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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Για την πειρατεία λογισµικού έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί, εκ των οποίων 

ευρύτερα γνωστός είναι αυτός της Business Software Alliance (BSA) σύµφωνα µε τον 

οποίο πειρατεία λογισµικού είναι η µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή ή η διανοµή 

λογισµικού, η οποία πραγµατοποιείται µε τη λήψη, αντιγραφή, κοινή χρήση, πώληση ή 

εγκατάσταση πολλαπλών αντιγράφων σε προσωπικούς ή εταιρικούς υπολογιστές. Οι 

µορφές της πειρατείας λογισµικού είναι πολλές ενώ βασικός παράγοντας ο οποίος 

εκτόξευσε τα ποσοστά της πειρατείας στα ύψη είναι η ανάπτυξη του Internet και η 

διάδοση συνδέσεων υψηλής ταχύτητας. Η µεγάλη αύξηση του συνολικού ποσοστού 

πειρατείας λογισµικού είναι αποτέλεσµα των ταχέως αναπτυσσόµενων αγορών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στις αναδυόµενες γεωγραφικά περιοχές, όπως Βραζιλία, 

Ινδία και Κίνα. Η συµβολή της Τεχνολογίας της Πληροφορίας γενικότερα στην 

οικονοµία είναι προφανής, µε δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων επενδύσεων και 

απόδοση φόρων συµβάλλοντας στην οικονοµική ανάπτυξη. Ο συσωρευτικός 

αντίκτυπος του συνόλου των µορφών πειρατείας λογισµικού, αντιπροσωπεύουν µια 

εµπορική αξία µεγαλύτερη των 58,8 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το 2010. Στην 

παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται παρουσίαση δύο οικονοµικών µοντέλων 

αποτίµησης της πειρατείας λογισµικού και αξιολόγηση των οικονοµικών επιπτώσεων 

της, καθώς και επισήµανση των οικονοµικών οφελών που προκύπτουν από τη µείωση 

της πειρατείας. Τέλος γίνονται κάποιες προτάσεις µείωσης της πειρατείας λογισµικού 

µε µέτρα που έχουν ως κύριο πεδίο δράσης την εκπαίδευση και τον κυβερνητικό τοµέα, 

ενώ γίνεται και αναφορά στην συµβολή της ενίσχυσης των πνευµατικών δικαιωµάτων. 

Λέξεις κλειδιά :πειρατεία λογισµικού, οικονοµικά µοντέλα, οικονοµία 

______________________________________________________________________ 

For the piracy of software have been formulated various definitions, from which more 

widely acquaintance is the one of Business Software Alliance (BSA) according to 

which is the unauthorized copying or distribution of copyrighted software. This can be 

done by copying, downloading, sharing, selling or installing multiple copies onto 

personal or work computers. The forms of piracy of software are many while basic 

factor which blew the percentages of piracy in heights is the growth of Internet and the 

distribution of connections of high speed. The big increase of total rate of piracy of 
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software is result of rapidly developing purchases of computers in the emerging 

geographically regions, as Brazil, India and China. The contribution of Technology of 

Information  generally in the economy is obvious, with creation of new places of work, 

new investments and attribution of taxes contributing in the economic growth. The 

cumulative impact of all forms of piracy of software,  represent a commercial value of 

bigger 58,8 billions of dollars in 2010. In the present diplomatic work become 

presentation of two economic models of assessment of software piracy software and 

evaluation of her economic repercussions, as well as pointing out of economic profits 

that results from the reduction of piracy. Finally become certain proposals of reduction 

of software piracy with metres that have as main field of action the education and the 

governmental sector, while becomes also report in the contribution of aid of intellectual 

rights. 

Key words: software piracy, economic models, economy 
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1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

1.1. Γενικά 

Οι Gopal και Sanders [6] ορίζουν την πειρατεία λογισµικού ως την παράνοµη πράξη 

αντιγραφής λογισµικού για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός από backup, χωρίς τη ρητή άδεια 

από και αποζηµίωση στον κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων. Το λογισµικό εντάσσεται 

στα όρια της πνευµατικής ιδιοκτησίας και η παράνοµη δηµιουργία αντιγράφων 

απαγορεύεται από τους διεθνείς νόµους και συνθήκες περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Η Business Software Alliance (BSA) ορίζει ως πειρατεία λογισµικού τη µη 

εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή, κοινή χρήση, πώληση ή εγκατάσταση πολλαπλών 

αντιγράφων σε προσωπικούς ή εταιρικούς υπολογιστές. Αυτό που θα πρέπει να 

κατανοήσουµε όταν αγοράζουµε λογισµικό, είναι ότι στην πραγµατικότητα αγοράζουµε 

την άδεια χρήσης του και όχι το ίδιο το λογισµικό. Η άδεια θα πρέπει να διαβάζεται 

πολύ προσεκτικά γιατί καθορίζει σε πόσους υπολογιστές επιτρέπεται η εγκατάσταση 

του λογισµικού.  

 

1.2. Πειρατεία στο Internet 

Πριν από την άνοδο του Internet, η µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή λογισµικού 

απαιτούσε γενικά την ανταλλαγή δίσκων ή άλλων σκληρών µέσων µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή στους δρόµους. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη 

διάδοση συνδέσεων υψηλής ταχύτητας στο Internet ανά τον κόσµο, η πειρατεία 

λογισµικού µετατοπίστηκε από τους δρόµους στο Internet. Γενικά η πειρατεία 

λογισµικού στο Internet αναφέρεται στη χρήση του Internet ώστε να: 

• παράσχει πρόσβαση σε αντίγραφα πειρατικού λογισµικού που µπορούν να 

“κατέβουν” από το Internet, 

• διαφηµίσει και να εµπορευθεί πειρατικό λογισµικό που παραδίδεται µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,  

• προσφέρει και να διαβιβάσει κωδικούς ή άλλες τεχνολογίες για την παράκαµψη 

της τεχνολογίας κατά της αντιγραφής. 

Η διαδικασία µπορεί να είναι τόσο αόριστη όσο οποιαδήποτε άλλη παράνοµη ενέργεια. 

Οι αγοραστές µπορεί να κατευθύνονται σε έναν ιστότοπο προκειµένου να διαλέξουν 

και να πληρώσουν για ένα λογισµικό και στη συνέχεια να λάβουν οδηγίες για το πώς θα 
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κατευθυνθούν σε έναν άλλο ιστότοπο για να “κατεβάσουν” το προϊόν. Αυτή η 

παρακαµπτήρια διαδικασία καθιστά την πειρατεία λιγότερο ευάλωτη στην ανίχνευση. 

 

2. ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

1. Softlifting 

To softlifting εµφανίζεται όταν ένα άτοµο (ή ένας οργανισµός) αγοράζει ένα 

εξουσιοδοτηµένο αντίγραφο ενός λογισµικού και το εγκαθιστά σε περισσότερους 

υπολογιστές, σε παραβίαση των όρων της άδειας χρήσης. Τυπικό παράδειγµα softlifting 

περιλαµβάνει το “µοίρασµα” λογισµικού µε φίλους και συναδέλφους και την 

εγκατάσταση λογισµικού σε φορητούς υπολογιστές ενώ κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από 

την άδεια. Στο εταιρικό περιβάλλον το softlifting είναι η επικρατούσα µορφή 

πειρατείας λογισµικού-και πιθανόν η πιο εύκολη στον εντοπισµό. 

2. Απεριόριστος αριθµός χρηστών 

Η πειρατεία απεριόριστης πρόσβασης χρηστών εµφανίζεται όταν ένα αντίγραφο 

λογισµικού αντιγράφεται στο server ενός οργανισµού και οι χρήστες του δικτύου του 

οργανισµού έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο λογισµικό σε παραβίαση των όρων της 

άδειας χρήσης. Αποτελεί παραβίαση όταν ο οργανισµός διαθέτει άδεια-χρήστη η οποία 

επιτρέπει την εγκατάσταση του λογισµικού σε έναν υπολογιστή και όχι άδεια-server η 

οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση µέσω δικτύου στο λογισµικό. Παραβίαση 

εµφανίζεται επίσης όταν ένας οργανισµός διαθέτει άδεια-server αλλά δεν υποστηρίζει 

τους περιορισµούς που προκύπτουν από την άδεια χρήσης. Αυτό εµφανίζεται για 

παράδειγµα, όταν η άδεια θέτει περιορισµό ως προς τον αριθµό των ταυτόχρονων 

χρηστών που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο λογισµικό, ο οργανισµός όµως δεν 

επιβάλλει τον αριθµό αυτό. Η πειρατεία απεριόριστης πρόσβασης χρηστών είναι 

παραπλήσια του softlifting ως προς το ότι έχει σαν αποτέλεσµα την πρόσβαση 

περισσότερων υπαλλήλων από αυτόν που επιτρέπει η άδεια χρήσης σε ένα 

συγκεκριµένο λογισµικό. Εντούτοις, σε αντίθεση µε το softlifting, η πειρατεία 

απεριόριστης πρόσβασης χρηστών εµφανίζεται όταν το λογισµικό εγκαθίσταται στο 

server µιας εταιρείας – όχι σε µεµονωµένους υπολογιστές – και επιτρέπεται στους 

χρήστες να έχουν πρόσβαση στο λογισµικό του server µέσω του δικτύου της εταιρείας. 

3. Φόρτωση στο σκληρό δίσκο 
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Η φόρτωση στο σκληρό δίσκο εµφανίζεται όταν ένας ιδιώτης ή µία εταιρεία πουλά 

υπολογιστές µε προεγκατεστηµένα αντίγραφα παράνοµου λογισµικού. Συνήθως αυτό 

γίνεται από τον προµηθευτή ως µέσο ενθάρρυνσης του καταναλωτή να αγοράσει 

δεδοµένο υλικό. Σε περίπτωση αγοράς ή ενοικίασης υπολογιστών µε 

προεγκατεστηµένο λογισµικό, η τεκµηρίωση αγοράς και το συµβόλαιο µε τον 

προµηθευτή θα πρέπει να διευκρινίζει ποιο λογισµικό είναι προεγκατεστηµένο και ποιο 

είναι νόµιµο µε άδεια χρήσης. Αν ο προµηθευτής δεν είναι πρόθυµος να εφοδιάσει τον 

αγοραστή µε την κατάλληλη τεκµηρίωση, ο αγοραστής δεν θα πρέπει να συµφωνήσει 

µε τον προµηθευτή.  

4. Πειρατεία αρχικού κατασκευαστή / Ξετύλιγµα 

To λογισµικό ΟΕΜ (original equipment manufacturer) είναι λογισµικό το οποίο 

πωλείται νόµιµα µόνο µε συγκεκριµένο υλικό (hardware). Όταν τα προγράµµατα αυτά 

αντιγράφονται και πωλούνται ξεχωριστά από το υλικό (hardware), γίνεται παραβίαση 

της σύµβασης διανοµής µεταξύ προµηθευτή και εκδότη του λογισµικού. Οµοίως, ο 

όρος “ξετύλιγµα” (unbundling) αναφέρεται στην πώληση λογισµικού χωριστά το οποίο 

πωλείται νόµιµα µόνο όταν εµπεριέχεται σε κάποιο άλλο πακέτο. Λογισµικά τα οποία 

φέρουν τη σηµείωση “όχι για µεταπώληση”  αποτελούν συνήθως συνοδευµένες 

εφαρµογές. 

5. Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση ακαδηµαϊκού λογισµικού 

Πολλές εταιρίες λογισµικού πωλούν ακαδηµαϊκές εκδόσεις των λογισµικών τους σε 

δηµόσια σχολεία, πανεπιστήµια και άλλα εκπαιδευτικά όργανα. Η τιµή του λογισµικού 

αυτού (και µερικές φορές και η λειτουργικότητα) είναι συχνά ιδιαίτερα µειωµένες από 

τον εκδότη, σε αναγνώριση της εκπαιδευτικής φύσεως των οργάνων αυτών. Η χρήση 

ακαδηµαϊκού λογισµικού σε παραβίαση της άδειας χρήσης του λογισµικού είναι µια 

µορφή πειρατείας λογισµικού. Η απόκτηση και χρήση ακαδηµαϊκού λογισµικού πλήττει 

όχι µόνο τον εκδότη του λογισµικού αλλά και το όργανο το οποίο προοριζόταν να είναι 

ο παραλήπτης του λογισµικού. 

6. Πλαστογράφηση 

Πλαστογράφηση είναι η αναπαραγωγή σε πανοµοιότυπο και η πώληση παράνοµων 

αντιγράφων λογισµικού µε τέτοιο τρόπο όπως προσπαθώντας να προωθήσει το 

παράνοµο αντίγραφο ως νόµιµο παραγόµενο ή εξουσιοδοτηµένο από τον εκδότη του 

λογισµικού. Η πλειοψηφία των λογισµικών που προσφέρονται προς πώληση σε 
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εµπορικές εκθέσεις υπολογιστών, σε δηµοπρασίες και ιστότοπους αγγελιών είναι 

πλαστογραφηµένα λογισµικά. Για παράδειγµα, αν ένα συγκεκριµένο λογισµικό κοστίζει 

$1399 αλλά πωλείται ή εκτίθεται σε δηµοπρασία στην τιµή των $199, θα πρέπει να 

προβληµατίσει τον αγοραστή. Επιπλέον, αν κάποιος συγκεκριµένος προµηθευτής 

λογισµικού πουλά τα προϊόντα του µόνο σε εξουσιοδοτηµένες αγορές, ο αγοραστής θα 

ήταν συνετό να µην αγοράσει το λογισµικό από µια εµπορική έκθεση. 

7. Πειρατεία CD-R 

Η πειρατεία CD-R είναι η παράνοµη αντιγραφή λογισµικού µε χρήση τεχνολογίας 

αντιγραφής CD. Αυτή η µορφή πειρατείας εµφανίζεται όταν κάποιος αποκτά ένα 

αντίγραφο ενός λογισµικού και παράγει αντίγραφο ή αντίγραφα τα οποία αναδιανέµει 

σε φίλους ή τα µεταπωλεί. Παρόλο που υπάρχει κάποια επικάλυψη µεταξύ πειρατείας 

CD-R και πλαστογράφησης, στην πειρατεία  CD-R µπορεί να µην υπάρχει προσπάθεια 

προώθησης του παράνοµου αντιγράφου ως νόµιµο – µπορεί να έχει χειρόγραφες 

ετικέτες και καθόλου τεκµηρίωση. Με τις τεχνολογικές προόδους η αντιγραφή 

λογισµικού σε ένα CD-R έχει γίνει σχετικά εύκολη και ανέξοδη µε αποτέλεσµα η 

συγκεκριµένη µορφή πειρατείας να έχει κλιµακωθεί. Όπως και µε τα πλαστογραφηµένα 

CD έτσι και η πειρατεία CD-R είναι ανεξέλεγκτη στις δηµοπρασίες και τους ιστότοπους 

αγγελιών. 

8. Πειρατεία µεταφόρτωσης (Download piracy) 

Πειρατεία µεταφόρτωσης είναι το “ανέβασµα” λογισµικού σε έναν ιστότοπο έτσι ώστε 

ο καθένας να µπορεί να “κατεβάσει ” ένα αντίγραφο. Οποιοσδήποτε “ανεβάζει” ή 

“κατεβάζει” το λογισµικό, παράγει παράνοµα αντίγραφα και είναι εποµένως ένοχος 

πειρατείας λογισµικού. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν την προσφορά λογισµικού µέσω 

ενός ιστοχώρου και τα δίκτυα P2P. Τα περιστατικά πειρατείας στο Internet έχουν 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια εκθετικά.  

9. Πώληση εγκαταστάσεων κατασκευής των υπερβάσεων και “υπολειµµάτων” 

Οι εκδότες λογισµικού εξουσιοδοτούν συνήθως εγκαταστάσεις κατασκευής CD 

προκειµένου να παράγουν αντίγραφα του λογισµικού τους σε  CD-ROM και να τα 

διανείµουν στους εξουσιοδοτηµένους προµηθευτές για µεταπώληση στο κοινό. Η 

πειρατεία εγκαταστάσεων εµφανίζεται όταν η εγκατάσταση παράγει περισσότερα 

αντίγραφα του λογισµικού από αυτά για τα οποία είχε εξουσιοδοτηθεί και στη συνέχεια 

µεταπωλεί το µη εξουσιοδοτηµένο πλεόνασµα. Πειρατεία εµφανίζεται επίσης όταν η 
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εγκατάσταση λαµβάνει εντολή από τον εκδότη να καταστρέψει όποια CD δεν έχουν 

διανεµηθεί στους προµηθευτές, αλλά η εγκατάσταση παραβιάζοντας τις εντολές, 

µεταπωλεί τα CD τα οποία επρόκειτο να απορριφθούν. Ενώ οι περισσότερες 

εγκαταστάσεις έχουν διαδικασίες συµµόρφωσης σε ισχύ, παρατηρούνται πολλά 

περιστατικά πειρατείας τέτοιας µορφής. 

10. ∆ανεισµός 

Ο δανεισµός λογισµικού για προσωρινή χρήση, όπως θα γινόταν µε µια ταινία, κρίθηκε 

παράνοµος τις ΗΠΑ από την Πράξη τροποποίησης ενοικίασης λογισµικού του 1990 και 

στον Καναδά µε µια πράξη τροποποίησης πνευµατικών δικαιωµάτων. Ως αποτέλεσµα, 

η ενοικίαση λογισµικού είναι σπάνια. 

 

3. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Περισσότερα από τέσσερα από τα δέκα προγράµµατα λογισµικού που βρίσκονται 

εγκατεστηµένα σε προσωπικούς υπολογιστές σε ολόκληρο τον κόσµο, είναι πειρατικά. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό χρήσης µη εξουσιοδοτηµένου λογισµικού εµφανίζεται σε κατά 

τα άλλα νόµιµες επιχειρήσεις, οι οποίες για παράδειγµα αγοράζουν άδειες για να 

εγκαταστήσουν ένα πρόγραµµα σε δέκα υπολογιστές, αλλά το εγκαθιστούν σε εκατό ή 

χίλιους. Σε άλλες περιπτώσεις, η πειρατεία λογισµικού περιλαµβάνει περισσότερο 

προφανείς εγκληµατικές επιχειρηµατικές πωλήσεις πλαστών αντιγράφων 

προγραµµάτων λογισµικού σε χαµηλές τιµές διαδικτυακά ή µη. 

Ο συσωρευτικός αντίκτυπος όλων αυτών των ειδών κλοπής λογισµικού – 

αντιπροσωπεύοντας µια εµπορική αξία µεγαλύτερη των $51.000.000.000 το 2009 – δεν 

αναφέρεται χαρακτηριστικά µεταξύ των πολλών παραγόντων που εµποδίζουν την 

παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη. Ακόµη, τα µεταδιδόµενα αποτελέσµατα είναι 

εκτεταµένα. Υπερβαίνουν την ίδια την πολυεθνική εκδοτική βιοµηχανία λογισµικού µε 

επιπτώσεις στους διανοµείς και στους φορείς παροχής υπηρεσιών στις τοπικές αγορές 

παγκοσµίως, εξουθενώνοντας τους µε έξοδα που θα δηµιουργούσαν νέες θέσεις 

εργασίας και παράγοντας τα αναγκαία φορολογικά έσοδα για τις κυβερνήσεις. 
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3.1. Πως η µείωση της πειρατείας λογισµικού ωθεί την οικονοµική ανάπτυξη 

Ο περιορισµός της πειρατείας έχει το αντίστροφο αποτέλεσµα: στέλνει τους 

κυµατισµούς του ερεθίσµατος µέσω ολόκληρης της οικονοµίας τεχνολογίας 

πληροφοριών (ΙΤ). Μελέτη της BSA (Business Software Alliance) και της IDC της 

κυριότερης εταιρείας έρευνας αγοράς και προβλέψεων, φανερώνει την έκταση των 

αποτελεσµάτων αυτών σε 42 χώρες όπου το 93% του παγκόσµιου λογισµικού 

βρίσκεται σε χρήση. 

• Η έρευνα βρίσκει ότι µειώνοντας το ποσοστό της πειρατείας λογισµικού PC 

κατά 10%, θα δηµιουργήσει $142.000.000.000 σε νέα οικονοµική 

δραστηριότητα – περισσότερο από 80% αυξάνοντας τις τοπικές βιοµηχανίες – 

µε παράλληλη προσθήκη περίπου 500.000 θέσεων εργασίας και παράγοντας 

κατά προσέγγιση $32.000.000.000 σε φορολογικά έσοδα. 

• Τα οικονοµικά οφέλη θα αυξανόταν δραµατικά αν η πειρατεία µειωνόταν µε 

γρηγορότερο ρυθµό. Στη Γαλλία, για παράδειγµα, µείωση της πειρατείας κατά 

10% στα δύο πρώτα χρόνια της τετραετούς περιόδου θα ωθούσε την οικονοµική 

δραστηριότητα και τα φορολογικά έσοδα κατά 37%. 

• Αν ο γρηγορότερος αυτός ρυθµός µείωσης της πειρατείας λογισµικού 

επαναλαµβανόταν σε άλλες 42 χώρες που µελετήθηκαν, θα παραγόταν 

$193.000.000.000 σε νέα οικονοµική δραστηριότητα µέχρι το 2013 και 

$43.000.000.000 σε νέα φορολογικά έσοδα. 

 

3.2. Πως συµβάλλει το λογισµικό στον τοµέα της Τεχνολογίας της  

       Πληροφορίας και στην Οικονοµία 

Για να κατανοήσουµε την επίδραση της πειρατείας λογισµικού και τα πιθανά οφέλη 

από τον περιορισµό της, θα βοηθήσει να λάβουµε αρχικά υπόψη την οικονοµική 

συµβολή του ευρύτερου τοµέα IT (Information Technology). Σκεφτείτε ότι: 

• Τα έξοδα για την Τεχνολογία της Πληροφορίας (ΙΤ) αυξάνονται σχεδόν 60% 

πιο γρήγορα από την υπόλοιπη οικονοµία στις 42 χώρες που καλύπτονται από 

την έρευνα. 

• Τα έξοδα για την Τεχνολογία της Πληροφορίας (ΙΤ) υποστηρίζουν σχεδόν 

1.200.000 εταιρείες που πωλούν ή διανέµουν φυσικά εξαρτήµατα υπολογιστή, 



 12

λογισµικό ή υπηρεσίες στις 42 χώρες που µελετήθηκαν και οι οποίες εταιρείες 

απασχολούν περίπου 13.000.000 ανθρώπους. 

• Περισσότεροι από 21.000.000 πρόσθετοι επαγγελµατίες Τεχνολογίας της 

Πληροφορίας δουλεύουν από το σπίτι σε άλλες εταιρείες και οργανισµούς που 

χρησιµοποιούν την Τεχνολογία της Πληροφορίας ως µέρος των 

δραστηριοτήτων τους. 

• Το εργατικό δυναµικό της   Τεχνολογία της Πληροφορίας αναµένεται να 

αυξηθεί τρεις φορές ταχύτερα από το συνολικό, µη αγροτικό, δυναµικό στις 42 

χώρες που µελετήθηκαν. Θα προσθέσει 5.500.000 νέες, υψηλά ειδικευµένες, 

υψηλότερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας µέχρι το 2013. 

• Συνολικά, οι εταιρείες Τεχνολογίας της Πληροφορίας και οι υπάλληλοι τους 

στις 42 χώρες που µελετήθηκαν πλήρωσαν περίπου $1.200.000.000 σε φόρους 

τον περασµένο χρόνο και µέχρι το 2013 το ποσό αυτό θα ανέλθει σε 

$1.500.000.000. 

Ακαδηµαϊκοί έχουν τεκµηριώσει πως η Τεχνολογία της Πληροφορίας συµβάλλει 

στην οικονοµική ανάπτυξη. Για παράδειγµα, ο Dale W. Jorgenson [8] του 

Πανεπιστηµίου Harvard έχει βρει ότι το µερίδιο της οικονοµικής ανάπτυξης που 

αποδίδεται στην Τεχνολογία της Πληροφορίας αυξήθηκε από 11% στα τέλη του 1990, 

σε 15% στις αρχές του 2000. Ο Jorgenson [8] βρήκε επίσης πως η  Τεχνολογία της 

Πληροφορίας συµβάλλει ένα τεράστιο µερίδιο στην αύξηση της “προστιθέµενης 

αξίας”, µια µέτρηση της βιοµηχανικής συµβολής στην οικονοµία που αναφέρεται στη 

διαφορά µεταξύ της τιµής λιανικής πώλησης των προϊόντων και του κόστους των 

υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. 

Και όπως η Τεχνολογία της Πληροφορίας προωθεί την οικονοµία, έτσι και το 

λογισµικό προωθεί την Τεχνολογία της Πληροφορίας. 

Ανάλυση της IDC(International Data Corporation) για την αγορά υπηρεσιών 

Τεχνολογίας της Πληροφορίας, παρουσιάζει ότι κάθε δολάριο λογισµικού που πωλείται 

παράγει περίπου $1,250,000 σε πρόσθετα έσοδα για τις εταιρείες Τεχνολογίας της 

Πληροφορίας. Τα έσοδα από τις πωλήσεις λογισµικού και υπηρεσιών παράγουν επίσης 

έσοδα στο δίκτυο διανοµής. Λόγω της πολλαπλασιαστικής αυτής επίδρασης, το 22% 

των εξόδων της Τεχνολογίας της Πληροφορίας για το λογισµικό καταλήγει σε 51% των 

θέσεων εργασίας της Τεχνολογίας της Πληροφορίας. 
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∆εν αποτελεί φυσικά έκπληξη το γεγονός ότι το λογισµικό έχει τέτοια επίδραση 

στην οικονοµία. Έχει γίνει αναπόσπαστο εργαλείο της παραγωγής για επιχειρήσεις σε 

όλους τους τοµείς. Είναι επίσης κρίσιµο συστατικό στα πάντα από τηλέφωνα µέχρι 

αυτοκίνητα.  

