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SANTRAUKA 
Ši ataskaita parengta remiantis 30 kūrinių, kurie dažniausiai tapdavo piratavimo (1) objektu 
kiekvienoje ES valstybėje narėje, įskaitant 316 filmų, 500 muzikantų ir 309 TV serialus (2). Piratinio 
turinio vartojimo duomenys buvo įsigyti iš tokius duomenis teikiančios ir šioje srityje pirmaujančios 
įmonės MUSO, o filmų teisėto naudojimo duomenys (vertinant pagal kino teatrų lankytojų skaičių) 
buvo gauti iš Europos audiovizualinės observatorijos „Lumiere“ duomenų bazės. Kalbant apie 
muzikos ir televizijos serialus, tokie duomenys nėra prieinami vertinant pavadinimą ir atlikėją. Dėl 
šios priežasties šioje ataskaitoje pateikiama išsamesnė filmų, o ne muzikos ir televizijos analizė. 
 
Neseniai sukurti ir pristatyti kūriniai yra pagrindinis piratavimo objektas. Filmų srityje pastebimos dvi 
piratavimo tendencijos. Pirmoji susijusi su komercinės sėkmės sulaukusiais filmais. Nuo piratavimo 
nukenčia filmai, kurie buvo komerciškai sėkmingi kino teatruose ir platinami tarptautiniu mastu. 
Daugiausia žalos tai padaro JAV gamintojams (84 proc. MUSO sąrašo), taip pat Jungtinės 
Karalystės, Prancūzijos ir Italijos gamintojams. Šių keturių šalių filmų piratavimas sudaro 96 proc. 
ES filmų piratavimo (3). 
 
Antroji piratavimo tendencija susijusi su filmais, kurie buvo sėkmingi jų pagaminimo šalyje ir nebuvo 
platinami tarptautiniu mastu. Dėl to minėti filmai tapo piratavimo objektu šalyse, kuriose jie nebuvo 
platinami (4). Šiuo atveju piratavimas gerokai nustelbia jų komercinę sėkmę (5). Tai pasakytina apie 
Kanados, Australijos, Kinijos, Suomijos, Vokietijos, Indijos ir Rusijos filmus. Šių septynių šalių filmų 
piratavimas sudaro 2,8 proc. filmų piratavimo ir 1,8 proc. ES kino teatrų repertuarų. Nors pastarieji 
filmai sudaro nedidelę piratavimo dalį, tačiau jų piratavimo atvejų skaičius yra santykinai didesnis nei 
dideliu mastu platinamų filmų. 
 
Toliau buvo atlikta filmų piratavimo veiksnių regresinė analizė. Ji parodė, kad komercinė sėkmė 
susijusi su didesniu piratavimo mastu: jei parduotų bilietų skaičius padidėja 10 proc., neteisėtai 
parsisiunčiamų filmų atvejų – 3,7 proc. Regresinė analizė taip pat parodė, kad, nepaisant didelės 
JAV pagamintų filmų piratavimo apimties, pastarųjų piratavimo atvejų skaičius nėra didesnis nei kitur 
pagamintų panašių filmų (panašios komercinės sėkmės, žanro, gamybos metų). 
 
Dažniausiai piratavimo objektu tampa naujausi filmai. Taigi, kitiems veiksniams nepakitus, iki 
2017 m. pagamintų filmų piratavimas buvo 58 proc. mažesnis nei 2017 m. pagamintų filmų. 
Animacinių ir dokumentinių filmų piratavimas yra 49 proc. mažesnis nei „veiksmo“ filmų (6). 
Galiausiai, filmų piratavimas yra 37 proc. mažesnis pagaminimo šalyje, jei kiti veiksniai išlieka 
nepakitę. 

                                                 
(1) Sąvoka „piratavimas“ iš esmės reiškia autorių teises pažeidžiantį turinio platinimą. Šioje ataskaitoje nagrinėjamas tokio turinio vartojimas. 
Tačiau sąvoka „piratavimas“ taip pat vartojama kaip trumpinys apibūdinti tokio neteisėto turinio naudojimą. 
(2) Į sąrašą buvo įtraukti papildomi kūriniai (arba muzikantai), tačiau kai kurie kūriniai, kurie rečiau tapdavo piratavimo objektu, buvo pašalinti dėl 
duomenų kokybės. 
(3) 2018 m. Jungtinė Karalystė vis dar buvo ES valstybė narė, todėl ji įtraukta į analizę. 
(4) Žr. 6 lentelę. 
(5) Išskyrus ispaniškus filmus, galimos priežastys aptariamos 5.1 skyriuje Filmai. 
(6) „Veiksmo“ filmai yra ne animaciniai ir ne dokumentiniai filmai. 
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Trumpai tariant, dažniausiai piratavimo objektu tampa populiariausi komercinės sėkmės sulaukę 
filmai. Kalbant apie piratinio turinio vartotojų skonį, jis yra labai panašus visoje ES, nes 30 filmų, 
kurie dažniausiai tapdavo piratavimo objektu, sąrašas kiekvienoje valstybėje narėje yra labai 
panašus į tokį patį sąrašą visoje ES. Tai mažiau būdinga televizijos serialams ir ypač muzikai – šioje 
srityje piratinio turinio vartotojų skoniai valstybėse narėse labai skiriasi. Konkrečiai kalbant, 
vidutiniškai 21 iš 30 filmų, kurie dažniausiai tapdavo piratavimo objektu kiekvienoje valstybėje 
narėje, taip pat buvo įtraukti į ES 30 filmų, dažniausiai buvusių piratavimo objektu, sąrašą, 
atitinkamai į tokį patį sąrašą įtraukti 19 TV serialų ir 16 muzikos kūrinių. 
 
Televizijos serialai dažniausiai tampa piratavimo objektu, tačiau sunkiau nustatyti piratavimo ir 
atitinkamo teisinio turinio populiarumo santykį; iš 30 televizijos serialų, kurie dažniausiai buvo 
piratavimo objektu, tik penki yra tarp 30 populiariausių pagal IMDb reitingą (7). 2018 m. sausio–
rugsėjo mėn. neteisėtai parsisiųsdinta 435 mln. piratinių TV serialo „Vaikštantys numirėliai“ serijų, 
palyginti su 45 mln. dažniausiai piratavimo objektu esančio filmo („Teisingumo lyga“) atsisiuntimų. 
 
Muzikos srityje taip pat egzistuoja ryšys tarp komercinės sėkmės ir piratavimo, tačiau „vėluojantis“ –
2018 m. dažniausiai piratavimo objektu buvo 2017 m. populiariausi muzikos atlikėjai. Bendras 
piratavimo lygis muzikos srityje yra mažesnis nei kitų dviejų tipų turinio. Dažniausiai piratavimo 
objektu buvo muzikantas Ed Sheeran; jo kūriniai neteisėtai parsisiųsti 7,5 mln. kartų (8). 
 

                                                 
(7) IMDb yra populiarus ir autoritetingas informacijos apie filmus, televiziją ir įžymybes šaltinis. Viena iš teikiamų paslaugų yra „MOVIEmeter“ – 
filmų ir televizijos laidų populiarumo matas. Tačiau ryšys tarp IMDb reitingo ir komercinės sėkmės nebūtinai yra tiesioginis. 
(8) Tačiau filmų, televizijos serialų ir muzikos piratavimo masto santykis turi būti vertinamas kritiškai, kadangi jie nėra tapatūs kūriniai. 
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