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Резюме 

Търговията с фалшифицирани стоки съществува отдавна и представлява 
нарастващ световен социално-икономически риск, който застрашава 
ефективното публично управление, ефективната стопанска дейност и 
благосъстоянието на потребителите. Същевременно тази търговия се превръща 
в основен източник на доходи за организирани престъпни групи. Също така тя 
вреди на икономическия растеж, тъй като подкопава както приходите на 
предприятията, така и техния стимул за иновации. 
Обикновено фалшифицирани и пиратски стоки се доставят чрез всякакви видове 
транспорт. По отношение на броя на конфискациите трафикът на фалшиви стоки 
чрез малки пратки нараства и се превръща в значителен проблем за 
правоприлагането. По отношение на стойността обаче, превозваните с контейнер 
фалшифицирани стоки са в голям превес. 
През последните десетилетия контейнерите се превърнаха във всеобщо 
средство за пакетиране на стоките в стандартизиран, единен товар. Въвеждането 
на контейнери е революционна промяна в транспорта, която донесе нови 
логистични възможности, повиши ефективността и значително намали общите 
разходи за международна търговия. В същото време това се оказа привлекателно 
за контрабандистите, като се имат предвид простотата на процеса и слабият риск 
от задържане не само на фалшифицираните продукти, но и на наркотични 
вещества и други видове контрабандни стоки, дори транспорт на мигранти без 
документи в контейнерите. 
Наличните данни потвърждават високата степен на злоупотреби с превоза на 
контейнери в морския транспорт от фалшификаторите. В анализа в настоящия 
доклад са използвани два вида данни. Първият е информация за търговията с 
фалшифицирани стоки, която се основава на митническите данни за изземвания 
на фалшифицирани стоки, получени от Световната митническа организация, 
Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската 
комисия и от американската Агенция за митнически контрол и защита на 
границите (CBP). Вторият вид данни включва данни за търговията с контейнери 
от базата данни на Международния транспортен форум (ITF) на ОИСР, Comext на 
Евростат и индекси за контейнерен морски транспорт, разработени от UNCTAD 
(Конференцията на ООН за търговия и развитие). 
Прегледът на данните показа, че докато най-голям брой изземвания от 
митническите органи на фалшифицирани и пиратски продукти са от пощенски 
колети, морският транспорт представлява най-иззетата стойност. През 2016 г. 
56 % от общата стойност на конфискуваните фалшификати е стока, пренасяна в 
контейнеровози. 

 



Най-голям брой фалшифицирани пратки са с произход от Източна Азия, Китай и 
Хонконг (Китай) в горната част на класацията. Индия, Малайзия, Мексико, 
Сингапур, Тайланд, Турция и Обединените арабски емирства също остават сред 
най-големите икономики на произход за фалшифицирани и пиратски стоки, 
търгувани в световен мащаб през разглеждания период. 
Допълнителен анализ, извършен за Европейския съюз, показа, че над половината 
от контейнерите, транспортирани през 2016 г. от кораби от икономики, за които е 
известно, че са основни източници на фалшификати, влизат в ЕС през Германия, 
Нидерландия и Обединеното кралство. Има и някои държави от ЕС като 
България, Румъния, Хърватия и Гърция с относително малки обеми търговия с 
контейнери като цяло, но с високо равнище на внос от страни, чиито икономики са 
с висок процент на фалшифициране. 
Текущото и планирано развитие на инфраструктурата в ЕС би могло да промени 
значително моделите на внос на фалшиви стоки посредством контейнери. 
Китайската инициатива „Един пояс, един път“ е от особено значение в този 
контекст, тъй като би могла да доведе до значително нарастване на влизането на 
фалшиви стоки в Европейския съюз в контейнерни кораби през пристанища в 
Средиземноморския регион. 

С цел борба с незаконната търговия редица методи за оценка на риска и 
насочване бяха приспособени към контейнерното корабоплаване, по-специално с 
цел борба с незаконната търговия с наркотици и опасни и забранени стоки. 
Изглежда обаче, че незаконната търговия с фалшификати не е била основен 
приоритет за митниците, тъй като пратките с фалшификати обикновено се 
възприемат по-скоро като „търговски нарушения“, отколкото като престъпна 
дейност. Вследствие на това съществуващите усилия за правоприлагане може да 
не са адекватно приспособени, за да отговорят на този риск. 

Промишлеността положи известни усилия за подобряване на координацията, за 
да се противодейства на заплахата от незаконна търговия в морския транспорт. 
Добър пример е „декларация за намерения“, в която известните собственици на 
марки, оператори на плавателни съдове и спедитори работиха заедно за 
разработването на доброволни насоки за повишаване на осведомеността относно 
значението на събирането на достатъчно информация за клиентите, които 
използват техните транспортни услуги. Изглежда, че в това отношение има много 
какво да се желае. 

 