 

3.3. Μέτρηση της επίδρασης της πειρατείας και προσδιορισµός των οφελών  

           από τον περιορισµό της  

Παγκόσµια, η IDC εκτιµά πως το ποσοστό της πειρατείας λογισµικού το περασµένο 

έτος ήταν 43%, που σηµαίνει ότι περισσότερες από τέσσερις από τις δέκα εφαρµογές 

λογισµικού που υπήρχαν εγκατεστηµένες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ήταν χωρίς 

άδεια χρήσης. Η εµπορική αξία όλων αυτών των λογισµικών χωρίς άδεια ξεπερνά τα 

$32.000.000.000. 

Στις 42 χώρες που συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη, το ποσό έφτασε τα 

$45.000.000.000 – αρκετά για να πληρωθούν όλοι οι υπολογιστές που στάλθηκαν στην 

Κίνα, στην Ινδία και τη Βραζιλία το 2009, σύµφωνα µε υπολογισµούς της IDC.  

Η διαδεδοµένη πειρατεία λογισµικού µεταφράζεται σε απώλεια ευκαιριών για τις 

επιχειρήσεις και σχετικούς τοµείς οι οποίοι εξαρτώνται από τη βιοµηχανία λογισµικού 

και ειδικότερα τη διανοµή και τοµείς των υπηρεσιών. Στην πραγµατικότητα, η IDC 

υπολογίζει πως οι αξίας $45.000.000.000 υπολογιστές χωρίς άδεια στις 42 χώρες που 

εξετάστηκαν, προκάλεσαν συνολικές απώλειες εσόδων, εργασίας και φόρων από 

σχετικούς τοµείς περισσότερο από $110.000.000.000. 

Το αναλυτικό µοντέλο της IDC αναλύει τη σχέση µεταξύ του να ξοδεύεις για 

λογισµικό και του να ξοδεύεις σε σχετικές υπηρεσίες πληροφοριών και διανοµής 

χρησιµοποιώντας πρόσφατα στοιχεία ανά χώρα και προβλέψεις για τον αριθµό των 

υπαλλήλων και εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, τους φόρους που πληρώνουν, καθώς και 

το ποσοστό της πειρατείας λογισµικού των PC και την εµπορική του αξία. 

Χρησιµοποιώντας το µοντέλο αυτό, η IDC εκτιµά ότι µειώνοντας την πειρατεία 

κατά 10% σε κάθε χώρα, σε τέσσερα χρόνια θα µπορούσε να παραδοθεί µια σειρά 

θετικών οικονοµικών οφελών, συµπεριλαµβανοµένων: 

• Περίπου 500.000 νέες δουλειές υψηλής τεχνολογίας 

• Περισσότερα από $142.000.000.000 σε νέες επενδύσεις 

• Περίπου $32.000.000.000 σε έσοδα από φόρους 
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Επιπλέον, επειδή η διανοµή της τεχνολογίας της πληροφορίας και των υπηρεσιών 

είναι τοπική, πολλά από τα έσοδα που παράγονται µέσω του περιορισµού της 

πειρατείας, θα δεσµεύονταν σε τοπικό επίπεδο. 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 7
ης 
ΕΤΗΣΙΑΣ

 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

        ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ BSA/IDC 

 

4.1. Η πειρατεία λογισµικού το 2009 – και ο αντίκτυπος της µείωσης. 

Η υποχώρηση επιβράδυνε τη γενική επέκταση του λογισµικού, µε λιγότερες 

µονάδες επέκτασης παγκοσµίως το 2009 σε σχέση µε το 2008. Ωστόσο, οι καταναλωτές 

συνέχισαν να ξοδεύουν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισµικό παρά την ήπια 

οικονοµία. Οι αποστολές ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταναλωτές αυξήθηκε κατά 

17%, ενώ οι αποστολές σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και σχολεία µειώθηκαν κατά 

15%. Περισσότεροι από τους µισούς καινούργιους υπολογιστές κατέληξαν σε 

καταναλωτές όπως φαίνεται στο σχήµα 1. Επιπλέον, οι καταναλωτές ήταν πολύ 

περισσότερο ενεργοί ως προς την εγκατάσταση νέου λογισµικού από τις επιχειρήσεις, 

τις κυβερνήσεις ή τα σχολεία. Περισσότερο από τα ¾ του συνόλου του λογισµικού που 

στάλθηκε το 2009 κατέληξε σε καταναλωτές.  

Η µεταβολή αυτή στην αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών ασκεί επίδραση στην 

πειρατεία, καθώς τα ποσοστά της πειρατείας λογισµικού είναι γενικά υψηλότερα στα 

PCs των καταναλωτών απ’ότι σε άλλους τοµείς της αγοράς. Αυτό που είναι 

εντυπωσιακό είναι ότι η αύξηση στις αγορές των καταναλωτών και οι επεκτάσεις του 

λογισµικού δεν παραβίασε τη µακροπρόθεσµη τάση µείωσης των ποσοστών πειρατείας 

σε πολλές οικονοµίες. 

Τελικά, η επιβράδυνση των αποστολών νέων PCs που προκλήθηκε από τη µείωση, 

αύξησε την επέκταση του λογισµικού σε παλαιότερα PCs σε σχέση µε τα νέα PCs. Η 

IDC βρίσκει ότι η πειρατεία είναι γενικά υψηλότερη σε λογισµικό το οποίο είναι 

εγκατεστηµένο σε παλαιότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές παρά σε νέα PCs. 

Εν συντοµία, ενώ η υποχώρηση οδήγησε όλη τη δυναµική της αγοράς στην 

κατεύθυνση της υψηλότερης πειρατείας, τα ποσοστά της πειρατείας λογισµικού σε PCs 

µειώθηκαν ή παρέµειναν τα ίδια στη µεγάλη πλειοψηφία των οικονοµιών σε όλο τον 

κόσµο. 
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Σχήµα 1. PCs που λαµβάνουν λογισµικό το 2009 

*
Σχολεία, επιχειρήσεις και κυβέρνηση 

Πηγή: 7η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2010 
 

 

 

4.2. Ένα επείγον ζήτηµα – Γιατί το παγκόσµιο ποσοστό πειρατείας είναι  

       υψηλό 

Παρά την πρόοδο που έχει γίνει, το ποσοστό της παγκόσµιας πειρατείας λογισµικού 

σε PC αυξήθηκε το 2009 κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες, αγγίζοντας το 43%. Η αύξηση 

αυτή είναι αποτέλεσµα των ταχέως αναπτυσσόµενων αγορών PC στις αναδυόµενες 

γεωγραφικά περιοχές, ειδικότερα στη Βραζιλία, Ινδία και Κίνα. Το 2009, οι τρεις αυτές 

αγορές µαζί αποτέλεσαν το 86% της ανάπτυξης στις αποστολές PC. Στο σχήµα 2 

φαίνεται το αυξανόµενο ποσοστό της παγκόσµιας εγκατεστηµένης βάσης PC που 

βρίσκεται στις ανερχόµενες αγορές. 

Αυτή η αυξανόµενη διείσδυση στην αγορά σηµαίνει ότι ακόµη και αν η πειρατεία 

επρόκειτο να µειωθεί σε κάθε οικονοµία µε υψηλή πειρατεία, το µερίδιο της 

αναπτυσσόµενης αγοράς των PC στη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα θα οδηγούσε το 

παγκόσµιο µέσο ποσοστό προς τα πάνω. 
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Σχήµα 2. Αύξηση ανερχόµενων* αγορών 

 
*
 Όλες οι χώρες εκτός από τις Αυστρία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Καναδά και ∆υτική Ευρώπη 

Πηγή: 7η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2010 
 

4.2.1. Το ποσοστό πειρατείας έχει φτάσει στη µέγιστη τιµή; 

Στη µελέτη του προηγούµενου έτους η IDC προϋπέθεσε ότι το ποσοστό της 

παγκόσµιας πειρατείας PC έχει ένα ή δύο χρόνια ακόµη για να αυξηθεί πριν φτάσει στη 

µέγιστη τιµή και αρχίσει να παρουσιάζει συνεχείς µειώσεις (υπό την προϋπόθεση ότι η 

πειρατεία θα εξακολουθήσει να πέφτει στις µεµονωµένες αγορές). Αλλά η υποχώρηση 

µπορεί να έχει επισπεύσει τη διασταύρωση αυτή. 

Χρησιµοποιώντας το ίδιο µοντέλο που παρήγαγε το ποσοστό πειρατείας για το 2009 

και αντικαθιστώντας τις προβλέψεις της IDC για τις αποστολές PC και τις 

εγκαταστάσεις την επόµενη χρονιά, αν η πειρατεία παραµείνει ίδια σε όλες τις 

οικονοµίες, το παγκόσµιο ποσοστό πειρατείας λογισµικού σε PC θα ανέβαινε κατά µία 

ποσοστιαία µονάδα το 2010. Ωστόσο, αν το ποσοστό της πειρατείας λογισµικού σε PC 

µειωνόταν κατά µία ποσοστιαία µονάδα µόνο στις ανερχόµενες αγορές, το παγκόσµιο 

ποσοστό της πειρατείας λογισµικού σε PC θα παρέµενε στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 

2009. 

Αυτό συνέβη βασικά το 2010: η πειρατεία µειώθηκε λίγο περισσότερο από µία 

ποσοστιαία µονάδα στις ανερχόµενες αγορές. Αν αυτός ο ρυθµός παραµείνει σταθερός 

την επόµενη χρονιά, είναι πιθανό η παγκόσµια πειρατεία να έχει φτάσει το µέγιστο όριο 

της το 2009. 
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4.3. ∆υναµική ποσοστού πειρατείας – το 2009 ήταν διαφορετικό 

Το λογισµικό εισέρχεται στην αγορά µέσω πολλών µονοπατιών. Μπορεί να είναι: 

Ενσωµατωµένο σε νέα PC. 

Προς πώληση σε καταστήµατα λιανικής. 

∆ιανεµηµένα από µεταπωλητές. 

Μέρος µεγαλύτερων projects. 

Παραγγελία από το Internet. 

Αντιγραµµένα και εγκατεστηµένα χρησιµοποιώντας ” άδειες δισκέτας” . 

∆ιαθέσιµα µέσω των προγραµµάτων νοµιµοποίησης προµηθευτών. 

∆οσµένα ως δώρο. 

Μετακινηµένα από παλαιότερα PC. 

Πειρατικά από peer-to-peer και άλλες ιστοσελίδες. 

∆ανεισµένα από φίλους. 

Αγορασµένα από πλανόδιους πωλητές. 

Κατά µήκος κάθε µονοπατιού υπάρχει και µια ευκαιρία για πειρατεία: από την 

πλαστογράφηση του λογισµικού µέσω του διαύλου διανοµής στον τελικό χρήστη, από 

το παράνοµο λογισµικό που πωλείται σε µια ηλεκτρονική δηµοπρασία σε έναν 

αγοραστή που µπορεί να µην έχει ιδέα ότι δεν είναι νόµιµο. Από τα συνδικάτα του 

οργανωµένου εγκλήµατος µε τις εγκαταστάσεις αναπαραγωγής CD, στα εταιρικά 

τµήµατα τεχνολογίας Internet που κάνουν ακούσια λάθη διαχείρισης των αδειών 

λογισµικού τους. 

Επιπλέον, κάθε µονοπάτι καταλήγει σε διαφορετικό προορισµό, από το νέο lap top 

ενός εταιρικού συνεργάτη σε έναν υπολογιστή ενός νεαρού ατόµου. Από έναν 

ολοκαίνουργιο υπολογιστή γραφείου σε µια µεγάλη επιχείρηση, σε έναν τεσσάρων 

ετών ηλεκτρονικό υπολογιστή σε µία σχολική τάξη µέσης εκπαίδευσης. 

∆εδοµένου ότι η µελέτη της BSA/IDC δεν κάνει διαχωρισµό της πειρατείας 

λογισµικού σε PC ως προς το µονοπάτι που ακολουθεί ή τον προορισµό της, είναι 

δυνατόν κοιτάζοντας τα δεδοµένα εισόδου να σχηµατίσουµε κάποια συµπεράσµατα 

σχετικά µε τους παράγοντες που επιδρούν στην πειρατεία λογισµικού: 

• Το 2009, 4% περισσότερο λογισµικό αναπτύχθηκε από καταναλωτές σε σχέση 

µε το 2008, καθώς οι επιχειρηµατικοί χρήστες επιβράδυναν την επέκταση 

λογισµικού σε συµφωνία µε την υποχώρηση και καθώς το καταναλωτικό 



 18

µερίδιο της εγκατεστηµένης βάσης PC µεταπήδησε από το 50% το 2008 στο 

53% το 2009. 

• 5% περισσότερο λογισµικό επεκτάθηκε σε παλαιότερους υπολογιστές σε σχέση 

µε το 2008, αφού η αύξηση αποστολής νέων υπολογιστών έπεσε από το 8% το 

2008 στο 3% το 2009. 

• Μεταβολές στη συµπεριφορά, όπως µεγαλύτερη εφαρµογή προγραµµάτων 

διαχείρισης ενεργητικού λογισµικού (SAM), τα οποία βοηθούν τους χρήστες να 

παρακολουθούν τις άδειες λογισµικού και να βελτιστοποιούν το σωστό 

λογισµικό για τις εργασίες τους, συνεισφέρουν στη µείωση της πειρατείας 

λογισµικού. Τα προγράµµατα SAM επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να κάνουν 

απόσβεση του κόστους των νόµιµων αδειών χρήσης επενδύοντας σε άλλους 

τοµείς της τεχνολογίας. 

• Τα µεταβαλλόµενα πρότυπα διανοµής και χορήγησης αδειών είχαν αντίκτυπο, 

καθώς οι προµηθευτές προσέφεραν περισσότερο δωρεάν λογισµικό και µέσω 

των µεγάλων προγραµµάτων νοµιµοποίησης σε συνδυασµό µε πρόσθετα 

κυβερνητικά προγράµµατα. Τέτοιου είδους προγράµµατα είχαν βασικό 

αντίκτυπο σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Αργεντινή και η Χιλή. Σε άλλες 

περιπτώσεις, οι προµηθευτές επέτρεψαν περισσότερη νόµιµη αντιγραφή 

ορισµένων προγραµµάτων λογισµικού η λογισµικού συνοδευµένου – και 

µερικές φορές ακόµη και ολόκληρου του PC- ως τµήµα µιας άλλης υπηρεσίας, 

όπως η ευρυζωνική πρόσβαση διαδικτύου. 

 

Σχήµα 3. Αναπτυσσόµενες* vs Ανεπτυγµένες αγορές 

 
*
 Όλες οι χώρες εκτός από τις Αυστρία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Καναδά και ∆υτική Ευρώπη 

Πηγή: 7η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2010 
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Υπήρξαν επίσης αλλαγές στη δυναµική του hardware, οι οποίες επηρέασαν τα 

ποσοστά της πειρατείας λογισµικού: 

• Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ο αριθµός των προµηθευτών PC χωρίς 

φίρµα (“white box”) – µικρές εταιρείες που κατασκευάζουν PCs – έχει µειωθεί. 

Οι αποστολές PCs χωρίς φίρµα µειώθηκαν από 22% που ήταν το 2008 στο 18% 

το 2009. Το γεγονός αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στο ποσοστό της πειρατείας, 

καθώς οι προµηθευτές αυτών των συσκευών έχουν αναγνωριστεί ως συχνή πηγή 

λογισµικού χωρίς άδεια χρήσης. 

• Την ίδια στιγµή, οι αποστολές laptop και netbook -  που έχουν γενικότερα 

περισσότερο ενσωµατωµένο νόµιµο λογισµικό – αυξήθηκαν ταχύτερα από τις 

αποστολές desktop. Τα laptop αυξήθηκαν από 40% της εγκατεστηµένης βάσης 

το 2008 σε 45% το 2009. 

• Οι αναδυόµενες αγορές αποτέλεσαν το µεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης των 

αποστολών PC. Ο αριθµός των PC που στάλθηκαν το 2009 αυξήθηκε κατά 8.4 

εκατοµµύρια σε σχέση µε το 2008. Από την αύξηση αυτή, τα 7.3 εκατοµµύρια 

στάλθηκαν στη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα – µε την Κίνα να ανοίγει το 

δρόµο. 

Αυτό που πραγµατικά διαφοροποίησε το 2009 ήταν ο τρόπος µε τον οποίο οι τάσεις 

αυτές εξισορροπούσαν η µία την άλλη. Περισσότεροι καταναλωτές που αναπτύσσουν 

λογισµικό σηµαίνουν γενικότερα υψηλότερη πειρατεία. Λιγότερα white box PC 

σηµαίνουν γενικότερα χαµηλότερη πειρατεία. Περισσότερη δραστηριότητα στην 

εγκατεστηµένη βάση συνεπάγεται γενικότερα υψηλότερη πειρατεία. Περισσότερες 

αποστολές laptop συνεπάγονται γενικότερα χαµηλότερη πειρατεία. 

 

4.4. Ο (περιορισµένος) αντίκτυπος του Cloud Computing 

Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα του υπολογιστικού περιβάλλοντος και η αύξηση της 

πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο δηµιουργεί ένα νέο µοντέλο παράδοσης για το λογισµικό – 

πουλώντας το ως υπηρεσία. Τα τελευταία χρόνια, το λογισµικό ως υπηρεσία (software-

as-a-service ή SaaS) ήταν ο προάγγελος ενός νέου παραδείγµατος υπολογιστικής που 

ονοµάζεται “cloud computing”. Στο  cloud computing όλα τα είδη της λειτουργικότητας 
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των τεχνολογιών ∆ιαδικτύου είναι διαθέσιµες εξ αποστάσεως, ή “µέσα στο σύννεφο”, 

συµπεριλαµβανοµένης της αποθήκευσης, επεξεργασίας και των υπηρεσιών. 

Αυτή τη στιγµή, το cloud computing βρίσκεται σε εµβρυική φάση περιλαµβάνοντας 

λιγότερο από το 1% των συνολικών δαπανών των τεχνολογιών ∆ιαδικτύου το 2009. Το 

SaaS όµως δεν είναι εµβρυικό. Το 2009, ήταν µια υγιής αγορά των $13000000000, ή το 

5% της αγοράς λογισµικού και αναπτύσσεται πέντε φορές ταχύτερα από την αγορά του 

λογισµικού στο σύνολο της.  

Από τη στιγµή που η µεθοδολογία της IDC για τη µέτρηση του νόµιµου λογισµικού 

ξεκινά µε την αριθµοποίηση της αγοράς λογισµικού PC και από τη στιγµή που η IDC 

περιλαµβάνει τα κέρδη της SaaS στην αγορά λογισµικού, η µελέτη της VSA/IDC 

περιλαµβάνει τη SaaS. Αυτό σηµαίνει ότι µέχρι τώρα η SaaS έχει πολύ µικρή επίδραση 

στο ποσοστό της πειρατείας λογισµικού. Η SaaS έχει µεγαλύτερη διείσδυση στο 

λογισµικό των κεντρικών υπολογιστών (mainframes και servers) και µεγαλύτερη 

διείσδυση στην αγορά των επιχειρήσεων. Ακόµη και αν υποτεθεί ότι δεν υπήρξε 

καθόλου πειρατεία στις υπηρεσίες της SaaS το 2009, η επίδραση θα ήταν λιγότερο από 

µια ποσοστιαία µονάδα στο ποσοστό της παγκόσµιας πειρατείας λογισµικού. Ωστόσο, 

αν η SaaS και το cloud computing συνεχίσουν να αυξάνονται ταχέως η επίδραση αυτή 

θα αυξηθεί. 

 

4.5. Τι είπε η IDC το περασµένο έτος για την υποχώρηση 

Αυτό που ακολουθεί είναι ένα απόσπασµα από τη µελέτη της BSA/IDC για την 

παγκόσµια πειρατεία λογισµικού το 2008: 

Η οικονοµική κρίση έχει κάνει το ίδιο πράγµα µε τις αυξανόµενες τιµές µε την 

αύξηση του κόστους του λογισµικού έναντι των διακριτικών εξόδων στην περίπτωση 

των καταναλωτών ή τους προϋπολογισµούς για Τεχνολογίες Πληροφορικής σε 

περιπτώσεις επιχειρήσεων. 

Η οικονοµική κρίση δεδοµένου ότι επηρεάζει την πειρατεία λογισµικού, θα έχει 

πολύ µεγαλύτερη επίδραση την επόµενη χρονιά (σε σχέση µε το 2008). Αλλά αφετέρου 

πάλι υπάρχει δυναµική της αγοράς η οποία θα οδηγηθεί από την κρίση που θα 

µπορούσε να περιορίσει την πειρατεία, από την αύξηση των φθηνών netbooks και των 

χαµηλότερων τιµών από τους προµηθευτές για να αυξήσει τη ζήτηση, στην επέκταση 

των προγραµµάτων διαχείρισης ενεργητικού λογισµικού που µπορεί να µειώσει τις 
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συνολικές δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής, ακόµη και αν αυτό σηµαίνει 

µεγαλύτερη επένδυση σε νόµιµο λογισµικό. 

Τελικά, οικονοµολόγοι και ακαδηµαϊκοί έχουν βρει ότι το κόστος του λογισµικού 

είναι ένας µόνο από τους παράγοντες που οδηγούν στην πειρατεία λογισµικού. Οι 

παράγοντες αυτοί περιλαµβάνουν την κουλτούρα, την ισχύ της νοµοθεσίας και την 

αποτελεσµατικότητα των οργάνων που επιβάλλουν τα δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. Εποµένως, η οικονοµική κρίση θα έχει αντίκτυπο στην πειρατεία 

λογισµικού – µέρος αυτού θετικό, µέρος αυτού αρνητικό – θα είναι όµως µόνο ένας από 

τους πολλούς παράγοντες. 

 

4.6. Ανασκόπηση των αριθµών 

Το ποσοστό πειρατείας λογισµικού PC για µια δεδοµένη χώρα αντικατοπτρίζει ένα 

σύνθετο σύνολο εισαγωγών στην απλή εξίσωση η οποία παράγει το ποσοστό. Αυτές 

περιλαµβάνουν: 

• Αύξηση αποστολών PC 

• ∆ραστηριότητα στην εγκατεστηµένη βάση παλαιότερων µηχανηµάτων 

• Καταναλωτική έναντι επιχειρηµατικής ιδιοκτησίας 

• ∆ίαυλοι διανοµής – ειδικά αύξηση ή µείωση των προµηθευτών χωρίς µάρκα 

• Νοµιµοποίηση και ειδικά προγράµµατα τιµολόγησης των προµηθευτών 

• ∆ιαθεσιµότητα νόµιµου λογισµικού 

• ∆ιαθεσιµότητα πειρατικού λογισµικού 

• Ευρυζωνική πρόσβαση 

• Μίγµα desktop – laptop 

• Οικονοµικές συνθήκες, φόροι και συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες 

επηρεάζουν τις τιµές του λογισµικού ή το εισόδηµα των αγοραστών 

Εξαιτίας αυτών των σύνθετων εισαγωγών, δύο οικονοµίες µε φαινοµενικά 

παρόµοιες αγορές λογισµικού PC µπορεί να έχουν αρκετά διαφορετικά ποσοστά 

πειρατείας. Μια χώρα µπορεί να έχει πιο έµπειρους χρήστες PC µε περισσότερο 

λογισµικό στα PC τους από µια άλλη χώρα, γεγονός που σηµαίνει ότι µπορεί να έχει 

περισσότερο παράνοµο λογισµικό ανά δολάριο νόµιµου λογισµικού. Μια χώρα µπορεί 

να παρατηρήσει υψηλότερο ποσοστό των παλαιότερων υπολογιστών της να λαµβάνει 
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λογισµικό σε ένα χρόνο συγκριτικά µε µια άλλη χώρα, το οποίο θα µπορούσε επίσης να 

σηµαίνει υψηλότερο ποσοστό πειρατείας. 

Πληρέστερος σχολιασµός των δεδοµένων και της µεθοδολογίας της µελέτης είναι 

διαθέσιµα στην ενότητα BSA/IDC Global PC Software Piracy Rate Study Methodology 

και στην ιστοσελίδα www.BSA.org/globalstudy. 

To Σχήµα 4 δείχνει τη σχετική ταξινόµηση ανά ποσοστό πειρατείας επτά περιοχών, 

όπως κατηγοριοποιούνται από την IDC. Έξι από τις επτά που απεικονίζονται είναι 

αµοιβαία αποκλειστικές, η έβδοµη – Ευρωπαϊκή Ένωση – περιλαµβάνει οικονοµίες από 

τη ∆υτική, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.  

Η πειρατεία λογισµικού µειώθηκε ή παρέµεινε σταθερή στη Βόρειο Αµερική, στην 

περιοχή του Ειρηνικού στην Ασία, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στη Μέση 

Ανατολή και Αφρική και στη Λατινική Αµερική. Ανέβηκε παγκοσµίως λόγω της 

επίδρασης ανάπτυξης των αναδυόµενων αγορών. 

Η πειρατεία λογισµικού αυξήθηκε επίσης στη ∆υτική Ευρώπη λόγω της επίδρασης 

των αυξανόµενων αγορών από τους καταναλωτές. Οι αποστολές σε καταναλωτές 

αυξήθηκαν κατά 14% στη ∆υτική Ευρώπη και οι αποστολές σε σχολεία, κυβερνήσεις 

και επιχειρήσεις µειώθηκαν κατά 17%. 

