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Väärennettyjä tuotteita myydään vuosittain 338 miljardin euron 

arvosta 

 Väärennettyjä ja laittomasti valmistettuja tuotteita liikkuu kansainvälisessä 

kaupassa jopa 461 miljardin dollarin (338 miljardin euron) arvosta. Luku 

perustuu viimeisimpään käytettävissä olevaan tietoon vuodelta 2013, ja se 

vastaa 2,5 prosenttia maailman kokonaiskaupasta. 

 EU:ssa jopa 5 prosenttia kaikista tuontitavaroista oli väärennettyjä tai 

laittomasti valmistettuja. Niiden arvo oli noin 85 miljardia euroa. 

Nämä ovat joitakin Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tänään Pariisissa 

julkaiseman raportin keskeisistä tuloksista. Raportti sisältää kvantitatiivisen 

analyysin väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tuotteiden 

maailmanlaajuisen kaupan arvosta.  

Raportti, jonka nimi on Väärennösten ja laittomasti valmistettujen tavaroiden 

kauppa: taloudelliset vaikutukset (Trade in Counterfeit and Pirated Goods: 

Mapping the Economic Impact), perustuu tietoihin, jotka on saatu lähes puolesta 

miljoonasta tullin tekemästä takavarikosta eri puolilla maailmaa. Näiden tietojen 

avulla pyritään laskemaan väärennösten ja laittomasti valmistettujen tavaroiden 

taloudellista vaikutusta kansainväliseen kauppaan. Raportissa todetaan, että 

väärennettyjä ja laittomasti valmistettuja tuotteita on lähtöisin kaikista maista. 

Nopeasti kehittyvän talouden mailla on kuitenkin tärkeä rooli tässä ilmiössä 

väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden tuottajina tai 

läpikulkualueina. 

Väärennettyihin tuotteisiin sisältyy ylellisyystuotteita, teollisia tuotteita (kuten 

koneet, varaosat tai kemikaalit) tai kulutustavaroita, joilla on vaikutusta 

henkilökohtaiseen turvallisuuteen (lääkevalmisteet, ruoka ja juomat, 

lääketieteelliset välineet tai leikkikalut). Yhä useammin väärentäjät suosivat pieniä 

lähetyksiä, osaksi sähköisen kaupankäynnin kasvusta johtuen sekä kiinnijäämisen 

riskin ja taloudellisten seurausten vähentämiseksi. 

Väärennöksistä eniten haittaa kärsivät tuotemerkit on useimmiten rekisteröity 

OECD:n tai EU:n jäsenvaltioissa kuten Yhdysvalloissa, Italiassa, Ranskassa, 

Sveitsissä, Japanissa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

http://www.euipo.europa.eu/
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Raportissa todetaan kuitenkin, että myös nopeasti kehittyvän talouden maissa 

tehdään yhä useammin väärennöksiä. Tämä osoittaa innovatiivisten yritysten 

olevan riskialttiita väärentämiselle riippumatta siitä, missä niiden toimipaikka on. 

Raportissa analysoidut tiedot saatiin Maailman tullijärjestöltä, Euroopan komission 

verotuksen ja tulliliiton pääosastolta ja Yhdysvaltojen tulli- ja 

rajavalvontalaitokselta, ja niiden on tarkoitus antaa tarkka kuva väärennösten ja 

laittoman valmistuksen maailmanlaajuisesta taloudellisesta vaikutuksesta 

kansainvälisessä kaupassa. 

EUIPOn pääjohtaja António Campinos totesi: 

 "Henkinen omaisuus tuottaa yrityksille ja talouksille arvoa, ja järkevä teollis- ja 

tekijänoikeussuoja sekä -valvonta auttavat edistämään innovointia ja taloudellista 

kasvua. Hallitukset kaikkialla maailmassa tarvitsevat luotettavaa ja näyttöön 

perustuvaa tietoa voidakseen arvioida väärentämisestä ja laittomasta valmistamisesta 

aiheutuvia vaaroja kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla. Nyt julkaistavasta 

raportista on hyötyä tässä tehtävässä." 

Raporttia laadittiin yli 18 kuukauden ajan tiiviissä yhteistyössä EUIPOn ja OECD:n 

välillä. Samaan aikaan EUIPO on tekemässä sarjaa tutkimuksia, joiden 

tarkoituksena on mitata EU:n keskeisimmillä aloilla tapahtuvan väärentämisen 

vaikutuksia. 

Tietoa EUIPO:sta 

EUIPO on EU:n suurin erillisvirasto, jonka toimipaikka on Alicantessa, Espanjassa. 

Se hallinnoi Euroopan unionin tavaramerkkien (EUTM) rekisteröintiä ja 

rekisteröityjä yhteisömalleja (RCD) , jotka molemmat tarjoavat henkisen 

omaisuuden suojan kaikissa EU:n 28 jäsenvaltiossa. EUIPO:n alaisuudessa toimii 

myös teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus. 

EUIPO:n nimi oli 23.3.2016 saakka Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM). 

Yhteystiedot tiedotusvälineille: 

Laura Casado 

Puhelin: +·34 96 513 8934 
Laura.CASADO@euipo.europa.eu 

 

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

Claire Castel 

Puhelin: +34 626 246 627 

 

http://www.euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement
mailto:Laura.CASADO@euipo.europa.eu
mailto:Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu
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Claire.CASTEL@euipo.europa.eu 

http://www.euipo.europa.eu/
mailto:Claire.CASTEL@euipo.europa.eu

