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SAMMENFATNING
Στην παρούσα μελέτη παρέχεται επικαιροποιημένη ανάλυση του αντίκτυπου των προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης και πειρατικών προϊόντων στο παγκόσμιο εμπόριο, γνωστών 
στο ευρύ κοινό και ως «απομιμήσεων». Με τη μέθοδο της στατιστικής ανάλυσης και αντλώντας 
στοιχεία από ένα μοναδικό παγκόσμιο σύνολο δεδομένων που καλύπτει σχεδόν μισό εκατομμύριο 
κατασχέσεων προϊόντων από τις τελωνειακές αρχές, η μελέτη στοιχειοθετεί το τεράστιο μερίδιο 
διεθνούς εμπορίου που σφετερίζονται τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και πειρατικά 
προϊόντα. 

Το 2013, το διεθνές εμπόριο προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατικών 
προϊόντων αντιπροσώπευε ένα ποσοστό έως 2,5% του παγκόσμιου εμπορίου ή 461 δισεκατ. 
δολάρια ΗΠΑ. Πρόκειται για το ισοδύναμο του ΑΕΠ της Αυστρίας ή του ΑΕΠ της Ιρλανδίας και της 
Τσεχικής Δημοκρατίας μαζί., Αυτό καταδεικνύει κυρίως ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων, οι κυβερνήσεις 
και η επίσημη οικονομία συνολικά θα μπορούσαν να υποστούν σημαντικές οικονομικές και 
κοινωνικές απώλειες. Υποδηλώνει επίσης την οικονομική ισχύ των εγκληματικών δικτύων που 
κρύβονται πίσω από αυτού του είδους το εμπόριο.

Συγκεκριμένη ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι, το 2013, τα προϊόντα 
παραποίησης/ απομίμησης και πειρατικά προϊόντα αντιστοιχούσαν, το ανώτερο, στο 5 % 
των εισαγωγών ή σε 116 δισεκατ. δολάρια ΗΠΑ (845 δισεκατ. ευρώ). Αυτό υποδηλώνει ότι ο 
σχετικός αντίκτυπος της παραποίησης/απομίμησης για μια ομάδα ανεπτυγμένων χωρών όπως η 
ΕΕ είναι διπλάσιος απ’ ό,τι για ολόκληρο τον κόσμο συνολικά. Αυτό το φαινόμενο φαίνεται να έχει 
λάβει μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με πριν από μία δεκαετία.

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ το 2008, τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και πειρατικά 
προϊόντα αντιστοιχούσαν, το ανώτερο, στο το 1,9 % των παγκόσμιων εισαγωγών ή, το ανώτερο, σε 
200 δισεκατ. δολάρια ΗΠΑ, βάσει των πιο πρόσφορων δεδομένων και πιο περιορισμένων μεθόδων 
της περιόδου εκείνης.Καθώς το διεθνές εμπόριο και η ανοιχτή, παγκόσμια οικονομία ανακάμπτουν 
σήμερα, οι ευκαιρίες για τους παραποιητές/απομιμητές προϊόντων και τους εγκληματίες αφθονούν.  
Πράγματι, το εμπόριο των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και των πειρατικών προϊόντων 
έχει καταστεί μείζων απειλή για οποιαδήποτε σύγχρονη οικονομία της γνώσης.

Το ζήτημα της παραποίησης/απομίμησης προϊόντων και της αναπαραγωγής χωρίς άδειας 
(πειρατείας) αποτελεί μια παγκόσμια οικονομία που καθοδηγείται από την καινοτομία. Η 
διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) αποτελεί βασικό συντελεστή δημιουργίας αξίας για τις επιχειρήσεις και 
παράγοντα επιτυχίας σε ανταγωνιστικές αγορές. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η προστασία και 
επιβολή των δικαιωμάτων ΔΙ είναι από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας και συμβάλλει 
στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Δεδομένης της θεμελιώδους οικονομικής σημασίας της ΔΙ, η 
παραποίηση/απομίμηση και η αναπαραγωγή χωρίς άδεια (πειρατεία) πρέπει να στοχοποιηθούν 
άμεσα ως κύρια απειλή για τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στη ΔΙ.

