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EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät
vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten
vuoksi.
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että
EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät joka vuosi 60 miljardia euroa
väärennösten vuoksi.
EUIPO on viimeisten viiden vuoden aikana selvittänyt väärennösten taloudellisia
kustannuksia aloilla, jotka tiedetään alttiiksi teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksille.
Nykyiset luvut osoittavat, että näiden alojen vuotuiset välittömät tappiot markkinoilla
olevien väärennettyjen tuotteiden vuoksi ovat noin 60 miljardia euroa, mikä vastaa
7,5 prosenttia niiden myynnistä.
Kertyneet tappiot ovat 116 euroa vuodessa laskettuna EU:n kansalaista kohden.
Koska lailliset valmistajat tuottavat vähemmän kuin mitä tuottaisivat, jos väärennöksiä
ei olisi, ja tarvitsevat näin ollen vähemmän työntekijöitä, näillä aloilla menetetään myös
suoraan 434 000 työpaikkaa.
Kertomuksessa arvioidaan, että 13 alaa menettävät Suomessa väärennösten vuoksi 4
prosenttia suorasta myynnistä vuosittain. Tämä vastaa noin 380 miljoonaa euroa tai
Suomen asukasta kohden laskettuna 69 euroa vuodessa.
Tutkimuksessa tutkitut 13 alaa ovat: kosmetiikka ja hygienia, vaatteet, jalkineet ja
asusteet, urheiluvälineet, lelut ja pelit, korut ja kellot, käsi- ja matkalaukut,
äänitemusiikki, väkevät alkoholijuomat ja viinit, lääkkeet, torjunta-aineet, älypuhelimet,
akut ja renkaat.
Luvut ovat osa EUIPOn viimeisten viiden vuoden aikana toteuttamaa tutkimustyötä, ja
ne julkaistaan yhdessä kertomuksessa ensimmäistä kertaa. Tänään julkaistussa
yhteenvetokertomuksessa esitetään myös tutkimus teollis- ja tekijänoikeuksien
osuudesta EU:n taloudessa sekä väärennösten ja piratismin kustannuksista
kansainvälisessä kaupassa. Siinä esitetään myös yhteenveto kansallisten, alueellisten
ja kansainvälisten elinten teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksien torjumiseksi
toteutettavista toimista.
EUIPOn pääjohtaja António Campinos totesi:
Viimeisten viiden vuoden aikana raportointimme ja tutkimuksemme ovat
ensimmäistä kertaa antaneet kattavan käsityksen väärennösten ja
piratismin vaikutuksista EU:n talouteen ja uusien työpaikkojen luomiseen
sekä tiedustelutietoa siitä, miten teollis- ja tekijänoikeuksia loukataan.
Olemme tutkimuksissamme myös osoittaneet, että teollis- ja
tekijänoikeuksilla on myönteinen vaikutus työllisyyteen ja kasvuun. Työmme
tavoitteena on, että teollis- ja tekijänoikeuksien merkitys ja niiden
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loukkaamisen aiheuttamat vahingot ovat täysin päätöksentekijöiden ja
kansalaisten tiedossa.

TIETOJA EUIPO:STA
EUIPO on Euroopan unionin erillisvirasto, jonka toimipaikka on Alicantessa,
Espanjassa. Se hallinnoi Euroopan unionin tavaramerkkien (EUTM) rekisteröintiä ja
rekisteröityjä yhteisömalleja (RCD), jotka molemmat tarjoavat teollis- ja
tekijänoikeuksien suojan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa. Se harjoittaa myös yhteistyötä
Euroopan unionin kansallisten ja alueellisten teollis- ja tekijänoikeusviranomaisten
kanssa. EUIPO järjestää DesignEuropa-kilpailuja.
Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus perustettiin
vuonna 2009 tukemaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja valvontaa ja auttamaan
teollis- ja tekijänoikeusloukkausten kasvavan uhan torjunnassa Euroopassa.
Seurantakeskus siirrettiin EUIPOon Euroopan parlamentin ja neuvoston 5. kesäkuuta
2012 antamalla asetuksella (EU) N:o 386/2012.

Yhteystiedot tiedotusvälineille:
Laura Casado
Puhelin: +34 965138934
Laura.CASADO@euipo.europa.eu

Claire Castel
Puhelin: +34 626346627
Claire.CASTEL@euipo.europa.eu

Ruth McDonald
Puhelin: +34 965137676
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu

#fightfakesinEU

2

