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Uuringus esitatakse ajakohane analüüs võltsitud ja piraattoodete, üldsusele tuntud ka kui
„võltsingud“, mõju kohta üleilmsele kaubandusele. Uuring tugineb statistilisele analüüsile ning
ainulaadsele üleilmsele andmestikule, mis hõlmab peaaegu poolt miljonit tollis kinnipeetud toodet,
ning selles tehakse kindlaks, kui suure osa rahvusvahelisest kaubandusest moodustavad võltsitud ja piraattooted.
Võltsitud ja piraattoodete rahvusvahelise kaubanduse osakaal oli 2013. aastal kuni 2,5%
ülemaailmsest kaubandusest, väärtusega 461 miljardit USA dollarit. See on võrdne Austria
SKPga või Iirimaa ja Tšehhi Vabariigi SKPga kokku. Eelkõige viitab see asjaolule, et õiguste valdajad, valitsused ja ametlik majandus tervikuna võivad seeläbi kanda märkimisväärseid majanduslikke ja sotsiaalseid kahjusid. Samuti annab see arv ettekujutuse sellist kaubandust juhtivate
kuritegelike võrgustike rahanduslikust võimsusest.
Euroopa Liitu käsitlev analüüs näitab, et 2013. aastal oli võltsitud ja piraattoodete osakaal
impordis kuni 5%, väärtusega 116 miljardit USA dollarit (85 miljardit eurot). Seega on võltsimise suhteline mõju arenenud riikide rühmale (nagu EL) kaks korda suurem kui kogu maailmale.
Antud nähtuse ulatus näib viimase kümnendi jooksul olevat suurenenud.
2008. aastal koostatud OECD uuringus hinnati, et võltsitud ja piraattooted moodustasid ülemaailmsest kaupade impordist kuni 1,9%, väärtusega kuni 200 miljardit USA dollarit, tuginedes sellel
ajal parimatele kättesaadavatele andmetele ja piiratumatele meetoditele,. Arvestades praegust
rahvusvahelise kaubanduse elavnemist ja avatud maailmamajandust, on võltsijatel ja kurjategijatel palju eri võimalusi. Võltsitud ja piraattoodete kaubandus on muutunud oluliseks ohuks kõigile
tänapäevastele, teadmistepõhise majandusega riikidele.
Võltsimine ja piraatlus on innovatsioonipõhise maailmamajanduse tingimustes olulise
tähtsusega. Intellektuaalomand on ettevõtjate jaoks üks peamisi väärtuse loojaid ja võimaldab
konkurentsiturul edu saavutada. Makromajanduslikul tasandil on intellektuaalomandi kaitse ja intellektuaalomandiõiguste jõustamine ühed peamised uuendustegevuse hoogustajad, aidates kaasa jätkusuutliku majanduskasvu saavutamisele. Arvestades intellektuaalomandi majanduslikku
tähtsust, tuleb võltsimist ja piraatlust käsitleda otseselt jätkusuutlike, intellektuaalomandil põhinevate ärimudelite peamise ohustajana.
Võltsimine ja piraatlus mõjutavad paljusid tooteid, alates luksuskaupadest ja ettevõtete vahelisest kaubandusest ning lõpetades tavapäraste tarbekaupadega. Võltsijate sihtmärgiks on
kõik tooted, millele intellektuaalomand lisab õiguste valdajate jaoks majanduslikku väärtust ja loob
hinnaerinevuse. Võltsitud tooted on erinevad, alustades kallima hinnaga luksuskaupadest, nagu
kellad, parfüümid või nahktooted, ja ettevõtete vahel kaubeldavatest toodetest, nagu seadmed,
kemikaalid või varuosad, mis kuuluvad eri hinnaklassi, ning lõpetades tavapäraste tarbekaupadega, nagu mänguasjad, ravimid, kosmeetika ja toit. Võltsida saab iga intellektuaalomandiga kaitstud
toodet. Kinnipeetud toodetena on registreeritud isegi võltsitud (kaubamärgi rikkumine) värskeid
maasikaid, banaane, kaneeli ja kookosõli. Osa võltsitud tooteid, nagu ravimid, varuosad ja mänguasjad, on ebakvaliteetsed ja kujutavad endast märkimisväärset ohtu tervisele ja ohutusriski.
Mõjutatud on kõik turusektorid. Võltsitud ja piraattoodete valmistajad tegutsevad maksimaalse
kasu saamiseks kõigis võimalikes turusektorites. See hõlmab järelturge, kus tarbijad on valmis ostma võltsitud ja piraattoodete valmistajatelt ebaseaduslikke tooteid, ja esmaseid turge, kus võltsitud
toodete ostjaid petetakse, pannes neid uskuma, et nad ostavad õiguspäraseid tooteid.