Σχήµα 4. Ποσοστά πειρατείας λογισµικού ανά περιοχή 

 

Πηγή: 7η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2010 

 

Υπάρχουν µερικές ακόµη ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που µπορούν να γίνουν σε 

επίπεδο χωρών: 
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• Η εµπορική αξία του παράνοµου λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στην Κίνα 

το περασµένο έτος ήταν $7.6 δισεκατοµµύρια – µε αύξηση $900 εκατοµµυρίων 

το 2008. ∆εδοµένης της ταχύτατα επεκτεινόµενης τεχνολογικής  αγοράς, η 

κλοπή λογισµικού θα εξακολουθήσει να αυξάνεται σηµαντικά παρ’όλες τις 

δεσµεύσεις για ενέργειες της Κινεζικής κυβέρνησης για αντιµετώπιση του 

ζητήµατος. 

• Στη Βραζιλία, οι συνολικές αποστολές PC παρέµειναν σταθερές και οι 

αποστολές PC σε επιχειρήσεις µειώθηκαν κατά 21%, ωστόσο η πειρατεία 

µειώθηκε. Η τεχνολογία συνεισέφερε κατά κάποιο τρόπο καθώς οι αποστολές 

των laptop έχουν αυξηθεί από 27% των αποστολών PC το 2008 σε 35% το 2009 

και το µερίδιο αποστολής των white box συσκευών µειώθηκε κατά 1%. Αλλά το 

µεγαλύτερο µέρος της πτώσης αφορούσε το γεγονός ότι ο αντίκτυπος της 

υποχώρησης αποσιωπήθηκε στη Βραζιλία και δεν εκτροχίασε τις κυβερνητικές 

προσπάθειες για καταπολέµηση της πειρατείας. 

• Ενώ η οικονοµία της Ρωσίας υπέφερε το 2009 – οι επενδύσεις σε Τεχνολογίες 

Πληροφορικής µειώθηκαν κατά 27%, οι αποστολές PC µειώθηκαν κατά 23% - 

το ποσοστό πειρατείας λογισµικού µειώθηκε ωστόσο κατά µία ακόµη 

ποσοστιαία µονάδα. Ως ένα ορισµένο βαθµό ολόκληρη η αγορά Τεχνολογιών 

Πληροφορικής πάγωσε, µε πολύ λιγότερη επέκταση λογισµικού από πέρυσι, 

αλλά µε πολύ µεγαλύτερης έκτασης δοµές αντιπειρατείας οι οποίες είχαν τεθεί 

σε προγενέστερα έτη, όταν η πειρατεία είχε µειωθεί περίπου κατά 20 µονάδες, 

διατηρήθηκε σταθερή. 

• Η Σερβία είναι µία από τις ελάχιστες οικονοµίες, συµπεριλαµβανοµένης της 

Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κολοµβίας όπου οι φορολογικοί έλεγχοι 

περιλαµβάνουν συµµόρφωση αδειών λογισµικού. Αυτός είναι από τους λόγους 

για τους οποίους η πειρατεία µειώθηκε κατά 6 µονάδες από το 2005 µέχρι το 

2008. Το ποσοστό πειρατείας παρέµεινε το ίδιο το 2009 κατά ένα µεγάλο µέρος 

αποτέλεσµα της πτώσης της οικονοµικής παραγωγής και των εξαγωγών και µιας 

πτώσης της τάξεως του 29% στις αποστολές µη εγχώριων PC. 

• Η δυναµική του ποσοστού της πειρατείας στο Μεξικό ήταν σύνθετη περίπτωση. 

Το ξέσπασµα του ιού Η1Ν1 οδήγησε σε µία γενική παύση  των δραστηριοτήτων 

για αρκετές εβδοµάδες, δεδοµένου ότι η χώρα επικεντρώθηκε στην 
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αντιµετώπιση της έκτακτης αυτής ανάγκης. Περαιτέρω, οι αποστολές PC στους 

καταναλωτές – οι οποίες αυξήθηκαν κατά 24% το 2009 και αποτέλεσαν το 80% 

του συνόλου του λογισµικού που επεκτάθηκε – ήταν ένας παράγοντας ο οποίος 

αποδείχθηκε ισχυρή επιρροή στο ποσοστό της πειρατείας. Οι αποστολές PC στις 

επιχειρήσεις µειώθηκαν κατά 16% το 2009.  

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις οικονοµίες µε τα υψηλότερα και χαµηλότερα ποσοστά 

πειρατείας ανά τον κόσµο. 

Πίνακας 1. Τα 30 υψηλότερα και χαµηλότερα ποσοστά πειρατείας το 2009 

 

  Πηγή: 7η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2010 
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4.7. Ισχύς αδειοδότησης 

Παρόλο που το µεγαλύτερο µέρος του Τύπου που καλύπτει την πειρατεία 

λογισµικού επικεντρώνεται στη ∆ιαδικτυακή  πειρατεία, η µελέτη της BSA/IDC για την 

πειρατεία λογισµικού σε PC εξετάζει όλες τις µεθόδους απόκτησης λογισµικού – από 

την αγορά του σε ένα κατάστηµα και την ύπαρξη του ως προεγκατεστηµένο σε ένα PC 

µέχρι την απόκτηση του µέσω εταιρικών αδειών. Παρόλο που η πλειοψηφία του 

λογισµικού PC παγκοσµίως βρίσκεται σε υπολογιστές καταναλωτών, ικανό µέρος του 

υπολοίπου επεκτείνεται χρησιµοποιώντας τα διάφορα πρότυπα χορήγησης αδειών 

προµηθευτών. Αυτές περιλαµβάνουν άδειες για πακέτα λογισµικού, άδειες για 

αντιγραφή λογισµικού σε ορισµένο αριθµό PC, άδειες που ελέγχονται από τρίτους και 

ούτω καθεξής.  

Για τους χρήστες, η παρακολούθηση των αδειών αυτών και η τήρηση 

συµµόρφωσης µπορεί να είναι µία σύνθετη προσπάθεια. Χωρίς εφαρµογή καλών 

τακτικών διαχείρισης λογισµικού, είναι πολύ πιθανό οι έχοντες την άδεια χρήσης να 

χρησιµοποιήσουν περισσότερα αντίγραφα του πακέτου λογισµικού από αυτά που 

επιτρέπουν οι άδειες και αυτή µπορεί να αποτελεί αστική ή/και εγκληµατική 

παραβίαση. 

Η χορήγηση αδειών αντιπροσωπεύει εύφορη περιοχή για µείωση της πειρατείας, 

κυρίως επειδή κάποιες – όχι όµως όλες – οι αδειοδοτήσεις είναι ακούσιες. Τα 

προγράµµατα αδειοδότησης που προσφέρονται από τους προµηθευτές αποτελούν 

περίπου το 50% του λογισµικού που υπάρχει στις επιχειρήσεις. Αν οι προµηθευτές 

λογισµικού καταφέρουν να µειώσουν την πειρατεία κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες 

µέσω των προγραµµάτων αδειοδότησης, η πειρατεία στις επιχειρήσεις θα µπορούσε να 

µειωθεί κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες γεγονός που θα µπορούσε να µειώσει το 

ποσοστό της συνολικής πειρατείας λογισµικού σε µία χώρα από µία έως τέσσερις 

ποσοστιαίες µονάδες.  

Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω, πολλοί προµηθευτές έχουν καθιερώσει ένα 

είδος προϊόντος ή υπηρεσίας προκειµένου να βοηθήσει τους χρήστες να 

παρακολουθήσουν το λογισµικό και να διαχειριστούν τη συµµόρφωση των αδειών 

λογισµικού. Αυτό καλείται συνήθως ∆ιαχείριση ενεργητικού Λογισµικού (Software 

Asset Management ή SAM). Τα προγράµµατα SAM βοηθούν στη διαµόρφωση και 

επιλογή προϊόντος, όχι µόνο διευκολύνοντας τη συµµόρφωση αδειών, αλλά και 
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βελτιστοποιώντας  τα προτερήµατα του λογισµικού µιας εταιρείας για προσιτούς 

στόχους, προάγοντας τη βελτίωση της παραγωγικότητας στην αγορά Τεχνολογιών 

Πληροφορικής η οποία µπορεί να αντισταθµίσει το κόστος αγοράς νόµιµου λογισµικού. 

 

4.8. Ποσοτικοποίηση της πειρατείας λογισµικού 

Το 2009, η παγκόσµια αξία του παράνοµου λογισµικού έφτασε τα $51.4 

δισεκατοµµύρια. Αυτός ο αριθµός αποτελεί µια µείωση της τάξης του 3% από το 2008. 

Ωστόσο, αν λάβουµε υπόψη τις αλλαγές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, η αξία του 

παράνοµου λογισµικού το 2009 στην πραγµατικότητα αντιπροσωπεύει µηδενική 

αλλαγή σε σχέση µε το 2008. 

Το Σχήµα 5 παρουσιάζει την αξία του παράνοµου λογισµικού ανά περιοχή. 

Σχήµα 5. Εµπορική αξία παράνοµου λογισµικού ανά περιοχή 

 
*
Σηµείωση: Εµπορική αξία εκφρασµένη σε εκατοµµύρια δολάρια      

 Πηγή: 7η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2010 
 

Ορισµένα γεγονότα: 

• Η Ασία του Ειρηνικού παραµένει η σηµαντικότερη περιοχή σε επίπεδο αξίας 

παράνοµου λογισµικού – το 2009 ξεπέρασε τα $16 δισεκατοµµύρια. 

• Ακόµη και µε σχετικά χαµηλά ποσοστά πειρατείας λογισµικού, το µέγεθος των 

τεχνολογικών αγορών στη Βόρειο Αµερική και τη ∆υτική Ευρώπη οδήγησε στο 

συνδυασµένο ποσό των $21 δισεκατοµµυρίων παράνοµου λογισµικού. 

• Όπου η αξία του παράνοµου λογισµικού αυξήθηκε από το 2008 στο 2009, η 

αιτία ήταν στενά συνδεδεµένη µε τη γενική ανάπτυξη της αγοράς. Η µερίδα της 

πειρατείας, ακόµη και αν ήταν µικρότερο ποσοστό από την περασµένη χρονιά, 

ήταν από µεγαλύτερη πίτα. Όπου οι αξίες µειώθηκαν, ήταν γενικά ένας 
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συνδυασµός συρρίκνωσης της αγοράς και µείωσης ή σταθεροποίησης της 

πειρατείας. 

Η εµπορική αξία των $51.4 δισεκατοµµυρίων του παράνοµου λογισµικού είναι η 

αξία του πειρατικού λογισµικού εφόσον πωλούνταν στην αγορά. Υπολογίζεται 

χρησιµοποιώντας τη συνδυασµένη µέση τιµή του λογισµικού σε µία οικονοµία, όπως 

πωλείται σε καταστήµατα λιανικής πώλησης, χρησιµοποιώντας άδειες όγκου και όπως 

βρίσκονται ενσωµατωµένα ως πακέτο σε hardware. 

Ο υπολογισµός της εµπορικής αξίας έχει ως στόχο την ποσοτικοποίηση της αξίας 

του παράνοµου λογισµικού στην αγορά και τη δυνατότητα συγκρίσεων χρόνο µε το 

χρόνο των αλλαγών στο τοπίο της πειρατείας λογισµικού. ∆ε σηµαίνει ότι η εξάλειψη 

του παράνοµου λογισµικού θα τροφοδοτούσε την αγορά µε $51,4 δισεκατοµµύρια – δεν 

θα αντικαθίσταντο κάθε παράνοµο ή κλεµµένο προϊόν λογισµικού από µια αγορασµένη 

έκδοση. Η IDC όµως έχει µελετήσει τη σχετική απόδοση των αγορών λογισµικού σε 

σχέση µε τα ποσοστά πειρατείας και έχει ανακαλύψει ότι, σε γενικές γραµµές, όταν η 

πειρατεία µειώνεται η αναλογία  του λογισµικού που πωλείται µε το hardware που 

πωλείται αυξάνεται. 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις οικονοµίες ταξινοµηµένες βάσει της αξίας του 

παράνοµου λογισµικού. 
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Πίνακας 2. Οι πρώτες 30 οικονοµίες µε την υψηλότερη εµπορική αξία πειρατικού λογισµικού το 

2009 

 

Πηγή: 7η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2010 

 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι δυνατό µια αγορά να σηµειώσει πτώση του 

ποσοστού της πειρατείας λογισµικού και αύξηση της εµπορικής αξίας του παράνοµου 

λογισµικού λόγω γενικότερης ανάπτυξης της αγοράς λογισµικού. 

Για παράδειγµα, µια χώρα µε αγορά λογισµικού $150 εκατοµµυρίων το 2008 και 

ποσοστό πειρατείας 45%, θα παρουσίαζε εµπορική αξία παράνοµου λογισµικού το 

2008 $123 εκατοµµύρια. Αν η αγορά λογισµικού παρουσίαζε ανάπτυξη 10% το 2009 

και η πειρατεία µειώνονταν κατά 2%, θα εξακολουθούσε να έχει απώλειες εµπορικής 

αξίας το 2009 $124.5 εκατοµµυρίων. 
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4.9. Οι κίνδυνοι της πειρατείας 

Παρά την υποδήλωση, το µη αδειοδοτηµένο λογισµικό δεν απαραίτητα “δωρεάν”. 

Χρειάζεται προσπάθεια για να αποκτηθεί και συνήθως απαιτεί περισσότερη υποστήριξη 

από το νόµιµο λογισµικό αφού δεν συνοδεύεται από ένα σταθερό πακέτο 

αναβαθµίσεων και διορθώσεων και µπορεί στην πραγµατικότητα να περιέχει ιούς. 

Σε µία µελέτη του 2006 της IDC (“The Dangers of Counterfeit Software”, IDC 

White Paper, Οκτώβριος 2006), έρευνα αποκάλυψε ότι µία στις τέσσερις ιστοσελίδες 

που προσέφεραν πειρατικό λογισµικό ή πλαστά κλειδιά ενεργοποίησης επιχειρούσαν να 

εγκαταστήσουν µολυσµένο κώδικα, όπως Trojan Horses σε υπολογιστές. Ακόµη πιο 

εντυπωσιακό, το 59% του πλαστού λογισµικού ή των παραγωγών κλειδιών που 

εγκαταστάθηκαν από ιστοσελίδες peer to peer (P2P) περιείχαν κακόβουλο ή 

ανεπιθύµητο κώδικα. 

Ο κακόβουλος αυτός κώδικας είχε ως στόχο να δεσµεύει τα κλειδιά ή να στέλνει 

τους χρήστες σε ψευδείς ιστοχώρους όπου θα µπορούσαν να εισάγουν προσωπικά 

στοιχεία που επιτρέπουν την κλοπή ταυτότητας. 

Η µελέτη έδειξε επίσης ότι το κόστος επισκευής από ένα περιστατικό ασφαλείας 

που προέκυψε από πειρατικό λογισµικό σε ένα PC µπορεί να ξεπεράσει τα $1000, 

υπερβαίνοντας συνήθως το κόστος του νόµιµου λογισµικού. 

 

4.10. Ο αντίκτυπος του Ανοικτού Κώδικα – Αληθινός αλλά σταθερός 

Η µελέτη της BSA/IDC περιλαµβάνει όλους τους τύπους λογισµικού που 

εισάγονται στην εξίσωση της πειρατείας, από καταναλωτικά παιχνίδια και 

εξειδικευµένες βιοµηχανικές εφαρµογές, µέχρι λειτουργικά συστήµατα και antivirus 

προγράµµατα. Επίσης λαµβάνει υπόψη το δωρεάν λογισµικό και το λογισµικό ανοιχτού 

κώδικα. 

Για τους σκοπούς της µελέτης, η διαφορά µεταξύ δωρεάν λογισµικού και 

λογισµικού ανοιχτού κώδικα είναι σηµασιολογική, αφού µετρούν το ίδιο στον 

υπολογισµό του ποσοστού της πειρατείας. Το λογισµικό ανοιχτού κώδικα, είναι 

λογισµικό που έχει αναπτυχθεί µε χρήση πρωτοκόλλων ανοιχτού κώδικα, δηλαδή 

µπορεί να τροποποιηθεί και να επαναχρησιµοποιηθεί, ακόµη και για εµπορική χρήση, 

αν και οι τροποποιήσεις θα πρέπει γενικά να προσφέρονται πίσω σε δηµόσια κυριότητα. 
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Το δωρεάν λογισµικό δηµιουργείται συνήθως από µία οντότητα και 

απελευθερώνεται στην αγορά, είτε ως δέλεαρ εισαγωγής για την αναβάθµιση 

πληρωµένου λογισµικού, είτε ως αλτρουιστική προσφορά προς τους άλλους χρήστες. 

Το λογισµικό ανοιχτού κώδικα δηµιουργείται γενικά από πολλαπλούς δηµιουργούς οι 

οποίοι δουλεύουν πάνω στον ίδιο πηγαίο κώδικα λογισµικού. 

Κατά τη διάρκεια προσδιορισµού του ποσοστού πειρατείας λογισµικού για µια 

χώρα, η IDC θα πρέπει να εξακριβώσει ποιο ποσοστό (%) του εγκατεστηµένου 

λογισµικού είναι δωρεάν ή ανοιχτού κώδικα (βλέπε Σχήµα 6). 

Σχήµα 6. Η ύπαρξη του δωρεάν λογισµικού και του λογισµικού ανοικτού κώδικα το 2009 

 

Πηγή: 7η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2010 
 

 

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω ετήσιων ερευνών που σφυγµοµετρούν απλούς και 

επιχειρηµατίες χρήστες για την εγκατάσταση λογισµικού που πραγµατοποίησαν  κατά 

τη διάρκεια του έτους, ρωτώντας τι τύπο λογισµικού έχουν εγκατεστηµένο στα PC 

τους. Αναλόγως τη χώρα, περίπου το 25% του λογισµικού που υπάρχει εγκατεστηµένο 

µπορεί να είναι δωρεάν ή ανοιχτού κώδικα. Στην πράξη, πολύ περισσότερο δωρεάν 

λογισµικό χρησιµοποιείται στα PC από καταναλωτές παρά από επιχειρηµατίες. 

Από τη στιγµή που το µερίδιο της αγοράς που είναι δωρεάν είναι σηµαντικό δεν 

µεταβάλλεται πολύ από έτος σε έτος. Όταν αλλάζει, σχετίζεται συνήθως περισσότερο 

µε τις τάσεις στην αναλογία του καταναλωτικού λογισµικού ( που εµφανίζει 
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µεγαλύτερο ποσοστό δωρεάν λογισµικού) προς το επιχειρηµατικό λογισµικό ( που 

εµφανίζει χαµηλότερο ποσοστό δωρεάν λογισµικού), παρά µε τις µεταβολές διείσδυσης 

του δωρεάν λογισµικού ή του λογισµικού ανοιχτού κώδικα στη γενική αγορά. 

Φυσικά, αυτό που δεν αποτυπώνεται στη µελέτη είναι το πόσο λογισµικό έχει 

αντικατασταθεί πλήρως από δωρεάν υπηρεσίες βασισµένες στο Internet, που συχνά 

υποστηρίζονται από τις διαφηµίσεις. Αυτές, περιλαµβάνουν τα πάντα. Το καλύτερο 

παράδειγµα είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο που βασίζεται στο Internet, όπου κανένα 

λογισµικό δεν εγκαθίσταται στο PC και κανένα εισόδηµα δεν εισρέει στην αγορά 

λογισµικού. Ωστόσο, οι δωρεάν αυτές εφαρµογές δεν εµφανίζονται ή δεν επηρεάζουν 

την ετήσια µελέτη πειρατείας λογισµικού. 

 

4.11. Οφέλη µείωσης της πειρατείας 

Η µείωση της πειρατείας λογισµικού µπορεί να επιφέρει σηµαντικά οικονοµικά 

οφέλη σε µια αγορά ή οικονοµία. Η IDC εκτιµά πως για κάθε δολάριο λογισµικού που 

πωλείται σε µια αγορά, άλλα 3 µε 4 δολάρια κέρδους παράγονται για τις εταιρίες 

τοπικής υπηρεσίας και διανοµής.  

Από το 2002, η IDC έχει διεξάγει έρευνα µε τη BSA για τα οικονοµικά οφέλη 

µείωσης της πειρατείας – από την άποψη των πρόσθετων θέσεων εργασίας, των νέων 

τοπικών εσόδων και των πρόσθετων παραγόµενων φόρων. Οι µελέτες αυτές έχουν 

δείξει ότι τα οφέλη στις τοπικές κυβερνήσεις είναι πολύ πιο σηµαντικά από την απλή 

αντικατάσταση παράνοµου  λογισµικό µε νόµιµο λογισµικό. 

Για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα µείωσης της πειρατείας λογισµικού έχουν γίνει 

ήδη φανερά στη Ρωσία και στην Κίνα. 

Το 2003, η µελέτη παγκόσµιου αντίκτυπου πειρατείας πρόβαλλε ότι η Ρωσία θα 

κέρδιζε περισσότερες από 6000 νέες θέσεις εργασίας από τη µείωση της πειρατείας 

κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες σε τέσσερα χρόνια. Στην πραγµατικότητα, η Ρωσία 

πρόσθεσε περίπου 60000 θέσεις εργασίας το 2008, εκ των οποίων τις 9000 η IDC 

αποδίδει στη µικρότερη πειρατεία λογισµικού, το υπόλοιπο στην αυτόνοµη ανάπτυξη 

της αγοράς. 

Στην Κίνα, η πρόβλεψη του 2003 ήταν ότι µειώνοντας την πειρατεία λογισµικού 

κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες σε τέσσερα χρόνια, θα δηµιουργούνταν περισσότερες από 

200000 θέσεις εργασίας. Μέχρι το 2008, η Κίνα είχε στην πραγµατικότητα προσθέσει 
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περισσότερες από 800000 θέσεις εργασίας στη βιοµηχανία της Τεχνολογίας της 

Πληροφορίας, εκ των  η IDC αποδίδει 220000 στη µικρότερη πειρατεία λογισµικού, το 

υπόλοιπο στην αυτόνοµη ανάπτυξη της αγοράς. 

Και στις δύο οικονοµίες, η µείωση της πειρατείας λογισµικού έχει αποτελέσει 

συνδυασµό τόσο κυβερνητικής στρατηγικής αλλά και τοπικών και πολυεθνικών 

προµηθευτών, µε µέτρα που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια των ετών στην εκπαίδευση,  

επιβολή, νοµιµοποίηση, συµµόρφωση και διαχείριση ενεργητικού λογισµικού. 

Εκτός από τα οικονοµικά οφέλη µείωσης της πειρατείας λογισµικού, άλλες 

σηµαντικές επιδράσεις της πειρατείας περιλαµβάνουν: 

• Οι τοπικές εταιρείες λογισµικού µπορεί να ακρωτηριαστούν από τον 

ανταγωνισµό του παράνοµου και κλεµµένου λογισµικού στην αγορά, για να µην 

αναφέρουµε και την πειρατεία των δικών τους προϊόντων. 

• Όσο οι εταιρείες τοπικής υπηρεσίας και διανοµής µπορούν να κερδίζουν 

χρήµατα δουλεύοντας µε παράνοµο λογισµικό αντί για νόµιµο, έρευνα της IDC 

δείχνει ότι µπορούν να κερδίσουν περισσότερα χρήµατα δουλεύοντας µε νόµιµο 

λογισµικό. Μπορούν επίσης να κόψουν τις εσωτερικές δαπάνες υποστήριξης. 

• Επιχειρήσεις και καταναλωτές χάνουν χρόνο και χρήµα δουλεύοντας µε 

ελαττωµατικό και χωρίς υποστήριξη λογισµικό. 

• Για τους χρήστες, η χρήση παράνοµου λογισµικού εµπεριέχει όχι µόνο νοµικούς 

κινδύνους αλλά και κινδύνους ασφαλείας. 

 

4.12. Η ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες κατά της πειρατείας. 

Οι τάσεις που φάνηκαν το 2009 – στο µέσο µιας παγκόσµιας υποχώρησης – 

επικυρώνουν την αποτελεσµατικότητα των µακροπρόθεσµων προσπαθειών µείωσης της 

πειρατείας λογισµικού. Είναι επίσης σαφές ότι τα περισσότερα οικονοµικά οφέλη 

πραγµατοποιούνται τοπικά. Οι επιτυχείς προσπάθειες κατά της πειρατείας µπορούν να 

λάβουν ποικίλες µορφές, που περιλαµβάνουν: 

• Προσπάθειες νοµιµοποίησης από τους κατασκευαστές λογισµικού που 

παρέχουν λογισµικό σε κυβερνήσεις µε χαµηλό κόστος σε µεγάλες ποσότητες 

προκειµένου να αντικαταστήσουν το λογισµικό χωρίς άδεια. Οι προµηθευτές 

συνέχισαν αυτά τα προγράµµατα το 2009, µετατρέποντας χρήστες παράνοµου 
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λογισµικού σε καταναλωτές και επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να αποτελέσουν 

ένα καλό παράδειγµα για τους πολίτες τους. 

• Συνεχείς συµφωνίες µε τους κατασκευαστές γνήσιου εξοπλισµού (OEMs) 

προκειµένου να εγκαταστήσουν εκ των προτέρων το λογισµικό στα συστήµατα 

(hardware) προτού τα αποστείλουν. ∆εδοµένου ότι ο αριθµός των λευκών 

κιβωτίων (white boxes) χωρίς µάρκα εξακολουθεί να πέφτει, περισσότερες 

τέτοιες συµφωνίες πρόκειται να λάβουν χώρα. 

•  Υιοθετώντας τεχνικές προόδους, όπως η ψηφιακή διαχείριση δικαιωµάτων που 

ενθαρρύνει τον προσωπικό έλεγχο των πελατών και προσφέρει 

αποκλειστικότητα, οι υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας δεν είναι διαθέσιµες στους 

χρήστες λογισµικού χωρίς άδεια. 

• ∆ιάδοση των προγραµµάτων διαχείρισης ενεργητικού λογισµικού µε την 

προοπτική παράδοσης των αποταµιεύσεων των χρηστών ακόµη και δεδοµένου 

ότι ξοδεύουν τα χρήµατα για να νοµιµοποιήσουν υπάρχων λογισµικό χωρίς 

άδεια. 

