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Patent protection as a tool of pro-innovation policy

Abstrakt: Celem artyku³u jest ukazanie znaczenia prawa patentowego we wspieraniu polityki
proinnowacyjnej. W pracy zosta³ opisany mechanizm wp³ywu polityki patentowej na innowacyjnoæ (punkt 2), uzupe³niony pochodz¹cymi z wielu krajów wynikami badañ empirycznych (punkt
3). Na ich podstawie autor dochodzi do wniosku, ¿e zakres regulacji patentowych jest na ogó³
dodatnio skorelowany z innowacyjnoci¹. Si³a tego pozytywnego wp³ywu zale¿y jednak od konkretnych narzêdzi, a tak¿e od kraju i bran¿y, której dotyczy. Jednoczenie autor dostrzega tak¿e
mo¿liwoæ wyst¹pienia okrelonych warunków, w których konkretne regulacje patentowe bêd¹
zmniejsza³y zachêty do innowacji.

WPROWADZENIE
Introduction

W literaturze wystêpuje wiele definicji zjawiska innowacji, na potrzeby niniejszego opracowania pod pojêciem innowacji rozumie siê pierwsze handlowe
wprowadzenie (zastosowanie) nowego produktu, procesu, systemu lub urz¹dzenia.1 Natomiast wzglêdnie ci¹g³y proces dokonywania innowacji, wzglêdnie
ci¹g³y gdy¿ nie chodzi tu o jednorazowe, odosobnione dzia³ania, okreliæ mo¿na
Ch. F r e e m a n, The Economics of Industrial Innovation, F. Piner, London 1982, s. 7.
Podajê za: E. S t a w a s z, Innowacje a ma³a firma, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ód
1999, s. 13 oraz A. H. J a s i ñ s k i, Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Bia³ystok 1997, s. 12.
1
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mianem innowacyjnoci. Tak rozumiana innowacyjnoæ jest uznawana wspó³czenie za jeden z najwa¿niejszych czynników wzrostu gospodarczego. Dla przyk³adu, ju¿ w 1994 roku U. Walz pisa³, ¿e innowacje (produktowe oraz procesowe) s¹ g³ówn¹, a nawet decyduj¹c¹ si³¹ stoj¹c¹ za wzrostem gospodarczym.2
Podobnie P. E. Auerswald i L. M. Branscomb rosn¹cym udoskonaleniom w produktach lub procesach przypisuj¹ wiod¹c¹ rolê we wzrocie gospodarczym Stanów Zjednoczonych i innych krajów uprzemys³owionych.3 Innowacyjnoæ uznawana jest tak¿e za najwa¿niejszy czynnik umo¿liwiaj¹cy przetrwanie w warunkach obserwowanej wspó³czenie hiperkonkurencji.4 T. Peters powy¿sz¹ zale¿noæ ujmuje w sposób bardziej dobitny  B¹d innowacyjny albo zgiñ (Get
innovative or get dead).5 Zdaniem J. L. Furmana, M. E. Portera i S. Sterna
mo¿na mówiæ o wysokim stopniu zgodnoci wród naukowców co do centralnej
roli, jak¹ w d³ugookresowym wzrocie gospodarczym odgrywaj¹ innowacje technologiczne.6
Wiedz¹c, jak wa¿n¹ funkcjê pe³ni innowacyjnoæ w gospodarce, mo¿emy
zapytaæ o jej determinanty, o sposób, w jaki pañstwo mo¿e oddzia³ywaæ na liczbê oraz zakres innowacji, o to, jakie powinno stosowaæ rozwi¹zania prawne oraz
instytucjonalne, aby prowadzon¹ politykê mo¿na by³o uznaæ za proinnowacyjn¹.
W centrum uwagi staj¹ narzêdzia, którymi mo¿e pos³ugiwaæ siê polityka ekonomiczna sprzyjaj¹ca powstawaniu i rozprzestrzenianiu innowacji.7 W literaturze
przedmiotu odnaleæ mo¿na szeroki wachlarz mo¿liwych do zastosowania instrumentów i uwarunkowañ oddzia³uj¹cych proinnowacyjnie. Wród najczêciej wymienianych znajduj¹ siê: poziom wydatków na badania i rozwój, wyposa¿enie
w wysoko kwalifikowany kapita³ ludzki, system zachêt podatkowych, szkolnictwo wy¿sze wspó³pracuj¹ce z przedsiêbiorstwami, rozwiniêta infrastruktura techniczna, dostêpnoæ funduszy venture capital, silna konkurencja rynkowa, wymagaj¹cy i otwarci na nowe dobra konsumenci, a tak¿e przyjête rozwi¹zania praw2
U. W a l z, Endogenous innovation and imitation in a model of equilibrium growth, European Journal of Political Economy, vol. 11, 1995, s. 709.
3
P. E. A u e r s w a l d, L. M. B r a n s c o m b, Valleys of Death and Darwinian Seas: Financing the Invention to Innovation Transition in the United States, Journal of Technology Transfer
2003, nr 28, s. 227.
4
J.-D. L e e, C. P a r k, Research and development linkages in a national innovation system:
Factors affecting success and failure in Korea, Technovation 2006, nr 26, s. 1045.
5
T. P e t e r s, Get innovative or get dead, (part 1), Engineering Management Review
1991, nr 19 (5). Podajê za: S. B r o w n, H. M a y l o r, Strategic resonant firms, mass producers,
big fish & flat liners: a study of policies, practices & performance in innovation, Technovation
2005, nr 25, s. 308.
