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Δελτίο Τύπου 
Αθήνα, 1η Μαρτίου 2017 
 

 
45,3 δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν σε όλο τον 

κόσμο το 2015, λόγω της απομίμησης των 
smartphones 

 
Μια νέα μελέτη από το Γραφείο Εναρμόνισης  της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ-
EUIPO), της μεγαλύτερης υπηρεσίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, σε συνεργασία 
με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), εκτιμά ότι πωλήθηκαν 184 εκατομμύρια  
smartphones λιγότερα, από εκείνα που πωλήθηκαν από τη νόμιμη βιομηχανία το 
2015, λόγω της παρουσίας των απομιμήσεων στη συγκεκριμένη αγορά.   
 
Η μελέτη εκτιμά ότι το 2015 χάθηκε το 12,9% των νόμιμων πωλήσεων των 
smartphones σε όλο τον κόσμο λόγω της παρουσίας παραποίησεων/απομίμησεων 
στην αγορά – ισοδύναμη με 45,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 
 
Στην έκθεση αναλύεται ο αριθμός των smartphones που πωλήθηκαν σε 90 χώρες σε 
κάθε περιοχή του κόσμου, βάσει point-of-sale παρακολούθησης των καταναλωτικών 
αγορών.  Το 2015, 1,3 δισεκατομμύρια smartphones πουλήθηκαν σε όλο τον 
κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου ένας στους έξι ανθρώπους στον πλανήτη 
αγόρασε ένα smartphone εκείνη τη χρονιά, με μέσο κόστος 275 ευρώ. 
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 150 εκατομμύρια συσκευές πωλήθηκαν το 2015, ένα για 
κάθε τρεις πολίτες της ΕΕ. Η επίδραση της παραποίησης/απομίμησης στην ΕΕ των 
28 χωρών εκτιμάται σε 14 εκατομμύρια συσκευές το 2015, που αντιστοιχεί σε 8,3% 
των πωλήσεων του κλάδου, ή 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 
 
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, για άλλες περιοχές, στην Αφρική χάθηκε το 21,3% 
των πωλήσεων λόγω της παραποίησης/απομίμησης, 19,6% στη Λατινική Αμερική, 
17,4% στις αραβικές χώρες, 15,6% στην Κίνα, 11,8% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 
και 7,6% στη Βόρεια Αμερική για το 2015. Η Κίνα αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της 
απώλειας στο σύνολο των εσόδων παγκοσμίως στον τομέα των smartphone. 
 
Ο Γενικός Διευθυντής του EUIPO António Campinos δήλωσε:  
 
«Στο Γραφείο Εναρμόνισης  της Εσωτερικής Αγοράς (EUIPO), μέσω των μελετών 
και αναλύσεών μας, οικοδομούμε μια εικόνα του πώς η παραποίηση και η πειρατεία 
επηρεάζουν βασικούς οικονομικούς τομείς. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη μας σε αυτήν 
τη σειρά που αναλύει ένα τομέα τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Η εκτίμηση ότι το 
12,9% των νόμιμων πωλήσεων των smartphones που χάθηκαν παγκοσμίως το 2015, 
μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό μήνυμα για τη χάραξη πολιτικής, καθώς και για 
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όλους όσους εργάζονται για την καταπολέμηση της απομίμησης/παραποίησης σε όλο 
τον κόσμο». 
 
 
Ο Διευθυντής του γραφείου ανάπτυξης τηλεπικοινωνιών της ITU, Brahima Sanou, 
ανέφερε: 
 
«Η απομίμηση επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την υγεία των 
καταναλωτών. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω πως η συνεργασία μας με το 
EUIPO βοηθά στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες των παραποιημένων smartphones. Είναι ευθύνη μας να 
λάβουμε μέτρα για την προστασία των καταναλωτών». 
 
Η σημερινή μελέτη είναι η 11η  από μια σειρά μελετών που δημοσιεύονται από το 

EUIPO μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις παραβιάσεις των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και στον οικονομικό αντίκτυπο της 

απομίμησης/παραποίησης σε βιομηχανικούς τομείς στην ΕΕ. Αυτή η μελέτη είναι η 

πρώτη σε μια ευρύτερη σειρά, με παγκόσμια εμβέλεια.  