• Ενθάρρυνση της κυβερνητικής εκπαίδευσης και επιβολής που υποστηρίζει το 

σεβασµό των νόµων πνευµατικής ιδιοκτησίας και ενισχύει την επίδραση 

αποτρεπτικών παραγόντων των ενεργειών ενίσχυσης της αντιπειρατείας. 

•  Συνεχείς συνεργασίες κυβέρνησης και βιοµηχανίας σε προγράµµατα 

αντιπειρατείας όπως εκείνα του BSA και αυξανόµενη πίεση από τοπικές 

βιοµηχανικές ενώσεις και προµηθευτές, για την εξασφάλιση µεγαλύτερης 

προσοχής στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Θα υπάρξουν προκλήσεις στο µέλλον – περισσότεροι καταναλωτές θα διαθέτουν 

PCs στις αναπτυσσόµενες αγορές και περισσότεροι θα έχουν ευρυζωνική πρόσβαση 

διαδικτύου. Το απόθεµα του κλεµµένου και χωρίς άδεια λογισµικού που θα υπάρχει 

διαθέσιµο δεν θα µειωθεί. Αλλά µέσω των αυξανόµενων προσπαθειών και της 

συνεργασίας κυβέρνησης και ιδιωτικού τοµέα, οι προσπάθειες κατά της πειρατείας 

µπορούν να συνεχίσουν να είναι επιτυχείς. 
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Σχήµα 7. Η νόµιµη ενάντια στην πειρατική αγορά 

 

Πηγή: 7η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2010 

 
 
 

4.13. Παγκόσµια µεθοδολογία έρευνας της BSA/IDC για την πειρατεία   

         λογισµικού. 

4.13.1. Γενικά 

Η προσέγγιση που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του ποσοστού της 

πειρατείας λογισµικού είναι απλή, αλλά η υποκείµενη µεθοδολογία είναι περίπλοκη και 

γερή. Τελικά, ο καθορισµός του παγκόσµιου ποσοστού πειρατείας λογισµικού 

περιλαµβάνει τη συλλογή 182 διακριτών δεδοµένων εισαγωγής και την αξιολόγηση των 

στοιχείων και τάσεων λογισµικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάθε µία από 116 

οικονοµίες. 

Η βασική µέθοδος για τον υπολογισµό των ποσοστών και της εµπορικής αξίας του 

λογισµικού χωρίς άδεια σε µία χώρα είναι η ακόλουθη: 

1. Αποφασίστε πόσο λογισµικό για PC επεκτάθηκε το 2009. 

2. Καθορίστε πόσο λογισµικό για PC πληρώθηκε/ αποκτήθηκε νόµιµα το 2009. 

3. Αφαιρέστε το πρώτο από το δεύτερο για να πάρετε την ποσότητα του 

λογισµικού χωρίς άδεια. 

Από τη στιγµή που είναι γνωστή η ποσότητα του λογισµικού χωρίς άδεια, το 

ποσοστό της πειρατείας λογισµικού για PC µπορεί να καθοριστεί ως ποσοστό του 

συνολικά εγκατεστηµένου λογισµικού. Εποµένως η εξίσωση της πειρατείας είναι 

περίπου ως εξής: 
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Για να πάρουµε το συνολικό αριθµό των µονάδων λογισµικού που εγκαταστάθηκαν 

– τον παρονοµαστή – η IDC καθορίζει πόσοι υπολογιστές υπάρχουν σε µία χώρα και 

πόσοι έλαβαν λογισµικό το 2009. Η IDC παρακολουθεί αυτές τις πληροφορίες 

τριµηνιαία σε 105 χώρες είτε µε προϊόντα που ονοµάζονται PC Trackers είτε µέσω των 

παραγγελιών. Οι υπόλοιπες χώρες ερευνώνται ετήσια για τη συγκεκριµένη µελέτη. 

Από τη στιγµή που η IDC έχει καθορίσει πόσοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

υπάρχουν, µπορεί να καθορίσει και πόσο λογισµικό έχει εγκατασταθεί σε κάθε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή το 2009. 

Για να γίνει αυτό, η IDC διεξάγει έρευνα κάθε χρόνο – αυτό το χρόνο ένα µίγµα 28 

χωρών από τα µέρη της γης, επίπεδα κουλτούρας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και γεωγραφική και πολιτισµική ποικιλοµορφία – συγκεντρώνοντας συνολικά 6000 

απαντήσεις καταναλωτών και 4300 απαντήσεις επιχειρηµατικών χρηστών. Στην 

έρευνα, οι ανταποκρινόµενοι ερωτήθηκαν πόσα πακέτα λογισµικού (και τι τύπου) 

εγκαταστάθηκαν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους, τι ποσοστό ήταν καινούργια ή 

αναβαθµίσεις, εάν ήρθαν µαζί µε τους υπολογιστές ή όχι και εάν εγκαταστάθηκαν σε 

νέο υπολογιστή ή σε υπολογιστή ο οποίος αποκτήθηκε πριν το 2009. 

 
 
 
 
 
 
 

Από την έρευνα αυτή η IDC αναπτύσσει µια εικόνα του αριθµού των πακέτων 

λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένων των δωρεάν ή των λογισµικών ανοιχτού κώδικα 

που εγκαθίστανται ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό επιτρέπει στην IDC να 

υπολογίσει το συνολικό αριθµό των µονάδων λογισµικού που εγκαταστάθηκαν 

σύµφωνα µε την ακόλουθη εξίσωση: 

 

 
Για τις χώρες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στην έρευνα, η IDC χρησιµοποιεί µια 

µεθοδολογία που βασίζεται σε ένα συσχετισµό ανάµεσα στον αριθµό των µονάδων 

λογισµικού ανά PC και µια µέτρηση των αναπτυσσόµενων αγορών που δηµοσιεύτηκε 

από τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών που ονοµάζεται ∆είκτης Ανάπτυξης 
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Πληροφοριών (Information Development Index – IDI). H IDC εξετάζει και άλλους 

συσχετισµούς όπως το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), τη διείσδυση 

των PC και διάφορες άλλες µετρήσεις θεσµικής ισχύος. 

Χρησιµοποιώντας τα γνωστά φορτία λογισµικού από τις χώρες που µελετώνται και 

τις τιµές του ∆είκτη Ανάπτυξης Πληροφοριών, η IDC µπορεί να χρησιµοποιήσει τις 

τιµές  του ∆είκτη Ανάπτυξης Πληροφοριών των χωρών που δεν µελετώνται για να 

προσδιορίσει ένα φορτίο λογισµικού.  

Για να υπολογίσει τον αριθµό των µονάδων λογισµικού χωρίς άδεια – τον αριθµητή 

της εξίσωσης της πειρατείας – εφευρίσκει ένα µέτρο της αγοράς λογισµικού. Η IDC 

δηµοσιεύει συνήθως δεδοµένα της αγοράς λογισµικού από περίπου 80 χώρες και 

µελετά µία πρόσθετη βάση 20 ή και περισσοτέρων χωρών. Για τις λίγες χώρες που 

αποµένουν, η IDC διεξάγει ετήσια έρευνα για τους σκοπούς της µελέτης. Η έρευνα 

αυτή παρέχει την αξία της νόµιµης “µε πληρωµή” αγοράς. 

Προκειµένου να µετατρέψει την αξία της αγοράς λογισµικού σε αριθµό µονάδων, η 

IDC καθορίζει µία µέση τιµή συστήµατος για όλα τα λογισµικά στη χώρα. Αυτό 

πραγµατοποιείται µε την ανάπτυξη µιας εξειδικευµένης ανά χώρα µήτρας τιµών 

λογισµικού – λιανική, προϊόντα όγκου, ΟΕΜ, δωρεάν /ανοικτού κώδικα, κ.λ.π. – πέρα 

από µια µήτρα προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων ασφαλείας, αυτοµατισµών γραφείου, 

λειτουργικών συστηµάτων και άλλων. Η IDC πολλαπλασιάζει τις δύο µήτρες για να 

πάρει ένα τελικό µέσο όρο, τη συνδυασµένη τιµή λογισµικού.  

Οι πληροφορίες τιµολόγησης της IDC προκύπτουν από τους ιχνηλάτες τιµών της 

και από τοπικούς αναλυτές-ερευνητές. Οι σταθµίσεις – ΟΕΜ εναντίον λιανικής, 

καταναλωτής εναντίον επιχείρησης – λαµβάνονται από έρευνες της IDC. 

Για να φτάσει στο συνολικό αριθµό των µονάδων νόµιµου λογισµικού η IDC 

εφαρµόζει την παρακάτω φόρµουλα: 

 

Από τη στιγµή που η IDC έχει προσδιορίσει το συνολικό αριθµό µονάδων 

λογισµικού που έχουν εγκατασταθεί, τον αριθµό των νόµιµων και των χωρίς άδεια 

µονάδων λογισµικού και τη µέση τιµή συστήµατος του νόµιµου λογισµικού, µπορεί να 

υπολογίσει την αξία του λογισµικού χωρίς άδεια ως ακολούθως: 
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Η εµπορική αξία του λογισµικού χωρίς άδεια, στην οποία η BSA αναφέρεται ως 

“απώλειες” , είναι η αξία του λογισµικού χωρίς άδεια εφόσον πωλούνταν στην αγορά. 

Η αξία αυτή υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τον ίδιο συνδυασµό τιµών που 

χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της µέσης τιµής συστήµατος, περιλαµβανοµένων: 

λιανικής, αδειών όγκου, ΟΕΜ, δωρεάν / ανοικτού κώδικα κ.λ.π. Πρακτικά, λόγω της 

ποικιλίας των µεθόδων ανάπτυξης λογισµικού, η µέση τιµή συστήµατος είναι 

χαµηλότερη από τη λιανική τιµή που θα µπορούσε να βρει κανείς στα καταστήµατα.  

Ο υπολογισµός της εµπορικής αξίας έχει ως στόχο τη διευκόλυνση  

ποσοτικοποίησης της αξίας του λογισµικού χωρίς άδεια στην αγορά και επιτρέπει τη 

σύγκριση χρόνο µε το χρόνο των µεταβολών στο τοπίο της πειρατείας λογισµικού. 

 

4.13.2. Τι λογισµικό περιλαµβάνεται 

Η µεθοδολογία της IDC υπολογίζει την πειρατεία σε όλα τα λογισµικά που τρέχουν 

σε προσωπικούς υπολογιστές – συµπεριλαµβανοµένων των επιτραπέζιων, των φορητών 

υπολογιστών και των νέων netbook. Αυτό περιλαµβάνει λειτουργικά συστήµατα, 

συστήµατα λογισµικού όπως βάσεις δεδοµένων και πακέτα ασφαλείας και εφαρµογές 

λογισµικού. Για παράδειγµα πακέτα αυτοµατισµού γραφείου, οικονοµικά και 

φορολογικά πακέτα, παιχνίδια και εξειδικευµένες βιοµηχανικές εφαρµογές. 

Η IDC εξετάζει επίσης το νόµιµο δωρεάν λογισµικό και το λογισµικό ανοιχτού 

κώδικα, το οποίο είναι λογισµικό που αδειοδοτείται µε τέτοιο τρόπο ώστε τίθεται στο 

δηµόσιο τοµέα για κοινή χρήση. Τυπικά είναι δωρεάν, µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί 

και σε εµπορικά προϊόντα. Η IDC ωστόσο, αποκλείει ελεύθερες downloadable 

εφαρµογές όπως screen savers που δεν θα αντικαθιστούσαν πληρωµένο λογισµικό ή δεν 

θα αναγνωρίζονταν από τους χρήστες ως πρόγραµµα λογισµικού. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η µελέτη περιλαµβάνει λογισµικό ως υπηρεσία 

εφόσον πληρώνεται, αποκλείει όµως υπηρεσίες που βασίζονται στο διαδίκτυο και οι 

οποίες θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν την ανάγκη εγκατάστασης ενός πληρωµένου 

λογισµικού. Λογισµικό το οποίο πωλείται ως τµήµα ενός προγράµµατος νοµιµοποίησης 

– όπως µια µαζική πώληση σε µια κυβέρνηση για διανοµή σε σχολεία – µετράται τη 

χρονιά που έλαβε χώρα η πώληση. 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 8
ης 
ΕΤΗΣΙΑΣ

 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

        ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ BSA 

5.1. Γενικά 

Στην παγκόσµια αγορά για τους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το 2010 

ήταν ένα έτος – διαχωριστική γραµµή. Για πρώτη φορά οι αποστολές ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες ξεπέρασαν εκείνες στις “ώριµες” αγορές, 

174 εκατοµµύρια προς 173 εκατοµµύρια. Σ’αυτό το σηµείο, τουλάχιστον, το 2010 

µπορεί δικαίως να θεωρηθεί το έτος στο οποίο οι παγκόσµιες αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες σταµάτησαν µερικώς να αναδύονται: έχουν φτάσει πλήρως. Αλλά αυτή η 

κρίσιµη καµπή υπογραµµίζει επίσης πως οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες έχουν γίνει η 

κινητήρια δύναµη πίσω από την πειρατεία λογισµικού των PCs. 

• Η εµπορική αξία της πειρατείας λογισµικού αυξήθηκε 14% παγκοσµίως πέρυσι, 

σε ένα σύνολο αρχείων $58,8 δισεκατοµµυρίων σύµφωνα µε την παγκόσµια 

µελέτη πειρατείας λογισµικού 2010 της BSA. 

• Ακριβώς έξι χρόνια, πριν η εµπορική αξία του λογισµικού PC που ληστευόταν 

στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες αποτελούσε λιγότερο από το ένα τρίτο (1/3) 

του παγκόσµιου συνόλου. Πέρυσι, αποτέλεσε περισσότερο από το ήµισυ - 

$31,9 δισεκατοµµύρια. 

Η φετινή µελέτη της πειρατείας λογισµικού PC είναι η όγδοη που διεξάγεται από 

την BSA σε συνεργασία µε την IDC, την εταιρία έρευνας αγοράς και πρόβλεψης της 

βιοµηχανίας της Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Η µελέτη του 2010 καλύπτει 116 

χώρες και περιοχές χρησιµοποιώντας µια γερή µεθοδολογία που ενσωµατώνει 182 

ξεχωριστές εισαγωγές στοιχείων για κάθε µία. Αλλά η φετινή µελέτη προσθέτει επίσης 

µια νέα διάσταση: βαθύτερες και πλουσιότερες έρευνες για τους χρήστες PC σε 32 

χώρες, που πραγµατοποιούνται από την Ipsos Public Affairs, µία από τις κορυφαίες 

παγκοσµίως ερευνητικές εταιρίες  δηµοσίας άποψης. Εντυπωσιακό είναι το εύρηµα 

σύµφωνα µε το οποίο η παγκόσµια άποψη τοποθετείται σταθερά υπέρ των δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας. Επτά χρήστες PC στους 10 υποστηρίζουν την πληρωµή των 

καινοτόµων για τις δηµιουργίες τους, µε σκοπό την προώθηση περισσότερης 

τεχνολογικής προόδου, ενώ ακριβώς τρεις στους 10 λένε ότι καµία επιχείρηση ή άτοµο 

δεν πρέπει να ελέγχει τις τεχνολογίες που θα µπορούσαν να ωφελήσουν το υπόλοιπο 
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της κοινωνίας. Αυτό ισχύει ακόµη και στις αγορές µε υψηλά ποσοστά πειρατείας – 

ιδιαίτερα εκεί στην πραγµατικότητα. Επιπλέον, εκεί είναι ευρέως αναγνωρισµένο ότι το 

εξουσιοδοτηµένο λογισµικό είναι καλύτερο από το πειρατικό, επειδή γίνεται κατανοητό 

ότι είναι ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο. Το πρόβληµα είναι ότι οι άνθρωποι συχνά δεν 

συνειδητοποιούν ότι το λογισµικό που χρησιµοποιούν είναι παράνοµο. Και πάλι, αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες αγορές.  

 
 

Σχήµα 8: Εµπορική αξία πειρατικού λογισµικού PC. 
 

 

                    Οι ανεπτυγµένες αγορές περιλαµβάνουν: AU, CA, JP, NZ, SK, TW, US και ∆υτική Ευρώπη. 

                    Οι αναδυόµενες αγορές περιλαµβάνουν όλες τις υπόλοιπες που µελετώνται.       

Πηγή: 8η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2011 
 

Μεταξύ των άλλων βασικών συµπερασµάτων της παγκόσµιας µελέτης της BSA για 

την πειρατεία λογισµικού το 2010 είναι και τα παρακάτω: 

• Σε $58,8 δισεκατοµµύρια, η εµπορική αξία της πειρατείας λογισµικού PC έχει 

σχεδόν διπλασιαστεί στην πραγµατικότητα από το 2003. 

• Ενώ ο αριθµός των PCs που στάλθηκαν στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες 

αποτέλεσε το 50% του παγκόσµιου συνόλου το 2010, η αξία των πληρωµένων 

αδειών λογισµικού στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες αποτέλεσε λιγότερο από το 

20% του παγκόσµιου συνόλου. 



 40

• Ο συνηθέστερος τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι στις αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες συµµετέχουν στην πειρατεία, είναι ότι αγοράζουν ένα αντίγραφο του 

λογισµικού και το εγκαθιστούν σε πολλούς υπολογιστές - 

συµπεριλαµβανοµένων και των γραφείων. 51% των χρηστών PC που 

ερευνώνται στις αναδυόµενες αγορές (συµπεριλαµβανοµένου του ίδιου 

ποσοστού των επιχειρηµατικών ιθυνόντων) εσφαλµένα θεωρούν ότι κάτι τέτοιο 

είναι νόµιµο. 

• Οι µισές από τις 116 περιοχές που µελετήθηκαν το 2010 είχαν ποσοστά 

πειρατείας 62% ή και υψηλότερα και τα 2/3 είδαν τουλάχιστον ένα πειρατικό 

λογισµικό για κάθε ένα που εγκαταστάθηκε νόµιµα. 

• Το ποσοστό πειρατείας µειώθηκε σε 51 από τις 116 περιοχές που µελετήθηκαν 

το 2010 και αυξήθηκε µόνο σε 15. Αλλά, κρίσιµα, τα περιφερειακά µέσα 

ποσοστά αυξήθηκαν κατά µία µονάδα σε Ασία-Ειρηνικό και Λατινική Αµερική, 

δύο οικονοµικές εστίες του αναπτυσσόµενου κόσµου. 

• Το παγκόσµιο ποσοστό πειρατείας για το λογισµικό PC µειώθηκε κατά µία 

ποσοστιαία µονάδα σε 42% - 3,6 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερο από το 

προηγούµενο πενταετή µέσο όρο. 

Σχήµα 9: Παγκόσµια αποστολή PC το 2010                  Παγκόσµιες πωλήσεις λογισµικού PC to 2010 

 

Πηγή: 8η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2011 
 

5.2. Παγκόσµιες τάσεις πειρατείας το 2010 

Οι πωλήσεις των προσωπικών Η/Υ ανήλθαν ξαφνικά στο 14% παγκοσµίως το 2010, 

έναντι του 4% τον προηγούµενο χρόνο, καθώς η βιοµηχανία υπολογιστών ανέκυψε 
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µετά την πρόσφατη υποχώρηση. Βάσει  αυτής της γερής αύξησης, επιχειρήσεις και 

καταναλωτές αγόρασαν λογισµικό αξίας περίπου $95 δισεκατοµµυρίων – αλλά 

εγκαταστάθηκε παράνοµα λογισµικό αξίας $59 δισεκατοµµυρίων. Αυτό σηµαίνει ότι 

για κάθε δολάριο που δαπανήθηκε  για λογισµικό το 2010 µία πρόσθετη αξία 63 cent 

παράνοµου λογισµικού βρήκε τον τρόπο να εισέλθει στην αγορά. 

Μια αναλογία µπορεί να γίνει ανάµεσα στο παγκόσµιο ποσοστό πειρατείας 

λογισµικού και στο πρόβληµα που πολλές κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν, την 

αντιµετώπιση των δοµικών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και των επιβαρυντικών 

δηµοσίων χρεών: ένα έτος οριακών βελτιώσεων ή µεικτών αποτελεσµάτων δεν µπορεί 

να αποκαταστήσει τις µακροπρόθεσµες δυσαναλογίες. Πράγµατι, µε τον τρέχοντα 

ρυθµό θα έπρεπε να φτάσουµε στο 2049 ώστε το µέσο ποσοστό πειρατείας  µεταξύ των 

σηµερινών αναπτυσσόµενων οικονοµιών (69%)  να πέσει στα ίδια επίπεδα µε αυτό των 

σηµερινών ανεπτυγµένων οικονοµιών (26%). 
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Πίνακας 3: Υψηλότερα και χαµηλότερα ποσοστά πειρατείας το 2010 

 

Πηγή: 8η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2011 
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Σχήµα 10: Ποσοστά πειρατείας λογισµικού ανά περιοχή. 
 

 

Πηγή: 8η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2011 

 

5.2.1. Η ανερχόµενη αγορά PC στις αναδυόµενες οικονοµίες 

Πόσο σηµαντικό αντίκτυπο έχουν οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες στην παγκόσµια 

πειρατεία λογισµικού; Σκεφτείτε ότι το µέσο ποσοστό πειρατείας στις αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες είναι δυόµισι φορές υψηλότερο σε σχέση µε αυτό των ανεπτυγµένων 

οικονοµιών – ενώ οι αποστολές PC στις αναπτυσσόµενες αγορές αυξάνονται τρεις 

φορές ταχύτερα, 21% έναντι 7%.  

Από τα 1,4 δισεκατοµµύρια PCs που υπάρχουν εγκατεστηµένα παγκοσµίως, τα 

µισά περίπου υπάρχουν σε αναπτυσσόµενες αγορές µε υψηλά ποσοστά πειρατείας 

λογισµικού. Επειδή αυτές οι υψηλής-πειρατείας αγορές αποτελούν ένας ταχέως 

αυξανόµενο µερίδιο των χρηστών PC παγκοσµίως, ανεβάζουν το παγκόσµιο ποσοστό 

πειρατείας ακόµη και δεδοµένου ότι βελτιώνουν οριακά τα δικά τους ποσοστά 

πειρατείας. Αυτό θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια, µέχρι να γίνουν περισσότερα ώστε 

τα ποσοστά τους να φτάσουν στα επίπεδα του παγκόσµιου µέσου ποσοστού. 

Ο πιο κοινός τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι στις ανεπτυγµένες οικονοµίες 

συµµετέχουν στην πειρατεία λογισµικού, είναι όταν αγοράζουν ένα µοναδικό, νόµιµο 

αντίγραφο ενός προγράµµατος και στη συνέχεια το εγκαθιστούν σε περισσότερους 

υπολογιστές – συµπεριλαµβανοµένων και των επιχειρήσεων, όπου το λογισµικό έχει τη 

µέγιστη αξία. Στην πραγµατικότητα, οι φετινές έρευνες διαπίστωσαν ότι 51% των 
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επιχειρησιακών ιθυνόντων στις αναπτυσσόµενες αγορές θεωρούν λανθασµένα ότι κάτι 

τέτοιο είναι νόµιµο. Αυτό έχει ευρείες επιπτώσεις πέρα από τη βιοµηχανία λογισµικού, 

επειδή το λογισµικό είναι ένα εργαλείο της παραγωγής σε κάθε τοµέα της οικονοµίας. 

Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν για τα προγράµµατα που χρησιµοποιούν έχουν 

ένα άδικο πλεονέκτηµα δαπανών έναντι των επιχειρήσεων που πληρώνουν, γεγονός 

που καθιστά τον ανταγωνισµό ασύµµετρο. 

Οι καταναλωτές εν τω µεταξύ, έχουν αγοράσει ένα αυξανόµενο µερίδιο των PCs 

παγκοσµίως τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς τρία χρόνια πριν, αποτελούσαν το 43% της  

παγκόσµιας εγκατεστηµένης βάσης PC. Το 2010, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 52%. 

Αυτή η αύξηση είναι σηµαντική, επειδή οι καταναλωτές τείνουν να κάνουν 

εγκατάσταση περισσότερου λογισµικού ανά υπολογιστή από τις επιχειρήσεις. 

 

5.2.2. Ένα τοπίο αγοράς που µεταβάλλεται 

Αντιµετωπίζοντας την επίδραση της ανάπτυξης που πυροδοτεί την πειρατεία στις 

αναπτυσσόµενες αγορές το 2010, υπήρξαν δυνάµεις που ευθυγραµµίστηκαν 

προκειµένου να κατεβάσουν τα ποσοστά πειρατείας κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Για 

παράδειγµα: 

• Τα laptops έχουν συνήθως περισσότερο νόµιµο λογισµικό εγκατεστηµένο στο 

σηµείο πώλησης τους σε σχέση µε τα desktops και αποτελούν ένα αυξανόµενο 

µερίδιο της αγοράς των PC. Τα laptops αντιπροσώπευσαν το 46% των PCs σε 

λειτουργία παγκοσµίως το 2010, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από το 35%  του 

2008. 

• Οι αποκαλούµενοι “white-box” προµηθευτές-επιχειρήσεις, που συγκεντρώνουν 

τα PCs από µέρη και τα φορτώνουν συνήθως µε λογισµικό χωρίς άδεια, 

κρατούν ένα µειωµένο µερίδιο της αγοράς PC. Την εποχή που βρισκόταν 

παντού στις ανερχόµενες  αγορές, αποτελούσαν σχεδόν το 1/3 του συνόλου των 

αποστολών PC σε περιοχές το 2008, ποσοστό το οποίο έπεσε στο 1/5 το 2010. 