Η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία πλήττουν ποικιλία προϊόντων, από προϊόντα 
πολυτελείας και διεπιχειρηματικά προϊόντα μέχρι συνήθη καταναλωτικά προϊόντα. Οποιοδήποτε 
προϊόν του οποίου η ΔΙ προσθέτει οικονομική αξία στους κατόχους δικαιωμάτων και δημιουργεί 
διαφοροποιήσεις των τιμών καθίσταται στόχος για τους παραποιητές/απομιμητές. Προϊόντα 
παραποίησης/απομίμησης μπορούν να είναι από σχετικά υψηλής ποιότητας καταναλωτικά 
προϊόντα πολυτελείας όπως ρολόγια, αρώματα ή δερμάτινα προϊόντα, μέχρι διεπιχειρηματικά 
προϊόντα όπως μηχανήματα, χημικά ή ανταλλακτικά που καλύπτουν όλο το εύρος των τιμών, αλλά 
και μέχρι τα συνήθη καταναλωτικά προϊόντα όπως παιχνίδια, φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά 
και τρόφιμα. Στην πραγματικότητα, κάθε προϊόν προστατευόμενης ΔΙ μπορεί να παραποιηθεί/
υποστεί απομίμηση. Έχουν καταγραφεί ακόμη και περιπτώσεις κατάσχεσης προϊόντων 
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παραποίησης/απομίμησης (παραβίαση εμπορικού σήματος) νωπών φραουλών, μπανανών, 
κανέλας ή φοινικέλαιου. Ορισμένα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης όπως τα φαρμακευτικά, 
τα ανταλλακτικά και τα παιχνίδια, είναι ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας και μπορούν να εγκυμονούν 
σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. 

Όλα τα τμήματα της αγοράς βρίσκονται στο στόχαστρο. Οι παραποιητές/απομιμητές και 
οι πειρατές μεγιστοποιούν τα κέρδη τους στοχοποιώντας όλα τα τμήματα της αγοράς. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται οι δευτερογενείς αγορές, στις οποίες οι καταναλωτές αγοράζουν πρόθυμα 
από παραποιητές/απομιμητές και πειρατές προϊόντα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, και οι πρωτογενείς αγορές όπου οι αγοραστές προϊόντων παραποίησης/απομίμησης 
εξαπατώνται πιστεύοντας ότι αγοράζουν νόμιμα είδη.

Το εμπόριο προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατικών προϊόντων αποτελεί 
παγκόσμιο και δυναμικό φαινόμενο. Πρόσφατα, οι αγορές προϊόντων που παραβιάζουν 
δικαιώματα ΔΙ άρχισαν να αποκτούν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα και 
επηρεάζονται από παγκόσμιες τάσεις.  Η ανάκαμψη του εμπορίου στη μετά την κρίση εποχή, 
συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων ανοιγμάτων της αγοράς σε πολλές περιοχές, της 
ανάδυσης και παγκοσμιοποίησης των αλυσίδων αξίας, καθώς και της ταχείας ανάπτυξης του 
ηλεκτρονικού εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο, διαδραματίζουν το καθένα τον ρόλο του και 
στηρίζουν τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς τόσο για τα νόμιμα όσο και για τα προϊόντα 
παραποίησης/απομίμησης. 

Τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και πειρατικά προϊόντα μπορούν να προέρχονται 
κατ’ ουσίαν από όλες τις οικονομίες και όλες τις ηπείρους. Η Κίνα εμφανίζεται ως η 
μεγαλύτερη οικονομία παραγωγής. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης 
και πειρατικά προϊόντα, παρότι μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε οικονομία γενικώς, 
σημαντικοί παράγοντες στις διεθνείς αγορές τέτοιων προϊόντων τείνουν να είναι οι 
αναδυόμενες οικονομίες και οι οικονομίες μεσαίου εισοδήματος. Αυτές χαρακτηρίζονται ως 
«οικονομίες προέλευσης» και λειτουργούν είτε ως σημαντικά σημεία διαμετακόμισης στο διεθνές 
εμπόριο είτε ως οικονομίες παραγωγής, με την Κίνα να αποτελεί το μεγαλύτερο παράδειγμα αυτών 
των τελευταίων. Οι εν λόγω οικονομίες τείνουν διαισθητικά να διαθέτουν επαρκή υποδομή και 
παραγωγικές και τεχνολογικές δυνατότητες που επιτρέπουν το εμπόριο μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, 
μπορεί να μην έχουν αναπτύξει ισχυρά θεσμικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής με 
τη ΔΙ νομοθεσίας και πρακτικές επιβολής νομοθεσίας, για την καταπολέμηση αυτού του είδους 
εμπορίας προϊόντων παραποίησης/απομίμησης.

Οι περισσότερες εμπορικές επωνυμίες πλήττονται από την παραποίηση/απομίμηση. 
Μολονότι πολλές έχουν την έδρα τους σε χώρες του ΟΟΣΑ, στο στόχαστρο έχει μπει 
και η Κίνα. Διεξοδική ανάλυση των δεδομένων για τις εμπορικές επωνυμίες, σε συνδυασμό 
με πληροφορίες για την καταχώρηση των κατόχων δικαιωμάτων ΔΙ που έχουν παραβιασθεί, 
καταδεικνύει ότι τα στοχοποιημένα από τους παραποιητές προϊόντα έχουν καταχωριστεί στην 
πλειονότητά τους σε χώρες του ΟΟΣΑ – πρωτίστως στις ΗΠΑ, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελβετία, την 
Ιαπωνία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση 
των καταχωρισθέντων κατόχων δικαιωμάτων και στις αναδυόμενες οικονομίες. Για παράδειγμα, 
σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία σημειώνονται συχνές παραβιάσεις των δικαιωμάτων ΔΙ κινεζικών 
επιχειρήσεων. Είτε βρίσκονται σε ανεπτυγμένες οικονομίες είτε σε ταχέως αναπτυσσόμενες 
αναδυόμενες οικονομίες, όλες οι καινοτόμες επιχειρήσεις που βασίζονται στη ΔΙ για να στηρίξουν 
την παγκόσμια αναπτυξιακή στρατηγική τους διατρέχουν κίνδυνο.
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Οι διαδρομές του εμπορίου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατικών προϊόντων 
είναι περίπλοκες και μπορούν να μεταβάλλονται δυναμικά, συμπεριλαμβανομένων 
των ενδιάμεσων σημείων διαμετακόμισης. Από την ανάλυση των εισαγωγών προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης και πειρατικών προϊόντων στην ΕΕ προσδιορίστηκε ένα σύνολο 
σημαντικών ενδιάμεσων σημείων διαμετακόμισης. Ορισμένα από αυτά, όπως το Χονγκ-
Κονγκ, η Κίνα ή η Σιγκαπούρη, είναι σημαντικοί κόμβοι διεθνούς εμπορίου γενικά. Άλλα σημεία 
διαμετακόμισης είναι οι οικονομίες με πολύ αδύναμη διακυβέρνηση και ισχυρή παρουσία δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος ή ακόμη και τρομοκρατίας (π.χ. Αφγανιστάν ή Συρία). Η ανάλυση 
δείχνει σημαντικές μεταβολές από χρόνο σε χρόνο, καθώς οι έμποροι προϊόντων παραποίησης/
απομίμησης εκμεταλλεύονται νέα κενά της διακυβέρνησης, κάτι το οποίο αντανακλά την ικανότητα 
των παραποιητών/απομιμητών και των εγκληματικών δικτύων να εντοπίζουν γρήγορα τα αδύνατα 
σημεία και τα κενά και, ως εκ τούτου, να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες κερδοσκοπίας.

Το μερίδιο των μικρών αποστολών, κυρίως ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσιών ταχείας 
παράδοσης συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτό οφείλεται προφανώς στο συρρικνούμενο κόστος 
αυτών των τρόπων μεταφοράς και στην αυξανόμενη σημασία του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στο διεθνές εμπόριο. Για τους εμπόρους προϊόντων παραποίησης/απομίμησης οι μικρές 
αποστολές αποτελούν επίσης έναν τρόπο να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους και να ελαχιστοποιούν 
τον κίνδυνο κυρώσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των ελέγχων και της 
δέσμευσης προϊόντων από τις τελωνειακές αρχές και δημιουργεί σημαντικά πρόσθετα προβλήματα 
για τις αρχές επιβολής. Η διαχείριση ενός τέτοιου τεράστιου όγκου κατασχέσεων, από την 
επεξεργασία έως την καταστροφή με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, αποτελεί σημαντικό φόρτο 
εργασίας για τις τελωνειακές αρχές και κόστος για τους φορολογούμενους.

Χρειάζεται να γίνουν περισσότερες έρευνες για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα έτσι ώστε οι 
χώρες να μπορούν, είτε μεμονωμένα είτε συνεργατικά, να σχεδιάσουν πολιτικές και λύσεις 
επιβολής. Οι πληροφορίες για το μέγεθος, το πεδίο εφαρμογής και τις τάσεις του εμπορίου 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατικών προϊόντων είναι κρίσιμης σημασίας για 
την κατανόηση της φύσης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις και οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων. Εντούτοις, τα διαθέσιμα αποτελέσματα προέρχονται από την παρακολούθηση των 
κατασχέσεων από τις τελωνειακές αρχές και δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα παραποίησης/
απομίμησης και πειρατικά προϊόντα που παράγονται και καταναλώνονται στην εγχώρια αγορά, ούτε 
τα πειρατικά ψηφιακά προϊόντα που διανέμονται μέσω διαδικτύου, κάτι που πρέπει να διερευνηθεί 
περαιτέρω.  

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στους ιστοτόπους www.euipo.europa.eu και www.oecd-ili-
brary.org
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