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POVZETEK
Ta študija ponuja aktualno analizo učinka, ki ga imajo na svetovno trgovino ponarejeni in piratski 
proizvodi, med splošno javnostjo znani tudi kot „ponaredki“. Študija z uporabo statistične analize 
in na podlagi edinstvenega nabora podatkov z vsega sveta, ki obsega skoraj pol milijona carinskih 
zasegov, izpostavlja, da ponarejeno in piratsko blago v mednarodni trgovini predstavlja ogromen 
delež. 

Leta 2013 je mednarodna trgovina s ponarejenimi in piratskimi proizvodi obsegala do 2,5 % 
svetovne trgovine oziroma 461 milijard USD, tj. toliko, kot znaša BDP Avstrije ali skupni BDP 
Irske in Češke. Predvsem pa izpostavlja, da lahko imetniki pravic, vlade in uradno gospodarstvo 
kot celota utrpijo znatne ekonomske in socialne izgube. Poleg tega nakazuje tudi finančno moč 
kriminalnih mrež v ozadju take trgovine.

Iz posebne analize Evropske unijeizhaja, da je leta 2013 uvoz ponarejenih in piratskih 
proizvodov predstavljal do 5 % uvoza oziroma 116 milijard USD (845 milijard EUR). Iz tega 
izhaja, da je relativni učinek ponarejanja za skupino razvitih držav, kot je EU, dvakrat tolikšen kot 
za svet kot celoto. Obseg ponarejanja se zdi večji kot pred desetletjem. 

 V študiji, ki jo je OECD izvedla leta 2008, je bilo glede na takrat najboljše razpoložljive podatke 
in bolj omejene metode ocenjeno, da je ponarejeno in piratsko blago predstavljalo do 1,9 % 
svetovnega uvoza, oziroma do 200 milijard USD. . Ob vnovični oživitvi mednarodne trgovine ter 
odprtega svetovnega gospodarstva je priložnosti za ponarejevalce in kriminalce zdaj na pretek. 
Dejansko je trgovina s ponarejenim in piratskim blagom postala velika grožnja za vsa sodobna in 
na znanju temelječa gospodarstva.

Ponarejanje in piratstvo v svetovnem gospodarstvu, ki ga poganjajo inovacije. Intelektualna 
lastnina je ključni element, ki ustvarja vrednost za podjetja in omogoča uspeh na konkurenčnih 
trgih. Na makroekonomski ravni sta zaščita in uveljavljanje intelektualne lastnine eden od ključnih 
gonil inovacij, ki prispeva kvzdržni gospodarski rasti. Glede na bistveni gospodarski pomen 
intelektualne lastnine se je treba na ponarejanje in piratstvo osredotočiti kot na ključno grožnjo za 
trajnostneposlovne modele, temelječe na intelektualni lastnini.

Ponarejanje in piratstvo škodujeta številnim proizvodom, od luksuznih izdelkov in blaga, s 
katerim se trguje med podjetji, do povsem običajnih potrošniških izdelkov. Vsak proizvod, 
pri katerem intelektualna lastnina imetnikom pravice doda ekonomsko vrednost in ustvarja razliko 
v ceni, postane tarča ponarejevalcev. Razpon ponarejenih proizvodov sega od razmeroma dragih 
luksuznih potrošniških izdelkov, kot so ure, parfumi ali usnjeni izdelki, blaga, s katerim se trguje 
med podjetji, kot so stroji, kemikalije ali rezervni deli vseh cenovnih razredov, do povsem običajnih 
potrošniških izdelkov, kot so igrače, zdravila, kozmetični izdelki in živila. Dejansko je mogoče 
ponarediti vsak proizvod, zaščiten s pravicami intelektualne lastnine. Obstajajo celo evidence o 
zaseženih ponarejenih svežih jagodah, bananah, cimetu ali kokosovem olju (kršitev blagovne 
znamke). Nekateri ponarejeni proizvodi, na primer zdravila, rezervni deli in igrače, so zelo slabe 
kakovosti ter so zato lahko pomembna grožnja za zdravje in varnost. 

