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Dan l-istudju jippreżenta analiżi kwantitattiva aġġornata tal-valur, ilkamp ta’ applikazzjoni u d-daqs tal-kummerċ dinji tal-prodotti ffalsifikati
u ppiratati. Ir-rapport juża metodoloġija statistika mfassla apposta,
żviluppata oriġinarjament għall-istudju tal-OECD (2008), u elaborat
għar-rapport OECD-EUIPO (2016), li kien ibbażat fuq data għall-2013.
Dan ir-rapport aġġornat, ibbażat fuq data għall-2016, jistma li f’dik issena, il-volum tal-kummerċ internazzjonali ta’ prodotti ffalsifikati u
ppiratati seta' jammonta għal USD 509 biljun. Dan jirrappreżenta
sa 3.3 % tal-kummerċ dinji. Dan l-ammont ma jinkludix prodotti
ffalsifikati u ppiratati li jkunu ġew immanifatturati u kkunsmati lokalment,
jew prodotti diġitali ppiratati li jitqassmu permezz tal-internet. L-istudju
preċedenti OECD-EUIPO, li bbaża ruħu fuq l-istess metodoloġija, stima
li fl-2013 sa 2.5 % tal-kummerċ dinji kien f’oġġetti ffalsifikati u ppiratati,
ekwivalenti għal massimu ta' USD 461 biljun.
Bejn l-2013 u l-2016, is-sehem tal-kummerċ f’oġġetti ffalsifikati u
ppiratati fil-kummerċ globali kiber b’mod sinifikanti ħafna. Barra minn
hekk, dan it-tkabbir kien irrappurtat matul perjodu ta’ tnaqqis relattiv filkummerċ dinji globali. Konsegwentement, l-intensità tal-iffalsifikar u lpiraterija qed tiżdied, b’riskju potenzjali sinifikanti għall-proprjetà
intellettwali (IP) fl-ekonomija bbażata fuq l-għarfien, miftuħa u
globalizzata.
Abbażi ta’ data dettaljata tal-UE, dan l-istudju jwettaq ukoll valutazzjoni
fil-fond tas-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Ir-riżultati juru li fl-2016, limportazzjonijiet ta’ prodotti ffalsifikati u ppiratati fl-UE ammontaw għal
EUR 121 biljun (USD 134 biljun), li jirrappreżentaw sa 6.8 % talimportazzjonijiet tal-UE, kontra 5 % tal-importazzjonijiet tal-UE fl-2013.
Għandu jiġi nnutat li dawn ir-riżultati jiddependu fuq l-osservazzjonijiet
tas-sekwestri doganali u ma jinkludux prodotti ffalsifikati u ppiratati li
jkunu ġew immanifatturati u kkunsmati lokalment u lanqas ma jinkludu
kontenut diġitali ppiratat fuq l-internet.
Prodotti ffalsifikati u ppiratati jkomplu jsegwu rotot kumplessi ta’
kummerċ, bl-użu ħażin ta’ sett ta’ punti ta’ transitu intermedjarji. Ħafna
minn dawn l-ekonomiji ta’ transitu jospitaw żoni kbar ta’ kummerċ ħieles
li huma ċentri importanti tal-kummerċ internazzjonali.
L-użu ta’ vjeġġi żgħar għall-kummerċ ta’ prodotti foloz ikompli jikber
ukoll. Vjeġġi żgħar, mibgħuta l-aktar bil-posta jew b’servizzi espressi,
huma eżempju ta’ faċilitazzjoni akbar tal-kummerċ; min-naħa l-oħra,
huma wkoll mod għall-kriminali biex inaqqsu l-possibbiltà ta’ skoperta u
jimminimizzaw ir-riskju ta’ sanzjonijiet. Il-proliferazzjoni ta’ vjeġġi żgħar
tgħolli l-ispejjeż tal-kontrolli u d-detenzjoni għad-dwana u tintroduċi sfidi

addizzjonali sinifikanti għall-awtoritajiet tal-infurzar. Għalhekk hemm ilħtieġa għal eżaminazzjoni koordinata tal-politiki f’dan il-qasam.
Prodotti foloz jistgħu jinstabu f’numru kbir u li qed jikber ta’ industriji,
bħal oġġetti tal-konsumatur komuni, (xedd tas-saqajn, kosmetiċi,
ġugarelli), prodotti minn negozju għal negozju (partijiet ta’ rikambju jew
kimiċi), oġġetti tal-IT (telefowns, batteriji) u oġġetti ta’ lussu (ilbies talmoda, arloġġi deluxe). B’mod importanti, ħafna oġġetti foloz,
partikolarment dawk farmaċewtiċi, ikel u xorb, u tagħmir mediku, jistgħu
joħolqu riskji negattivi serji għas-saħħa u s-sikurezza.
Filwaqt li oġġetti ffalsifikati u ppiratati joriġinaw minn kważi l-ekonomiji
kollha fil-kontinenti kollha, iċ-Ċina u Hong Kong (iċ-Ċina) jibqgħu l-akbar
oriġini bil-bosta.
Il-kumpaniji li jbatu mill-iffalsifikar u l-piraterija għadhom primarjament
irreġistrati fil-pajjiżi tal-OECD; prinċipalment fl-Istati Uniti, fi Franza, flItalja, fl-Iżvizzera, fil-Ġermanja, fil-Ġappun, fil-Korea u fir-Renju Unit.
Madankollu, numru dejjem akbar ta’ kumpaniji rreġistrati f’ekonomiji bi
dħul għoli li mhumiex membri, bħal Singapore u Hong Kong (iċ-Ċina),
qed ikunu fil-mira. Barra minn hekk, numru dejjem akbar ta’ detenturi ta’
drittijiet mhedda mill-iffalsifikar huma rreġistrati fil-Brażil, fiċ-Ċina u
f’ekonomiji emerġenti oħra. L-iffalsifikar u l-piraterija għalhekk
jippreżentaw riskju kritiku għall-kumpaniji innovattivi kollha li jiddependu
fuq l-IP biex jappoġġjaw l-istrateġiji tan-negozju tagħhom,
irrispettivament minn fejn ikunu jinsabu.
Biex jifhmu u jiġġieldu kontra dan ir-riskju, il-gvernijiet jeħtieġu
informazzjoni aġġornata dwar il-kobor, il-kamp ta’ applikazzjoni u xxejriet tal-kummerċ ta’ prodotti ffalsifikati u ppiratati. Dan l-istudju
għandu l-għan li jitfa’ ftit dawl fuq il-kummerċ illeċitu, iżda hija meħtieġa
aktar analiżi biex jiġu appoġġati soluzzjonijiet ta’ politika u ta' infurzar, u
biex il-gvernijiet u l-aġenziji madwar id-dinja jkunu jistgħu jaħdmu
flimkien.

