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KOPSAVILKUMS
Šis pētījums sniedz aktuālu analīzi par viltotu un pirātisku ražojumu, kas plašākai sabiedrībai 
pazīstami kā „viltojumi“, ietekmi uz globālo tirdzniecību. Veicot statistisko analīzi un saskaņā 
ar ziņām, kas iegūtas no unikāla, globāla datu kopuma par gandrīz pusmiljonu muitas iestāžu 
veikto konfiskāciju, šis pētījums apzina lielo starptautiskās tirdzniecības daļu, ko veido viltotas un 
pirātiskas preces. 

2013. gadā viltotu un pirātisku ražojumu starptautiskā tirdzniecība veidoja līdz 2,5 % no 
pasaules tirdzniecības apjoma jeb 461 miljardu USD. Šī summa atbilst Austrijas IKP apmēram 
vai Īrijas un Čehijas Republikas IKP kopsummai. Pirmkārt, pētījums iezīmē risku, ka tiesību 
īpašnieki, valdības un oficiālā ekonomika kopumā var ciest nozīmīgus ekonomiskos un sociālos 
zaudējumus. Pētījums norāda arī uz finansiālo spēku, kāds ir noziedzīgajiem tīkliem, kuri stāv aiz 
šīs tirdzniecības.

Specifiska datu analīze attiecībā uz Eiropas Savienību liecina, ka 2013. gadā viltoto un 
pirātisko ražojumu imports veidoja līdz pat 5 % no kopējā importa apjoma jeb 116 miljardus 
USD (85 miljardus EUR). Tas norāda uz to, ka viltošanas salīdzinošā ietekme tādu attīstītu 
valstu grupā kā ES dalībvalstis ir divreiz augstāka nekā pasaulē kopumā. Šīs parādības apjoms 
izvērties lielāks nekā pirms desmit gadiem. Vēl 2008. gadā veiktajā Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (ESAO) pētījumā,  balstoties uz vislabākajiem tolaik pieejamajiem datiem 
un metodēm, tika aplēsts, ka viltotās un pirātiskās preces veido līdz 1,9 % no pasaules importa 
apjoma jeb līdz pat 200 miljardiem USD. Mūsdienu starptautiskās tirdzniecības atdzimšanas un 
atvērtas globālās ekonomikas kontekstā viltotājiem un noziedzniekiem netrūkst iespēju. Viltojumu 
un pirātisko ražojumu tirdzniecība ir kļuvusi par vienu no lielākajiem apdraudējumiem jebkurai 
modernai, uz zināšanām balstītai ekonomikai.

Viltošanai un pirātismam ir nozīme globālajā ekonomikā, ko virza inovācijas. Intelektuālais 
īpašums (IĪ) ir galvenais uzņēmumu vērtības veidotājs un veiksmes sekmētājs konkurējošos tirgos. 
Makroekonomiskā līmenī IĪ aizsardzība un tiesību realizācija ir viens no galvenajiem inovāciju 
dzinējspēkiem, kas veicina ilgstpējīgu ekonomisko izaugsmi. Ņemot vērā IĪ fundamentālo 
ekonomisko nozīmi, pret viltošanu un pirātismu ir jāvēršas tieši kā pret galveno apdraudējumu 
ilgtspējīgiem, uz IĪ balstītiem uzņēmējdarbības modeļiem.

Viltošana un pirātisms ietekmē daudz ražojumu, no luksusa un starpuzņēmumu darījumu 
precēm līdz plaša patēriņa ražojumiem. Par viltotāju mērķi kļūst jebkurš ražojums, kura tiesību 
īpašniekiem IĪ pievieno ekonomisko vērtību un rada diferencētas cenas. Viltoto ražojumu klāsts 
ietver gan nosacīti dārgas luksusa patēriņa preces, tādas kā rokas pulksteņi, smaržas vai ādas 
izstrādājumi, gan starpuzņēmumu ražojumus, tādus kā iekārtas, ķimikālijas vai rezerves daļas, 
visās cenu grupās, gan arī plaša patēriņa preces, tādas kā rotaļlietas, zāles, kosmētika un pārtika. 
Faktiski viltot var jebkuru ar IĪ aizsargātu ražojumu. Ir ziņas pat par konfiscētām viltotām (proti, 
tādām, kas pārkāpj preču zīmju tiesības) zemenēm, banāniem, kanēli vai kokosriekstu eļļu. Dažiem 
viltotiem ražojumiem, tādiem kā zāles, rezerves daļas un rotaļlietas, ir ļoti slikta kvalitāte, un tie var 
radīt nopietnus draudus veselībai un drošībai. 

Visi tirgus segmenti tiek padarīti par mērķi. Viltotāji un pirāti vairo peļņu, par savu mērķi 
izraugoties visus iespējamos tirgus segmentus. Pie tiem pieder sekundārie tirgi, kuros patērētāji 
labprātīgi iegādājas viltotos ražojumus no viltotājiem un pirātiem, un primārie tirgi, kuros viltoto 
preču pircēji tiek maldināti, ticot, ka viņi iegādājas likumīgus izstrādājumus.
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Viltoto un pirātisko preču tirdzniecība ir globāla un dinamiska parādība. Pēdējā laikā IĪ 
pārkāpjošo ražojumu tirgi ir kļuvuši arvien globalizētāki, un tos ietekmē globālās tendences. To 
nosaka gan tirdzniecības atdzimšana pēc krīzes, tostarp pieaugošā tirgus atvēršana daudzos 
reģionos, gan vērtību ķēžu rašanās un globalizācija, gan arī plaukstošā e-komercija globālajā 
tirdzniecībā, kas ir likumīgo un viltoto preču globālās tirgus dinamikas pamatā. 