Οι  μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο παρελθόν είναι οι ακόλουθες: Στον τομέα των 

φυτοφαρμάκων, των φαρμάκων, των αλκοολούχων ποτών και του οίνου, της 

ηχογραφημένης μουσικής, των αποσκευών και τσαντών, των ρολογιών και των 

κοσμημάτων,  του τομέα των παιχνιδιών και των videogames, των  αθλητικών 

αγαθών, των ενδυμάτων και των παπουτσιών, των αξεσουάρ και, τέλος, του τομέα 

των καλλυντικών και της προσωπικής φροντίδας. 

Ιταλία:  

Στην Ιταλία, το κόστος χαμένων πωλήσεων smartphones λόγω της 

παραποίησης/απομίμησης εκτιμάται σε 885 εκατ. ευρώ για το 2015, με ένα 

εκτιμώμενο 15,4% των εσόδων που χάνεται τελικά για τη νόμιμη βιομηχανία. 

 
Ηνωμένο Βασίλειο:  
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε σε πωλήσεις, λόγω της παραποίησης/απομίμησης κατ’ 
εκτίμηση 660 εκατομμύρια ευρώ το 2015, με περίπου 5,7% απώλειες εσόδων για τη 
νόμιμη βιομηχανία. 
 
 
Γερμανία: 
Στη Γερμανία οι χαμένες πωλήσεις λόγω της παραποίησης/απομίμησης εκτιμώνται 
σε 564 εκατομμύρια ευρώ το 2015, με το χαμηλότερο ποσοστό 5,7% στην ΕΕ σε 
απώλεια εσόδων για τη νόμιμη βιομηχανία. 
 
Ισπανία: 
Στην Ισπανία, οι απώλειες των πωλήσεων λόγω της παραποίησης/απομίμησης 
εκτιμώνται στα 386 εκατ. ευρώ για το 2015 με μια εκτιμώμενη απώλεια εσόδων της 
τάξεως του 10%. 
 
Γαλλία: 
Στη Γαλλία οι απώλειες των πωλήσεων λόγω της παραποίησης/απομίμησης 
εκτιμώνται στα 380 εκατομμύρια ευρώ το 2015, εκτιμάται, επίσης, πώς το 8% των 
εσόδων χάνεται για τη νόμιμη βιομηχανία.  
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Σημείωση προς τους συντάκτες:  
 

Σχετικά με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ):  

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά 
αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων 
των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική 
ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  
 
Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα 
Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης 
και της τεχνολογίας. O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο. 

 

 
 
NOTE TO EDITORS FROM EUIPO: 

Today’s report is the eleventh in a series of sectorial reports quantifying the economic impact of 
counterfeiting. Future reports will study additional sectors, such as, automotive parts and other sectors 
thought to be vulnerable to intellectual property rights infringements. 
 
ABOUT THE EUIPO  

The EUIPO is a decentralised agency of the EU, based in Alicante, Spain. It manages the registration of 
the European Union trade mark (EUTM) and the registered Community design (RCD), both of which 
provide intellectual property protection in all 28 EU Member States, as well as carrying out cooperation 
activities with the national and regional IP offices of the EU. Up until 23 March 2016, the EUIPO was 
known as the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).  
The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights was established in 2009 to 
support the protection and enforcement of intellectual property rights and help combat the growing 
threat of IP infringements in Europe. It was transferred to the EUIPO on June 5 2012 by Regulation (EU) 
No 386/2012 of the European Parliament and of the Council.  
 
ABOUT THE ITU  

The International Telecommunication Union (ITU), based in Geneva, Switzerland, is the United Nations 
specialised agency for Information and Communication Technologies (ICTs), with responsibilities that 
include among others the allocation of global radio spectrum and satellite orbits, the development of 
technical standards that ensure networks and technologies seamlessly interconnect, and efforts to 
improve access to ICTs to underserved communities worldwide. 
 
 
 
PRESS CONTACTS EUIPO 
Laura Casado  

Tel.: +·34 96 513 8934  
Laura.CASADO@euipo.europa.eu  
 
Claire Castel  

Tel.: +34 965199735  
Claire.CASTEL@euipo.europa.eu  
 
Ruth McDonald  

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