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ZHRNUTIE
Táto štúdia poskytuje aktuálnu analýzu vplyvu falšovaných a pirátskych výrobkov na
celosvetový obchod, ktoré verejnosť pozná pod názvom napodobeniny. S pomocou štatistickej
analýzy a na základe jedinečného, globálneho súboru údajov o takmer polmilióne zhabaní colnými
orgánmi táto štúdia poukazuje na obrovský podiel, ktorý falšovaný a pirátsky tovar predstavuje v
oblasti medzinárodného obchodu.
V roku 2013 predstavoval obchod s falšovanými a pirátskymi výrobkami až 2,5 % svetového
obchodu alebo až 461 miliárd USD. Tieto čísla predstavujú ekvivalent HDP Rakúska alebo súčet
HDP Írska a Českej republiky. Tieto údaje predovšetkým zdôrazňujú ekonomické straty, ako aj
straty spoločenského charakteru, ktoré môžu utrpieť držitelia práv, vlády a celková ekonomika.
Naznačuje to aj finančnú silu zločineckých sietí, ktoré sú za týmto obchodom.
Z osobitnej analýzy Európskej únie vyplýva, že v roku 2013 tvoril dovoz falšovaných a
pirátskych výrobkov až 5 % dovozu alebo až 116 miliárd USD (85 miliárd EUR). Tieto čísla
svedčia o tom, že relatívny vplyv falšovania je dvakrát vyšší v skupine vyspelých krajín, ako je EÚ,
než celkovo vo svete. Rozsah tohto javu sa zdá byť väčší ako pred desiatimi rokmi.
Štúdia OECD z roku 2008 dospela k záveru, že falšovaný a pirátsky tovar tvorí 1,9 % svetového
dovozu, čo predstavuje až 200 miliard USD. Štúdia vychádzala z najlepších údajov a metód, ktoré
boli v tej dobe k dispozícii. Súčasné oživenie medzinárodného obchodu a otvoreného globálneho
hospodárstva prináša falšovateľom a zločincom dostatok príležitostí. Obchod s falšovaným a
pirátskym tovarom je v skutočnosti veľkou hrozbou pre každú modernú znalostnú ekonomiku.
Falšovanie tovaru a pirátstvo hrá dôležitú rolu v globálnej ekonomike, ktorá je založená
na inováciách. Duševné vlastníctvo vytvára pre firmy kľúčové hodnoty a je vstupnou bránou k
úspechu na konkurenčných trhoch. Na makroekonomickej úrovni je ochrana a presadzovanie
duševného vlastníctva jednou z hlavných hnacích síl inovácie a tým prispieva k udržateľnému
hospodárskemu rastu. Vzhľadom na zásadný hospodársky význam duševného vlastníctva sa
treba priamo zamerať na falšovanie a pirátstvo ako na hlavnú hrozbu pre udržateľné obchodné
modely založené na duševnom vlastníctve.
Falšovaniu a pirátstvu podlieha široké spektrum výrobkov, a to od luxusného a obchodného
tovaru až po bežný spotrebný tovar. Cieľom falšovateľov sa stáva každý výrobok, pri ktorom
duševné vlastníctvo znamená pre držiteľov práv pridanú ekonomickú hodnotu a vytvára cenové
rozdiely. Falšované výrobky siahajú od pomerne luxusného spotrebného tovaru najvyššej kategórie,
ako sú hodinky, parfumy alebo kožené výrobky, cez obchodný tovar, ako sú stroje, chemické látky
alebo náhradné diely, a to vo všetkých cenových kategóriách, až po bežné spotrebné výrobky, ako
sú hračky, lieky, kozmetika a potraviny. V skutočnosti možno falšovať každý výrobok chránený
duševným vlastníctvom. Existujú dokonca záznamy o zhabaných napodobeninách (porušujúcich
ochrannú známku) čerstvých jahôd, banánov, škorice alebo kokosového oleja. Niektoré falšované
výrobky, napríklad lieky, náhradné diely a hračky, majú veľmi nízku kvalitu a môžu predstavovať
vážnu hrozbu pre zdravie a bezpečnosť.
Zasiahnuté sú všetky segmenty trhu. Falšovatelia a piráti maximalizujú svoje zisky, pretože
sa zameriavajú na všetky potenciálne segmenty trhu. Patria sem sekundárne trhy, na ktorých
spotrebitelia ochotne nakupujú falšované výrobky od falšovateľov a pirátov, a primárne trhy, na
ktorých sú kupujúci falšovaného tovaru klamaní, pretože sú presvedčení o tom, že kupujú pravý
tovar.
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Obchod s falšovaným a pirátskym tovarom je celosvetový a dynamický jav. V poslednom
čase sa trhy s výrobkami v rozpore s duševným vlastníctvom stali čoraz globalizovanejšími a
sú ovplyvnené celosvetovými trendmi. Oživenie obchodu po skončení krízy viedlo v mnohých
regiónoch k väčšiemu otvoreniu trhov, k vzniku a globalizácii hodnotových reťazcov a k rozvoju
elektronického obchodovania v rámci svetového obchodu, pričom všetky stimulujú a podporujú
dynamiku globálneho trhu s pravým a falšovaným tovarom.
