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W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano skutki gospodarcze nielegalnego handlu podrobionymi towarami 
i innych rodzajów naruszeń praw własności intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zawarto 
również głębszą analizę tego zagrożenia w kontekście UE. 

Handel podrobionymi towarami to długofalowe, społeczno-ekonomiczne zagrożenie na światową skalę, które 
jest szkodliwe dla skutecznego zarządzania publicznego, wydajnego handlu i dla dobrostanu konsumentów. 
Równolegle staje się on głównym źródłem dochodu dla organizacji przestępczych. Proceder ten ma również 
szkodliwy wpływ na rozwój gospodarczy, gdyż prowadzi do zmniejszenia dochodów przedsiębiorstw i osłabienia 
inicjatywy do innowacji. 

Towary podrobione i pirackie można znaleźć we wszystkich branżach i we wszystkich kategoriach produktów. W 
związku z tym wszystkie przedsiębiorstwa (w tym MŚP), które w swoich modelach biznesowych korzystają z 
własności intelektualnej, w tym ze znaków towarowych, patentów lub wzorów, są narażone na ryzyko naruszenia 
praw własności intelektualnej. 

MŚP odgrywają ważną rolę w większości gospodarek. W krajach OECD stanowią one większość przedsiębiorstw 
i odpowiadają za około dwie trzecie całkowitego zatrudnienia. Chociaż stopień korzystania z praw własności 
intelektualnej wśród MŚP jest stosunkowo niski, wśród innowacyjnych MŚP odnotowuje się wyższe wskaźniki 
posiadania własności intelektualnej, ponieważ aktywnie poszukują one sposobów na ulepszenie istniejących 
produktów, usług i procesów biznesowych. 

Jednym z najważniejszych powodów, dla których MŚP rejestrują prawa własności intelektualnej, jest 
powstrzymanie podrabiania produktów i uniemożliwienie innym przedsiębiorstwom kopiowania ich produktów 
lub usług. Jednocześnie aż 40% MŚP w UE nie monitoruje swoich rynków pod kątem podrabiania towarów i 
potencjalnych naruszeń ich własności intelektualnej. 

Z danych dotyczących egzekwowania prawa wynika, że MŚP są dotknięte problemem podrabiania towarów. 
Przedmiotem zainteresowania podrabiających produkty są wszelkiego rodzaju innowacyjne towary 
produkowane przez MŚP, przy czym najczęściej są to urządzenia elektryczne i elektronika, odzież i artykuły 
odzieżowe, perfumy i kosmetyki oraz zabawki i gry. Ponadto wiele z tych podrobionych towarów nie spełnia 
norm, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. 

Towary podrobione naruszające własność intelektualną MŚP docierają najczęściej drogą wysyłkową z Chin i 
Hongkongu (Chiny). Przestępcy rzadziej wykorzystują węzły transportowe do przemycania towarów 
podrobionych, naruszających własność intelektualną MŚP, niż do przemycania towarów naruszających własność 
intelektualną dużych przedsiębiorstw. 

Co więcej, około połowa przechwyconych towarów podrobionych, naruszających prawa własności intelektualnej 
MŚP i mających trafić do UE, została zakupiona w internecie. 

Dopełnieniem obrazu nakreślonego na podstawie danych dotyczących przejęcia celnego są dane pochodzące z 
badania przeprowadzonego wśród MŚP w całej UE w ramach tablicy wyników dla MŚP EUIPO. Wynika z niego, 
że podczas gdy 15% MŚP posiadających prawa własności intelektualnej doświadczyło naruszenia, wskaźnik ten 
wzrasta do prawie 20% w przypadku przedsiębiorstw innowacyjnych. Wskaźnik ten może być jednak jeszcze 
zaniżony, ponieważ 40% MŚP nie monitoruje rynków pod kątem podrabiania ich produktów. Głównym skutkiem 
naruszenia własności intelektualnej dla MŚP było zwiększenie świadomości potrzeby ochrony własności 
intelektualnej. Inne ważne skutki, jakie handel towarami podrobionymi wywiera na MŚP, to spadek obrotów, 
nadszarpnięcie reputacji i utrata przewagi konkurencyjnej. 

Jeśli chodzi o egzekwowanie praw, najbardziej popularną wśród MŚP formą powstrzymywania podrabiania 
produktów jest składanie wniosków do platform internetowych o usunięcie towarów. Jednocześnie 11% małych 
firm, których własność intelektualna została naruszona, nie egzekwuje swoich praw. Dzieje się tak dlatego, że 
MŚP postrzegają procedury egzekwowania prawa jako zbyt złożone, długotrwałe i kosztowne. 

Szkodliwe skutki naruszenia praw własności intelektualnej dla wyników przedsiębiorstw są zazwyczaj bardziej 
niebezpieczne dla MŚP niż dla dużych przedsiębiorstw, które mają doświadczenie i zdolność do radzenia sobie z 
ryzykiem. O ile duże przedsiębiorstwa są w stanie poradzić sobie ze skutkami nadużywania praw własności 
intelektualnej, o tyle MŚP mogą nie dysponować wystarczającymi środkami, aby naprawić szkody ekonomiczne 
spowodowane naruszeniem. Ponadto MŚP często nie są w stanie zapewnić sobie skutecznej ochrony i 



egzekwowania swojej własności intelektualnej, ponieważ znaki towarowe mają ograniczony zasięg geograficzny, 
a ochrona często nie obowiązuje na innych rynkach (takich jak Chiny), gdzie mogłoby dojść do naruszenia. MŚP 
często nie mają też wystarczających zasobów i możliwości, aby monitorować to zagrożenie lub opracować 
skuteczne środki zaradcze. 

Według analizy ekonometrycznej przeprowadzonej w przedmiotowym badaniu szanse przetrwania MŚP, 
którego własność intelektualna została naruszona, są o 34% niższe niż MŚP, które nie doświadczyło naruszenia. 
Innymi słowy, naruszenie praw własności intelektualnej znacznie zwiększa ryzyko opuszczenia rynku przez MŚP, 
powoduje bowiem, że dalsza działalność jest nieopłacalna. 


