اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

چین نخستین کشور تولیدکننده محصوالت تقلبی جهان
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
(براساس گزارش اخیر سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی)1

 در سال  3112در ک شورهای  ،OECDبخش فناوری اطالعات و ارتباطات ( (ICTحدود  5.5در صد کل ارزش
افزوده این منطقه ،یعنی معادل  3.2هزار میلیارد دالر آمریکا را به خود اختصاااد داده اساااد صااادرات

ای

محصوالت  ICTتولید شده از سال  3111تا  3112با رشد ساال ه  6درصدی همراه بوده و به  1.6هزار میلیارد
دالر در سال  3112رسیده که کشور چین تقریبا صادرکننده دو سوم از کل این محصوالت اساد
 در سال  ،3112ارزش واردات محصوالت  ICTتقلبی

ان ،معادل  122میلیارد دالر آمریکا برآورده شده اساد

به طور متوسط  6.5درصد تجارت این کاالها مربوط به محصوالت تقلبی اساد
 مجموع ارزش کل کاالهای تقلبی وارداتی در
درصد از ارزش واردات کل محصوالت

ان در سال  261 ،3112میلیارد دالر امریکا بوده که حدود 3.5

ان در این سال را تشکیل می دهدد

 تقریباً یک مورد از پنج گو شی تلفن همراه و یک مورد از چ ار کن سول بازی که به د یا صادر می شود ،تقلبی
هسااتند که به عنوان تجارت روبه رشااد در فناوری اطالعات و سااخا افزارهای ارتباطات ،بار سااننینی را بر
مصرفکنندگان ،تولیدکنندگان و بود ه های عمومی برخی کشورها تحمیل کرده اساد
 کاالهای تقلبی  ،ICTریسک امنیا و ب داشا ،قطع سرویس و از دسا رفتن درآمد شرکاها و دولاها را به
همراه داردد
 تیجه مطالعات  OECDدر زمینه تجارت کاالهای تقلبی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTشاان
میدهد باطری گو شیهای هو شمند ،شارژر ،کارتهای حافظه ،کارتهای مغناطی سی ،درایورهای حالا امد
( )Solid State Driveو پخشکنندههای موساایقی در این گوشاایها به طور فزایندهای در دام علکنندهها
افتادها دد در سال  ،3112حدود  32در صد از ارزش واردات کنترلها و کن سول بازیهای ویدئویی

ان مربوط

به محصااوالت تقلبی بوده اساااد سا م محصااوالت تقلبی از ارزش واردات تلفنهای همراه و قطعات و لوازم
ا بی آن یز معادل  11درصد برآورد شده اسا ( مودار )1د

 1گزارش منتشر شده توسط  OECDدر  32مارس 3112
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نمودار  -1سهم کاالهای  ICTتقلبی از واردات  2013جهان این گروه کاالیی به تفکیک کاال
24%
19%
19%
15%
9%

30

25

20

15

7%
6%
6%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
1%
0
5
10

کنترل ها و کنسول بازی های ویدئویی
تجهیزات صدا
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منبعOECD :

 چین منبع اصاالی کاالهای  ICTتقلبی

ان اسااا و تولیدکنندگان ایاالت متحده آمریکا بیشااترین زیان را به

لحاظ درآمد از د سا رفته و ت ضعیف ارزش ام تجاری خود متحمل می شو دد تقریباً  22در صد کاالهای ICT

تقلبی ضبط شده به حقوق مالکیا معنوی ( )IPبنناههای ایاالت متحده آمریکا تجاوز کرده و  35در صد آنها
برای بنناههای فنال دی و  13درصد برای بنناههای ژاپنی ضرر ایجاد کرده اساد
 عمده تولیدکنندگان کل محصوالت تقلبی

ان ،کشورهای وظ ور یا با درآمد متوسط هستند که در این مورد

یز چین در صدر آ ا قرار داردد در سال  62.3 ،3112درصد از کل تعداد کاالهای تقلبی ضبط شده
به کشور چین بوده اساد ( مودار )3
نمودار -2اصلی ترین کشورهای منبع کاالهای تقلبی
س م از تعداد کل کاالهای ضبط شده

منبعOECD :

2

ان -درصد ()3112

ان مربوط
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 بیشترین آسیب از واردات کاالهای تقلبی در

معاونت بررسی های اقتصادی

ان به بر دهای امریکایی ،ایتالیایی و فرا سوی وارد میشودد

هما طور که در مودار  2مشاهده می شود ،ایاالت متحده امریکا در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین آسیب
را از واردات این کاالها می بیندد  31درصد از ارزش کاالهای تقلبی ضبط شده

ان طی سال  3112مربوط به

بر دهای امریکایی بوده اساد

نمودار -3کشورهایی که بیشترین آسیب را از تجارت کاالهای تقلبی دیدهاند
عمده کشورهایی که حقوق  IPآنها قض شده اسا (س م از ارزش کل کاالهای تقلبی ضبط شده -درصد)3112 ،

منبعOECD :

 کاالهای تقلبی و علی کاالهایی ه ستند که به عالئم تجاری شرکاها تجاوز کنندد در صنعتی که به شدت
وابسته به حقوق مالکیا معنوی اسا ،عل و تقلب از اعتماد مشتریان به بر دهای تجاری سوء استفاده میکند
و سالما ،امنیا و حریم خصوصی آنها را به خطر میا دازدد
 تقریبا دوسوم کاالهای  ICTعلی از طریق خدمات اکسپرس و پستی حمل میشو د ،که به طور قابل تو ی
فرایند کشف و غربالنری این کاالها را پیچیده و دشوارتر کرده اساد
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