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Võltsitud tooteid on maailmakaubanduses 338 miljardi euro väärtuses 

 Viimaste, 2013. aastast pärinevate andmete järgi ulatub  võltsitud ja 

piraattoodete rahvusvahelise kaubanduse väärtus 461 miljardi USA 

dollarini (338 miljardi euroni), moodustades 2,5% kogu maailma 

kaubandusest. 

 Euroopa Liidus oli võltsitud ja piraattooteid kuni 85 miljardi euro väärtuses 

ehk 5% koguimpordist. 

Need on mõned põhitulemused, mida kajastab täna Pariisis avaldatud Euroopa 

Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni (OECD) ühisaruanne, mis sisaldab kogu maailmas kaubeldavate 

võltsitud ja piraattoodete väärtuse kvantitatiivanalüüsi. 

Aruandes „Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic 

Impact“ (Võltsitud ja piraattoodete kaubandus: majandusliku mõju 

kindlaksmääramine) kasutatakse ligikaudu poole miljoni tollis kinnipeetud 

kaupade andmeid, et arvutada võltsingute ja piraatluse majanduslikku mõju 

rahvusvahelisele kaubandusele. Ilmneb, et võltsitud ja piraattooted võivad 

pärineda iga riigi majandusest. Võltskaupade tootjate või transiiditsoonidena on 

tähtsal kohal tärkava turumajandusega riigid. 

Ebaseaduslikud võivad olla nii luksuskaubad, tööstuskaubad (nt masinad, 

varuosad või kemikaalid) kui ka inimeste ohutust mõjutavad tarbekaubad (ravimid, 

toidukaubad, joogid, meditsiiniseadmed või mänguasjad). Võltskaupade tootjad 

kasutavad üha enam väikesaadetisi, osaliselt e-kaubanduse kasvu tõttu, aga ka 

soovist vähendada kinnipidamise riski ja finantstagajärgi. 

Võltsimise tõttu enim kannatavad tootemargid on peamiselt registreeritud OECD 

ja Euroopa Liidu liikmesriikides, nagu USAs, Itaalias, Prantsusmaal, Šveitsis, 

Jaapanis, Saksamaal ja Ühendkuningriigis. 

Samas viitab aruanne rikkumiste arvu kasvule  tärkava turumajandusega riikides, 

näidates võltsingutega kaasnevaid ohte innovatiivsetele ettevõtetele sõltumata 

nende asukohast. 

Aruandes analüüsitavad andmed pärinevad Maailma Tolliorganisatsioonilt, 

Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadilt ja Ameerika 
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Ühendriikide tolli- ja piiriteenistuselt ning esitavad tõetruu pildi võltsingute ja 

piraatluse majanduslikust mõjust rahvusvahelisele kaubandusele kogu maailmas. 

EUIPO tegevdirektor António Campinos on öelnud: 

 „Intellektuaalomand loob ettevõtetele ja majandustele väärtuse ning 

intellektuaalomandi tugev kaitse ja järelevalve turgutab innovatsiooni ja 

majanduskasvu. Kogu maailma valitsustel on vaja usaldusväärseid tõenduspõhiseid 

andmeid, mis võimaldavad neil hinnata võltsingute ja piraatluse ohtusid riiklikul, 

Euroopa Liidu ja rahvusvahelisel tasandil. See aruanne aitab neil täita oma 

ülesandeid.“ 

Täna avaldatud aruanne koostati 18 kuu kestel EUIPO ja OECD vahelise tiheda 

koostöö tulemusena. Samal ajal teeb EUIPO ka mitmeid uuringuid, et näidata 

võltsingute majanduslikku mõju ELi põhisektorites. 

EUIPO tutvustus 

Hispaanias Alicantes asuv EUIPO on Euroopa Liidu suurim detsentraliseeritud 

asutus. Ta haldab Euroopa Liidu kaubamärkide registreerimist ja ühenduse 

registreeritud disainilahendusi, pakkudes seeläbi intellektuaalomandi kaitset kõigis 

ELi 28 liikmesriigis. EUIPOs asub ka intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste 

Euroopa vaatluskeskus. Kuni 23. märtsini 2016 oli EUIPO nimetus Siseturu 

Ühtlustamise Amet (OHIM). 
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