• Λογισµικό το οποίο είναι διαθέσιµο χωρίς αµοιβή, όπως το διανεµούµενο 

λογισµικό, µαζί µε τις εφαρµογές opensource που στηρίζονται συχνά σε 

συµφωνίες υπηρεσιών για παραγωγή εσόδων, αποτέλεσε το 20 – 30% του 

συνολικού λογισµικού που αναπτύχθηκε το 2010. Το ποσοστό αυτό κυµαινόταν 

ανάµεσα σε 12-22% το 2009. Η συµβολή της αύξησης του ελεύθερου 
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λογισµικού ήταν ένας χείµαρρος των συµφωνιών µεταξύ των προµηθευτών 

λογισµικού και των κατασκευαστών PC που κατήστησαν ελεύθερα διαθέσιµες 

µερικές κοινές εµπορικές εφαρµογές, όπως το λογισµικό ασφαλείας. 

• Αν και η αγορά PC στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες άρχισε να ανακάµπτει από 

την παγκόσµια υποχώρηση το 2009, οι επιχειρήσεις στις ώριµες, µε χαµηλά 

ποσοστά πειρατείας χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία δεν είχαν αρχίσει  να 

αγοράζουν πριν το 2010. Αυτή η πρόσφατη ανάπτυξη του επιχειρηµατικού 

τοµέα, οδήγησε στην εγκατάσταση περισσότερου νόµιµου λογισµικού το 2010 

αντιµετωπίζοντας τους παράγοντες που πυροδοτούν την πειρατεία. 

• Στην κορυφή των επιρροών της αγοράς, ήταν η δικαιοσύνη που διαµορφώθηκε 

κατά τα έτη δραστηριοτήτων αντι-πειρατείας στις αγορές σε όλο τον κόσµο. Οι 

δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν τις προσπάθειες νοµιµοποίησης από τους 

κατασκευαστές λογισµικού, τις συµφωνίες άδειας εκµετάλλευσης µε τους 

κατασκευαστές υπολογιστών, τις συνεργασίες βιοµηχανίας µε τις κυβερνήσεις 

και τις αρχές επιβολής νόµων, τις εκπαιδευτικές εκστρατείες και τα 

προγράµµατα διαχείρισης ενεργητικού λογισµικού (SAM – Software Asset 

Management). 

Πίνακας 4: Οικονοµίες µε την υψηλότερη εµπορική αξία πειρατικού λογισµικού το 2010. 

 

Πηγή: 8η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2011 
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Σχήµα 11: Εµπορική αξία λογισµικού χωρίς άδεια ανά περιοχή (σε εκατοµµύρια $) 

 

Πηγή: 8η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2011 

 

5.2.3. «∆ικαιοσύνη» αντι-πειρατείας και ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες. 

Οι µειώσεις της πειρατείας λογισµικού παράγουν ευρεία οικονοµικά οφέλη. Για 

παράδειγµα, η µελέτη της BSA-IDC για τον αντίκτυπο της πειρατείας λογισµικού 

κατέληξε το 2010 ότι µειώνοντας το παγκόσµιο ποσοστό πειρατείας λογισµικού κατά 

10 ποσοστιαίες µονάδες – 2,5 ποσοστιαίες µονάδες κάθε χρόνο για τέσσερα χρόνια – θα 

δηµιουργούσε $142 δισεκατοµµύρια σε νέα παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα 

µέχρι το 2013, προσθέτοντας σχεδόν 500000 νέες θέσεις υψηλής τεχνολογίας και 

παράγοντας $32 δισεκατοµµύρια σε νέα φορολογικά έσοδα για τις κυβερνήσεις. Κατά 

µέσο όρο, περισσότερο από το 80% των οφελών αυτών θα αθροίζονταν στις τοπικές 

οικονοµίες. 

Σαφώς, οι συντονισµένες ενέργειες για την εξασφάλιση ισχυρής προστασίας της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας και τη µείωση της πειρατείας λογισµικού θα πρέπει να 

αποτελούν προτεραιότητα. Πράγµατι, το γεγονός ότι πολλές χώρες πέτυχαν µείωση των 

ποσοστών πειρατείας του το 2010, παρουσιάζει την αξία των συνεχών προσπαθειών 

αντι-πειρατείας που χτίζουν τη δικαιοσύνη µε την πάροδο του χρόνου. Οι προσπάθειες 

αυτές λαµβάνουν πολλές µορφές που περιλαµβάνουν:  

• Προσπάθειες νοµιµοποίησης από τους προµηθευτές που παρέχουν στις 

κυβερνήσεις λογισµικό µε χαµηλότερο κόστος σε µεγάλη ποσότητα 

προκειµένου να αντικαταστήσουν το χωρίς άδεια λογισµικό. Οι προµηθευτές 

συνέχισαν αυτά τα προγράµµατα το 2010, µετατρέποντας τους χρήστες του 
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παράνοµου λογισµικού σε πελάτες και επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να 

θέσουν ένα καλό παράδειγµα για τους πολίτες τους. 

• Συµφωνίες µε τους κατασκευαστές υπολογιστών να φορτώσουν εκ των 

προτέρων λογισµικό στα συστήµατα πριν τα αποστείλουν. ∆εδοµένου ότι ο 

αριθµός των προµηθευτών “χωρίς µάρκα” – “white box” συνεχίζει να πέφτει, 

περισσότερες τέτοιες συµφωνίες πρόκειται να πραγµατοποιηθούν. 

• Υιοθετώντας τις τεχνικές προόδου όπως η ψηφιακή διαχείριση δικαιωµάτων 

που ενθαρρύνει τους λογιστικούς αυτοελέγχους των πελατών και προσφέροντας 

αποκλειστικές, προστιθέµενης αξίας υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιµες στους 

χρήστες του χωρίς άδεια λογισµικού. 

• Η διάδοση των πρακτικών διαχείρισης ενεργητικού λογισµικού (SAM), όπως 

πράττει η BSA µε το πρόγραµµα πλεονεκτήµατος SAM για να παραδώσει το 

πλεόνασµα εσόδων στους χρήστες ακόµη και όταν ξοδεύουν χρήµατα για να 

νοµιµοποιήσουν λογισµικό που δεν έχει άδεια. 

• Ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να διεξάγουν εκστρατείες δηµόσιας εκπαίδευσης 

και να αναλάβουν την επιβολή δραστηριοτήτων που προωθούν το σεβασµό των 

νόµων πνευµατικής ιδιοκτησίας και αποτρέπουν την πειρατεία.  

Εάν προσπάθειες σαν αυτές παραµείνουν συνεχείς, µπορούν να συνεχίσουν να 

χτίζουν τη δικαιοσύνη µε την πάροδο του χρόνου. 

 

5.3. Παγκόσµια γνώµη: υπέρ των ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας  

       (IPR), συγκεχυµένοι ακόµη για το τι είναι νόµιµο. 

Σε όλο τον κόσµο. Οι συντριπτικές πλειοψηφίες των χρηστών PC στις ανεπτυγµένες 

και αναπτυσσόµενες οικονοµίες, εκφράζουν µια υγιή εκτίµηση για το ρόλο των 

∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας στην οδήγηση της τεχνολογικής καινοτοµίας 

και της οικονοµικής προόδου. Επιπλέον, εκθέτουν ισχυρές προτιµήσεις για το νόµιµο 

λογισµικό έναντι του πειρατικού. Αλλά, ειδικά στις αναπτυσσόµενες αγορές, οι χρήστες 

PC δεν γνωρίζουν πλήρως ποια από τα µέσα απόκτησης λογισµικού είναι πιθανό να 

είναι παράνοµα. 

Η Ipsos ερεύνησε ένα παγκόσµιο αντιπροσωπευτικό δείγµα χρηστών PC σε 32 

χώρες, ρωτώντας για το λογισµικό που εγκατέστησαν το 2010, που το απέκτησαν, πως 
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το αξιολογούν και πως βλέπουν τα δικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας που 

καλύπτουν τις τεχνολογίες όπως το λογισµικό. 

Παγκοσµίως, 81% των χρηστών υποστηρίζουν πως αξιολογούν υψηλότερα το 

νόµιµο λογισµικό σε σχέση µε το πειρατικό, επειδή είναι πιο αξιόπιστο και παρέχει 

καλύτερη προστασία απέναντι σε ιούς και χάκερς. Ωστόσο, ένας εκπληκτικά µεγάλος 

αριθµός των ερωτηθέντων – ειδικά στις αναπτυσσόµενες αγορές – είναι 

απληροφόρητος ότι οι κοινοί τρόποι απόκτησης πειρατικού λογισµικού είναι συνήθως 

παράνοµοι. Για παράδειγµα, περίπου οι µισοί των χρηστών PC στις αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες (46%) θεωρεί ότι το λογισµικό που µεταφορτώνεται µέσω των δικτύων 

peer-to-peer είναι πιθανώς νόµιµο. Στις ώριµες οικονοµίες το ποσοστό αυτό πέφτει στο 

21%. Επιπλέον, σχεδόν οι µισοί από τους χρήστες PC στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες 

(45%) υποθέτουν ότι είναι νόµιµη η εγκατάσταση λογισµικού που τους έχει 

παραχωρηθεί από ένα φίλο ή ένα συνεργάτη, έναντι του 29% στις ώριµες αγορές. 

Η έρευνα βρήκε συντριπτική υποστήριξη για την Πνευµατική Ιδιοκτησία και την 

καινοτοµία, τόσο σε γενικές γραµµές όσο και στην πράξη. Για παράδειγµα, 71% των 

ερωτηθέντων συµφωνούν ότι οι καινοτόµοι πρέπει να πληρώνονται για τις δηµιουργίες 

τους επειδή κάτι τέτοιο παρέχει τα κίνητρα για περισσότερες τεχνολογικές προόδους. 

Οι ερωτηθέντες βλέπουν επίσης σαφή οικονοµικά οφέλη από την προστασία των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Για παράδειγµα, µια πλειοψηφία της τάξης του 

59% παγκοσµίως (συµπεριλαµβανοµένου του 62% στις αναπτυσσόµενες αγορές) 

θεωρούν ότι η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων ωφελεί τις τοπικές τους 

οικονοµίες. Οµοίως, µια πλειοψηφία της τάξης του 61% (συµπεριλαµβανοµένου του 

64% στις αναπτυσσόµενες αγορές) θεωρεί ότι η προστασία  των πνευµατικών 

δικαιωµάτων δηµιουργεί θέσεις εργασίας και δεν κάνει τα προϊόντα που χρειάζονται 

πιο ακριβά. 

Ο πιο κοινός τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι συµµετέχουν στην πειρατεία στις 

αναπτυσσόµενες χώρες, είναι η αγορά ενός αντιγράφου λογισµικού και η εγκατάσταση 

του σε πολλαπλούς υπολογιστές – συµπεριλαµβανοµένων και των γραφείων. Οι 

περισσότεροι χρήστες PC θεωρούν ότι η πρακτική αυτή είναι νόµιµη στο σπίτι (57% 

στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες και 63% στις ώριµες οικονοµίες) και περίπου οι µισοί 

πιστεύουν ότι είναι νόµιµη στην εργασία (51% στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες και 

47% συνολικά). 
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Σχήµα 12: Σύγχυση σχετικά µε τους τρόπου απόκτησης λογισµικού 

Σε έρευνα περίπου 15000 χρηστών PC σε 32 χώρες, η Ipsos ρώτησε τον κόσµο αν πιστεύουν πως οι 

κοινοί τρόποι απόκτησης λογισµικού είναι νόµιµοι ή όχι. 

 

Οι αναπτυσσόµενες αγορές περιλαµβάνουν: AR, BR, CN, CL, CO, CZ, IN, ID, KR, MY, MX, NG, PL, 

RU, SA, ZA, TH, TR, UA, VN. 

Οι ώριµες αγορές περιλαµβάνουν: AU, CA, FR, DE, IT, JP, NL, ES, SE, CH, GB, US. 

Πηγή: 8η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2011 
 

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ      

        ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

6.1. Μοντέλο των SANG-HOO BAE & JAY PIL CHOI [11] 

6.1.1. Γενικά 

Στο παρόν υποκεφάλαιο αναπτύσσεται ένα µοντέλο επιλογής από καταναλωτές για 

την πειρατεία λογισµικού, προκειµένου να αναλύσει τις βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις 

της πειρατείας στη χρήση λογισµικού. 

∆ιακρίνουµε δύο είδη δαπανών οι οποίες σχετίζονται µε την πειρατεία ,το σταθερό 

και το αναλογικού τύπου. Αρχικά, υποθέτουµε ότι η πειρατεία εµπεριέχει το κόστος 

αναπαραγωγής, το οποίο θεωρούµε σταθερό για όλους τους καταναλωτές. Το σταθερό 
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κόστος αναπαραγωγής µπορεί να θεωρηθεί ως η τιµή ενός παράνοµου αντιγράφου που 

παρήχθη από “πειρατές” λιανοπωλητές. Ακόµη και µε την υπόθεση ότι το πραγµατικό 

κόστος αναπαραγωγής είναι µηδενικό, οι καταναλωτές θα πρέπει να καταβάλλουν 

προσπάθειες για να αποκτήσουν ένα παράνοµο αντίγραφο, ή µπορεί να χρειαστεί να 

ξοδέψουν χρόνο για να βρουν το λογισµικό και στη συνέχεια να το αντιγράψουν ή να 

το “κατεβάσουν” για να το εγκαταστήσουν. Υποθέτουµε ότι τα κόστη αυτά είναι όµοια 

για όλους τους χρήστες ή τουλάχιστον ανεξάρτητα κατανεµηµένα µε την αξιολόγηση 

των καταναλωτών για το προϊόν. 

Το δεύτερο είδος δαπάνης που θεωρούµε, είναι η υποβάθµιση της ποιότητας του 

προϊόντος που προκύπτει από παράνοµη αντιγραφή. Η απώλεια ωφέλειας λόγω της 

υποβάθµισης είναι ανάλογη της αξιολόγησης του λογισµικού για κάθε καταναλωτή. 

Σαν παραδείγµατα υποβάθµισης της ποιότητας που σχετίζεται µε την πειρατεία, για 

παράδειγµα, ένα νόµιµο αντίγραφο λογισµικού συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης, 

λογισµικό εγκατάστασης, online υπηρεσίες, καθώς και έκπτωση για µελλοντικές 

αναβαθµίσεις. Σε αντίθεση, χρήστες οι οποίοι κατέχουν παράνοµα αντίγραφα δεν 

µπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. 

Το µοντέλο θεωρεί ότι οι καταναλωτές έχουν τρεις διαθέσιµες επιλογές: την αγορά 

του νόµιµου λογισµικού, τη χρήση ενός παράνοµου αντιγράφου από παράνοµη 

αναπαραγωγή και τη µη κατανάλωση του λογισµικού.  Στη βραχυπρόθεσµη ανάλυση 

ερευνάται πως η απειλή της πειρατείας περιορίζει τη συµπεριφορά τιµολόγησης του 

µονοπωλητή. Ανάλογα µε το κόστος αναπαραγωγής και υποβάθµισης, ο µονοπωλητής 

φαίνεται να κάνει τη βέλτιστη επιλογή ανάµεσα στο καθεστώς περιορισµού της τιµής 

και το καθεστώς συµβιβασµού µε την αντιγραφή. Καταδεικνύεται ότι µε την απειλή της 

πειρατείας η τιµή του µονοπωλητή µειώνεται και η χρήση νόµιµων αντιγράφων 

αυξάνεται και στα δύο καθεστώτα µε θετικές επιπτώσεις. Το αποτέλεσµα αυτό 

δηµιουργεί µια αιχµηρή αντίθεση στους κοινούς ισχυρισµούς των κατόχων 

πνευµατικών δικαιωµάτων, ότι η πιθανότητα πειρατείας µειώνει τη ζήτηση νόµιµων 

αντιγράφων. Στη συνέχεια διενεργείται µία συγκριτική µελέτη η οποία αναλύει τις 

επιπτώσεις της αυξανόµενης προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων. 

Στη µακροχρόνια ανάλυση το µοντέλο επεκτείνεται στην ενδογενή επιλογή της 

ποιότητας του λογισµικού από τον κατασκευαστή. Η ύπαρξη της πειρατείας δηµιουργεί 

χαµηλή ποιότητα προϊόντος. Κατά συνέπεια, υπάρχει δυνατότητα αύξησης της 
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προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων προκειµένου να µετριαστεί η ανεπάρκεια 

παροχής ποιότητας και να αντισταθµιστούν οι µακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

6.1.2. Το µοντέλο της πειρατείας: Βραχυπρόθεσµη ανάλυση. 

Το µοντέλο που θα αναπτυχθεί παρακάτω αφορά την πειρατεία ενός µονοπωλιακού 

εκδότη λογισµικού. Το σύνολο των καταναλωτών θεωρούνται ως µία ενότητα. Οι 

καταναλωτές είναι ετερογενείς ως προς την αξία χρήσης του λογισµικού. Η κατανοµή 

των τύπων των καταναλωτών δίνεται από την αντίστροφη αθροιστική συνάρτηση 

κατανοµής F(ν) µε συνεχή πυκνότητα F΄(ν)≤0, όπου η F(ν) δηλώνει τον αριθµό των 

καταναλωτών για τους οποίους η αξία του λογισµικού είναι µεγαλύτερη από ν. 

Για να αναλύσουµε τις εκ των υστέρων επιπτώσεις αποδοτικότητας της πειρατείας, 

υποθέτουµε ότι το λογισµικό έχει ήδη δηµιουργηθεί και πως η πρόσθετη δαπάνη 

παραγωγής είναι µηδέν. Ο κάτοχος πνευµατικών δικαιωµάτων θέτει την τιµή p του 

λογισµικού µε στόχο τη µεγιστοποίηση των εσόδων του. Επειδή η καταναλωτική 

ωφέλεια ν είναι ιδιωτική πληροφορία, ο κάτοχος πνευµατικών δικαιωµάτων δεν µπορεί 

να κάνει διακρίσεις ως προς την τιµολόγηση και χρεώνει µία σταθερή τιµή p.1 

 

6.1.3. Βέλτιστη τιµολόγηση χωρίς πειρατεία: µία συγκριτική µέτρηση  

          Επιδόσεων 

Σε µία συγκριτική µέτρηση επιδόσεων, θεωρούµε αρχικά µία κατάσταση στην 

οποία δεν υπάρχει η επιλογή πειρατείας προστατευµένης µε πνευµατικά δικαιώµατα 

εργασίας, οπότε η µόνη επιλογή του καταναλωτή είναι είτε να αγοράσει το προϊόν είτε 

όχι. Η ωφέλεια αγοράς ενός νόµιµου αντιγράφου δίνεται από 
( , )

B
U v p v p= −

. 

Κανονικοποιούµε τις πληρωµές των καταναλωτών που δεν κάνουν χρήση του 

λογισµικού σε µηδέν. Εποµένως, καταναλωτές για τους οποίους η ωφέλεια του 

λογισµικού είναι µεγαλύτερη από p θα αγοράσουν το λογισµικό. 

 

max ( ) ( )
v

R v v F v= ⋅
 

 
1Σ’ένα δυναµικό µοντέλο ωστόσο, ο µονοπωλητής µπορεί να κάνει διάκριση στην τιµολόγηση των καταναλωτών βασιζόµενη  

στο ιστορικό αγορών. Βλέπε Fundenberg and Tirole (1998) [5] για τέτοια ανάλυση. 



 52

Η αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών δείχνει ότι ο κάτοχος πνευµατικών 

δικαιωµάτων µεγιστοποιεί τα έσοδα του: 

max ( ) ( )
p

R p p F p= ⋅
 

Από τη στιγµή που η µονοπωλιακή τιµή p καθορίζεται µοναδικά από το ν, είναι πιο 

βολικό να θεωρήσουµε το ν ως βασική µεταβλητή. 

Ο οριακός καταναλωτής ν* που µεγιστοποιεί τα έσοδα του κατόχου πνευµατικών 

δικαιωµάτων δίνεται από τη συνθήκη πρώτης τάξεως: 

                                               * * *( ) '( ) 0F v v F v+ ⋅ =                                                (1) 

Κάνουµε την υπόθεση ότι η κατανοµή των τύπων ικανοποιεί τη µονοτονική συνθήκη 

σύµφωνα µε την οποία το –F΄/F αυξάνεται: 

                                               2'' ( ') 0F F F− + >                                                      (2) 

Η υπόθεση αυτή διασφαλίζει ότι η αντικειµενική συνάρτηση του κατόχου είναι σχεδόν 

κοίλη και πως ικανοποιείται η συνθήκη δευτέρας τάξεως για το πρόβληµα 

µεγιστοποίησης: 

                                            2 '( ) ''( ) 0F v v F v⋅ + ⋅ <                                                   (3)                             

Τότε, ο αριθµός των χρηστών λογισµικού δίνεται από το F(v
*
). Η βέλτιστη τιµή του 

λογισµικού για τον κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων είναι p
*
=v

*
. Σηµειώστε πως η 

βέλτιστη τιµή και ο οριακός καταναλωτής χωρίς πειρατεία εξαρτώνται µόνο από την 

κατανοµή των τύπων καταναλωτών F(.). 

Θεωρείται περιττό να πούµε ότι η κοινωνικά βέλτιστη τιµή για το λογισµικό, 

εφόσον έχει δηµιουργηθεί, είναι το πρόσθετο κόστος του το οποίο υποθέτουµε πως 

είναι µηδέν. Εξαιτίας της µονοπωλιακής τιµολόγησης, καταναλωτές των οποίων ο 

τύπος είναι µικρότερος του ν* δεν χρησιµοποιούν το λογισµικό και η απώλεια δίνεται 

από 

*

0

( )
v

xdF x−∫ . 

 

6.1.4. Βέλτιστη τιµολόγηση µε πειρατεία. 

Τώρα θα παρουσιάσουµε την πιθανότητα χρήσης του λογισµικού µέσω της 

πειρατείας χωρίς να υπάρξει αγορά νόµιµου αντιγράφου. Η πειρατεία εξοικονοµεί την 

τιµή του λογισµικού για τους καταναλωτές. Ωστόσο, συνεπάγεται ενδεχοµένως δύο 

τύπους κόστους. Αρχικά, µπορεί το παράνοµο αντίγραφο να µην είναι τέλειο 
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υποκατάστατο του νόµιµου αντιγράφου και να συνεπάγεται τυπικά κάποιο βαθµό 

ποιοτικής υποβάθµισης. Στην περίπτωση της αντιγραφής µε αναλογική τεχνολογία πριν 

από την εµφάνιση της ψηφιακής τεχνολογίας, για παράδειγµα, η επανάληψη της 

αντιγραφής σήµαινε χαµηλότερη ποιότητα. Ακόµη και µε την ψηφιακή αντιγραφή, το 

παράνοµο αντίγραφο µπορεί να στερείται τεχνικής υποστήριξης ή πρόσβασης σε 

πόρους που προσφέρονται από τον κατασκευαστή. Υποθέτουµε ότι το κόστος αυτό 

είναι ανάλογο της αξιολόγησης του καταναλωτή για το γνήσιο αντίγραφο, οπότε η 

ωφέλεια του καταναλωτή τύπου ν για το παράνοµο αντίγραφο δίνεται από (1 )α ν− ⋅  

,όπου α είναι η παράµετρος της ποιοτικής υποβάθµισης. Μια άλλη ερµηνεία είναι ότι το 

α αναπαριστά τις προσπάθειες επιβολής των αρχών. Αν διαπιστωθούν παράνοµα 

αντίγραφα µε την πιθανότητα α, το λογισµικό κατάσχεται και η ωφέλεια χρήσης ενός 

παράνοµου αντιγράφου δίνεται από (1-α). Επιπρόσθετα, υποθέτουµε ότι η παράνοµη 

αντιγραφή συνεπάγεται ένα κόστος αναπαραγωγής c, το οποίο θεωρούµε κοινό για 

όλους τους χρήστες. Κατά συνέπεια, η ωφέλεια χρήσης ενός παράνοµου αντιγράφου 

δίνεται από  ( ) (1 )
UC

U v a v c= − ⋅ −  

Προκειµένου να έχουµε µια σηµαντική ανάλυση της παράνοµης αντιγραφής, 

περιορίζουµε την προσοχή µας στην περιοχή παραµέτρων στην οποία ο περιορισµός 

της πειρατείας είναι δεσµευτικός, δηλαδή, 

                                                       * *

1

c
p v

a
< =

−
                                                    (4) 

όπου το ν* προσδιορίζεται από την (1). Η συνθήκη αυτή ικανοποιείται εφόσον ο 

βαθµός ποιοτικής υποβάθµισης α και/ή το κόστος αντιγραφής c δεν είναι πολύ υψηλά. 

Όταν η συνθήκη (4) της πειρατείας είναι δεσµευτική, το πρόβληµα του µονοπωλητή 

περιπλέκεται από το γεγονός ότι µερικοί καταναλωτές προτιµούν να αντιγράψουν το 

λογισµικό δεδοµένης της τιµής του λογισµικού από το µονοπωλητή. Ως απάντηση στην 

πειρατεία, ο µονοπωλητής έχει δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι να µειώσει την τιµή του 

λογισµικού ώστε η αντιγραφή να µην αποτελεί ελκυστική επιλογή. Η άλλη επιλογή 

είναι να κοστολογήσει το λογισµικό ώστε να το πουλήσει µόνο σε καταναλωτές 

υψηλού τύπου και να επιτρέψει την αντιγραφή για ενδιάµεσους τύπους καταναλωτών.  
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6.1.5. Καθεστώς περιορισµού τιµής χωρίς πειρατεία. 

