
ZAKOŃCZENIE

Dynamiczny proces zmian na rynku mediów w latach dziewięćdziesiątych i na 
początku pierwszej dekady XXI wieku w Europie, w krajach postkomunistycznych 
oraz w regionalnych i małych lokalnych społecznościach wiąże się ze zmianami 
zachodzącymi na globalnym rynku mediów. Zmiany makroekonomiczne zacho
dzące w ciągu ostatnich kilkunastu lat, powiązane z wielowymiarowym procesem 
integracji w wymiarze globalnym i kontynentalnym, w znaczącym stopniu wyciskają 
piętno i zmieniają sposób funkcjonowania instytucji medialnych i ich wytworów. 

Czy proces integracji europejskiej, a dokładniej rozszerzenie Unii Europej
skiej w 2004 roku o dziesięć nowych państw członkowskich, w większości usytu
owanych w regionie Europy Środkowowschodniej, doprowadzi do wytworzenia 
odrębnego systemu medialnego o kontynentalnym charakterze, czy też obserwo
wać będziemy pogłębianie się procesu globalizacji mediów? Spróbujmy zastano
wić się nad tą kwestią na zakończenie przedstawionej analizy oraz odpowiedzieć 
na postawione powyżej pytanie. 

Co zatem wydaje się bardziej prawdopodobne w nieodległej przyszłości? Glo
balizacja mediów czy ich europeizacja, rozumiana jako proces posiadający swój 
samoistny charakter? 

Wiele wskazuje na to - w świetle obserwowanych dzisiaj i szczegółowo anali
zowanych mechanizmów zmian w sferze ekonomicznej i geopolitycznej, a także 
kulturowej - że proces globalizacji mediów stanowić będzie dominujący trend 
zmieniający charakter mediów w świecie, w tym także mediów europejskich. 
Na przykładzie trzech wybranych do analizy krajów Europy Środkowowschod
niej: Czech, Słowacji i Polski, już obecnie można stwierdzić, że w konsekwencji 
procesu transformacji systemowej, obejmującego w znaczącym stopniu zmiany 
na rynku medialnym, takie jak prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, 
koncentracja oraz zmiany w sferze technologii informacyjnych, nie zapominając 
o uzyskanej na początku procesu zmian systemowych wolności mediów - zasad
niczej zmianie uległ rynek mediów w tym regionie. I co dalej? Czy te zmiany 
oznaczają dopasowanie się, swoistą adaptację do globalnych standardów wystę
pujących w otoczeniu medialnym, czy też są zapowiedzią nowych trendów i kie
runku dalszych, realizowanych już w wymiarze globalnym, bardziej zaawanso
wanych zmian i przeobrażeń? Czy zapowiada to, że zmiany na rynku mediów 
lokalnych będą równie aktywne jak na rynkach narodowych? 

Zastanówmy się nad kierunkami zmian oraz możliwymi konsekwencjami do
konujących się na naszych oczach przeobrażeń rynku medialnego. Czy proces 
globalizacji mediów oznacza ich integrację instytucjonalną, rozumianą w ten spo
sób, że kilka czy kilkanaście instytucji medialnych łączy się bądź zostaje wchłonię
tych przez giganty medialne, które dominować będą na światowym rynku? Na te 
pytania spróbujmy udzielić odpowiedzi, śledząc aktualne trendy i kierunki zmian. 

