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Dan ir-rapport janalizza l-impatt ekonomiku tal-kummerċ illeċitu ta’ oġġetti kontrafatti u tipi oħra ta’ ksur tad-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali (DPI) fuq l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). Dan jipprovdi wkoll analiżi 
aktar profonda ta’ din it-theddida fil-kuntest tal-UE. 

Il-kummerċ ta’ oġġetti kontrafatti jirrappreżenta riskju soċjoekonomiku globali li ilu jeżisti li jhedded il-
governanza pubblika effettiva, in-negozju effiċjenti u l-benesseri tal-konsumaturi. Fl-istess ħin, qed isir sors 
maġġuri ta’ dħul għal gruppi tal-kriminalità organizzata. Jagħmel ukoll ħsara lit-tkabbir ekonomiku, billi jnaqqas 
id-dħul tan-negozji u jdgħajjef l-inċentiv tagħhom li jkunu innovattivi. 

Oġġetti kontrafatti u piratati jistgħu jinstabu fl-industriji kollha u fil-kategoriji kollha ta’ prodotti. 
Konsegwentement, il-kumpaniji kollha li jużaw il-proprjetà intellettwali, inklużi t-trademarks, il-privattivi jew id-
disinji fil-mudelli tan-negozju tagħhom – inklużi l-SMEs – huma esposti għar-riskju ta’ ksur tad-DPI. 

L-SMEs għandhom rwol importanti fil-biċċa l-kbira tal-ekonomiji. Fil-pajjiżi tal-OECD, dawn jiffurmaw il-
maġġoranza tan-negozji u jammontaw għal madwar żewġ terzi tal-impjiegi totali. Għalkemm l-użu tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali fost l-SMEs huwa relattivament baxx, l-SMEs innovattivi jirrapportaw rati ogħla ta’ 
sjieda tal-PI peress li jfittxu b’mod attiv modi biex itejbu l-proċessi eżistenti tal-prodotti, tas-servizzi u tan-
negozju. 

Waħda mir-raġunijiet l-aktar importanti li jagħtu l-SMEs għar-reġistrazzjoni tad-drittijiet tal-PI hija li jiskoraġġixxu 
l-kontrafazzjoni u jipprevjenu ditti oħra milli jikkupjaw il-prodotti jew is-servizzi tagħhom. Fl-istess ħin, mhux 
inqas minn 40 % tal-SMEs fl-UE ma jimmonitorjawx is-swieq tagħhom għall-kontrafazzjoni u l-ksur potenzjali tal-
PI tagħhom. 

Id-data tal-infurzar tenfasizza li l-SMEs huma affettwati mill-kontrafazzjoni. Il-kontrafatturi għandhom fil-mira 
kull tip ta’ oġġetti innovattivi prodotti mill-SMEs, u l-makkinarju elettriku u elettroniku, il-ħwejjeġ u l-oġġetti tal-
moda, il-fwejjaħ u l-kożmetiċi, u l-ġugarelli u l-logħob ikunu fil-mira l-aktar ta’ spiss. Barra minn hekk, ħafna minn 
dawn l-oġġetti foloz huma sottostandard, u joħolqu theddid għas-saħħa u s-sikurezza għall-konsumaturi. 

Oġġetti kontrafatti li jiksru l-PI tal-SMEs jiġu l-aktar bil-posta miċ-Ċina u minn Hong Kong (iċ-Ċina). Inqas ċentri 
ta’ tranżitu huma abbużati mill-kriminali għal kuntrabandu falz li jikser il-PI tal-SMEs milli għal kuntrabandu ta’ 
oġġetti li jiksru l-PI tal-kumpaniji l-kbar. 

Barra minn hekk, madwar nofs is-sekwestru ta’ prodotti kontrafatti li jiksru d-DPI tal-SMEs iddestinati għall-UE 
nxtraw online. 

L-istampa meħuda mid-data dwar il-qbid mid-dwana hija kkomplementata minn data minn stħarriġ mit-Tabella 
ta’ Valutazzjoni tal-SME tal-EUIPO mwettaq fost l-SMEs fl-UE kollha. Turi li, filwaqt li 15 % tal-SMEs li huma 
proprjetarji tad-drittijiet tal-PI esperjenzaw ksur, din ir-rata tikber għal kważi 20 % għall-kumpaniji innovattivi. 
Din ir-rata tista’ xorta waħda tkun sottovalutata, peress li 40 % tal-SMEs ma jimmonitorjawx is-swieq għall-
kontrafazzjoni tal-prodotti tagħhom. L-effett prinċipali tal-ksur tal-PI fuq l-SMEs kien sensibilizzazzjoni akbar tal-
ħtieġa li l-PI tiġi protetta. Impatti importanti oħra ta’ oġġetti kontrafatti fuq l-SMEs inkludew telf ta’ fatturat, 
dannu għar-reputazzjoni u t-telf ta’ vantaġġ kompetittiv tagħhom. 

F’termini ta’ infurzar tad-drittijiet, is-sottomissjoni ta’ notifiki ta’ tneħħija lill-pjattaformi tal-Internet hija l-forma 
l-aktar popolari biex tiskoraġġixxi l-kontrafazzjoni fost l-SMEs. Fl-istess ħin, 11 % tal-intrapriżi żgħar li l-PI 
tagħhom inkisret ma jinfurzawx id-drittijiet tagħhom. Dan minħabba li l-SMEs jipperċepixxu li l-proċeduri ta’ 
infurzar huma wisq kumplessi, twal u għaljin. 

L-effetti dannużi tal-ksur tad-DPI fuq il-prestazzjoni tal-intrapriżi għandhom it-tendenza li jkunu aktar perikolużi 
għall-SMEs milli għal intrapriżi kbar li jkollhom l-esperjenza u l-kapaċità li jindirizzaw ir-riskji. Filwaqt li kumpaniji 
kbar jistgħu jkunu kapaċi jegħlbu l-effetti tal-abbuż tad-drittijiet tal-PI, l-SMEs jista’ ma jkollhomx biżżejjed riżorsi 
biex jikkumpensaw għad-danni ekonomiċi kkawżati mill-ksur. Barra minn hekk, l-SMEs spiss ma jkunux jistgħu 
jiżguraw protezzjoni effettiva u infurzar tal-PI tagħhom, peress li t-trademarks għandhom ambitu ġeografiku 
limitat, u l-protezzjoni ħafna drabi ma tkunx valida fi swieq oħra (bħaċ-Ċina) fejn jista’ jseħħ il-ksur. Fl-aħħar nett, 
l-SMEs spiss ma jkollhomx biżżejjed riżorsi u kapaċitajiet biex jimmonitorjaw din it-theddida, jew biex jiżviluppaw 
kontromiżuri effettivi. 



Skont l-analiżi ekonometrika f’dan l-istudju, SME li l-PI tagħha nkisret għandha 34 % inqas probabbiltà ta’ 
sopravivenza minn SMEs li ma esperjenzawx ksur. Fi kliem ieħor, il-ksur tad-drittijiet tal-PI jżid b’mod sinifikanti 
r-riskju li SME tista’ tħalli s-suq, billi jagħmel operazzjonijiet ulterjuri mhux profittabbli. 


