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Rezumat
Acest studiu prezintă o analiză cantitativă actualizată a valorii, a sferei de cuprindere și a amplorii
comerțului mondial cu produse contrafăcute și piratate. Pe baza datelor colectate pentru 2019, se
estimează că volumul comerțului internațional cu produse contrafăcute și piratate a ajuns la 464 de
miliarde USD în anul respectiv, adică 2,5 % din comerțul mondial.
În studiile anterioare ale OCDE și EUIPO, care s-au bazat pe aceeași metodologie, comerțul cu
produse contrafăcute și piratate a fost estimat la 2,5 % din comerțul mondial în 2013, echivalentul a
până la 461 de miliarde USD, și la 3,3 % din comerțul mondial în 2016, adică 509 miliarde USD.
Astfel, în termeni nominali, în termeni absoluți și ca pondere în comerțul total, volumul comerțului cu
mărfuri contrafăcute a rămas semnificativ, reprezentând valori apropiate de PIB-ul economiilor
dezvoltate ale țărilor OCDE, cum ar fi Austria sau Belgia.
Pe baza datelor detaliate referitoare la Uniunea Europeană, studiul de față furnizează și o analiză
amănunțită a situației din UE. Rezultatele arată că, în 2019, importurile de produse contrafăcute și
piratate în UE se ridicau la 119 miliarde EUR (134 de miliarde USD), ceea ce reprezintă până la
5,8 % din importurile UE. Trebuie subliniat că aceste rezultate se bazează pe observațiile privind
confiscările vamale și nu includ nici bunurile contrafăcute și piratate produse și consumate pe plan
intern, nici conținutul digital piratat pe internet.
Contrafacerea și pirateria amenință un număr mare de sectoare. Mărfurile contrafăcute se regăsesc
printre multe tipuri de produse, inclusiv produse de larg consum (îmbrăcăminte, încălțăminte),
produse B2B (piese de schimb, pesticide) și articole de lux (articole de modă, ceasuri de lux). Este
important de remarcat faptul că multe mărfuri contrafăcute pot prezenta riscuri grave pentru
sănătate, siguranță și mediu. Printre acestea se numără în special produsele farmaceutice
contrafăcute, dar și alimentele, cosmeticele, jucăriile, echipamentele medicale și substanțele
chimice.
Deși produsele contrafăcute și piratate provin din aproape toate economiile de pe toate continentele,
China rămâne principala economie de origine.
Produsele contrafăcute și piratate continuă să urmeze rute comerciale complexe, utilizând abuziv o
serie de puncte de tranzit intermediare. Multe dintre aceste economii de tranzit, de exemplu HongKong (China), Singapore sau Emiratele Arabe Unite, sunt economii bine dezvoltate, cu venituri
ridicate și centre importante de comerț internațional.
Mărfurile contrafăcute tind să fie expediate prin toate mijloacele de transport. În ceea ce privește
numărul de confiscări, coletele mici — în special expediate prin intermediul serviciilor poștale — sunt
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cele mai frecvente, reprezentând o mare provocare pentru asigurarea respectării legii. În ceea ce
privește valoarea, mărfurile contrafăcute transportate pe nave-container predomină în mod clar,
reprezentând mai mult de jumătate din valoarea globală a confiscărilor de mărfuri contrafăcute în
2019.
Pandemia de COVID-19 a afectat comerțul cu mărfuri contrafăcute, deși, în ceea ce privește
volumul, impactul a fost mai mic decât se preconizase inițial. În majoritatea cazurilor, criza a agravat
tendințele existente. Principala tendință a fost intensa utilizare abuzivă a mediului online. În timpul
izolării, consumatorii apelează la piețele online pentru a-și satisface nevoile, generând astfel o
creștere semnificativă a ofertei online pentru o gamă largă de produse contrafăcute. Creșterea
bruscă a volumului de produse contrafăcute a vizat nu numai medicamentele și echipamentele
individuale de protecție (EIP), ci și multe alte produse, inclusiv ceasuri, bunuri de larg consum și
produse din industria ingineriei mecanice și electrice și a prelucrării metalelor (de exemplu, aparate
de bucătărie).
Analiza prezentată în acest raport se bazează în primul rând pe o evaluare cantitativă care utilizează
metodologiile statistice specifice elaborate de OCDE, bazate pe date dintr-un set mare de date
privind confiscările vamale de mărfuri care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Datele se
referă la perioada anterioară COVID. Criza a determinat o dinamică accentuată, iar în acest stadiu
nu pot fi trase concluzii finale și ferme cu privire la efectele pandemiei.
Pentru a înțelege și a combate riscul pe care îl reprezintă comerțul cu produse contrafăcute și
piratate, guvernele au nevoie de informații actualizate cu privire la amploarea, sfera de cuprindere
și tendințele acestuia. Acest studiu face parte dintr-un efort continuu de monitorizare menit să sprijine
soluțiile de politică și de asigurare a respectării legislației.

3

COMERȚUL MONDIAL CU MĂRFURI CONTRAFĂCUTE. O
AMENINȚARE ÎNGRIJORĂTOARE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMERȚUL MONDIAL CU MĂRFURI CONTRAFĂCUTE
O AMENINȚARE ÎNGRIJORĂTOARE

© Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei
4

