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Στρατηγικό Σχέδιο ΗΠΑ 2020-2023, για προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (IPR). 
 
Η Διοίκηση Trump δημοσιοποίησε, 11/2020, το Κοινό Στρατηγικό Σχέδιο ΗΠΑ “Joint Strategic 
Plan 2020-2023”, περί προστασίας και επιβολής νόμου για τα ΔΔΙ / δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (IPR) κατά την επόμενη τριετία, αναγνωρίζοντας ότι για διατήρηση της οικονομικής 
υπεροχής των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της πολιτικής America First, είναι απαραίτητη η εφαρμογή 
κατάλληλης στρατηγικής για προτεραιοποίηση, ενίσχυση και προστασία του δυναμικού 
καινοτομίας της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. 
 

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία Υπουργείου Εμπορίου, στις ΗΠΑ 81 βιομηχανικοί τομείς (άνω 
του 25%, από 313 συνολικά), προσδιορίζονται ως έντασης IP κατά το 2014, συνολικής 
προστιθέμενης αξίας $ 6,6 τρισ., ή 38,2% του ΑΕΠ. Παράλληλα, οι τομείς έντασης IP 
αντιστοιχούσαν άμεσα σε 27,9 εκατ. θέσεις εργασίας, και έμμεσα σε επιπλέον 17,6 εκατ., 
συνολικά σε σχεδόν μία στις τρεις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Επίσης αναφέρεται ότι σύμφωνα 
με διαθέσιμα στοιχεία μελετών του ΟΟΣΑ και του EUIPO το εμπόριο παραποιημένων και 
πειρατικών αγαθών ανέρχεται σε 3,3% του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ μεταξύ των χωρών που 
επιβαρύνθηκαν περισσότερο από την παραποίηση προϊόντων το 2016 ήταν οι ΗΠΑ (με 24% 
των κατασχεθέντων προϊόντων), καθώς και η Γαλλία (17%), Ιταλία (15%), Ελβετία (11%), 
Γερμανία (9%). 
 

Tο εν θέματι Στρατηγικό Σχέδιο συντάχθηκε από το συντονιστικό, για εθνικά θέματα 
προστασίας ΔΔΙ, Γραφείο IPEC “US Intellectual Property Enforcement Coordinator” του Λευκού 
Οίκου, οποίο, σημειωτέον, κατά το 2020 και κατόπιν έγκρισης Κογκρέσου, συνιστά πλέον 
Τμήμα του Εκτελεστικού Γραφείου Προέδρου (Executive Office of the President) και συμμετέχει 
εφεξής στο Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο (National Economic Council). Το εν λόγω Στρατηγικό 
Σχέδιο υποβάλλεται στο Κογκρέσο ανά τριετία, όπως απαιτείται από το Νόμο “Prioritizing 
Resources and Organization for Intellectual Property Act” (2008), ενώ συντάσσεται βάσει 
στοιχείων που συλλέγονται από ευρύ φάσμα κυβερνητικών Υπηρεσιών/Αρχών, εσωτερικού και 
εξωτερικού (White House, Departments of Commerce, Justice, Homeland Security, State, 
Treasury, Defense, Health and Human Services, and Agriculture, Office of the USTR, US 
Copyright Office). Σημειώνεται ότι το Γραφείο IPEC επίσης υποβάλλει στο Κογκρέσο ετησίως 
έκθεση “Annual Intellectual Property Report”, ενώ η εν θέματι τελευταία τριετής αναφέρεται εν 
πολλοίς σε ό,τι περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη ετήσια Φεβρουαρίου 2019. 
 

Τονίζεται ότι για διασφάλιση των συμφερόντων των α/ επιχειρήσεων διεθνώς, και αποτροπής 
της υποκλοπής α/ ΔΔΙ, η Διοίκηση Trump αποδίδει έμφαση στις τέσσερις στρατηγικές 
προσεγγίσεις: α) συνεργασίας με τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους, β) αποτελεσματικής 
χρήσης των εθνικών και διεθνών νομικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων 
των διεθνών εμπορικών συμφωνιών), γ) ανάπτυξης δράσεων επιβολής του νόμου και μέσων 
συνεργασίας, και δ) στενότερης συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και κάθε εμπλεκόμενο 
εταίρο. 
 

Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής ΗΠΑ, γίνεται αναφορά σε διαβουλεύσεις για θέματα IPR 
με διεθνείς εταίρους όπως Καναδά-Μεξικό (USMCA), Ηνωμένο Βασίλειο, EE, Ιαπωνία, Κένυα 



και Ινδία, καθώς και για “μελλοντικές διαπραγματεύσεις” με την Κίνα, σε οποία διατίθεται 
εκτενής αναφορά, ως προς τις διαστάσεις της διμερούς εμπορικής συμφωνίας Phase One (σε 
ισχύ από 2/2020) η οποία περιλαμβάνει περιορισμένες προβλέψεις μόνο για θέματα 
προστασίας IPR. Αν και έμφαση στην Phase One αφορούσε σε ανταλλάγματα προώθησης α/ 
προϊόντων στην κ/αγορά, ενώ έχει επιβληθεί ευρύ φάσμα πρόσθετων α/ δασμών Section 301 
σε κ/ προϊόντα σε ένα βαθμό και ως αντίμετρα κατά της υποκλοπής α/ ΔΔΙ από κινεζικές 
εταιρείες, μεγαλύτερη προσοχή σε εν λόγω θέματα θα επιδιωχθεί σε επόμενες 
φάσεις/διαπραγματεύσεις. 
 

Ιδίως τονίζεται ότι ιδιαίτερη βαρύτητα σε διεθνείς διαστάσεις επιβολής νόμου και προστασίας 
IPR πρέπει και θα αποδίδεται στην ετήσια έκθεση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου 
ΗΠΑ (USTR) “Special 301 Report on IPR” (Απρίλιο εκάστου έτους αναφοράς), σε οποία 
περιλαμβάνονται κατάλογοι Priority Watch List, Watch List και Notorious Markets List, πλήρους 
θεματικής καταγραφής σημαντικών προβλημάτων προστασίας IPR για α/ επιχειρήσεις διεθνώς. 
 

Ειδικότερη μνεία γίνεται επίσης στις Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου (FTZs), οποίες 
χαρακτηρίζονται ως περιοχές που εμπλέκονται, σε σημαντικό βαθμό, με παράνομες 
δραστηριότητες, όπως π.χ. εμπόριο πειρατικών ή/και παραποιημένων αγαθών, λαθρεμπόριο 
και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 
 

Ειδικότερα επίσης αναφέρεται ότι η Υπηρεσία Τελωνείων ΗΠΑ (CBP / Customs and Border 
Protection) καλείται να εξετάζει εξονυχιστικά τις περιπτώσεις φορτίων/εισαγωγών Section 321 
(αδασμολόγητων εισαγωγών για προϊόντα αξίας έως και $ 800, ως "de minimis shipment"), σε 
πλαίσιο υποστήριξης της αντίστοιχης εμπορικής νομοθεσίας για διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Εν προκειμένω, η CBP εξετάζει διαφορετικές προσεγγίσεις και μοντέλα διαχείρισης 
των διαδικασιών ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάχρηση των 
προβλέψεων της νομοθεσίας και τις παράνομες δραστηριότητες που απαντώνται σε 
περιπτώσεις Section 321. 
 