Nie wydaje się dziś, aby w nieodległej przyszłości kilka olbrzymich korpora
cji medialnych zdominowało światowy rynek. Dlaczego? Obserwujemy bowiem 
zasadniczo odrębny trend w otoczeniu medialnym. 
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Zacznijmy jednak od przedstawienia stosunkowo często wypowiadanego ar
gumentu, używanego jako ilustracja zbliżającego się zagrożenia na światowym 
rynku mediów. Wyraża się ono - zdaniem sceptyków - w tym, że w toczącej się 
dyskusji wśród badaczy i analityków mediów często rysuje się niekorzystny 
scenariusz przewidywanych zmian. Wskazuje się na przewidywane zagrożenia, 
iż w ciągu najbliższych kilkunastu lat wielcy baroni czy magnaci medialni - jak 
się ich potocznie określa - opanują światowy rynek medialny, którym będą efek
tywnie zarządzać na wzór sieci barów McDonalds1. Ale, z drugiej strony, nale
ży zwrócić uwagę na fakt, że obserwujemy jednak zasadniczo odmienny trend 
zmian w otoczeniu medialnym. Polega on na tym, że od połowy lat osiemdziesią
tych obserwujemy procesy zmian mające następujący charakter: zmiany w me
diach nabierają cech i podobieństwa do zmian na rynku ekonomicznym, czyli 
stanowią transakcje: kupna i sprzedaży, odsprzedaży, wymiany, łączenia się 
mniejszych podmiotów w większe, i odwrotnie, procesy swoistego rozłączania 
się dużych konglomeratów medialnych w mniejsze, ale bardziej wąsko wyspe
cjalizowane struktury instytucjonalne2. Przykładów można przytoczyć wiele. 
W połowie lat osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych CBS Inc. znajdowa
ła się na pierwszym miejscu wśród instytucji medialnych tego kraju. W latach 
dziewięćdziesiątych CBS sprzedała swoje magazyny, a w następnych latach 
odsprzedała udziały w drukarniach, gdzie drukowała wydawane przez siebie książ
ki, i spadła z pierwszej pozycji na liście wiodących baronów medialnych do 
drugiej dziesiątki. Następnie została wykupiona przez Viacom, który w 1986 
roku był drugą co do wielkości i wpływów instytucją medialną na amerykań
skim rynku. 

' B. H. Bagdikian: The Media Monopoly, Beacon Press, Boston 2000. 
2 D. Alger: Megamedia: How Giant Corporations Dominate Mass Media, Distort Competition, 

and Endanger Democracy, Rowman & Littlefield, Lanham 1998. 

Odwrotny trend w tym samym czasie dało się zauważyć na rynku europejskim. 
Przykładem może być działalność medialnego koncernu Bertelsmanna. Jest to nie
miecki magnat medialny, zajmujący od 1986 roku wiodącą pozycję na liście in
stytucji medialnych. W latach dziewięćdziesiątych wszedł na rynek medialny 
krajów postkomunistycznych. Jednakże głównych posunięć finansowych dokony
wał i czyni to w dalszym ciągu w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachod
niej. W 1997 roku stał się trzecią co do znaczenia instytucją medialną w Sta
nach Zjednoczonych, gdzie nabył prestiżowe wydawnictwo książkowe Random 
House. W ciągu ostatnich kilku lat koncern medialny Bertelsmanna penetruje sku
tecznie rynek francuskich i brytyjskich mediów lokalnych, zwłaszcza aktywnie 
działa na rynku mediów elektronicznych (nabywa lokalne oraz regionalne stacje 
radiowe). Zdaniem Antoine’a de Tarle’a - dyrektora ds. finansowych najwięk
szego dziennika regionalnego we Francji „Ouest-France” - powyższe działania 
stanowią wyzwanie i zarazem zagrożenie dla rodzimych właścicieli mediów, któ
rym coraz trudniej sprostać w zakresie zwłaszcza technologicznej konkurencji na 
rynku mediów elektronicznych. 
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Można ten proces określić jako reintegrację lub - bardziej potocznie - jako 
„przemeblowywanie” się globalnego rynku mediów3. Niewątpliwie w ciągu ostat
nich piętnastu lat obserwuje się w skali globalnej, że instytucje medialne łączą się 
w większe podmioty bądź wchłaniane są przez giganty medialne, którym nie są 
w stanie się oprzeć. Ale, z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę wpływ tych 
coraz bardziej rozrastających się instytucji na ich odbiorców, to jest on znacznie 
skromniejszy w skali globalnej niż ich finansowa obecność i pozycja w sferze 
ekonomicznej. Niemniej jednak nie sposób nie dostrzec tego, że w ostatnich kil
kunastu latach instytucje medialne rozrosły się zarówno w Europie Zachodniej, 
jak i w krajach postkomunistycznych, gdzie rozwinął się dynamicznie rynek wol
nych mediów, coraz bardziej podobny do instytucji medialnych funkcjonujących 
na globalnym rynku4.

3 B.M. Compaine: Global Media, „Foreign Policy”, listopad-grudzieii 2002, s. 20-28.
4 B.M. Compaine, D. Gomery: Who Owns the Media? Competition and Concentration in the 

Mass Media Industry, Lawrence Erlbaum Associates, Malwah 2000.
5 R. Gunther, A. Mughan: Democracy and the Media: A Comparative Perspective, Cambridge 

University Press, Cambridge 2000.
6 S. Livingston: Clarifying the CNN Effect: An Examination of Media Effects According to Type 

of Military Intervention, Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Cambridge 
1997.

