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Настоящото проучване представя актуализиран количествен
анализ на стойността, обхвата и мащабите на търговията с
фалшифицирани и пиратски стоки в света. В доклада е използвана
специална статистическа методология, първоначално разработена
за проучването на ОИСР (2008 г.) и доразвита за съвместния
доклад на ОИСР — EUIPO (2016 г.), който се основава на данни за
2013 г.
В настоящия актуализиран доклад, основан на данни за 2016 г.,
оценките за обема на търговията с фалшифицирани и пиратски
стоки в света през същата година възлизат на 509 милиарда
щатски долара. Това представлява до 3,3 % от световната
търговия. Тази стойност не включва произведените и използваните
в отделните държави фалшифицирани и пиратски стоки, нито
пиратските цифрови продукти, които се разпространяват по
интернет. В предходното проучване на ОИСР и EUIPO, което се
основава на същата методология, се оценява, че през 2013 г. до
2,5 % от световната търговия е била с фалшифицирани и пиратски
стоки, което се равнява на до 461 милиарда щатски долара.
Между 2013 г. и 2016 г. делът на търговията с фалшифицирани и
пиратски стоки от световната търговия нараства значително.
Същевременно това нарастване е отчетено в период на
относително забавяне на световната търговия като цяло.
Следователно е нараснала интензивността на фалшифицирането
и пиратството и е налице значителен потенциален риск за
интелектуалната собственост (ИС) в рамките на основаната на
знанието, отворена и глобализирана икономика.
Въз основата на подробни данни за ЕС, в това проучване е
направена също така и задълбочена оценка на положението в
Европейския съюз. Резултатите показват, че през 2016 г. вносът на
фалшифицирани и пиратски стоки в ЕС е достигнал 121 милиарда
евро (134 милиарда щатски долара), което представлява до 6,8 %
от вноса в ЕС, в сравнение с 5 % от вноса в ЕС през 2013 г. Следва
да се отбележи, че тези резултати се основават на информация от
изземвания на митническите служби и не включват произведените
и използваните в отделните държави фалшифицирани и пиратски
продукти, нито пиратското цифрово съдържание в интернет.
Фалшифицираните и пиратските стоки продължават да следват
сложни търговски маршрути, като злоупотреби се извършват в
редица междинни транзитни пунктове. В много от тези транзитни
икономики действат големи зони за свободна търговия, които са
важни центрове на международния търговски обмен.

Използването на малки пратки за търговия с фалшификати също
продължава да се увеличава. Малките пратки, изпращани
предимно чрез пощенски или куриерски услуги, са пример за поголямо улеснение на търговията; от друга страна, за
закононарушителите те са начин също да се намали възможността
за разкриване и за свеждане до минимум на риска от санкции.
Увеличаването на броя на малките пратки повишава разходите за
проверки и задържане на митниците и създава значителни
допълнителни предизвикателства пред правоприлагащите органи.
Поради това съществува необходимост от координиран преглед на
политиките в тази област.
Фалшиви продукти могат да бъдат открити в много и нарастващ
брой промишлени сектори, например обикновени потребителски
стоки (обувки, козметични продукти, играчки), продукти, търгувани
между стопански субекти (резервни части или химикали), стоки в
областта на информационните технологии (телефони, батерии) и
луксозни стоки (модни облекла, луксозни часовници). Важно е да
се отбележи, че много фалшифицирани стоки, по-специално
фармацевтичните продукти, храните и напитките и медицинското
оборудване, могат да представляват сериозен риск за здравето и
безопасността.
Макар фалшифицираните и пиратските стоки да произхождат от
почти всички икономики на всички континенти, тези от Китай и
Хонконг (Китай) продължават да са с най-голям обем.
Запазва се и тенденцията дружествата, които са потърпевши от
фалшифицирането и пиратството, да са регистрирани основно в
държавите от ОИСР, и главно в Съединените щати, Франция,
Италия, Швейцария, Германия, Япония, Корея и Обединеното
кралство. Въпреки това, все по-голям брой дружества,
регистрирани в икономики с висок доход, които не са членове на
ЕС, например Сингапур и Хонконг (Китай), стават цели на подобни
закононарушения. Освен това все повече носители на права под
заплаха от фалшифициране са регистрирани в Бразилия, Китай и
други държави с бързо развиващи се икономики. Поради това
фалшифицирането и пиратството представляват сериозен риск за
всички иновативни дружества, които разчитат на ИС в подкрепа на
своите бизнес стратегии, независимо от местонахождението си.
За да разберат и да се борят с този риск, правителствата се
нуждаят от актуална информация относно мащабите, обхвата и
тенденциите в търговията с фалшифицирани и пиратски стоки.
Целта на настоящото проучване е да хвърли светлина върху
незаконната търговия, но е необходим допълнителен анализ, за да
се подкрепят решения в областта на политиката и
правоприлагането и да се даде възможност на правителствата и
агенциите по целия свят да работят заедно.

