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Denne rapport analyserer de økonomiske konsekvenser af illegal handel med varemærkeforfalskede varer og 
andre former for IPR-krænkelser for små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Den rummer også en dybere 
analyse af denne trussel set i EU-sammenhæng. 

Handel med varemærkeforfalskede varer udgør en mangeårig, global og socioøkonomisk risiko, som truer 
effektiv, offentlig styring, effektiv handel og forbrugernes trivsel. Den er samtidig ved at blive en vigtig 
indtægtskilde for organiserede kriminelle grupper. Handel med varemærkeforfalskede varer skader også den 
økonomiske vækst ved at reducere virksomhedernes indtjening og underminere deres incitament til innovation. 

Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer kan findes i alle brancher og på tværs af alle produktkategorier. 
Som følge heraf er alle virksomheder – herunder SMV'er – der benytter sig af IP såsom varemærker, patenter 
eller design i deres forretningsmodeller, udsat for risikoen for IPR-krænkelser. 

SMV'er spiller en vigtig rolle i de fleste økonomier. I OECD-landene udgør de størsteparten af virksomhederne 
og tegner sig for ca. to tredjedele af den samlede beskæftigelse. Selvom brugen af IP-rettigheder blandt SMV'er 
er relativt lav, rapporteres der om højere andele af IP-rettigheder blandt innovative SMV'er, da disse aktivt leder 
efter måder til forbedring af eksisterende produkter, tjenester og forretningsprocesser. 

En af de vigtigste grunde, SMV'er angiver til at registrere IP-rettigheder, er at hindre varemærkeforfalskning og 
forhindre andre virksomheder i at kopiere deres produkter eller tjenester. Samtidig overvåger hele 40 % af 
SMV'er i EU ikke deres markeder for varemærkeforfalskning og potentielle krænkelser af deres IP. 

Håndhævelsesdata fremhæver, at SMV'er er berørt af varemærkeforfalskning. Falsknere retter sig mod alle 
typer af innovative varer produceret af SMV'er, idet elektrisk udstyr og elektronik, beklædningsgenstande og 
modevarer, parfumeri og kosmetik samt legetøj og spil er de mest udsatte. Desuden er mange af disse 
forfalskede varer underlødige, hvilket udgør en trussel mod forbrugernes sundhed og sikkerhed. 

Varemærkeforfalskede varer, der krænker SMV'ers IP, kommer for det meste med post fra Kina og Hongkong 
(Kina). Færre transitknudepunkter misbruges af kriminelle til at smugle forfalskninger, der krænker SMV'ers IP, 
end til at smugle varer, der krænker store virksomheders IP. 

Derudover blev omkring halvdelen af de beslaglagte varemærkeforfalskede produkter, der krænker SMV'ers IP-
rettigheder, og som var bestemt til EU, købt online. 

Det billede, der fremgår af toldbeslaglæggelsesdata, suppleres af data fra en undersøgelse fra EUIPO’s SMV-
resultattavle, der er udført blandt SMV'er i hele EU. Det viser, at mens 15 % af SMV'er, som er indehavere af IP-
rettigheder, har været udsat for en krænkelse, vokser denne sats til næsten 20 % for innovative virksomheder. 
Denne sats kan stadig være undervurderet, da 40 % af SMV'erne ikke overvåger markederne for 
varemærkeforfalskning af deres produkter. Den væsentligste følge af krænkelser af IP-rettigheder for SMV'er 
var en større bevidsthed om behovet for at beskytte IP. Andre væsentlige følger for SMV'er af 
varemærkeforfalskede varer omfattede tab af omsætning, skade på omdømme og tab af konkurrencefordel. 

Med hensyn til håndhævelse af rettigheder er indsendelse af påbud om fjernelse til internetplatforme den mest 
populære form for hindring af varemærkeforfalskning blandt SMV'er. Samtidig håndhæver 11 % af de små 
virksomheder, hvis IP-rettigheder er blevet krænket, ikke deres rettigheder. Dette skyldes, at SMV'er opfatter 
håndhævelsesprocedurerne som komplekse, langvarige og omkostningskrævende. 

De skadelige virkninger, som krænkelser af IP-rettigheder har på virksomhedernes resultater, er ofte mere farlige 
for SMV'er end for store virksomheder, der har den fornødne erfaring og kapacitet til at håndtere risici. Mens 
store virksomheder kan overvinde følgerne af IP-krænkelser, har SMV'er måske ikke tilstrækkelige ressourcer til 
at kompensere for økonomiske skader som følge af krænkelser. Derudover er SMV'er ofte ikke i stand til at sikre 
en effektiv beskyttelse og håndhævelse af deres IP, da varemærker har begrænset geografisk rækkevidde, og 
beskyttelsen ofte ikke er gyldig på andre markeder (såsom Kina), hvor krænkelsen måske finder sted. Endelig 
har SMV'er ofte ikke tilstrækkelige ressourcer og kapaciteter til at overvåge denne trussel eller udvikle effektive 
modforanstaltninger. 

Ifølge den økonometriske analyse i denne undersøgelse har en SMV, hvis IP er blevet krænket, 34 % lavere 
chancer for at overleve end SMV'er, der ikke har være udsat for en krænkelse. Sagt på en anden måde, øger 



krænkelse af IP-rettigheder betydeligt risikoen for, at en SMV må forlade markedet, ved at gøre yderligere 
operationer urentable. 