Cilj so vsi tržni segmenti. Ponarejevalci in pirati maksimirajo dobiček z usmeritvijo na vse mogoče 
tržne segmente. To vključuje sekundarne trge, na katerih potrošniki od ponarejevalcev in piratov 
zavestno kupujejo ponarejene proizvode, ter primarne trge, na katerih so potrošniki zavedeni in 
ne vedo, da kupujejo ponarejeno blago, ampak so prepričani, da nabavljajo izdelke, ki ne kršijo 
zakona.



Trgovina s ponarejenim in piratskim blagom: 
OPREDELITEV GOSPODARSKEGA UČINKA

Povzetek

3

Trgovina s ponarejenim in piratskim blagom je svetoven in razgiban pojav. V zadnjem času 
so trgi sproizvodi, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, vse bolj globalizirani in pod vplivom 
svetovnih smernic. K dinamiki svetovnega trga zakonitega in ponarejenega blaga prispevajo in 
jo podpirajo oživitev trgovine po krizi, ki vključuje naraščajoče odpiranje trgov v številnih regijah, 
pojav in globalizacija vrednostnih verig ter skokovito naraščanje e-poslovanja v svetovni trgovini. 

Ponarejeni in piratski proizvodi lahko prihajajo iz praktično vseh gospodarstev na vseh 
celinah, pri čemer se Kitajska zdi največje proizvodno gospodarstvo. Čeprav lahko 
ponarejeno blago prihaja iz katerega koli gospodarstva, so v povprečju pomembnejši subjekti 
na mednarodnih trgih za ponarejeno in piratsko blago največkrat gospodarstva s srednjimi 
prihodki in gospodarstva v vzponu. Opredeljena so kot „izvorna gospodarstva“ – bodisi kot 
pomembne tranzitne točke v mednarodni trgovini, alikot proizvodna gospodarstva, med katerimi 
je največja Kitajska. Na prvi pogled imajo ta gospodarstva večinoma ustrezno infrastrukturo 
ter proizvodne in tehnološke zmogljivosti, ki omogočajo obsežno trgovino, vendar morda niso 
razvila dobrih institucionalnih okvirov, vključno z zakonodajo in izvršilnimi praksami, povezanimi z 
intelektualno lastnino, da bi se lahko borila proti taki trgovini s ponarejenim blagom.

Ponarejanje prizadene večino blagovnih znamk. Veliko jih je lociranih v državah OECD, 
tarča pa je tudi Kitajska. Iz podrobne analize podatkov o blagovnih znamkah, dopolnjene z 
informacijami o registraciji imetnikov pravic, katerih pravice intelektualne lastnine so bile kršene, 
izhaja, da je večina proizvodov, ki so tarča ponarejevalcev, registrirana v državah OECD – predvsem 
v Združenih državah, Italiji, Franciji, Švici, na Japonskem, v Nemčiji, Združenem kraljestvu in v 
Luksemburgu. Tudi v gospodarstvih v vzponu je vse več registriranih imetnikov pravic, katerih 
pravice intelektualne lastnine so bile kršene. Nedavni podatki na primer kažejo, da se pogosto 
kršijo tudi pravice intelektualne lastnine kitajskih podjetij. Ogrožena so vsa inovativna podjetja, 
ki se pri strategiji globalnega razvoja zanašajo na intelektualno lastnino, ne glede na to, ali so v 
razvitih gospodarstvih ali v hitro rastočih gospodarstvih v vzponu.

Trgovske poti v trgovini s ponarejenim in piratskim blagom so zapletene in se lahko hitro 
spremenijo, kar velja tudi za posredniške tranzitne točke. Analiza ponarejenega in piratskega 
uvoza v EU je identificirala vrsto pomembnih posredniških tranzitnih točk. Nekatere od njih, 
na primer Hongkong, Kitajska ali Singapur, so pomembna stičišča mednarodne trgovine na 
splošno. Druge tranzitne točke pa vključujejo gospodarstva z zelo šibkim upravljanjem in močno 
navzočnostjo organiziranih kriminalnih ali celo terorističnih mrež (npr. Afganistan ali Sirija). Analiza 
kaže na precejšnje spremembe med posameznimi leti, saj preprodajalci izkoriščajo nove vrzeli v 
upravljanju. To se odraža v zmožnosti ponarejevalcev in kriminalnih mrež, da hitro odkrijejo šibke 
točke in vrzeli ter si posledično izboljšajo možnosti za preprodajo.

