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SANTRAUKA 
Europos piliečiai ir intelektinė nuosavybė: suvokimas, informuotumas ir elgesys 

 

2013 m. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba užsakė tyrimą „Europos piliečiai ir 
intelektinė nuosavybė: suvokimas, informuotumas ir elgesys“, kuriuo siekta ištirti europiečių požiūrį į IN 
teises: kiek jie paiso šių teisių ir bendrą šios srities supratimą. Šiame 2016 m. atliktame tyrime 
pateikiama atnaujinta analizė ir, remiantis kiekybine apklausa bei literatūros apžvalga, gauti atsakymai 
palyginami su 2013 m. tyrimo rezultatais. Tyrime apklausti ES valstybių narių piliečiai ir kiekvienos iš 28 
valstybių narių gyventojai, vyresni nei 15 metų. Iš viso atlikta 26 555 interviu. 

80 proc. klausimyno klausimų buvo panašūs į 2013 m. tyrimo klausimus; taip buvo siekiama gauti su 
2013 m. tyrimo rezultatais palyginamus duomenis, kuriais remiantis būtų galima nustatyti tendencijas. 
Įtraukta ir naujų klausimų, kuriais siekiama sudaryti sąlygas išsamiau ištirti 2013 m. tyrimo įžvalgas ir 
įvertinti jų raidą.  
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EUROPIEČIŲ INFORMUOTUMAS APIE IN IR POŽIŪRIS Į IN 
Europos piliečiai ir intelektinė nuosavybė: suvokimas, informuotumas ir elgesys 

 

BENDRAS SUBJEKTYVUS SUPRATIMAS APIE IN DIDĖJA, TAČIAU JIS 
MAŽĖJA TARP JAUNESNĖS KARTOS ATSTOVŲ 
 

Bendras subjektyvus supratimas apie IN, palyginti su 2013 m., padidėjo, tačiau už šio padidėjusio 
rodiklio slypi tam tikri neatitikimai. Nors apklaustų europiečių, teigiančių, kad jie „gana gerai“ supranta 
IN, procentinis dydis išaugo 10 procentinių punktų, atrodo, kad supratimo lygis sumažėjo, nes 
respondentų, kurie į klausimą apie supratimą atsakė „labai gerai“, dalis sumažėjo. 

Pastaba. (+ xx) (– xx) (=) rodo, kaip rezultatai pasikeitė nuo 2013 m. 

 

 

 

Verta pažymėti, kad bendras „geras“ supratimas nuo 2013 m. padidėjo tarp 25–54 metų apklausos 
dalyvių (+5 procentiniai punktai) ir išlieka stabilus tarp 55 metų ir vyresnių respondentų. Visgi to paties 
negalima pasakyti apie jauniausius respondentus. Kaip ir 2013 m., jauniausios kartos „geras“ supratimo 
lygis yra žemiausias, palyginti su kitomis amžiaus grupėmis, ir šis supratimo lygis mažėja: 64 proc. 
apklaustų 15–24 metų europiečių nurodo, kad iš esmės gerai supranta IN, palyginti su 68 proc. rodikliu 
2013 m. 

 

 

 

 

23%

52%

13%

8%4%

Labai prastai  

Labai gerai 

Greičiau gerai 

Greičiau prastai 

Iš viso „gerai“ 
75% 

Nežino / Nėra duomenų (+2) 
(+10) 

(-8) 

Iš viso teigiamų atsakymų  
(„labai gerai“ + „greičiau gerai“) 
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VIS DAŽNIAU PRIPAŽĮSTAMA, KAD IN PADEDA APSAUGOTI IŠRADĖJŲ, 
KŪRĖJŲ IR MENININKŲ TEISES 
 

IN apsaugos svarba pripažįstama vis plačiau, nes beveik visi respondentai sakė manantys, jog svarbu, 
kad išradėjai, kūrėjai ir menininkai galėtų apsaugoti savo teises ir gauti atlyginimą už savo darbą. Šis 
įsitikinimas parodo, kad apskritai pritariama IN principams ir pripažįstama INT apsaugos nauda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAUGUMA EUROPIEČIŲ (NORS IR SU IŠLYGOMIS) PRIPAŽĮSTA, KAD IN 
YRA EKONOMIKOS STABILUMO RAMSTIS 
 

Respondentų, kurie IN apsaugą prilygina ekonomikos stabilumo palaikymui, procentinis dydis išlieka 
toks pat – 67 proc. Be to, du trečdaliai respondentų pripažįsta IN intensyviai naudojančių įmonių 
vaidmenį kuriant darbo vietas, nors tokių respondentų dalis, palyginti su 2013 m., šiek tiek sumažėjo. 
Tačiau pusė apklaustų europiečių mano, kad griežta IN apsauga gali užkirsti kelią inovacijoms, o 
daugiau nei pusė jų įsitikinę, kad IN principai nėra pritaikyti interneto naudotojų poreikiams1.  

