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Кратко изложение 

 

 

Настоящото проучване представя актуализиран количествен анализ на стойността, обхвата 

и мащабите на търговията с фалшифицирани и пиратски продукти по света.  Въз основа на 

данните за 2019 г. се изчислява, че през тази година обемът на международната търговия с 

фалшифицирани и пиратски продукти възлиза на 464 милиарда щатски долара, или 2,5 % от 

световната търговия.  

В предходни проучвания на ОИСР и EUIPO, които се основават на същата методология, 

търговията с фалшифицирани и пиратски стоки се оценява на до 2,5 % от световната 

търговия през 2013 г., което се равнява на до 461 милиарда щатски долара и 3,3 % от 

световната търговия през 2016 г., или 509 милиарда щатски долара. По този начин в 

номинално изражение, в абсолютно изражение и като дял от общата търговия, обемът на 

търговията с фалшификати остава значителен, което представлява стойности, близки до БВП 

на държавите с развити икономики, които членуват в ОИСР, като Австрия или Белгия. 

Въз основата на подробни данни за ЕС, в това проучване също така се предоставя и 

задълбочена оценка на положението в Европейския съюз. Резултатите показват, че през 

2019 г. вносът на фалшифицирани и пиратски продукти в ЕС достига 119 милиарда евро 

(134 милиарда щатски долара), което представлява до 5,8 % от вноса в ЕС. 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. 

Фалшифицирането и пиратството представляват заплаха за голям брой промишлени 

отрасли. Фалшификати могат да бъдат открити сред много видове стоки, включително 

обикновени потребителски продукти (облекла, обувки), продукти, предоставяни между 

предприятия (резервни части, пестициди) и луксозни стоки (модно облекло, луксозни 

часовници). Важно е да се отбележи, че много фалшиви стоки могат да породят сериозни 

рискове за здравето, безопасността и околната среда. Те включват по-специално фалшиви 

фармацевтични продукти, но също така и храни, козметика, играчки, медицинско оборудване 

и химикали. 

Въпреки че фалшифицираните и пиратските стоки на практика са с произход от всички 

икономики на всички континенти, Китай продължава да бъде основната икономика, от която 

те произхождат. 
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Фалшифицираните и пиратските продукти продължават да следват сложни търговски 

маршрути, като злоупотреби се извършват в редица междинни транзитни пунктове. Много от 

тези транзитни икономики, например Хонконг (Китай), Сингапур или Обединените арабски 

емирства са добре развити икономики с високи доходи и важни центрове на международната 

търговия.  

Има тенденция фалшивите стоки да се превозват с всякакъв вид транспортни средства. Що 

се отнася до броя на изземванията, малките колети, по-специално тези, доставяни чрез 

пощенски услуги, са най-често срещаните, което представлява значително 

предизвикателство по отношение на принудителното изпълнение. От гледна точка на 

стойността, преобладават фалшифицираните стоки, транспортирани с контейнеровози, 

представляващи повече от половината от стойността на изземванията на фалшифицирани 

стоки през 2019 г. в световен мащаб. 

Пандемията от COVID-19 засегна търговията с фалшифицирани стоки, макар че, по 

отношение на обема, въздействието е по-слабо от първоначално очакваното. В повечето 

случаи кризата влоши съществуващите тенденции. Основната тенденция е интензивната 

злоупотреба с онлайн средата. В условията на изолация потребителите се обръщат към 

онлайн пазарите, за да удовлетворят нуждите си, което води до значителен ръст на 

предлагането онлайн на широк спектър от фалшифицирани стоки. Рязкото увеличение на 

фалшификати засяга не само лекарствата и личните предпазни средства (ЛПС), но и много 

други стоки, включително часовници, потребителски стоки и продукти в машиностроенето, 

електротехниката и металообработващата промишленост (напр. кухненски уреди).  

Анализът, представен в настоящия доклад, се основава главно на количествена оценка, като 

се използват специално изготвени статистически методологии, разработени от ОИСР, 

базирани на данни от голям набор от данни за изземвания от страна на митническите служби 

на стоки, нарушаващи правата върху интелектуална собственост. Данните се отнасят за 

периода преди COVID; кризата е довела до голяма динамика и на този етап не могат да се 

направят окончателни и категорични заключения относно последиците от пандемията. 

За да разберат и да се борят с риска от търговия с фалшифицирани и пиратски стоки или 

търговия с фалшификати, правителствата се нуждаят от актуална информация за мащаба, 

обхвата и тенденциите, свързани с този риск. Настоящото проучване е част от 

непрекъснатите усилия за наблюдение в подкрепа на решенията в областта на политиката и 

правоприлагането. 
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