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Αποτελέσματα έρευνας Επιμελητηρίου ΗΠΑ περί προστασίας δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας (IP) σε 53 χώρες, συμπεριλαμβανομένης Ελλάδας. 

 
Δημοσιοποιήθηκε 24/3 έρευνα “International IP Index – Recovery through Ingenuity 2021, 9th 

Edition” του US Chamber of Commerce, μεγαλύτερου επιμελητηρίου ΗΠΑ, ενώ 23/3 έλαβε 

χώρα ειδική διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης εκπροσώπων εδώ ξένων διπλωματικών 

Αρχών από εκπροσώπους του αρμόδιου για ζητήματα IP φορέα GIPC / Global Innovation 

Policy Center (του US Chamber of Commerce) και της αναδόχου εταιρείας Pugatch 

Consilium, οποία διεξήγαγε την έρευνα για λογαριασμό του α/Επιμελητηρίου. Λαμβάνοντας 

υπόψη στοιχεία ερευνών ΟΟΣΑ -- σε πλαίσιο οποίου είναι δεδομένη, ως αναγνωρίσιμη και 

μετρήσιμη, η σχέση μεταξύ προστασίας IPR και ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων -- ο 

φορέας GIPC υλοποιεί την εν λόγω έκθεση σε ετήσια βάση προκειμένου να παραχθούν 

συγκριτικά αποτελέσματα για το εθνικό περιβάλλον προστασίας δικαιωμάτων IP για 53 

χώρες, βάσει 50 δεικτών που αφορούν υφιστάμενη νομοθεσία και κανονισμούς, εφαρμογή 

του νόμου και αναγνωσιμότητα / σεβασμό (awareness / respect) των IPR. 
 

Ειδικώς για το έτος 2020, επισημάνθηκαν οι ιδιαιτερότητες που αντιμετώπισε η παγκόσμια 

οικονομία, λόγω της πανδημίας COVID-19, καθώς και η σημασία της προστασίας 

δικαιωμάτων IP εν μέσω αυτής, δεδομένου ότι η επιστημονική έρευνα αναδείχθηκε καίριας 

σημασίας για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών επιπτώσεών 

της. Λαμβανομένου υπόψη ότι η σύναψη της Συμφωνίας TRIPS ενισχύει την έρευνα και 

ανάπτυξη, το εμπόριο υπηρεσιών και τις ΑΞΕ, σύμφωνα με την παρουσίαση και βάσει 

στοιχείων ΔΝΤ, οι τομείς που σχετίζονται με IPR συνέβαλαν σημαντικά στο ΑΕΠ αρκετών 

χωρών κατά το 2020, ενώ για τις ΗΠΑ εκτιμάται ότι το σχετικό ποσοστό κυμάνθηκε περί το 

40%.  
 

Ως προς τα γενικά αποτελέσματα, κατά το 2020 σημειώθηκε βελτίωση της βαθμολογίας για 

τις 32 από τις 53 υπό εξέταση χώρες, ενώ η συνολική βαθμολογία όλων των χωρών 

αυξήθηκε κατά 6,24% από το 2014. Επιπλέον, χώρες που προχωρούν σε διμερείς / διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες, με οποίες προβλέπεται αποτελεσματικότερη προστασία των IPR, 

γενικώς βελτιώνουν τη θέση τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μεξικό (Συμφωνία 

USMCA), το οποίο είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη βελτίωση απόδοσης, αλλά δυνητικά ακόμα για 

την Κίνα (Συμφωνία Phase One), κατόπιν απαρέγκλιτης εφαρμογής, ενώ παραμένουν 

σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτων πρακτικών και αδυναμιών επιβολής νόμου. 
 

Στην εν θέματι έκθεση παρατίθενται αναλυτικά αποτελέσματα για επιδόσεις κάθε χώρας ανά 

κατηγορία (“Category-by-category results”), συγκριτικά ανά ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια, 

καθώς και προφίλ κάθε χώρας. Ειδικώς για Ελλάδα, τα αποτελέσματα εντοπίζονται στις σελ. 

145-150. Χώρα μας βρίσκεται 18η μεταξύ 53 χωρών με βαθμολογία 70,67%, ενώ ο μέσος 

όρος της Ευρώπης/Κεντρικής Ασίας ανέρχεται σε 77,18%, ο μέσος όρος των 10 χωρών με 



καλύτερες επιδόσεις σε 90,43% και ο μέσος όρος των 10 οικονομιών με χειρότερες επιδόσεις 

σε 28,78%.  

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. πλήρες κείμενο έρευνας: 

https://www.dropbox.com/s/pgoznq03xu40p6n/GIPC_IPIndex2021_FullReport_v3.pdf?dl=0&

utm_medium=Email&utm_source=SFMC&utm_campaign=&utm_content= (copy-paste μόνο). 
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