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Celosvětový obchod s padělanými výrobky dosahuje hodnoty
338 miliard EUR


Na základě nejnovějších dostupných údajů (z roku 2013) mezinárodní
obchod s padělanými a pirátskými výrobky dosahuje hodnoty až 461
miliard USD (338 miliard EUR), což představuje 2,5 % celkového světového
obchodu.



V EU padělané a pirátské výrobky činí až 5 % veškerých dovážených
výrobků, což odpovídá až 85 miliardám EUR.

Toto jsou některé z hlavních zjištění společné zprávy Úřadu Evropské unie pro
duševní vlastnictví (EUIPO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD), která byla zveřejněna dnes v Paříži. Zpráva zahrnuje kvantitativní analýzu
hodnoty celosvětového obchodu s padělanými a pirátskými výrobky.
Na základě údajů z téměř půl milionu případů zabavení zboží celními orgány po
celém světě zpráva „Obchod s padělanými a pirátskými výrobky: mapování
ekonomického dopadu“ stanovuje ekonomický dopad padělání a pirátství na
mezinárodní obchod. Dochází k závěru, že padělané a pirátské výrobky mohou
pocházet ze všech ekonomik. Důležitou roli však sehrávají rozvíjející se ekonomiky,
a to buď jako výrobci padělků, nebo jako tranzitní zóny.
Mezi výrobky porušující práva duševního vlastnictví patří luxusní zboží, průmyslové
výrobky (např. stroje, náhradní díly nebo chemické látky), ale i spotřební zboží,
které má dopad na bezpečnost jednotlivců (léčivé přípravky, potraviny a nápoje,
zdravotnické vybavení či hračky). Padělatelé čím dál tím více využívají malé zásilky,
částečně kvůli rozmachu elektronického obchodování a rovněž proto, že chtějí
snížit riziko a finanční důsledky odhalení.
Značky, které padělání zasahuje nejvíce, jsou zejména ty zapsané u členských
států organizace OECD a EU, jako jsou Spojené státy, Itálie, Francie, Švýcarsko,
Japonsko, Německo a Spojené království.
Zpráva však také konstatuje, že k porušování práv duševního vlastnictví dochází
stále větší měrou v rozvíjejících se ekonomikách, z čehož vyplývá, že padělání
představuje riziko pro inovativní podniky bez ohledu na to, kde sídlí.
Zpráva vychází z údajů získaných od Světové celní organizace, Generálního
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ředitelství pro daně a celní unii Evropské komise a Úřadu Spojených států
amerických pro cla a ochranu hranic s cílem poskytnout přesný obrázek
ekonomického

dopadu

padělání

a

pirátství

na

mezinárodní

obchod

v

celosvětovém měřítku.
Výkonný ředitel úřadu EUIPO António Campinos v této souvislosti uvedl:
„Duševní vlastnictví vytváří pro podniky i ekonomiky hodnotu. Kvalitní ochrana a
vymáhání práv duševního vlastnictví přispívá k rozvoji inovací a hospodářskému růstu.
Vlády na celém světě potřebují spolehlivé, důkazy podložené údaje, které jim umožní
posoudit nebezpečí, které padělání a pirátství představují na vnitrostátní a mezinárodní
úrovni i na úrovni EU. Tato zpráva jim tento úkol usnadní.“
Na dnes zveřejněné zprávě se pracovalo přes 18 měsíců. Je výsledkem úzké
spolupráce úřadu EUIPO a organizace OECD. Úřad EUIPO současně provádí řadu
studií, jejichž cílem je kvantifikovat ekonomický dopad padělání v klíčových
odvětvích v EU.

O ÚŘADU EUIPO
EUIPO je největší decentralizovaná agentura EU. Sídlí ve španělském Alicante.
Spravuje zápisy ochranných známek EU a zapsaných průmyslových vzorů
Společenství, které zajišťují ochranu duševního vlastnictví ve všech 28 členských
státech EU. Při úřadu EUIPO působí také Evropské středisko pro sledování
porušování práv duševního vlastnictví. Do 23. března 2016 byl úřad EUIPO znám
pod názvem Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM).
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