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Võltsitud ja piraattoodete kaubandus on üleilmne ja muutuv nähtus. Intellektuaalomandiõigusi rikkuvate toodete turud on muutunud viimasel ajal järjest rahvusvahelisemaks ja neid mõjutavad üleilmsed suundumused. Kriisijärgne kaubavahetuse elavnemine, sealhulgas järjest ulatuslikum turgude avanemine paljudes piirkondades, väärtusahelate tekkimine ja rahvusvahelistumine
ning hoogustuv üleilmne e-kaubandus mängivad siin oma osa, mõjustades nii õiguspäraste kui ka
võltsitud toodete üleilmse turu dünaamikat.
Võltsitud ja piraattooted võivad olla pärit kõigi maailmajagude riikidest; suurim tootja näib
olevat Hiina. Ehkki võltsitud tooted võivad pärineda ükskõik millisest riigist, etendavad võltsitud
ja piraattoodete rahvusvahelistel turgudel üldjuhul olulist rolli keskmiste tuludega ja tärkava turumajandusega riigid. Neid nimetatakse lähteriikideks ning nad on kas rahvusvahelise kaubanduse olulised transiitriigid või tootjariigid, kusjuures suurim tootjariik on Hiina. Nagu võib ette
kujutada, on neis riikides tavaliselt olemas nii piisav infrastruktuur kui ka tootmis- ja tehniline võimsus, mis võimaldavad tegeleda suuremahulise kaubandusega. Nendes riikides võib aga puududa
väljakujunenud usaldusväärne institutsiooniline raamistik võitluseks võltsitud toodete kaubandusega, sealhulgas intellektuaalomandiõiguste alased õigusaktid ja nende õiguste jõustamise tavad.
Võltsimine puudutab enamikku tootemarke. Ehkki paljud neist asuvad OECD riikides, esineb probleem ka Hiinas. Tootemarkide andmete põhjalik analüüs ja andmed intellektuaalomandiõiguste valdajate õiguste rikkumiste kohta näitavad, et enamik tooteid, mida võltsijate tegevus
puudutab, on registreeritud OECD riikides – peamiselt USAs, Itaalias, Prantsusmaal, Šveitsis,
Jaapanis, Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Luksemburgis. Registreeritud õiguste valdajate arv
suureneb aga ka tärkava turumajandusega riikides. Näiteks hiljutised andmed näitavad, et Hiina
ettevõtjate intellektuaalomandiõigusi on sageli rikutud. Olenemata sellest, kas uuendusmeelsed
ettevõtjad, kelle üleilmse arengu strateegia aluseks on intellektuaalomand, asuvad arenenud riikides või kiiresti arenevates tärkava turumajandusega riikides, on nad kõik ohus.
Võltsitud ja piraattoodete kaubateed ning vahetransiitpunktid on keerulised ja võivad dünaamiliselt muutuda. Võltsitud ja piraattoodete ELi suunatud impordi analüüsis tehti kindlaks mitu olulist
vahetransiidipunkti. Osa neist, näiteks Hongkong, Hiina ja Singapur, on ka üldise rahvusvahelise
kaubanduse sõlmpunktid. Muude transiidipunktide hulka kuuluvad väga nõrga valitsusega ja suure
organiseeritud kuritegevuse või isegi terrorivõrgustikega riigid (nt Afganistan ja Süüria). Analüüsi
kohaselt muutub olukord igal aastal märkimisväärselt, sest kaubitsejad kasutavad ära uusi lünki
valitsemises. See näitab võltsijate ja kuritegelike võrgustike võimet teha kiiresti kindlaks nõrgad
kohad ja lüngad ning sellest tulenevalt suurendada võimalusi omavoliliseks tegutsemiseks.
Väikeste, enamasti posti või kullerpostiga edastatavate saadetiste osakaal suureneb jätkuvalt. Selle põhjuseks on ilmselgelt nimetatud transpordiliikide kahanevad kulud ning interneti ja
e-kaubanduse tähtsuse suurenemine rahvusvahelises kaubanduses. Väikesed saadetised aitavad
kaubitsejatel vältida nende avastamist ja minimeerida karistamise ohtu. See omakorda suurendab
tolliasutuste kontrolli- ja kinnipidamiskulusid ning tekitab õiguskaitseasutustele märkimisväärseid
lisaprobleeme. Niisuguse suure hulga kinnipeetud kaupade käitlemine, alustades töötlemisest ja
lõpetades hävitamisega, suurendab oluliselt tolli töökoormust ja maksumaksjate kulusid.
Probleemi lahendamiseks on vaja läbi viia täiendavaid uuringuid, et võimaldada riikidel
nii iseseisvalt kui omavahelises koostöös poliitikat ning jõustamismeetmeid välja töötada Teave võltsitud ja piraattoodete kaubanduse ulatuse, jagunemise ja suundumuste kohta on
ülioluline, et mõista valitsuse ja õiguste valdajate ees seisva probleemi olemust. Kuna praegused
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uuringutulemused põhinevad tähelepanekutel kaupade kinnipidamise kohta tollis ning ei hõlma
riigisiseselt toodetud ja tarbitud võltsitud ja piraattooteid ning internetis müüdavaid digitaalseid
piraattooteid, on vajalikud lisauuringuid.
Täielik aruanne on kättesaadav aadressil www.euipo.europa.eu ja www.oecd-ilibrary.org
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