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(wprowadzenie)

Rynek mediów w Europie jest niesłychanie zróżnicowany. W żaden sposób 
nie można mówić o ujednoliceniu, nawet w krajach, które były członkami-założycie- 
lami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. EWG została powołana do koordy
nowania działań w zakresie ekonomicznym, a Traktat o ustanowieniu EWG wśród 
celów organizacji wymieniał prawie wyłącznie klasyczne sprawy ekonomiczne - 
cła, handel, rolnictwo, transport, rybołówstwo - co w uzupełnieniu o wcześniej
sze porozumienie o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali sprawiało, że media, 
a nawet kultura, nie mieściły się w ramach uprawnień organów europejskich. 
Nawet po zmianach Traktatu o EWG, po Jednolitym Akcie Europejskim, po Trakta
cie z Maastricht, gdy już mówiło się o Wspólnotach Europejskich, kultura i media 
były tylko pobocznymi wątkami integracji1. 

1 R. Bartoszcze: Gwarancje wolności wypowiedzi w Europie Zachodniej, Universitas, Kraków 
1995, s. 46-51; wystarczy porównać liczbę artykułów poświęconych poszczególnym sprawom 
w traktatach. 

2 Zob. szerzej R. Bartoszcze: Rada Europy a wolność wypowiedzi. Księgarnia Akademicka, 
Kraków 1999, s. 59-170. 

Integracja europejska opierała się przede wszystkim na współpracy ekono
micznej, gdyż bez niej nie można by marzyć o współdziałaniu w innych sferach. 
Po sukcesach gospodarczych EWWiS oraz EWG można było planować rozsze
rzenie współpracy. Jednak ani w latach pięćdziesiątych, ani w następnych deka
dach władze poszczególnych państw nie były skłonne zrezygnować z niektórych 
elementów suwerenności, a nadzór i kontrola mediów należały do tych zagad
nień. Dopiero po 30 latach podjęto działania zmierzające do rozszerzenia integra
cji i na tej podstawie zaczęto mówić o europejskiej tożsamości, ale jakby zapo
mniano, że najlepszym sposobem byłaby wspólna polityka w zakresie mediów. 
Jednak taka polityka nie została wprowadzona w życie. 

Systemy prasowe krajów europejskich, aczkolwiek oparte na tych samych 
podstawach, standardach wyznaczanych przez system demokratyczny, obecnie 
także przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
jaka została podpisana w ramach Rady Europy w 1950 roku, nadal są odmienne. 
Późniejsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka potwierdzały 
znaczenie wolności wypowiedzi w systemie demokratycznym, uznając, że ogra
niczenia w tej sferze muszą być ściśle i bardzo wąsko interpretowane, gdyż wol
ność mediów stanowi kamień węgielny systemu demokratycznego2. Jednak dzia
łania organów Rady Europy oraz EWG (później Wspólnot Europejskich) nie dą
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żyły do osiągnięcia jednolitości. Także werdykty ETPCz potwierdzały, że władze 
krajowe mają pewien margines swobody w ocenie, które ograniczenia są konieczne 
w demokratycznym społeczeństwie. 

Różnice między krajami wynikają z odmiennego rozwoju historycznego, kul
tury, osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego (co wpływa na możliwości 
przemysłu drukarskiego oraz audiowizualnego, a także sposoby dystrybucji). Na 
kształt szczegółowych rozwiązań ma też wpływ poziom wykształcenia społeczeń
stwa, stopień urbanizacji czy podziały religijne i społeczne. Mimo że większość 
krajów Europy Zachodniej od prawie 50 lat akceptowała demokrację jako jedyny 
właściwy system sprawowania władzy, to odmienności między nimi nie zostały 
zlikwidowane. Występują także znaczne różnice w poziomie nasycenia prasą i czy
telnictwa między krajami Europy Północnej i Południowej. 