6
J. L. F u r m a n, M. E. P o r t e r, S. S t e r n, The determinants of national innovative capacity, Research Policy 2002, nr 31, s. 900.
7
J. S c h w e r i n, C. W e r k e r, Learning innovation policy based on historical experience,
Structural Change and Economic Dynamics 2003, 14, s. 386.
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ne w zakresie ochrony patentowej. Sposób, w jaki ostatni z wymienionych czynników oddzia³uje na innowacyjnoæ, zosta³ przedstawiony poni¿ej.
MECHANIZMY WP£YWU OCHRONY PATENTOWEJ NA INNOWACYJNOÆ
The mechanisms of patent protections influence on innovation

Pocz¹tków prawnej ochrony innowacji (wtedy zwanych raczej wynalazkami) szukaæ mo¿na ju¿ w XII wieku, natomiast pierwsze zinstytucjonalizowane
prawo patentowe wprowadzono w 1474 roku w Republice Weneckiej. Celem
tych regulacji by³o zapewnienie otrzymania przez wynalazcê pe³ni efektów wynikaj¹cych z jego pracy, a przez to tak¿e sk³onienie go do dalszych wysi³ków.8
Wspó³czenie, patrz¹c z czysto ekonomicznej perspektywy i maj¹c na wzglêdzie
znaczenie innowacji dla wzrostu gospodarczego, podstawowym, a mo¿e nawet
jedynym celem ochrony patentowej winno byæ wspieranie aktywnoci innowacyjnej.9 Cel ten mo¿e zostaæ osi¹gniêty przez zapewnienie innowatorom, na pewien okres, wy³¹cznego prawa do korzystania z dokonanych przez nich innowacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku innowacji podatnych na imitacje,
a wiêc tych, które mog¹ zostaæ relatywnie tanio i szybko skopiowane przez konkurencyjne przedsiêbiorstwa.10 Chroni¹c przed takim skopiowaniem, umo¿liwia
siê innowacyjnym przedsiêbiorstwom zbudowanie pozycji monopolowej i osi¹ganie nadzwyczajnych zysków. Perspektywa wysokich zysków sk³ania natomiast
podmioty do zwiêkszania nak³adów na prace badawczo-rozwojowe, bêd¹ce g³ównym ród³em innowacji. Z jednej strony, ochrona patentowa przyczynia siê wiêc
do dynamicznej efektywnoci, z drugiej za, pozwala na statyczn¹ nieefektywnoæ (wystêpowanie tymczasowych monopoli).11
Pozytywny wp³yw polityki patentowej na innowacyjnoæ nie ogranicza siê
tylko do powy¿ej przedstawionego mechanizmu prawnej ochrony innowacji,
a przez to do tworzenia warunków do uzyskiwania renty monopolowej. Istotn¹,
8
S. K a n w a r, R. E v e n s o n, Does Intellectual Property Protection Spur Technological
Change?, Yale Economic Growth Center Discussion Paper, nr 831, New Haven, czerwiec 2001,
s. 2 oraz T. T a k a l o, V. K a n n i a i n e n, Do patents slow down technological progress? Real
options in research, patenting, and market introduction, International Journal of Industrial Organization, vol. 18, 2000, s. 1107.
9
E. L é v ê q u e, Y. M é n i è r e, Academic response to the European Comissions Questionnaire on the patent system in Europe: An economic approach, World Patent Information, vol. 28,
2006, s. 306.
10
D. J. T e e c e, Technology and Technology Transfer: Mansfieldian Inspirations and Subsequent Developments, Journal of Technology Transfer 30, 2005, 12, s. 2425.
11
A. A r o r a, M. C e c c a g n o l i, W. M. C o h e n, R&D And The Patent Premium, Working Paper 9431, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, styczeñ 2003, s. 3
oraz E. L é v ê q u e, Y. M é n i è r e, op. cit., s. 306.
