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РІВЕНЬ КОМП'ЮТЕРНОГО ПІРАТСТВА В УКРАЇНІ ЗРІС НА 1%
Київ, 14 травня 2009 року - Рівень піратства програмного забезпечення (ПЗ) на
персональних комп'ютерах (ПК) в Україні у 2008 році виріс на 1 процентний пункт (до 84%)
у порівнянні з 2007 роком. При цьому в половині з 110 охоплених дослідженням країн світу
рівень піратства знизився, і лише в 15% - зріс. Втрати галузі від комп'ютерного піратства в
Україні у 2008 році зросли до 534 млн. дол США.
Ці цифри отримані з результатів шостого щорічного міжнародного дослідження
комп'ютерного піратства, оприлюднених сьогодні Асоціацією виробників програмного
забезпечення (Business Software Alliance, BSA) - міжнародним об'єднанням, що
представляє інтереси глобальної індустрії ПЗ. Дослідження було проведене у 110 країнах
компанією IDC, провідною міжнародною компанією у сфері досліджень і прогнозування
для галузі інформаційних технологій (ІТ).
«Це дослідження підкреслює, як багато нам ще належить зробити в Україні для
подальшого зниження рівня піратства», - заявив Даніїл Ключніков, голова Комітету BSA в
Україні. - «У нинішніх умовах економічної невизначеності вкрай важливо, щоб компанії не
обрали шлях сумнівної економії через використання неліцензованого ПЗ, оскільки це
може посилити негативний вплив на їх бізнес, споживачів, а також національну та
глобальну економіку».
Рівень піратства в Україні залишається дуже високим. Найістотніша його зміна була
зафіксована у 2005 році, коли рівень піратства скоротився до 85% у порівнянні з
показником в 91%, що спостерігався у 2003-2004 роках. З того часу рівень комп'ютерного
піратства в Україні залишається практично незмінним на рівні 83-85%.
Комп'ютерне піратство впливає не тільки на доходи компаній у цій сфері. Результати
опублікованого у січні 2008 року дослідження IDC показали, що зниження рівня піратства
може створити сотні тисяч робочих місць, а також ефект для економічного розвитку, який
вимірюється у мільярдах доларів і супроводжується зростанням податкових надходжень,
що можуть бути спрямовані на фінансування бюджетних програм і служб на місцевому
рівні.
Інші ключові висновки останнього дослідження:
•

Серед 110 обстежених країн, рівень піратства ПЗ знизився у 57 країнах, залишився
незмінним у 36 країнах і виріс лише в 16 державах. Однак оскільки світовий ринок ПК
найшвидше зростав у країнах з високим рівнем піратства, світовий рівень піратства
виріс в 2008 році на 3 процентних пункти до 41%.

•

У Центральній та Східній Європі найвищий рівень піратства спостерігається в Грузії
(95%), Вірменії (92%), Азербайджані та Молдові (обидві - 90%). Країни з найнижчим
рівнем піратства в регіоні: Чехія (38%), Угорщина (42%) та Словаччина (43%).
Найбільших успіхів досягла Росія, де за рік рівень піратства знизився на 5 п.п. до 68%
(а за шість років показник знизився на 19 пунктів).

•

Хоча на країни, що розвиваються, припадає 45% світового ринку ПК і комплектуючих,
їх роль на світовому ринку ПЗ становить менше 20%. Якщо б вага цих країн на ринку
ПЗ була такою ж, як і на ринку комп'ютерної техніки, то ринок ПЗ зростав би на 40
млрд. дол США на рік. При цьому зниження світового рівня піратства лише на 1
процентний пункт на рік додало б ІТ-галузі доходів на 20 млрд. дол США.

•

Розповсюдження доступу до Інтернету буде розширювати пропозицію піратського ПЗ.
Протягом наступних п'яти років у країнах, що розвиваються, до мережі додасться ще
460 млн. чоловік. Найвище зростання буде спостерігатися серед приватних осіб і
малого бізнесу, серед яких рівень піратства зазвичай вище, ніж серед великих
підприємств і державних установ.