Analizując systemy prasowe Europy, można powiedzieć, że każdy kraj jest 
odmienny. Oczywiście nie można zapominać, że we wszystkich przestrzegana 
jest wolność wypowiedzi - aczkolwiek odbywało się to w innym czasie. Cenzura 
została zlikwidowana w Anglii w 1695 roku; w Szwecji od 1776 roku prawo 
prasowe gwarantowało wolność wypowiedzi; we Francji, aczkolwiek już Dekla
racja praw człowieka i obywatela z sierpnia 1789 roku gwarantowała wolność 
wypowiedzi, to jednak był to bardzo krótki czas, po którym następowały na prze
mian okresy wolności prasy oraz poważnych jej ograniczeń, a dopiero w okresie 
III Republiki Francuskiej nastąpiło zagwarantowanie wolności wypowiedzi w usta
wie prasowej z 1881 roku. W przypadku Niemiec i Włoch kraje te, mając kilku
letnie doświadczenie z demokracją przed II wojną światową, tak naprawdę zaczę
ły tworzyć wolny system mediów dopiero po 1945 roku. Grecja stworzyła po
dobny system dopiero w połowie lat siedemdziesiątych, a Portugalia i Hiszpania 
dziesięć lat później. Finlandia i Austria po II wojnie światowej starały się być 
„neutralne” w prowadzeniu polityki zagranicznej, ale to oznaczało wyjątkową 
ostrożność w ich działaniach, szczególnie w przypadku Austrii, co przekładało 
się także na system medialny, gdyż władza państwowa kontrolowała przede wszyst
kim media audiowizualne. Kraje Europy Środkowej zaczęły budować system de
mokratyczny dopiero w końcu wieku. 

Jak do tej pory, mimo dużego stopnia koncentracji prasy nie ma obaw o mono
polizację rynku dzienników w poszczególnych krajach, poza Austrią. Wydawcy 
prasy codziennej nie posiadają ponad 50% udziału w rynku. Jednak udział bli
sko 25% jest możliwy, gdy weźmiemy pod uwagę poszczególne kraje. Koncern 
A. Springera, posiadając „Bild Zeitung” oraz „Die Welt”, kontroluje blisko 1/4 ryn
ku dzienników. W Wielkiej Brytanii końcem R. Murdocha, wydający dziennik 
„The Times”, gazetę niedzielną „The Sunday Times” oraz sensacyjny dziennik „The 
Sun”, a także równie skandalizującą wersję gazety niedzielnej „News of the World”, 
zajmuje absolutnie dominującą pozycję na rynku. 

Można powiedzieć, że każdy z krajów europejskich ma wyjątkowe cechy odróż
niające jego rynek prasowy. W Niemczech bulwarowy „Bild” ma nakład ponad- 
trzykrotnie większy niż cztery najważniejsze prestiżowe dzienniki; w Wielkiej 
Brytanii, aczkolwiek także sensacyjny „The Sun” ma największy nakład, to jego 
dominacja nie jest aż tak absolutna, a dodatkowo w Wielkiej Brytanii jako jedynym 
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kraju poważny dziennik „The Daily Telegraph” ma nakład ponad 1 milion egz. We 
Francji największe nakłady osiągają regionalne dzienniki, a nie znane dzienniki 
paryskie; w Austrii dwa popularne dzienniki zdominowały rynek i mają kilka
krotnie większe nakłady niż tytuły prestiżowe; we Włoszech nie ma właściwie 
dzienników sensacyjnych, a dwa centra wydawnicze - Rzym i Mediolan - zdo
minowały rynek prasy3. Podobnie w krajach Europy Środkowej istnieją różnice 
między poszczególnymi rynkami.

3 Zob. szerzej R. Bartoszcze: Prasa, radio i telewizja w krajach Unii Europejskiej, ABCmedia, 
Kraków 1997.

4 Ibidem, passim.
5 Zob. szerzej R. Bartoszcze, L. Słupek: Telewizja - dobro kultury czy element rynku, Wyd. 

WSZ, Rzeszów 2001, s. 22-57.

Również rynek czasopism jest zróżnicowany. W Wielkiej Brytanii z powodu 
silnej pozycji gazet niedzielnych właściwie nie ma tygodników, a jedynym sze
rzej znanym tytułem jest „The Economist”, którego połowa nakładu rozchodzi 
się poza Wielką Brytanią. Pewną cechą wspólną rynku czasopism jest fakt, że 
magazyny poświęcone programowi radiowo-telewizyjnemu osiągają bardzo duże 
nakłady, ale nie we wszystkich krajach są one największe. W Niemczech te cza
sopisma dominują w czołowej dziesiątce magazynów pod względem nakładu, 
ale w Wielkiej Brytanii nie ma ani tak dużej ilości pism radiowo-telewizyjnych, ani 
nie mają takich nakładów. Mimo rozpowszechnienia czasopism społeczno-poli
tycznych, w każdym kraju sytuacja jest odmienna - w Wielkiej Brytanii jest tylko 
„The Economist”, ale są też cztery prestiżowe gazety niedzielne; we Francji czte
ry, w Niemczech przez dziesięciolecia był tylko „Der Spiegel” i dopiero pojawie
nie się „Focusa” wzbogaciło tę kategorię; we Włoszech bipolarny układ powtó
rzony jest także w tej kategorii4.