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czêsto niedostrzegan¹ przez przedsiêbiorstwa i orodki badawcze funkcj¹ jest
tak¿e zapewnianie rozprzestrzeniania informacji.12 Ogólnodostêpne informacje
zawarte w przyznanym patencie pokazuj¹ zainteresowanym przedsiêbiorstwom
aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie, co mo¿e pomóc im w dokonywaniu
w³asnych innowacji, a tak¿e pozwala unikn¹æ inwestowania w technologie ju¿
odkryte i opatentowane. Dziêki temu w skali makroekonomicznej nie dochodzi
do marnotrawstwa zasobów przez podejmowanie dzia³añ badawczo-rozwojowych
w poszukiwaniu rozwi¹zañ znalezionych ju¿ przez inne podmioty. Ponadto, po³¹czenie, z jednej strony, prawnej ochrony przed kopiowaniem z szerok¹ informacj¹ o opatentowanych technologiach, z drugiej, tworzy dobre podstawy do
transferu innowacji na zasadzie sprzedawania i kupowania licencji. Przyczynia
siê to do podnoszenia zarówno dynamicznej, jak i statycznej efektywnoci.13
Okres, na jaki przyznawane s¹ patenty, a tak¿e sposób dostarczania zainteresowanym podmiotom informacji o opatentowanych technologiach to nie jedyne
cechy systemu patentowego, maj¹ce wp³yw na innowacyjnoæ gospodarki. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tu tak¿e op³aty patentowe. Ich skutecznoæ zale¿y jednak od
tego, czy bêd¹ postrzegane jako narzêdzie bud¿etowe czy ekonomiczne. W pierwszym, niestety czêciej wystêpuj¹cym przypadku, celem op³at patentowych jest
zapewnienie rodków na funkcjonowanie biura patentowego. Takie rozwi¹zanie
znacz¹co utrudnia wykorzystanie op³at jako ekonomicznego instrumentu promuj¹cego zachowania innowacyjne.14 Dzieje siê tak, gdy¿ w sytuacji utrzymywania
siê z op³at patentowych biura patentowe bêd¹ zainteresowane przyznawaniem
wielu patentów, aby przysz³e wp³ywy z tytu³u ich utrzymywania by³y mo¿liwie
wysokie. Powoduje to zagro¿enie akceptowania tak¿e tych wniosków patentowych, które, patrz¹c z punktu widzenia innowacyjnoci gospodarki i dobra spo³ecznego, nale¿a³oby odrzuciæ. Ponadto, gdy wysokoæ op³at pe³ni funkcjê dochodow¹, a nie stymulacyjn¹, utrudnione jest ró¿nicowanie obci¹¿eñ, co mog³oby oddzia³ywaæ proinnowacyjnie. Takie ró¿nicowanie nastêpowa³oby w zale¿noci od charakteru wnioskodawcy (np. preferencje dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz uniwersytetów) lub w odniesieniu do wybranych innowacji. To
drugie rozwi¹zanie sprzyja wystêpowaniu odmiennych faktycznych okresów ochrony na ró¿ne innowacje. Jest to zgodne z teori¹ mówi¹c¹, ¿e jednakowo d³ugi czas
ochrony wszystkich innowacji jest z ekonomicznego punktu widzenia nieoptymalny.15 O tym, ¿e wysokoæ op³at przed³u¿aj¹cych wa¿noæ odgrywa istotn¹
V. P. C o l l a d a, Innovation and patents, World Patent Information, vol. 21, 1999, s. 5.
E. L é v ê q u e, Y. M é n i è r e, op. cit., s. 306.
14
D. E n c a o u a, D. G u e l l e c, C. M a r t i n e z, Patent systems for encouraging innovation: Lessons from economic analysis, Research Policy 2006, nr 35, s. 1438 oraz E. L é v ê q u e,
Y. M é n i è r e, op. cit., s. 307308.
15
E. L é v ê q u e, Y. M é n i è r e, op. cit., s. 307308.
12
13
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rolê w d³ugoci okresu ochrony patentowej, wiadcz¹ amerykañskie dane z 2001
roku. Jedynie 37% zg³oszonych do USPTO16 patentów by³o utrzymywanych,
w pozosta³ych przypadkach zrezygnowano z op³at, a co za tym idzie i z ochrony.
Sprzyja³o to szybszej dyfuzji innowacji.17
Wa¿na jest nie tylko ogólna wysokoæ i ró¿nicowanie op³at patentowych, ale
tak¿e ich roz³o¿enie w czasie. Wspó³czenie w literaturze ekonomicznej panuje
pogl¹d, ¿e system progresywnych, rosn¹cych op³at nie jest najlepszym rozwi¹zaniem. Zaleca siê raczej wprowadzenie wysokich op³at na wejciu, aby zniechêciæ do patentowania ma³owartociowych innowacji. Nastêpnie proponuje siê
okres niskich kosztów patentowych, jako bodziec do utrzymywania ochrony
wartociowych patentów, by w koñcowej fazie podnieæ op³aty w celu przyspieszenia rozprzestrzeniania innowacji.18
V. P. Collada, pisz¹c o innowacjach jako o sile napêdzaj¹cej konkurencyjnoæ i wzrost gospodarczy oraz tworz¹cej miejsca pracy, zwraca uwagê na potrzebê takiego prowadzenia polityki patentowej, aby by³a przyjazna dla ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw, a nie tylko dla podmiotów dysponuj¹cych zasobami
ekspertów i prawników.19 Postulat ten jest o tyle s³uszny, ¿e ma³e i rednie przedsiêbiorstwa s¹ istotnym ród³em patentów  w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych 28% patentów nale¿a³o do podmiotów zatrudniaj¹cych nie wiêcej ni¿ 500
osób i maj¹cych przychody ni¿sze ni¿ 50 mln USD.20 Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa, z jednej strony, kieruj¹ specyficzne oczekiwania w stronê polityki patentowej, a z drugiej strony, znajduj¹ siê na relatywnie gorszej pozycji w porównaniu
z wiêkszymi konkurentami. Dla niedu¿ych firm, zw³aszcza pocz¹tkuj¹cych, patenty czêsto s¹ kluczowym sk³adnikiem aktywów. W sytuacji gdy dzia³alnoæ
ekonomiczna skoncentrowana jest w jednym obszarze, prawne zabezpieczenie
róde³ posiadanej przewagi technologicznej decyduje o przetrwaniu. Ponadto,
dysponuj¹c innowacyjn¹ technologi¹, ma³e i rednie przedsiêbiorstwa mog¹ liczyæ na pozyskanie partnerów biznesowych lub kapita³u z funduszy venture capital, pod warunkiem posiadania patentowej ochrony tej¿e technologii.21 Uzyska16
17

s. 13.

United States Patent and Trademark Office.