 

 

Sutinka, kad  
jeigu IN nebebūtų saugoma, 

įsivyrautų ekonominis 
chaosas. 

Sutinka, kad  
daug IN sukuriančios įmonės 
kur kas reikšmingiau prisideda 

prie darbo vietų kūrimo ir 
ekonomikos augimo nei kiti. 

 

N
AU

JA
S Sutinka, kad 

griežta IN apsauga gali 
užkirsti kelią 
inovacijoms. N

A
U
JA
S Sutinka, kad 

IN principai nėra pritaikyti 
interneto naudotojų 

poreikiams. 

  

Kaip ir 2013 m., nuomonė, kad IN taisyklių nebuvimas sukeltų ekonominį chaosą, labiausiai paplitusi 
tarp jauniausių ir vyriausių amžiaus grupių: tokios nuomonės laikosi 73 proc. 15–24 metų respondentų ir 
70 proc. 55 metų ir vyresnių respondentų. Įdomu tai, kad taip pat, kaip ir 2013 m., labiausiai išsilavinę 
europiečiai tokia IN taisyklių reikšme tiki mažiau (63 proc.), ir tai, kad supratimo apie IN lygis neturi 
jokios reikšmės tokiam respondentų įsitikinimui. 

																																																																				

1	Šie	du	aspektai	2013	m.	ataskaitoje	nebuvo	aptarti.	

82% 15%

Visiškai 
sutinka 

Svarbu, kad išradėjai, kūrėjai ir 
menininkai galėtų apsaugoti savo 

teises ir gauti atlyginimą už savo darbą. 
 

Iš viso sutinka (+1) 

(+5) 97%	

Linkę 
sutikti 
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Atrodo, kad nuomonė, jog IN stabdo inovacijas, yra labiau paplitusi tarp jauniausių apklaustų 
europiečių: 6 iš 10 respondentų, kurių amžius 15–24 metai, sutinka su šiuo teiginiu (59 proc., palyginti 
su 50 proc. ES vidurkiu). Šis įsitikinimas dažnas ir tarp suklastotų produktų pirkėjų bei žmonių, kurie 
siunčiasi medžiagą arba naudojasi srautiniu duomenų siuntimu iš neteisėtų šaltinių; 57 proc. šio 
pogrupio respondentų sutinka su šiuo teiginiu. 

 

PILIEČIAMS INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IŠLIEKA ABSTRAKTI SĄVOKA, 
O BEVEIK PUSĖ JŲ MANO, KAD DAUGIAUSIA NAUDOS IŠ JOS 
APSAUGOS GAUNA „ELITAS“ 
 

Piliečiams intelektinė nuosavybė išlieka abstrakti sąvoka, nes toliau vyrauja tendencija IN apsaugą sieti 
su „elitu“, pvz., didelėmis įmonėmis ir žymiais menininkais. Daugiau nei 4 iš 10 apklaustų europiečių 
mano, kad šios grupės gauna didžiausią naudą iš IN. Kartu respondentai įsitikinę, kad vartotojai, pvz., 
jie patys, gauna kur kas mažiau naudos. Tokia pati tendencija pastebėta ir 2013 m. 

 

Didelės įmonės: 24% (-1) 

Žymūs menininkai: 20% (+3) 

Vartotojai kaip jūs: 5% (+1) 

Mažosios ir vidutinės įmonės: 3% (=) 

Didelės įmonės + žymūs menininkai 44%  
 

Nors 2013 ir 2016 m. apklausų rezultatai iš esmės yra panašūs, žiūrint į amžiaus grupes pastebimi tam 
tikri pokyčiai. Nuomonė, kad didelės įmonės ir žymūs menininkai yra pagrindiniai IN naudos gavėjai, 
2013 m. buvo labiau paplitusi tarp jaunų europiečių. Tačiau 2016 m. ši nuomonė išplinta į visas amžiaus 
grupes: 40 proc. tarp 15–24 metų (–7 procentiniai punktai), 47 proc. tarp 25–39 metų (nepakito, 
palyginti su 2013 m. tyrimu), 49 proc. tarp 40–54 metų (+5 procentiniai punktai) ir 40 proc. tarp 55 metų 
ir vyresnių respondentų (+4 procentiniai punktai). 
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KLASTOJIMAS 
Europos piliečiai ir intelektinė nuosavybė: suvokimas, informuotumas ir elgesys 

 

