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В настоящия доклад се анализира икономическото въздействие на незаконната търговия с 
фалшифицирани стоки и на други видове нарушения на права върху интелектуална собственост (ПИС) 
върху малките и средни предприятия (МСП). В него също така се предоставя по-задълбочен анализ на 
тази заплаха в контекста на ЕС. 

Търговията с фалшифицирани стоки съществува отдавна и представлява световен социално-
икономически риск, който застрашава ефикасното публично управление, ефективната стопанска дейност 
и благосъстоянието на потребителите. Същевременно тази търговия се превръща в основен източник на 
доходи за организирани престъпни групи. Също така тя вреди на икономическия растеж, тъй като 
намалява приходите на предприятията и застрашава стимула им за иновации. 

Фалшифицирани и пиратски стоки могат да бъдат намерени във всички стопански сектори, както и във 
всички продуктови категории. Ето защо, всички дружества, които използват интелектуална собственост, 
включително марки, патенти или дизайни в своите модели на стопанска дейност — включително МСП — 
са изложени на риск от нарушаване на ПИС. 

МСП играят важна роля в повечето икономики. В страните от Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) те съставляват по-голямата част от стопанската дейност и са отговорни 
за около две трети от общата заетост. Въпреки че използването на права върху интелектуална собственост 
(ИС) сред МСП е относително ниско, при иновативните МСП се отчитат по-високи нива на притежаване на 
ИС, тъй като те активно търсят начини за подобряване на съществуващите продукти, услуги и стопански 
процеси. 

Една от най-важните причини, които МСП посочват за регистриране на права върху ИС, е обезкуражаване 
на фалшифицирането и недопускане други фирми да копират техните продукти или услуги. В същото 
време цели 40 % от МСП в ЕС не следят своите пазари за наличие на фалшифициране и потенциални 
нарушения на тяхната ИС. 

В данните относно правоприлагането се подчертава, че фалшифицирането засяга МСП. Фалшификаторите 
се насочват към всички видове иновативни стоки, произведени от МСП, като най-често техен обект стават 
електрическите машини и електрониката, дрехите и модните стоки, парфюмерията и козметиката, както 
и играчките и игрите. Освен това много от тези фалшифицирани стоки не отговарят на стандартите и 
представляват заплаха за здравето и безопасността на потребителите. 

Фалшифицираните стоки, нарушаващи ИС на МСП, се доставят предимно с пощенски услуги от Китай и 
Хонконг (Китай). Престъпниците използват по-малко транзитни центрове за контрабанда на 
фалшифицирани стоки, нарушаващи ИС на МСП, отколкото за контрабанда на стоки, които нарушават ИС 
на големи дружества. 

Освен това около половината от конфискуваните фалшифицирани продукти, нарушаващи ПИС на МСП, 
предназначени за ЕС, са закупени онлайн. 

Изводите, направени въз основа на данните за конфискуваните стоки от митниците, се допълват от данни 
от проучването на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 
информационното табло за МСП, проведено сред МСП в ЕС. Според това проучване, докато 15 % от МСП, 
които притежават права върху ИС, са били обект на нарушение, този процент нараства до почти 20 % при 
иновативните предприятия. Стойността на този процент е възможно дори да бъде подценена, тъй като 
40 % от МСП не наблюдават пазарите за фалшифициране на техни продукти. Основното въздействие 
върху МСП вследствие на нарушаването на правата върху ИС е по-доброто осъзнаване на необходимостта 
от защита на тези права. Други важни въздействия върху МСП вследствие на фалшифицирането на стоки 
включват загуба на оборот, накърняване на репутацията и загуба на конкурентно предимство. 

По отношение на прилагането на правата, изпращането на известия за сваляне до интернет платформи е 
най-популярната форма за възпиране на фалшифицирането сред МСП. В същото време 11 % от малките 
дружества, чиято ИС е била нарушена, не упражняват правата си. Това е така, защото МСП възприемат 
процедурите по прилагане като твърде сложни, продължителни и скъпи. 

Вредните последици от нарушаването на ПИС върху работата на предприятията обикновено са по-опасни 
за МСП, отколкото за големите дружества, които имат опита и капацитета да се справят с рисковете. 



Докато големите предприятия може да са в състояние да преодолеят последиците от злоупотребата с 
права върху ИС, малките и средните предприятия е вероятно да не разполагат с достатъчно ресурси, за 
да компенсират икономическите щети, причинени от нарушението. Освен това МСП често нямат 
възможност да осигурят ефективна защита и да упражнят своите права върху ИС, тъй като марките имат 
ограничен географски обхват и защитата често не е валидна на други пазари (например Китай), където 
може да се извършва нарушението. И накрая, МСП често не разполагат с достатъчно ресурси и капацитет 
за наблюдение на тази заплаха или за разработване на ефективни мерки за противодействие. 

Според иконометричния анализ в това проучване, МСП, чиято ИС е била нарушена, има 34 % по-ниски 
шансове за оцеляване от МСП, които не са претърпели нарушение. Казано по друг начин, нарушаването 
на правата върху ИС значително увеличава риска дадено МСП да напусне пазара, тъй като прави по-
нататъшните операции нерентабилни. 


