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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan patentinhaltijoiden keskinäisiä patenttisopimuksia. Tavoitteena on tutkia, miksi patenttipooleja muodostetaan ja
millaisia vaikutuksia patenttipooleilla on kilpailuun. Aluksi perehdytään patenttijärjestelmään ja niihin ominaisuuksiin, jotka rajoittavat patentin
monopoliasemaa. Sen jälkeen selvitetään, miten patenttijärjestelmät ovat kehittyneet ja vertaillaan Euroopan, Yhdysvaltojen ja Japanin
patenttijärjestelmiä.
Työn perustana ovat Carl Shapiron artikkeli ”Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting” (2001) ja
Sung-Hwan Kimin “Vertical Structure and Patent Pools” (2004). Edellä mainitussa artikkelissa Shapiro käyttää hyväkseen Cournot’n analyysiä
patenttipoolien hyvinvoinnin tarkastelussa ja ehdottaa patenttipoolien hyväksymistä silloin, kun patentit ovat komplementteja ja kieltämistä, jos
ne ovat substituutteja. Kimin vertikaalisen integraation ja patenttipoolien vuorovaikutusta tarkastelevassa artikkelissa päädytään siihen, että
vertikaalinen integraatio alentaa aina lopputuotteen hintaa silloin, kun yritykset ovat muodostaneet patenttipoolin. Kimin staattisessa mallissa
ratkaisu löydetään takaisinpäin tehtävällä induktiolla kaksivaiheisessa pelissä, jossa ylävirran yritykset tekevät päätöksen lisenssihinnasta ja
alavirran yritykset tuotantomäärästä. Peli pelataan vain kerran. Ylävirran yrityksillä on koordinointiongelma kilpailutilanteen sijaan, mikä erottaa
mallin perinteisistä vertikaalisen integraation malleista. Alavirran yritykset osallistuvat Cournot-kilpailuun ja ottavat kustannukset ylävirrasta
annettuna.
Patenttisopimusten ja &#8209;poolien kilpailuvaikutusten tarkastelussa käytetään Carl Shapiron artikkelia ”Antitrust Limits to Patents
Settlements” (2003) ja Richard Gilbertin (2002) artikkelia “Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution”. Tässä Shapiron
myöhemmässä artikkelissa luodaan sääntö, jonka avulla erilaisia patenttisopimuksia voidaan arvioida. Tarkastelu tehdään niin Bertrand– kuin
Cournot-kilpailussakin. Shapiro huomioi mallissaan sen, että patentin vahvuuteen liittyy epävarmuutta. Shapiron säännön mukaan
patenttisopimus patentinhaltijoiden kesken ei saa johtaa pienempään odotettuun kuluttajien hyvinvointiin kuin patenttikiistan ratkaiseminen
oikeudenkäynnissä johtaisi. Gilbertin artikkelista puolestaan saadaan näkemys siitä, miten kilpailuviranomaisten patenttipoolien arviointi on eri
aikoina vaihdellut Yhdysvalloissa ja mihin asioihin taloustieteen näkökulmasta tulisi kiinnittää huomiota patenttipooleissa. Aluksi
patenttioikeudet menivät kilpailuoikeuksien ohi, mutta myöhemmin patenttioikeuksia ei enää käsitelty poikkeuksena kilpailulaista.
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