TOLIAU GRIEŽTAI SMERKIAMAS SUKLASTOTŲ PREKIŲ PIRKIMAS, 
TAČIAU TOKS ELGESYS VIS DAŽNIAU TOLERUOJAMAS 
 

Apklausti europiečiai tebemano, kad IN yra labai svarbi vertybė, ir ši nuostata yra glaudžiai susijusi su 
griežtai smerkiamu suklastotų prekių pirkimu. Septyni iš dešimties apklaustų europiečių įsitikinę, kad 
suklastotų prekių pirkimo niekaip negalima pateisinti. Šį griežtą smerkimą įrodo ir tai, kad smerkiančio 
požiūrio („visiškai nesutinku“) besilaikančių respondentų dalis dėl visų toliau pateiktų apklausos teiginių 
svyruoja nuo 49 iki 59 proc. 

 

 

Tačiau, nors dauguma respondentų ir toliau smerkia klastojimą, klastojimas vis labiau toleruojamas, 
ypač tais atvejais, kai motyvai, dėl kurių perkamos klastotės, yra kaina ir prieinamumas. 

 

DAUGUMA MANO, KAD KLASTOTĖS KENKIA EKONOMIKAI, O POVEIKIS 
INOVACIJOMS SUVOKIAMAS NE TAIP AIŠKIAI 
 

Kaip ir 2013 m., iš keturių pateiktų argumentų (neigiamas poveikis ekonomikai, neteisėtos prekybos 
skatinimas, grėsmė visuomenės sveikatai ir inovacijų slopinimas) ekonominis veiksnys vis dar labiausiai 
atgraso nuo suklastotų produktų pirkimo, nes 78 proc. (–3 procentiniai punktai) respondentų mano, kad 
perkant suklastotus produktus žlugdomos įmonės ir naikinamos darbo vietos; tik 20 proc. nepritaria šiai 
nuomonei. Vis dėlto respondentų, nepripažįstančių klastojimo žalos, dalis didėja. 

10%

8%

5%

6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Suklastotus produktus priimtina pirkti, jei originalaus 
ir autentiško produkto kaina yra per didelė

Suklastotus produktus priimtina pirkti, jei originalus 
produktas neprieinamas ar dar neprieinamas pirkėjo 

gyvenamojoje vietoje

Suklastotus produktus priimtina pirkti, jei produkto 
kokybė nesvarbi

Suklastotus produktus priimtina pirkti, jei tai 
prabangos prekės

Visiškai sutinka Linkę sutikti Linkę nesutikti Visiškai nesutinka Nežino / Nėra duomenų

(+2) (+1) (+3) (+6) = 

(-2) (-2) (-2) (+6) = 

(+3) (+3) (+1) (-7) = 

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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Kalbant apie visus keturis minėtus argumentus, neigiamas suklastotų produktų pirkimo poveikis 
inovacijoms yra argumentas, kuriam apskritai mažiausiai pritariama, ir jis 2016 m. apklaustiems 
europiečiams yra net mažiau svarbus, palyginti su 2013 m. apklausa. Beveik pusė apklaustų europiečių 
(48 proc.) nemano, kad suklastotų produktų pirkimas slopina inovacijas. 

 

 

NEDAUG RESPONDENTŲ PRIPAŽĮSTA, JOG PERKA SUKLASTOTAS 
PREKES, TAČIAU JAUNI ŽMONĖS LABIAU LINKĘ TAI DARYTI 
 

Apskritai apklaustų europiečių, kurie nurodo sąmoningai perkantys suklastotus produktus, procentinis 
dydis išlieka žemas, tačiau nuo 2013 m. jis padidėjo 3 procentiniais punktais (7 proc., palyginti su 
4 proc. 2013 m.). Akivaizdžiai matyti, kad tarp respondentų, kurie prisipažįsta sąmoningai pirkę 
suklastotus produktus, daugiausia yra jaunimo, nes 15 proc. 15–24 metų apklausos dalyvių prisipažįsta, 
kad taip elgėsi sąmoningai (+9 procentiniai punktai), palyginti su 7 proc. Europos vidurkiu ir tik 4 proc. 
rodikliu tarp 55 metų ir vyresnių respondentų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

sąmoningai pirko suklastotus produktus 

+ 15–24 metų: 15% (+9) 

+ fizinį darbą dirbantys darbuotojai: 11% 
(+6)

+ 25–39 metų: 9% (+4) 

(+3) 
 

Tai reiškia, kad... 
15 proc. 15–24 metų 
respondentų sąmoningai 
pirko suklastotą produktą, 
palyginti su 7 proc. visų 
Europos gyventojų rodikliu 
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SUKLAIDINTŲ SUKLASTOTŲ PREKIŲ PIRKĖJŲ TAIP PAT IŠLIEKA 
NEDAUG, TAČIAU JŲ DAUGĖJA, YPAČ TARP FIZINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ 
DARBUOTOJŲ IR SAVARANKIŠKAI DIRBANČIŲ ASMENŲ 
 

Asmenų, kurie suklastotas prekes įsigijo, nes buvo suklaidinti, taip pat padaugėjo 4 procentiniais 
punktais (10 proc., palyginti su 6 proc. 2013 m.). 

