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338 millárd euró értékű hamisított áru cserélt gazdát világszerte 

 A hamisított és kalóz áruk globális kereskedelmének összértéke 461 

milliárd dollár (338 millárd euró), a 2013-as legfrissebb adatok alapján, ami 

a teljes világkereskedelem 2,5%-a. 

 Az EU-ban a teljes import 5%-át tették ki a hamisított és kalóz áruk, 58 

millárd euró értékben. 

Ezek voltak az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által ma Párizsban kiadott közös 

jelentés legfontosabb következtetései, amely többek közt kvantitatív módon 

elemzi a hamisított és kalóz áruk globális kereskedelmi értékét. 

A „Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact” 

(hamisított és kalóz áruk kereskedelme: a gazdasági hatások feltérképezése) című 

jelentés közel félmillió elkobzási eset alapján gyűjtött adatokat a hamisított és 

kalóz árukkal való kereskedelem világgazdasági hatásainak kiszámítására. A 

jelentésben szerepel, hogy hamisított és kalóz áruk mindenféle gazdasági 

forrásból származhatnak. A feltörekvő gazdaságok fontos szerepet játszanak e 

jelenségben, mint előállítók vagy mint tranzitzónák. 

A jogbitorló termékek sora luxuscikkektől, ipari termékektől (például gépek, 

alkatrészek vagy vegyi anyagok) a fogyasztói árukig terjed, amelyek a személyes 

biztonságot és testi épséget is veszélyeztethetik (gyógyszerek, étel és ital, 

gyógyászati felszerelés vagy játékok). A hamisítások során egyre inkább a 

kismennyiségű szállításokat veszik igénybe, részben az e-kereskedelem bővülése 

miatt, de a lebukás kockázatának és pénzügyi következményeinek csökkentése 

érdekében is. 

A hamisítás által leginkább érintett márkákat elsősorban az OECD és EU 

tagállamokban lajstromozták, többek között az Egyesült Államokban, 

Olaszországban, Franciaországban, Svájcban, Japánban, Németországban és 

Nagy-Britanniában. 

Mindemellett a jelentés azt is hangsúlyozza, hogy a jogbitorlások egyre inkább a 

feltörekvő gazdaságokban történnek, ami azt mutatja, hogy a hamisítás kockázatot 

jelent az innovatív vállalatoknak, bárhol is legyen a székhelyük. 

http://www.euipo.europa.eu/
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A jelentésben elemzett adatokat a Nemzetközi Vámszervezet, az Európai Bizottság 

Adó- és Vámuniós Főigazgatósága és az Egyesült Államok Vámügyi és 

Határvédelmi Hivatala szolgáltatta a hamisítás és kalózkodás világgazdasági 

hatásainak pontos kiszámítása érdekében 

Az EUIPO elnöke, António Campinos, így nyilatkozott: 

 „A szellemi tulajdon értéket teremt a vállalatok és a gazdaság számára, a 

szellemitulajdonjog megfelelő védelme és a jogérvényesítés pedig segíti az innovációt és 

a gazdasági növekedést. A kormányzatoknak megbízható, bizonyíték-alapú adatokra 

van szüksége a hamisítás és kalózkodás által jelentett veszély értékeléséhez, nemzeti, 

EU-s és nemzetközi szinten egyaránt. Ez a jelentés ebben segít a számukra.“ 

A mai jelentés 18 hónapig készült, az EUIPO és az OECD közös munkájának 

eredményeként. Ezzel egyidőben az EUIPO is végez tanulmányokat a hamisítás 

gazdasági hatásainak felmérésére az EU kulcsfontosságú ágazataiban. 

Az EUIPO-ról 

A spanyolországi Alicante-ban működő EUIPO az EU legnagyobb decentralizált 

ügynöksége. Az intézmény az európai uniós védjegyek (EUTM) és a lajstromozott 

közösségi formatervezési minták (RCD) lajstromozását intézi, amelyekre az EU 

mind a 28 tagállamában szellemi tulajdoni védelmet nyújt. Az EUIPO egyben a 

szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjának is a székhelye. 

2016. március 23-ig az EUIPO neve Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) volt. 
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