnji zaupanja.
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2,8 odstotnim povečanjem prihodka na zaposlenega, 10 odstotno povečanje portfelja nacionalnih znamk pod-
jetja s 5,2 odstotnim povečanjem, medtem pa v zvezi s patenti 10 odstotno povečanje portfelja evropskih pat-
entov povzroči 1,8 odstotno povečanje prihodka na zaposlenega in 10 odstotno povečanje portfelja nacionalnih 
patentov 4,6 odstotno povečanje. V zvezi z nacionalnimi modeli analiza kaže, da je 10 odstotno povečanje 
njihovega svežnja povezano z 0,7 odstotnim povečanjem uspešnosti. Na podlagi ekonometrične analize ni bilo 
mogoče opredeliti statistično značilne povezave za druge pravice intelektualne lastnine, kar pomeni, da o pozi-
tivni povezavi med povečanjem svežnja pravic intelektualne lastnine nekega podjetja in njegovo gospodarsko 
uspešnostjo ni mogoče govoriti z več kot 90 odstotno gotovostjo.

2.3 Omejitve študije in usmeritve za prihodnje raziskave

Analiza, predstavljena v tej študiji, potrjuje obstoj močne in pozitivne povezave med lastništvom različnih vrst 
pravic intelektualne lastnine in uspešnostjo podjetij, kot je bila ocenjena na podlagi prihodka na zaposlenega in 
povprečnih izplačanih plač.

Kot pri vsaki statistični analizi pa je treba te rezultate razlagati previdno. Rezultati niso neizpodbiten dokaz, da bo 
spodbujanje podjetij k večji uporabi pravic intelektualne lastnine privedlo do povečanja njihove uspešnosti. Študija 
kaže na pozitivno povezavo med podjetji, ki so lastniki pravic intelektualne lastnine, in njihovo uspešnostjo (kot je 
bila ocenjena na podlagi prihodka na zaposlenega). Dejansko lahko obstaja več načinov, kako lahko deluje pov-
ezava med lastništvom pravic intelektualne lastnine in uspešnostjo podjetja, vendar jih na podlagi razpoložljivih 
podatkov v tej analizi ni mogoče razločiti.

Metodologija, uporabljena v tej študiji, omogoča identifikacijo lastnikov pravic intelektualne lastnine po nazivu 
podjetja, kot je naveden v registrih intelektualne lastnine, pri čemer je ta naziv usklajen s podatkovno zbirko 
ORBIS. Ta je najizčrpnejši vir demografskih in finančnih informacij o evropskih podjetjih, ki so na voljo razisko-
valcem. Vendar podatkovna zbirka ORBIS ne vsebuje dovolj informacij, da bi lahko poleg neposrednih lastnikov 
opredelili tudi vse upravičence/uporabnike pravic intelektualne lastnine.

Čeprav podatkovna zbirka ORBIS vsebuje informacije o gospodarskih povezavah med podjetji (domači končni 
lastnik in globalni končni lastnik), te informacije niso popolne. Povedano drugače, zdi se, da so v njej podjetja, ki 
so del večjih gospodarskih skupin, vendar zanje ni poročil o lastniških povezavah.

Lastniške povezave so se čim bolj upoštevale v naključnem vzorcu, ki se je uporabil za vse ekonometrične 
modele, ki sestavljajo jedro te študije (poglavje 6). Ta manjši vzorec je bil čim bolj očiščen, tako da se podjetja, ki 
so del večje skupine, štejejo za en subjekt. V ekonometrični študiji se podjetja, ki bi lahko imela koristi od pravic 
intelektualne lastnine, katerih lastniki so drugi subjekti v njihovi skupini, zato niso štela za nelastnike pravic in-
telektualne lastnine. Iz razlogov, pojasnjenih zgoraj, pa je bilo mogoče to čiščenje izvesti le deloma in ni izvedljivo 
na večjem vzorcu 2,3 milijona podjetij, ki se uporablja za opisne statistične podatke.

Čeprav pomanjkanje zadostnih informacij o potencialnih upravičencih do pravic intelektualne lastnine zadeva 
tako velika kot tudi mala in srednja podjetja, je vpliv na rezultate za večja podjetja večji. Večja podjetja pogosteje 
kot mala in srednja ustanovijo podružnice v več evropskih državah in združijo lastništvo pravic intelektualne 
lastnine v enem subjektu, ki upravlja celoten portfelj pravic intelektualne lastnine. Čeprav je ta portfelj pravic 
intelektualne lastnine registriran kot lastništvo enega samega podjetja, prinaša koristi vsem podjetjem, ki so del 
gospodarske skupine.
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Ekonomska analiza koristi za vse uporabnike intelektualne lastnine (lastnike, uporabnike in imetnike licenc) 
bi lahko bila poučnejša. Vendar ni javno dostopnega vira, ki bi vseboval zadostne informacije o izdajanju 
licenc intelektualne lastnine. Zato so vse ekonomske študije, ki so podobne tej in temeljijo na velikih vzorcih 
podjetij, nujno omejene na koristi lastništva in ne uporabe intelektualne lastnine.

Čeprav je ta študija pripomogla k izboljšanju razumevanja povezave med uspešnostjo podjetij in njihovim 
lastništvom pravic intelektualne lastnine, je še veliko možnosti za nadaljnje raziskave z uporabo nabora 
podatkov, oblikovanega za to študijo. Tako bi bilo na primer mogoče izvesti nadaljnjo analizo ločenih pod-
vzorcev proizvodnih in storitvenih podjetij, da bi se podrobneje analiziralo, kako se razlikuje učinek pravic 
intelektualne lastnine na uspešnost podjetij v različnih sektorjih.

Druga možnost za nadaljnje raziskave bi bila podrobneje analizirati, kako pravice intelektualne lastnine 
vplivajo na mala in srednja podjetja ter mlada podjetja. Nabor podatkov omogoča razčlenitev podjetij na 
mikro, mala in srednje velika,5 glede na ocenjeno pomembno povezavo med svežnji pravic intelektualne last-
nine in uspešnostjo za mala in srednje velika podjetja pa bi bilo koristno podrobneje analizirati to razsežnost.

Nazadnje, analiza iz te študije temelji na številu pravic intelektualne lastnine, ki jih imajo v lasti posamezna 
podjetja iz vzorca. Zahtevnejši nadaljnji potek analize bi bil, če bi se ocenjeval obseg, v katerem „kakovost“ 
patenta, znamke ali modela vpliva na to povezavo. Pravice intelektualne lastnine višje kakovosti verjetno 
bolj vplivajo na uspešnost od zadevnih pravic nižje kakovosti. Rezultati, predstavljeni v tej študiji, so zato 
„povprečje“ teh učinkov.

5  Kategorija malih in srednje velikih podjetij je običajno nadalje razčlenjena v podkategorije glede na število zaposlenih: 1–10 (mikro podjetja), 11–50  
 (mala podjetja) in 51–250 (srednje velika podjetja).
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