 

10% nusipirko suklastotus produktus, 
nes buvo suklaidinti (-4) 

 

 

Nors 2013 m. didžiausia tikimybė įsigyti suklastotus produktus dėl suklaidinimo egzistavo jauniausios 
kartos grupėje, šioje apklausoje tokia tikimybė labiau galima 25–39 metų amžiaus grupėje. Iš viso 
12 proc. 25–39 metų respondentų teigia nusipirkę suklastotus produktus, nes buvo suklaidinti (+6 
procentiniai punktai), o 15–24 metų respondentų grupėje tai patvirtino 11 proc. (+4 procentiniai punktai). 

Nors daugiau apklaustų europiečių perka suklastotas prekes, nemaža dalis (35 proc.) taip pat domėjosi, 
ar jų perkamas produktas buvo tikras, ar suklastotas. 

 

APKLAUSTI PILIEČIAI VIS REČIAU AIŠKINA SUKLASTOTŲ PRODUKTŲ 
PIRKIMĄ KAIP „PROTINGĄ PIRKIMĄ“ ARBA „PROTESTO VEIKSMĄ“ 
 

Nors lygis, kuriuo pripažįstamas neigiamas suklastotų produktų pirkimo poveikis, mažėja, o suklastotų 
prekių pirkimo mastas didėja, tačiau taip pat vis rečiau suklastotų produktų pirkimas aiškinamas tuo, 
kad buvo siekiama didesnės perkamosios galios arba norėta pareikšti protestą. 

Iš apklaustų europiečių 34 proc. (–4 procentiniai punktai) mano, kad pirkdami klastotes jie išreiškia 
protestą, o 62 proc. šiai nuomonei nepritaria. Be to, europiečiai vis rečiau mano, kad klastočių pirkimo 
veiksmas yra viena iš išradingumo apraiškų, o apklaustų europiečių, įsitikinusių, kad klastočių pirkimas 
yra protingas pirkimas, siekiant išlaikyti perkamąją galią, procentinė dalis sumažėjo, palyginti su 
2013 m. (30 proc., –4 procentiniai punktai). 
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Tuo atveju, kai suklastotų prekių pirkimas vertinamas kaip perkamosios galios išlaikymo ir 
pasipriešinimo rinkos ekonomikai priemonė, būtent jaunimas ir fizinį darbą dirbantys darbuotojai yra 
labiausiai linkę pritarti šioms idėjoms; ši tendencija išlieka nuo 2013 m. Tačiau, nors šių grupių 
respondentai labiausiai linkę pateisinti suklastotų produktų pirkimą kaip išradingumo apraišką ar 
protesto veiksmą, pažymėtina, kad, palyginti su 2013 m., pritarimas abiem idėjoms mažėja tarp abiejų 
grupių respondentų. 

 

DIDESNIS ĮPERKAMŲ PRODUKTŲ PRIEINAMUMAS PASKATINTŲ 
PIRKĖJUS LIAUTIS PIRKUS SUKLASTOTAS PREKES 
 

Atrodo, kad respondentams, kurie pripažįsta sąmoningai nusipirkę suklastotas prekes, tokio elgesio 
poveikis ES ekonomikai arba originalaus turinio kūrėjams padaryta žala nedaro didelio įspūdžio. 
Manytina, kad suklastotos prekės toleruojamos dėl jų kainos, tą patį galima pasakyti ir apie 
respondentus, kurie suklastotą produktą sąmoningai nusipirko per pastaruosius 12 mėnesių. Įperkamų 
produktų prieinamumas yra pagrindinė priežastis, dėl kurios klastočių pirkėjai liautųsi taip elgęsi, ir ši 
priežastis yra svarbesnė nei bloga asmeninė patirtis ir bausmės rizika. 
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Kalbant apie pagrindinę priežastį, dėl kurios apklausti europiečiai liautųsi pirkę suklastotus produktus, 
pažymėtina, kad šiuo atveju išsiskiria 15–24 metų respondentų grupė, nes 72 proc. jaunosios kartos 
atstovų savo elgesį grindžia kaina, palyginti su 58 proc. 55 metų ir vyresnių respondentų grupėje. Be to, 
labiausiai išsilavinę respondentai (65 proc.), vyriškos lyties asmenys (65 proc.) ir fizinį darbą dirbantys 
darbuotojai (67 proc.) taip pat yra labiausiai linkę nurodyti, kad įperkamų produktų prieinamumas būtų 
pagrindinė priežastis, dėl kurios jie liautųsi pirkę suklastotus produktus. 

