SPADEK PIRACTWA KOMPUTEROWEGO W POLSCE O 2%
BSA OGŁOSIŁO WYNIKI WIATOWEGO BADANIA PIRACTWA KOMPUTEROWEGO
Warszawa, 11 maja 2010 r. - Według najnowszego badania skali piractwa komputerowego
na wiecie przeprowadzonego przez IDC na zlecenie BSA, 54% oprogramowania u ywanego
w Polsce jest nielegalnego pochodzenia. To o 2% mniej ni w roku 2008. Warto
nielegalnego oprogramowania w Polsce oszacowano na 506 milionów dolarów.
Powy sze dane wynikaj z badania skali piractwa komputerowego na wiecie, przeprowadzonego
po raz siódmy we współpracy pomi dzy Business Software Alliance, mi dzynarodow organizacj
reprezentuj c wiatowy przemysł informatyczny oraz IDC, czołow niezale n firm badawcz monitoruj c
rynek IT. Badaniem obj to 111 pa stw.
W ród 27 krajów Unii Europejskiej, Polska zaj ła 5 miejsce od ko ca, awansuj c o 1 pozycj
w stosunku do roku ubiegłego. Krajami o wy szej skali piractwa s w Unii Europejskiej jedynie:
Łotwa 56%, Grecja 58%, Rumunia 65% oraz Bułgaria 67%. Pod wzgl dem warto ci nielegalnego
oprogramowania Polska znalazła si na 7 miejscu.

Z raportu wynika tak e, e w 2009 r., pomimo ogólno wiatowej recesji gospodarczej, skala piractwa
komputerowego zmalała w 54 krajach, a wzrosła jedynie w 19. Ta tendencja nie miała jednak wpływu na
redni wiatow piractwa komputerowego, która wzrosła z 41% do 43%. Wzrost ten wynika

z dynamicznego rozwoju du ych rynków, takich jak Chiny, Indie czy Brazylia, gdzie poziom piractwa jest
wysoki.
„Tegoroczny raport IDC pokazuje pewien post p w ogólno wiatowej walce z nielegalnym
oprogramowaniem, ale ci gle pozostaje wiele do zrobienia w tym zakresie — powiedział
Robert Holleyman, prezydent BSA. — „Piractwo komputerowe ogranicza rozwój innowacji, tworzenie
nowych miejsc pracy, lokalny wzrost gospodarczy i pozbawia rz dy istotnych wpływów z podatków.”
Według IDC piractwo komputerowe ma negatywny wpływ nie tylko na dochody przemysłu
informatycznego, ale tak e na dochody Skarbu Pa stwa i sytuacj na rynku pracy, a w konsekwencji na cał
gospodark . Według innego raportu IDC na temat korzy ci ekonomicznych wynikaj cych
z ograniczenia piractwa oprogramowania komputerowego z 2008 r.1 dziesi cioprocentowy spadek piractwa
oprogramowania
komputerowego
w
Polsce
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1900 nowych miejsc pracy, pozwoliłby zwi kszy przychody firm w Polsce o kwot równowart
1,1 mld USD oraz przyniósłby rz dowi wpływy z podatków na poziomie równowarto ci 110 mln USD. IDC
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3-4 dolary dochodu dla lokalnych usług i firm dystrybucyjnych.
Bartosz Malinowski, przewodnicz cy lokalnego komitetu BSA w Polsce uwa a, e zmniejszenie skali piractwa
w Polsce pozwala oceni , e działania prawne i edukacyjne BSA, zmierzaj ce do ograniczenia zjawiska
piractwa oprogramowania w Polsce przynosz pozytywne rezultaty. „B dziemy kontynuowa współprac z
administracj rz dow i samorz dow oraz z polskimi firmami na rzecz zwi kszenia wiadomo ci znaczenia
własno ci intelektualnej i zagro e zwi zanych z nielegalnym oprogramowaniem, w tym negatywnego
wpływu piractwa na polsk gospodark ” — dodaje Malinowski.
Piractwo nara a równie konsumentów na ryzyko infekcji ich komputerów zło liwym oprogramowaniem.
„Mówi c
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o kradzie to samo ci, dost p do prywatnych i poufnych danych czy wykorzystanie bez naszej wiedzy
naszego komputera przez cyberprzest pców. To ryzyko b dzie wzrasta , zwa ywszy i zorganizowana
przest pczo ju na dobre zadomowiła si w Internecie” — wyja nia Malinowski.
Bartłomiej Witucki, koordynator i rzecznik BSA w Polsce, komentuj c wyniki raportu, wskazuje
najpowa niejsze przeszkody w zmniejszeniu skali piractwa komputerowego: „Spadek o 2% cieszy, ale
trudno oczekiwa znacznego obni enia skali piractwa bez zasadniczej poprawy w zakresie czasu trwania
post powa s dowych. Ich przewlekło , obok przyzwolenia społecznego na kradzie własno ci intelektualnej,
to najwi ksza przeszkoda. Zwi kszenie sprawno ci s dów to zadanie rz du – niestety niezmiennie od lat nie
wida poprawy. Natomiast problem przyzwolenia społecznego wymaga konsekwentnej edukacji. Przede
wszystkim w zakresie zagro e bezpiecze stwa informatycznego zwi zanych z korzystaniem z nielegalnego
oprogramowania, ale tak e ryzyka odpowiedzialno ci prawnej, z której wielu u ytkowników nie zdaje sobie
sprawy.”

