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REZUMAT
Prezentul raport se bazează pe analiza celor mai frecvent piratate ( 1) 30 de opere de creație
intelectuală din fiecare stat membru al UE, și anume 316 filme, 500 de artiști muzicieni și 309 de
seriale TV ( 2). Datele privind consumul de conținut piratat au fost achiziționate de la MUSO, un
renumit furnizor comercial de astfel de date, datele despre consumul legal de filme (măsurat în
funcție de numărul de intrări la cinematografe) fiind obținute din baza de date Lumiere a
Observatorului European al Audiovizualului. Pentru muzică și seriale TV, nu sunt disponibile astfel
de date după titlu și artist. Din acest motiv, analiza din acest raport este mai detaliată pentru filme
decât pentru muzică și televiziune.
Pirateria afectează în principal operele de creație intelectuală produse și distribuite recent. În cazul
filmului, se disting două situații tipice de piraterie. În primul rând, pirateria urmărește succesul
comercial și, prin urmare, afectează în principal filmele care au succes comercial în cinematografe și
au beneficiat de o distribuție internațională largă. Din acest motiv, pirateria afectează în primul rând
producțiile din SUA (84 % din lista MUSO), dar și pe cele britanice, franceze și italiene. Piratarea
filmelor din aceste patru țări reprezintă 96 % din pirateria cinematografică din UE ( 3).
A doua situație tipică de piraterie afectează filmele care au succes în țara producătoare, dar care nu
au beneficiat de o distribuție internațională largă. În acest caz, cele mai multe piratări au avut loc în
țările în care nu au fost distribuite filmele ( 4), piratarea depășind cu mult succesul lor comercial ( 5).
Este cazul filmelor din Canada, Australia, China, Finlanda, Germania, India și Rusia. Piratarea
filmelor din aceste șapte țări reprezintă 2,8 % din pirateria cinematografică și 1,8 % din intrările la
cinematografele din UE. Deși, per total, pirateria cumulată din ultimul grup este mică, filmele au o
rată de piratare relativ mai mare decât filmele distribuite pe scară mai largă.
Factorii care stau la baza pirateriei cinematografice au fost examinați și în modelele de regresie.
Această analiză arată că succesul comercial este asociat cu niveluri mai mari de piraterie: când
numărul de bilete vândute crește cu 10 %, numărul de descărcări ilegale crește cu 3,7 %. Analiza de
regresie a constatat și că, în pofida numărului mare de piratări ale filmelor produse în SUA,
considerând toți ceilalți factori constanți, aceste filme nu au fost piratate mai mult decât filmele cu
caracteristici asemănătoare (cum ar fi succes comercial, gen, an de producție) produse în altă parte.
Pirateria s-a concentrat pe filmele noi. Astfel, considerând toți ceilalți factori constanți, filmele
produse înainte de 2017 au fost piratate cu 58 % mai puțin decât producțiile din 2017. Filmele de
(1) Termenul „piraterie” se referă strict la distribuirea conținutului care încalcă drepturile de autor. Raportul se referă la consumul unui astfel de
conținut. Cu toate acestea, termenul „piraterie” este utilizat aici și pentru a face referire la consumul unui astfel de conținut ilicit.

(2) Lista conținea și alte opere de creație intelectuală (sau artiști), dar unele dintre operele mai puțin piratate au fost eliminate din cauza unor

probleme legate de calitatea datelor.

(3) În 2018, Regatul Unit era încă stat membru al UE și, prin urmare, este inclus în analiză.
(4) Consultați Table 6.
(5) Cu excepția filmelor spaniole; motivele posibile sunt discutate la capitolul 5.1 Filme.
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animație și filmele documentare au fost piratate cu 49 % mai puțin decât filmele „live-action” ( 6). În
sfârșit, filmele produse pe plan intern au fost cu 37 % mai puțin piratate în țara de producție,
considerând, din nou, toți ceilalți factori constanți.
Pe scurt, pirateria cinematografică vizează în principal filmele de interes general, cu succes
comercial. În ceea ce privește gusturile consumatorilor de conținut piratat din întreaga UE, se pare
că există un grad mare de omogenitate, lista primelor 30 de filme cel mai frecvent piratate din
fiecare stat membru fiind, în ansamblu, destul de asemănătoare cu cea a primelor 30 de filme din
UE. Acest lucru nu mai este valabil pentru serialele de televiziune și în special pentru muzică, unde
gusturile consumatorilor de conținut piratat variază semnificativ de la un stat membru la altul. Mai
precis, în medie, 21 de filme din lista primelor 30 de filme din fiecare stat membru se regăseau și în
lista primelor 30 de filme din UE, în timp ce cifra corespunzătoare pentru seriale de televiziune a fost
de 19, iar pentru muzică de 16.
Serialele de televiziune sunt operele de creație intelectuală cel mai frecvent piratate, însă este mai
dificil de stabilit relația dintre piraterie și popularitatea conținutului juridic corespunzător; dintre cele
mai piratate 30 de seriale de televiziune, numai cinci se numără printre cele mai populare 30,
conform IMDb ( 7). În perioada ianuarie-septembrie 2018, au avut loc 435 de milioane de descărcări
ale celui mai piratat serial televizat („The Walking Dead” - Invazia zombi), față de 45 de milioane de
descărcări ale celui mai piratat film („Justice League” - Liga dreptății).
În muzică, există, de asemenea, o relație între succesul comercial și piraterie, deși cu un oarecare
decalaj: mulți dintre cei mai bine vânduți muzicieni în 2017 au fost cei mai piratați artiști în 2018.
Nivelul global al pirateriei este mai mic în muzică decât în cazul celorlalte două tipuri de conținut.
Cel mai piratat muzician (Ed Sheeran) a avut 7,5 milioane de descărcări ilegale ( 8).

(6) „Live-action” se referă la alte filme decât cele de animație sau documentare.

(7) IMDb este o sursă populară și fiabilă de informații despre filme, televiziune și celebrități. Unul dintre serviciile furnizate este MOVIEmeter, un
indicator al popularității filmelor și emisiunilor TV. Nu există însă neapărat un raport de egalitate între scorul IMDb și succesul comercial.
(8) Cu toate acestea, relația dintre nivelurile de piraterie pentru filme, seriale de televiziune și muzică trebuie abordată în mod critic, deoarece
acestea nu sunt opere de creație intelectuală omogene.
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