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În strategia dezvoltării economice, proprietatea intelectuală reprezintă o componentă
fundamentală care asigură protejarea creațiilor, a inteligenței umane și garantează valorificarea
lor în condițiile pieței libere conducând la dezvoltarea societăţii şi a progresului economic,
generând creşterea PIB-ului şi a nivelului de trai al fiecărui individ, prin dezvoltarea ştiinţei şi a
tehnologiei. O protecție juridică corespunzătoare a drepturilor de proprietate intelectuală
încurajează investițiile, stimulează creșterea economică, asigură un însemnat număr de locuri
de muncă și noi ramuri de activitate, ameliorează calitatea vieții.
Potrivit constatărilor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), drepturile
de proprietate intelectuală bine consolidate şi protejate se corelează pozitiv cu investiţii străine
directe în sensul în care o creştere de 1% a numărului de brevete corespunde unei creşteri de
2,8% a investiţiilor străine directe şi, totodată, o îmbunătăţire de 1% a protecţiei drepturilor de
autor şi a mărcilor măreşte investiţiile străine cu un procent cuprins între 3,8% şi 6,8%.
Asigurarea respectării DPI este unul dintre subiectele abordate intens la nivel internaţional şi
regional, inclusiv în cadrul Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală, Organizaţiei
Mondiale a Comerţului, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a Uniunii Europene, precum şi de
către diverse asociaţii internaţionale ale titularilor de drepturi de proprietate intelectuală, dar şi
în cadrul negocierilor acordurilor bilaterale privind liberul schimb.
În prezent, contrafacerea și pirateria reprezintă principala ameninţare în sfera proprietăţii
intelectuale şi se manifestă ca o industrie, deoarece produce și manipulează sume importante
de bani, obținute prin încălcarea legii. Domeniile cele mai expuse acestui flagel sunt cele din
industria tutunului, a bauturilor alcoolice, IT, bunuri de consum si componente auto. Ţigările
de contrabandă au ajuns să reprezinte, în luna ianuarie a acestui an, 17,8% din piaţă, în
creştere faţă de luna noiembrie 2015, când procentul era de 17,5%, potrivit studiului realizat
de compania de cercetare Novel Research. Comertul ilicit cu tutun aduce pierderi de peste 10
miliarde de euro anual la bugetele de stat al statelor membre UE.
Pentru ca activitatea de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală să fie una funcţională
şi orientată spre îmbunătăţire continuă, este necesară stabilirea unor obiective generale şi a
unor obiective specifice precum şi a măsurilor necesare îndeplinirii acestor obiective.
Până în prezent, în România a fost elaborată și implementată Strategia Naţională în domeniul
Proprietăţii Intelectuale 2010-2015. În anii următori, această strategie trebuie îmbunătățită și
adaptată conform Rezoluției Parlamentului European din 09.06.2015 – Drepturile de
proprietate intelectuală : un plan de acțiune al UE.
Necesitatea asigurării respectării proprietăţii intelectuale este un proces continuu, întrucât este
necesar a fi adaptat la zi, la nevoile societăţii aflată în continuă mişcare şi progres, la
dezvoltarea rapidă a tehnologiei și a sferei digitale, precum și la adaptabilitatea rapidă a crimei
organizate de a ocoli dispoziţiile legale.
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