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Rezumat. Având în vedere faptul că economia mondială este grav 
zdruncinată, ne dăm seama că este nevoie de soluții, noi sau vechi, care să 
vină în sprijinul relansării economice. În această lucrare nu ne vom axa pe 
soluții, ci pe piedicile care apar în calea însănătoșirii economiei din cauza 
industriei copiilor, care în ultimii ani a crescut vertiginos, punând în 
pericol atât siguranța economică, cât și siguranța consumatorului, 
conform exemplelor regăsite  în rândurile următoare. 
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Patru forţe fundamentale (forces profundes) au fost identificate drept 
pilonii principali pe care globalizarea se sprijină. Aceste forțe sunt: comerţul, 
producţia, finanţele şi tehnologia (Malița, 2001). Acestea sunt cele mai 
dinamice activităţi care fac lumea globală să se învârtă. Cifrele pentru cele de 
mai sus au crescut, din 1950 până în anul 2007, într-un mod continuu (de 
exemplu, numai în Statele Unite, cifrele pentru PIB, sub aspect nominal, sunt de 
aproximativ 50 de ori mai mari decât în anul 1950). Principalii actori ai 
globalizării nu sunt, după cum am putea fi tentaţi să credem, statele, ci 
industriile, sectorul bancar, companiile multinaţionale, centrele de dezvoltare – 
cercetare, noile tehnologii descoperite de la o zi la alta, dar şi, cu o contribuţie 
nu mai puţin semnificativă, organizaţiile nonguvernamentale şi societatea 
civilă. Pentru ca toți acești actori să își poată juca rolul pe scena economică au 
nevoie de produse, pe care ulterior să le vândă. Aceste produse au la baza idei 
care trebuie apărate. 

Într-o lume cu o economie care până acum patru ani s-a aflat în 
expansiune, atât economiştii, cât şi cei cu putere decizională, din instituţiile 
guvernamentale, sunt puşi în faţa unei provocări, prinși într-un cadru global. 
Această provocare este din ce în ce mai des adusă în discuţie. Provocarea la 
care facem trimitere constă în apărarea dreptului de proprietate intelectuală. 
Noțiunea aceasta îşi găseşte originile încă din evul mediu, unde diverşi 
meşteşugari şi artizani foloseau semne distinctive pe produsele create de ei, 
pentru a putea fi deosebite de falsuri. Conform WIPO (World Intellectual 
Property Organization), cea mai recentă definiţie adusă conceptului de 
proprietate intelectuală se referă la creaţiile minţii, ca: invenţii, opere literare 
dar şi artistice, simboluri, nume, imagini şi modele folosite în comerţ. 
Proprietatea intelectuală, conform definiţiei, este structurată în două părţi:  

 Proprietatea industrială, ce include invenţiile (patente), modelele de 
design industrial şi indicaţiile geografice ale sursei; 

 Copyright-ul, care include operele literare şi artistice (romane, poezii, 
filme, opere muzicale, opere artistice, că sculpturile şi picturile şi 
proiectele arhitecturale). De asemenea, inovaţiile şi expresia creativă a 
comunităţilor locale şi indigene reprezintă exemple de proprietate 
intelectuală, pentru că sunt „tradiţionale”, dar acestea nu intră 
întotdeauna sub influenţa legii care protejează proprietatea intelectuală. 

În continuare, subiectul tratat în lucrarea de față va fi prima categorie, și 
anume proprietatea industrială, teritoriu ce trebuie apărat de companiile 
producătoare de bunuri, în speranța că produsele originale, spre care se 
îndreaptă investiții considerabile (de exemplu: fondurile de R&D), ar putea 
întoarce prin vânzarea lor  anumite fonduri destinate relansării economice, prin 
taxe și impozite. 
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Atât pe o piaţă naţională, cât şi pe una supranaţională, concepte spaţiale 
delimitate astfel din punct de vedere al  teritoriului aflat sub administrare, un 
pericol iminent la nivelul acestor pieţe îl reprezintă contrafacerea produselor, 
care reprezintă obiectul comercializării. În ultimele decenii, sub actualele 
auspicii economice, contrafacerea a devenit o afacere, tendinţa anumitor 
economii fiind aceea de a se apleca către o mai bună specializare în această 
direcţie. Bineînţeles, la această situaţie contribuie şi factorii tehnici, economici, 
sociali, politici, dar şi geografici, iar cu precădere cei economici sunt motorul 
industriei de copii.  