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Nežino / Nėra duomenų

Niekas jūsų nesustabdytų

Žala jūsų įvaizdžiui: kiti jus smerktų, nes jūs turite ar dėvite 
klastotes

Geresnis supratimas apie žalą, kurią jūsų elgesys daro 
originalių produktų gamintojams better understanding of the 

harm caused by your behaviour to the producers of the …

Geresnis supratimas apie žalą, kurią jūsų elgesys daro darbo 
vietoms ir ES ekonomikai

Bloga kitų asmenų patirtis, susijusi su suklastotu produktu

Bausmės rizika

Asmeninė bloga patirtis, susijusi su suklastotu produktu

Įperkamų originalių produktų prieinamumas
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SKAITMENINIS TURINYS	
Europos piliečiai ir intelektinė nuosavybė: suvokimas, informuotumas ir elgesys 

 

APSKRITAI MAŽĖJA TOLERANCIJA AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMAMS, 
NORS VIS DAŽNIAU PASITAIKO ATVEJŲ, KAI NAUDOJAMAS 
NETEISĖTAS ATSISIUNTIMAS AR SRAUTINIS DUOMENŲ SIUNTIMAS, 
JEI NĖRA TEISĖTŲ ALTERNATYVŲ	

 

Nors elgesys, kuriuo pažeidžiamos autorių teisės, apskritai mažiau toleruojamas – tik 35 proc. 
respondentų mano, kad neteisėtas internetinio turinio įsigijimas yra priimtinas, jeigu jis naudojamas 
asmeninėms reikmėms (–7 procentiniai punktai), – atrodo, kad vartojimo poreikiai vis dažniau užgožia 
teisines abejones, nes 31 proc. (+9 procentiniai punktai) apklaustų europiečių nurodo, kad internetinio 
turinio gavimas iš neteisėtų šaltinių yra priimtinas, jeigu nėra jokių kitų teisėtų alternatyvų. 

	

 

 

 

Neteisėto atsisiuntimo, kai nėra teisėtų alternatyvų, kuriomis galima pasinaudoti iš karto, toleravimo 
lygis mažėja didėjant amžiui. Tačiau, palyginti su 2013 m., pastebimas gerokai mažesnis atotrūkis tarp 
jaunesnės ir vyresnės kartų. 2013 m. atotrūkis tarp jauniausių ir vyriausių apklaustų europiečių buvo 31 
procentinis punktas, o 2016 m. šis atotrūkis sumažėjo iki tik 19 procentinių punktų. Atrodo, kad vyresnio 
amžiaus europiečiai vis dažniau naudojasi skaitmeniniu turiniu ir kartu vis labiau toleruoja neteisėtų 
šaltinių naudojimą tais atvejais, kai nėra teisėtų alternatyvų, kuriomis galima pasinaudoti iš karto. 

 

VIS DAŽNIAU PIRMENYBĖ TEIKIAMA TEISĖTIEMS, O NE NETEISĖTIEMS 
ŠALTINIAMS 
 

Nors vis didesnė apklaustų piliečių dalis nurodo, kad pažeidimus galima pateisinti tais atvejais, kai nėra 
jokių teisėtų alternatyvų, didžioji dauguma apklaustų europiečių, kurių dalis vis didėja, vietoj neteisėtų 
šaltinių pasirinktų teisėtus. Akivaizdu, kad tais atvejais, kai yra įperkama alternatyva, pirmenybė 
teikiama teisėtų prieigos prie internetinio turinio priemonių naudojimui, nes 83 proc. apklaustų 
europiečių teigia, kad jie pirmenybę teikia skaitmeninio turinio įsigijimui iš teisėtų / įgaliotųjų paslaugų 
teikėjų, o ne naudojantis neteisėtomis priemonėmis. 

Iš viso sutinka 

Neteisėtas turinio gavimas iš interneto yra 
priimtinas, jei jį naudoju savo asmeninėms 

reikmėms  
 

Neteisėtas turinio gavimas iš interneto yra 
priimtinas, jei nėra jokių prieinamų teisėtų 
alternatyvų, kuriomis galiu pasinaudoti iš 

karto 
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Tik 8 proc. respondentų nurodo, kad jie nebūtinai naudotųsi teisėta galimybe, net jei ji būtų prieinama ir 
įperkama. Ši dalis yra daug didesnė tarp autorių teisių pažeidėjų – 15 proc. suklastotų produktų pirkėjų 
ir 20 proc. neteisėtai duomenis atsisiunčiančių ar naudojančių neteisėtą srautinį duomenų siuntimą 
žmonių pritaria šiai nuomonei. Tokios nuomonės taip pat laikosi jauniausi apklausti europiečiai. Tarp 
15–24 metų respondentų 13 proc. vis tiek naudotųsi neteisėta galimybe. Tačiau šioje amžiaus grupėje 
ši dalis nuo 2013 m. sumažėjo 4 procentiniais punktais, o apskritai – 2 procentiniais punktais. Šis 
sumažėjimas atitinka tendenciją, kuri rodo, kad jauniausi europiečiai vis dažniau naudojasi teisėtomis 
paslaugomis. 

