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STRESZCZENIE
Niniejsze sprawozdanie opiera się na analizie 30 najczęściej nielegalnie kopiowanych ( 1) utworów w
każdym państwie członkowskim, które obejmują 316 filmów, 500 wykonawców muzycznych oraz
309 seriali telewizyjnych ( 2). Dane dotyczące korzystania z treści pirackich zostały zakupione od
MUSO, wiodącego komercyjnego dostawcy takich danych, natomiast dane dotyczące zgodnego z
prawem oglądania filmów (mierzonego liczbą wstępów do kin) pochodzą z bazy danych Lumiere
Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego. W przypadku utworów muzycznych i seriali
telewizyjnych takie dane nie są dostępne w odniesieniu do poszczególnych tytułów i twórców. Z
tego powodu analiza zawarta w niniejszym sprawozdaniu jest obszerniejsza w zakresie filmów niż w
zakresie utworów muzycznych i seriali telewizyjnych.
Piractwo dotyka przede wszystkim niedawno wyprodukowanych i wydanych utworów. W przypadku
filmów można zaobserwować dwa schematy piractwa. Po pierwsze piractwo jest następstwem
sukcesu komercyjnego. W związku z tym nielegalnie kopiowane są głównie filmy, które odniosły
sukces komercyjny w kinach i były dystrybuowane na dużą skalę na całym świecie. Z tego powodu
piractwo dotyka przede wszystkim amerykańskich produkcji (84% produkcji znajdujących się w
wykazie MUSO), lecz również produkcji brytyjskich, francuskich i włoskich. Piractwo filmów
pochodzących z tych czterech krajów stanowi 96% piractwa filmowego w UE ( 3).
Drugi schemat dotyka filmów, które odniosły sukces w kraju produkcji i które nie były dystrybuowane
na dużą skalę na całym świecie. W tej sytuacji większość przypadków piractwa miała miejsce
w krajach, w których filmy nie zostały wyemitowane ( 4). W tym przypadku zjawisko piractwa jest
bardzo rozpowszechnione i przewyższa skalę odniesionego sukcesu komercyjnego ( 5). Sytuacja ta
dotyczy filmów wyprodukowanych w Kanadzie, Australii, Chinach, Finlandii, Niemczech, Indiach
oraz Rosji. Piractwo filmów pochodzących z tych siedmiu krajów stanowi 2,8% piractwa filmowego
i 1,8% wstępów do kin w UE. Chociaż całkowita łączna liczba przypadków piractwa w ostatniej
grupie jest niewielka, filmy te mierzą się ze stosunkowo wyższym współczynnikiem piractwa niż filmy
dystrybuowane na szeroką skalę.
Czynniki będące przyczyną piractwa filmowego zostały poddane dalszej analizie w modelach
regresji. Analiza ta wskazuje, że sukces komercyjny wiąże się z wyższym poziomem piractwa: gdy
liczba sprzedanych biletów wzrasta o 10%, liczba nielegalnie pobranych filmów wzrasta o 3,7%.
Analiza regresji wykazała również, że pomimo dużej ilości przypadków piractwa, jakie dotyka filmy
produkowane w Stanach Zjednoczonych, przy pozostałych niezmienionych czynnikach, filmy te nie

(1) Ściślej mówiąc, pojęcie „piractwo” odnosi się do dystrybucji treści naruszających prawa autorskie. Niniejsze sprawozdanie poświęcone jest

korzystaniu z takich treści. Niemniej w niniejszym sprawozdaniu pojęcie „piractwo” używane jest również jako skrót odnoszący się do takiego
korzystania z nielegalnych treści.
(2) Wykaz zawierał dodatkowe utwory (lub twórców), lecz niektóre utwory pirackie, które są nielegalnie kopiowane jedynie w nieznacznym stopniu,
zostały usunięte ze względu na kwestie dotyczące jakości danych.