Falšované a pirátske výrobky môžu pochádzať z prakticky všetkých ekonomík na všetkých
kontinentoch, pričom ako najväčšia výrobná ekonomika sa javí Čína. Kým falšovaný
tovar môže pochádzať z ktorejkoľvek ekonomiky, ako najdôležitejší hráči na medzinárodných
trhoch s falšovaným a pirátskym tovarom sa javia ekonomiky so strednými príjmami a
rozvíjajúce sa ekonomiky. Označujú sa ako tzv. ekonomiky pôvodu, a to buď ako významné
tranzitné body v rámci medzinárodného obchodu, alebo ako výrobné ekonomiky, pričom najväčšou
výrobnou ekonomikou je Čína. Intuitívne majú tieto ekonomiky tendenciu disponovať dostatočnou
infraštruktúrou, ako aj výrobnými a technologickými možnosťami, ktoré umožňujú obchod vo
veľkom rozsahu. Tieto ekonomiky napriek tomu nemuseli rozvinúť riadne inštitucionálne rámce
vrátane právnych predpisov v oblasti duševného vlastníctva a ich presadzovania s cieľom bojovať
proti takémuto obchodu s falšovaným tovarom.
Falšovanie sa týka väčšiny značiek. Aj keď mnohé z nich majú sídlo v krajinách OECD,
cieľom falšovania sa stala aj Čína. Z podrobnej analýzy údajov o značkách spolu s informáciami
o registrácii práv vlastníkov porušovaného duševného vlastníctva vyplýva, že väčšina výrobkov,
na ktoré sa falšovatelia zameriavajú, je zaregistrovaná v krajinách OECD, najmä v USA, Taliansku,
vo Francúzsku, Švajčiarsku, v Japonsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve a Luxembursku.
Rozvíjajúce sa ekonomiky však takisto zaznamenávajú nárast registrovaných držiteľov práv.
Napríklad z nedávnych údajov vyplýva, že práva duševného vlastníctva čínskych spoločností boli
často porušované. Bez ohľadu na to, či sa nachádzajú vo vyspelých ekonomikách alebo v rýchlo
rastúcich rozvíjajúcich sa ekonomikách, ohrozené sú všetky inovačné spoločnosti, ktoré sa v rámci
podpory svojej globálnej stratégie rozvoja opierajú o duševné vlastníctvo.
Obchodné cesty falšovaného a pirátskeho tovaru sú zložité a môžu sa dynamicky meniť
vrátane sprostredkovateľských tranzitných bodov. Pri analýze falšovaného a pirátskeho dovozu
do EÚ sa zistil rad dôležitých sprostredkovateľských tranzitných bodov. Niektoré z nich, napríklad
Hongkong, Čína alebo Singapur, sú vo všeobecnosti dôležitými uzlami medzinárodného obchodu.
Medzi ostatné tranzitné body patria ekonomiky s veľmi slabým riadením a silnou prítomnosťou
organizovaných zločineckých, alebo dokonca teroristických sietí (napr. Afganistan alebo Sýria).
Analýza preukázala, že z roka na rok dochádza k výrazným zmenám, keďže priekupníci využívajú
nové medzery v riadení. To poukazuje na schopnosť falšovateľov a zločineckých sietí rýchlo odhaliť
slabé miesta a medzery a následne využiť príležitosti na arbitráž.
Neustále rastie podiel malých zásielok zasielaných prevažne poštou alebo expresnou
doručovateľskou službou. Zjavne k tomu dochádza z dôvodu znižovania nákladov na tieto
spôsoby dopravy a rastúceho významu internetu a elektronického obchodovania v rámci
medzinárodného obchodu. Pre priekupníkov sú malé zásielky tiež spôsobom, ako sa vyhnúť
odhaleniu a minimalizovať riziko sankcií. Na druhej strane sa tým zvyšujú náklady colných
orgánov na kontroly a zadržiavanie tovaru, čo pre orgány presadzovania práva predstavuje ďalšie
veľké výzvy. Riadenie takéhoto obrovského množstva zhabaného tovaru, a to od spracovania po
jeho ekologickú likvidáciu, predstavuje značnú záťaž pre činnosť colných orgánov a náklady pre
daňových poplatníkov.
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K vyriešeniu tohto problému je potrebné ďalšie vyšetrovanie, aby štáty mohli, či už individuálne
alebo vo vzájomnej spolupráci, zaviesť vhodnú politiku a metódy jej presadzovania. Informácie
o veľkosti, rozsahu a trendoch obchodovania s falšovaným a pirátskym tovarom majú zásadný
význam pre pochopenie podstaty problémov, ktorým čelia vlády a držitelia práv. Súčasné výsledky
však vychádzajú z údajov o zhabaniach colnými orgánmi a nezahŕňajú falšovaný a pirátsky tovar a
pirátske digitálne výrobky na internete vyrábané a spotrebúvané na domácej pôde. Z toho dôvodu
budú teda ešte potrebné doplňujúce analýzy.
Úplná správa je k dispozícii na stránkach www.euipo.europa.eu a www.oecd-ilibrary.org.
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