S. V e r m o n t, Little Known Patent Facts and Stats, The Patent Journal grudzieñ 2001,

18
E. L é v ê q u e, Y. M é n i è r e, op. cit., s. 308 oraz M. B a u d r y, B. D u m o n t, Patent
Renewals as Options: Improving the Mechanism for Weeding Out Lousy Patents, Review of
Industrial Organization, vol. 28, 2006, s. 6061.
19
V. P. C o l l a d a, op. cit., s. 5.
20
S. V e r m o n t, op. cit., s. 13.
21
Szansa na wzbudzenie zainteresowania swoj¹ dzia³alnoci¹ w funduszach venture capital
jest zale¿na nie tylko od samego faktu posiadania patentu, ale tak¿e od jego jakoci, rozumianej
jako ma³e ryzyko zaskar¿enia patentu przez konkurencyjne podmioty. Patrz: Patents, Innovation
and Economic Performance. OECD Conference Proceedings, OECD 2004, s. 17.
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nie patentów dla tych podmiotów nie jest jednak ³atwe  w ich strukturach nie
wystêpuj¹ zazwyczaj zespo³y zarz¹dzaj¹ce patentami, nie osi¹gaj¹ korzyci skali, obni¿aj¹cych koszt jednego patentu, maj¹ s³absz¹ pozycjê negocjacyjn¹ na
rynku licencji. Dlatego te¿ wskazane wydaje siê zawarcie w prawie patentowym
u³atwieñ dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, np. w postaci obni¿onych stawek, wsparcia merytorycznego w procesie rejestracji patentów lub programów
ubezpieczeñ na wypadek procesów s¹dowych, których przedmiotem s¹ prawa
patentowe.22
Kolejn¹ po¿¹dan¹ cech¹ sytemu patentowego jest szybkoæ postêpowania
patentowego. Jest to szczególnie istotny problem w odniesieniu do najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê technologii, np. informacyjnych, telekomunikacyjnych,
produkcji oprogramowania. Cykl ¿ycia produktów jest tak krótki, ¿e innowacje
w tych obszarach sta³yby siê przestarza³e, rynkowo niekonkurencyjne, gdyby
producenci czekali z wytwarzaniem a¿ do chwili przyznania patentów. We wspomnianych przypadkach przedsiêbiorstwa pos³uguj¹ siê takimi rodkami ochrony
jak tajemnica handlowa lub wykorzystuj¹ uzyskan¹ przewagê w czasie, któr¹
jako pionierzy dysponuj¹ wobec naladowców.23
Nie zawsze patenty s³u¿¹ ochronie innowacyjnego procesu lub produktu przed
pojawieniem siê imitacji, które pozbawia³yby w³aciciela patentu nadzwyczajnych zysków z tytu³u pozycji monopolowej. Zdarzaj¹ siê sytuacje, gdy komercjalizacja przedmiotu praw patentowych nie nastêpuje w ogóle lub przynajmniej
przez pewien okres. Podmioty, które otrzyma³y patenty, nie spiesz¹ siê bowiem
z ich rynkowym wykorzystaniem, w sytuacjach gdy mog³oby to byæ dla nich
niekorzystne, jednoczenie za nie obawiaj¹ siê, ¿e konkurencja ich ubiegnie,
gdy¿ to ich chroni prawo patentowe. Takie niewykorzystane patenty, zwane upionymi, zamiast wspieraæ proces innowacyjny, przyczyniaj¹ siê do jego spowalniania, co ze spo³ecznego punktu widzenia oznacza nieefektywnoæ i generuje dodatkowe koszty.24 Koszty te mog¹ byæ szczególnie silnie odczuwane w przypadku przemys³u farmaceutycznego, kiedy zwlekanie z wprowadzeniem nowego leku
powodowa³oby konsekwencje nie tylko w p³aszczynie finansowej, ale i dla zdrowia oraz ¿ycia ludzi. Jest to o tyle realne zagro¿enie, ¿e przemys³ farmaceutyczny wraz z przemys³em chemicznym szczególnie d³ugo utrzymuj¹ ochronê patentow¹. Dodatkowo, wród producentów leków wystêpuje znaczna asymetria informacji  konkurenci maj¹ niewielk¹ wiedzê o popycie na poszczególne farE. L é v ê q u e, Y. M é n i è r e, op. cit., s. 307; K. G r ö n l u n d, Patent Information in
Finland  Expansion of EPC and EU, PATLIB 96, a supplement to World Patent Information,
vol. 19, 1997, s. 58 oraz Patents, Innovation and Economic Performance , s. 16.
23
M. S c h m i e m a n n, The link between R&D, inventions and innovations in Europe, World
Patent Information, vol. 21, 1999, s. 43; S. V e r m o n t, op. cit., s. 13 oraz E. L é v ê q u e,
