Rata pirateriei software continuă să scadă în România
Business Software Alliance a publicat rezultatele celui de‐al șaptelea studiu
”Global Software Piracy Study”

București, 14 mai 2010 ‐ Rata pirateriei software a scăzut în România cu un punct procentual, situându‐
se la 65% în 2009 față de 66% în 2008. În același timp, valoarea comercială a software‐ului ilegal a ajuns
la 183 milioane de dolari în 2009.
Acestea sunt o parte din concluziile celui de‐al șaptelea studiu privind pirateria software realizat de
Business Software Alliance, asociație internațională ce reprezintă industria mondială de software,
împreună cu IDC. Conform acestui studiu, rata pirateriei software a scăzut în 54 de țări, în ciuda crizei
economice globale. Rata pirateriei software în Uniunea Europeana ramâne la valoarea de 35% pentru al
treilea an consecutiv, deși rata pirateriei a crescut pe mai multe piețe din vestul Europei, printre care
Austria, Germania, Grecia și Italia.
Francisco Mingorance, Senior Director of Government Affairs, BSA: “Industria software se bazează pe
protecția puternică a proprietății intelectuale și pe aplicarea legii pentru a combate încălcarea
drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator. Însă, având în vedere stagnarea ratei
pirateriei software pe multe piețe europene, guvernele trebuie să ia în considerație mijloace adiționale
pentru a obține progresul în această direcție. Includerea verificării activelor software în controalele
referitoare la taxa pe valoarea adăugată (TVA) ar putea conduce la scăderea pirateriei software și la
generarea de venituri suplimentare la bugetele naționale. Pe masură ce aplicațiile software de business
evoluează, combinând produsele software tradiționale la pachet cu aplicațiile de servicii de tip clouding,
verificările referitoare la TVA pentru software‐ul de business ar încuraja gestionarea mai eficientă a
activelor software în cadrul companiilor și ar descuraja utilizarea de software fără licență, contribuind
totodată la suplimentarea atât de necesară a bugetelor de stat.”
În ultimii cinci ani, rata pirateriei software a scăzut 7 procente în România, de la 72% la 65%; această
tendință se datorează și eforturilor continue atât din partea industriei de business software,
reprezentată de BSA, cât şi din partea autorităţilor naţionale. Numeroase campanii, orientate spre
creşterea nivelului de cunoaştere şi respectare a proprietăţii intelectuale, pe de o parte, dar şi spre
aplicarea legii şi asigurarea respectării drepturilor de autor, pe de altă parte, şi‐au dovedit eficienţa.
România a înregistrat în 2009 primele condamnări penale pronunțate împotriva unor societăți
comerciale pentru încălcări ale drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator, în mod
cumulativ cu condamnarea administratorilor societăților respective, precum şi acţiuni și verificări eficace
ale autorităţiilor în cazuri de utilizare de software fără licenţă în cadrul companiilor şi a instituţiilor.
Magda Popescu, avocat al BSA în România: "Scăderea ratei pirateriei software în România, în condiţiile
în care la nivel mondial aceasta a crescut, dovedeşte faptul că eforturile de combatere a fenomenului au
dat rezultate. Acţiunile de aplicare a legii, combinate cu cele de informare şi conştientizare a publicului

cu privire la riscurile pirateriei, întreprinse de industria software şi autorităţile locale, au generat
reducerea pirateriei software pe piaţa românească de IT, afectată de criză. Desigur, alte evoluții asociate
pe piața software au contribuit la aceste rezultate pozitive. Atât industria de profil, cât şi autorităţile
trebuie să prioritizeze în continuare combaterea fenomenului, întrucât există un mare potenţial pentru
economia românească în ansamblul său în cazul unei scăderi semnificative a ratei pirateriei software."
Un studiu BSA/IDC din 2008 pe tema impactului economic al reducerii ratei pirateriei arată că scăderea
cu 10% a ratei pirateriei software în patru ani la nivel global poate crea 500.000 de locuri de muncă,
injectând totodată aproximativ 140 miliarde de dolari în economiile locale.
Studiul BSA/IDC Global Software Piracy Study 2009 a analizat pirateria software în mai bine de 60 de
ţări, luând în considerare condiţiile pieţelor locale şi estimând ratele pirateriei software pentru PC‐uri în
întreaga lume. Studiul acoperă pirateria tuturor programelor care rulează pe PC‐uri, inclusiv desktopuri,
laptopuri și ultraportabile (plus noile netbook‐uri). Studiul ia în calcul sistemele de operare, software‐ul
de sistem, cum ar fi pachetele de baze de date și de securitate, și aplicațiile software. Software‐ul free
legal și software‐ul open source sunt acoperite de studiu. Nu este inclus software‐ul care rulează pe
servere sau mainframe‐uri.
Determinarea ratei globale a pirateriei software PC a necesitat colectarea de date din 182 de surse și
evaluarea tendințelor cu privire la PC‐uri și software din fiecare din cele 116 economii. Această activitate
s‐a desfășurat pe o durată mai mare de 6 luni, a inclus date proprii ale IDC referitoare la livrările de
software și hardware, studierea a peste 10.000 de utilizatori casnici și de tip corporatist, precum și
munca a peste 60 de analiști IDC la nivel mondial. Studiul complet poate fi consultat la
www.bsa.org/globalstudy. Pentru detalii suplimentare, va rugam sa sunati la BSA Infoline : 021 311‐1628
sau sa trimiteti un e‐mail la bsaromania@bsa.org.
Despre BSA
Business Software Alliance (www.bsa.org) este cel mai important promotor al industriei software,
acționând în 80 de țări pentru dezvoltarea piețelor de software și crearea condițiilor favorabile inovării și
dezvoltării. Guvernele și partenerii din industrie așteaptă de la BSA abordări aprofundate cu privire la
probleme cheie de politică și legislație, recunoscând că software‐ul joacă un rol critic în generarea de
progres economic și social în rândul tuturor națiunilor. Companiile membre BSA investesc milioane de
dolari în fiecare an în economiile locale, locuri de muncă de calitate și soluții de nouă generație care să
ajute persoanele din întreaga lume să fie mai productive, conectate și în siguranță. Printre membrii BSA
se numară: Adobe, Apple, Autodesk, AVEVA, Bentley Systems, Bitdefender, CNC, Corel, Dassault
Systèmes SolidWorks Corporation, Graphisoft, Kepler‐Rominfo, Microsoft, Progress Software, Romsym
Data, Siemens, Siveco, Softwin, Symantec şi The MathWorks.
Despre IDC
IDC este un furnizor de top la nivel global de servicii de cercetare a pieţei, servicii de consultanţă şi
evenimente pentru pieţele tehnologiei informaţiei, telecomunicaţiilor şi tehnologiilor adresate
consumatorilor. IDC ajută profesioniştii IT, managerii companiilor şi comunitatea investitorilor să ia

decizii pe baza datelor de piaţă, pentru a putea realiza achiziţii de tehnologie şi strategii de business.
Peste 1.000 de analişti IDC din 110 de ţări oferă expertiză la nivel global, regional şi local cu privire la
tendinţele şi oportunităţile referitoare la tehnologie. Pentru mai mult de 45 de ani, IDC a oferit analize
strategice pentru a ne ajuta clienţii să‐şi realizeze obiectivele cheie de business. IDC este parte a IDG,
companie lider mondial în domeniul media, cercetare şi evenimente pentru tehnologie. Mai multe
informaţii despre IDC sunt disponibile la www.idc.com.

