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Összefoglalás 

 

 

Ez a tanulmány frissített mennyiségi elemzést nyújt a hamisított áruk és a kalózáruk 

világkereskedelmének értékéről, kiterjedtségéről és nagyságrendjéről. A tanulmány 2019. évi 

adatokon alapuló becslése szerint a hamisított áruk és a kalózáruk nemzetközi kereskedelmének 

nagysága az említett évben a világkereskedelem 2,5%-át tette ki, ami 464 milliárd USD-nek felelt 

meg.  

Az OECD és az EUIPO ugyanezen a módszertanon alapuló, korábbi tanulmányaiban a hamisított 

áruk és a kalózáruk kereskedelmét 2013-ban a világkereskedelem mintegy 2,5%-ára becsülték, ami 

461 milliárd USD-nek felelt meg, míg mindez 2016-ban a világkereskedelem 3,3%-át tette ki, vagyis 

509 milliárd USD-re rúgott. Nominális értelemben, abszolút értelemben, valamint a teljes 

kereskedelemben való részarányát tekintve a hamisítványok kereskedelmének nagysága továbbra 

is jelentős, megközelíti az olyan fejlett OECD-gazdaságok bruttó hazai termékét (GDP), mint 

Ausztria vagy Belgium. 

A tanulmány részletes uniós adatok alapján átfogó értékelést is nyújt az Európai Unión belüli 

helyzetről. Az eredmények alapján 2019-ben a hamisított termékek és a kalózáruk Unióba irányuló 

behozatala elérte a 119 milliárd EUR-t (134 milliárd USD), ami az uniós behozatal 5,8%-át tette ki. 

Megjegyzendő, hogy ezek az eredmények a vámhatóságok általi lefoglalások megfigyelésére 

támaszkodnak, és nem foglalják magukban sem a belföldön előállított és felhasznált hamisított 

termékeket és kalózárukat, sem az interneten forgalmazott digitális kalóztartalmakat. 

A hamisítás és a kalóztevékenység számos iparágat fenyeget. A hamisítványok sok árutípus között 

megtalálhatók, beleértve az általános fogyasztási cikkeket (ruházati cikkek, lábbelik), az üzleti 

termékeket (tartalék alkatrészek, növényvédő szerek) és a luxuscikkeket (divatruházat, luxusórák) 

is. Fontos megjegyezni, hogy sok hamisított áru komoly egészségügyi, biztonsági és 

környezetvédelmi kockázatot jelenthet. Ide tartoznak különösen a hamisított gyógyszerek, de az 

élelmiszerek, a kozmetikumok, a játékok, az orvosi eszközök és a vegyi anyagok is. 

Míg a hamisított termékek és a kalózáruk lényegében valamennyi kontinens bármely gazdaságából 

származhatnak, a származási gazdaságok közül továbbra is Kína áll az első helyen. 

A hamisított termékek és a kalózáruk továbbra is bonyolult kereskedelmi útvonalakat követnek, 

kihasználva egy sor közbenső tranzitpontot. Számos ilyen tranzitgazdaság, például Hongkong 

(Kína), Szingapúr vagy az Egyesült Arab Emírségek fejlett, magas jövedelmű gazdaságnak és a 

nemzetközi kereskedelem fontos központjának minősülnek.  
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A hamisított árukat általában valamennyi tömegközlekedési eszközzel szállítják. A lefoglalások 

számát tekintve – különösen a postai szolgáltatásokon keresztül – küldött kis csomagok a 

leggyakoribbak, ami jelentős kihívást jelent a végrehajtás szempontjából. Az értéket tekintve 

egyértelműen a konténerszállító hajókkal szállított hamisítványok vannak többségben, amelyek 

2019-ben a lefoglalt hamisítványok globális értékének több mint felét tették ki. 

A Covid19-világjárvány hatással volt a hamisítványok globális kereskedelmére, ugyanakkor ez a 

hatás kisebb volt a kezdetben vártnál. A legtöbb esetben a válság súlyosbította a meglévő 

tendenciákat. A fő tendencia az online környezettel való nagyfokú visszaélés volt. A kijárási 

korlátozás idején a fogyasztók az online piactér felé fordulnak igényeik kielégítése érdekében, ami 

jelentős növekedést idéz elő a hamisítványok széles skálájának online kínálatában. A hamisítványok 

számának jelentős növekedése nemcsak a gyógyszereket és az egyéni védőeszközöket érintette, 

hanem sok más árut is, beleértve az órákat, a fogyasztási cikkeket, a gép- és elektrotechnikai, 

valamint a fémfeldolgozó ipar termékeit (pl. konyhai készülékek).  

A jelentésben bemutatott elemzés elsősorban az OECD által kidolgozott, személyre szabott 

statisztikai módszerek felhasználásával végzett mennyiségi értékelésen alapul, amely a szellemi 

tulajdont sértő áruk vámlefoglalásaira vonatkozó nagy adatkészletből származó adatokat használja 

fel. Az adatok a Covid19-világjárványt megelőző időszakra vonatkoznak; a válsághelyzet rengeteg 

dinamikus változást idézett elő, így ebben a szakaszban nem lehet megalapozott végkövetkeztetést 

levonni a világjárvány hatásaival kapcsolatban. 

A hamisítvány- és kalózkereskedelem kockázatának megértése és leküzdése érdekében a 

kormányoknak naprakész információkra van szükségük a kereskedelem nagyságrendjéről, 

kiterjedtségéről és tendenciáiról. Ez a tanulmány a szakpolitikai és végrehajtási megoldások 

támogatására irányuló folyamatos nyomon követés részét képezi. 
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