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Förfalskningar leder till förluster på
60 miljarder euro årligen inom 13 viktiga
ekonomiska sektorer i EU
Ny forskning från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) visar
att förfalskningar leder till årliga förluster på 60 miljarder euro inom
13 ekonomiska sektorer.
Under de senaste fem åren har EUIPO analyserat de ekonomiska konsekvenserna av
förfalskningar inom sektorer som är erkänt sårbara för immaterialrättsintrång.
Aktuella siffror visar att de direkta årliga förlusterna på grund av falska produkter på
marknaden inom dessa sektorer uppgår till 60 miljarder euro, vilket motsvarar
7,5 procent av försäljningen.
De sammanlagda förlusterna motsvarar 116 euro per EU-invånare varje år.
Eftersom legitima tillverkare producerar mindre än de skulle ha gjort utan
förfalskningarna, och därför anställer färre personer, går också 434 000 jobb förlorade
inom dessa sektorer.
I rapporten beräknas det att de 13 sektorerna förlorar 5 procent av direktförsäljningen
varje år på grund av förfalskningar i Sverige. Det motsvarar omkring 1,2 miljarder euro
(11,7 miljarder svenska kronor), eller 128 euro (1 198 svenska kronor) per svensk
invånare varje år.
De 13 sektorer som undersökts är kosmetika och hygienartiklar, kläder, fotbeklädnader
och accessoarer, sportartiklar, leksaker och spel, smycken och klockor, handväskor
och resväskor, inspelad musik, spritdrycker och vin, läkemedel, bekämpningsmedel,
smarttelefoner, batterier och däck.
Dessa siffror ingår i en cykel av forskning som utförts av EUIPO under de senaste
fem åren och som nu för första gången släpps i en heltäckande rapport. I den
sammanfattande rapporten, som släpps i dag, ingår också forskning om
immaterialrättens bidrag till EU:s ekonomi och förfalskningarnas och piratkopieringens
konsekvenser för den internationella handeln. Där presenteras också de åtgärder som
nationella, regionala och internationella organ har vidtagit för att bekämpa
immaterialrättsintrång.
EUIPO:s verkställande direktör António Campinos uttalar sig om detta:
Under de senaste fem åren har vår rapportering och forskning för första
gången gett en heltäckande bild av de ekonomiska konsekvenser som
förfalskningar och piratkopiering har på EU:s ekonomi och arbetsmarknad.
Dessutom har våra rapporter bidragit med ny information om hur
immaterialrättsintrången går till. Genom vår forskning har vi också påvisat
immaterialrättens positiva inverkan på sysselsättning och tillväxt. Vi har
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utfört detta arbete för att politiska beslutsfattare och allmänheten tydligt ska
kunna se immaterialrättens värde och de skador som intrång i denna
orsakar.

INFORMATION TILL REDAKTÖRERNA
De 13 berörda sektorerna är kosmetika och hygienartiklar, kläder, fotbeklädnader och
accessoarer, sportartiklar, leksaker och spel, smycken och klockor, handväskor och
resväskor, inspelad musik, spritdrycker och vin, läkemedel, bekämpningsmedel,
smarttelefoner, däck och batterier. Siffrorna nedan avser direkta förluster inom varje
sektor. Nedanstående växelkurser avser 2015, när den dataanalys som ingår i
rapporten genomfördes.
OM EUIPO
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) är en decentraliserad EU-byrå
med säte i Alicante i Spanien. Myndigheten hanterar registreringen av EU-varumärken
och gemenskapsformgivningar, vilka båda ger ett immaterialrättsligt skydd som
omfattar alla EU:s medlemsstater. Dessutom samarbetar EUIPO med de nationella och
regionala immaterialrättsmyndigheterna inom EU. EUIPO delar ut priset DesignEuropa
Awards
Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter inrättades 2009 för
att stödja och säkerställa skyddet för immateriella rättigheter samt bidra till att bekämpa
det växande hot som intrång i immateriella rättigheter utgör i Europa. Observatoriet
överfördes till EUIPO den 5 juni 2012 genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 386/2012.
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