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STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawiono aktualną analizę skutków globalnego zjawiska handlu towarami
podrabianymi i pirackimi, powszechnie nazywanymi „podróbkami”. W oparciu o analizę
statystyczną unikalnego, globalnego zbioru danych obejmującego prawie pół miliona przypadków
przejęć towarów podrobionych przez organy celne, autorzy opracowania stwierdzają, że udział
towarów podrabianych i pirackich w handlu międzynarodowym jest ogromny.
W 2013 r. międzynarodowy handel towarami podrabianymi i pirackimi stanowił nawet
2,5% światowego obrotu handlowego, a jego wartość oszacowano na 461 mld dolarów
amerykańskich. To tyle samo, co PKB Austrii lub suma PKB Irlandii i Czech. Skala tego zjawiska
wskazuje, że w jego wyniku posiadacze praw, rządy krajowe oraz cała legalna gospodarka mogą
ponosić istotne straty gospodarcze i społeczne. Dowodzi również potęgi finansowej stojących za
nim siatek przestępczych.
Szczegółowa analiza dotycząca sytuacji w Unii Europejskiej wskazuje, że w 2013 r. import
towarów podrabianych i pirackich mógł stanowić nawet 5% całego importu w UE, czyli
równowartość 116 mld dolarów (85 mld euro). Można z tego wywnioskować, że w krajach
rozwiniętych, takich jak państwa członkowskie UE, względne skutki podrabiania produktów są
odczuwane dwukrotnie bardziej dotkliwie niż w skali globalnej. Wydaje się również, że skala tego
zjawiska jest większa niż w poprzedniej dekadzie.
W badaniu przeprowadzonym przez OECD w 2008 r., w oparciu o najrzetelniejsze dane i dostępne
wtedy, bardziej ograniczone, metody analityczne oszacowano, że towary podrabiane i pirackie
mogły stanowić nawet 1,9% łącznej wartości importu na świecie (nawet 200 mld dolarów).
Obecne ożywienie handlu międzynarodowego i otwartość globalnej gospodarki tworzą wiele
nowych możliwości dla fałszerzy i przestępców. Handel towarami podrabianych i pirackimi stał się
poważnym zagrożeniem dla każdej nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
Podarabianie towarów i piractwo mają znaczący wpływ na funkcjonowanie nowoczesnej
gospodarki światowej opartej na innowacjach. Własność intelektualna (WI) stanowi kluczowy
czynnik generujący wartość firm i umożliwiający im osiągnięcie sukcesu na wysoce konkurencyjnych
rynkach. Na poziomie makroekonomicznym ochrona i egzekwowanie WI stanowią siłę napędową
innowacyjności, która przyczynia się do trwałego wzrostu gospodarczego. Biorąc pod uwagę
fundamentalne znaczenie gospodarcze WI, należy podjąć działania służące zwalczaniu zjawisku
podrabiania i piractwa, które poważnie zagrażają zrównoważonym modelom biznesowym opartym
na WI.
Proceder podrabiania i piractwa dotyczy wielu towarów: od dóbr luksusowych i produktów
typu business-to-business, po powszechnie dostępne produkty konsumenckie. Celem
fałszerzy są wszystkie produkty, w przypadku których WI stanowi wartość dodaną z punktu
widzenia posiadaczy praw i uzasadnia różnicę cen. Podrabiane są różne towary: od wysokiej
klasy luksusowych dóbr konsumpcyjnych, takich jak zegarki, perfumy i galanteria skórzana,
przez produkty typu business-to-business, takie jak maszyny, chemikalia lub części zamienne
reprezentujące wszystkie przedziały cenowe, po powszechnie dostępne produkty konsumenckie,
takie jak zabawki, produkty farmaceutyczne, kosmetyki i artykuły spożywcze. Każdy produkt
chroniony prawem własności intelektualnej może zostać podrobiony. Zgłoszono nawet przypadki
przechwytywania podrobionych (sprzedawanych z naruszeniem prawa do znaku towarowego)
świeżych truskawek, bananów, cynamonu lub oleju kokosowego. Niektóre produkty, takie jak
podrobione środki farmaceutyczne, części zamienne i zabawki są bardzo niskiej jakości i mogą
stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.
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Zagrożenie dotyczy wszystkich segmentów rynku. Fałszerze i piraci maksymalizują swoje
zyski, prowadząc działania we wszystkich segmentach rynku. tj. na rynku wtórnym, na którym
konsumenci świadomie kupują produkty podrobione i pirackie, a także na rynku pierwotnym, gdzie
nabywcy podrabianych towarów są oszukiwani, ponieważ wierzą, że dokonują zakupu legalnych
produktów.
Handel towarami podrabianymi i pirackimi jest dynamicznym zjawiskiem na skalę globalną.
W ostatnich latach rynki produktów naruszających prawa własności intelektualnej globalizują
się i stają coraz bardziej podatne na ogólnoświatowe trendy. Ożywienie w handlu po kryzysie
gospodarczym, w tym otwarcie rynków w wielu regionach, powstanie i globalizacja łańcuchów
wartości, a także rozkwit handlu elektronicznego na skalę światową również mają wpływ na
dynamikę globalnego rynku zarówno legalnych, jak i podrabianych towarów.