Kluczowe wnioski z raportu:








skala piractwa zmniejszyła si w 54 ze 111 pa stw obj tych badaniem, chocia ogólno wiatowy
wska nik piractwa komputerowego wzrósł z 41% w 2008 r. do 43% w 2009 r.;
warto pirackiego oprogramowania wyniosła w 2009 r. 51,4 miliarda dolarów;
Stany Zjednoczone, Japonia oraz Luksemburg utrzymały w ród krajów obj tych badaniem pozycj
liderów o najni szej skali piractwa komputerowego, odpowiednio 20, 21 i 21%;
w ród krajów o najwy szej skali piractwa znalazły si Gruzja, Zimbabwe oraz Mołdawia
(ponad 90%);
czynniki, które wpłyn ły na zmniejszenie skali piractwa komputerowego to: programy legalizacyjne
prowadzone przez dostawców oprogramowania, rz dowe oraz bran owe kampanie edukacyjne,
działania prawne, zmiany technologiczne i coraz szersze zastosowanie systemów zarz dzania
prawami cyfrowymi (DRM – Digital Rights Management), a tak e coraz cz stsze stosowanie przez
firmy
i
instytucje
procedur
zarz dzania
oprogramowaniem
(SAM – Software Asset Management);
czynniki, które wpłyn ły na zwi kszenie skali piractwa komputerowego to: dynamiczny wzrost
rynku komputerów osobistych, wi kszy udział w rynku starszych komputerów, w których

nielicencjonowane oprogramowanie jest bardziej rozpowszechnione, a tak e coraz bardziej
skomplikowane działania piratów komputerowych i cyberprzest pców.
Badanie obejmuje wszelkie oprogramowanie instalowane w komputerach osobistych, w tym laptopy,
netbooki i inne urz dzenia przeno ne. Obejmuje systemy operacyjne, bazy danych, pakiety bezpiecze stwa i
aplikacje u ytkowe, a tak e oprogramowanie darmowe (freeware) oraz open source. Nie obejmuje
natomiast serwerów ani systemów typu mainframe. IDC w opracowaniu wyników globalnych wzi ło pod
uwag dane statystyczne dotycz ce dostaw oprogramowania i sprz tu komputerowego oraz skorzystało z
pomocy swoich analityków w ponad 60 krajach.
Wi cej szczegółów na: www.bsa.org/globalstudy
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***
Business Software Alliance (www.bsa.org) jest najbardziej znanym na wiecie reprezentantem bran y oprogramowania komputerowego,
działaj cym w 80 krajach na rzecz rozwoju rynku informatycznego oraz na rzecz stworzenia warunków dla wzrostu innowacyjno ci. Rz dy
oraz partnerzy bran owi korzystaj z wiedzy oraz do wiadcze BSA w kluczowych kwestiach dotycz cych polityki publicznej i prawa, zdaj c
sobie
spraw ,
e
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rol
w
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rozwoju
gospodarczego
i społecznego na całym wiecie. Członkowie BSA inwestuj miliardy dolarów rocznie w rozwój lokalnej gospodarki, tworzenie nowych
miejsc pracy oraz nowoczesnych rozwi za , które pomagaj ludziom na całym wiecie w komunikacji oraz zwi kszeniu wydajno ci
i bezpiecze stwa. Członkami BSA s mi dzy innymi: Adobe, Altium, Apple, Asseco Poland S.A., Attachmate, Autodesk, AVEVA, Bentley
Systems, CNC, Corel, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, DBA Lab S.p.A., Mamut, Microsoft, NedGraphics, Progress Software, O&O
Software, Scalable Software, Siemens, Symantec, Tekla and The MathWorks.

***
International Data Corporation (IDC) jest wiod cym na wiecie dostawc informacji rynkowych, usług doradczych i rozwi za dla
sektorów technologii informacyjnej i telekomunikacji. IDC wspiera profesjonalistów z bran y IT, mened erów i inwestorów w
podejmowaniu opartych na faktach decyzji w sprawie zakupów technologii i strategii biznesowej. Ponad 1000 analityków IDC
w ponad 110 krajach zapewnia fachow wiedz , w skali globalnej, regionalnej i lokalnej w zakresie mo liwo ci i trendów technologii oraz
przemysłu. Od ponad 46 lat IDC zapewnia strategiczn wiedz , która pomaga klientom osi ga kluczowe cele biznesowe. IDC nale y do
grupy IDG, czołowej wiatowej firmy działaj cej na rynku mediów, technologii i bada . Wi cej informacji pod adresem www.idc.com.
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