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РЕЗЮМЕ
В настоящото проучване се предлага актуален анализ на въздействието върху глобалната 
търговия с фалшифицирани и пиратски продукти, известни на широката общественост 
като „фалшификати“. С помощта на статистически анализ и чрез използването на 
уникален глобален набор от данни за почти половин милион конфискации на митническите 
служби, проучването установява огромния дял на фалшифицираните и пиратските стоки 
в рамките на международната търговия. 

През 2013 г. международната търговия с фалшифицирани и пиратски продукти 
представляваше до 2,5 % от световната търговия или цели 461 милиарда USD. Това е 
колкото БВП на Австрия или общия БВП на Ирландия и Чешката република. Преди всичко 
обаче това подчертава факта, че носители на права, правителства и обикновената икономика 
като цяло може да претърпят значителни икономически и социални загуби. Също така и 
признак и на финансовото могъщество на престъпните мрежи, стоящи зад тази търговия.

Специален анализ на Европейския съюз показва, че през 2013 г. вносът на 
фалшифицирани и пиратски продукти е възлизал на до 5 % от общия внос или 116 
милиарда USD (85 милиарда ЕUR). Това показва, че относителното въздействие на 
фалшифицирането е два пъти по-голямо за група развити държави, като ЕС, отколкото за 
света като цяло. Обхватът на този феномен изглежда е по-обширен, отколкото преди едно 
десетилетие. Проучване на ОИСР от 2008 г. показва, че на фалшифицираните и пиратските 
стоки се пада около 1,9 % от световния внос, или до 200 милиарда USD, основавайки 
се на най-добрите данни и по-ограничените методи за онова време. В условията на 
днешното съживяване на международната търговия и отворената глобална икономика 
фалшификаторите и престъпниците разполагат с безброй възможности. И наистина, 
търговията с фалшифицирани и пиратски стоки се превърна в колосална заплаха за всяка 
модерна икономика, базираща се на знанието.

Темата за фалшифицирането и пиратството в движена от иновациите глобална 
икономика. Интелектуалната собственост (ИС) е основен генератор на стойност за 
фирмите и предпоставка за успех на конкурентните пазари. На макроикономическо равнище 
защитата и прилагането на правата на ИС са един от основните движещи фактори за иновации, 
които допринасят за устойчивия икономически растеж. Поради основното икономическо 
значение на ИС, усилията трябва да бъдат директно насочени срещу фалшифицирането и 
пиратството като главна заплаха за устойчивите бизнес модели, основани на ИС.

Много продукти са засегнати от фалшифицирането и пиратството — от луксозни и 
предназначени за промишлеността стоки до обикновени потребителски продукти. 
Всеки продукт, към който ИС добавя икономическа стойност за носителите на права и създава 
разлики в цените, става обект на фалшифициране. Фалшифицираните продукти варират 
от сравнително авангардни, луксозни потребителски стоки, като часовници, парфюми или 
кожени изделия, през продукти за промишлеността, като машини, химикали или резервни 
части във всички ценови обхвати, до обикновени потребителски продукти, като играчки, 
лекарствени, козметични и хранителни продукти. В действителност всеки продукт със 
защитена ИС може да бъде фалшифициран. Поставени са дори рекорди на конфискувани 
фалшифицирани (в нарушение на права за марки) пресни ягоди, банани, канела или кокосово 
масло. Някои фалшифицирани продукти, като лекарства, резервни части и играчки, са с 
много ниско качество и могат да бъдат съществена заплаха за здравето и безопасността. 

Всички пазарни сегменти са обект на фалшифициране и пиратство. Фалшификаторите 
и пиратите повишават максимално своите печалби, като се насочват към всички потенциални 
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пазарни сегменти. Това включва вторични пазари, където потребителите купуват доброволно 
продукти с нарушено право на ИС от фалшификатори и пирати, и първични пазари, на които 
купувачите на фалшифицирани стоки биват измамени, вярвайки, че купуват законни стоки.

Търговията с фалшифицирани и пиратски продукти е глобално и динамично явление. 
Напоследък пазарите за продукти с нарушено право на ИС стават все по-глобализирани и 
засегнати от глобалните тенденции. Следкризисното съживяване на търговията, включително 
разширяващото се отваряне на пазари в много региони, появата и глобализацията на 
вериги за създаване на стойност и процъфтяването на електронната търговия на глобално 
равнище — всички тези фактори са в основата на динамиката на глобалния пазар за законни 
и фалшифицирани стоки. 