Astfel, producătorii de bunuri contrafăcute urmăresc un câştig mare, 
aproape imediat şi nu au nevoie de investiţii majore, cel puţin în active 
intangibile şi în procesul de cercetare-dezvoltare. Marja cea mai mare de profit 
în această industrie o au produsele de lux, dar nici bunurile de larg consum, 
precum cosmeticele sau îmbrăcămintea, nu sunt evitate de furtul tehnologic. 
Care sunt efectele care se nasc din acest fenomen al reproducerii ilegale de 
produse? Prin urmare, ne confruntăm cu o scădere a calităţii acestora în primul 
rând, iar printre efectele emergente putem enumera creşterea economiei 
subterane, munca la negru, evaziunea fiscală sau criminalitatea transfrontalieră, 
dar şi banii negrii folosiţi în finanțarea activităţilor teroriste (Anghel et al., 2007). 

O creştere bruscă în ultimele două decenii în violarea drepturilor de 
proprietate a adus serioase prejudicii producătorilor legitimi de bunuri. De 
asemenea, au crescut îngrijorările referitoare la sănătatea şi la siguranţa 
consumatorilor de bunuri contrafăcute. Sănătatea publică este pusă în pericol 
atunci când cumpărătorul, care de multe ori poate fi de bună-credinţă, se 
bazează pe siguranţa şi integritatea unui produs legitim pentru a efectua sarcini 
care pot fi periculoase. 

Afacerea ilicită a contrafacerii produselor altui producător şi 
comercializarea acestora la un preţ mult mai scăzut decât preţul real al acestora, 
precum şi la o calitate inferioară, de cele mai multe ori, a bunurilor după care 
copiile sunt făcute, este o afacere ce valorează miliarde de dolari la nivel global. 
În anii 1980 această industrie valora aproximativ 5,5 miliarde de dolari (USD). 
La începutul anilor 2000, această cifră s-a ridicat în jurul valorii de 500 miliarde 
de dolari, conform unui studiu al ICC (International Chamber of Commerce). În 
zilele noastre, această industrie poate fi plasată în jurul valorii de 850 miliarde 
de dolari. 

Anumite instituţii globale, precum Interpolul, estimează că industria 
contrafacerii ocupă între 6 şi 9 procente din întregul comerţ mondial. FBI-ul a 
denumit contrafacerea crima secolului 21, având în vedere faptul că procurarea 
echipamentelor pentru fabricarea de copii sofisticate se poate realiza destul de 
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uşor. În sprijinul ideii exprimate mai sus, recurgem la un grafic rezultat în urma 
cifrelor regăsite în acelaşi raport al ICC: 

 

