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Προϊόντα παραποίησης/απομίμησης αξίας 338 δισεκατομμυρίων 

ευρώ αποτελούν το αντικείμενο εμπορίου παγκοσμίως 

 Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του 2013, η αξία των 

προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και των πειρατικών προϊόντων στο 

πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου·ανέρχεται, το ανώτερο, σε 461 

δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής (ήτοι 338 δισεκατομμύρια ευρώ). 

 Στην ΕΕ, το ποσοστό των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και των 

πειρατικών προϊόντων αντιπροσώπευε το 5% του συνόλου των 

εισαγωγών και αντιστοιχούσε σε ποσό ύψους έως και 85 δισεκατομμύρια 

ευρώ. 

Αυτά είναι ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρήματα μιας έκθεσης που 

εκπόνησε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) 

από κοινού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

και η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στο Παρίσι. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται 

μια ποσοτική ανάλυση της αξίας των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και 

των πειρατικών προϊόντων παγκοσμίως. 

Η έκθεση «Εμπόριο προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και προϊόντων 

αναπαραχθέντων χωρίς άδεια (πειρατικών): Χαρτογράφηση του οικονομικού 

αντίκτυπου» έχει αντλήσει στοιχεία από ένα σύνολο δεδομένων που καλύπτει 

σχεδόν μισό εκατομμύριο κατασχέσεων προϊόντων από τις τελωνειακές αρχές για 

τον υπολογισμό του οικονομικού αντίκτυπου των προϊόντων 

παραποίησης/απομίμησης και των πειρατικών προϊόντων στο παγκόσμιο 

εμπόριο. Από την έκθεση αυτή προκύπτει ότι τα προϊόντα 

παραποίησης/απομίμησης και τα πειρατικά προϊόντα μπορούν να προέρχονται 

από όλες τις οικονομίες. Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αυτού του 

φαινομένου διαδραματίζουν οι αναδυόμενες οικονομίες, είτε ως παραγωγοί 

προϊόντων παραποίησης/απομίμησης είτε ως ζώνες διαμετακόμισης. 

Μεταξύ των προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

περιλαμβάνονται από είδη πολυτελείας και βιομηχανικά προϊόντα (όπως 

μηχανές, ανταλλακτικά ή χημικά) μέχρι καταναλωτικά προϊόντα που έχουν 

αντίκτυπο στην προσωπική ασφάλεια (φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα και 

ποτά, ιατρικός εξοπλισμός ή παιχνίδια). Οι παραποιητές/απομιμητές 

http://www.euipo.europa.eu/
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χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις μικρές αποστολές, εν μέρει λόγω της 

αυξανόμενης ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και επειδή με αυτόν 

τον τρόπο ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο και τις οικονομικές κυρώσεις που θα 

επέφερε ο εντοπισμός τους. 

Οι εμπορικές επωνυμίες που πλήττονται ως επί το πλείστον από την 

παραποίηση/απομίμηση έχουν καταχωριστεί στην πλειονότητά τους σε χώρες 

του ΟΟΣΑ και σε κράτη μέλη της ΕΕ, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία, η 

Γαλλία, η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ωστόσο, από την έκθεση προκύπτει ότι τέτοιου είδους παραβιάσεις εμφανίζονται 

όλο και πιο συχνά σε αναδυόμενες οικονομίες, καταδεικνύοντας ότι η 

παραποίηση/απομίμηση ενέχει κινδύνους για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, 

ανεξαρτήτως από την χώρα καταχώρισής τους. 

Τα στοιχεία που αναλύθηκαν στην έκθεση προέρχονται από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Τελωνείων, τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των 

Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια ακριβής 

εικόνα του αντίκτυπου της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στο 

διεθνές εμπόριο. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, κ. António Campinos, δήλωσε: 

 « Η διανοητική ιδιοκτησία παράγει αξία για τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες και η 

αποτελεσματική προστασία και εφαρμογή της ΔΙ αποτελούν κινητήριο δύναμη για την 

καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως χρειάζονται 

αξιόπιστα και τεκμηριωμένα δεδομένα που θα τους επιτρέπουν να εκτιμούν τον κίνδυνο 

που ελλοχεύουν τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας σε εθνικό, 

ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Η παρούσα έκθεση θα τους βοηθήσει προς αυτή την 

κατεύθυνση.» 

Για την εκπόνηση της έκθεσης που δημοσιεύεται σήμερα, και η οποία αποτελεί το 

αποτέλεσμα μιας στενής συνεργασίας του EUIPO με τον ΟΟΣΑ, χρειάστηκαν 18 

μήνες. Παράλληλα, το EUIPO διενεργεί σειρά μελετών για την ποσοτικοποίηση 

του οικονομικού αντίκτυπου της παραποίησης/απομίμησης σε νευραλγικούς 

τομείς της ΕΕ. 

Σχετικά με το EUIPO 

Το EUIPO είναι ο μεγαλύτερος αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ με έδρα το 

http://www.euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement
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Αλικάντε της Ισπανίας. Είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των σημάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και 

υποδειγμάτων (ΚΚΣΥ), τα οποία παρέχουν προστασία της διανοητικής 

ιδιοκτησίας και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Το EUIPO φιλοξενεί επίσης το 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας. Έως τις 23 Μαρτίου 2016, το EUIPO ήταν γνωστό ως Γραφείο 

Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ). 
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