Фалшифицираните и пиратските продукти могат да произхождат на практика от всички 
икономики на всички континенти; Китай се очертава като най-голямата произвеждаща 
ги икономика. Фалшифицираните стоки могат да произхождат от всяка икономика, но, 
средно статистически, бързоразвиващите се икономики със средни доходи са 
обикновено важните субекти на международните пазари за фалшифицирани и 
пиратски стоки. Те се определят като „икономики на произход“, било като важни транзитни 
пунктове в международната търговия, или като произвеждащи икономики, най-голямата 
от които е Китай. Усещането е, че тези икономики обикновено имат както достатъчно 
развита инфраструктура, така и производствени и технологични възможности, позволяващи 
широкомащабна търговия. От друга страна, възможно е тези икономики да не са развили 
солидни институционални рамки, включително свързани с ИС законодателни практики и 
практики на правоприлагане за борба срещу такава търговия с фалшификати.

Повечето марки са засегнати от фалшифициране. Много от тях са в държавите от ОИСР, 
но Китай също е обект на тази дейност. Подробен анализ на данните относно марките, 
в съчетание с информация за регистрацията на носителите на права с нарушено право на 
ИС, показва, че повечето продукти, които са обект на фалшифициране, са регистрирани в 
държавите от ОИСР — главно в САЩ, Италия, Франция, Швейцария, Япония, Германия, 
Обединеното кралство и Люксембург. В бързоразвиващите се икономики също се увеличава 
броят на регистрирани носители на права. Скорошни данни показват например, че правата 
на ИС на китайските дружества често се нарушават. Независимо дали са в развити или 
в бързоразвиващи се икономики, всички иновативни дружества, които разчитат на ИС в 
подкрепа на своята стратегия за глобално развитие, са изложени на риск. 

Маршрутите за търговия с фалшифицирани и пиратски стоки са сложни и могат 
да се променят динамично, включително междинните транзитни пунктове. Анализ 
на вноса на фалшифицирани и пиратски стоки в ЕС установи редица важни междинни 
транзитни пунктове. Някои от тях, като например Хонг Конг, Китай или Сингапур, са важни 
разпределителни центрове на международната търговия изобщо. Други транзитни пунктове 
включват икономики с много слабо управление и силно присъствие на мрежи на организирана 
престъпност или дори на терористи (напр. Афганистан или Сирия). Анализът показва 
значителни промени от година на година, тъй като трафикантите използват нови слабости 
в управлението. Това отразява способността на фалшификаторите и престъпните мрежи 
бързо да откриват слабите места и пропуските и съответно възможностите за избягване на 
арбитраж.

Делът на малките пратки, най-често по пощата или чрез експресни куриери, 
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продължава да расте. Това очевидно се дължи на намаляващите цени на тези начини на 
транспорт и нарастващото значение на интернет и електронната търговия в международния 
търговски обмен. За трафикантите малките пратки са също така начин за избягване на 
откриването им и свеждане до минимум на риска от санкции. Това на свой ред повишава 
разходите на митническите служби за проверки и задържане и изправя правоприлагащите 
органи пред съществени допълнителни предизвикателства. Управлението на толкова голям 
обем конфискации — от обработка до екологосъобразното им унищожаване, представлява 
значително натоварване за работата на митническите служби и съществен разход за 
данъкоплатците.

Необходими са повече проучвания за справяне с това предизвикателство, така че 
държавите да могат – самостоятелно или съвместно – да изготвят политики и да намират 
решения в областта на правоприлагането. Информацията относно величината, обхвата и 
тенденциите в търговията с фалшифицирани и пиратски стоки е от решаващо значение 
за разбиране на естеството на предизвикателствата пред правителствата и носителите 
на права. Настоящите резултати обаче се основават на информация от конфискации на 
митническите служби и не включват вътрешно произвежданите и търгувани в държавите 
фалшифицирани и пиратски продукти, както и пиратските дигитални продукти в интернет, 
което навежда на нуждата от допълнителен анализ.

Пълният текст на доклада е на разположение на www.euipo.europa.eu и www.oecd-ilibrary.
org
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