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Resumé 

 

 

I dette studie fremlægges en ajourført kvantitativ analyse af værdien, udbredelsen og omfanget af 

verdenshandelen med varemærkeforfalskede og piratkopierede produkter.  På grundlag af data for 

2019 skønnes det i undersøgelsen, at den internationale handel med varemærkeforfalskede og 

piratkopierede produkter beløb sig til hele 464 mia. USD i det år, svarende til 2,5 % af 

verdenshandlen.  

I tidligere OECD-EUIPO-studier, som var baseret på samme metode, blev handlen med 

varemærkeforfalskede og piratkopierede varer skønnet til at udgøre op imod 2,5 % af 

verdenshandlen i 2013, svarende til 461 mia. USD, og 3,3 % af verdenshandlen i 2016, svarende til 

509 mia. USD. Det vil sige, at handlen med forfalskede produkter målt i nominelle tal, i absolutte tal 

og som en andel af den samlede handel er forblevet signifikant med et omfang, der ligger tæt på 

BNP i udviklede OECD-økonomier som for eksempel Østrig og Belgien. 

Studiet omfatter desuden en grundig vurdering af situationen i Den Europæiske Union på grundlag 

af detaljerede EU-data. Resultaterne viser, at importen af varemærkeforfalskede og piratkopierede 

produkter til EU i 2019 udgjorde hele 119 mia. EUR (134 mia. USD), svarende til op imod 5,8 % af 

EU's import. Det skal bemærkes, at disse tal bygger på observationer fra beslaglæggelser i tolden 

og ikke omfatter indenlandsk fremstillede og forbrugte varemærkeforfalskede og piratkopierede 

produkter, ligesom de ikke omfatter piratkopieret digitalt indhold på internettet. 

Varemærkeforfalskede og piratkopierede produkter udgør en trussel for et stort antal brancher. 

Forfalskede produkter kan findes blandt mange typer varer, herunder almindelige forbrugsvarer (tøj, 

sko), business-to-business-produkter (reservedele, pesticider) og luksusartikler (modetøj og 

luksusure). Det er vigtigt at nævne, at mange forfalskede varer kan indebære alvorlige sundheds-, 

sikkerheds- og miljømæssige risici. Det gælder navnlig forfalskede lægemidler, men også fødevarer, 

kosmetik, legetøj, medicinsk udstyr og kemiske produkter. 

Varemærkeforfalskede og piratkopierede produkter kan have deres oprindelse i stort set alle 

økonomier på alle kontinenter, men Kina er stadig den økonomi, som de fleste af disse produkter 

stammer fra. 

Varemærkeforfalskede og piratkopierede produkter følger fortsat komplekse handelsruter, hvor en 

række transitpunkter misbruges til denne form for handel. Mange af disse transitøkonomier, for 

eksempel Hongkong (Kina), Singapore og De Forenede Arabiske Emirater er højtudviklede 

højindkomstlande, der udgør vigtige knudepunkter for den internationale handel.  
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Alle typer transportmidler anvendes til at fragte forfalskede varer. Målt i antal beslaglæggelser 

dominerer små pakker — navnlig sendt med posttjenester — hvilket er en stor udfordring med 

hensyn til retshåndhævelse. Målt i værdi er varemærkeforfalskede produkter, der fragtes med 

containerskib, klart dominerende og tegnede sig for mere end halvdelen af den globale værdi af 

beslaglæggelser af varemærkeforfalskede produkter i 2019. 

Covid-19-pandemien har påvirket handlen med forfalskede varer, omend indvirkningen — målt i 

volumen — har været mindre end først ventet. I de fleste tilfælde har krisen forstærket allerede 

eksisterende tendenser. Den vigtigste tendens har været det voldsomme misbrug af 

onlinemuligheder. I nedlukningsperioderne har forbrugerne vendt sig mod onlinemarkedspladserne 

for at få dækket deres behov, hvilket har medført en kraftig stigning i onlineudbuddet af en lang 

række varemærkeforfalskede produkter. Den markante vækst i udbuddet af forfalskede produkter 

har ikke kun omhandlet lægemidler og personlige værnemidler, men også mange andre typer varer, 

herunder ure, forbrugsvarer og produkter fra maskin-, elektro- og metalindustrien (f.eks. 

køkkenudstyr).  

Analysen, der fremlægges i denne rapport, bygger primært på en kvantitativ vurdering gennem brug 

af skræddersyede statistiske metoder, der er udviklet af OECD, og på grundlag af data fra et 

omfattende datasæt om toldmyndigheders beslaglæggelser af varer, der krænker intellektuelle 

ejendomsrettigheder. Dataene omhandler perioden inden covid-19-pandemien. Krisen har sat gang 

i en omfattende dynamisk proces, og der kan på nuværende tidspunkt endnu ikke drages endelige, 

sikre konklusioner om pandemiens konsekvenser. 

For at forstå og bekæmpe risikoen for handel med varemærkeforfalskede og piratkopierende 

produkter, er det nødvendigt, at statslige myndigheder er i besiddelse af opdateret information om 

omfanget, udbredelsen og tendenser. Dette studie er en del af en løbende overvågningsindsats for 

at understøtte politiske løsninger samt løsninger på retshåndhævelsesområdet. 
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