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SANTRAUKA
Šiame tyrime pateikiama naujausia visuotinės prekybos suklastotais ir piratiniais gaminiais,
plačiosios visuomenės dar vadinamais „klastotėmis“, analizė. Naudojantis statistine analize ir
unikaliu pasaulinio masto duomenų rinkiniu, kuriame pateikta informacija apie beveik pusę milijono
prekių konfiskavimo muitinėje atvejų, tyrime nustatyta, kad didžiulę tarptautinės prekybos dalį
sudaro suklastotos ir piratinės prekės.
2013 m. tarptautinė prekyba suklastotais ir piratiniais gaminiais sudarė iki 2,5 proc. pasaulio
prekybos, t. y. apie 461 mlrd. USD. Ši suma atitinka Austrijos BVP arba bendrą Airijos ir Čekijos
BVP. Visų pirma tai reiškia, kad teisių turėtojai, vyriausybės ir visa ekonomika gali patirti didelius
ekonominius ir socialinius nuostolius. Taip pat iš to galima spręsti apie tokia prekyba užsiimančių
nusikaltėlių tinklų finansinę galią.
Konkrečios Europos Sąjungos atliktos analizės duomenys rodo, kad 2013 m. suklastotų ir
piratinių gaminių importas sudarė iki 5 proc. viso importo, arba apie 116 mlrd. USD (85 mlrd.
EUR). Iš to galima spręsti, kad išsivysčiusių šalių grupėje, kaip antai ES, santykinis klastojimo
poveikis yra du kartus didesnis nei visame pasaulyje. Reiškinio mastas atrodo didesnis nei prieš
dešimt metų.
Dar 2008 m. atliktame EBPO tyrime apskaičiuota, naudojantis geriausiais tuo metu turėtais
duomenimis ir labiau ribotais metodais, kad suklastotos ir piratinės prekės sudarė iki 1,9 proc.
pasaulio importo arba iki 200 mlrd. USD. . Šiandien, vykstant tarptautinės prekybos ir atviros
pasaulinės ekonomikos atgaivinimui, klastotojams ir nusikaltėliams netrūksta galimybių užsiimti
klastojimo veikla. Iš tiesų prekyba suklastotomis ir piratinėmis prekėmis tapo didele grėsme bet
kuriai šiuolaikinei žinių ekonomikai.
Klastojimo ir piratavimo klausimas yra svarbus inovacijomis paremtoje globalioje
ekonomikoje. Intelektinė nuosavybė yra svarbus įmonių pelno šaltinis ir konkurencingose rinkose
sėkmę užtikrinantis veiksnys. Makroekonominiu lygmeniu intelektinės nuosavybės apsauga ir
teisių gynimas yra vienas pagrindinių inovacijas skatinančių veiksnių, kuris prisideda prie tvaraus
ekonomikos augimo. Atsižvelgiant į esminę ekonominę intelektinės nuosavybės svarbą, su
klastojimu ir piratavimu turi būti tiesiogiai kovojama, kaip su svarbia grėsme tvariems intelektine
nuosavybe grindžiamiems veiklos modeliams.
Klastojama ir piratiniu būdu atgaminama daugelis gaminių, pradedant prabangos ir verslo
subjektų verslo subjektams gaminamomis prekėmis ir baigiant kasdienio vartojimo
prekėmis. Bet koks gaminys, kurio intelektine nuosavybe teisių subjektams sukuriama papildoma
ekonominė vertė ir kainų skirtumai, tampa klastotojų taikiniu. Suklastoti gaminiai gali būti
vartotojams skirtos palyginti aukštos klasės prabangos prekės, pvz., rankiniai laikrodžiai, kvepalai
arba odos dirbiniai, taip pat verslo subjektų verslo subjektams gaminamos prekės, pvz., visoms
kainų grupėms priklausančios staklės, cheminės medžiagos arba atsarginės dalys, ir kasdienio
vartojimo prekės, pvz., žaislai, vaistiniai preparatai, kosmetikos gaminiai ir maisto produktai. Iš
tiesų kiekvienas intelektinės nuosavybės teisėmis apsaugotas gaminys gali būti suklastotas. Yra
netgi duomenų apie konfiskuotas suklastotas (pažeistos teisės į prekių ženklą) šviežias braškes,
bananus, cinamoną ar kokosų aliejų. Kai kurie suklastoti gaminiai, pvz., vaistiniai preparatai,
atsarginės dalys ir žaislai, yra labai prastos kokybės ir gali kelti didelę grėsmę sveikatai ir saugai.
Taikomasi į visus rinkos segmentus. Klastotojai ir piratai kuo didesnį pelną užsitikrina taikydamiesi
į visus galimus rinkos segmentus. Tai apima antrines rinkas, kuriose vartotojai savanoriškai iš
klastotojų ir piratų perka gaminius, pagamintus pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, ir
2

