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<<Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν συνιστά 
δικαίωμα χρήσης μιας εφεύρεσης. Το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας δίνει το δικαίωμα αποκλεισμού 
άλλων απο την δημιουργία, την χρήση, την 
πώληση ή την εισαγωγή της πατενταρισμένης 
εφεύρεσης για την περίοδο [ισχύς] της πατέντας, 
που είναι συνήθως 20 χρόνια>> 

Πηγή: <http://en.wikipedia.org/wiki/Patent>



  



  



  

<<Δύο είναι οι κύριοι λόγοι θέσπισης του δικαιώματος 
ευρεσιτεχνίας. Ο ένας είναι η παροχή κινήτρου στα άτομα και 
στις επιχειρήσεις να επιδίδονται σε έρευνα και να αναπτύσσουν 
καινούργια προϊόντα, η προώθηση με άλλα λόγια της 
καινοτομίας. Η προσδοκία κερδοφόρας εκμετάλλευσης του 
αποκλειστικού δικαιώματος ενθαρρύνει τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις να στρέφουν τη δραστηριότητά τους σε καινοτόμα 
προϊόντα, από τα οποία θα έχει αργότερα όφελος το κοινωνικό 
σύνολο...Ο δεύτερος λόγος είναι η δημοσιοποίηση των 
καινοτομιών. Αν δεν υπήρχε το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, οι 
εφευρέτες θα προσπαθούσαν να κρατήσουν τις εφευρέσεις τους 
κρυφές για να μην τις αντιγράψουν οι ανταγωνιστές...Έτσι 
έχουμε μια ανταλλαγή μεταξύ εφευρέτη και κοινωνικού συνόλου: 
ο εφευρέτης αποκαλύπτει την καινοτομία του και η πολιτεία του 
παρέχει το δικαίωμα να την εκμεταλλεύεται αποκλειστικά για τα 
επόμενα 20 χρόνια>>.

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρεσιτεχνία



  

Μύθος {1}

Θέση: Οι πατέντες έχουν θετική επίδραση στην καινοτομία και 
στην παραγωγικότητα

Δικαιολόγηση: επειδή η τεχνολογία είναι γνώση και η γνώση 
είναι δημόσιο αγαθό, η επένδυση σ'αυτή και η παραγωγή της 
θα 'ναι ανεπαρκής εκτός κι αν διασφαλιστεί οτι ο εφευρέτης 
θα επωφεληθεί των κερδών από την επένδυση του...γι'αυτό, 
δημιουργούνται μηχανισμοί αποκλεισμού (δηλ. πατέντες, 
copyrights) που απαγορεύουν την αναπαραγωγή του αγαθού, 
δημιουργώντας έτσι μια τεχνητή σπάνη 



  

Εμπειρικές αποδείξεις
 <<ο γρίφος των πατεντών>> 

Tο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ χορήγησε το έτος

1983: 59.715 πατέντες

2003: 189.597   >>

2010:  244.341  >>  

→ Σε 30 χρόνια η ροή των πατεντών έχει τετραπλασιαστεί. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το Γραφείο Εργατικών Στατιστικών των 
ΗΠΑ, η ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας την περίοδο 1970-
1979 ανέρχεται στο 1,2% ενώ την δεκαετία του 1990 και του 
2000 έπεσε κάτω από 1%. Κατά την ίδια περιόδο, οι δαπάνες 
Έρευνας & Ανάπτυξης κυμαίνονται στο 2,5% του AEΠ.  



  

Συμπέρασμα

<<Δεν αποδεικνύεται οτι οι πατέντες αυξάνουν 
την καινοτομία και την παραγωγικότητα, εκτός 
κι αν η παραγωγικότητα [ή η καινοτομία] 
ταυτιστεί με τον αριθμό των πατεντών>> 
(Boldrin & Levine 2013)



  

Μύθος {2}

Οι πατέντες (επειδή αντικαταστούν 
κοινωνικά επιζήμια εμπορικά μυστικά) 
προάγουν την επικοινωνία των ιδεών, άρα 
και την καινοτομία



  

Στην πραγματικότητα όμως...

Οι εταιρείες συμβουλεύουν τους τεχνικούς 
τους να μην μελετούν υπάρχουσες πατέντες 
ώστε να μην χρειαστεί να πληρώσουν 
υπέρογκα ποσά ως αποζημίωση σε 
περίπτωση που κάποιος δικαιοπάροχος 
εγείρει αξιώσεις για προμελετημένη 
προσβολή των δικαιωμάτων του.