Глобальна економічна рецесія по-різному впливає на комп'ютерне піратство - говорить
дослідження. За словами керівника досліджень IDC Джона Гантца (John Gantz), в умовах
скорочення фінансових можливостей споживачі можуть продовжити термін експлуатації
своїх ПК. Це може призвести до зростання рівня піратства, оскільки на старих ПК
присутність інстальованого неліцензійного ПЗ є досить імовірною. Однак потреба у
мобільних пристроях стимулює попит на недорогі «нетбуки», які часто поставляються з
встановленим легітимним ПЗ. У той же час бізнес все більше використовує програми для
управління програмним забезпеченням (Software Asset Management, SAM) задля
зменшення витрат на інформаційні технології.
«У будь-якому випадку, вартість ПЗ - це тільки один з факторів, які стимулюють
комп'ютерне піратство», - говорить Джон Гантц. - «Економічна криза безумовно вплине частково негативне, частково позитивне - але вона буде всього лише одним з багатьох
факторів і може не проявитися вповні на той момент, коли ми отримаємо показники за
2009 рік».
Асоціація BSA підтримує стратегію щодо зниження рівня піратства та забезпечення
відповідних економічних вигід, що включає п'ять напрямків:
•

навчати та інформувати суспільство щодо цінності інтелектуальної власності та
ризиків, пов'язаних з використанням неліцензійного ПЗ;

•

вдосконалювати національні закони про авторське право з метою включення до них
зобов'язань Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), спрямованих на
забезпечення ефективнішої боротьби з комп'ютерним піратством і онлайн-піратством;

•

створювати потужні правозахисні механізми, в тому числі жорсткі антипіратські закони,
відповідно до вимог Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності
(TRIPS) Всесвітньої торгової організації;

•

виділяти значні ресурси держави на вирішення проблеми, в тому числі шляхом
підтримки роботи національних підрозділів по захисту інтелектуальної власності,
міжнародного співробітництва, а також навчання співробітників правоохоронних і
судових органів;

•

подавати приклад, впроваджуючи заходи з управління ПЗ та вимагаючи від
державного сектора використання винятково легітимного ПЗ.

Дослідження охоплює 110 країн. Його провела IDC, провідна міжнародна компанія у сфері
досліджень та прогнозування для галузі інформаційних технологій (ІТ). Дослідження
вивчає піратство стосовно будь-якого платного програмного забезпечення, яке
використовується на персональних комп'ютерах (від настільних до ультрапортативних).
Інші типи ПЗ, зокрема програми для серверів і мейнфреймів, не є об'єктами дослідження.
IDC використовувало закриту статистику щодо поставок ПЗ та ПК. З метою підтвердження
тенденцій піратства ПО аналітики IDC працювали в більш ніж 60 країнах.
З докладнішою інформацією про дослідження
ознайомитися за адресою: www.bsa.org/globalstudy.
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Інформація про BSA
Асоціація виробників програмного забезпечення Business Software Alliance (www.bsa.org) –
провідна некомерційна міжнародна організація, діяльність якої спрямована на просування
безпечного і легального використання програмного забезпечення в сучасному цифровому світі.
Асоціація поєднує і діє в інтересах учасників – міжнародних виробників програмного забезпечення.
Асоціація взаємодіє з урядами країн і представлена на міжнародних ринках. Учасники Асоціації
представляють одну з галузей, що найбільш динамічно розвиваються. Програми й ініціативи BSA
спрямовані на розвиток інноваційних технологій і сприяння в розробці відповідних законодавчих
інструментів, що забезпечують захист авторського права й інформаційну безпеку в усіх сферах
бізнесу. Учасниками Асоціації є такі компанії, як Adobe, Altium, Apple, Autodesk, Avid, Bentley
Systems, Centennial Software, CNC, Corel, Enteo Software, Famatech,, Microsoft, Mindjet Corporation,
Monotype, O&O Software, Quark, Siemens PLM Software, SolidWorks, Staff&Line, Symantec, Tekla і
The MathWorks.
Свою діяльність в Україні Business Software Alliance розпочала на початку 2008 року. Сайт BSA,
покликаний допомогти запобігти росту рівня піратства, де публікується детальна інформація з
проблем неліцензійного використання ПЗ на українському ринку, знаходиться за адресою
http://www.bsa.org/ukraine.
Інформація про IDC
IDC є провідним глобальним постачальником достовірної інформації про стан ринку інформаційних
технологій, телекомунікацій та побутової техніки. IDC допомагає ІТ-професіоналам, директорам
компаній та інвестиційній громаді приймати зважені рішення про технологічні придбання та
розвиток стратегії бізнесу. Маючи понад 900 аналітиків, IDC володіє унікальною можливістю
проводити дослідження на глобальному, регіональному та місцевому рівні у понад 90 країнах світу.
Більше 45 років IDC надає стратегічну інформацію, яка допомагає нашим клієнтам вирішувати
ключові бізнес-задачі. IDC є підрозділом компанії IDG, лідера у сфері електронних засобів масової
інформації, технологічних досліджень та організації виставок. З додатковою інформацією ви
зможете ознайомитися на сайті IDC за адресою www.idc.com.