 
Sursa: www.iccwbo.org 

  
Figura 1. Valoarea economică a contrafacerii globale 

 
Astfel, marile companii se văd în situaţia de a îşi apăra tehnologia, dar şi 

activele intangibile. Companiile transnaţionale sunt nevoite să ia în considerare 
fenomenul contrafacerii în scenariile lor, fiind nevoite să fie mult mai atente la 
pieţele de desfacere, precum şi la securizarea tehnologiilor folosite în producţie, 
pe măsură ce aceste companii se extind pe pieţele în curs de dezvoltare.  Doar 
în China, industria muzicală, dar şi industria software-ului (unde mare parte 
dintre produsele finite ajung pe suporturi de stocare optice, uşor de reprodus) 
suferă de o rată de piraterie de 90%. Conform companiei Microsoft, doar 5% 
din pachetele software produse de ei şi instalate pe computerele din această ţară 
sunt copii legitime (von Keller et al., 2005). Extinderea vastă a teritoriului 
Chinei, dar şi integrarea crescândă în lanţul global al furnizorilor, face ca 
problematica dreptului la proprietate intelectuală să nu mai fie o problemă 
domestică, aferentă doar acestei ţări, ci ne conduce cu gândul la caracterul 
global al problemei. Ca şi un ajutor adus industriei copiilor, intervine aici slaba 
reglementare a Chinei pe această tematică, luată în comparaţie cu vecinii săi 
asiatici, stimulând practic creşterea activităţilor de acest gen. Astăzi, China este 
fără îndoială cel mai rău infractor privind furtul de proprietate intelectuală şi 
piraterie industrială, responsabil de 80 % din totalul bunurilor contrafăcute ce 
ajung la graniţele Statelor Unite(1). 

Pentru a exemplifica mai bine felul în care tot acest sistem funcţionează, 
vom apela la una dintre cele mai semnificative industrii de talie mondială, mai 
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precis, la industria auto. Faţă de sectoarele menţionate mai sus (software şi 
industria muzicală), fenomenul contrafacerii pentru sectorul industriei auto nu 
aduce doar prejudicii grave de natură economică, ci şi pune în pericol sănătatea 
şi siguranţa fizică a consumatorilor. Este estimat că pentru 2011 piaţa 
componentelor auto contrafăcute în China să atingă 45 de miliarde de dolari. 
Din totalul componentelor auto contrafăcute, China este responsabilă pentru 83 
de procente(2), urmată de Taiwan şi Thailanda, care deţin câte 5 procente 
împreună, iar pe ultimul loc al topului se află Japonia şi Malaiezia cu o cotă de 
2 procente pentru fiecare ţară în parte(3).  

 

 
Sursa: date prelucrate de autor. 

 
Figura 2. Principalele țări responsabile pentru componentele  

de automobile contrafăcute 
 
Componentele contrafăcute pentru industria auto cauzează pierderi atât 

pentru producătorii legitimi, cât şi pentru consumatorii bunurilor „rele”, dar cu 
toate astea nu este cea mai mare ameninţare din punct de vedere economic care 
poate ameninţa industria auto în ceea ce priveşte proprietatea intelectuală. O 
formă mult mai subtilă de furt de proprietate intelectuală este ceea ce se 
numeşte (în limba engleză) subtle pick-off. În ce constă acest tip de furt? Este o 
formă de furt proprietate intelectuală legată de înaltă tehnologie; atunci când un 
producător extern se aşază într-o ţară cu o industrie a copiilor bine pusă la 
punct, întreaga tehnologie devine accesibilă fabricii cu care dezvoltatorul 
colaborează. Forma este periculoasă pentru producătorii care şi-au relocat 
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fabrici sau şi-au externalizat anumite sectoare din producţie. Astfel, rezultate 
valoroase obţinute din procesul de R&D (procesele de cercetare-dezvoltare care 
costă dezvoltatorul milioane de dolari) sunt însuşite în mod fraudulos şi folosite 
sub emblema altei mărci ce va concura produsul iniţial (von Keller, 2005).  