  

Όπως λέει ο Brec (2008), προγραμματιστής στην 
Microsoft:

<< [Η πολιτική της εταιρείας είναι] να μην ψάχνεις 
και να κοιτάζεις για πατέντες. Ήμουν 
μπερδευμένος απ'αυτήν την σύσταση έως ότου 
έγραψα κι επανεξέτασα μια απ'τις δικές μου. Το 
κομμάτι με τις νομικές αξιώσεις – το μόνο που 
μετράει – ήτο αδύνατο να αποκωδικοποιηθεί από 
οποιονδήποτε δεν είναι δικηγόρος πατεντών. Η 
άγνοια ειναι ευτυχία και επιβάλλεται όταν έχει να 
κάνει με πατέντες>> 

Πηγή: http://blogs.msdn.com/b/eric_brechner/archive/2008/11/01/nihilism-and-other-innovation-poison.aspx 



  

Αντιθέτως, αυτό που προάγει την καινοτομία 
είναι η πραγματικά ελεύθερη επικοινωνία των 
ιδεών και των γνώσεων, που βασίζεται στην 
συνεργασία, στη διαφάνεια, στην ελεύθερη 
πρόσβαση, στα ανοιχτά πρότυπα (open 
standards), στον ανοιχτό κώδικα, σε θεσμικά 
καθεστώτα τύπου ανοιχτής επιστήμης...

Παράδειγμα: α) ατμομηχανή Cornish β) PC 
απ'το homebrew computer club και γ) το 
WWW



  

Ατμομηχανή Cornish (1772-1852)

Cornish Beam Engine built in Cornwall, England ~1830. Powered an 
ore crushing mill and de-watered a mine. Used at the Vaucluse Mine 
near Fredricksburg, Virginia



  



  

Ο <<σπιτικά φτιαγμένος>> 
προσ. υπολογιστής' (1975-1986)

SOL-20 1975MITS Altair 8800 
(1975)

Processor Technology                  
SOL-20 
(1975)



  

Πατέντες: γιατί και πώς τις χρησιμοποιούν οι 
επιχειρήσεις;  



  

α) χρησιμοποιούνται ως μέσα για να σηματοδοτήσουν 
την αξία της εταιρείας σε δυνητικούς επενδυτές 

β) ως μέσα για ν' αποτρέψουν την εισόδο στην αγορά 
άλλων επιχειρήσεων: έχουν δηλ. στρατηγική αξία 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ενσωμάτωση 
σ'επικερδή προϊόντα 

γ) ως όπλα σε έναν <<ανταγωνισμό εξοπλισμών>>: 
χρησιμοποιούνται αμυντικά, για ν' αποτρέψουν ή ν' 
αποκρούσουν νομικές επιθέσεις από άλλες 
επιχειρήσεις 



  

Τραγωδία των αντι-κοινών

<http://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_anticommons>



  

Η περίπτωση της Microsoft και της Motorola Mobility

H Microsoft χρησιμοποιεί μια πατέντα που έχει (αρ. 
6370566) για το χρονοπρογραμματισμό συναντήσεων 
για να χρεώσει άδεια χρήσης σε κιν. τηλεφωνα 
Android. 

Δηλ. οι πατέντες γίνονται ένας μηχανισμός για το 
μοίρασμα του κέρδους χωρίς καμία συμμετοχή στην 
διαδικασία της καινοτομίας. Έτσι, αποθαρρύνουν την 
καινοτομία και συνιστούν μια σπατάλη για την 
κοινωνια. 



  

Υπό μια μακροχρόνια προοπτική, οι πατέντες 
μειώνουν τα κίνητρα για τωρινή καινοτομία 
καθώς οι τωρινοί καινοτόμοι υπόκεινται σε 
συνεχή νομική δράση και απαιτήσεις 
αδειοδότησης από προγενέστερους κάτοχους 
πατεντών. 



  

Αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτό αν λάβουμε υπόψιν 
οτι η καινοτομία ειναι <<συσσωρευτική>>: 
συσσωρευτικές τεχνολογίες είναι αυτές στις οποίες 
κάθε καινοτομία βασίζεται σε προηγούμενες: π.χ. 
Ατμομηχανή αλλά και iPhone, υβριδικά αμάξια, 
Facebook...



  

Οπότε, σε τί οφείλεται αυτή η αύξηση των 
πατεντών (και συνάμα η διεύρυνση των 
σχετικών νόμων); 



  

<<Πολιτική επιρροή μεγάλων επιχειρήσεων που 
αδυνατούν να προφτάσουν νέους και 
δημιουργικούς ανταγωνιστές>> (Boldrin & Levine 
2013)  



  

Σας ευχαριστώ

Για επικοινωνία: georgedafermos@gmail.com 
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Και τις παραπομπές στα παραπάνω άρθρα.
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