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Šajā ziņojumā ir analizēta viltotu preču nelikumīgas tirdzniecības un citu veidu intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu ekonomiskā ietekme uz maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Tajā ir sniegta arī šā 
apdraudējuma dziļāka analīze ES kontekstā. 

Viltotu preču tirdzniecība ir ilgstošs, globāls sociāli ekonomiskais risks, kas apdraud efektīvu publisko pārvaldību, 
produktīvu uzņēmējdarbību un patērētāju labklājību. Tajā pašā laikā tā kļūst par lielu ienākumu avotu 
organizētām noziedzīgām grupām. Tā kaitē arī ekonomikas izaugsmei, samazinot uzņēmumu ieņēmumus un 
mazinot to stimulus ieviest inovācijas. 

Viltotas un pirātiskas preces ir atrodamas visās nozarēs un visās produktu kategorijās. Tādējādi visi uzņēmumi, 
ieskaitot MVU, kas savos uzņēmējdarbības modeļos izmanto intelektuālo īpašumu, tostarp preču zīmes, 
patentus vai dizainparaugus, ir pakļautas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma riskam. 

MVU ir svarīga loma lielākajā daļā valstu. ESAO valstīs tie veido lielāko daļu uzņēmumu un nodarbina aptuveni 
divas trešdaļas no kopējā nodarbināto skaita. Lai gan intelektuālā īpašuma tiesību izmantošana MVU ir salīdzinoši 
zema, inovatīvi MVU uzrāda augstāku intelektuālā īpašuma tiesību līmeni, jo tie aktīvi meklē veidus, kā uzlabot 
esošos produktus, pakalpojumus un uzņēmējdarbības procesus. 

Viens no svarīgākajiem iemesliem, kas ir pamatā MVU intelektuālā īpašuma tiesību reģistrācijai, ir atturēt citus 
uzņēmumus no viltošanas un neļaut tiem kopēt MVU produktus vai pakalpojumus. Tajā pašā laikā 40 % MVU ES 
neuzrauga savus tirgus attiecībā uz viltošanu un iespējamiem to intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. 

Piespiedu izpildes dati liecina, ka viltošana ietekmē MVU. Viltotāji pievēršas visu veidu inovatīvām precēm, ko 
ražo MVU, elektroiekārtām un elektronikai, apģērbiem un modes precēm, parfimērijas un kosmētikas līdzekļiem, 
kā arī rotaļlietām un spēlēm, kas tiek viltotas visbiežāk. Turklāt daudzas no šīm viltotajām precēm neatbilst 
standartiem, tādējādi apdraudot patērētāju veselību un drošību. 

Viltotas preces, ar kurām tiek pārkāptas MVU intelektuālā īpašuma tiesības, galvenokārt tiek saņemtas pa pastu 
no Ķīnas un Honkongas (Ķīnas). Tranzīta centrus noziedznieki ļaunprātīgi izmanto mazāk tādu viltojumu 
kontrabandai, kas pārkāpj MVU intelektuālā īpašuma tiesības, nekā to preču kontrabandai, kas pārkāpj lielu 
uzņēmumu intelektuālā īpašuma tiesības. 

Turklāt aptuveni puse no konfiscētajiem ievešanai ES paredzētajiem viltotajiem produktiem, ar kuriem tiek 
pārkāptas MVU intelektuālā īpašuma tiesības, bija nopirkti tiešsaistē. 

Aina, kas iegūta no muitas veikto konfiskāciju datiem, ir papildināta ar datiem no MVU rezultātu apkopojuma 
EUIPO veiktajā apsekojumā ES MVU vidū. Tas liecina, ka 15 % MVU, kuriem ir intelektuālā īpašuma tiesības, ir 
piedzīvojuši pārkāpumus, savukārt inovatīviem uzņēmumiem šis rādītājs sasniedz gandrīz 20 %. Šis rādītājs 
joprojām varētu būt novērtēts par zemu, jo 40 % MVU neuzrauga tirgus attiecībā uz savu produktu viltošanu. 
Intelektuālā īpašuma tiesības pārkāpumu galvenais rezultāts bija MVU lielāka izpratne par nepieciešamību 
aizsargāt intelektuālo īpašumu. Cita svarīga ietekme, ko viltotas preces rada MVU, bija apgrozījuma zaudēšana, 
kaitējums reputācijai un konkurences priekšrocību zaudēšana. 

No tiesību piemērošanas viedokļa paziņojumu iesniegšana interneta platformām par preču izņemšanu no 
apgrozības ir MVU vidū vispopulārākais veids atturēšanai no viltošanas. Tajā pašā laikā 11 % mazo uzņēmumu, 
kuru intelektuālā īpašuma tiesības ir pārkāptas, neīsteno savas tiesības. Tas ir tāpēc, ka MVU uzskata izpildes 
procedūras par pārāk sarežģītām, ilgstošām un dārgām. 

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu kaitīgā ietekme uz uzņēmumu darbību parasti ir bīstamāka MVU nekā 
lieliem uzņēmumiem, kuriem ir pieredze un spēja novērst riskus. Lai gan lielie uzņēmumi var pārvarēt 
intelektuālā īpašuma tiesību ļaunprātīgas izmantošanas sekas, MVU var nebūt pietiekamu līdzekļu, lai 
kompensētu ekonomisko kaitējumu, ko izraisījis pārkāpums. Turklāt MVU bieži vien nespēj nodrošināt efektīvu 
aizsardzību un intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, jo preču zīmēm ir ierobežota ģeogrāfiskā darbības 
joma, un aizsardzība bieži vien nav spēkā citos tirgos (piemēram, Ķīnā), kur pārkāpums varētu notikt. Visbeidzot, 
MVU bieži vien nav pietiekamu resursu un iespēju, lai uzraudzītu šo apdraudējumu vai izstrādātu efektīvus 
pretpasākumus. 

Saskaņā ar šajā pētījumā veikto ekonometrisko analīzi tiem MVU, kuru intelektuālā īpašuma tiesības ir pārkāptas, 
ir 34 % mazāk iespēju izdzīvot nekā MVU, kuri nav saskārušies ar pārkāpumiem. Citiem vārdiem sakot, 



intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi ievērojami palielina risku, ka MVU varētu aiziet no tirgus, jo turpmāka 
darbība ir nerentabla. 