 

VIS DAŽNIAU NAUDOJAMASI TEISĖTOMIS PASLAUGOMIS  
 

Vis daugiau apklaustų europiečių nurodo besinaudojantys teisėtais pasiūlymais, o tai reiškia, kad jie 
pirmenybę teikia turinio įsigijimui teisėtomis priemonėmis. Apskritai 27 proc. (+7 procentiniai punktai) 
apklaustų europiečių sumokėjo, kad gautų prieigą prie skaitmeninio turinio. 

Kalbant apie respondentus, kurie nurodo, kad už prieigą prie turinio internete sumokėjo, pažymėtina, 
kad šią tendenciją skatina jaunimas, miestų gyventojai ir vyriškos lyties respondentai. 41 proc. iš 15–
24 metų (+8 procentiniai punktai), 41 proc. 25–39 metų (+12 procentinių punktų), 30 proc. dideliuose 
miestuose gyvenančių (+7 procentiniai punktai) ir 32 proc. vyriškos lyties respondentų (+8 procentiniai 
punktai) sumokėjo, kad galėtų naudotis teisėta paslauga, kuria suteikiama prieiga prie skaitmeninio 
turinio. 

 

 

 

Iš viso sutinka 
Tais atvejais, kai yra prieinama teisėta galimybė, 

pirmenybę teikiu prieigai prie 
turinio / atsisiuntimui / srautiniam duomenų 

siuntimui naudojant įgaliotąsias platformas, o ne 
neteisėtai prieigai / atsisiuntimui / srautiniam 

duomenų siuntimui 
 

Teisėtų paslaugų teikėjui sumokėjo už prieigą prie autorių teisėmis 
saugomo turinio (muzika, vaizdo medžiaga, filmai ar televizijos serialai) 
internete, leidimą jį atsisiųsti ar pasinaudoti srautiniu duomenų siuntimu 

+ 15–24 metų: 41% (+8) 

+ 25–39 metų: 41% (+8) 

(+8) 

+ dideliuose miestuose gyvenantys respondentai: 30%  (+7) 

+ labiausiai išsilavinę respondentai (įgiję 

išsilavinimą po 20 metų):	32% (+8) 

Tai reiškia, kad... 
41 proc. 15–24 metų  
respondentų sumokėjo už teisėtą 
paslaugą, kuria suteikiama prieiga prie 
autorių teisėmis saugomo turinio, 
galimybė jį atsisiųsti ar pasinaudoti 
srautiniu duomenų siuntimu, palyginti 
su 27 proc. visų ES gyventojų rodikliu 
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Be	to,	labiausiai	išsilavinę	respondentai	taip	pat	turėjo	įtakos	šiai	tendencijai	nuo	2013	m.,	kadangi	32	proc.	
šių	respondentų	(+8	procentiniai	punktai)	sumokėjo	už	teisėtą	prieigos	prie	turinio	internete	paslaugą. 

	

TAI, KAD PIRMENYBĖ TEIKIAMA TEISĖTIEMS ŠALTINIAMS IR JŲ 
NAUDOJIMUI, VIS DAR NEPADEDA SUMAŽINTI NETEISĖTŲ ŠALTINIŲ 
NAUDOJIMO 
 

Apklaustų europiečių mažuma – 10 proc. (+1 procentinis punktas) – teigia, kad sąmoningai naudojo 
neteisėtus šaltinius internete. Nors jaunesnės kartos atstovai yra labiausiai linkę sumokėti už prieigą 
prie turinio, taip pat esama didžiausios tikimybės, kad jie sąmoningai bandys gauti prieigą prie turinio 
naudodami neteisėtus šaltinius, o labiausiai ši dalis padidėjo tarp 25–39 metų respondentų: 27 proc. (+1 
procentinis punktas) tarp 15–24 metų respondentų ir 18 proc. (+4 procentiniai punktai) tarp 25–39 metų 
respondentų. 