Y. M é n i è r e, op. cit., s. 306.
24
T. T a k a l o, V. K a n n i a i n e n, op. cit., s. 11051107 oraz 11241125.
22
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maceutyki. Zmniejsza to ich motywacjê do podejmowania prac badawczych nad
opracowaniem konkurencyjnej wobec ju¿ opatentowanej formu³y leku. To z kolei zmniejsza presjê konkurencyjn¹ i pozwala posiadaczowi patentu nie spieszyæ
siê z wprowadzeniem kolejnej generacji danego leku na rynek.25
W skrajnych przypadkach mo¿liwe jest nawet nie tyle opónianie komercjalizacji patentu, ile jej ca³kowite zaniechanie. Podmioty mog¹ce pochwaliæ siê
siln¹ pozycj¹ w danym segmencie rynku zwykle bardziej zabiegaj¹ o jej utrzymanie ni¿ o ewentualn¹ niewielk¹ jej poprawê. W takiej sytuacji mo¿e dojæ do
patentowania nie z myl¹ o wprowadzeniu nowego produktu na rynek (co wymaga³oby dodatkowych nak³adów i nios³o z sob¹ ryzyko), a w celu zablokowania
dostêpu dla konkurentów. Postêpowanie takie wi¹¿e siê nie tylko z pozbawianiem konsumentów nowoczeniejszych dóbr, ale tak¿e ogranicza zakres oddzia³ywania informacyjnej funkcji systemu patentowego. Dane zawarte we wniosku
patentowym mog¹ bowiem okazaæ siê niewystarczaj¹ce do wype³nienia tej funkcji, dopiero za podjêcie produkcji oraz sprzeda¿y przedmiotu ochrony patentowej wydatnie przyczynia siê do rozpowszechniania wiedzy i wzrostu dobrobytu
konsumentów.26 O potencjalnej skali zjawiska zwanego patentowaniem blokuj¹cym wiadczyæ mog¹ amerykañskie dane z 1994 roku. Sporód 1478 przebadanych wówczas laboratoriów B+R, funkcjonuj¹cych w przedsiêbiorstwach produkcyjnych, a¿ 82% przyzna³o, ¿e jednym z motywów siêgania po patenty by³o
w³anie blokowanie konkurentów. Silniejsz¹ zachêtê stanowi³o tylko zapewnienie ochrony patentowej przed kopiowaniem innowacyjnych rozwi¹zañ (96% udzielonych odpowiedzi).27
Kolejnym negatywnym zjawiskiem wynikaj¹cym z wadliwych regulacji ustawowych b¹d b³êdnych indywidualnych decyzji jest patentowanie nie tyle innowacyjnych produktów lub procesów, ile wiedzy. Jest to wyj¹tkowo niekorzystne
w przypadku innowacji sekwencyjnych, czyli takich, w których kolejne innowacje opieraj¹ siê na dokonanych uprzednio.28 Przyk³adem mog¹ byæ prace zwi¹zane z badaniem ludzkiego genomu  w tym przypadku zaleca siê, aby ochronie
patentowej podlega³y tylko te innowacje biotechnologiczne, których praktyczne
zastosowanie zostanie dowiedzione. Pozosta³e patenty nale¿a³oby uchyliæ i stworzyæ na ich podstawie ogólny zasób wiedzy dostêpny dla badaczy zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.29
25
C. L a n g i n i e r, Are patents strategic barriers to entry?, Journal of Economics and
Business, vol. 56, 2004, s. 350.
26
J. S. T u r n e r, The Nonmanufacturing Patent Owner: Toward a Theory of Efficient Infringement, California Law Review, vol. 86, 1998, s. 182186, 203.
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POLITYKA PATENTOWA W WYBRANYCH KRAJACH I OBSZARACH DZIA£ALNOCI
BADAWCZEJ ORAZ JEJ WP£YW NA INNOWACYJNOÆ
Patent policy in selected countries and fields of activity, and its impact on innovation

M. Schmiemann za g³ówny europejski problem w obszarze innowacyjnoci
uznaje brak prze³o¿enia wyników badañ naukowych na innowacje. Uwa¿a, ¿e
narzêdziem, które w wiêkszoci przypadków pozwoli³oby na transformacjê rezultatów prac badawczych w konkretne zastosowania handlowe, jest silna ochrona patentowa.30 Rozwi¹zanie nie jest chyba jednak takie proste  panuj¹ce ogólne
przekonanie o pozytywnym wp³ywie ochrony patentowej na innowacyjnoæ poparte jest zbyt ma³¹ liczb¹ badañ empirycznych. Co wiêcej, wród dotychczas
uzyskanych wyników takich badañ brak jest jednomylnoci. Opinie na temat
skutecznoci stymulowania innowacji przez politykê patentow¹, zaprezentowane
przez najwy¿szej klasy ekspertów z niniejszej dziedziny podczas konferencji OECD
w Pary¿u w sierpniu 2003 roku, by³y równie¿ podzielone. Wniosek, jaki wyp³ywa³ z dwudniowych obrad, wskazywa³, ¿e nie tylko si³a, ale i kierunek wp³ywu
polityki patentowej na innowacyjnoæ zmieniaj¹ siê w zale¿noci od kraju, bran¿y, obszaru technologicznego czy wielkoci przedsiêbiorstwa.31 Poni¿ej przedstawione zosta³y wybrane wyniki badañ og³oszonych na wspomnianej konferencji, a tak¿e innych  opisanych w literaturze przedmiotu.