W krajach europejskich działały od jednego do trzech kanałów telewizji pań- 
stwowo-publicznej; tam, gdzie działały trzy kanały (Francja, Niemcy, Włochy), 
uznano, że trzeci program powinien być kanałem regionalnym. Jednak w momen
cie pojawienia się prywatnych nadawców nie były one w stanie zdobyć wystarcza
jącej, pod względem komercyjnym, liczby widzów. I chociaż mówi się o europej
skim modelu telewizji publicznej jako o rozwiązaniu wspólnym dla Europy, to 
w rzeczywistości jedynie BBC spełniała te założenia5. Z pewnością wspólną cechą 
było ustanowienie monopolu państwowego, ale w Wielkiej Brytanii telewizja 
komercyjna pojawiła się w połowie lat pięćdziesiątych. Na kontynencie europej
skim monopol przetrwał o wiele dłużej - we Włoszech prywatni nadawcy poja
wili się w połowie lat siedemdziesiątych, a wkrótce stworzone zostały sieci ogól
nokrajowe. Jednak właściwa demonopolizacja rynku radiowego i telewizyjnego 
nastąpiła dopiero w latach osiemdziesiątych, a w przypadku Austrii dopiero po 
przegraniu spraw w ETPCz w latach dziewięćdziesiątych. W orzeczeniach Trybu
nał uznał, że monopol państwowy nie ma już uzasadnienia. W wyniku tych zmian 
mamy obecnie dualistyczne systemy radiowo-telewizyjne, gdzie obok programów 
instytucji publiczno-państwowych działają stacje komercyjne. Wraz z rozwojem 
technologicznym, rozpowszechnianiem telewizji kablowej i satelitarnej odbiorcy 
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zyskali dostęp do kilkudziesięciu lub kilkuset programów telewizyjnych. Poja
wienie się nowych nadawców spowodowało, że telewizja państwowa, która do tej 
pory skupiała całą widownię, zaczęła ją tracić, aż doszło do sytuacji, gdy kanały 
publiczno-państwowe przyciągają mniej niż połowę widzów.

W latach osiemdziesiątych zmieniło się podejs'cie do telewizji i w coraz więk
szym stopniu traktowana była ona jako element rynku. Unia Europejska nie ma 
polityki dotyczącej wszystkich mediów, ale sfera audiowizualna jest po części 
kształtowana przez organy europejskie. Można mówić, że istnieje pewien zarys 
polityki, ale nie oznacza to, że kraje członkowskie nie mogą przyjmować bardziej 
szczegółowych rozwiązań. Dyrektywa UE o telewizji ponadgranicznej ustanawia 
tylko ogólne standardy, które muszą być przestrzegane we wszystkich krajach. 
Działania organów UE wynikają z traktowania telewizji jako dostarczyciela usług, 
a w takim razie mieści się to w podstawowych celach Wspólnoty Europejskiej, 
gdzie dążono do swobodnego przepływu kapitału, dóbr i usług. Polityka audio
wizualna dąży do stworzenia europejskiego przemysłu audiowizualnego, tak aby 
był w stanie rywalizować na rynkach światowych. Wyraźnie dostrzega się, że ten 
przemysł może być podstawą rozwoju gospodarczego, zagwarantuje wzrost za
trudnienia, a także będzie gwarantem zachowania europejskiego dziedzictwa kul
turowego6 . Wspólne zasady działania mają ułatwić przepływ programów między 
krajami członkowskimi i w ten sposób pogłębiać integrację kontynentu. Mimo 
wzmianek o roli mediów w tworzeniu europejskiej tożsamości, jednak sprawy 
ekonomiczne odgrywają dominującą rolę i w działaniach Wspólnoty widać ten 
nacisk na rynkowe elementy. Traktowanie mediów tak samo jak innych gałęzi prze
mysłu może wywołać pewne negatywne zjawiska, szczególnie jeśli chodzi o sto
pień koncentracji. Już wcześniej w poszczególnych krajach mieliśmy sytuację, 
w której kilka koncernów kontrolowało znaczną część rynku. Obecnie koncerny 
mają większe możliwości ekspansji na pozostałe kraje, wystarczy spojrzeć na sy
tuację w Austrii czy krajach Europy Środkowej, gdzie koncerny niemieckie zdo
były istotną pozycję. Również jeśli analizujemy działalność koncernu Bertelsman
na, Murdocha czy Canal+, to widać, że są one obecne w wielu krajach, a w niektó
rych sferach zdobyły dominującą pozycję.

6 Ibidem, s. 144-150.
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