
 

 

 
 

 

 

Neteisėtos prekybos suklastotomis prekėmis rizika 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
 

SANTRAUKA 

 

 

 

 

 

2023 m. sausio mėn. 



Šioje ataskaitoje analizuojamas neteisėtos prekybos suklastotomis prekėmis bei kitų rūšių intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų ekonominis poveikis mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Joje taip pat 
pateikiama išsamesnė šios grėsmės analizė ES kontekste. 

Prekyba suklastotomis prekėmis kelia ilgalaikę pasaulinę socialinę ir ekonominę riziką veiksmingam viešajam 
valdymui, verslo sėkmei ir vartotojų gerovei. Kartu ši veikla nusikalstamoms organizacijoms tampa pagrindiniu 
pajamų šaltiniu. Ji taip pat stabdo ekonomikos augimą, nes sumažėja įmonių pajamos ir joms sunkiau diegti 
naujoves. 

Suklastotų ir piratinių prekių galima rasti visuose pramonės sektoriuose ir visose produktų kategorijose. Todėl 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo rizika kyla visoms įmonėms (įskaitant MVĮ), kurios savo verslo 
modeliuose naudoja intelektinę nuosavybę, įskaitant prekių ženklus, patentus ar dizainą. 

MVĮ atlieka svarbų vaidmenį daugumos šalių ekonomikoje. EBPO šalyse jos sudaro didžiąją dalį įmonių, ir joms 
tenka maždaug du trečdaliai visų darbo vietų. Nors intelektinės nuosavybės teisėmis MVĮ naudojamasi palyginti 
mažai, novatoriškos MVĮ dažniau įsigyja intelektinės nuosavybės teisių, nes jos aktyviai ieško būdų patobulinti 
esamus produktus, paslaugas ir verslo procesus. 

Viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurių MVĮ registruoja intelektinės nuosavybės teises, yra siekis atgrasyti nuo 
klastojimo ir neleisti kitoms įmonėms kopijuoti jų produktų ar paslaugų. Tuo pat metu net 40 proc. ES mažųjų ir 
vidutinių įmonių savo rinkose nestebi klastojimo veiklos ir galimų jų intelektinės nuosavybės pažeidimų. 

Vykdymo užtikrinimo duomenys rodo, kad klastojimas turi poveikį MVĮ. Klastotojai padirbinėja visų rūšių MVĮ 
gaminamas novatoriškas prekes, o dažniausiai – elektrinius įrenginius ir elektroniką, drabužius ir mados prekes, 
parfumeriją ir kosmetiką, žaislus ir žaidimus. Be to, daugelis šių suklastotų prekių neatitinka standartų ir kelia 
grėsmę vartotojų sveikatai bei saugumui. 

Suklastotos prekės, kuriomis pažeidžiama MVĮ intelektinė nuosavybė, dažniausiai atkeliauja paštu iš Kinijos ir 
Honkongo (Kinija). Nusikaltėliai naudojasi mažiau tranzito centrų neteisėtai gabendami klastotes, kuriomis 
pažeidžiama MVĮ intelektinė nuosavybė, nei gabendami prekes, kuriomis pažeidžiama didelių įmonių intelektinė 
nuosavybė. 

Be to, maždaug pusė konfiskuotų suklastotų gaminių, kuriais pažeidžiamos MVĮ intelektinės nuosavybės teisės 
ir kurie buvo skirti ES, buvo įsigyti internetu. 

Muitinės konfiskavimo duomenis papildo EUIPO MVĮ rezultatų suvestinės apklausos, kurioje dalyvavo visos ES 
MVĮ, duomenys. Iš šių duomenų matyti, kad 15 proc. MVĮ, kurioms priklauso intelektinės nuosavybės teisės, yra 
patyrusios pažeidimų, o novatoriškų įmonių atveju šis rodiklis išauga iki beveik 20 proc. Šis rodiklis vis dar gali 
būti sumažintas, nes 40 proc. MVĮ nestebi, ar rinkose neklastojami jų gaminiai. Pagrindinis poveikis MVĮ, 
susidūrusioms, su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu, buvo tai, kad jos suvokė, jog būtina pasirūpinti savo 
intelektinės nuosavybės apsauga. Kitas svarbus poveikis, kurį patyrė MVĮ dėl jų prekių klastojimo, buvo apyvartos 
sumažėjimas, žala reputacijai ir konkurencinio pranašumo praradimas. 

Teisių gynimo atžvilgiu pranešimų apie turinio pašalinimą pateikimas interneto platformoms yra populiariausia 
MVĮ taikoma atgrasymo nuo klastojimo priemonė. Kita vertus, 11 proc. mažųjų įmonių, kurių intelektinės 
nuosavybės teisės buvo pažeistos, nesirūpina savo teisių gynimu. Taip yra todėl, kad MVĮ mano, jog teisių gynimo 
procedūros yra pernelyg sudėtingos, ilgos ir brangios. 

Žalingas intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo poveikis MVĮ veiklos rezultatams paprastai būna pavojingesnis 
nei didelių įmonių, kurios turi patirties ir gebėjimų valdyti šią riziką. Didelės įmonės gali būti pajėgios pašalinti 
piktnaudžiavimo intelektinės nuosavybės teisėmis padarinius, o MVĮ gali neturėti pakankamai išteklių 
kompensuoti dėl pažeidimo patirtą ekonominę žalą. Be to, MVĮ dažnai negali veiksmingai užtikrinti savo 
intelektinės nuosavybės apsaugos ir gynimo, nes prekių ženklų geografinė taikymo sritis ribota, o apsauga dažnai 
negalioja kitose rinkose (pvz., Kinijoje), kuriose gali būti padarytas pažeidimas. Galiausiai MVĮ dažnai neturi 
pakankamai išteklių ir pajėgumų stebėti šią grėsmę arba kurti veiksmingas atsakomąsias priemones. 

Remiantis šiame tyrime atlikta ekonometrine analize, MVĮ, kurių intelektinės nuosavybės teisės buvo pažeistos, 
išlikimo tikimybė yra 34 proc. mažesnė nei MVĮ, kurių teisės nebuvo pažeistos. Kitaip tariant, intelektinės 



nuosavybės teisių pažeidimas labai padidina riziką, kad MVĮ gali tekti pasitraukti iš rinkos, nes tolesnė veikla 
tampa nepelninga. 