O victimă de renume a acestei tehnici a fost General Motors. În 2004, 
compania americană a dat în judecată compania chineză Chery Automobile Co. 
Motivul procesului intentat a fost pirateria unei maşini dezvoltate de filiala sud-
coreană a grupului, Daewoo: modelul Spark al companiei GM, aproape identic 
cu modelul QQ al lui Chery. Rezultatele anchetei demarate ca urmare a 
plângerii GM au fost că cele două maşini aveau practic aproape aceeaşi 
caroserie, aproape acelaşi design, atât exterior, cât şi interior, precum şi 
elemente definitorii existente la ambele maşini. Când procesul s-a intentat, GM 
se situa cu modelul Spark cu vânzările în urma modelului QQ de la Chery, iar 
Spark-ul avea un preţ mai mare decât modelul copiat. De ce s-a întâmplat acest 
lucru? Pentru că într-o fază de început a cercetării General Motors anumite date, 
atât tehnice, cât şi de design, nu au fost securizate adecvat şi astfel au fost 
„achiziţionate” de Cherry Automobile Co. Informaţiile preluate au fost folosite 
de compania chineză ca să ajungă la un automobil în mare parte identic cu 
modelul Spark fără ca aceasta să investească resurse (timpul sau banii aferenţi 
dezvoltării unui astfel de model). În final, Cherry a putut scoate automobilul 
într-un timp mai scurt pe piaţă, comercializându-l la un preţ mai scăzut decât 
competitorii săi. 

În industria auto, General Motors nu a fost singura companie care a 
trebuit să se confrunte cu acest tip de furt de IP. Honda Motors a intentat proces 
împotriva unei alte companii chineze: Shunghuan Automobile. Honda au 
reclamat faptul că modelul companiei din China, intitulat Laibao SRV prezintă 
similarităţi extrem de pronunţate în comparaţie cu modelul lor, Honda CR-V 
(sport utility vehicle)(4).  

În ambele cazuri, atât General Motors, cât şi Honda, nu au avut câştig de 
cauză în faţa instanţei. Observăm că este nevoie ca anumite companii care sunt 
în căutare de noi oportunităţi de afaceri în China, dar şi pe alte pieţe emergente 
trebuie să ia în considerare un grad de ridicat de securitizare al tehnologiilor pe 
care sunt dispuse să le folosească în aceste zone. 

 
Concluzii 
 
Întreaga industrie de produse contrafăcute creează costuri nedorite atât 

pentru producători şi dezvoltatori, cât şi pentru consumatori. Costurile reflectate 
din prisma producătorului şi/sau dezvoltatorului constau în pierderea eficienţei 
(în cazul General Motors am putut observa cum produsul contrafăcut a apărut 
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mai devreme pe piaţă şi la un preţ mai mic decât produsul original), scăderea 
încrederii în pieţele în curs de dezvoltare (ar putea cauza abstinenţa de la 
anumite pieţe, ducând astfel la o reducere a cifrei de afaceri şi, respectiv, a 
profitului pentru companii), îngreunarea procesului de inovare pentru produsele 
destinate consumului de masă (această îngreunare este cauzată de punerea 
accentului pe securizarea informaţiei şi nu neapărat pe o finalizare într-un 
termen „normal” a procesului de R&D pentru produsele ce presupun înaltă 
tehnologie). 

Consumatorul este supus şi el, la rândul lui, unor efecte nedorite de pe 
urma consumului de bunuri contrafăcute (de exemplu: siguranţa, sănătatea).  

În contextul economic actual, făcând aici referire la criza care a început la 
finele anului 2007, industria copiilor vine ca o ameninţare suplimentară pentru 
inovare, dacă ţinem seamă că inovarea a urmat îndeaproape trend-ul PIB-ului în 
majoritatea statelor în ultimii ani (tendinţele au fost corelate pozitiv, ambele 
urmând o traiectorie descendentă, fapt de altfel arătat și într-o lucrare 
precedentă). Așadar, putem practic conchide că aceste activități ilicite de 
falsificare sau copiere a anumitor produse nu pot constitui decât un obstacol în 
calea relansării economice. 

 
Mulțumiri 
 
Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin 
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 Note 
 

(1) Counterfeiting, Crime of the 21st Century, MEMA. 
(2) http://www.havocscope.com/counterfeit-auto-parts-sales-in-china/. 
(3) http://motoren.wordpress.com/2011/02/17/counterfeit-parts-industry/. 
(4) http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-12/18/content_401235.htm. 
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