Delež majhnih pošiljk, predvsem po pošti ali s kurirsko službo, se še naprej povečuje, kar je 
očitno posledica vse nižjih stroškov takih načinov transporta ter vse večjega pomena interneta in 
e-poslovanja v mednarodni trgovini. Za preprodajalce so majhne pošiljke tudi način, kako se izogniti 
odkritju in zmanjšati tveganje kazni. Po drugi strani se zato višajo stroški pregledov in odkrivanja 
za carinsko upravo, pomeni pa tudi precejšnje dodatne izzive za izvršne organe. Upravljanje tako 
velike količine zasegov, od obdelave do okolju prijaznega uničenja, pomeni precejšnje breme za 
delovanje carinske uprave in stroške za davkoplačevalce.
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Za spoprijem z izzivom je potrebnih več raziskav, da lahko države, vsaka zase in v 
sodelovanju, oblikujejo ustrezno politiko in rešitve za uveljavljanje. Informacije o velikosti, 
obsegu in trendih trgovine s ponarejenim in piratskim blagom so ključne za razumevanje značilnosti 
izzivov, s katerimi se spopadajo vlade in imetniki pravic. Sedanji rezultati se zanašajo na opažanja 
o carinskih zasegih, ne vključujejo pa doma proizvedenih in porabljenih ponarejenih in piratskih 
proizvodov ter piratskih digitalnih proizvodov na internetu, kar nakazuje na potrebo po dopolnilni 
analizi. 

Celotno poročilo je na voljo na spletnem mestu www.euipo.europa.eu in www.oecd-ilibrary.org.



Trgovina s ponarejenim in piratskim blagom: 
OPREDELITEV GOSPODARSKEGA UČINKA

Povzetek

5

Trade in Counterfeit 
and Pirated Goods
MaPPinG The eConoMiC iMPaCT

Trade in Counterfeit and Pirated Goods
MaPPinG The eConoMiC iMPaCT

Contents

Section 1. Scope and definitions
Section 2. The economic and policy landscape
Section 3. Data and methodology
Section 4. Mapping counterfeit and pirated products patterns: Preliminary analysis of seizure data
Section 5. Counterfeit and pirated trade: Provenance economies and impacted industries
Section 6. The European Union case study
Section 7. Conclusion

 
 
 
 

isbn 978-92-64-25264-6

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases. 
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

9HSTCQE*cfcgeg+

Trad
e in C

o
u

nterfeit an
d

 P
irated

 G
o

o
d

s   M
a

P
P

in
G

 T
h

e
 e

C
o

n
o

M
iC

 iM
P

a
C

T



Trade in Counterfeit 
and Pirated Goods
MaPPinG The eConoMiC iMPaCT

Trade in Counterfeit and Pirated Goods
MaPPinG The eConoMiC iMPaCT

Contents

Section 1. Scope and definitions
Section 2. The economic and policy landscape
Section 3. Data and methodology
Section 4. Mapping counterfeit and pirated products patterns: Preliminary analysis of seizure data
Section 5. Counterfeit and pirated trade: Provenance economies and impacted industries
Section 6. The European Union case study
Section 7. Conclusion

 
 
 
 

isbn 978-92-64-25264-6

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases. 
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

9HSTCQE*cfcgeg+

Trad
e in C

o
u

nterfeit an
d

 P
irated

 G
o

o
d

s   M
a

P
P

in
G

 T
h

e
 e

C
o

n
o

M
iC

 iM
P

a
C

T

Povzetek
april 2016

Trgovina s ponarejenim in 
piratskim blagom: 

OPREDELITEV GOSPODARSKEGA UČINKA


