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Ez a tanulmány frissített mennyiségi elemzést ad a hamisított és
kalóztermékek világkereskedelmének értékéről, kiterjedtségéről és
nagyságrendjéről. A jelentés személyre szabott, statisztikai módszertant
alkalmaz, amelyet eredetileg az OECD (2008-as) tanulmányához
dolgoztak ki, és az OECD-EUIPO (2016-os) jelentéséhez fejlesztettek
tovább, amely 2013-as adatokon alapult.
Ez a frissített jelentés a 2016. évi adatok alapján úgy becsüli, hogy
abban az évben a hamisított és kalóztermékek nemzetközi
kereskedelmének volumene elérhette az 509 milliárd dollárt. Ez a
világkereskedelem legfeljebb 3,3%-ának felel meg. A fenti szám
azonban nem foglalja magában a belföldön előállított és felhasznált
hamisított és kalóztermékeket, illetve az interneten forgalmazott digitális
kalóztermékeket. A korábbi OECD-EUIPO-tanulmány, amely ugyanerre
a módszerre támaszkodott, úgy becsülte, hogy 2013-ban a
világkereskedelem legfeljebb 2,5%-át tették ki a hamisított és kalózáruk,
ami 461 milliárd dollárnak felelt meg.
2013 és 2016 között a hamisított és kalózáruk kereskedelmének
részaránya jelentősen nőtt a világkereskedelemben. Ezen kívül a fenti
növekedés
egy
olyan
időszakban
jelentkezett,
amikor
a
világkereskedelemben
viszonylagos
lassulás
következett
be.
Következésképpen a hamisítás és a kalózkodás intenzitása növekszik
és nagy potenciális kockázatot jelent a szellemi tulajdonra (IP) nézve a
tudásalapú, nyitott és globalizált gazdaságban.
A tanulmány részletes uniós adatok alapján az Európai Unió
helyzetének átfogó értékelését is elvégzi. Az eredmények azt mutatják,
hogy 2016-ban a hamisított és kalóztermékek behozatala az EU-ba
121 milliárd eurót tett ki (134 milliárd dollár), ami az EU importjának
6,8%-át teszi ki, szemben az EU 2013-as importjának 5%-ával. Meg kell
jegyeznünk, hogy ezek az eredmények a vámhatóságok általi
lefoglalások megfigyelésére támaszkodnak, és nem foglalják magukban
sem a belföldön előállított és felhasznált hamisított és kalóztermékeket,
sem az interneten forgalmazott digitális kalóztartalmakat.
A hamisított és kalóztermékek továbbra is bonyolult kereskedési
útvonalakat követnek, amelyek egy sor közbenső tranzitpontot
használnak.
Ezen
tranzitgazdaságok
közül
sok
nagy
szabadkereskedelmi övezeteknek ad otthont, amelyek a nemzetközi
kereskedelem fontos csomópontjai.
A hamisítványok kereskedelmében növekszik a kis méretű
küldemények alkalmazása is. A kisebb küldemények, amelyeket főként
postai vagy gyorsfutár-szolgálatokkal küldenek, a kereskedelem
megkönnyítését szolgálják, ugyanakkor a bűnözők számára is lehetővé

teszik a felderítés esélyének csökkentését és a szankciók kockázatának
minimalizálását. A kisebb küldemények elterjedése növeli a
vámellenőrzések és a vámőrizet költségeit, és további jelentős
kihívásokat jelent a bűnüldöző hatóságok számára. Ezért ezen a
területen szükség van a szakpolitikák összehangolt felülvizsgálatára.
A hamis termékeket nagy és egyre növekvő számú iparágban lehet
megtalálni, mint például a közönséges fogyasztási cikkek (lábbelik,
kozmetikumok, játékok), vállalkozások közötti termékek (alkatrészek
vagy vegyi anyagok), informatikai termékek (telefonok, akkumulátorok)
és a luxuscikkek (divatruházat, luxusórák). Fontos, hogy sok hamisított
áru, különösen a gyógyszerek, az élelmiszerek és az italok, valamint az
orvosi eszközök komoly negatív egészségügyi és biztonsági
kockázatokat jelenthetnek.
Miközben a hamisított és kalózáruk lényegében minden kontinens
gazdaságaiból érkeznek, Kína és Hongkong (Kína) továbbra is messze
a legnagyobb előállító.
A hamisítással és kalózkodással küzdő vállalatok továbbra is
elsődlegesen az OECD-országokban, főként az Egyesült Államokban,
Franciaországban, Olaszországban, Svájcban, Németországban,
Japánban, Koreában és az Egyesült Királyságban bejegyzett cégek.
Ugyanakkor a magas jövedelmű nem OECD-tagországokban – például
Szingapúrban és Hongkongban (Kína) – bejegyzett vállalatok is egyre
inkább érintetté válnak. Ezen kívül a hamisítás által fenyegetett
jogosultak száma növekszik Brazíliában, Kínában és más feltörekvő
gazdaságokban is. A hamisítás és a kalózkodás tehát kritikus
kockázatot jelent minden olyan innovatív vállalat számára, amely a
szellemi tulajdonjogokra támaszkodik üzleti stratégiái támogatásában,
függetlenül attól, hogy hol található.
A kockázat megértéséhez és leküzdéséhez a kormányoknak naprakész
információkkal kell rendelkezniük a hamisított és kalóztermékek
kereskedelmének nagyságáról, terjedelméről és tendenciáiról. Ennek a
tanulmánynak az a célja, hogy fényt derítsen a tiltott kereskedelemre,
de a politikai és bűnüldözési megoldások alátámasztásához további
elemzésre van szükség, és lehetővé kell tenni, hogy a kormányok és a
hatóságok világszerte együttműködjenek.