Prekyba suklastotomis ir piratinėmis prekėmis.
EKONOMINIO POVEIKIO NUSTATYMAS

Santrauka

pirmines rinkas, kuriose suklastotų prekių pirkėjai yra apgaudinėjami ir tiki, kad nusipirko teisėtai
pagamintus gaminius.
Prekyba suklastotomis ir piratinėmis prekėmis yra pasaulinis ir dinamiškas reiškinys.
Pastaruoju metu gaminių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, rinkos tampa
vis labiau globalizuotos ir yra veikiamos pasaulinių tendencijų. Įtakos tam turi pokrizinis prekybos
atsigavimas, t. y. visi veiksniai, įskaitant didėjantį rinkų atsivėrimą daugelyje regionų, vertės
grandinių atsiradimą bei globalizaciją ir pasaulio mastu suklestėjusią elektroninę prekybą, jais taip
pat grindžiama teisėtų ir suklastotų prekių pasaulinių rinkų dinamika.
Suklastoti ir piratiniai gaminiai gali būti kilę beveik iš bet kurios šalies, esančios bet
kuriame žemyne; atrodo, jog Kinija yra toji šalis, kurioje jų pagaminama daugiausia. Nors
suklastotos prekės gali būti kilusios iš bet kurios šalies, svarbios suklastotų ir piratinių prekių
rinkų dalyvės paprastai būna vidutines pajamas gaunančios ir besiformuojančios rinkos
ekonomikos šalys. Kaip svarbūs tarptautinės prekybos tranzito punktai arba kaip gamybos
šalys, iš kurių didžiausia yra Kinija, jos vadinamos „kilmės šalimis“. Nenuostabu, kad šios šalys
paprastai turi ir tinkamą infrastruktūrą, ir našumą užtikrinančius technologinius pajėgumus, kuriais
sudaromos sąlygos plataus masto prekybai. Vis dėlto šiose šalyse gali nebūti gerai išvystytų,
patikimų institucinių sistemų, įskaitant su intelektine nuosavybe susijusių teisės aktų ir teisių
gynimo metodų, skirtų kovoti su tokia prekyba suklastotomis prekėmis.
Klastojama dauguma prekės ženklų. Nors dauguma jų registruoti EBPO šalyse, klastojami
ir Kinijos prekės ženklai. Išsami prekės ženklų duomenų analizė kartu su informacija apie
pažeistų intelektinės nuosavybės teisių subjektų registraciją rodo, kad dauguma klastotojų
klastojamų gaminių yra registruoti EBPO šalyse, pirmiausia Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Italijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Japonijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Liuksemburge.
Tačiau besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse taip pat daugėja registruotų teisių subjektų.
Pavyzdžiui, iš naujausių duomenų matyti, kad dažnai pažeidžiamos Kinijos bendrovių intelektinės
nuosavybės teisės. Tokia rizika kyla visoms novatoriškoms bendrovėms, kurios savo pasaulinei
plėtros strategijai remti kliaujasi intelektine nuosavybe, nesvarbu, ar jos yra įsikūrusios išsivysčiusios
ekonomikos šalyse, ar sparčiai augančios besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse.
Prekybos suklastotomis ir piratinėmis prekėmis keliai, įskaitant tarpinius tranzito punktus,
yra sudėtingi ir gali dinamiškai keistis. Atlikus į ES importuojamų suklastotų ir piratinių prekių
analizę, nustatyti tam tikri svarbūs tarpiniai tranzito punktai. Kai kurie jų, pvz., Honkongas, Kinija
ar Singapūras, apskritai yra svarbūs tarptautinės prekybos centrai. Kiti tranzito punktai yra šalys
su silpnu valdymu ir aktyviai veikiančiais organizuotais nusikaltėlių ar netgi teroristų tinklais (pvz.,
Afganistanas ar Sirija). Atlikus analizę, nustatyta, kad metai iš metų vyksta dideli pokyčiai, nes
prekeiviai išnaudoja vis naujas valdymo spragas. Tai atspindi klastotojų ir nusikaltėlių tinklų
gebėjimą greitai nustatyti silpnas vietas bei spragas ir išnaudoti arbitražo galimybes.
Mažų siuntų, daugiausia siunčiamų paštu arba naudojantis greitojo gabenimo paslaugomis,
dalis nuolat auga. Ko gero, taip yra dėl mažėjančių tokio gabenimo rūšių išlaidų ir didėjančios
interneto bei elektroninės prekybos svarbos tarptautinės prekybos srityje. Prekeiviams mažos
siuntos taip pat yra būdas išvengti aptikimo ir kuo labiau sumažinti nuobaudų riziką. Dėl to
atitinkamai didėja muitinės atliekamų siuntų patikrų ir jų sulaikymo išlaidos, o teisėsaugos
tarnyboms kyla didelių papildomų sunkumų. Tokio didelio konfiskuotų siuntų kiekio tvarkymas,
pradedant jų tikrinimu ir baigiant sunaikinimu aplinką tausojančiu būdu, yra didelė našta muitinei ir
didelės išlaidos mokesčių mokėtojams.
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Siekiant spręsti šią problemą reikia atlikti daugiau tyrimų, kad šalys galėtų ir atskirai, ir
kartu parengti politikos priemones ir teisių gynimo sprendimus. Informacija apie prekybos
suklastotomis ir piratinėmis prekėmis apimtį, mastą ir tendencijas yra labai svarbi siekiant suprasti
vyriausybėms ir teisių subjektams kylančių sunkumų pobūdį. Tačiau šiuo metu turimi rezultatai
gauti remiantis informacija apie muitinės konfiskuotas prekes ir neapima ES viduje gaminamų ir
naudojamų suklastotų ir piratinių gaminių bei piratinės skaitmeninės produkcijos internete, kam
reikalinga papildoma analizė.

Išsamią ataskaitą galima rasti adresu www.euipo.europa.eu ir www.oecd-ilibrary.org.
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