W roku 2003 OECD wraz z Business and Industry Advisory Committee to
the OECD (Komitetem Doradczym Biznesu i Przemys³u przy OECD) przeprowadzi³o badania, których celem by³o okrelenie zmian w zarz¹dzaniu w³asnoci¹
intelektualn¹ oraz przyczyn szybkiego wzrostu liczby patentów w latach 1990
2000. Anonimowo wype³nione ankiety otrzymano od 105, w wiêkszoci du¿ych,
przedsiêbiorstw z Europy, Ameryki Pó³nocnej i Azji-Pacyfiku. Pomimo odczuwalnego wzrostu kosztów patentowych 80% firm stwierdzi³o, ¿e sk³ada wiêcej
wniosków patentowych ni¿ 10 lat wczeniej. Jako przyczynê rosn¹cej liczby wniosków w pierwszej kolejnoci podano wzrost dokonywanych innowacji, dalej
wymieniaj¹c modyfikacjê strategii patentowej przedsiêbiorstwa oraz silniejsz¹
potrzebê ochrony patentowej. Zmiana regulacji patentowych wywar³a bardzo
wyrany wp³yw na wzrost wydatków na badania. Najsilniej wyst¹pi³ on w przypadku firm z sektora ICT  100% z nich zintensyfikowa³o prace badawcze na
skutek korzystnych zmian w patentowej ochronie innowacji z zakresu oprogramowania. Podobnie 77% producentów farmaceutyków pozytywnie zareagowa³o
na nowe regulacje w patentowaniu innowacji biotechnologicznych. Zmiany w mo¿liwociach patentowania generalnie sk³ania³y do wzrostu nak³adów na badania,
choæ efekt ten by³ wyranie mocniejszy w przypadku du¿ych podmiotów. Rosn¹30
31
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Patents, Innovation and Economic Performance , s. 13, 16, 2324.

Ochrona patentowa jako element polityki proinnowacyjnej

87

ca popularnoæ patentów wynika³a w znacznej mierze z coraz lepszego pe³nienia
przez nie funkcji ochrony pozycji konkurencyjnej. Pozwala³o to czerpaæ nadzwyczajne zyski z tytu³u zajmowania uprzywilejowanego miejsca na rynku lub
z tytu³u udzielania licencji. Nie tylko funkcja ochronna patentów zosta³a dostrze¿ona przez badane przedsiêbiorstwa  blisko 90% z nich uzna³o patenty za u¿yteczne ród³o informacji wywieraj¹ce wp³yw na ich w³asn¹ aktywnoæ badawczo-rozwojow¹. Jedynie sektor ICT w zdecydowanie mniejszym stopniu korzysta³ z patentów jako ród³a informacji (tylko 50% podmiotów). Dokonuj¹c piêcioletnich prognoz, ponad 80% firm przewidywa³o wzrost znaczenia patentów
jako formy ochrony w³asnoci intelektualnej.32
Opieraj¹c siê na w³asnych dowiadczeniach zawodowych T. Sueur  wiceprezydent dzia³u w³asnoci intelektualnej w Air Liquide (najwiêkszy producent
gazów przemys³owych na wiecie)  wyra¿a opiniê o pozytywnym wp³ywie ochrony patentowej na rezultaty ekonomiczne przedsiêbiorstw, k³ad¹c jednoczenie
szczególny nacisk na rolê patentów jako ród³a informacji. Z praktyki T. Sueura
wynika, ¿e korzyci z informacyjnej funkcji patentów odnaleæ mo¿na w czterech obszarach. Po pierwsze, s¹ podstawowym, tanim i ³atwo dostêpnym ród³em wiedzy o najnowoczeniejszych technologiach, stanowi¹c inspiracjê dla w³asnych badañ. Po drugie, istotnie kszta³tuj¹ strategiê przedsiêbiorstwa, pokazuj¹c,
jakie obszary dzia³alnoci innowacyjnej zosta³y porzucone przez konkurentów,
a w jakich rozpoczêli lub zwiêkszyli swoj¹ aktywnoæ. Mo¿e to oznaczaæ powstanie nowych, dotychczas niezauwa¿anych przez przedsiêbiorstwo, perspektyw biznesowych. Po trzecie, analiza patentów zg³aszanych przez kooperantów
firmy pozwala lepiej dostrzec i zrozumieæ ich oczekiwania. Po czwarte, wiadomoci o przyznanych konkurentom patentach wp³ywaj¹ mobilizuj¹co na pracowników z dzia³u badañ i rozwoju, podnosz¹c przy tym poziom ich wiedzy i zwiêkszaj¹c kreatywnoæ. W odniesieniu do funkcji ochronnej patentów T. Sueur przedstawia pogl¹d, ¿e w istotnym stopniu stymuluje ona wzrost aktywnoci proinnowacyjnej w³aciciela patentu. Jednoczenie uwa¿a, ¿e nie blokuje przy tym konkurentom mo¿liwoci poszukiwania alternatywnych rozwi¹zañ w tym samym
obszarze technologicznym.33
Dokonuj¹c analizy w skali makroekonomicznej, w p³aszczynie miêdzynarodowej, S. Kanwar i R. E. Evenson doszli do jednoznacznego wniosku, ¿e
ochrona w³asnoci intelektualnej (mierzona indeksem praw patentowych) pozostaje w silnej, dodatniej korelacji z postêpem technologicznym, a co za tym idzie
równie¿ ze wzrostem gospodarczym. Za miarê postêpu technologicznego przyjêJ. S h e e h a n, C. M a r t i n e z, D. G u e l l e c, Understanding Business Patenting and
Licensing: Results of a Survey, [w:] Patents, Innovation and Economic Performance , s. 8997.
33
T. S u e u r, How Do Third-Party Patents Foster Innovation?, [w:] Patents, Innovation and
Economic Performance , s. 119121.
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Nak³ady na B+R jako odsetek PKB

li oni wielkoæ nak³adów na badania i rozwój, co oznacza, ¿e silniejsza ochrona
patentowa przyczynia siê do intensyfikacji prac z zakresu B+R. Autorzy, opieraj¹c siê na danych z lat 19811990, podzielili 32 kraje na piêæ grup, za kryterium przyjmuj¹c wartoæ indeksu praw patentowych. Nastêpnie zbadali, jak du¿a
czêæ PKB przeznaczana jest w ka¿dym kraju na badania i rozwój. Otrzymane
wyniki pokazuj¹, ¿e wraz ze wzrostem stopnia ochrony systematycznie ronie
tak¿e wielkoæ odsetka PKB wydatkowanego na B+R (patrz wykres 1).