Gdzie pojawiają się - w kontekście procesu integracji, zarówno globalnej, jak 
i kontynentalnej - zagrożenia dla niezależnego, obiektywnego dziennikarstwa, o któ
rych piszą autorzy książki? Czy kiedykolwiek byl odpowiedni czas i warunki dla 
obiektywnego dziennikarstwa? Najczęściej wskazuje się na sytuację, która miała 
miejsce w latach siedemdziesiątych w USA, gdy Bob Woodrow i Carl Bernstein - 
dziennikarze z „The Washington Post” wykryli, a następnie opisali w opiniotwór
czym dzienniku aferę Watergate, w konsekwencji której prezydent Stanów Zjed
noczonych Richard Nixon zmuszony był podać się do dymisji.

Dzisiaj możliwości w zakresie wypowiedzi dziennikarskiej wzrosły w sposób 
nieporównywalny w stosunku do przeszłości. Ilość kanałów przekazu informacji 
jest obecnie znacznie większa, niż było to kilkanaście lat temu. Także szybkość 
przekazu wzrosła, dzięki procesom rozwoju technologii informacyjnych. Więc 
można by wysnuć prosty wniosek, że im większe możliwości technologiczne i im 
więcej kanałów przekazu, tym większe możliwości rozwoju obiektywnego, nie
zależnego, i otwarcie, a zarazem ostro, nastawionego dziennikarstwa5. A jednak 
nie jest to takie proste. Właśnie bowiem procesy koncentracji mediów oraz ich 
instytucjonalnej integracji nie sprzyjają, co potwierdzają dotychczasowe doświad
czenia w tym zakresie, wzrostowi obiektywizmu, niezależności ani ostrości wyra
żania i kształtowania przez dziennikarzy poglądów swoich odbiorców na opisy
wane sprawy. Zintegrowane korporacyjne dziennikarstwo staje się coraz bardziej 
faktem codziennym dla tej grupy zawodowej ze wszystkimi konsekwencjami wy
nikającymi z tego procesu przeobrażeń rynku zawodowego6. Co to oznacza?

Korporacyjne dziennikarstwo na dzisiaj nie wspomaga, w sposób znaczący 
i odczuwalny przez odbiorców mediów, niezależnego punktu widzenia, ostro
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ści wyrażania opinii w mediach czy otwarcia się na wszystkie ważkie społecznie 
problemy. Mamy tu do czynienia w coraz większym stopniu z sytuacją, w której 
korporacyjny styl zarządzania instytucją medialną przypomina sposób zarzą
dzania wielką firmą. A przecież nie o to chodzi w uprawianiu zawodu dzienni
karza.

Z jednej strony, możliwości wypowiadania się dziennikarzy na łamach pra
sy czy w czasie antenowym w stacji radiowej bądź telewizyjnej są coraz większe, 
ilość kanałów przekazu coraz liczniejsza, dziennikarzy więcej, niż to było kiedyś 
itd. Ale, z drugiej strony, nadawcom mediów chodzi przede wszystkim o to, by 
interesy i preferencje polityczne właścicieli mediów zostały zachowane i niena
ruszone przez zbyt niezależnych i pragnących samodzielnie pracować na własne 
nazwisko dziennikarzy, a nie na pozycję na rynku medialnym danego tytułu praso
wego czy stacji telewizyjnej7. W tym sensie procesy integracji, w powiązaniu 
z procesami koncentracji mediów, stanowią coraz trudniejszą do przekroczenia 
barierę dla niezależnego, otwarcie nastawionego dziennikarstwa.

7 P. Norris: Virtuous Circle: Political Communications in Post-Industrial Societies, Cambridge 
University Press, New York 2000.

• B.M. Compaine: Global Media, op.cit., s. 24.

