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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μια επικαιροποιημένη ποσοτική 
ανάλυση της αξίας, της εμβέλειας και του μεγέθους του παγκόσμιου 
εμπορίου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας. Η 
έκθεση χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη στατιστική μεθοδολογία, η 
οποία αρχικά αναπτύχθηκε για τη μελέτη του ΟΟΣΑ (2008), και 
χρησιμοποιήθηκε για την έκθεση ΟΟΣΑ — EUIPO (2016) που 
βασιζόταν σε στοιχεία για το 2013. 

Στην παρούσα επικαιροποιημένη έκθεση, με βάση τα στοιχεία για το 
2016, εκτιμάται ότι, κατά το εν λόγω έτος, ο όγκος του διεθνούς 
εμπορίου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας θα 
μπορούσε να ανέλθει σε έως και 509 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 
Αυτό αντιπροσωπεύει έως και το 3,3 % του παγκόσμιου εμπορίου. Το 
ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας, ή πειρατικών 
ψηφιακών προϊόντων που διανέμονται μέσω του διαδικτύου. Στην 
προηγούμενη μελέτη των ΟΟΣΑ-EUIPO, η οποία βασίστηκε στην ίδια 
μεθοδολογία, εκτιμάται ότι έως και το 2,5 % του παγκόσμιου εμπορίου 
αφορούσε εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας το 
2013, ποσοστό που ισοδυναμεί με έως και 461 δισεκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ. 

Μεταξύ του 2013 και του 2016, το μερίδιο του εμπορίου προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας στο παγκόσμιο εμπόριο 
αυξήθηκε σημαντικά. Επιπλέον, η αύξηση αυτή σημειώθηκε σε μια 
περίοδο σχετικής επιβράδυνσης της αύξησης του συνολικού 
παγκόσμιου εμπορίου. Κατά συνέπεια, η ένταση της 
παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας αυξάνεται, με σημαντικό 
δυνητικό κίνδυνο για τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) στο πλαίσιο μιας 
βασισμένης στη γνώση, ανοικτής και παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. 

Βάσει λεπτομερών στοιχείων της ΕΕ, η παρούσα μελέτη διενεργεί 
επίσης διεξοδική αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 2016 οι 
εισαγωγές προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας στην 
ΕΕ ανήλθαν σε 121 δισεκατομμύρια ευρώ (134 δισεκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ), ποσό που αντιπροσωπεύει έως και το 6,8 % των εισαγωγών της 
ΕΕ. Το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό των εισαγωγών της ΕΕ ήταν 5 %. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά βασίζονται στην 
παρακολούθηση των κατασχέσεων από τις τελωνειακές αρχές και δεν 
περιλαμβάνουν τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας 
που παράγονται και καταναλώνονται στην εγχώρια αγορά, ούτε το 
πειρατικό ψηφιακό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. 



 

 

Τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας εξακολουθούν 
να ακολουθούν πολύπλοκες εμπορικές διαδρομές, με την παράνομη 
χρήση ενός συνόλου ενδιάμεσων σημείων διέλευσης. Πολλές από αυτές 
τις οικονομίες διέλευσης φιλοξενούν μεγάλες ζώνες ελεύθερων 
συναλλαγών που αποτελούν σημαντικούς κόμβους διεθνούς εμπορίου. 

Η χρήση μικρών αποστολών για το εμπόριο προϊόντων απομίμησης 
εξακολουθεί να αυξάνεται. Τα μικρά δέματα, τα οποία αποστέλλονται 
κυρίως μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας κατεπείγουσας παράδοσης, 
αποτελούν παράδειγμα μεγαλύτερης διευκόλυνσης του εμπορίου. 
Όμως, αποτελούν και μέσο για τους εγκληματίες προκειμένου να 
μειώσουν τις πιθανότητες εντοπισμού τους και να ελαχιστοποιήσουν 
τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων. Η διάδοση των μικρών αποστολών 
αυξάνει το κόστος των ελέγχων και της δέσμευσης προϊόντων για τις 
τελωνειακές αρχές ενώ δημιουργεί πρόσθετες σημαντικές προκλήσεις 
για τις αρχές επιβολής του νόμου. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για 
συντονισμένη εξέταση των πολιτικών στον τομέα αυτό. 

Τα προϊόντα απομίμησης κυκλοφορούν σε έναν μεγάλο και αυξανόμενο 
αριθμό βιομηχανιών, όπως είναι τα κοινά καταναλωτικά αγαθά 
(υποδήματα, καλλυντικά, παιχνίδια), τα προϊόντα από επιχειρήσεις για 
επιχειρήσεις (ανταλλακτικά ή χημικά προϊόντα), τα προϊόντα ΤΠ 
(τηλέφωνα, μπαταρίες) και τα είδη πολυτελείας (ενδύματα μόδας, 
πολυτελή ρολόγια). Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά προϊόντα 
απομίμησης, ιδίως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και τα ποτά, 
καθώς και ο ιατρικός εξοπλισμός, μπορούν να εγκυμονούν σοβαρούς 
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. 

Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και 
πειρατείας προέρχονται από όλες σχεδόν τις οικονομίες όλων των 
ηπείρων, η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ (Κίνα) εξακολουθούν να αποτελούν 
μακράν τις μεγαλύτερες πηγές προέλευσης. 

Οι επιχειρήσεις που υφίστανται τις επιπτώσεις της 
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας εξακολουθούν να είναι 
καταχωρισμένες κατά κύριο λόγο στις χώρες του ΟΟΣΑ, κυρίως δε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την 
Ιαπωνία, την Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, ένας 
αυξανόμενος αριθμός εταιρειών που είναι καταχωρισμένες σε 
οικονομίες τρίτων χωρών υψηλού εισοδήματος, όπως η Σιγκαπούρη και 
το Χονγκ Κονγκ (Κίνα), καθίστανται στόχοι. Επιπλέον, αυξάνεται ο 
αριθμός των κατόχων δικαιωμάτων που απειλούνται από την 
παραποίηση/απομίμηση στη Βραζιλία, την Κίνα και σε άλλες 
αναδυόμενες οικονομίες. Η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία 
συνιστούν επομένως μείζονα κίνδυνο για όλες τις καινοτόμες εταιρείες 
που βασίζονται σε ΔΙ για να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές 
στρατηγικές τους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. 

Για την κατανόηση και την καταπολέμηση αυτού του κινδύνου, οι 
κυβερνήσεις χρειάζονται επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το 
μέγεθος, την εμβέλεια και τις τάσεις του εμπορίου προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας. Σκοπός της μελέτης αυτής 
είναι να ρίξει φως στο παράνομο εμπόριο, αλλά χρειάζεται περαιτέρω 



 

 

ανάλυση για τη στήριξη λύσεων πολιτικής και επιβολής της νομοθεσίας, 
καθώς και για να μπορέσουν να συνεργαστούν οι κυβερνήσεις και οι 
οργανισμοί σε όλο τον κόσμο. 

 


