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РЕЗЮМЕ
Настоящият доклад се основава на анализ на 30-те най-често пиратствани ( 1) творби във
всяка от държавите — членки на ЕС, включително 316 филма, 500 музиканти и 309
телевизионни сериала ( 2). Данните за потреблението на пиратско съдържание са закупени от
MUSO, водещ търговски доставчик на такива данни, а данните за законното потребление на
филми (измерено въз основа на брой билетни продажби) са получени от базата данни
Lumiere на Европейската аудио-визуална обсерватория. За музикални и телевизионни
сериали такива данни не са налични по заглавие и автор. Поради това анализът в настоящия
доклад е по-подробен за филми, отколкото за музика и телевизия.
Пиратството засяга основно творби, които са създадени и излезли наскоро. По отношение на
филмите са набелязани две особености. На първо място пиратството е свързано с
търговския успех. Поради това засегнати са основно филми с търговски успех в кината и с
широко международно разпространение. По същата причина пиратството засяга най-вече
американски продукции (84 % от списъка на MUSO), но също британски, френски и
италиански. Пиратстването на филми от тези четири държави представлява 96 % от
филмовото пиратство в ЕС ( 3).
Втората особеност е свързана с филми, които са имали успех в продуцираща ги държава и не
са се ползвали с широко международно разпространение. В този случай пиратството засяга в
по-голямата си част страните, в които филмите не са излезли официално ( 4). В този случай
пиратството е много по-високо от търговския успех на филмите ( 5). Такива са филми от
Канада, Австралия, Китай, Финландия, Германия, Индия и Русия. Пиратстването на филми от
тези седем държави представлява 2,8 % от филмовото пиратство и 1,8 % от билетните
продажби в кината в ЕС. Въпреки че общият брой на случаите на пиратство в последната
група е нисък, за тях е отбелязан относително по-висок процент на пиратство в сравнение с
по-широко разпространяваните филми.
Факторите в основата на филмовото пиратство бяха допълнително проучени чрез регресивни
модели. Анализът показва, че търговският успех е свързан с по-високи равнища на пиратство:
когато броят на продадените билети се увеличи с 10 %, броят на незаконните изтегляния се
увеличава с 3,7 %. Освен това регресивният анализ установи, че въпреки широкото
пиратстване, характерно за филмите, създадени в САЩ, ако всички останали фактори
останат непроменени, те не са засегнати от по-голямо пиратство в сравнение с филми със

(1) Терминът „пиратство“ в тесния му смисъл се отнася до разпространението на съдържание, което нарушава авторски права. Предмет
на настоящия доклад е потреблението на подобно съдържание. „Пиратство“ се използва също за обозначаване на потреблението на
незаконно съдържание.
(2) В списъка са включени допълнителни творби (или творци), но някои от по-малко пиратстваните творби бяха изключени поради

проблеми с качеството на данните.
(3) През 2018 г. Обединеното кралство все още е държава — членка на ЕС, и затова е включено в анализа.

(4) Вж. Table 6.
(5) С изключение на испанските филми; възможните причини са разгледани в глава 5.1 Films.
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сходни характеристики (напр. търговски успех, жанр, година на производство), създадени
другаде.
Пиратството е насочено към нови творби. По този начин, ако другите фактори останат
непроменени, филмите, създадени преди 2017 г. са с 58 % по-малко засегнати от пиратство в
сравнение с продукциите за 2017 г. Анимационните и документалните филми са с 49 % помалко засегнати от пиратство спрямо игралните ( 6) филми. На последно място, местните
продукции са с 37 % по-малко засегнати от пиратство в страната, в която са направени, като
отново другите фактори остават непроменени.
Накратко, филмовото пиратство е насочено главно към мейнстрийм филми с търговски успех.
Що се отнася до вкусовете на потребителите на пиратско съдържание в ЕС, наблюдава се
висока степен на хомогенност: списъкът на 30-те най-често пиратствани филма във всяка
държава членка е доста сходен със списъка на най-пиратстваните 30 филма в ЕС като цяло.
Това важи в по-малка степен за телевизионните сериали и особено за музиката, където
вкусовете сред потребителите на пиратско съдържание се различават значително в
отделните държави членки. По-конкретно, средно, 21 от 30-те най-пиратствани филма във
всяка държава членка са същите като в списъка за ЕС, докато съответната цифра за
телевизионни сериали е 19, а за музика — 16.
Телевизионните сериали са най-често пиратстваните творби, но връзката между пиратството
и популярността на съответното законно съдържание е по-трудна за установяване; от 30-те
най-пиратствани телевизионни сериали само пет са сред 30-те най-популярни според
IMDb ( 7). През периода януари — септември 2018 г. незаконно са изтеглени 435 милиона
епизода на най-пиратствания телевизионен сериал („Живите мъртви“), в сравнение с 45
милиона изтегляния на най-пиратствания филм („Лигата на справедливостта“).
В музиката също има връзка между търговския успех и пиратството, но със закъснение: много
от най-продаваните музиканти през 2017 г. са били най-пиратстваните през 2018 г. Общото
равнище на пиратството в музиката е по-ниско, отколкото за другите два вида съдържание.
Най-пиратстваният музикант (Ед Шийрън) е пострадал от 7,5 милиона незаконни
изтегляния ( 8).

(6) „Игрални“ означава всички творби, които не са анимационни или документални.
(7) IMDb е популярен и авторитетен източник на информация за филми, телевизия и филмови звезди. Една от предлаганите услуги е

MOVIEmeter — мярка за популярност на филми и телевизионни предавания. Същевременно връзката между класацията на IMDb и
търговския успех не е непременно директна.
(8) Връзката между равнищата на пиратство за филми, телевизионни сериали и музика трябва да се разглежда критично, тъй като това
не са еднородни творби.
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