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Търговия с фалшифицирани стоки в световен мащаб, възлизаща 

на 338 милиарда евро 

 Международната търговия с фалшифицирани и пиратски продукти е 

на стойност 461 милиарда щатски долара (или 338 милиарда евро), 

въз основа на последните налични данни от 2013 г. – или 2,5 % от 

цялата световна търговия. 

 Вносът на фалшифицирани и пиратски продукти в ЕС представляваше 

5 % от целия внос на ЕС и възлизаше на стойност 85 милиарда евро. 

Това са някои от основните изводи в съвместния доклад на Службата на 

Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и на Организацията 

за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), публикуван днес в 

Париж, който включва количествен анализ на стойността на търговията с 

фалшифицирани и пиратски стоки в световен мащаб. 

В доклада „Търговия с фалшифицирани и пиратски стоки: проучване на 

икономическото въздействие“ са използвани данни от почти половин 

милион митнически конфискации в целия свят, за да се изчисли 

икономическото въздействие на фалшифицирането и пиратството върху 

международната търговия. В него се посочва, че фалшифицираните и 

пиратски стоки могат да произхождат от всякакъв тип икономики. 

Бързоразвиващите се икономики играят важна роля в рамките на този 

феномен, или като производители на фалшификати, или като транзитни 

зони. 

Фалшифицираните продукти варират от луксозни стоки, през продукти за 

промишлеността (като машини, резервни части или химикали), до 

потребителски стоки, които влияят на личната безопасност (лекарствени 

продукти, храни и напитки, медицинско оборудване или играчки). 

Фалшификаторите използват все по-често малки пратки, което се дължи 

отчасти на нарастващото използване на електронната търговия, както и с 

цел да намалят риска и финансовите последици от разкриването им. 

Най-силно засегнатите марки от фалшифициране са регистрирани основно в 

ОИСР и държавите-членки на ЕС, като Съединените щати, Италия, Франция, 
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Швейцария, Япония, Германия и Обединеното кралство. 

В доклада обаче се посочва и това, че броят на нарушенията се увеличава и 

в бързо развиващите се икономики, което показва, че фалшифицирането 

създава рискове за новаторските дружества, независимо от мястото на 

тяхното седалище. 

Данните, анализирани в доклада, бяха предоставени от Световната 

митническа организация, генерална дирекция „Данъчно облагане и 

митнически съюз“ на Европейската комисия и Службата за митническа и 

гранична защита на Съединените американски щати, за да дадат ясна 

картина на глобалното икономическо въздействие на фалшифицирането и 

пиратството в международната търговия. 

Изпълнителният директор на EUIPO, António Campinos, заяви: 

 „Интелектуалната собственост генерира стойност за фирмите и 

икономиките, и добрата защита на ИС и съответното правоприлагане 

спомагат за развитието на иновациите и икономическия растеж. 

Правителствата по света се нуждаят от надеждни фактически данни, 

които ще им позволят да направят оценка на опасността, която пораждат 

фалшифицирането и пиратството на национално, европейско и 

международно равнище. Докладът ще им е от полза в това отношение.“ 

Публикуваният днес доклад бе изготвен в рамките на 18-месечен период и е 

резултат от тясното сътрудничество между EUIPO и ОИСР. В същото време 

EUIPO се ангажира със серия от проучвания, за да изготви количествена 

оценка на икономическото въздействие на фалшифицирането в основните 

сектори на дейност на ЕС. 

За EUIPO 

EUIPO е най-голямата децентрализирана агенция на ЕС със седалище в гр. 

Аликанте, Испания. Тя управлява регистрацията на марките на ЕС (EUTM) и 

регистрирания дизайн на Общността (РДО), които осигуряват защитата на 

интелектуалната собственост във всички 28 държави-членки на ЕС. Освен 

EUIPO обхваща и Европейската обсерватория за нарушения на правата на 

интелектуална собственост. До 23 март, 2016 г. Службата на Европейския 

съюз за интелектуална собственост (EUIPO) бе позната като Служба за 

http://www.euipo.europa.eu/
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА 

18-ти април 

 

Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spain 

www.euipo.europa.eu 

 @EU_IPO 

 

хармонизация във вътрешния пазар (OHIM). 
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Връзки с медиите: 

 

Laura Casado 

Тел.: +·34 96 513 8934 
Laura.CASADO@euipo.europa.eu 

 

Ruth McDonald 
Тел.: +34 96 513 7676 
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 
 
 

Claire Castel 

Тел.: +34 626 246 627 

Claire.CASTEL@euipo.europa.eu 
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