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ÖSSZEFOGLALÁS
E tanulmány naprakész elemzést nyújt a – széles nyilvánosság által hamisítványként ismert –
hamisított és kalóz áruk világkereskedelemre gyakorolt hatásáról. A tanulmány, amely statisztikai
elemzésre és csaknem félmillió, vámhatóságok általi lefoglalást felölelő, globális adatkészletre
támaszkodik, meghatározza a hamisított és kalóz áruk által a nemzetközi kereskedelemből
kiszakított óriási részarányt.
2013-ban a hamisított és kalóz áruk nemzetközi kereskedelme a világkereskedelem mintegy
2,5%-át tette ki, azaz 461 milliárd USD-nek felelt meg. Ez megegyezik Ausztria GDP-jével,
vagy Írország és a Cseh Köztársaság GDP-jének összegével. Mindenekelőtt ez arra hívja fel a
figyelmet, hogy a jogtulajdonosok, a kormányok és a formális gazdaság egészét jelentős gazdasági
és szociális veszteség érheti. számára. Ugyanakkor az effajta kereskedelem mögött álló bűnözői
hálózatok pénzügyi erejére is következtetni enged.
A külön az Európai Unióra vonatkozó elemzésből az derül ki, hogy 2013-ban a hamisított
és kalóz termékek behozatala a teljes behozatal 5%-át tette ki, azaz 116 milliárd USD-re
(85 milliárd EUR) rúgott. Ez azt jelenti, hogy a hamisítás viszonylagos hatása a fejlett országok
csoportjai, így például az EU esetében kétszerese a világ egészében gyakorolt hatásnak. A
jelenség hatálya nagyobbnak tűnik mint egy évtizeddel ezelőtt.
Az OECD még 2008-ban készített tanulmányában szereplő becslés szerint a hamisított és kalóz
áruk a világ importjának legfeljebb 1,9%-át tették ki, ez mintegy 200 milliárd USD-nek felel meg,
a legjobb adatokra és az akkor elérhető korlátozotabb módszerekre támaszkodott. Napjaink újra
élénkülő nemzetközi kereskedelmét és a nyitott világgazdaságot tekintve azonban nincs hiány a
hamisítók és bűnözők rendelkezésére álló lehetőségekből. A hamisított és kalóz áruk kereskedelme
valóban jelentős fenyegetéssé vált a modern, tudásalapú gazdaságok számára.
A hamisítás és kalózkodás kérdése innováció vezérelt a globális gazdaságban. A szellemi tulajdon
kulcsfontosságú értékteremtő tényező a vállalatok számára, és a siker elérését lehetővé tevő
tényező a versenypiacokon. Makrogazdasági szinten a szellemi tulajdon védelme és érvényesítése
az innováció fő ösztönzőinek egyike, és így hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedéshez.
Tekintettel a szellemi tulajdon alapvető gazdasági jelentőségére, közvetlenül kell megcélozni a
hamisítást és a kalózkodást mint a szellemi tulajdonon alapuló, fenntartható üzleti modelleket
érintő egyik kulcsfontosságú fenyegetést.
A hamisítás és a kalózkodás sok terméket érint, a luxuscikkektől és a vállalkozások
között értékesített termékektől kezdve az általános fogyasztási cikkekig. Minden olyan
termék, amelynek esetében a szellemi tulajdon növeli az értéket a jogtulajdonosok számára és
árkülönbséget teremt, a hamisítók célpontjává válik. A hamisított termékek köre a viszonylag
drága luxus fogyasztási cikkektől, például az óráktól, parfümöktől és bőráruktól a vállalatok közötti
kereskedelemben forgó termékeken, így a minden árkategóriát felölelő gépeken, vegyi anyagokon
és alkatrészeken át az általános fogyasztási cikkekig – például játékszerekig, gyógyszerekig,
kozmetikai cikkekig és élelmiszerekig terjed. Ami azt illeti, minden szellemi tulajdonnal védett
termék hamisítható. A nyilvántartásokban még hamisított (védjegyet bitorló) friss eper, banán,
fahéj és kókuszolaj lefoglalása is szerepel. Egyes hamisított termékek, például gyógyszerek,
alkatrészek és játékszerek minősége nagyon gyenge, és ezek jelentős egészségügyi és biztonsági
kockázatot hordozhatnak.
Valamennyi piaci szegmens a célkeresztben áll. A hamisítók és kalózok úgy maximalizálják
hasznukat, hogy minden lehetséges piaci szegmenst célba vesznek. Ez magában foglalja a
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másodlagos piacokat, amelyeken a fogyasztók tudatosan vásárolnak jogbitorló termékeket a
hamisítóktól és kalózoktól, valamint az elsődleges piacokat, amelyeken becsapják a hamisított
áruk vásárlóit, akik azt hiszik, hogy jogszerű termékeket vásárolnak.
A hamisított és kalóz áruk kereskedelme globális és dinamikus jelenség. Az utóbbi időkben a
szellemi tulajdonjogokat bitorló termékek piacai egyre inkább globalizálódnak, és azokra globális
trendek hatnak. A kereskedelem válság utáni élénkülése, ezen belül a sok régióban fokozódó
piacnyitás, az értékláncok megjelenése és globalizálódása, valamint a világkereskedelemben az
elektronikus kereskedelem fellendülése mind-mind együtt hat, és ezek határozzák meg a világpiaci
dinamikát, a jogszerű és a hamisított áruk tekintetében egyaránt.