(3) W 2018 r. Zjednoczone Królestwo nadal było państwem członkowskim UE, dlatego też zostało uwzględnione w analizie.
(4) Zob. Table 6.
(5) Z wyjątkiem filmów hiszpańskich; możliwe przyczyny omówiono w rozdziale 5.1 Films.
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są narażone w większym stopniu na zjawisko piractwa niż filmy o podobnych cechach (takich jak
sukces komercyjny, gatunek, rok produkcji) produkowane gdzie indziej.
Przypadki piractwa dotyczyły przede wszystkim nowo wyemitowanych filmów. W związku z tym,
przy pozostałych niezmienionych czynnikach, w przypadku filmów wyprodukowanych przed 2017 r.
odnotowano 58% przypadków piractwa mniej niż w przypadku filmów wyprodukowanych w 2017 r.
W przypadku filmów animowanych i dokumentalnych odnotowuje się 49% mniej przypadków
piractwa niż w przypadku filmów live-action (z udziałem aktorów) ( 6). Ponadto w przypadku produkcji
krajowych odnotowuje się o 37% przypadków piractwa mniej w kraju produkcji, znów przy
pozostałych niezmienionych czynnikach.
Krótko mówiąc, piractwo filmowe dotyczy przede wszystkim filmów, które odniosły sukces
komercyjny. Przyglądając się gustom konsumentów korzystających z pirackich treści w całej UE,
wydaje się, że istnieje wysoki stopień jednorodności, a lista 30 najczęściej nielegalnie kopiowanych
filmów w każdym państwie członkowskim jest bardzo podobna do listy 30 najczęściej nielegalnie
kopiowanych filmów w UE ogółem. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku seriali
telewizyjnych, a także w szczególności utworów muzycznych, ponieważ gusta konsumentów
korzystających z pirackich treści są znacznie bardziej zróżnicowane w poszczególnych państwach
członkowskich. Ściślej rzecz ujmując, średnio 21 z 30 filmów najczęściej nielegalnie kopiowanych w
każdym państwie członkowskim znajdowało się również na liście 30 filmów w UE ogółem, podczas
gdy odpowiednia liczba w przypadku seriali telewizyjnych wynosiła 19, a utworów muzycznych 16.
Seriale telewizyjne są najczęściej nielegalnie kopiowanymi utworami, jednak trudniej jest ustalić
związek między piractwem a popularnością odpowiednich legalnych treści; według IMDb jedynie
pięć spośród 30 najczęściej nielegalnie kopiowanych seriali telewizyjnych znajduje się na liście
30 najpopularniejszych seriali ( 7). W okresie od stycznia do września 2018 r. nielegalnie pobrano
435 mln odcinków najczęściej nielegalnie kopiowanego serialu telewizyjnego („Żywe trupy”), w
porównaniu do 45 mln nielegalnie pobranych kopii najczęściej nielegalnie kopiowanego filmu („Liga
Sprawiedliwości”).
W muzyce również istnieje związek między sukcesem komercyjnym a piractwem, choć występuje on
z pewnym opóźnieniem: wielu wykonawców z największą liczbą sprzedanych płyt w 2017 r. to
artyści, których utwory były najczęściej nielegalnie kopiowane w 2018 r. Ogólnie rzecz biorąc, skala
piractwa jest mniejsza w przypadku utworów muzycznych niż w przypadku pozostałych dwóch
rodzajów treści. W przypadku wykonawcy (Eda Sheerana), którego utwory były najczęściej
nielegalnie kopiowane, odnotowano 7,5 mln przypadków nielegalnego pobierania plików ( 8).

(6) Live action odnosi się do filmów, które nie są filmami animowanymi i dokumentalnymi.
(7) IMDb to popularne i wiarygodne źródło informacji na temat filmów, telewizji oraz celebrytów. Jedną z usług świadczonych w ramach serwisu

jest tzw. MOVIEmeter, ranking popularności filmów i seriali telewizyjnych. Wyniki przedstawione w IMDb nie zawsze przekładają się jednak na
sukces komercyjny.
(8) Niemniej związek między skalą nielegalnego kopiowania filmów, seriali telewizyjnych oraz utworów muzycznych musi zostać poddany wnikliwej
analizie, ponieważ nie są to utwory jednorodne.
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