Με τη συνθήκη δεσµευτικού περιορισµού της πειρατείας * *

1

c
p v

a

 < = − 
, η 

µείωση της τιµής θα πρέπει να ικανοποιεί τον ακόλουθο περιορισµό κινήτρου ώστε να 

εξαλείψει τα κίνητρα της αντιγραφής: 

         ( , ) (1 ) ( ) for any 
1

B UC

c
U v p v p a v c U v v

a
= − ≥ − − = ≥

−
                                 (5) 

Παρατηρούµε ότι το ( , ) ( )
B UC

U v p U v−  αυξάνεται µε το ν, γεγονός που σηµαίνει ότι 

εφόσον ο παραπάνω περιορισµός ισχύει για ν τότε ισχύει και για ν΄ έτσι ώστε ν΄>ν. 

Κατά συνέπεια, το µόνο που χρειάζεται είναι η ικανοποίηση της παραπάνω ανισότητας 

για 
1

c

a
ν =

−
. Αυτό συνεπάγεται ότι η µείωση τιµής και ο οριακός τύπος καταναλωτή 

δίνονται από / (1 )L Lp c aν= = − . Σηµειώστε ότι ο µη περιορισµός κινήτρου για 

πειρατεία (5) είναι δεσµευτικός πάντα υπό την υπόθεση * *

1

c
p v

a
< =

−
. 

Συµπέρασµα 1. Όταν ο περιορισµός της πειρατείας είναι δεσµευτικός, η βέλτιστη 

χαµηλότερη τιµή η οποία προλαµβάνει το κίνητρο αντιγραφής δίνεται από 

/ (1 )Lp c a= − . Στην περίπτωση αυτή τα έσοδα του µονοπωλητή δίνονται από 

( )
1 1

L L c c
R p F p F

a a

 = = ⋅  − − 
. 

 

6.1.6. Καθεστώς αντιγραφής (p>p
L
=c/(1-α)) 

Όταν ισχύει p>p
L
=c/(1-a), ο µη περιορισµός της πειρατείας παραβιάζεται από 

κάποια ν τα οποία είναι υψηλότερα αλλά κοντά στο νL
=c/(1-a).

. 
Κάθε καταναλωτής έχει 

δύο διαφορετικές επιλογές ως προς τη χρήση του λογισµικού, οι οποίες τον 

επιβαρύνουν µε δύο διαφορετικά είδη κόστους. Αρχικά, όταν ένας καταναλωτής 

αγοράζει ένα νόµιµο αντίγραφο από τον µονοπωλητή, πρέπει να πληρώσει την τιµή (p) 

απολαµβάνει όµως την πλήρη ποιότητα του λογισµικού. Ωστόσο, µε την επιλογή της 

παραγωγής ενός παράνοµου αντιγράφου, το κόστος του θα είναι το άθροισµα της 

ποιοτικής υποβάθµισης η οποία είναι ανάλογη της δικής του αξιολόγησης για το 

λογισµικό και του σταθερού κόστους αναπαραγωγής. Υποθέτουµε στο σηµείο αυτό ότι 
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οι παράµετροι της Προστασίας ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας  (Π∆ΠΙ) (α για 

το βαθµό υποβάθµισης και c για το κόστος αναπαραγωγής) είναι σταθερά. 

Όταν οι καταναλωτές παίρνουν την απόφαση χρήσης, επιλέγουν αυτή η οποία 

παράγει τη µέγιστη καθαρή ωφέλεια. Για µια δεδοµένη τιµή ενός νόµιµου αντιγράφου 

(p>p
L
=c/(1-a))  και το βαθµό Π∆ΠΙ, οι βέλτιστες επιλογές των καταναλωτών µπορούν 

να διαχωριστούν ως εξής: 

                αγορά ενός νόµιµου αντιγράφου

   παραγωγή ενός παράνοµου αντιγράφου
1

               µη χρήση του λογισµικού
1

p c
v

a

c p c
v

a a

c
v

a

−
≤

−
≤ <

−

<
−

 

Τώρα ο µονοπωλητής θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι δυνητικοί καταναλωτές έχουν 

άλλη µια επιλογή απόκτησης του λογισµικού. Εποµένως ο µονοπωλητής µεγιστοποιεί 

 
p c

Max p F
a

− ⋅  
 

 

Για άλλη µία φορά θεωρούµε τον οριακό καταναλωτή τύπου 
p c

v
a

−
=  ως τη βασική 

µεταβλητή:  

( ) ( )Max av c F v+  

Η συνθήκη πρώτης τάξεως  

                                                     ( ) '( ) ( ) 0av c F v aF v+ + =                                            (6) 

καθορίζει τον οριακό τύπο καταναλωτή ͠ν  , οποίος είναι αδιάφορος από την αγορά ενός 

νόµιµου αντιγράφου από τον µονοπωλητή και την παραγωγή ενός παράνοµου 

αντιγράφου.2 

Εποµένως, µε την επιλογή της παραγωγής ενός παράνοµου αντιγράφου, οι 

καταναλωτές µε χαµηλή αξιολόγηση ν<c/(1-a) δεν χρησιµοποιούν το λογισµικό. 

Εκείνοι µε ενδιάµεση αξιολόγηση c/(1-a)≤v<͠v  παράγουν παράνοµα αντίγραφα. Μόνο 

οι καταναλωτές µε υψηλή αξιολόγηση ν>͠ν  αγοράζουν νόµιµα αντίγραφα από το 

µονοπωλητή [βλ. Σχήµα 13]. 

 

______________________________________________________________________ 

2 οι µεταβλητές υπό το καθεστώς αντιγραφής συµβολίζονται µε ~ 
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                          Μη χρήση                     Αντιγραφή                    Αγορά 

 

Σχήµα 13. Επιλογή του καταναλωτή υπό το καθεστώς αντιγραφής 

 

Μπορούµε τώρα να συγκρίνουµε τη συµπεριφορά τιµολόγησης του µονοπωλητή µε 

πειρατεία και χωρίς. 

Πρόταση 1. Με την πιθανότητα της πειρατείας, µειώνεται η τιµή του λογισµικού, 

προκαλώντας µε αυτό τον τρόπο µεγαλύτερη ζήτηση για νόµιµα αντίγραφα. Η αύξηση 

χρήσης νόµιµων και παράνοµων αντιγράφων υπό το καθεστώς αντιγραφής, δηµιουργεί 

µεγαλύτερη εκ των υστέρων χρήση του λογισµικού. 

Απόδειξη. Αναπτύξτε την (6)ως προς ν* που είναι ο οριακός καταναλωτής όταν η 

αντιγραφή δεν είναι εφικτή: 

α[F(v
*
)+v

*
F΄(ν

*
)]+cF΄(ν

*
)=cF΄(ν

*
)<0.     Ως εκ τούτου,      ν* >͠ ν  . 

Υπό το καθεστώς αντιγραφής, οι καταναλωτές των οποίων η αξιολόγηση βρίσκεται 

µεταξύ c/(1-a) και ͠v  παράγουν παράνοµα αντίγραφα. Εποµένως, η συνολική εκ των 

υστέρων χρήση του λογισµικού είναι σαφώς αυξηµένη µε την πειρατεία όπως φαίνεται 

και στο Σχήµα 1. Αποτελώντας µόνο απειλή (καθεστώς µείωσης τιµής) ή πραγµατικό 

γεγονός (καθεστώς αντιγραφής), η πειρατεία έχει την ίδια επίδραση στην τιµολογιακή 

πολιτική του µονοπωλητή: η τιµή είναι χαµηλότερη από αυτή χωρίς την ύπαρξη 

πειρατείας. Ένα πιο εκπληκτικό αποτέλεσµα είναι ότι η χρήση νόµιµων αντιγράφων 

αυξάνεται ακόµη και την παρουσία της αντιγραφής. Κατά συνέπεια, η έκταση στην 

οποία χρησιµοποιούνται τα νόµιµα αντίγραφα µπορεί να είναι συµπληρωµατική της 

έκτασης στην οποία χρησιµοποιούνται τα παράνοµα αντίγραφα, συγκριτικά µε την 

υποθετική περίπτωση µη ύπαρξης πειρατείας. Η διαίσθηση για το αποτέλεσµα αυτό 

βρίσκεται στην τιµολογιακή συµπεριφορά του µονοπωλητή σε απόκριση της απειλής 

της παράνοµης αντιγραφής. Αν δεν υπήρχε µεταβολή της τιµής δηλαδή, p=p
*
=v

* που 

καθορίζεται από την (1), ορισµένοι από τους αγοραστές θα στραφούν στην επιλογή της 

αντιγραφής µε αποτέλεσµα πώληση µικρότερου αριθµού νόµιµων αντιγράφων. 

Ωστόσο, η Πρόταση 1 δείχνει ότι η µείωση της τιµής από τον µονοπωλητή (από p*
 σε 
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͠p=α·v͠+c) όχι µόνο περιορίζει τα κίνητρα στροφής των αγοραστών, αλλά επεκτείνει και 

τη βάση των αγοραστών. 

Συγκριτική στατική. 

Στο σηµείο αυτό θα αναλύσουµε τις επιδράσεις της οριακής αύξησης των δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας. Όπως και µε τις άλλες µελέτες στη βιβλιογραφία (Novos and 

Waldman (1984), Yoon (2002), κ.α.) [10], εκφράζουµε την αύξηση στα δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, ως αύξηση στο κόστος της πειρατείας (w=av+c), το οποίο 

κάνει την επιλογή της πειρατείας (UUC(v)=v-w) λιγότερο ελκυστική. Παρουσιάζεται ότι 

οι επιδράσεις µπορεί να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα µε το καθεστώς υπό το 

οποίο λειτουργεί ο µονοπωλητής και τον τύπο των δαπανών που σχετίζονται µε την 

πειρατεία. 

Πρόταση 2. Υπό το καθεστώς µείωσης τιµής, η αύξηση της προστασίας πνευµατικών 

δικαιωµάτων προκαλεί υψηλότερη τιµή λογισµικού και µειωµένη νόµιµη χρήση. 

Απόδειξη. Υπό το καθεστώς µείωσης τιµής, έχουµε p
L
=c/(1-a) και q

L
=F(p

L
). Αν 

πάρουµε τις µερικές παραγώγους των p
L και F(p

L
) ως προς το c και α αντίστοιχα, 

έχουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 

2

1 ( ) ( )
0,           0,

1

( ) ( )
,      0.

(1 ) 0

L L L L

L

L L L L

L

p F p F p p

c a c p c

p c F p F p p

a a a p a

∂ ∂ ∂ ∂
= > = ⋅ <

∂ − ∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂
= = ⋅ <

∂ − > ∂ ∂ ∂

 

Αυτό που υποδεικνύει η πρόταση 2 είναι απλό. Εξαιτίας της πιθανότητας της 

πειρατείας, ο µονοπωλητής δεν µπορεί να χρεώσει µε την τιµή µονοπώλησης. Η 

µέγιστη τιµή που µπορεί να χρεώσει υπό το καθεστώς µείωσης τιµής είναι pL
=c/(1-a), η 

οποία εξαρτάται από τα επίπεδα ποιοτικής υποβάθµισης (α) και το κόστος 

αναπαραγωγής (c). Η οριακή αύξηση στην Π∆ΠΙ είτε από το βαθµό υποβάθµισης είτε 

από το κόστος αναπαραγωγής, παρέχει στο µονοπωλητή µεγαλύτερη δύναµη στην 

αγορά επιτρέποντας του να χρεώνει υψηλότερες τιµές. 

 

 

 

 

3 Π∆ΠΙ : Προστασία ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
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Πρόταση 3. Υπό το καθεστώς αντιγραφής, όπως είναι αναµενόµενο, η µονοπωλιακή 

τιµή αυξάνεται µε την ενίσχυση της Π∆ΠΙ. Ωστόσο, οι επιδράσεις αύξησης της Π∆ΠΙ 

στη χρήση του λογισµικού είναι διφορούµενα εξαρτηµένες από τους τύπους των 

δαπανών που σχετίζονται µε την πειρατεία. Υψηλότερος βαθµός υποβάθµισης προκαλεί 

µειωµένη νόµιµη χρήση ενώ υψηλότερο κόστος αναπαραγωγής προκαλεί περισσότερη 

νόµιµη χρήση [βλέπε πίνακα 5]. 

Απόδειξη. Ολική διαφόριση της συνθήκης πρώτης τάξεως ως προς το c: 

[2 '( ) ''( ) ''( )] '( )

'( )
0

όπου 2 '( ) ''( ) ''( ) 0    από τη συνθήκη 2  τάξεως.

aF v avF v cF v dv F v dc

dv F v

dc H

aF v avF v cF v
ας

+ + = −

−
= <

Η = + + <

% % % %

% %

% % %

 

Ολική διαφόριση της συνθήκης πρώτης τάξεως ως προς το α: 

[2 '( ) ''( ) ''( )] ( ( ) '( ))

( ( ) '( )) 1 '( )
0.

aF v avF v cF v dv F v vF v da

dv F v vF v cF v

da H H a

+ + = − +

− +
= = ⋅ >

$% % % % %

% % % % %

 

 

 Σηµείο αναφοράς 

Μετρήσεων 

Μείωση τιµής Καθεστώς 

αντιγραφής 

Η βέλτιστη 

επιλογή 

του µονοπωλητή 

ν
* 

p
*
 

v
L 

 (v
*
>v

L
) 

p
L
 (p

L
<p

*
) 

͠v  (v
*
> ͠v) 

͠p (͠p<p
*
) 

Αύξηση στο 

κόστος 

αναπαραγωγής 

 

Μη συγκρίσιµο 
0 και 0

L L
v p

c c

∂ ∂
> >

∂ ∂
 

�

0 και 0
v p

c c

∂ ∂
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Αύξηση το βαθµό 

υποβάθµισης 

 

Μη συγκρίσιµο 
0 και 0

L L
v p

a a

∂ ∂
> >
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�

0 και 0
v p

a a

∂ ∂
> >

∂ ∂
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Πίνακας 5. Συγκριτικά αποτελέσµατα στη βραχυπρόθεσµη ανάλυση. 

 

Με υψηλότερο κόστος αναπαραγωγής, όλοι οι καταναλωτές αντιµετωπίζουν την 

ίδια αύξηση στο ακαθάριστο κόστος αντιγραφής, το οποίο ισοδυναµεί σε µία εξωτερική 

παράλληλη µετατόπιση στη ζήτηση νόµιµων αντιγράφων. Ο µονοπωλητής απαντά στην 

αυξηµένη ζήτηση µε αύξηση τιµών. Η αύξηση τιµής ωστόσο, δεν αντισταθµίζει 

ολοκληρωτικά την αρχική αύξηση ζήτησης µε αποτέλεσµα αυξηµένες πωλήσεις. 
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Αντίθετα, αν η αύξηση της Π∆ΠΙ προκύπτει από υψηλότερο βαθµό υποβάθµισης, 

παρατηρούµε σηµαντική αλλαγή στη ζήτηση η οποία επηρεάζει την κλίση της 

καµπύλης ζήτησης για νόµιµα αντίγραφα. Λόγω της αναλογικής αύξησης στο 

ακαθάριστο κόστος αντιγραφής, καταναλωτές µε υψηλότερη αξιολόγηση επηρεάζονται 

σε µεγαλύτερο βαθµό αρνητικά από µία αύξηση στο κόστος υποβάθµισης. Πιο απότοµη 

καµπύλη ζήτησης σηµαίνει πως η ελαστικότητα των καταναλωτών είναι χαµηλότερη µε 

περισσότερη δύναµη στην αγορά. Κατά συνέπεια, ο µονοπωλητής ενδιαφέρεται για την 

εξυπηρέτηση µόνο των καταναλωτών µε υψηλή αξιολόγηση. 

 

Θετικές επιδράσεις της αύξησης Προστασίας Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων βραχυπρόθεσµα 

 

Είµαστε τώρα σε θέση να εξετάσουµε τις επιδράσεις αύξησης της Π∆ΠΙ στο κοινωνικό 

όφελος. Όταν η βέλτιστη επιλογή του µονοπωλητή είναι η µείωση τιµής, είναι απλή η 

κατανόηση της επίδρασης της αύξησης της Π∆ΠΙ στο κοινωνικό όφελος. Καθώς είτε η 

υποβάθµιση είτε το κόστος αναπαραγωγής αυξάνεται, η επιλογή παραγωγής 

παράνοµων αντιγράφων γίνεται λιγότερο ελκυστική. Ως απάντηση σε αυτό, ο 

µονοπωλητής µπορεί να χρεώσει υψηλότερες τιµές και όλο και λιγότεροι καταναλωτές 

χρησιµοποιούν νόµιµα αντίγραφα. Το αυξανόµενο περιθώριο κέρδους είναι µόνο η 

νοµισµατική µεταφορά από τους καταναλωτές στο µονοπωλητή. Το κοινωνικό όφελος 

µειώνεται ως αποτέλεσµα της µειωµένης εξουσιοδοτηµένης χρήσης. 

 

Πρόταση 4. Υπό το καθεστώς µείωσης τιµής, και οι δύο τύποι αύξησης της Π∆ΠΙ 

προκαλούν µειωµένο κοινωνικό όφελος. 

Απόδειξη. Με τη µείωση τιµής, το κοινωνικό όφελος είναι ίσο µε το ακαθάριστο 

κοινωνικό πλεόνασµα από την εξουσιοδοτηµένη χρήση: 

( ) '( ) ( ) ( )
L L

L L L

v v

SW p v F v dv v F v F v dv

∞ ∞

= − ⋅ = +∫ ∫  

Αυτό σηµαίνει ότι 

2

2 3
' 0  και  ' 0

(1 ) 1 (1 ) 1

SW c c SW c c
F F

c a a a a a

∂ ∂   = < = <   ∂ − − ∂ − −   
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Αν η βέλτιστη επιλογή του µονοπωλητή είναι ο συµβιβασµός µε την πειρατεία, οι 

θετικές επιδράσεις της αύξησης της Π∆ΠΙ εξαρτώνται από τους τύπους των δαπανών 

που σχετίζονται µε την πειρατεία. 

Πρόταση 5. Υπό το καθεστώς αντιγραφής, οι επιδράσεις της αύξησης της Π∆ΠΙ στο 

κοινωνικό όφελος εξαρτώνται από τους τύπους των δαπανών που σχετίζονται µε την 

πειρατεία. Το κοινωνικό όφελος µειώνεται µε την αύξηση του βαθµού υποβάθµισης (α). 

Ωστόσο, οι επιδράσεις της αύξησης του κόστους αναπαραγωγής (c) στο κοινωνικό 

όφελος είναι αµφιλεγόµενες. 

Απόδειξη. Το κοινωνικό όφελος προκύπτει από το άθροισµα των εσόδων του 

µονοπωλητή και το πλεόνασµα του καταναλωτή: 

� � �
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Εξετάζουµε την επίδραση αύξησης της Π∆ΠΙ στο κοινωνικό όφελος ως 

�
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                                               µεταβολή ζήτησης (-)        αύξηση κόστους αντιγραφής (-) 
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                                         µεταβολή ζήτησης (+)      αύξηση κόστους αντιγραφής (-) 

 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω εκφράσεις, µπορούµε να διακρίνουµε δύο 

διαφορετικά κανάλια µέσω των οποίων ενίσχυση της Π∆ΠΙ επηρεάζει το κοινωνικό 

όφελος. Ο δεύτερος όρος σε κάθε ισότητα είναι αρνητικός και αναπαριστά την απώλεια 

κοινωνικού οφέλους λόγω της αύξησης του ακαθάριστου κόστους αντιγραφής που 

προκαλείται από την ενίσχυση της Π∆ΠΙ για καταναλωτές οι οποίοι εξακολουθούν να 
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αντιγράφουν. Ο πρώτος όρος κάθε ισότητας αναπαριστά την επίδραση µεταβολής 

ζήτησης µεταξύ νόµιµων και παράνοµων αντιγράφων, η οποία προκαλεί κοινωνικό 

κέρδος ή απώλεια ανάλογα µε την κατεύθυνση µεταβολής της ζήτησης. Μειώνει το 

κοινωνικό όφελος σε περίπτωση αύξησης του βαθµού υποβάθµισης (α), από τη στιγµή 

που οι οριακοί καταναλωτές (͠ν) οι οποίοι ήταν αδιάφοροι ως προς τα νόµιµα και 

παράνοµα αντίγραφα στρέφονται τώρα στα παράνοµα αντίγραφα τα οποία παράγονται 

ανεπαρκώς και χαρακτηρίζονται από υποβάθµιση. Συνολικά, η επίδραση µεταβολής της 

ζήτησης και το αυξηµένο ακαθάριστο κόστος αντιγραφής επηρεάζουν αρνητικά το 

κοινωνικό όφελος µε αύξηση του βαθµού υποβάθµισης (α). Ωστόσο, σε περίπτωση 

αύξησης του κόστους αναπαραγωγής (c) η επίδραση µεταβολής της ζήτησης είναι 

θετική αφού προκαλεί τους οριακούς καταναλωτές να στραφούν σε νόµιµα αντίγραφα 

όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω. Εποµένως, η συνολική επίδραση στο κοινωνικό όφελος 

είναι διφορούµενη και εξαρτάται από το σχετικό µέγεθος των δύο αντισταθµιστικών 

επιδράσεων [βλέπε Σχήµα 14]. 

 

 

 

Μεταβολή    το κόστος αντιγραφής   µεταβολή      µεταβολή    το κόστος αντιγραφής     µεταβολή 
ολικής             αυξάνεται                  ζήτησης         ολικής               αυξάνεται                  ζήτησης 
χρήσης                                                                    χρήσης 

 

 

    Μη χρήση              Αντιγραφή          Αγορά            Μη χρήση             Αντιγραφή                 Αγορά 

                        
1

c

a−
                          ͠ν                                             

1

c

a−
                               ͠ν   

Σχήµα 14. 

 (α) Επίδραση του υψηλότερου κόστους αντιγραφής             (β) Επίδραση του υψηλότερου βαθµού  
       στο κοινωνικό όφελος                        υποβάθµισης στο κοινωνικό όφελος 
 

 

Παράδειγµα οµοιόµορφης κατανοµής 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας µια απλή 

οµοιόµορφη κατανοµή η οποία παράγει µια γραµµική καµπύλη ζήτησης για το 

µονοπωλητή. Το παράδειγµα αυτό επιτρέπει επίσης µια κλειστού τύπου λύση για την 

ανάλυση του κοινωνικού οφέλους. Ας υποθέσουµε ότι οι αξιολογήσεις των 
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καταναλωτών για το λογισµικό κατανέµονται οµοιόµορφα στο διάστηµα [0,1]v U∈ . 

Στην περίπτωση µη ύπαρξης πειρατείας επαληθεύουµε εύκολα ότι  ο οριακός 

καταναλωτής καθορίζεται από ν*
=p

*
=1/2. 

Επιστρέφουµε τώρα στο πρόβληµα βέλτιστης τιµολόγησης του µονοπωλητή όταν ο 

περιορισµός της πειρατείας είναι δεσµευτικός, δηλαδή c≤(1-a)/2. Η πρώτη επιλογή για 

το µονοπωλητή είναι να συµβιβαστεί µε την πειρατεία, στην οποία ο µονοπωλητής 

θέτει υψηλότερη τιµή και ανέχεται την αντιγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο στόχος του 

µονοπωλητή γίνεται: 

1
p c

Maxp
a

− − 
 

 

Για άλλη µία φορά θεωρούµε τον οριακό καταναλωτή τύπου 
p c

v
a

−
=  ως τη βασική 

µεταβλητή:              ( )(1 )Max av c v+ −  

Η συνθήκη πρώτης τάξεως 

(1 ) ( ) 0a v av c− − + =  

Παράγει    �1 ( )
    και   ,  που επαληθεύει την Πρόταση 1.

2 2 2

c a c
v p

a

+
= − =%  

Η δεύτερη επιλογή για το µονοπωλητή ώστε να περιορίσει την πειρατεία είναι 

θέτοντας την τιµή αρκετά πιο χαµηλά. Από τη στιγµή που ο µονοπωλητής θα πρέπει να 

µειώσει την τιµή µέχρι ο περιορισµός της πειρατείας να γίνει δεσµευτικός,                  

(1-α)ν-c=v-p, είναι η βέλτιστη τιµή και τα έσοδα είναι 

/ (1 )  και  (1 ).
L L L L

p c a p pπ= − = −  Συγκρίνοντας τα κέρδη κάθε καθεστώτος, 

συµπεραίνουµε ότι η βέλτιστη επιλογή για το µονοπωλητή είναι να συµβιβαστεί µε την 

πειρατεία αν 0 (1 ) /1c a a a< ≤ − +  και να µειώσει την τιµή αν 

(1 ) / (1 ) (1 ) / 2a a a c a− + < ≤ − . Μπορούµε να παρουσιάσουµε τη βέλτιστη µεταβολή 

καθεστώτος του µονοπωλητή εξαρτώµενη από τα σχετικά µεγέθη των παραµέτρων της 

Π∆ΠΙ µε το Σχήµα 15. 
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 µη ύπαρξη πειρατείας 

 

 

µείωση τιµής   

 

καθεστώς αντιγραφής 

 

Σχήµα 15. Η βέλτιστη επιλογή του µονοπωλητή 

 

Με γραµµική ζήτηση και λύσεις κλειστού τύπου, η επίδραση  ενίσχυσης της 

προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων µπορεί να φανεί πιο καθαρά στο παράδειγµα 

οµοιόµορφης κατανοµής. Υπό το καθεστώς µείωσης τιµής, µπορούµε να 

επιβεβαιώσουµε ότι και οι δύο τύποι ενίσχυσης της Π∆ΠΙ προκαλούν υψηλότερη τιµή 

λογισµικού και µειωµένη χρήση. Με τη βέλτιστη επιλογή της τιµής 
1

L c
p

a

 =  − 
 και 

ποσότητα ( 1 )L Lq p= −  υπό το καθεστώς µείωσης τιµής, υπολογίζουµε τα ακόλουθα: 

1 1
0,                0,

1 1

L L
p q

c a c a

∂ ∂ −
= > = <

∂ − ∂ −
 

2 2
0,             0.

