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Streszczenie 

 

 

W niniejszym badaniu przedstawiono zaktualizowaną analizę ilościową wartości, zakresu i skali 

światowego handlu podrobionymi i pirackimi produktami.  Na podstawie danych za 2019 r. 

oszacowano, że wielkość międzynarodowego handlu podrobionymi i pirackimi produktami wyniosła 

w tym roku aż 464 mld USD, czyli 2,5% handlu światowego.  

W poprzednich badaniach OECD-EUIPO, które opierały się na tej samej metodologii, handel 

podrobionymi i pirackimi towarami szacowano na maksymalnie 2,5% światowego handlu w 2013 r., 

co odpowiada kwocie nawet 461 mld USD, oraz na 3,3% światowego handlu w 2016 r., czyli 

509 mld USD. W związku z tym, w ujęciu nominalnym, bezwzględnym i pod względem udziału 

w całkowitym handlu, wielkość handlu towarami podrobionymi nadal pozostaje znacząca 

i odpowiada kwotom zbliżonym do PKB zaawansowanych gospodarek OECD, takich jak Austria czy 

Belgia. 

W oparciu o szczegółowe dane UE wyniki badania zapewniają także dogłębną ocenę sytuacji w Unii 

Europejskiej. Pokazują one, że w 2019 r. przywóz podrobionych i pirackich produktów do UE wyniósł 

aż 119 mld EUR (134 mld USD), co stanowi do 5,8% przywozu UE. Należy zauważyć, że wyniki te 

opierają się na wnioskach z zatrzymań celnych i nie obejmują podrobionych i pirackich produktów 

wyprodukowanych i konsumowanych w kraju; nie obejmują także pirackich treści cyfrowych 

w internecie. 

Podrabianie i piractwo stanowią zagrożenie dla wielu gałęzi przemysłu. Towary podrobione można 

znaleźć wśród wielu rodzajów towarów, w tym zwykłych produktów konsumenckich (odzież, 

obuwie), produktów będących przedmiotem wymiany między przedsiębiorstwami (części zamienne, 

pestycydy) oraz artykułów luksusowych (modna odzież, luksusowe zegarki). Należy pamiętać, że 

wiele podrobionych towarów może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa 

i środowiska. Dotyczy to w szczególności podrobionych produktów leczniczych, lecz również 

żywności, kosmetyków, zabawek, sprzętu medycznego i chemikaliów. 

Chociaż podrobione i pirackie towary pochodzą praktycznie ze wszystkich gospodarek i wszystkich 

kontynentów, to przede wszystkim Chiny wytwarzają największą ilość takich towarów. 

Produkty podrobione i pirackie w dalszym ciągu transportowane są skomplikowanymi szlakami 

handlowymi, przy nadużyciu wielu pośrednich punktów tranzytowych. Wiele z tych gospodarek 

tranzytowych, na przykład Hongkong (Chiny), Singapur lub Zjednoczone Emiraty Arabskie, to 

gospodarki dobrze rozwinięte, o wysokim dochodzie i stanowiące istotne węzły handlu 

międzynarodowego.  
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Towary podrobione są zazwyczaj wysyłane wszystkimi możliwymi środkami transportu. Jeżeli chodzi 

o liczbę zajęć, najczęściej dochodzi do zajęcia małych paczek – wysyłanych w szczególności za 

pośrednictwem usług pocztowych – co stanowi poważne wyzwanie w zakresie egzekwowania 

prawa. Jeżeli chodzi o wartość, wyraźnie dominują towary podrobione przewożone kontenerowcami, 

na które przypada ponad połowa globalnej wartości zajęć towarów podrobionych w 2019 r. 

Pandemia COVID-19 wpłynęła na handel towarami podrobionymi, chociaż pod względem wielkości 

wpływ ten był mniejszy niż początkowo oczekiwano. W większości przypadków kryzys spowodował 

nasilenie istniejących tendencji. Główną tendencją było nadmierne nadużywanie środowiska 

internetowego. Podczas obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się konsumenci zaczynają 

korzystać z rynków internetowych, aby zaspokoić swoje potrzeby, co powoduje znaczny wzrost 

podaży szerokiego asortymentu towarów podrobionych w internecie. Gwałtowny wzrost liczby 

towarów podrobionych dotyczył nie tylko leków i środków ochrony indywidualnej (ŚOI), lecz także 

wielu innych towarów, w tym zegarków, produktów konsumenckich oraz produktów przemysłu 

maszynowego, elektrotechnicznego i metalowego (np. urządzeń kuchennych).  

Analiza przedstawiona w niniejszym sprawozdaniu opiera się przede wszystkim na ocenie ilościowej 

z wykorzystaniem dostosowanej metodyki statystycznej opracowanej przez OECD, na podstawie 

danych pochodzących z dużego zbioru danych dotyczących zajęć celnych towarów naruszających 

własność intelektualną. Dane te odnoszą się do okresu sprzed pandemii COVID-19; kryzys przyniósł 

ze sobą dużą dynamikę i na tym etapie nie można wyciągnąć ostatecznych, solidnych wniosków co 

do skutków pandemii. 

Aby zrozumieć i zwalczać ryzyko związane z handlem towarami podrobionymi i pirackimi, rządy 

potrzebują aktualnych informacji na temat skali, zakresu i tendencji w tym zakresie. Niniejsze 

badanie jest częścią nieustannych działań monitorujących mających na celu wspieranie rozwiązań 

w zakresie polityki i egzekwowania prawa. 
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