 

 

 

 

 

ATRODO, KAD VARTOJIMO POREIKIS YRA VIRŠESNIS UŽ TEISINIUS 
ARGUMENTUS 
 

Apytiksliai vienas trečdalis (32 proc.) apklaustų europiečių teisėtai ar neteisėtai naudojosi prieiga prie 
autorių teisėmis saugomo turinio internete, o 22 proc. naudojosi tik teisėtomis paslaugomis, 5 proc. 
naudojosi tik neteisėtais šaltiniais, o 5 proc. naudojosi tiek mokamais teisėtais, tiek neteisėtais šaltiniais. 
Tai rodo, kad respondentai, siekdami gauti prieigą prie turinio, noriai naudojasi teisėtais ir neteisėtais 
šaltiniais. 

 

 

 

 

 

Tai reiškia, kad... 
27 proc. 15–24 metų respondentų 
naudojosi neteisėta prieiga prie 
turinio, neteisėtai jį atsisiuntė ar 
naudojo srautinį duomenų siuntimą iš 
neteisėtų interneto šaltinių, palyginti 
su 10 proc. visų ES gyventojų rodikliu 
 

sąmoningai naudojosi neteisėta prieiga prie turinio, jį neteisėtai atsisiuntė ar naudojosi 
srautiniu duomenų siuntimu iš neteisėtų interneto šaltinių 
 

+ 15-24 metų: 27% (+1) 

+ 25−39 metų: 18% (+4) 

(+1) 

+ dideliuose miestuose gyvenantys respondentai: 13% 

+ labiausiai išsilavinę respondentai (įgiję 
išsilavinimą po 20 metų):	11% (+1) 
 

(+1) 
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VIS DAUGIAU PAINIAVOS ATSIRANDA DĖL TEISĖTO AR NETEISĖTO 
ŠALTINIO SAMPRATOS 
 

Nors vis dažniau naudojami teisėti šaltiniai ir padidėjo informuotumas apie internetinio turinio teisėtumą, 
tačiau atrodo, kad daugėja dviprasmiškų situacijų, kuriose neaišku, kas yra teisėtas ar neteisėtas 
pasiūlymas. Iš viso 24 proc. apklaustų europiečių abejojo, ar šaltinis yra teisėtas, ar ne (tai yra 5 
procentiniais punktais daugiau, palyginti su 2013 m. tyrimu), o 4 proc. apklaustų europiečių teigia, kad 
jie stengėsi išsiaiškinti, ar šaltinis buvo teisėtas, ar ne, o tai yra 2 procentiniais punktais didesnis 
rodiklis. 
 

24% 
(+5) 

domėjosi, ar šaltinis, iš kurio galima 
atsisiųsti muziką arba vaizdo 

medžiagą, buvo teisėtas, ar ne. 
 

14% 
(+2) 

stengėsi išsiaiškinti, ar šaltinis, iš 
kurio galima atsisiųsti muziką arba 

vaizdo medžiagą, buvo teisėtas, ar ne. 
 
 

DAUGUMA APKLAUSTŲ EUROPIEČIŲ SUTINKA, KAD TEISĖTI 
PASIŪLYMAI YRA AUKŠTESNĖS KOKYBĖS, TAČIAU ATRODO, KAD 
BŪTINA DIDINTI ĮVAIROVĘ  
 

Atrodo, kad europiečiai laikosi aiškesnės pozicijos dėl teisėtų paslaugų teikėjų siūlomo turinio kokybės, 
nes beveik 7 iš 10 respondentų mano, kad teisėtų paslaugų teikėjų siūlomas turinys yra kokybiškesnis 
už neteisėtuose šaltiniuose prieinamą turinį. Suvokimą apie teisėtų paslaugų teikėjų siūlomo turinio 
įvairovę dar galima gerinti, nes 54 proc. apklaustų europiečių įsitikinę, kad naudojantis teisėtomis 
paslaugomis didėja įvairesnio turinio pasiūla, palyginti su tuo, ką galima rasti neteisėtuose šaltiniuose; 
vis dėlto 27 proc. respondentų su tuo nesutinka.	

mokamų 
teisėtų ir 
neteisėtų 
šaltinių 
derinys 

 

naudojosi TIK 
teisėtomis paslaugomis 
 

naudojo TIK 
neteisėtus 
šaltinius 

 
europiečių 
naudojosi 

neteisėtais 
šaltiniais 

 

europiečių 
sumokėjo už 
teisėtus šaltinius 
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 Iš viso sutinka 

proc.  
naudojosi neteisėta 
prieiga prie turinio 

proc.  
nesinaudojo 

neteisėta prieiga prie 
turinio 

N
A
U
JA
S 

 

Teisėtų paslaugų teikėjų siūlomo turinio 
kokybė yra geresnė už siūlomą 

neteisėtuose šaltiniuose 
 

 

