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11 pagrindinių ES ekonomikos sektorių dėl 

klastojimo kasmet patiriama iki 60 mlrd. EUR 

nuostolių 

 Tirtų sektorių nuostoliai sudaro 7,4 proc. visų ES pardavimo apimčių 

 Manoma, kad Lietuvoje šiuose 11 sektorių kasmet prarandama iki 181 mln. EUR 

 Manoma, kad šių 11 sektorių pardavimo nuostoliai Lietuvoje sudaro 10,8 proc. visų 
pardavimo apimčių 

 

Naujais Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) vertinimais, metiniai 

nuostoliai dėl klastojimo ir piratavimo 11 pagrindinių ES ekonomikos sektorių kasmet siekia iki 

60 mlrd. EUR. 

Naujausia analizė rodo, kad nuostolius, iš viso sudarančius 7,4 proc. visų pardavimo apimčių, 

patiria šie sektoriai: kosmetikos ir asmens priežiūros prekių; drabužių, avalynės ir aksesuarų; 

sporto prekių; žaislų ir žaidimų; juvelyrinių dirbinių ir rankinių laikrodžių; rankinių ir lagaminų; 

muzikos įrašų, alkoholinių gėrimų ir vyno; vaistų; pesticidų; išmaniųjų telefonų. 

Atsižvelgiant į tai, kad teisėti gamintojai pagamina mažiau produkcijos, nei būtų pagaminę, jei 

prekės nebūtų klastojamos, ir todėl įdarbina mažiau darbuotojų, išanalizavus duomenis manoma, 

kad šiuose sektoriuose visoje ES tiesiogiai prarandama iki 468 000 darbo vietų. 

Lietuva. 

Lietuvoje 11 sektorių dėl klastojimo ir piratavimo patiriami nuostoliai kasmet gali sudaryti 

181 mln. EUR arba 10,8 proc. pardavimo apimčių. 

Analizės duomenys rodo, kad iš viso pardavimo nuostoliai Lietuvoje per metus siekia 63 EUR 

vienam Lietuvos piliečiui. 

Tai yra antrasis visą sektorių apimantis EUIPO paskelbtas klastojimo ir piratavimo ekonominio 

poveikio pagrindiniams ekonomikos sektoriams, kuriuose dažniausiai pažeidžiamos intelektinės 

nuosavybės teisės, vertinimas. 

Tyrime nustatyta, kad po pirmosios, 2018 m. atliktos, analizės pardavimo nuostoliai ES lygmeniu 

sumažėjo visuose sektoriuose, išskyrus du: drabužių, aksesuarų ir avalynės; kosmetikos ir 

asmens priežiūros prekių. 

Drabužių, avalynės ir aksesuarų sektorius 

Drabužių, avalynės ir aksesuarų sektorius yra didžiausias iš visų tirtų sektorių pagal pardavimo 

apimtis ir darbuotojų skaičių. 
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Remiantis vertinimais, šiame sektoriuje visoje ES pardavimo nuostoliai kasmet siekia maždaug 

28,4 mlrd. EUR  arba 9,7 proc. visų pardavimo apimčių. 

Lietuvoje drabužių, avalynės ir aksesuarų sektoriaus nuostoliai dėl klastojimo kasmet sudaro 

maždaug 62 mln. EUR arba apie 15,6 proc. pardavimo apimčių. 

Kosmetikos ir asmens priežiūros prekių sektorius  

Ataskaitoje teigiama, kad dėl suklastotų prekių rinkoje kosmetikos ir asmens priežiūros prekių 

sektoriuje ES kasmet prarandama apie 7 mlrd. EUR. Tai sudaro 10,6 proc. visų šio sektoriaus 

pardavimo apimčių. 

Manoma, kad Lietuvoje kosmetikos ir asmens priežiūros prekių sektoriaus nuostoliai siekia 

11 mln. EUR, t. y. 6,3 proc. visų šio sektoriaus pardavimų apimčių. 

EUIPO vykdomasis direktorius Christian Archambeau teigia: 

„Pramonės sektoriai, kaip antai 11 nagrinėtų sektorių, turi didžiulę reikšmę Europos ekonomikos 

augimui ir darbo vietų kūrimui. Tačiau mūsų atliktas tyrimas rodo, kaip klastojimas ir piratavimas 

gali pakenkti šiam augimui ir darbo vietoms. Šią analizę ir platesnio masto tyrimus atliekame 

siekdami padėti politikos formuotojams rasti šios problemos sprendimo būdus, o ES vartotojus 

plačiau supažindinti su ekonominiais klastojimo ir piratavimo padariniais.“ 

Šie vertinimai pateikti šiandien paskelbtoje 2019 m. INT pažeidimų padėties ataskaitoje, kurioje 

EUIPO atliktas darbas pristatomas ES ir pasauliniu lygmeniu. 

Ataskaitoje tirtos suklastotų ir piratinių prekių tarptautinėje prekyboje apimtys, taip pat parodyta 

sektorių, kuriuose intelektinės nuosavybės teisės itin svarbios, ekonominė reikšmė ekonomikos 

augimui ir darbo vietoms. Ataskaitoje taip pat pateikiami nauji tyrimai, parodantys, kad mažos ir 

vidutinės įmonės (MVĮ), kurios naudojasi intelektinės nuosavybės teisėmis, pvz., prekių ženklais, 

dizainu ir patentais, turi geresnes augimo ir plėtros galimybes, palyginti su kitomis MVĮ. 

PASTABA REDAKTORIAMS 

Klastojimo ekonominį poveikį 11 pagrindinių ES ekonomikos sektorių, kuriuose dažniausiai 

nustatomi intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai, EUIPO stebėjo penkerius metus (2012–

2016 m.). Tyrime minimi 11 pažeidžiamų sektorių yra šie: kosmetikos ir asmens priežiūros 

prekių; drabužių, avalynės ir aksesuarų; sporto prekių; žaislų ir žaidimų; juvelyrinių dirbinių ir 

rankinių laikrodžių; rankinių ir lagaminų; muzikos įrašų; alkoholinių gėrimų ir vyno; vaistų; 

pesticidų; išmaniųjų telefonų. 

APIE EUIPO 

EUIPO – tai decentralizuota ES agentūra, kurios būstinė yra Alikantėje (Ispanija). Tarnyba 

registruoja Europos Sąjungos prekių ženklus (ESPŽ) ir tvarko registruotąjį Bendrijos dizainą 

(RBD). Prekių ženklai ir dizainas suteikia intelektinės nuosavybės apsaugą visose ES valstybėse 

narėse. Be to, EUIPO bendradarbiauja su ES nacionalinėmis ir regioninėmis intelektinės 

nuosavybės tarnybomis. 

Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centras buvo įsteigtas 2009 m., 

siekiant prisidėti prie intelektinės nuosavybės teisių apsaugos bei gynimo ir kovoti su vis didesne 
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intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo Europoje grėsme. Šis centras 2012 m. birželio 5 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 386/2012 buvo perkeltas į EUIPO. 

Kontaktai žiniasklaidai 

Ruth McDonald  
Tel.: +34 96 513 7676  
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 
 

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo

