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Έκθεση της Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) για τις πειρατικές αγορές, 
“Notorious Markets List”, έτους 2021. 
 
Δημοσιοποιήθηκε 17/2, από το Γραφείο της Εμπορικής Αντιπροσώπου (USTR), η ετήσια 

έκθεση 2021 “Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy” που περιλαμβάνει 

Κατάλογο Σημαντικών Πειρατικών Αγορών (Notorious Markets List), συνολικά 42 διαδικτυακών 

και 35 “φυσικών” αγορών, οι οποίες κατηγορούνται για εμπλοκή τους στην διακίνηση 

απομιμήσεων/παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων, ζημιώνοντας την οικονομία ΗΠΑ 

λόγω υπονόμευσης της καινοτομίας και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

αμερικανικών επιχειρήσεων στις ξένες αγορές. 

 

Στην έκθεση 2021 ξεχωρίζει η συμπερίληψη, για πρώτη φορά, δύο εμβληματικών διαδικτυακών 

αγορών κινεζικής προελεύσεως, παγκόσμιας απήχησης, των AlliExpress και WeChat e-

commerce ecosystem ιδιοκτησίας των επιχειρηματικών ομίλων Alibaba και Tencent 

αντιστοίχως. Συναφώς, οι κινεζικές διαδικτυακές αγορές (online markets) Baidu Wangpan, 

DHGate, Pinduoduo, and Taobao εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, 

όπως και εννέα “φυσικές” αγορές της κινεζικής επικράτειας, οι οποίες “είναι γνωστές για την 

παραγωγή, διανομή και πώληση απομιμήσεων“. 

 

Στο προοίμιο της έκθεσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ειδικό ενδιαφέρον της α/ Διοίκησης για 

την προστασία δικαιωμάτων των εργαζομένων, τα οποία έχουν εξάλλου αναδειχθεί σε 

προτεραιότητα μέσω της νομοθετικής πρωτοβουλίας Build Back Better. Στο πλαίσιο αυτό, η 

σχετική αναφορά συνδέει την παραγωγή παραποιημένων προϊόντων/απομιμήσεων με 

δυσμενείς συνθήκες εργασίας, συχνά έκθεσης των εργαζομένων σε πρακτικές εκμετάλλευσης, 

όπως είναι η παιδική και καταναγκαστική εργασία. 

 

Για το 2021 καταγράφεται στροφή των παρανομούντων μέσω διαδικτύου στη χρήση 

εναλλακτικών εργαλείων (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστικές καταχωρήσεις κτλ.) ως 

προωθητικών εργαλείων πώλησης προϊόντων, σε προσπάθεια αποφυγής των κρατικών 

μηχανισμών ελέγχου που οι συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει για την 

καταπολέμηση του φαινομένου της διαδικτυακής πειρατείας. 

 

Συναφώς, κατά το παρελθόν έτος παρατηρήθηκε άνοδος σε περιστατικά εμπορίας υπηρεσιών 

που διευκολύνουν την παροχή και διακίνηση στο διαδίκτυο τηλεοπτικο-ακουστικού υλικού άνευ 

της απαραίτητης αδείας, υπό τη μορφή ολοκληρωμένων πακέτων υπηρεσιών γνωστών ως 

“piracy-as-a-service”, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην αγορά των IPTVs (Internet 

Protocol Television). 

 

Συγκρατείται, στην ενότητα θετικών εξελίξεων από την προηγούμενη έκθεση (Positive 

Developments, σελ.10), η αναφορά στον δεύτερο κατά σειρά σχετικό κατάλογο που 

δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό τον τίτλο “Counterfeit and Piracy Watch List”, με 



ονομαστικές αναφορές σε διαδικτυακές και “φυσικές” αγορές εκτός ΕΕ παράνομης εμπορίας 

προϊόντων ευρωπαϊκής πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, ως προς τις παράνομες αγορές 

διαδικτύου, η μόνη αναφορά στην Ελλάδα περί θετικής δικαστικής παρέμβασης κατά της 

λειτουργίας του πειρατικού ιστότοπου RuTracker. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. Έκθεση Notorious Markets List  

https://ustr.gov/sites/default/files/IssueAreas/IP/2021%20Notorious%20Markets%20List.pdf. 
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