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TIIVISTELMÄ
Tässä tutkimuksessa on ajantasainen analyysi väärennösten ja laittomasti valmistettujen 
tavaroiden maailmanlaajuisen kaupan vaikutuksesta. Tutkimus perustuu ainutlaatuisiin 
maailmanlaajuisiin tietoihin, jotka on saatu lähes puolesta miljoonasta tullin tekemästä 
takavarikosta ja on analysoitu tilastotieteen keinoin. Tutkimus paljastaa, miten valtavan suurta 
osuutta kansainvälisestä kaupasta väärennökset ja laittomasti valmistetut tavarat hallitsevat. 

Vuonna 2013 väärennösten ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kansainvälisen kaupan 
osuus oli 2,5 prosenttia maailmankaupasta eli 461 miljardia USD. Summa vastaa Itävallan 
bruttokansantuotetta tai Irlannin ja Tšekin bruttokansantuotetta yhteensä. Ennen kaikkea nämä luvut 
osoittavat, että oikeudenomistajat, valtiot ja koko järjestäytynyt talous voivat kärsiä huomattavia 
taloudellisia ja sosiaalisia tappioita. Lisäksi luvut antavat kuvan tällaisen kaupan taustavoimina 
toimivien rikollisverkostojen taloudellisesta mahdista.

Euroopan unionia koskeva analyysi osoittaa, että vuonna 2013 maahantuotujen väärennösten 
ja laittomasti valmistettujen tavaroiden osuus oli 5 prosenttia tuonnista eli 116 miljardia USD 
(85 miljardia euroa). Tulos viittaa siihen, että väärennösten suhteellinen vaikutus kehittyneisiin 
maihin, kuten EU-maihin, on kaksinkertainen verrattuna koko maailmaan. Ilmiön laajuus vaikuttaa 
olevan suurempi kuin vuosikymmen sitten. 

Vuonna 2008 tehdyssä OECD:n tutkimuksessa arvioitiin, parhaisiin tuolloin saatavana olleisiin 
tietoihin ja rajoitettuihiin menetelmiin perustuen, että väärennösten ja laittomasti valmistettujen 
tavaroiden osuus oli 1,9 prosenttia maailman tuonnista eli 200 miljardia USD. Kansainvälinen 
kauppa on elpymässä, eikä väärentäjiltä ja rikollisilta puutu tilaisuuksia nykyisessä avoimessa 
maailmanlaajuisessa taloudessa. Väärennöksien ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kaupasta 
on tullut merkittävä uhka nykyaikaiselle tietoon pohjautuvalle taloudelle.

Väärennöksillä ja laittomasti valmistetuilla tavaroilla on merkitystä innovaatiovetoisessa 
maailmantaloudessa. Teollis- ja tekijänoikeudet tuottavat yrityksille merkittävästi arvoa ja 
mahdollistavat menestyksen kilpailukykyisillä markkinoilla. Makrotalouden tasolla teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelu ja valvonta ovat päävetureita innovoinnille, joka vaikuttaa talouden 
kestävään kasvuun. Koska teollis- ja tekijänoikeuksilla on perustavanlaatuinen merkitys taloudelle, 
väärennöksiä ja laittomasti valmistettuja tavaroita on kohdeltava keskeisenä uhkana kestäville 
teollis- ja tekijänoikeuksiin perustuville liiketoimintamalleille.

Väärentäminen ja tavaroiden laiton valmistus koskevat monenlaisia tuotteita, kuten 
ylellisyystavaroita, yrityksille suunnattuja tuotteita sekä yleisiä kulutustavaroita. 
Väärentäjien kohteeksi voi joutua mikä tahansa tuote, jonka teollis- ja tekijänoikeudet lisäävät 
sen taloudellista arvoa oikeudenomistajalle ja nostavat sen hintaa. Väärennettyihin tuotteisiin 
kuuluu esimerkiksi varsin laadukkaita huippuylellisyystuotteita kuten rannekellot, parfyymit ja 
nahkatuotteet, yrityksille suunnattuja tuotteita kuten koneet, kemikaalit ja kaikenhintaiset varaosat, 
sekä yleisiä kulutustavaroita kuten lelut, lääkkeet, kosmetiikka ja elintarvikkeet. Itse asiassa mikä 
tahansa teollis- ja tekijänoikeudella suojattu tuote voidaan väärentää. Takavarikoitujen tuotteiden 
joukossa on jopa tuoreita mansikoita, banaaneja, kanelia ja kookosöljyä, jotka loukkaavat 
tavaramerkkisuojaa. Joidenkin väärennettyjen tuotteiden kuten lääkkeiden, varaosien ja lelujen, 
laatu on hyvin heikko, ja ne voivat aiheuttaa merkittäviä terveys- ja turvallisuusriskejä. 

Kohteena ovat kaikki markkinasegmentit. Väärentäjät ja tavaroita laittomasti valmistavat 
maksimoivat voittonsa ottamalla kohteeksi kaikki potentiaaliset markkinasegmentit. Niihin kuuluvat 
toissijaismarkkinat, joilla kuluttajat tietoisesti ostavat väärennettyjä tavaroita väärentäjiltä ja 
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tavaroita laittomasti valmistavilta, ja ensisijaismarkkinat, joissa väärennettyjen tavaroiden ostajia 
huijataan ja he luulevat ostavansa laillisia tuotteita.