(1 ) (1 )

L L
p c q c

a a a a

∂ ∂ −
= > = <

∂ − ∂ −
 

Υπό το καθεστώς αντιγραφής, παρατηρείται πως οι επιδράσεις µιας ενίσχυσης της 

Π∆ΠΙ εξαρτώνται από τους τύπους των δαπανών που σχετίζονται µε τη πειρατεία 

[βλέπε Σχήµα 16]. Όπως αναµένεται, µια αύξηση και στους δύο τύπους δαπανών 

προκαλούν υψηλότερη τιµή αλλά αµφιλεγόµενη επίδραση στη µεταβολή ζήτησης. Οι 

επιδράσεις αυτές φαίνονται καθαρά από  

2

1 1 1 2
0,   0,   0,     0.

2 2 2 4

p q p q c

c c a a a a
και

∂ ∂ ∂ ∂ −
= > = > = > = <

∂ ∂ ∂ ∂
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(α) Η επίδραση αύξησης του κόστους αναπαραγωγής   (β) Η επίδραση αύξησης του βαθµού υποβάθµισης 
 

Σχήµα 16. Οι επιδράσεις ενίσχυσης της Προστασίας ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας                     
µε γραµµική ζήτηση 

 
 

Για το τελευταίο τµήµα της βραχυπρόθεσµης ανάλυσης, εξετάζουµε τις θετικές 

επιπτώσεις ενίσχυσης της Π∆ΠΙ. Αν α(1-α)/(1+α)<c≤(1-a)/2, προσδιορίζουµε ότι ο 

µονοπωλητής προτιµά να περιορίσει την πειρατεία µειώνοντας την τιµή· µε άλλα λόγια 

η πιθανότητα της πειρατείας ωθεί το µονοπωλητή να θέσει χαµηλότερη τιµή 

/ (1 ).Lp c a= −  Είναι απλό να δείξουµε την επίδραση ενίσχυσης της Π∆ΠΙ στο 

κοινωνικό όφελος. Το πλεόνασµα του καταναλωτή και τα έσοδα του µονοπωλητή υπό 

το καθεστώς µείωσης τιµής υπολογίζονται ως ακολούθως: 

1

1

( ) ,    και  (1 ).
1

L L L L

c

a

c
CS x dx p p

a
π

−

= − = −
−∫   

Προσδιορίζοντας το κοινωνικό όφελος ως 

2 2

2

1 2
  παρατητρούµε ότι

2( 1)

L L L a a c
SW CS

a
π

− + −
= + =

−  

2

2 3
0,   και  0.

( 1) ( 1)

L L
SW c SW c

c a a a

∂ − ∂
= < = <

∂ − ∂ −
 

Αν 0<c≤α(1-α)/1+α, ο µονοπωλητής βρίσκεται υπό το καθεστώς αντιγραφής και οι 

θετικές επιδράσεις ενίσχυσης της Π∆ΠΙ εξαρτώνται από τους τύπους των δαπανών που 

σχετίζονται µε την πειρατεία. Το πλεόνασµα του καταναλωτή και τα έσοδα του 

µονοπωλητή στο καθεστώς αντιγραφής δίνονται από 
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� � �
�1

1

( ) ((1 ) ) ( ) ,   και  (1 ).

p c

a

c p c

a a

p c
CS p a x c dx x p dx p

a
π

−

−
−

−
= − − + − = −∫ ∫  

Στη συνέχεια υπολογίζουµε το κοινωνικό όφελος ως 

� � �
2 21 3

( ) ( ) .
2 8 4 2(1 ) 8

c c c
SW p CS p

a a

α
π= + = − − + +

−
 

Με θετική µεταβολή ζήτησης και αρνητική συνολική µεταβολή χρήσης, η επίδραση 

ενίσχυσης της Π∆ΠΙ µε υψηλότερο κόστος αναπαραγωγής είναι αβέβαιη. Ωστόσο, µε 

αρνητική µεταβολή ζήτησης και αρνητική συνολική µεταβολή χρήσης, µπορούµε να 

επιβεβαιώσουµε την επίδραση ενίσχυσης της Π∆ΠΙ µε υψηλότερο βαθµό υποβάθµισης. 

Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται από τις δύο ακόλουθες µερικές παραγώγους [βλέπε 

Σχήµα 17]. 

2 2

2 2

 c σταθερό µε α σταθερό

1 3 1 3
0  και  

8 2(1 ) 8 4 1 4

SW c c SW c c

a a a c a aµε

∂ ∂
= − + − < = − + +

∂ − ∂ −
 

Για να καθοριστεί το σηµείο του 
SW

c

∂
∂

, θεωρούµε ότι c$  είναι η κρίσιµη τιµή η οποία 

ικανοποιεί το 0
SW

c

∂
=

∂
 και έχουµε 

(1 )
.

3

a a
c

a

−
=

+
$  Ως εκ τούτου, αν c c< $  έχουµε 

0
SW

c

∂
<

∂
. ∆ιαφορετικά, παρατηρούµε ότι 0

SW

c

∂
>

∂
. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
             καθεστώς             µείωση   µη ύπαρξη     c          µείωση   καθεστώς     µείωση   µη ύπαρξη    α 
             αντιγραφής          τιµής       πειρατείας                 τιµής      αντιγραφής  τιµής       πειρατείας 
 
(α) Επίδραση αύξησης του κόστους αναπαραγωγής         (β) Επίδραση αύξησης του βαθµού υποβάθµισης                                                  
    

Σχήµα 17. Θετικές επιδράσεις στο παράδειγµα οµοιόµορφης κατανοµής 
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6.2. ΜΟΝΤΕΛΟ TOY HAL R. VARIAN [7] 

6.2.1. Γενικά 

Το µοντέλο του Hal R. Varian [7], ασχολείται µε την αγορά, διανοµή και ενοικίαση 

αγαθών πληροφορίας όπως βιβλία, περιοδικά, λογισµικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

µουσική και βίντεο, τα οποία µπορούν να αντιγραφούν, διανεµηθούν, µεταπωληθούν ή 

ενοικιαστούν. Όταν υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές για διανοµή, ο παραγωγός θα 

πουλήσει γενικά µικρότερες ποσότητες σε υψηλότερη τιµή, γεγονός που µπορεί να 

αυξήσει ή να µειώσει τα κέρδη. Το µοντέλο αναλύεται στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου 

παραδείγµατος όπως τα βιβλία, αλλά προορίζεται να περιγράφει ένα εύρος φαινόµενων 

διανοµής, όπως ενοικίαση, µεταπώληση, αντιγραφή και αγορές µεταχειρισµένων. 

 

6.2.2. Το απλούστερο µοντέλο 

Θεωρούµε ένα µοντέλο µε σταθερό αριθµό καταναλωτών, καθένας από τους 

οποίους θέλει να διαβάσει ένα συγκεκριµένο βιβλίο. Ταξινοµούµε τους καταναλωτές 

βάσει της προθυµίας τους να πληρώσουν για να διαβάσουν  το βιβλίο και συµβολίζουµε 

την προθυµία να πληρώσει του y καταναλωτή µε r(y). Η πρόσθετη δαπάνη παραγωγής 

του βιβλίου είναι c και τα σταθερά έξοδα παραγωγής είναι F. Ο εκδότης του βιβλίου 

επιλέγει την παραγωγή του προκειµένου να λύσει το πρόβληµα µεγιστοποίησης του 

µονοπωλιακού κέρδους 

max ( )                             (1)
y

r y y cy F− −  

Συµβολίζουµε τη λύση του προβλήµατος αυτού µε yb, όπου το b συµβολίζει την 

“αγορά-buy”. 

Τώρα υποθέτουµε ότι οι καταναλωτές σχηµατίζουν οµάδες µε k µέλη η καθεµιά. 

Κάθε µέλος της οµάδας, θα συµβάλει ισόποσα στην οµάδα και τα έσοδα από αυτές τις 

συµβολές θα χρησιµοποιηθούν για την αγορά του βιβλίου και τη διανοµή του µεταξύ 

των µελών.4 Εποµένως αν ο παραγωγός τυπώσει x αντίγραφα του βιβλίου, θα διαβαστεί 

από kx καταναλωτές. Υποθέτουµε ότι υπάρχει και ένα “κόστος συναλλαγών” για τη 

διανοµή του βιβλίου, το οποίο περιλαµβάνει τη µεταφορά του στη βιβλιοθήκη της 

οµάδας, την αναµονή για σειρά κ.ο.κ. το οποίο συµβολίζουµε µε t. 

___________________________________________________________________ 
4 Ο Bakos και λοιποί [3][1998] εξετάζουν ένα µοντέλο διανοµής στο οποίο οι χρήστες συµβάλλουν στην 
αγορά του διανεµηµένου αντικειµένου, ανάλογα της προθυµίας τους να πληρώσουν το οποίο θα 
περιλαµβάνει γενικά άνισες συµβολές. 
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Υποθέτουµε επίσης ότι ο σχηµατισµός της οµάδας είναι αποδοτικός µε την έννοια 

ότι η προθυµία όλων των µελών της οµάδας που αγοράζει το βιβλίο, να πληρώσουν για 

το βιβλίο, υπερβαίνει την προθυµία των µελών των οµάδων που δεν αγοράζουν το 

βιβλίο, να πληρώσουν. Αν δεν ίσχυε αυτό, ένα από τα µέλη της οµάδας που δεν 

αγοράζει το βιβλίο θα ήταν πρόθυµο να αλλάξει θέση µε κάποιο µέλος της οµάδας που 

αγόρασε το βιβλίο και να πληρώσει την κατάλληλη αµοιβή. 

∆εδοµένης της υπόθεσης αυτής µπορούµε να παράγουµε τη συνάρτηση 

αντίστροφης ζήτησης των οµάδων που αγοράζουν το βιβλίο. Σηµειώστε ότι η 

συνάρτηση αντίστροφης ζήτησης των οµάδων, µετρά την προθυµία της οριακής οµάδας 

να πληρώσει.  

Από τη στιγµή που υποθέτουµε ότι όλες οι οµάδες αντιµετωπίζουν την ίδια τιµή και 

όλα τα µέλη συνεισφέρουν το ίδιο ποσό για την αγορά, η οριακή οµάδα θα είναι η 

οµάδα που περιέχει τον οριακό καταναλωτή – αυτόν µε τη µικρότερη προθυµία να 

πληρώσει. Αν διαβάζονται kx αντίγραφα του βιβλίου, ο οριακός καταναλωτής θα 

αξιολογήσει το βιβλίο µε r(kx).  

Υποθέτουµε ότι πληρώνει ένα κόστος συναλλαγής t για να διαβάσει το βιβλίο µέσα 

στην οµάδα, οπότε αν διαβάζονται kx αντίγραφα, το µέγιστο που θα πληρώσει ο 

οριακός καταναλωτής θα είναι r(kx)-t. Από τη στιγµή που υπάρχουν k µέλη στην οµάδα 

και πληρώνουν όλοι την ίδια τιµή, η τιµή θα πρέπει να είναι k[r(kx)-t]. 

Για παράδειγµα, υποθέστε ότι υπάρχουν έξι καταναλωτές µε προθυµία να 

πληρώσουν [9,8,7,6,5,4]. Αν η τιµή έχει καθοριστεί σε 6, τότε τέσσερις καταναλωτές θα 

αγοράσουν το προϊόν. Θεωρείστε τώρα τρεις οµάδες των δύο ατόµων, µε 

[(9,8),(7,6),(5,4)]. Αν κάθε άτοµο συµβάλει το ίδιο ποσό στην αγορά της οµάδας και το 

κόστος των συναλλαγών είναι µηδενικό, ο παραγωγός θα πουλήσει σε µια οµάδα αν 

ορίσει την τιµή 16(=2x8) και σε δύο οµάδες αν ορίσει την τιµή 12(=2x6). Αν οι οµάδες 

είναι [(9,8),(7,6),(5,4)] ο παραγωγός θα πουλήσει και πάλι σε µια οµάδα αν ορίσει την 

τιµή 14(=2x7) και σε δύο οµάδες αν ορίσει την τιµή 12(=2x6), επεξηγώντας ότι η 

ελάχιστη προθυµία της οριακής οµάδας να πληρώσει είναι αυτή που καθορίζει την τιµή. 

Υποθέτουµε ότι ο παραγωγός δεν µπορεί να κάνει διακρίσεις τιµολόγησης µεταξύ 

ιδιωτών και οµάδων. Το πρόβληµα µεγιστοποίησης κέρδους για τον παραγωγό όταν 

διαµορφώνονται οµάδες είναι 

max [ ( ) ] .
x

k r kx t x cx F− − −  
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Μπορούµε να ξαναγράψουµε την έκφραση αυτή ως  

max ( ) ( ) .
x

c
r kx kx t kx F

k
− + −  

Θέτοντας y=kx, το πρόβληµα ισοδυναµεί µε 

max ( ) ( ) .                              (2)
y

c
r y y t y F

k
− + −

 

Σηµειώστε ότι η εξίσωση αυτή µοιάζει πολύ µε την εξίσωση (1), διαφοροποιηµένη 

µόνο ως προς τον τύπο του πρόσθετου κόστους. 

Έστω yr η λύση του προβλήµατος µεγιστοποίησης κέρδους ενοικίασης που 

περιγράφεται στην έκφραση (2). Είναι εύκολο να δούµε ότι ισχύει  yr>yb αν και µόνο 

αν                                                 ,
c

t c
k

+ <  

Το οποίο µπορούµε να γράψουµε ως 

1
.                               (3)

k
t c

k

− <   
 

 

 

Γεγονός 1.     Όταν οι βιβλιοθήκες είναι διαθέσιµες και 

1
. 

k
t c

k

− <   
 

 

 

(1) θα διαβαστούν περισσότερα βιβλία, 

(2) οι καταναλωτές θα πληρώσουν µικρότερη τιµή για το διάβασµα 

(3) οι πωλητές θα έχουν µεγαλύτερο κέρδος και 

(4) οι καταναλωτές θα είναι καλύτεροι. 

Η αίσθηση που δηµιουργείται είναι απλή: ο µονοπωλητής θέλει µειώσει το 

συνολικό κόστος παραγωγής όσο περισσότερο γίνεται. Το πρόσθετο κόστος παραγωγής 

στην περίπτωση αγοράς είναι c. Το πρόσθετο κόστος παραγωγής στην περίπτωση 

ενοικίασης είναι c/k+t, από τη στιγµή που ο αναγνώστης πληρώνει 1/k από το κόστος 

παραγωγής και όχι το ολικό κόστος συναλλαγής.  
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Η ενοικίαση θα είναι προτιµότερη για τον παραγωγό όταν c/k+t<c, που είναι η 

συνθήκη που δίνεται στο Γεγονός 1. Όταν ισχύει η συνθήκη, η διανοµή είναι η βέλτιστη 

τεχνολογία για την παραγωγή “αναγνωσµάτων” και όλοι ωφελούνται από την 

υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής. 

Ενδιαφέρουσα και ειδική είναι η περίπτωση όπου t=0. Το πρόβληµα 

µεγιστοποίησης κέρδους µπορεί να γραφεί ως: 

max ( ) .
y

c
p y y y F

k
− −  

Είναι προφανές ότι συναντάται η συνθήκη (3) και ότι yb>yr. Στην περίπτωση της 

διανοµής δεν υπάρχουν έξοδα συναλλαγών, χρειάζονται όµως λιγότερα αντίγραφα και 

άρα τα έξοδα παραγωγής είναι µικρότερα και το κοινωνικό όφελος µεγαλύτερο όταν 

χρησιµοποιείται η τεχνολογία διανοµής (sharing). 

Όταν t=c=0 έχουµε την καθαρά ουδέτερη περίπτωση: αν k αναγνώστες µοιραστούν 

ανέξοδα το βιβλίο, ο παραγωγός απλώς θα πολλαπλασιάσει την τιµή µε k και 

αντισταθµίζει τέλεια τη διανοµή. Το πλεόνασµα και το κέρδος του καταναλωτή είναι 

ίδια µε ή χωρίς διανοµή. 

Θα µπορούσε κανείς να ερµηνεύσει τον όρο δαπάνες συναλλαγών ευρύτερα. Για 

παράδειγµα, σκεφτείτε τα ακαδηµαϊκά συγγράµµατα τα οποία φυλάσσονται συνήθως 

για αναφορά. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβλητή του κόστους συναλλαγής θα πρέπει 

να περιλαµβάνει το κόστος αποθήκευσης και ανάκτησης. Αν υπήρχαν κλιµακούµενες 

οικονοµίες αποθήκευσης και ανάκτησης, οι βιβλιοθήκες θα ήταν περισσότερο 

οικονοµικά αποδοτικές από τους ιδιώτες και το t θα µπορούσε να εύκολα να είναι 

αρνητικό. Στην περίπτωση αυτή το µοντέλο διανοµής είναι προτιµότερο τόσο από τους 

παραγωγούς όσο και από τους καταναλωτές. 

Ο Liebowitz [1985][9] υποστηρίζει ότι η εισαγωγή της φωτοαντιγραφής στις αρχές 

του 1960 οδήγησε σε σηµαντικές αυξήσεις στις τιµές των συγγραµµάτων. Στο µοντέλο 

που µελετάµε, η εισαγωγή της φωτοαντιγραφής µειώνει το κόστος συναλλαγών 

διανοµής και αυξάνει την τιµή των συγγραµµάτων σύµφωνα µε το επιχείρηµα του 

Liebowitz [9]. 
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6.2.3. Προθυµία οµάδας να πληρώσει 

Στην προηγούµενη ενότητα υποθέσαµε ότι η προθυµία της οµάδας να πληρώσει για 

το προϊόν ήταν ίση µε k φορές την προθυµία του οριακού ιδιώτη στην οµάδα. Αυτό 

φαίνεται φυσικό για µια αγορά ενοικίασης, όπως βιντεοκασέτες, θα µπορούσε όµως 

κανείς να εξετάσει εναλλακτικές διατυπώσεις για ένα µοντέλο διανοµής, όπως µια µη 

κερδοσκοπική βιβλιοθήκη. 

Οι Bakos κ.α. [1998] [3] για παράδειγµα, διευκρινίζει ότι η ζήτηση της βιβλιοθήκης 

θα πρέπει να είναι το άθροισµα της προθυµίας των χρηστών να πληρώσουν. Αυτό 

υποθέτει ότι οι βιβλιοθηκάριοι είναι ικανοί να λύνουν κατά κάποιο τρόπο το πρόβληµα 

προτίµησης δηµοσίων αγαθών. 

Μπορούµε να παραµετροποιήσουµε άλλα µοντέλα προθυµίας της οµάδας να 

πληρώσει, ορίζοντας τη συνάρτηση ζήτησης για τις οµάδες ως   l[p(kx)-t]. Όταν ισχύει 

l=k , έχουµε την περίπτωση που εξετάσαµε νωρίτερα. Το πρόβληµα µεγιστοποίησης 

κέρδους υπό ενοικίαση σε αυτή την προδιαγραφή παίρνει τη µορφή: 

max [ ( ) ] ,
x

l r kx t x cx− −  

η οποία κάνοντας τους χειρισµούς που κάναµε νωρίτερα, µπορεί να γραφεί ως 

max [ ( ) ( ) ].
y

l c
r y y t y

k l
− −  

Γεγονός 2. Αν ισχύει  l>k και t+c/l<c, τα κέρδη αυξάνονται υπό καθεστώς 

ενοικίασης/διανοµής. Αν οι ανισότητες είναι αντίστροφες, τα κέρδη µειώνονται. 

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση εµφανίζεται στην περίπτωση ενός καθαρού 

αγαθού πληροφοριών, όταν t=c=0. Στην περίπτωση αυτή το πρόβληµα µεγιστοποίησης 

κέρδους µεταπίπτει σε 

max ( ) .
y

l
r y y

k
 

Εξάγεται ότι για ένα καθαρά ψηφιακό αγαθό, χωρίς πρόσθετο κόστος παραγωγής 

και καθόλου κόστος συναλλαγής για διανοµή, η ποσότητα του αγαθού που 

“καταναλώνεται” είναι ανεξάρτητη της ρύθµισης διανοµής. Η επίδραση της διανοµής 

στα κέρδη εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο αυξάνεται η αξία του αγαθού που 

διανέµεται σε σύγκριση µε το πώς µειώνεται ο αριθµός των αντιγράφων που 

πωλούνται. Αν η πρώτη επίδραση ξεπερνά τη δεύτερη, τα κέρδη θα αυξηθούν, αλλιώς 

θα µειωθούν. 
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6.2.4. ∆ιαφορετικές τιµές αγοράς και ενοικίασης 

Στο προηγούµενο µοντέλο υποτέθηκε ότι οι καταναλωτές χρησιµοποιούν το προϊόν 

µόνο µία φορά: η ενοικίαση παρήγαγε την ίδια ωφέλεια µε την ιδιοκτησία. Μερικά 

προϊόντα όπως τα βίντεο για παιδιά παρακολουθούνται πολλαπλές φορές. Πιθανώς η 

ωφέλεια από την αγορά τέτοιων προϊόντων να υπερβαίνει την ωφέλεια από την 

ενοικίαση τους λόγω της εύκολης πολλαπλής παρακολούθησης τους. 

Υποθέστε ότι όλοι οι καταναλωτές έχουν τις ίδιες προτιµήσεις. Ας ορίσουµε µε ub 

την ωφέλεια από την αγορά ενός βίντεο και  ur την ωφέλεια από την ενοικίαση του για 

µία φορά. Η τιµή αγοράς του βίντεο ορίζεται µε b. Ας υποθέσουµε ότι k καταναλωτές 

µπορούν να µοιραστούν το βίντεο και πως ο ανταγωνισµός µεταξύ των καταστηµάτων 

βίντεο ωθούν την τιµή ενοικίασης σε b/k. Υποθέτουµε ότι υπάρχει ένα κόστος 

συναλλαγής για την ενοικίαση του βίντεο που συµβολίζεται µε t. Για απλούστευση θα 

θεωρήσουµε το πρόσθετο και το σταθερό κόστος παραγωγής ίσο µε µηδέν για το 

υπόλοιπο της εργασίας. 

Ο παραγωγός του βίντεο ορίζει την τιµή, αναγνωρίζοντας ότι οι καταναλωτές θα 

ανταποκριθούν είτε αγοράζοντας είτε ενοικιάζοντας. Υποθέτουµε ότι ο παραγωγός δεν 

µπορεί να κάνει διακρίσεις τιµολόγησης µεταξύ των δύο αυτών οµάδων, οπότε θα 

πρέπει να υπάρχει µία µόνο τιµή για την πώληση ενός βίντεο άσχετα από το αν 

παρακολουθείται από έναν µόνο καταναλωτή ή ενοικιάζεται σε περισσότερους 

καταναλωτές. 

Ο παραγωγός µπορεί να τιµολογήσει το βίντεο έτσι ώστε να το αγοράζει ή να το 

ενοικιάζει ο καθένας. Θα εξετάσουµε την κάθε περίπτωση µε τη σειρά. 

Αν ο παραγωγός τιµολογεί για αγορά του προϊόντος, αντιµετωπίζει τους 

περιορισµούς: 

0b

b r

u b

b
u b u t

k

− ≥

− ≥ − −
 

Η πρώτη ισότητα είναι ο περιορισµός συµµετοχής: οι καταναλωτές πρέπει να 

αποκτήσουν µη αρνητική ωφέλεια αγοράζοντας το βίντεο. Η δεύτερη ισότητα είναι ο 

περιορισµός συµβατότητας κινήτρου ο οποίος λέει ότι ο καταναλωτής πρέπει να είναι 

καλύτερα µε την αγορά παρά µε την ενοικίαση. Εκ νέου ρύθµιση των περιορισµών 

αυτών µας δίνει: 
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                                                  (4)

[ ] .
1

b

b r

u b

k
u u t b

k

≥

− + ≥
−

 

Αν ο παραγωγός τιµολογεί για την ενοικίαση του προϊόντος αντιµετωπίζει τους 

περιορισµούς: 

0

                                                

r

r b

b
u t

k

b
u t u b

k

− − ≥

− − ≥ −

 

Εκ νέου ρύθµιση µας δίνει: 

[ ]

                                                 (5)

[ ]
1

r

b r

k u t b

k
b u u t

k

− ≥

≥ − +
−

 

Κάθε περιορισµός στην (4) µπορεί να είναι δεσµευτικός. Αν ο πρώτος περιορισµός 

είναι ο δεσµευτικός, µπορεί να αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο επικερδής η 

τιµολόγηση για αγορά παρά για ενοικίαση. Ενδιαφέρον είναι ο δεύτερος περιορισµός. 

Αν δεσµεύει ο δεύτερος περιορισµός έχουµε: 

κέρδος από την αγορά = [ ].
1

buy b r

k
b u u t

k
= − +

−
          (6) 

Στην περίπτωση ενοικίασης µόνο ο περιορισµός (5) µπορεί να είναι δεσµευτικός, 

που µας δίνει 

κέρδος από την ενοικίαση = .rent
r

b
u t

k
= −                (7) 

Η πρώτη παρατήρηση που κάνουµε είναι όταν επικρατεί η ενοικίαση, τα κέρδη του 

παραγωγού µειώνονται κατά το κόστος συναλλαγής t και όταν επικρατεί η αγορά, τα 

κέρδη του παραγωγού αυξάνονται κατά το κόστος συναλλαγής. Αυτό συµβαίνει επειδή 

ο ενεργός περιορισµός στην αγορά είναι η πιθανότητα ενοικίασης. Όσο λιγότερο 

ελκυστική είναι αυτή η πιθανότητα, τόσο υψηλότερη είναι η τιµή που µπορεί να 

χρεώσει ο παραγωγός. 
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6.2.5. Αγορά η ενοικίαση; 

Ο παραγωγός µπορεί να θέλει να τιµολογήσει το βίντεο έτσι ώστε οι καταναλωτές 

να επιλέγουν να το αγοράσουν ή να το ενοικιάσουν. Σηµειώστε ότι αυτό είναι 

διαφορετικό ερώτηµα από αυτό στην προηγούµενη ενότητα. Εκεί αναρωτηθήκαµε αν 

θα ήταν περισσότερο επικερδές να θεωρήσουµε παράνοµη την αγορά 

ενοικίασης/διανοµής ή να την ενθαρρύνουµε. Η απάντηση εξαρτήθηκε από τη σχέση 

µεταξύ πρόσθετου κόστους παραγωγής και κόστους συναλλαγής για διανοµή. Εδώ, 

υποθέτουµε ότι η αγορά ενοικίασης µπορεί να υπάρχει και ότι περιορίζει την 

τιµολογιακή συµπεριφορά του παραγωγού: αν ορίσει την τιµή πολύ υψηλά, οι 

καταναλωτές θα επιλέξουν την ενοικίαση. 

