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Αποτελέσματα έρευνας Επιμελητηρίου ΗΠΑ περί προστασίας δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας σε 53 χώρες, συμπεριλαμβανομένης Ελλάδας. 

 

Σε έρευνα “2020 International IP Index” του φορέα GIPC / Global Innovation Policy Center για 

λογαριασμό του US Chamber of Commerce σε συνδεδεμένο με α/Επιμελητήριο, αρμόδιο για 

θέματα IP, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 5.2.2020, συμπεριλαμβάνεται, για πρώτη φορά, η 

χώρα μας, η οποία  κατετάγη 19η μεταξύ 53 χωρών που εξετάσθηκαν. 

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιείται ετησίως δεδομένου ότι GIPC / US Chamber of Commerce 

επιβεβαιώνει στοιχεία ερευνών ΟΟΣΑ περί αναγνωρίσιμης και μετρήσιμης σχέσης μεταξύ 

προστασίας IPR και ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. επενδύσεων, μεταφοράς 

τεχνολογίας, έρευνας/ανάπτυξης, εμπορίου υπηρεσιών κ.ά.). Βάσει αυτής της ουσιώδους 

σχέσης, και συναφών συσχετισμών (correlations) με σειρά θετικών αποτελεσμάτων 

οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο έρευνας εξετάζονται 50 δείκτες (100% αύξηση από 25 

δείκτες το 2012) οι οποίοι συνοψίζονται (από ευρύτερο σύνολο εννέα κατηγοριών) σε τρεις 

γενικές κατηγορίες: α) υφιστάμενης νομοθεσίας και κανονισμών, β) εφαρμογής νόμου και 

σεβασμού IPR και γ) αναγνώρισης σημαντικών οικονομικών πλεονεκτημάτων. Στόχος της 

έρευνας είναι η διαμόρφωση περιεκτικής εικόνας εθνικού περιβάλλοντος προστασίας IPR, 

εκάστης εξεταζόμενης χώρας, μέσω στάθμισης των 50 δεικτών, έναντι διεθνώς αποδεκτών 

προτύπων (benchmarking), αναφορικά με σημαντικότερους τύπους IPR (πατέντες, δικαιώματα 

ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα κλπ.), σε σημαντικότερους οικονομικούς τομείς (ψηφιακή 

οικονομία, ΤΠΕ, βιοεπιστήμες κλπ.). Πλέον, η έρευνα καλύπτει εξεταζόμενα θέματα IPR σε 

έκταση και μεγαλύτερο βάθος, ως αποτέλεσμα της αύξησης δεικτών (νέων δεικτών σε σειρά 

νέων κατηγοριών). 

Στην έρευνα IP Index 2020 καλύπτονται 53 χώρες Ασίας, Λατινικής Αμερικής/Καραϊβικής, 

Αφρικής/Μέσης Ανατολής, Ευρώπης/Κεντρικής Ασίας, Βόρειας Αμερικής, για πρώτη φορά 

Ελλάδα, Κουβέιτ και Δομινικανή Δημοκρατία. Σε γενικά αποτελέσματα αναφέρεται ότι η 

βαθμολογία αυξήθηκε για περισσότερες χώρες (κυρίως λόγω συμπερίληψης επιπλέον 

νομοθεσίας), ιδίως Καναδάς και Ισραήλ είχαν συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση βαθμολογίας, ενώ 

επίσης Περού και Ινδία εμφάνισαν βελτίωση, αλλά και Κίνα εμφάνισε καλύτερη επίδοση (ιδίως 

λόγω παραμέτρων Συμφωνίας Phase One με ΗΠΑ), χώρες ΕΕ εμφάνισαν γενική κάμψη (λόγω 

εφαρμογής SPC / special protection certificates για φαρμακευτικά/φυτικά προϊόντα), ενώ 

βελτίωση επιδόσεων επίσης εμφάνισαν χώρες, Βραζιλία, Περού και Σαουδική Αραβία, που 

προσχώρησαν σε Συμφωνία Patent Prosecution Highway (PPH) με αρμόδια αμερικανική Αρχή 

USPTO. 

Επισημαίνονται ειδικές καταχωρίσεις, σε έρευνα, “thematic/economic zoom-ins”, εξέτασης επί 

μέρους θεμάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως για νέες τεχνολογίες, ψηφιακή οικονομία, 

ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ., διασυνδέοντας την ανάπτυξη του εθνικού περιβάλλοντος IP με τον 

βαθμό ετοιμότητας για εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της 4ης βιομηχανικής 

επανάστασης. 



Όσον αφορά την Ελλάδα, στις σελίδες 129-134 της εν λόγω έρευνας αναφέρεται η βαθμολογία 

σε επί μέρους δείκτες με σύνολο βαθμολογίας 35,05, βάσει της οποίας επετεύχθη η χώρα μας 

κατατάσσεται στη 19η θέση μεταξύ 53 χωρών. Με ποσοστιαία κάλυψη συνολικής στάθμισης 

βαθμολογίας 70,10% για Ελλάδα, αυτή συγκρίνεται έναντι μέσου 77,05% Ευρώπης/Κεντρικής 

Ασίας, μέσου 90,13% των 10 χωρών με καλύτερες επιδόσεις και μέσου 28,07% των 10 

οικονομιών με χειρότερες επιδόσεις.  

Αναλυτικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα της έρευνας 2020 International IP Index 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα:  

https://www.theglobalipcenter.com/wp-

content/uploads/2020/02/023881_GIPC_IP_Index_2020_FullReport_A_04b.pdf  
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