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THE IMPACT OF COUNTERFEIT PRODUCTS ON THE MARKET 
 
Reproduction of the results of intellectual activity with infringement of exclusive 

rights and sale ("counterfeit") cause enormous damage to the holders, to entire industries, 
consumers, and state, contribute to the increase of the crisis phenomena in the economy 
and its individual sectors [1, 13, 15]. The reasons for the spread of counterfeit products 
on a global scale is a significant and growing volume of that property markets and its 
high profitability of illegal production. According to the world customs organization 
(WCО) and the International chamber of Commerce (ICC), the global volume of goods 
sold by 10% consists of counterfeit, pirated goods and grey market, and the annual 
economic and social damage to the world economy is up to $ 775 billion, According to 
forecasts, by the end of 2015 this figure will reach $ 1.7 trillion. According to the 
calculations of these organizations fakes removed annually about 600 billion euros of the 
global economy, equivalent to the loss of original products worldwide approximately 5-
7% of the market [2, 4, 9]. In addition, statistics show that as a result of production of 
counterfeit products on the territory of the countries "Big twenty", as a result of fake 
products lost about 2.5 million jobs. Counterfeiting not only harms the economy, it 
causes financial problems in activities of business entities, reducing legal turnover, theft 
of know-how, unemployment, litigation, caused by the sale of counterfeit products and 
the price increase due to the increase of security systems used to combat organized 
criminal activities and investment in research and development work [3, 9]. The ICC 
estimates the size of the losses, lost taxes, and the costs of additional measures to prevent 
counterfeiting 125 billion in developed countries alone. According to the materials of the 
Forum "anti-Counterfeiting 2012", the annual losses amount to: Russian Federation - 
about 3 billion US dollars, Ukraine - 1,5 billion USD, the Republic of Belarus, the 
Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, and Moldova - from 0.5 to 1.4 billion US 
dollars [4, 12]. This state of Affairs on the market of spare parts leads to the need to 
research the existing problem. 

In our view, a number of important issues of this problem remain out of sight of 
researchers. Theory and practice of economic problems of counterfeiting can be quite 
effectively applied to other areas of market activity of industrial enterprises, in particular, 
to monitor the processes of formation, economic evaluations, changes and management 
of intellectual activity (intellectual property) innovation-oriented enterprises, which 
involves the development of an effective mechanism of market processes in the sphere of 
production, which is the most vulnerable to the exclusive rights violators.  

It should also be noted the insufficient development of a set of tasks associated 
with the monitoring survey of the level of economic losses incurred by the copyright 
holders from illegal actions of some manufacturers of counterfeit products. Virtually no 
evidence-based recommendations for the economic justification of methods of fight 
against counterfeit products, the available studies include only legislative initiatives in 
terms of developed market are not sufficiently effective.  
Our studies indicate that macroeconomic models of the market of certain products in our 
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country and abroad, include a certain portion of counterfeit products. Since counterfeit 
software and drugs and ending the counterfeiting of components of aircraft and defense 
products, the number of counterfeit goods is rising fast and is turning into a booming 
underground economy. In addition, manufacturers of counterfeit goods receive significant 
revenues, millions of consumers are at risk from dangerous and defective products. 
According to some researchers, the counterfeit market can have significant dimensions. 
For example, according to the world health organization (who), up to 10% of medicines 
sold worldwide are counterfeit and as a result their distribution, the pharmaceutical 
industry loses about us $ 46 billion. for a year. The global market of counterfeit 
automotive spare parts is about $ 12 billion. for a year. The largest producers of 
counterfeit goods are China, Philippines, Vietnam, Russia, Ukraine, Brazil, Pakistan, and 
Paraguay [12]. 

In the last 15-20 years of automotive spare parts and accessories have also become 
the object of counterfeiting in many countries, including in Ukraine. While car companies 
have only recently begun to discuss the problems of growth in the number of fakes in 
connection with the production of "impersonal" spare parts. Forged brake pads, pendants, 
elements of steering, airbags, car paint, caps on the wheels, lights, protection rubber 
wheels, electrical equipment, etc. Quite often the purpose of counterfeiting is the 
production of parts with a short life span, standard, low-cost, suitable for different car 
models and are sold in small retail networks [6-8].  
To explain the essence of market models with original and counterfeit (pirated) 
components, in our opinion, should be addressed to the modeling tools market situations. 
The study of such markets in the economic literature, but their number and scope is still 
very low. 

Based on the above assumptions, in our opinion, it is necessary to consider in more 
detail the macroeconomic level of the problem of counterfeit market and go to the 
systematization and modeling of market characteristics and demand on the aftermarket. 
This approach will allow to form adequate to the current validity of the model and to 
conduct a more objective assessment of various activities, which are used or planned to 
be used to reduce counterfeit automotive parts production in the Ukrainian market, and to 
determine their advantages and disadvantages in relation to the impact on the market of 
counterfeit goods. The most difficult task, in our view, is the difficulty of obtaining 
retrospective and current statistical data on production and supply of counterfeit auto 
parts in the target market. Virtually no official data on the dynamics of prices on the most 
popular kinds of auto parts and their sales on certain categories or name. This situation 
leads to the need to use the indirect and unverified sources of information which are not 
always official. Also available information about material losses specific manufacturers 
of original spare parts from the presence on the market of counterfeit goods. Some of this 
information is used only for official business and are not subject to public use (the 
volume of losses to businesses from counterfeit prices for some products, means of 
struggle against the violation of exclusive rights and the costs of their implementation, 
etc.). Another piece of information simply does not exist, since this information is not 
subject to collection and analysis (statistics of offences, the dynamics of crime detection, 
the amount of damages, etc.). To solve the set tasks, in our opinion, the most accurate and 
appropriate information is own research the author carried out at the enterprises for 
production of auto parts enterprises market infrastructure responsible for their sale. 
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