Patrząc z innej strony na relacje zachodzące pomiędzy mediami a procesami 
integracji, zauważyć należy, iż procesy integracji mediów w sensie technologicz
nym przyczyniają się do tego, że ich najnowsza postać, jaką jest Internet, wyrów
nuje - w sensie globalnym - szanse potencjalnych odbiorców w zakresie dostępu 
do informacji. Szacunkowe dane za 2002 rok wskazują, że około 581 milionów 
użytkowników na świecie korzystało w ciągu roku z Internetu, z czego ponad 1/3 
stanowili użytkownicy z innych obszarów świata niż Stany Zjednoczone i Europa8. 
Oznacza to, że użytkownicy on-line posiadają dostęp do wprost nieograniczonej 
ilości informacji. I w tym sensie integracja w zakresie możliwości dostępu do 
informacji staje się coraz szersza i obejmuje coraz liczniejsze kręgi społeczne glo
balnego rynku medialnego. Należy ocenić to jako wysoce pozytywny rezultat 
procesu integracji mediów w skali globalnej, przyczynia się bowiem wymiernie 
do częstego komunikowania się ludzi między sobą, a więc zbliża ich do siebie, 
pomimo istniejących dystansów geograficznych, które coraz bardziej tracą na zna
czeniu. To, co łączy ludzi dzisiaj, to nie bliskość w sensie geograficznym, ale ilość 
i częstotliwość kontaktów będące w zasięgu komunikowania w sieci. Czy i jak 
często korzystamy z dostępu do sieci, zależy w coraz większym stopniu od nas 
samych.

I wreszcie na koniec pragnę wskazać na jeszcze jeden aspekt procesu integra
cji mediów i jego społeczne konsekwencje, który wiąże się z mechanizmem regu
lacji prawnych w zakresie mediów. Procesy integracji oraz koncentracji mediów, 
z jednej strony, wydają się stwarzać u odbiorców mediów poczucie, że wszelkie 
regulacje prawne obejmujące rynek medialny podejmowane są w ich interesie, 
stąd należy ich ochraniać, prawnie zabezpieczać, wyposażać w odpowiednie in
strumenty gwarantujące bezpieczeństwo ich funkcjonowania na medialnym rynku. 
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Stwarza to poczucie działania nie tylko w interesie indywidualnym, ale także 
w interesie publicznym obywateli, podejmowane dla ochrony ich interesów.

Z drugiej strony natomiast, akty licencjonowania działalności podmiotów 
medialnych stanowią zasadniczą barierę dla nowych aktorów, którzy chcą zaist
nieć na medialnej scenie. Zabezpieczenia prawne obejmujące wydawców i wła
ścicieli mediów pozwalają im myśleć bardziej bezpiecznie o zaspokajaniu wła
snych interesów jako właścicieli firm kosztem zawartości tego, co media oferują 
swoim odbiorcom, czyli potencjalnym klientom instytucji medialnych. A zatem 
gwarancje prawne dotyczące właścicieli i nadawców nie zawsze pokrywają się 
z interesami, oczekiwaniami oraz ich prawnym zabezpieczeniem ze strony tych, 
którzy stają się odbiorcami propozycji instytucji medialnych. Obserwujemy, że 
im bardziej restryktywne stają się regulacje prawne dotyczące odbiorców, tym 
mniej mają oni do powiedzenia, czy dana oferta medialna wypełnia ich oczeki
wania, czy też nie.

Powyższe uwagi zamykają analizowane na łamach książki w sposób znacznie 
bardziej szczegółowy, poparty konkretnymi przykładami z wybranych krajów 
członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących do Unii, trendy oraz 
kierunki zmian w zakresie rozwoju mediów, powiązane z procesem integracji w skali 
kontynentalnej. Wydaje się, że proces ten warto dalej uważnie śledzić, i to bar
dziej systematycznie, gdyż proces integracji kontynentalnej mediów nabiera co
raz większego tempa i znaczenia, a także zapowiada dalsze zmiany oraz wyzwa
nia. Trudno dzisiaj przewidzieć, jaki będzie rezultat końcowy procesu integracji 
mediów w skali europejskiej, co pozostanie w dotychczasowej formie, a co ule
gnie zmianie bądź zaniknie czy zostanie wyeliminowane z rynku...

I na koniec pragnę zwrócić uwagę, że przedstawione powyżej rozważania za
chowują swoją aktualność i adekwatność w odniesieniu do sytuacji, która wystę
puje w relacjach pomiędzy mediami a procesami integracji europejskiej toczący
mi się w chwili obecnej. Upływ czasu może jednak wyciskać istotne piętno na 
kierunku i charakterze dalszych zmian. Stąd przedstawione w tej pracy ustalenia 
i przemyślenia będą ulegać dalszym modyfikacjom.

Czas pokaże, w jakim kierunku te zmiany podążą oraz jak zmieniać się będzie 
- w ślad za nimi - europejska publiczność medialna.

Teresa Sasińska-Klas
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