
 

 

 
 

 

 

Ebaseadusliku võltsingutega kauplemise ohud 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele 
 

KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

 

 

 

 

 

Jaanuar 2023 



Aruandes analüüsitakse ebaseadusliku võltsitud kaupadega kauplemise ja muud liiki intellektuaalomandiõiguste 
rikkumiste majanduslikku mõju väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEdele). Selles esitatakse ka 
põhjalikum analüüs sellest ohust ELi kontekstis. 

Võltsitud kaupadega kauplemine on pikaajaline ja ülemaailmne sotsiaal-majanduslik risk, mis ohustab tõhusat 
avalikku haldust, tulemuslikku äritegevust ja tarbijate heaolu. Samas on see muutumas üheks organiseeritud 
kuritegelike rühmituste peamiseks sissetulekuallikaks. See kahjustab ka majanduskasvu, vähendades ettevõtjate 
tulusid ja nende innovatsioonistiimuleid. 

Võltsitud ja piraatkaupu võib leida kõigist tööstusharudest ja tootekategooriatest. Sellest tulenevalt ähvardab 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise oht kõiki ettevõtjaid, sealhulgas VKEsid, kes kasutavad oma ärimudelites 
intellektuaalomandit, sealhulgas kaubamärke, patente või disainilahendusi. 

VKEdel on enamiku riikide majanduses oluline roll. OECD riikides moodustavad nad enamiku ettevõtjatest ja 
umbes kaks kolmandikku kogu tööhõivest. Kuigi VKEd kasutavad intellektuaalomandiõigusi suhteliselt vähe, on 
see uuenduslike VKEde seas populaarsem, kuna need ettevõtjad otsivad aktiivselt võimalusi olemasolevate 
toodete, teenuste ja äriprotsesside parandamiseks. 

Üks kõige olulisemaid põhjusi, miks VKEd intellektuaalomandiõigusi registreerivad, on takistada võltsimist ja 
seda, et teised ettevõtjad nende tooteid või teenuseid kopeerivad. Samal ajal ei jälgi lausa 40 % ELi VKEdest oma 
turgusid, et avastada võltsimist ja oma intellektuaalomandi potentsiaalseid rikkumisi. 

Rakendamisandmetest on näha, et võltsimine mõjutab VKEsid. Võltsijate sihtmärk on VKEde toodetud igat liiki 
uuenduslikud kaubad, kusjuures kõige sagedamini on sihtmärgiks elektrilised seadmed ja elektroonika, rõiva- ja 
moekaubad, parfümeeria ja kosmeetika ning mänguasjad ja mängud. Lisaks on paljud neist võltsitud kaupadest 
nõuetele mittevastavad ning ohustavad tarbijate tervist ja julgeolekut. 

VKEde intellektuaalomandit rikkuvad võltsitud kaubad saadetakse peamiselt postiga Hiinast ja Hongkongist 
(Hiina). Kurjategijad kuritarvitavad VKEde intellektuaalomandit rikkuvate võltsingute smugeldamiseks 
transiidikeskusi vähem kui suurettevõtjate intellektuaalomandit rikkuvate kaupade smugeldamiseks. 

Lisaks osteti ligikaudu pool ELi suunatud VKEde intellektuaalomandiõigusi rikkuvatest kinnipeetud võltsitud 
toodetest internetist. 

Kauba kinnipidamise andmetest saadud pilti täiendavad andmed, mis saadi EUIPO VKEde tulemustabeli 
uuringust, mis viidi läbi kogu ELi VKEde seas. See näitab, et kui rikkumist on kogenud 15 % 
intellektuaalomandiõigusi omavatest VKEdest, siis uuenduslike ettevõtjate puhul on see määr peaaegu 20 %. 
See võib tegelikult veelgi suurem olla, sest 40 % VKEdest ei jälgi turge, et tuvastada enda toodete võltsimist. 
Intellektuaalomandiõiguste rikkumise peamine mõju VKEdele oli suurem teadlikkus intellektuaalomandi 
kaitsmise vajadusest. Võltsitud kaupade muud olulised mõjud VKEdele olid käibe vähenemine, maine 
kahjustumine ja konkurentsieelise kadumine. 

Õiguste kaitsmise seisukohast on kõrvaldamismenetluste esitamine internetiplatvormidele kõige populaarsem 
võltsimise tõkestamise viis VKEde seas. Samas ei kasuta 11 % väikeettevõtjatest, kelle intellektuaalomandit on 
rikutud, oma õigusi. Seda seetõttu, et VKEd leiavad, et täitemenetlused on liiga keerulised, pikad ja kulukad. 

Intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahjulik mõju ettevõtjate tulemuslikkusele kipub olema VKEdele ohtlikum 
kui suurtele ettevõtjatele, kellel on kogemusi ja suutlikkust riskidega toime tulla. Kui suurettevõtjatel võib olla 
võimalik intellektuaalomandiõiguste kuritarvitamise mõjust üle saada, ei pruugi VKEdel olla piisavalt vahendeid, 
et hüvitada rikkumisest tulenevat majanduslikku kahju. Lisaks ei ole VKEdel sageli võimalik tagada oma 
intellektuaalomandi tõhusat kaitset ja jõustamist, kuna kaubamärkide geograafiline ulatus on piiratud ning 
kaitse ei kehti sageli muudel turgudel (nt Hiinas), kus rikkumine võib toimuda. VKEdel ei ole sageli ka piisavalt 
vahendeid ja suutlikkust selle ohu jälgimiseks või tõhusate vastumeetmete väljatöötamiseks. 

Selle uuringu ökonomeetrilise analüüsi kohaselt on VKE, kelle intellektuaalomandit on rikutud, püsima jäämise 
tõenäosus 34 % väiksem kui VKEdel, kes ei ole rikkumist kogenud. Teisisõnu suurendab 
intellektuaalomandiõiguste rikkumine märkimisväärselt riski, et VKE võib turult lahkuda, kuna muudab edasise 
äritegevuse kahjumlikuks. 