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Wykres 1. Zale¿noæ pomiêdzy si³¹ ochrony w³asnoci intelektualnej a nak³adami na B+R mierzonymi jako odsetek PKB.
The relation between the strength of intellectual property protection and R&D investment (as percentage of GDP).
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: S. K a n w a r, R. E v e n s o n, op. cit., s. 29.
The authors study on the base: S. K a n w a r, R. E v e n s o n, op. cit., p. 29.

S. Kanwar i R. E. Evenson do zbudowanego przez siebie modelu postanowili w³¹czaæ kolejne zmienne mog¹ce wp³ywaæ na finansowe zaanga¿owanie w badania i rozwój. Po uwzglêdnieniu stabilnoci politycznej, wewnêtrznych zasobów kapita³owych, poziomu edukacji, PKP per capita oraz otwartoci gospodarki na zagraniczn¹ konkurencjê wci¹¿ obserwowano pozytywne, statystycznie istotne oddzia³ywanie ochrony patentowej na wielkoæ nak³adów na B+R, a przez to
tak¿e i na innowacyjnoæ.34
R. J. Barro oraz X. Sala-i-Martin skonstruowali model ³¹cz¹cy cechy endogenicznych modeli wzrostu gospodarczego ze znanym z modeli neoklasycznych
za³o¿eniem o postêpuj¹cej konwergencji. Autorzy wykazali, ¿e w warunkach
braku ochrony w³asnoci intelektualnej wiod¹ce technologicznie obszary bêd¹
34
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odczuwaæ niewystarczaj¹c¹ motywacjê do innowacyjnoci, podczas gdy naladowcy zbyt chêtnie bêd¹ kopiowaæ gotowe rozwi¹zania. Sytuacja taka jest bardzo niekorzystna, gdy¿ d³ugookresowa stopa wzrostu gospodarki wiatowej determinowana jest przez innowacje technologiczne dokonywane w wiod¹cych krajach. Brak efektywnej ochrony oznaczaæ bêdzie spadek motywacji do dzia³añ
innowacyjnych, a co za tym idzie spowolnienie globalnego tempa wzrostu w d³ugim okresie. St¹d wyp³ywa postulat pod adresem polityki ekonomicznej, aby
zapewni³a poszanowanie prawa w³asnoci, zadba³a o infrastrukturê i proinnowacyjne systemy podatkowe.35
Kolejne badania (E. Dechenaux, B. Goldfarb, S. A. Shane, M. C. Thursby)
dotyczy³y zachowania przedsiêbiorstw próbuj¹cych skomercjalizowaæ rozwi¹zania opatentowane przez Massachusetts Institute of Technology. £¹cznie badaniami objêtych zosta³o 805 licencji, których w latach 19801996 MIT udzieli³o
prywatnym podmiotom. Wyniki wskazuj¹, ¿e zakres i si³a ochrony patentowej
zwiêkszaj¹ spodziewane zyski licencjobiorców, a przez to znacz¹co motywuj¹
ich do szukania komercyjnych zastosowañ dla nowych technologii. Oznacza to,
¿e silniejsze prawo patentowe aktywnie przyczynia³o siê do transferu technologii
z uniwersytetów do przedsiêbiorstw, podnosz¹c tym samym innowacyjnoæ ca³ej
gospodarki. Potwierdzi³o to s³usznoæ za³o¿eñ stoj¹cych u podstaw uchwalenia
Bayh-Dole Act, na mocy którego szko³y wy¿sze otrzyma³y prawo do patentowania i licencjonowania wyników badañ finansowanych ze rodków federalnych.36
Opieraj¹c siê na amerykañskich danych z 1994 roku A. Arora, M. Ceccagnoli i W. M. Cohen zbudowali model, który jako jeden z niewielu uwzglêdnia³
wzajemny, dwustronny wp³yw premii patentowej oraz wydatków na badania i rozwój, a tak¿e fakt, ¿e obie te zmienne determinowane s¹ na ogó³ przez te same
czynniki. Premia patentowa rozumiana by³a jako proporcjonalny wzrost wartoci
innowacji na skutek jej opatentowania. Stwierdzono, ¿e wzrost redniej wartoci
premii patentowej znacz¹co sk³ania³ przedsiêbiorstwa produkcyjne do ponoszenia wiêkszych nak³adów na B+R. Tendencja ta podlega³a jednak bardzo wyranym wahaniom w zale¿noci od przedmiotu dzia³alnoci poszczególnych firm.
Najmniej wra¿liwe na premiê patentow¹ by³y bran¿e, w których premia ta by³a
relatywnie niska, np. przemys³ elektroniczny czy pó³przewodników. Nawet tam
zaobserwowano jednak pozytywny wp³yw ochrony patentowej na inwestycje
w badania i rozwój. Jednoczenie szczególnie siln¹ reakcj¹ na premiê patentow¹
R. J. B a r r o, X. S a l a - i - M a r t i n, Technological Diffusion, Convergence, And Growth,
Working Paper 5151, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, czerwiec 1995,
s. 33-34.