A hamisított és kalóz termékek lényegében valamennyi kontinens bármely gazdaságából
származhatnak. Úgy tűnik, hogy a legnagyobb előállító gazdaság Kína. Jóllehet a hamisított
áruk bármely gazdaságból eredhetnek, az átlagot tekintve a hamisított és kalóz áruk
nemzetközi piacainak fontos szereplői rendszerint a közepes jövedelmű és feltörekvő
gazdaságok. Ezeket „származási gazdaságként” azonosítják, vagy a nemzetközi kereskedelem
fontos tranzitpontjaiként, vagy előállító gazdaságként; a legnagyobb előállító gazdaság Kína.
Sejthető, hogy e gazdaságok rendszerint elegendő infrastruktúrával, valamint termelő és
technológiai kapacitással rendelkeznek, ami lehetővé teszi a nagyléptékű kereskedelmet.
Ugyanakkor feltehetőleg olyan gazdaságokról van szó, amelyek nem alakítottak ki megbízható
intézményi kereteket, ezen belül a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogszabályokat és végrehajtási
gyakorlatokat, hogy küzdjenek a hamisított áruk e kereskedelme ellen.
A hamisítás a legtöbb márkát sújtja. Jóllehet ezek közül sok az OECD-országokban található,
Kína is célpont. A márkákra vonatkozó adatok részletes elemzéséből, valamint a bitorolt
szellemi tulajdon jogosultjainak bejegyzésére vonatkozó adatokból az derül ki, hogy a hamisítók
által célba vett termékek többségét OECD-országokban jegyezték be – elsősorban az Egyesült
Államokban, Olaszországban, Franciaországban, Svájcban, Japánban, Németországban, az
Egyesült Királyságban és Luxemburgban. A feltörekvő gazdaságokban azonban szintén a
bejegyzett jogtulajdonosok számának növekedése tapasztalható. A legújabb adatok például
azt mutatják, hogy kínai vállalatok szellemitulajdon-jogait is gyakran megsértik. Működjön akár
a fejlett gazdaságokban, akár a gyorsan növekvő feltörekvő gazdaságokban, minden innovatív
vállalat veszélyben van, amely globális fejlesztési stratégiáját támogatandó szellemi tulajdonra
támaszkodik.
A hamisított és kalóz áruk kereskedelmi útvonalai bonyolultak, és dinamikusan változhatnak,
ideértve a köztes tranzitpontokat is. Egy EU-ba irányuló hamisított és kalóz behozatalt vizsgáló
elemzés azonosította a fontos köztes tranzitpontok egy csoportját. Ezek közül néhány, mint
például Hongkong, Kína vagy Szingapúr általában a nemzetközi kereskedelemnek is fontos
csomópontjai. A többi tranzitpont körében olyan gazdaságokat találunk, amelyek nagyon gyenge
irányítással rendelkeznek, és amelyekben erőteljesen jelen vannak szervezett bűnözői, sőt, akár
terrorista hálózatok (pl. Afganisztán vagy Szíria). Az elemzés azt mutatja, hogy az irányítás új
hiányosságainak a csempészek általi kihasználásával párhuzamosan évről évre jelentősek a
változások. Ebben megmutatkozik, hogy a hamisítók és a bűnözői hálózatok képesek gyorsan
azonosítani a gyenge pontokat és a hiányosságokat, és ezt követően kihasználni az arbitrázs
lehetőségeit.
Folyamatosan növekszik a többnyire postai úton vagy futárszolgálat útján feladott, kis
szállítmányok részaránya. Ez nyilvánvalóan az ilyen szállítási módok csökkenő költségeivel,
valamint az internet és az elektronikus kereskedelem nemzetközi kereskedelemben betöltött
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növekvő jelentőségével magyarázható. A csempészek számára a kis szállítmányok arra is jók,
hogy elkerüljék a felderítést és minimalizálják a szankciók kockázatát. Ez viszont növeli az
ellenőrzések és a vámhatóságok általi lefoglalások költségét, és jelentős további kihívásokat jelent
a végrehajtó hatóságok számára. A lefoglalások ilyen nagy volumenének kezelése, a feldolgozástól
a környezetbarát módon történő megsemmisítésig, jelentős terhet ró a vámhatóságok működésére,
és költséget jelent az adófizetők számára.
További vizsgálatok szükségesek a kihívás kezelésére, hogy az országok, egyénileg és
együttműködve, stratégiát és végrehajtási megoldásokat dolgozzanak ki. A hamisított és kalóz áruk
kereskedelmének nagyságrendjére, hatókörére és tendenciáira vonatkozó információk kritikus
fontosságúak a kormányok és a jogtulajdonosok előtt álló kihívások jellegének megértéséhez. A
jelenlegi eredmények azonban a vámhatóságok általi lefoglalások megfigyelésére támaszkodnak,
és nem foglalják magukban a belföldön előállított és elfogyasztott hamisított és kalóz termékeket
és az interneten forgalmazott kalóz digitális termékeket, amely kiegészítő elemzést kíván.
A jelentés teljes szövege a következő címeken érhető el: www.euipo.europa.eu és
www.oecd-ilibrary.org
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