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SAMMENFATNING
Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede 
og piratkopierede varer, også kendt som “forfalskninger” i offentligheden, har på den globale 
handel. Undersøgelsen trækker på et unikt, globalt datasæt, der dækker knap en halv million told-
beslaglæggelser, og ved hjælp af statistisk analyse identificerer den store andel af international 
handel, som udgøres af forfalskede og piratkopierede varer. 

I 2013 udgjorde international handel med forfalskede og piratkopierede varer op til 2,5 % af 
verdenshandelen, eller op til 461 mia. USD. Det svarer til Østrigs BNP eller Irland og Tjekkiets 
samlede BNP. Frem for alt viser undersøgelsen, at denne handel kan udgøre en væsentlig økon-
omisk trussel for rettighedshavere, regeringer og den formelle eller legitime økonomi som helhed. 
Den er også en indikation på den finansielle styrke, som de kriminelle netværk bag denne handel 
besidder.

En specifik analyse af den Europæiske Union viser, at import af forfalskede og piratkopiere-
de varer i 2013 udgjorde op mod 5 % af al import eller helt op til 116 mia. USD (85 mia. EUR). 
Dette viser, at den relative virkning af forfalskninger er dobbelt så stor for en gruppe udviklede 
lande som EU, end den er for verden som helhed. Fænomenet er tilsyneladende også vokset i 
løbet af det seneste årti. 

I en OECD-undersøgelse fra 2008 blev det anslået, at varemærkeforfalskede og piratkopierede 
varer tegnede sig for op til 1,9 % af verdensimporten, svarende til 200 mia. USD. Undersøgelsen 
var baseret på de bedste data og metoder, der var tilgængelige på daværende tidspunkt. Efterhån-
den som den internationale handel og den globale økonomi har genrejst sig efter den økonomiske 
krise, er mulighederne for falsknere og kriminelle blevet langt større.  Handel med forfalskede og 
piratkopierede varer er blevet en alvorlig trussel for enhver moderne, videnbaseret økonomi.

Forfalskninger og piratkopiering er vigtige i en global økonomi, som drives frem af innova-
tion. Immateriel ejendom (IP) er en vigtig faktor for værdiskabelsen i virksomheder og for at kunne 
opnå succes på konkurrenceprægede markeder. På makroøkonomisk niveau er beskyttelse og 
håndhævelse af IP en af de primære drivkræfter bag innovation og dermed et bidrag til vedvarende 
økonomisk vækst. På grund af den immaterielle ejendoms grundlæggende økonomiske betydning 
skal forfalskninger og piratkopiering bekæmpes direkte som en trussel mod bæredygtige IP-base-
rede forretningsmodeller.

Mange varer rammes af forfalskning og piratkopiering, lige fra luksus- og business-to-busi-
ness-varer til almindelige forbrugsvarer. Alle varer, for hvilke IP tilfører rettighedshaverne økon-
omisk værdi og skaber prisforskelle, bliver et mål for falsknere. Forfalskede varer dækker over 
alt fra relativt dyre luksusforbrugsvarer, såsom ure, parfume og lædervarer, til business-to-busi-
ness-varer, som maskiner, kemikalier og reservedele i alle prisklasser, og almindelige forbrugs-
varer, for eksempel legetøj, lægemidler, kosmetik og levnedsmidler. Rent faktisk kan alle IP-bes-
kyttede varer forfalskes. Der findes endda eksempler på beslaglagte varemærkekrænkende friske 
jordbær, bananer, kanel og kokosolie. Sommetider er forfalskede varer som f.eks. lægemidler, 
reservedele og legetøj af meget lav kvalitet og kan udgøre væsentlige trusler mod sundhed og 
sikkerhed. 

Alle markedssegmenter rammes. Falsknere og pirater maksimerer deres fortjeneste ved at an-
gribe alle potentielle markedssegmenter. Det indbefatter sekundære markeder, hvor forbrugere 
bevidst køber IP-krænkende varer af falsknere og pirater, og primære markeder, hvor køberne af 
forfalskede varer vildledes, idet de tror, de køber legitime, ægte varer.
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Handel med forfalskede og piratkopierede varer er et globalt og dynamisk fænomen. På det 
seneste er markederne for IP-krænkende varer blevet mere og mere globaliserede, og de påvirkes 
af globale trends.  Handelsfremgangen efter krisen, herunder vækst af nye markeder i mange re-
gioner, fremkomsten og globaliseringen af værdikæder samt hastigt voksende e-handel på verden-
splan er alle i spil og understøtter globale markedsdynamikker for både lovlige og forfalskede varer. 