70%* 70% 

N
A
U
JA
S 

 

Teisėtų paslaugų teikėjų siūlomo turinio 
įvairovė yra didesnė už siūlomą 

neteisėtuose šaltiniuose 
 

45% 56% 

 

 

 

Įsitikinimas, kad teisėti paslaugų teikėjai siūlo kokybiškesnį turinį nei tas, kuris pateikiamas neteisėtuose 
šaltiniuose, labiau paplitęs tarp jaunesniosios kartos atstovų, nes trys ketvirtadaliai 15–24 ir 25–39 metų 
respondentų pritarė šiai nuomonei. Jauniausioji karta taip pat mano, kad teisėti paslaugų teikėjai siūlo 
įvairesnį turinį, palyginti su neteisėtomis galimybėmis, nes 6 iš 10 15–24 metų respondentų laikėsi šio 
įsitikinimo, o šiek tiek daugiau nei pusė 25–39 metų respondentų taip pat pritarė šiai nuomonei. 

Nuomonei, kad teisėti šaltiniai siūlo įsigyti kokybiškesnį turinį, pritaria tiek pažeidėjai (70 proc.), tiek 
„nepažeidėjai“ (70 proc.). Kalbant apie turinio įvairovę, pažymėtina, kad pažeidėjai yra mažiausiai linkę 
manyti, jog teisėti pasiūlymai yra geresni už neteisėtus šaltinius. Iš viso 45 proc. respondentų, kurie 
neteisėtai naudojosi prieiga prie turinio, mano, kad teisėtose platformose yra didesnė turinio įvairovė, o 
56 proc. „nepažeidėjų“ pritaria šiai nuomonei2.	

 

ĮPERKAMO TURINIO PRIEINAMUMAS BŪTŲ PAGRINDINĖ PRIEŽASTIS, 
DĖL KURIOS AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDĖJAI LIAUTŲSI NAUDOJĘSI 
NETEISĖTUOSE ŠALTINIUOSE PATEIKIAMU TURINIU 
 

Tarp respondentų, kurie naudojasi neteisėtais šaltiniais siekdami gauti prieigą prie autorių teisėmis 
saugomo turinio, kaina ir prieinamumas yra akivaizdūs tokį elgesį lemiantys veiksniai: 71 proc. 
apklaustų europiečių nurodo, kad „įperkamo turinio iš teisėtų šaltinių prieinamumas“ būtų pagrindinė 
priežastis, dėl kurios jie nustotų elgtis neteisėtai. Teisėtų įperkamo turinio pasiūlymų prieinamumą, kaip 
svarbiausią elgesį keičiančią priežastį, dažniausiai nurodo šių kategorijų respondentai: 25–39 metų 
respondentai (74 proc.), dirbantys asmenys (76 proc.), didelių urbanizuotų miestų gyventojai (75 proc.), 
labiausiai išsilavinę respondentai (72 proc.), o tai atitinka tipinio interneto naudotojo profilį.  

 

 

 

 

																																																																				

2	Tai	yra	naujas	teiginys,	susijęs	su	7	klausimu	2016	m.	apklausoje.	7	klausimas.	Prie	kiekvieno	iš	toliau	nurodytų	teiginių,	susijusių	su	
teisėtų	paslaugų	teikėjais,	siūlančiais	autorių	ir	gretutinėmis	teisėmis	saugomą	turinį	(pvz.,	muziką,	filmus)	internete,	nurodykite,	ar	su	
tuo	visiškai	sutinkate,	greičiau	sutinkate,	greičiau	nesutinkate	ar	visiškai	nesutinkate.	

 

 

* Sudėjus asmenų, kurie prieigą prie turinio gavo neteisėtai, ir tų, kurie teisėtai naudojosi turiniu, skaičių, bendras skaičius nėra lygus bendram ES 
rodikliui, nes 3 proc. apklaustų europiečių nusprendė neatsakyti į šį klausimą.  Būtent todėl pastebime skirtumą tarp teiginiui pritariančių asmenų 
procentinių dydžių, ir šis skirtumas taip pat matomas lyginant pažeidėjus ir „nepažeidėjus“ . 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Nežino / Nėra duomenų

Niekas manęs nesustabdytų

Geresnis supratimas apie žalą, kurią mano elgesys daro 
darbo vietoms ir ES ekonomikai 

Geresnis supratimas apie žalą, kurią mano elgesys daro 
muzikantams, rašytojams, menininkams, kūrėjams ir pan. 

Asmeninė bloga patirtis, susijusi su neteisėtais šaltiniais

Kitų asmenų bloga patirtis, susijusi su neteisėtais šaltiniais

Bausmės rizika

Įperkamo turinio iš teisėtų šaltinių prieinamumas
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