Towary podrabiane i pirackie pochodzą z różnych krajów i wszystkich kontynentów;
liderem w tym zakresie są Chiny. Choć podrabiane towary mogą pochodzić z dowolnego kraju,
silną grupę na międzynarodowych rynkach towarów podrabianych i pirackich stanowią z
reguły wschodzące gospodarki i kraje o średnich dochodach. Kraje te stanowią „gospodarki
pochodzenia”: ważne punkty tranzytowe w handlu międzynarodowym lub kraje, w których dobra
te są wytwarzane. Największym producentem podrabianych towarów pozostają Chiny. Można
przyjąć, że gospodarki te dysponują zarówno wystarczającą infrastrukturą, jak i możliwościami
produkcyjnymi i technologicznymi, które umożliwiają wymianę handlową na wielką skalę. Nadal
nie powstały tam jednak solidne ramy instytucjonalne, nie przyjęto przepisów prawa regulujących
kwestie ochrony własności intelektualnej i nie wprowadzono mechanizmów ich egzekwowania,
umożliwiających zwalczanie handlu towarami podrobionymi i pirackimi.
Podrabiana jest większość marek. Chociaż wiele firm, których marki padły ofiarą podrabiania
i piractwa ma swoje siedziby w krajach OECD, chińskie firmy również ucierpiały z powodu
tego rodzaju działalności przestępczej. Szczegółowa analiza danych na temat marek, wraz
z informacjami na temat ewidencji posiadaczy naruszonych praw WI wskazuje, że większość
towarów będących celem fałszerzy reprezentuje marki zarejestrowane w krajach OECD - przede
wszystkim w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Japonii, Niemczech,
Wielkiej Brytanii i Luksemburgu. Jednocześnie jednak w krajach wschodzących rośnie liczba
zarejestrowanych posiadaczy praw. Okazuje się na przykład, że wielokrotnie naruszano prawa
własności intelektualnej firm chińskich. Podrabianie i piractwo zagraża wszystkim innowacyjnym
firmom, których globalna strategia rozwoju jest uzależniona od praw WI, niezależnie od tego, czy
zlokalizowane są w krajach rozwiniętych, czy wschodzących.
Szlaki handlowe towarów podrabianych i pirackich są złożone i nieustannie się zmieniają,
podobnie jak pośrednie punkty tranzytowe. W wyniku analizy podrabianych i pirackich
towarów importowanych do UE udało się zidentyfikować szereg ważnych pośrednich punktów
tranzytowych. Niektóre spośród nich, takie jak Hongkong, Chiny czy Singapur, są ważnymi węzłami
handlu międzynarodowego. Inne punkty tranzytowe zlokalizowano w krajach charakteryzujących
się bardzo słabymi strukturami zarządzania, a zarazem obecnością zorganizowanych siatek
przestępczych, a nawet terrorystycznych (np. Afganistan czy Syria). Autorzy analizy wskazują
na znaczące zmiany zachodzące z roku na rok oraz na fakt, iż przestępcy potrafią wykorzystać
pojawiające się luki administracyjne i prawne. Dowodzi to ich umiejętności szybkiej identyfikacji
słabych punktów i luk prawnych, a także wykorzystania możliwości arbitrażu regulacyjnego.
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Zaobserwowano, że przestępcy coraz częściej dokonują niewielkich przesyłek za
pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Można to wytłumaczyć zmniejszającymi się cenami
usług transportowych tego rodzaju oraz rosnącym znaczeniem Internetu i handlu elektronicznego
w wymianie międzynarodowej. Dla osób trudniących się tym procederem jest to sposób na
zminimalizowanie ryzyka wykrycia i związanych z tym sankcji. To z kolei powoduje wzrost kosztów
kontroli i zatrzymywania w urzędach celnych i stanowi poważne wyzwanie dla organów ścigania.
Zarządzanie ogromną ilością przejętych towarów, od ich przetwarzania do utylizacji w sposób
przyjazny dla środowiska, jest obciążeniem dla urzędów celnych i oznacza dodatkowe koszty dla
podatników.
Niezbędne są kolejne analizy, które umożliwią rządom opracowanie indywidualnych i
wspólnych rozwiązań politycznych oraz skuteczne egzekwowanie prawa. Informacje o skali,
zakresie i tendencjach w handlu towarami podrabianymi i pirackimi są kluczowe dla zrozumienia
wyzwań stojących przez rządami i właścicielami praw WI. Dotychczasowe analizy opierają się
jednak na informacjach dotyczących przypadków przechwytywania towarów przez organy celne
i nie obejmują krajowej produkcji i konsumpcji towarów podrabianych i pirackich oraz pirackich
produktów cyfrowych dostępnych w Internecie.
Pełne sprawozdanie udostępniono na stronie www.euipo.europa.eu i www.oecd-ilibrary.org
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