Väärentäminen ja tavaroiden laiton kauppa on maailmanlaajuinen ja dynaaminen ilmiö. 
Teollis- ja tekijänoikeuksia rikkovien tuotteiden markkinat ovat viime aikoina globalisoituneet, ja 
niihin vaikuttavat maailmanlaajuiset suuntaukset. Kriisin jälkeinen kaupan elpyminen, mukaan 
lukien markkinoiden avautuminen useilla alueilla, arvoketjujen synty ja globalisaatio sekä kukoistava 
maailmanlaajuinen sähköinen kaupankäynti vaikuttavat maailmanlaajuisten markkinoiden 
dynamiikkaan ja tukevat sitä niin laillisten kuin väärennettyjenkin tavaroiden osalta. 

Väärennetyt ja laittomasti valmistetut tuotteet voivat olla peräisin käytännössä mistä 
tahansa maasta ja mistä tahansa maanosasta. Kiina näyttää olevan suurin niitä tuottava 
kansantalous. Vaikka väärennetyt tuotteet voivat olla peräisin mistä tahansa maasta, 
keskitulotason mailla ja nopeasti kehittyvän talouden mailla on tärkeä rooli väärennettyjen 
ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kansainvälisillä markkinoilla. Nämä maat määritellään 
”alkuperämaiksi”, jotka ovat tärkeitä kansainvälisen kaupan kauttakulkupisteitä, tai tuottajamaiksi, 
joista Kiina on suurin. Tällaisissa maissa on yleensä laajamittaiseen kaupankäyntiin tarvittava 
infrastruktuuri sekä tuotannolliset ja tekniset valmiudet. Niissä ei silti välttämättä ole vielä 
luotettavia institutionaalisia puitteita kuten teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä ja 
valvontakäytäntöjä, joilla tällaista laittomien tavaroiden kauppaa voitaisiin ehkäistä. 

Useimpia tuotemerkkejä väärennetään. Monet niistä on rekisteröity OECD-maissa, mutta 
myös Kiina on joutunut kohteeksi. Tuotemerkkejä koskevien tietojen yksityiskohtainen analyysi 
ja loukattujen teollis- ja tekijänoikeuksien omistajien rekisteröintiä koskevat tiedot osoittavat, että 
suurin osa näistä tuotteista on rekisteröity OECD-maissa, pääasiassa Yhdysvalloissa, Italiassa, 
Ranskassa, Sveitsissä, Japanissa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Luxemburgissa. 
Rekisteröityjen oikeudenomistajien määrä kuitenkin kasvaa myös kehittyvissä talouksissa. Uudet 
tiedot osoittavat esimerkiksi, että kiinalaisten yritysten teollis- ja tekijänoikeuksia on loukattu usein. 
Olipa kyseessä kehittynyt talous tai nopeasti kehittyvä talous, vaarassa ovat kaikki innovatiiviset 
yritykset, joiden maailmanlaajuinen kehitysstrategia perustuu teollis- ja tekijänoikeuksiin.

Väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kauppareitit ovat monimutkaisia, ja 
kauppareitit ja kauttakulkupaikat saattavat muuttua nopeasti. Väärennettyjen ja laittomasti 
valmistettujen tavaroiden tuonnista EU:hun tehdyssä analyysissä havaittiin joitakin merkittäviä 
kauttakulkupaikkoja. Osa näistä, kuten Hongkong, Kiina ja Singapore, ovat yleensäkin tärkeitä 
kansainvälisen kaupan keskuksia. Muita kauttakulkupaikkoja ovat maat, joissa hallinto on hyvin 
heikko ja järjestäytynyttä rikollisuutta tai jopa terroristiverkostoja on paljon (esim. Afganistan ja 
Syyria). Analyysi osoittaa, että vuosittain tapahtuu merkittäviä muutoksia, kun väärennösten 
kauppiaat hyödyntävät uusia hallinnollisia puutteita. Tämä osoittaa väärennösten kauppiaiden 
ja rikollisverkostojen kyvyn tunnistaa nopeasti heikot kohdat ja puutteet ja hyödyntää viipymättä 
tilaisuudet keinotteluun. 

Pienten, lähinnä postitse tai pikalähetyksinä toimitettavien lähetysten osuus kasvaa. 
Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että tällaisten toimitustapojen kustannukset laskevat ja internetin ja 
sähköisen kaupankäynnin merkitys kansainvälisessä kaupassa kasvaa. Väärennösten kauppiaille 
pienet lähetykset ovat myös tapa välttää kiinni jäämistä ja minimoida seuraamusten riski. Tämä 
puolestaan nostaa tullin tarkastusten ja haltuunottojen kustannuksia ja aiheuttaa lisähaasteita 
lainvalvontaviranomaisille. Suurten takavarikoitujen määrien käsittely ja ympäristöystävällinen 
hävittäminen aiheuttavat suuren taakan tullin toiminnalle ja kuluja veronmaksajille.
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Haasteen ymmärtämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia, jotta valtiot voivat yksin ja yhdessä 
laatia asianmukaisia ratkaisuja toimintalinjojen ja valvonnan muodossa. Väärennettyjen ja 
laittomasti valmistettujen tavaroiden kaupan määrää, laajuutta ja suuntauksia koskevat tiedot ovat 
erittäin tärkeitä sen ymmärtämiseksi, millaisia haasteita valtiot ja oikeudenomistajat kohtaavat. Nyt 
saadut tulokset perustuvat kuitenkin havaintoihin tullien takavarikoista eivätkä sisällä kotimaassa 
valmistettuja ja kulutettuja väärennettyjä ja laittomasti valmistettuja tavaroita tai internetissä 
myytäviä laittomasti valmistettuja digitaalisia tuotteita, jotka vaativat täydentävää analyysiä. 

Koko raportti on saatavana osoitteessa www.euipo.europa.eu ja www.oecd-ilibrary.org
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