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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
Käesolev aruanne põhineb analüüsil, milles käsitletakse 30 enim piraatlusest (1) mõjutatud 
loometeost igas ELi liikmesriigis, hõlmates 316 filmi, 500 muusikaartisti ja 309 telesarja (2). 
Piraatsisu tarbimise andmed osteti selliste andmete peamiselt kommertspakkujalt MUSO-lt; filmide 
seadusliku tarbimise andmed (mõõdetuna kinokülastuste arvu põhjal) saadi Euroopa 
Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuse andmebaasist Lumiere. Muusika ja telesarjade kohta ei ole 
sellised andmed teose ja artisti tasandil kättesaadavad. Seetõttu on käesolevas aruandes filme 
põhjalikumalt analüüsitud kui muusikat ja telesaateid. 
 
Piraatlus mõjutab peamiselt hiljuti toodetud ja avaldatud loometeoseid. Filmide valdkonnas võib 
täheldada kaht piraatluse suundumust. Esiteks on piraatlus seotud kaubandusliku eduga. Seetõttu 
puudutab see peamiselt filme, mis olid kinodes kaubanduslikult edukad ja mida levitati laialdaselt 
rahvusvahelisel tasandil. Sel põhjusel mõjutab piraatlus eelkõige USA toodangut (84% MUSO 
loendist), aga ka Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Itaalia filme. Neist neljast riigist pärit filmide 
piraatlus moodustab 96% filmipiraatlusest ELis (3). 
 
Teine suundumus puudutab tootjariigis edukaid filme, mida ei ole laialdasel rahvusvahelisel tasandil 
levitatud. Sel juhul toimus piraatlus valdavalt riikides, kus filme ei levitatud (4), ning ületas oluliselt 
nende filmide kaubanduslikku edu (5). See kehtib Kanadast, Austraaliast, Hiinast, Soomest, 
Saksamaalt, Indiast ja Venemaalt pärit filmide kohta. Neist seitsmest riigist pärit filmide piraatlus 
moodustab 2,8% filmipiraatlusest ja 1,8% ELi kinokülastustest. Ehkki viimase rühma kogupiraatlus 
on väike, toimub nende filmide puhul suhtarvuna rohkem piraatlust kui laiemalt levitatavate filmide 
puhul. 
 
Filmipiraatlust mõjutavaid tegureid uuriti täiendavalt regressioonimudelite abil. Analüüs näitas, et 
kaubanduslik edu on seotud piraatlusjuhtumite sagedasema esinemisega: kui müüdud piletite arv 
suureneb 10% võrra, suureneb ebaseaduslike allalaadimiste arv 3,7% võrra. Regressioonanalüüsist 
selgus ka, et USAs toodetud filmidega seotud suurest piraatlusest hoolimata ei ole nendega seotud 
piraatlus suurem (kuid muud tegurid jäävad samaks) kui mujal toodetud sarnaste omadustega 
filmidel (nt kaubanduslik edu, žanr, tootmisaasta). 
 
Piraatlus keskendus uutele filmidele. Seega, kui muud tegurid jäid samaks, mõjutas piraatlus enne 
2017. aastat toodetud filme 58% võrra vähem kui 2017. aastal toodetud filme. Anima- ja 
dokumentaalfilmid langevad piraatluse ohvriks 49% harvemini kui mängufilmid (6). Lisaks hangitakse 
kodumaiseid filme piraatluse teel oma tootmisriigis 37% harvemini, kui muud tegurid jäävad samaks. 
                                                 
(1) Rangelt võttes tähendab „piraatlus“ autoriõigust rikkuva sisu levitamist. Aruandes käsitletakse sellise sisu tarbimist. Lühidalt tähendab 
„piraatlus“ siin ka sellise ebaseadusliku sisu tarbimist. 
(2) Loetelu sisaldas rohkem loometeoseid (või artiste), kuid sellest jäeti puuduliku andmekvaliteedi tõttu välja osa teoseid, mida piraatlus vähem 
mõjutas. 
(3) 2018. aastal oli Ühendkuningriik veel ELi liikmesriik ja on seetõttu analüüsi kaasatud. 
(4) Vt tabel 6. 
(5) V.a Hispaania filmid; võimalikke põhjusi analüüsitakse peatükis 5.1 Filmid. 
(6) Mängufilmid on muud filmid kui anima- ja dokumentaalfilmid. 
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Kokkuvõttes on filmipiraatlus suunatud peamiselt kaubanduslikult edukatele laiatarbefilmidele. Kui 
vaadelda Euroopa Liidus elavate piraatsisu tarbijate eelistusi, näivad need väga homogeensed, sest 
liikmesriikide 30 enim piraatlusest mõjutatud filmi loendid on üsna sarnased ELi kui terviku sarnase 
loendiga. See kehtib vähem telesarjade ja eriti muusika kohta, sest neis valdkondades erinevad 
piraatsisu tarbijate maitsed liikmesriigiti märgatavalt. Iga liikmesriigi 30 filmist olid keskmiselt 21 ka 
ELi 30 enim piraatluse ohvriks langeva filmi loendis, samas kui telesarjade ja muusikateoste 
vastavad näitajad olid 19 ja 16. 
 
Telesarjad on kõige sagedamini piraatlusest mõjutatud loomežanr, kuid piraatluse ja vastava 
seadusliku sisu populaarsuse seost on raskem kindlaks teha. 30 telesarjast, mis on kõige rohkem 
piraatlusest mõjutatud, kuuluvad ainult viis IMDb 30 kõige populaarsema sarja hulka (7). 2018. aasta 
jaanuarist septembrini laaditi ebaseaduslikult alla 435 miljonit episoodi kõige rohkem piraatlusest 
mõjutatud telesarja („The Walking Dead“), samas kui kõige rohkem piraatlusest mõjutatud filmi 
(„Justice League“) laaditi ebaseaduslikult alla 45 miljonit korda. 
 
Ka muusikas on äriedu ja piraatlus seotud, kuid ajalise viivitusega: paljud 2017. aastal enimmüünud 
muusikut kuulusid artistide hulka, kes langesid 2018. aastal kõige sagedamini piraatluse ohvriks. 
Üldiselt esineb piraatlust muusikas vähem kui ülejäänud kahe sisuliigi puhul. Kõige rohkem 
piraatluse ohvriks langenud muusik on Ed Sheeran, kelle teoseid on ebaseaduslikult alla laaditud 
7,5 miljonit korda (8). 
 

                                                 
(7) IMDb on populaarne ja autoriteetne teabeallikas filmide, televisiooni ja kuulsuste kohta. See pakub teenust MOVIEmeter, mis näitab filmide ja 
telesaadete populaarsust. IMDb punktiarv ja kaubanduslik edu ei ole tingimata vahetult seotud. 
(8) Filmide, telesarjade ja muusika piraatluse taseme suhet tuleb vaadelda siiski kriitiliselt, sest need ei ole homogeensed loometeosed. 
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