Λαµβάνοντας αυτό υπόψη, ας αναζητήσουµε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 

αγορά είναι η πιο επικερδής εναλλακτική. Αυτό θα συµβαίνει όταν: 

[ ]
1

b r r

k
u u t u t

k
− + > −

−
                  (8) 

Εκ νέου ρύθµιση µας δίνει: 

1
(2 )( )

b r
u u t

k
> − −                     (9) 

Γεγονός 3. Για µεγάλο k αν η ωφέλεια από την αγορά είναι µεγαλύτερη από τη διπλάσια 

καθαρή ωφέλεια της ενοικίασης, η αγορά είναι πιο επικερδής.  

∆ιαφορετικά, είναι πιο επικερδής η ενοικίαση. 

Μπορούµε να αναδιατυπώσουµε το αποτέλεσµα µε έναν τρόπο πιο διαισθητικό. Ας 

υποθέσουµε πως αν το βίντεο ενοικιαστεί, θα παρακολουθηθεί µία φορά, παράγοντας 

ωφέλεια ur=0. Αν αγοραστεί, θα παρακολουθηθεί m φορές, παράγοντας ωφέλεια 

ub=mu. Στην περίπτωση αυτή µπορούµε να ξαναγράψουµε την ανισότητα (9) ως 

1 1
2 2m u t

k k

   − + ≥ − −   
   

            (10) 

Αυτό θα ισχύει πάντα αν m≥2. Εποµένως: 

Γεγονός 4. Αν µια ταινία παρακολουθηθεί δύο ή περισσότερες φορές, θα είναι πιο 

επικερδές για τον παραγωγό να την πουλήσει παρά να τη νοικιάσει.  
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6.2.6. Προσδιορισµός του βέλτιστου µεγέθους οµάδας 

Στην ανάλυση που έγινε µέχρι τώρα k, ο αριθµός των αναγνωστών ανά βιβλίο ή 

θεατές ανά ταινία ήταν εξωγενής. Εδώ προσφέρουµε ένα µοντέλο για τον προσδιορισµό 

του αριθµού ισορροπίας. 

Υποθέστε ότι η βιβλιοθήκη αγοράζει ένα αντίγραφο ενός βιβλίου.5 Υποθέστε 

επίσης ότι κάθε αναγνώστης παίρνει το βιβλίο για µία εβδοµάδα και πως k αναγνώστες 

µοιράζονται το βιβλίο. Υποθέστε ότι το βιβλίο µοιράζεται µεταξύ των αναγνωστών 

τυχαία. Με πιθανότητα 1/k ο αναγνώστης παίρνει το βιβλίο αµέσως . και µε πιθανότητα 

1/k θα πρέπει να περιµένει 1,2,…..,k-1 εβδοµάδες. Εποµένως ο αναµενόµενος χρόνος 

αναµονής είναι (k-1)/2. 

Ας ορίσουµε µε 2w το νοµισµατικό αντίτιµο του κόστους αναµονής µιας 

εβδοµάδας. Το αναµενόµενο κόστος αναµονής είναι κατά συνέπεια w(k-1). Το κέρδος 

της οµάδας είναι το γεγονός ότι η τιµή του βιβλίου, b µοιράζεται σε k µέλη. Για να 

βρούµε το βέλτιστο µέγεθος της οµάδας θα πρέπει να λύσουµε  

min( 1)
k

b
k w

k
− +  

Η απάντηση σ’αυτό το πρόβληµα ελαχιστοποίησης είναι 

* / ,k b w=  

η οποία έχει ακριβώς τη συγκριτική στατική που κάποιος θα ανέµενε. 

Αυτό µας δίνει τη βέλτιστου µεγέθους οµάδα για µια δεδοµένη τιµή ενός βιβλίου. Η 

εξίσωση (7) µας έδωσε τη βέλτιστη τιµή για ένα δεδοµένο µέγεθος οµάδας. 

Αντικαθιστώντας από την εξίσωση (11) στην (7), η ισορροπία στην περίπτωση που το 

βιβλίο ενοικιάζεται είναι η λύση στην 

 

2

[ ( 1)].
r

b
k

w

b k u w k

=

= − −  

 

 

 

___________________________________________________________________ 

5
Η ανάλυση µπορεί εύκολα να επεκταθεί και στην περίπτωση πολλαπλών αντιγράφων. 
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Η λύση είναι 

 

2

2

                                               (12)

( )

4

r
rent

r
rent

u w
k

w

u w
b

w

+
=

+
=

 

Τα κέρδη του παραγωγού είναι 

.
2

rent r

rent

b u w
έ

k
κ ρδη

+
= =  

Αντίθετα από το προηγούµενο µοντέλο, τα κέρδη τώρα αυξάνονται µε το κόστος 

συναλλαγής της ενοικίασης. Μια αύξηση στο w µειώνει το µέγεθος της οµάδας και 

επίσης µειώνει την προθυµία για πληρωµή προκειµένου για ενοικίαση του 

αντικειµένου. Από τη στιγµή που τώρα υπάρχουν περισσότερες µικρότερες οµάδες, ο 

παραγωγός πουλά περισσότερα βίντεο αν και σε χαµηλότερη τιµή. Σ’αυτό το µοντέλο, 

τουλάχιστον, η επίδραση της πώλησης περισσότερων αντιγράφων καθορίζει την 

επίδραση της χαµηλότερης τιµής και της αύξησης των κερδών. 

Επιστρέφοντας στην περίπτωση αγοράς, η συµβατότητα κινήτρου λέει ότι οι 

καταναλωτές πρέπει να προτιµούν την ωφέλεια που απολαµβάνουν αγοράζοντας παρά 

την ωφέλεια που απολαµβάνουν µοιραζόµενοι µε άλλους καταναλωτές. Αν µοιράζονται 

βέλτιστα, θα θέσουν /k b w= , οπότε η συµβατότητα κινήτρου µειώνεται σε 

2 .
b r

u b u bw w− ≥ − +  

Αν ο περιορισµός αυτός δεν είναι δεσµευτικός, θα πρέπει να έχουµε b=ub που είναι η 

αδιάφορη λύση. 

Αν ο περιορισµός είναι δεσµευτικός θα πρέπει να λύσουµε: 

2

( 1)
b r

b
u b u w k

k

b
k

w

− = − − −

=
 

Υπάρχουν δύο λύσεις: 

2 ( )

( )
1

b r b r

b r

b u u w u u w

u u w
k

w

= − + − −

−
= −
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και 

2 ( )

( )
1

b r b r

b r

b u u w u u w

u u w
k

w

= − + + −

−
= +

 

Σηµειώστε ότι η πρώτη λύση εµπεριέχει την k<1, κάτι που είναι ανόητο, οπότε η 

δεύτερη λύση είναι η οικονοµικά λογική λύση. Όπως πριν, η τιµή στην περίπτωση της 

αγοράς αυξάνεται µε το κόστος συναλλαγής.  

Πότε η ισορροπία αγοράς είναι πιο επικερδής από την ισορροπία ενοικίου; Αυτό 

συµβαίνει όταν 

( ) 2 ( ) ,
2

r
b r b r

u w
u u w u u w

+
− + + − >  

ή 

2 3 4 ( ) 0.b r b ru u w u u w− + + − >  

Αυτό θα ισχύει σίγουρα αν 

3
.

2
b r

u u>  

Αν ub=mur, αυτό που χρειαζόµαστε µόνο είναι m>3/2. Ως εκ τούτου βρίσκουµε έναν 

ισχυρότερα ικανοποιητικό όρο από πριν ώστε η περίπτωση της αγοράς να είναι πιο 

επικερδής: 

Γεγονός 5. Αν ο θεατής παρακολουθήσει την ταινία περισσότερες από µία φορές, ο 

παραγωγός θα θέλει να την τιµολογήσει για αγορά παρά για ενοικίαση. 

 

6.2.7. Ορισµένα στοιχεία για τις πολλαπλές παρακολουθήσεις 

Τα παραπάνω µοντέλα προτείνουν ότι το κρίσιµο χαρακτηριστικό στον καθορισµό 

τιµολόγησης των βίντεο είναι πόσες φορές θα παρακολουθηθεί το βίντεο. Βίντεο τα 

οποία θα παρακολουθηθούν µόνο µία φορά είναι φυσικοί υποψήφιοι για ενοικίαση. 

Βίντεο τα οποία θα παρακολουθηθούν πολλές φορές είναι πιθανό να είναι περισσότερο 

επικερδή αν τιµολογηθούν χαµηλά για αγορά. 

Ο Alsop [1988α,β] [1,2] περιγράφει τη νεότερη ιστορία πωλήσεων βίντεο. Σύµφωνα 

µε τον Robert Klingensmith, πρόεδρο του τηλεοπτικού τµήµατος της Paramount, <<Θα 

πρέπει να εξετάσεις κάτι περισσότερο από τα Box office  για να ανακαλύψεις ποια 

βίντεο θα ήθελαν να έχουν στην κατοχή τους οι καταναλωτές>>.  
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Τα παιδιά είναι η οµάδα κοινού που θεωρείται ότι παρακολουθεί το ίδιο πράγµα 

επαναλαµβανόµενα και όπως ήταν αναµενόµενο, η µεγαλύτερη οµάδα βίντεο που 

τιµολογείται για αγορά είναι τα παιδικά βίντεο. Το 1991 ο απολογισµός των παιδικών 

βίντεο έφτασε τουλάχιστον στο µισό των best-sellers και στο 37% των συνολικών 

πωλήσεων (Blumenthal [1991] [4]). 

 

6.2.8. Ετερογενείς  προτιµήσεις 

Στην προηγούµενη ανάλυση, όλοι είχαν τις ίδιες προτιµήσεις, οπότε είτε αγόραζαν 

όλοι το βίντεο είτε νοίκιαζαν όλοι το βίντεο. Το ενδιαφέρον του προτύπου προκύπτει 

από την ανταλλαγή µεταξύ των δύο αποτελεσµάτων της διανοµής: το γεγονός ότι η 

προθυµία της οµάδας να πληρώσει είναι µεγαλύτερη από την προθυµία του ιδιώτη, 

εναντίον του γεγονότος ότι οι πωλήσεις στις οµάδες θα είναι µικρότερες από τις 

πωλήσεις σε ιδιώτες λόγω του κόστους συναλλαγής. 

Αν οι προτιµήσεις είναι ετερογενείς, προκύπτει µια νέα επίδραση: το γεγονός ότι 

διαφορετικές οµάδες µπορούν να διαλέξουν διαφορετικούς τρόπους να καταναλώσουν 

το προϊόν. Για παράδειγµα, άνθρωποι µε υψηλή προθυµία να πληρώσουν µπορούν να 

επιλέξουν να αγοράσουν το βίντεο, ενώ άνθρωποι µε χαµηλή προθυµία να πληρώσουν 

µπορούν να επιλέξουν να το νοικιάσουν. Αυτό επιτρέπει στον προµηθευτή να 

τιµολογήσει διαφορετικά το προϊόν για τις δύο οµάδες. 

Προκειµένου να εξετάσουµε το φαινόµενο αυτό, ας υποθέσουµε ότι υπάρχουν δύο 

οµάδες µε ωφέλειες παρακολούθησης uH και uL, µε uH >uL. Υποθέτουµε πως η ωφέλεια 

από την ιδιοκτησία είναι muH και muL αντίστοιχα και πως το κόστος συναλλαγής για 

διανοµή είναι tH και tL µε tH > tL. Θεωρούµε πως υπάρχουν Η τύποι υψηλής ωφέλειας 

και L τύποι χαµηλής ωφέλειας. ∆ιάφορες στρατηγικές τιµολόγησης είναι δυνατές. 

• Πώληση µόνο στους τύπους υψηλής ωφέλειας 

Στην περίπτωση αυτή η τιµή είναι b=muH και τα κέρδη είναι muHH. 

• Πώληση και στους δύο τύπους 

Η τιµή είναι b=muL και τα κέρδη είναι muL[H+L]. 

• Ενοικίαση και στους δύο τύπους 

Από τη στιγµή που πρέπει να έχουµε  

0,
L L

b
u t

k
− − =  
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έχουµε 

( )
L L

b k u t= −  

και τα κέρδη ισούνται µε  

[ ][ ].L L

H L
b u t H L

k k

 + = − +  
 

Συγκρίνοντας την έκφραση αυτή µε την περίπτωση ενοικίασης και στους δύο τύπους, 

βλέπουµε ότι η πώληση και στους δύο τύπους είναι περισσότερο επικερδής όταν m>1 

και tL>0. ∆ηλαδή, εφόσον υπάρχει επιπλέον ωφέλεια από την ιδιοκτησία και το κόστος 

συναλλαγής για τη διανοµή είναι θετικό, η πώληση και στους δύο τύπους επικρατεί της 

ενοικίασης και στους δύο τύπους. 

Όταν tL=0 και m=1 είναι εξίσου επικερδής και η πώληση και η ενοικίαση. Αυτό 

είναι το αποτέλεσµα του πρώτου µοντέλου που εξετάσαµε. 

• Πώληση στον καταναλωτή υψηλής ωφέλειας, ενοικίαση στον καταναλωτή 

χαµηλής ωφέλειας 

Αυτή είναι κατά πολύ η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση, απαιτεί εκτεταµένη ανάλυση. 

Υπάρχουν τέσσερις περιορισµοί όσον αφορά την τιµή: 

 

ο τύπος υψηλής ωφέλειας θέλει να πληρώσει                         0
H

mu b− ≥      (13) 

ο τύπος υψηλής ωφέλειας προτιµά να αγοράσει παρά να νοικιάσει          

                                                                             
H H H

b
mu b u t

k
− ≥ − −           (14) 

ο τύπος χαµηλής ωφέλειας θέλει να νοικιάσει 0
L L

b
u t

k
− − ≥                          (15) 

ο τύπος χαµηλής ωφέλειας προτιµά να νοικιάσει παρά να αγοράσει          

                                                                                  
L L L

b
u t mu b

k
− − ≥ −         (16) 

Συγκρίνοντας τη (14) και (16) έχουµε 

                 [( 1) ] [( 1) ]
1 1

H H L L

k k
m u t b m u t

k k

   − + ≥ ≥ − +   − −   
                         (17) 

Εφόσον uH>uL και tH>tL, θα υπάρχει πάντα µια τιµή b η οποία προκαλεί την 

προσωπική επιλογή. 
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Ο πωλητής θέλει να ορίσει την τιµή b όσο υψηλότερα µπορεί. Συγκρίνοντας τις 

εξισώσεις (17) και (13) βρίσκουµε ότι η τιµή µεγιστοποίησης του κέρδους πρέπει να 

ικανοποιεί 

min , [( 1) ]
1

H H H

k
b mu m u t

k

  = − +  −  
 

Η εξίσωση είναι κατά κάποιο τρόπο πιο κατανοητή αν εξετάσουµε την περίπτωση την 

οποία το k είναι µεγάλο. Στην περίπτωση αυτή το k/(k-1) τείνει στη µονάδα και η σχέση 

για το b µεταπίπτει στην  

{ }min 0,H H Hb mu t u≈ + −  

Υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, ανάλογα µε το ποιο συστατικό της δεύτερης 

έκφρασης είναι σχετικό. 

 

Περίπτωση 1. tH>uH (το κόστος συναλλαγής διανοµής για τους καταναλωτές υψηλής 

ωφέλειας υπερβαίνει την προθυµία τους να πληρώσουν.) 

Στην περίπτωση αυτή η τιµή θα τεθεί ίση µε την τιµή κράτησης των καταναλωτών 

υψηλής ωφέλειας, 
H

b mu≈ . Οι καταναλωτές χαµηλής ωφέλειας τότε, θα νοικιάσουν. 

Αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι η εξίσωση (15) θα ικανοποιείται για b=muH, που 

σηµαίνει 

0.H
L L

mu
u t

k
− − ≥  

Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη της αγοράς ενοικίασης επιτρέπει στον παραγωγό να 

κάνει διακρίσεις στην τιµολόγηση και να αυξάνει σαφώς τα κέρδη του: πουλάει την 

ίδια ποσότητα στην ίδια τιµή στους καταναλωτές υψηλής ωφέλειας και κερδίζει 

επιπλέον έσοδα από την πώληση στα καταστήµατα ενοικίασης για τους καταναλωτές 

χαµηλής ωφέλειας. 

 

Περίπτωση 2. tH<uH (το κόστος συναλλαγής διανοµής για τους καταναλωτές υψηλής 

ωφέλειας είναι µικρότερο από την προθυµία τους να πληρώσουν.) 

Στην περίπτωση αυτή η τιµή b είναι περίπου (m-1)uH+tH. Εδώ ο παραγωγός θα 

πρέπει να µειώσει την τιµή χαµηλότερα από την προθυµία των καταναλωτών υψηλής 

ωφέλειας να πληρώσουν, προκειµένου να τους κάνει να αγοράσουν παρά να 

νοικιάσουν. Τα κέρδη του παραγωγού στην περίπτωση αυτή είναι 
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[( 1) ]H H

b L
bH L m u t H

k k

 + = − + +  
 

Πότε τα κέρδη αυτά θα ξεπεράσουν τα κέρδη από την πώληση µόνο σε καταναλωτές 

υψηλής ωφέλειας, muHH; Κάποια άλγεβρα παρουσιάζει πως η περίπτωση αυτή θα 

εµφανιστεί όταν 

[ ] [( 1) ] 0
H H H H

L
t u H m u t

k
− + − + >  

Από τη στιγµή που ο πρώτος όρος είναι αρνητικός στην περίπτωση που εξετάζουµε, το 

κλειδί είναι η βαρύτητα του δεύτερου όρου. Προφανώς αν ο αριθµός των αντιγράφων 

που θα πουληθούν στην αγορά ενοικίασης, L/k, είναι αρκετά µεγάλος, τα κέρδη θα 

αυξηθούν όταν υπάρχει και η αγορά ενοικίασης/διανοµής. 

 

7. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Η BSA (Business Software Alliance) έχει εκδώσει ένα σχεδιάγραµµα για τη µείωση 

της πειρατείας λογισµικού και περιλαµβάνει: 

• Αύξηση δηµόσιας εκπαίδευσης και συνειδητοποίησης 

Η µείωση της πειρατείας λογισµικού µπορεί να απαιτεί µια θεµελιώδη µετατόπιση της 

δηµόσιας τοποθέτησης απέναντι στο λογισµικό. Η δηµόσια εκπαίδευση είναι εποµένως 

κρίσιµη όσον αφορά την αύξηση της συνειδητοποίησης της σπουδαιότητας χειρισµού 

πλεονεκτηµάτων του λογισµικού και σεβασµού της πνευµατικής δουλειάς µέσω της 

συµµόρφωσης µε την αδειοδότηση λογισµικού. Η εµπειρία έχει δείξει ότι οι 

εκστρατείες είτε δηµόσιες είτε ιδιωτικές, για την πειρατεία µπορούν να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικές. Επιπροσθέτως, η στήριξη πρωτοβουλιών κατευθυνόµενων από τη 

βιοµηχανία για προώθηση της επιχειρηµατικής πρακτικής της διαχείρισης και 

βελτιστοποίησης των αγορών λογισµικού, χρησιµοποίηση και συντήρηση – µια 

διαδικασία που είναι γνωστή σαν software asset management (SAM) – µπορεί να 

µειώσει την πειρατεία ενώ παράλληλα βοηθά κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και άλλους 

οργανισµούς να παράγουν µεγαλύτερη ωφέλεια από τα πλεονεκτήµατα του λογισµικού. 

Για παράδειγµα, η BSA προσφέρει ένα πλαίσιο που ονοµάζεται SAM Advantage 

(www.bsa.org/samadvantage). 
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• Εφαρµογή της συνθήκης πνευµατικών δικαιωµάτων WIPO 

Το 1996, σε άµεση απάντηση στην αυξανόµενη απειλή της πειρατείας στο ∆ιαδίκτυο, 

µέλη της οργάνωσης παγκόσµιας πνευµατικής ιδιοκτησίας (WIPO) κατέληξε σε νέες 

συνθήκες πνευµατικών δικαιωµάτων για  να επιτρέψει την καλύτερη επιβολή µέτρων 

ενάντια στην ψηφιακή και διαδικτυακή πειρατεία. Από τότε, 90 περίπου χώρες έχουν 

ασπαστεί τις συνθήκες της WIPO. Περίπου 2.000.000.000 άνθρωποι έχουν σήµερα 

πρόσβαση στο διαδίκτυο – αυξάνοντας τη δύναµη και τις προοπτικές του λογισµικού, 

ανοίγοντας όµως επίσης νέες πόρτες στους πειρατές για να διανείµουν τα προϊόντα 

τους. Για να διασφαλίσουν την προστασία κατοχυρωµένων πνευµατικά εργασιών στην 

ψηφιακή εποχή, θα πρέπει οι χώρες να αναβαθµίσουν τους νόµους περί προστασίας 

πνευµατικών δικαιωµάτων για να εφαρµόσουν τις WIPO υποχρεώσεις τους. Μεταξύ 

άλλων, οι µετρήσεις αυτές διασφαλίζουν ότι οι προστατευµένες εργασίες δεν θα 

διατίθενται διαδικτυακά χωρίς την άδεια του δηµιουργού και πως τα εργαλεία 

προστασίας από αντιγραφή δεν θα παρακάµπτονται. 

• ∆ηµιουργία ισχυρών και εφαρµόσιµων µηχανισµών επιβολής από το TRIPS 

Ισχυροί νόµοι περί πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητοι – αλλά χωρίς 

αποτελεσµατική επιβολή που διασχίζει τα ∆ιεθνή σύνορα και επεκτείνεται σε όλες τις 

πλατφόρµες Πληροφορικής. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους απέναντι στις συµφωνίες για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (TRIPS- World Trade Organization’s Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement), υιοθετώντας και 

εφαρµόζοντας νόµους που συµφωνούν µε τους διεθνείς κανόνες για την προστασία των 

δικαιωµάτων IP. Οι νόµοι αυτοί θα πρέπει επίσης να παρέχουν πλήρη προστασία έναντι 

και στη σθεναρή επιβολή της κατάχρησης και στην παράβαση των νέων καινοτοµιών 

λογισµικού, όπως οι τεχνολογίες της νεφοϋπολογιστικής (cloud computing). 

• Επιτάχυνση της επιβολής µε τους δεσµευµένους πόρους 

Πάρα πολύ συχνά, οι κλέφτες λογισµικού δεν αντιµετωπίζονται τόσο σοβαρά όσο άλλοι 

εγκληµατίες και η τιµωρία είναι πάρα πολύ ασήµαντη για να αποτελέσει έναν 

αποτελεσµατικό αποτρεπτικό παράγοντα. Οι χώρες µπορούν να ανυψώσουν την 

επιβολή πνευµατικής ιδιοκτησίας µε: 

• ∆ηµιουργία ειδικευµένων µονάδων ενίσχυσης ΙΡ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο 

και παροχή αφιερωµένων πόρων στην έρευνα και δίωξη των κλεφτών ΙΡ. 
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• Αύξηση διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ των αστυνοµιών και άλλων 

αντιπροσωπειών επιβολής, για τη βελτίωση συντονισµού επιβολής νόµου σε 

πολλές χώρες και 

• Υποστήριξη της κατάρτισης της επιβολής νόµου και των ανώτερων δικαστικών 

υπαλλήλων (συµπεριλαµβανοµένης της ίδρυσης εξειδικευµένων δικαστηρίων 

όπου κρίνεται απαραίτητο) και την παροχή καλύτερων τεχνικών υπηρεσιών 

προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη 

γραµµή αντιµετώπισης της πειρατείας είναι εξοπλισµένοι µε τα εργαλεία που 

είναι απαραίτητα για την αντιµετώπιση της µεταβαλλόµενης φύσης των 

κλεφτών ΙΡ. 

• Καθοδηγούµενοι από παράδειγµα 

Επειδή οι κυβερνήσεις είναι ο µεγαλύτερος χρήστης λογισµικού στον κόσµο, αποτελεί 

έναν από τους αποτελεσµατικότερους µηχανισµούς για τη δηµόσια πειθώ της ενεργούς 

κυβερνητικής διαχείρισης των δικών της προτερηµάτων λογισµικού και αποστολής 

ξεκάθαρου µηνύµατος ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί την πειρατεία. Οι κυβερνήσεις 

µπορούν να αποτελέσουν παράδειγµα για τον ιδιωτικό τοµέα ακολουθώντας την 

εφαρµογή πολιτικών SAM (Software Asset Management), που απαιτούν τη χρήση 

νόµιµου λογισµικού από όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες και προώθηση της χρήσης 

νόµιµου λογισµικού από τους αναδόχους και τους προµηθευτές των δηµόσιων 

υπηρεσιών. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ποσοστά πειρατείας λογισµικού και εµπορική αξία λογισµικού χωρίς άδεια. 
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*Οι χώρες BRIC είναι οι Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα. 

Πηγή: 8η ετήσια παγκόσµια µελέτη πειρατείας λογισµικού της BSA/IDC, Μαϊος 2011 
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