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V tem poročilu je analiziran gospodarski vpliv nedovoljene trgovine s ponarejenim blagom in drugih vrst kršitev 
pravic intelektualne lastnine na mala in srednja podjetja (MSP). Poročilo vsebuje tudi bolj poglobljeno analizo te 
grožnje v okviru EU. 

Trgovina s ponarejenim blagom je dolgoletno svetovno socialno-ekonomsko tveganje, ki ogroža učinkovito javno 
upravljanje, uspešno poslovanje in blaginjo potrošnikov. Hkrati postaja vse pomembnejši vir dohodka za 
organizirane kriminalne združbe. Prav tako škoduje gospodarski rasti, saj zmanjšuje prihodke podjetij in 
spodkopava njihovo spodbudo za inovacije. 

Ponarejeno in piratsko blago je prisotno v vseh panogah in v vseh kategorijah izdelkov. Posledično so vsa 
podjetja, ki v svojih poslovnih modelih uporabljajo intelektualno lastnino, ki vključuje blagovne znamke, patente 
in modele, tudi MSP, izpostavljena tveganju kršitev pravic intelektualne lastnine. 

MSP imajo pomembno vlogo v večini gospodarstev. V državah OECD predstavljajo večino podjetij in zagotavljajo 
približno dve tretjini vseh delovnih mest. Čeprav je uporaba pravic intelektualne lastnine med MSP razmeroma 
majhna, inovativna MSP poročajo o višjih stopnjah lastništva intelektualne lastnine, ko si dejavno prizadevajo za 
izboljšanje obstoječih izdelkov, storitev in poslovnih procesov. 

Med najpomembnejšimi razlogi, ki jih MSP navajajo za registracijo pravic intelektualne lastnine, je, da odvrnejo 
ponarejanje ter drugim podjetjem preprečijo kopiranje svojih izdelkov in storitev. Hkrati pa kar 40 % MSP v EU 
ne spremlja, ali je na njihovih trgih prisotno ponarejeno blago in so morebiti kršene njihove pravice intelektualne 
lastnine. 

Podatki o izvrševanju kažejo, da ponarejanje vpliva na MSP. Ponarejevalci se usmerjajo v vse vrste inovativnega 
blaga, ki ga proizvajajo MSP, najpogosteje pa se ponarejajo električna oprema in elektronika, oblačila in modni 
izdelki, dišave in kozmetika ter igrače in igre. Poleg tega številni od teh ponaredkov ne izpolnjujejo standardov, 
zaradi česar ogrožajo zdravje in varnost potrošnikov. 

Ponarejeno blago, ki krši intelektualno lastnino MSP, večinoma prispe po pošti s Kitajske in iz Hongkonga 
(Kitajska). Kriminalci za tihotapljenje ponaredkov, ki kršijo intelektualno lastnino MSP, uporabljajo manj 
tranzitnih vozlišč kot za tihotapljenje blaga, ki krši intelektualno lastnino velikih podjetij. 

Poleg tega je bila približno polovica zaseženih ponaredkov, ki so kršili pravice intelektualne lastnine MSP in so 
bili namenjeni za EU, kupljenih na spletu. 

Sliko, ki temelji na carinskih podatkih o zasegu, dopolnjujejo podatki iz raziskave v okviru pregleda stanja na 
področju intelektualne lastnine za MSP, ki je bila opravljena med MSP po vsej EU. Kaže, da je kršitev izkusilo 15 % 
MSP, ki imajo lastne pravice intelektualne lastnine, pri čemer ta delež pri inovativnih podjetjih znaša skoraj 20 %. 
Ta stopnja je morda še podcenjena, saj 40 % MSP ne spremlja, ali so na trgih prisotni ponaredki njihovih izdelkov. 
Glavni učinek kršitev intelektualne lastnine na MSP je bila večja ozaveščenost o potrebi po zaščiti intelektualne 
lastnine. Med drugimi pomembnimi vplivi ponarejenega blaga na MSP so bili izguba prometa, škoda, povzročena 
ugledu, in izguba konkurenčne prednosti. 

V smislu izvrševanja pravic je najbolj priljubljena oblika odvračanja od ponarejanja med MSP pošiljanje obvestil 
o odstranitvi internetnim platformam. Hkrati pa 11 % malih podjetij, katerih intelektualna lastnina je bila kršena, 
ne izvršuje svojih pravic. Izvršilni postopki se jim namreč zdijo prezapleteni, predolgi in predragi. 

Škodljivi učinki kršitev pravic intelektualne lastnine na poslovanje podjetij so običajno nevarnejši za MSP kot za 
velika podjetja, ki imajo izkušnje in zmogljivosti za spopadanje s tveganji. Medtem ko bodo velika podjetja lahko 
prebrodila učinke zlorabe pravic intelektualne lastnine, MSP morda nimajo zadostnih virov za izravnavo 
gospodarske škode, povzročene s kršitvijo. Poleg tega MSP pogosto ne morejo zagotoviti učinkovite zaščite in 
izvrševanja svoje intelektualne lastnine, saj imajo blagovne znamke omejen geografski obseg, zaščita pa pogosto 
ne velja na drugih trgih (kot je Kitajska), kjer lahko pride do kršitve. Nazadnje, MSP pogosto nimajo zadostnih 
virov in zmogljivosti za spremljanje te grožnje ali za razvoj učinkovitih protiukrepov. 

Glede na ekonometrično analizo v tej študiji ima MSP, katerega intelektualna lastnina je bila kršena, 34 % manj 
možnosti za preživetje kot MSP, ki ni izkusilo kršitve. Povedano drugače, kršitev pravic intelektualne lastnine 
bistveno poveča tveganje, da bo MSP zapustilo trg, saj zaradi tega nadaljnje poslovanje postane nedonosno. 