36
E. D e c h e n a u x, B. G o l d f a r b, S. A. S h a n e, M. C. T h u r s b y, Appropriability and
Timing of Innovations: Evidence from MIT Inventions, Working Paper 9735, National Bureau of
Economic Research, Cambridge, MA, maj 2003, s. 2426.
35
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odznacza³y siê przedsiêbiorstwa z bran¿y biotechnologii, a tak¿e producenci urz¹dzeñ medycznych i farmaceutyków.37 Wyjanieniem znacznej wra¿liwoci bran¿y farmaceutycznej s¹ bardzo wysokie koszty uzyskania patentu we wspomnianej
dziedzinie, pocz¹wszy od wykrycia i udoskonalenia w³aciwej formu³y leku, a¿
do uzyskania zgody odpowiedniego urzêdu na wprowadzenie go na rynek.38 Koszty
wynikaj¹ m.in. z faktu, ¿e jedynie 1% z opracowywanych nowych farmaceutyków trafia do fazy testów klinicznych, a z tej grupy tylko 22% zostaje dopuszczonych do sprzeda¿y. Z kolei koszty wyprodukowania leków na podstawie formu³y opracowanej przez konkurencyjny podmiot s¹ zdecydowanie niskie. Dla
przyk³adu, pod koniec lat 90. XX w. redni koszt stworzenia nowego leku wynosi³ oko³o 400 mln USD39, podczas gdy koszt skopiowania gotowej receptury
i wypuszczenia na rynek substytutu kszta³towa³ siê w granicach 12 mln USD.
Dlatego te¿ w bran¿y tej tak bardzo po¿¹dana jest ochrona patentowa  skuteczna
i obejmuj¹ca odpowiednio d³ugi okres.40 Im ni¿szy bêdzie poziom tej ochrony,
tym mniejsza motywacja dla koncernów farmaceutycznych do podejmowania prac
z dziedziny B+R. Uzasadnienie tej tezy znaleæ mo¿na w zmianach, jakie zasz³y
w japoñskim (po 1976 r.) oraz kanadyjskim (po 1987 r.) sektorze farmaceutycznym po wprowadzeniu proinnowacyjnych rozwi¹zañ w prawie patentowym. Do
analogicznych wniosków prowadz¹ dane miêdzynarodowe, z których wynika, ¿e
we wszystkich krajach odznaczaj¹cych siê wysok¹ innowacyjnoci¹ bran¿y farmaceutycznej wystêpuje jednoczenie silna ochrona patentowa.41
W sytuacji gdy prawo patentowe danego kraju w niewystarczaj¹cym stopniu
stymuluje rozwój technologiczny, czy to w skali ca³ej gospodarki, czy to w odniesieniu do poszczególnych bran¿, zachodzi potrzeba zmian. Modyfikacje, aby
by³y skuteczne, musz¹ byæ jednak znacz¹ce. M. Sakakibar i L. Branstetter przyczyn niewielkiej, o ile jakiejkolwiek reakcji przedsiêbiorstw japoñskich na reformê prawa patentowego z 1988 roku, upatruj¹ w relatywnie ma³ym zakresie wprowadzonych zmian prawa patentowego.42 Podobny postulat formu³uj¹ S. Kanwar
i R. E. Evenson. Wzmocnienie ochrony w³asnoci intelektualnej, jeli ma w istot37
A. A r o r a, M. C e c c a g n o l i, W. M. C o h e n, R&D And The Patent Premium, Working Paper 9431, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, styczeñ 2003, s. 1,
3436.
38
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nym stopniu zachêciæ do dokonywania innowacji, musi byæ wyranie odczuwalne przez podmioty prowadz¹ce prace z zakresu B+R.43
WNIOSKI
Conclusions

W wyniku przeprowadzonych studiów literatury dotycz¹cej prawa patentowego i innowacyjnoci mo¿na wysnuæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Patenty pe³ni¹ dwie zasadnicze funkcje: chroni¹ innowacje przed skopiowaniem oraz s¹ wa¿nym ród³em dyfuzji informacji o innowacjach.
2. Cechami systemu patentowego wp³ywaj¹cymi na innowacyjnoæ s¹ nie
tylko d³ugoæ okresu ochrony i jej zakres, ale tak¿e wysokoæ, ró¿nicowanie oraz
roz³o¿enie w czasie op³aty patentowych, preferencje dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, ³atwoæ dostêpu do informacji patentowej, szybkoæ postêpowania
patentowego.
3. Generalnie ochrona patentowa korzystnie wp³ywa na poziom innowacyjnoci. Wystêpuj¹ jednak znacz¹ce ró¿nice w sile tego oddzia³ywania, zw³aszcza
w przekroju bran¿owym.
4. Korzyci zwi¹zane z funkcjonowaniem ochrony patentowej mog¹ zostaæ
ograniczone przez takie zjawiska jak upione patenty, patentowanie blokuj¹ce
oraz przez patentowanie wiedzy, a nie innowacji.
SUMMARY
The aim of the paper is to show the importance of patent policy as a tool of proinnovation
policy. In the work, there is a description of the way patent protection influences innovativeness
(section 2). It is subsequently completed by the results of cross-country empirical studies (section
3). Basing on the forementioned results, the author comes to the conclusion that there is a positive
correlation between the scope of the patent regulations and the innovativeness. The strength of this
positive impact depends, however, on specific tools (being used), together with the countries and
sectors it relates to. On the other hand, there is still a possibility that, under certain circumstances,
patent system would reduce the incentive to make innovations.
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