Viltotu un pirātisku ražojumu izcelsmes vieta var būt jebkura valsts jebkurā kontinentā. 
Ķīna ir lielākā ražojošā ekonomika. Lai gan viltotu preču izcelsmes vieta var būt jebkura valsts, 
vidēji starptautiskajos viltotu un pirātisku preču tirgos parasti svarīgi dalībnieki ir valstis ar 
vidēju ienākumu līmeni un jaunattīstības valstis. Tās apzīmē kā „izcelsmes ekonomikas“, kas 
ir vai nu svarīgi tranzīta punkti starptautiskajā tirdzniecībā, vai kā ražojošās ekonomikas, no kurām 
Ķīna ir vislielākā ražojošā ekonomika. Šīm valstīm parasti ir gan pietiekama infrastruktūra, gan 
ražošanas un tehnoloģiskās iespējas, kas ļauj veikt plaša mēroga tirdzniecību. No otras puses, šīm 
ekonomikām var vēl nebūt izstrādātas stabilas institucionālas sistēmas, tostarp ar IĪ saistīti tiesību 
akti un tiesību realizācijas prakses, lai apkarotu viltojumu tirdzniecību.

Viltošana skar vairākumu zīmolu. Lai gan daudz zīmolu atrodas ESAO valstīs, arī Ķīna 
nav pasargāta. Detalizēta zīmolu datu analīze kopā ar informāciju par pārkāpto IĪ tiesību 
īpašnieku reģistrāciju liecina, ka vairākums viltotāju izraudzīto ražojumu ir reģistrēti ESAO valstīs 
— galvenokārt Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Japānā, 
Luksemburgā, Šveicē un Vācijā. Tomēr jāatzīmē arī, ka jaunās tirgus ekonomikas valstis piedzīvo 
reģistrēto tiesību īpašnieku skaita pieaugumu. Piemēram, jaunākie dati liecina, ka bieži tiek 
pārkāptas Ķīnas uzņēmumu IĪ tiesības. Neatkarīgi no tā, vai tās ir attīstītās ekonomikas valstīs vai 
ātri augošajās jaunattīstības valstīs, riskam ir pakļauti visi inovatīvie uzņēmumi, kuri paļaujas uz IĪ 
atbalstu savā globālās attīstības stratēģijā.

Viltoto un pirātisko preču tirdzniecības ceļi ir sarežģīti un var dinamiski mainīties, ieskaitot 
starpposma tranzīta punktus. ES importēto viltoto un pirātisko preču analīze konstatēja virkni 
svarīgu starpposma tranzīta punktu. Daži no tiem, tādi kā Honkonga, Ķīna vai Singapūra, kopumā 
ir svarīgi starptautiskās tirdzniecības mezgli. Pie citiem tranzīta punktiem pieder valstis ar ļoti 
vāju pārvaldību un spēcīgu organizētās noziedzības vai pat teroristu tīklu klātbūtni (piemēram, 
Afganistāna vai Sīrija). Analīze parāda būtiskas izmaiņas, kas notiek katru gadu, jo kontrabandisti 
izmanto jaunas pārvaldības nepilnības. Tas atspoguļo viltotāju un noziedzības tīklu spēju ātri 
noteikt vājos punktus un nepilnības un pēc tam izmantot šīs iespējas.

Pa pastu vai ar ātro sūtījumu pakalpojumu starpniecību nosūtīto mazo sūtījumu īpatsvars 
turpina pieaugt. Tas notiek tādēļ, ka samazinās šādu pārvadājumu veidu izmaksas un starptautiskajā 
tirdzniecībā arvien vairāk palielinās interneta un e-komercijas nozīme. Kontrabandistiem mazie 
sūtījumi ir arī veids, kā izvairīties no atklāšanas un mazināt sodu risku. Savukārt tas paaugstina 
muitas pārbaužu un aizturēšanas izmaksas un rada nozīmīgas papildu grūtības tiesībaizsardzības 
iestādēm. Šāda milzīga konfiscēto preču apjoma pārvaldīšana no datu apstrādes līdz iznīcināšanai 
videi draudzīgā veidā rada ievērojamu nastu muitas operācijām un izmaksas nodokļu maksātājiem.

Lai risinātu šo problēmu, ir nepieciešama tālāka izmeklēšana, lai valstis, individuāli vai 
sadarbojoties, varētu izstrādāt darbības plānus un to realizācijas pasākumus. Informācija par 
viltojumu un pirātisko preču tirdzniecības lielumu, vērienu un tendencēm ir kritiski svarīga, lai 
saprastu, ar kādām grūtībām saskaras valdības un tiesību īpašnieki. Jāatzīmē, ka pašreizējie 
pētījuma rezultāti ir iegūti, izmantojot novērojumus par muitas konfiskācijām, un neattiecas uz vietēji 
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ražotajiem un patērētajiem viltotajiem un pirātiskajiem ražojumiem un pirātiskajiem digitālajiem 
ražojumiem internetā, kas rada nepieciešamību veikt papildus pētījumus.

Pilns ziņojuma teksts pieejams tīmekļa vietnēs www.euipo.europa.eu un www.oecd-ilibrary.org.
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