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Širom svijeta trguje se krivotvorenom robom u vrijednosti od  

338 milijarde EUR 

 Prema najnovijim dostupnim podacima za 2013. godinu, međunarodna 

trgovina krivotvorenim i piratskim proizvodima dosegla je vrijednost od 

461 milijarde USD (338 milijardi EUR), što čini 2,5 % ukupne svjetske 

trgovine. 

 Krivotvoreni i piratski proizvod činili su čak 5 % ukupnog uvoza na području 

Europske unije, a njihova je vrijednosti bila gotovo 85 milijardi EUR.  

Ovo su neki od ključnih nalaza iznesenih u izvješću koje su zajednički pripremili 

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Organizacija za 

gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), a koje je objavljeno danas u Parizu. Izvješće 

sadrži kvantitativnu analizu vrijednosti trgovine krivotvorenim i piratskim 

proizvodima širom svijeta. 

U izvješću pod nazivom „Trgovina krivotvorenom i piratskom robom:  mapiranje 

gospodarskog utjecaja” koriste se podaci temeljem gotovo pola milijuna carinskih 

zapljena u cijelom svijetu kako bi se izračunao gospodarski utjecaj krivotvorenja i 

piratstva na međunarodnu trgovinu. U izvješću se navodi kako krivotvoreni i 

piratski proizvodi mogu potjecati iz bilo koje zemlje, tj. gospodarstva. 

Gospodarstva u nastajanju pritom igraju važnu ulogu i pojavljuju se ili kao 

proizvođači krivotvorina ili kao tranzitne zone. 

Krivotvoreni proizvodi obuhvaćaju luksuzne predmete, industrijske proizvode 

(poput strojeva, rezervnih dijelova ili kemikalija), ali i potrošačke proizvode koji 

utječu na osobnu sigurnost (farmaceutski proizvodi, hrana i piće, medicinska 

oprema ili igračke). U trgovini krivotvorenim proizvodima sve se više koriste male 

pošiljke, što se djelomično može pripisati jačanju e-trgovine, ali na taj se način 

također umanjuju rizik i financijske posljedice u slučaju otkrivanja.  

Marke koje su najviše pogođene krivotvorenjem uglavnom su registrirane u 

državama članicama OECD-a i EU-a, kao što su Sjedinjene Američke Države, Italija, 

Francuska, Švicarska, Japan, Njemačka i Velika Britanija. 

U izvješću se, međutim, također navodi da do povreda prava intelektualnog 

vlasništva sve češće dolazi i u gospodarstvima u nastajanju, što pokazuje da 
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krivotvorenje predstavlja rizik za poduzeća koja se bave inovacijama, bez obzira na 

to gdje se nalaze.    

Podatke za potrebe analize dostavila je Svjetska carinska organizacija, Glavna 

uprava za oporezivanje i carinsku uniju Europske komisije te Ured za carinu i 

zaštitu granica Sjedinjenih Američkih Država kako bi se dobila točna slika 

globalnog gospodarskog utjecaja krivotvorenja i piratstva u međunarodnoj 

trgovini. 

Izvršni direktor EUIPO-a, António Campinos, izjavio je: 

 „Zahvaljujući intelektualnom vlasništvu stvara se vrijednost za poduzeća i 

gospodarstva, a djelotvorna zaštita i ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva 

pomaže u poticanju inovacija i gospodarskog rasta. Vlade širom svijeta trebaju 

pouzdane podatke koji se temelje na dokazima i koji omogućuju procjenu opasnosti 

koje krivotvorenje i piratstvo predstavljaju na razini pojedinih zemalja, EU-a i 

međunarodnoj razini. To će im izvješće pomoći u izvršenju te zadaće.” 

Danas objavljeno izvješće pripremalo se 18 mjeseci i rezultat je bliske suradnje 

EUIPO-a i OECD-a. Istovremeno EUIPO pokreće niz studija s ciljem kvantificiranja 

gospodarskog utjecaja krivotvorenja u najvažnijim gospodarskim sektorima u EU-

u. 

O EUIPO-u 

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) najveća je 

decentralizirana agencija EU-a, sa sjedištem u Alicanteu, u Španjolskoj. Ured 

upravlja registracijom žigova EU-a i registriranih dizajna Zajednice kojima se 

osigurava zaštita intelektualnog vlasništva u svih 28 država članica EU-a. Unutar 

EUIPO-a djeluje i Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog 

vlasništva. Do 23. ožujka 2016. EUIPO je djelovao pod nazivom Ured za 

usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM). 

Osobe za kontakt s medijima 

Laura Casado 

Tel: (34) 96 513 8934 
Laura.CASADO@euipo.europa.eu 

 

Ruth McDonald 
Tel: (+34) 96 513 7676 
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 
 
 

Claire Castel 

Tel: (+34) 626 246 627 
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