Forfalskede og piratkopierede varer kan stamme fra stort set alle økonomier på alle kontinen-
ter. Kina optræder som den største producent af forfalskninger. Forfalskede varer kan komme 
fra alle økonomier, men mellemindkomst- og vækstøkonomier er ofte vigtige aktører på de in-
ternationale markeder for sådanne varer. Disse økonomier identificeres som “oprindelsesøkon-
omier”, enten som vigtige transitpunkter i international handel eller som fremstillingsøkonomier, 
med Kina som den største. Økonomierne har ofte såvel tilstrækkelig infrastruktur som produk-
tions- og teknologikapacitet til omfattende handel. Dog har disse økonomier muligvis ikke udviklet 
tilstrækkelige institutionelle rammer, herunder IP-relateret lovgivning og håndhævelsespraksisser, 
der kan bekæmpe handel med forfalskede varer.

De fleste brands rammes af forfalskning. Mange befinder sig i OECD-lande, men Kina er 
også blevet ramt. En detaljeret analyse af data om brands kombineret med oplysninger om regis-
trering af indehavere af krænkede IP-rettigheder viser, at størstedelen af de varer, der angribes af 
falsknere, er registreret i OECD-lande – primært USA, Italien, Frankrig, Schweiz, Japan, Tyskland, 
Det Forenede Kongerige og Luxembourg. Vækstøkonomier oplever dog også en stigning i antallet 
af registrerede rettighedshavere. Eksempelvis viser nye data, at IP-rettigheder i kinesiske virksom-
heder ofte er blevet krænket. Alle innovative virksomheder, der er afhængige af IP som grundlag 
for deres globale udviklingsstrategi, er i risiko, uanset om de befinder sig i udviklede økonomier 
eller i hurtigt voksende økonomier.

Handelsveje for forfalskede og piratkopierede varer er komplekse og kan ændre sig dy-
namisk, herunder transitpunkter. En analyse af import af forfalskede og piratkopierede varer 
ind i EU identificerede en række vigtige transitpunkter. Nogle af disse, såsom Hongkong, Kina og 
Singapore, er vigtige knudepunkter for international handel generelt. Andre transitpunkter omfatter 
økonomier med meget svage regeringer og stærk tilstedeværelse af organiseret kriminalitet og 
endda terrornetværk (f.eks. Afghanistan og Syrien). Analysen viser væsentlige ændringer fra år til 
år, i takt med at smuglere og falsknere udnytter nye huller i forskellige landes regeringsførelse. Den 
afspejler falskneres og kriminelle netværks evne til hurtigt at identificere svage punkter og mangler 
og følgeligt udnytte mulighederne for arbitrage.

Andelen af små forsendelser, hovedsageligt via post eller kurérservice, vokser støt. Det 
skyldes tilsyneladende reducerede omkostninger i forbindelse med disse transportformer samt 
internettets og e-handelens stigende betydning for den internationale handel. For falsknere er små 
forsendelser samtidig en måde til at undgå at blive opdaget og minimere risikoen for sanktion-
er. Det forhøjer til gengæld omkostningerne i forbindelse med toldkontrol og -forvaring og byder 
på yderligere udfordringer for håndhævende myndigheder. Forvaltningen af så stor en mængde 
beslaglæggelser, fra behandling til miljøvenlig destruktion, udgør en væsentlig byrde for toldeks-
peditionerne og en omkostning for skatteyderne.

Der er brug for yderligere undersøgelser for at tackle denne udfordring og skabe grun-
dlaget for at regeringer, individuelt og i fællesskab, kan udarbejde passende politikker og 
håndhævelsesløsninger. Oplysninger om størrelsen, omfanget og tendenserne inden for handel 
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med forfalskede og piratkopierede varer er afgørende for forståelsen af de udfordringer, som re-
geringer og rettighedshavere står over for. De aktuelle resultater er dog baseret på observationer 
i forbindelse med toldbeslaglæggelser og omfatter ikke indenlandsk producerede og forbrugte for-
falskede og piratkopierede varer og piratkopierede digitale varer på internettet. Der er derfor behov 
for supplerende analyser for at forstå problemet fuldt ud.

Hele rapporten findes på www.euipo.europa.eu og www.oecd-ilibrary.org
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