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WST�P

W�oski sektor telewizyjny jest jednym z�najbardziej charakterystycznych 
na rynkach medialnych w� Europie. Wysoki poziom koncentracji, wyst�pu-
j�cy w� formie duopolu, i� silny stopie� paralelizmu politycznego to najcz�-
�ciej wymieniane patologie tego rynku. Wed�ug Daniela C. Hallina i� Paolo 
Manciniego, którzy zajmuj� si� badaniem mediów na �wiecie, w�oski sys-
tem �rodków masowego przekazu jest doskona�ym przyk�adem modelu �ród-
ziemnomorskiego, charakteryzuj�cego si� wysokim stopniem upolitycznienia, 
niskim wska	nikiem czytelnictwa prasy i� dziennikarstwem zorientowanym 
na komentarz. 

W�kraju, w�którym telewizja jest g�ównym 	ród�em informacji dla blisko 
80 proc. spo�ecze�stwa – a�tak jest we W�oszech – przekazy medialne wielo-
krotnie wp�ywa�y na opini� publiczn� i�kszta�towa�y jej �wiatopogl�d. Tak by�o 
w�latach 60-tych, kiedy politycy odkryli si�� oddzia�ywania m�odego medium, 
potem w�latach 90-tych, kiedy w�kampanii wyborczej wygra� cz�owiek wynie-
siony na szczyt przez koncern medialny, i�tak by�o w�ostatniej dekadzie, gdy 
rz�dy demokracji zosta�y zast�pione przez rz�dy mediokracji.

Telewizja we W�oszech narodzi�a si� jako emitent propagandy politycznej 
i�w�du
ym stopniu pozostaje nim do dzi�. Zmieni�a jednak wiele w�spo�ecz-
nym i� kulturowym obrazie powojennych W�och. W� pierwszych latach ist-
nienia pe�ni�a funkcj� edukacyjn� i� zapocz�tkowa�a kultur� masow�, zysku-
j�c ogromn� popularno�� w�ród mieszka�ców pó�wyspu. Dopiero powstanie 
prywatnych stacji wymusi�o na publicznym nadawcy komercjalizacj� swojej 
oferty i�dostosowanie si� do nowych warunków konkurencyjnych.

Niniejsza publikacja przedstawia zasady funkcjonowania nadawców tele-
wizyjnych we W�oszech zarówno od strony rynkowej, jak i�oferty programo-
wej. Historia w�oskiej telewizji pokazuje, 
e jej pocz�tki niewiele odbiega�y od 
tych, jakie mo
na by�o zaobserwowa� w�historii innych europejskich nadaw-
ców. Jednak z� biegiem czasu monopol nadawcy publicznego przerodzi� si� 
w�duopol z�udzia�em stacji komercyjnych, a�sposób w�jaki proces ten dokona� 
si� we W�oszech, jest niespotykanym w� 
adnym innym europejskim kraju. 
W� jego konsekwencji blisko 80 proc. udzia�u w� rynku dziel� mi�dzy siebie 
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dwa  najwi�ksze koncerny: publiczna telewizja Rai i�komercyjny Mediaset. Oba 
przez wiele lat pozostawa�y pod kontrol� Silvia Berlusconiego, medialnego 
magnata, który w�1994 roku postanowi� wej�� na scen� polityczn� W�och.

Niniejsza praca skupia si� na analizie w�oskiego sektora telewizji ogól-
nokrajowej, ukazuj�c jego niedoskona�o�ci, których odzwierciedlenie mo
na 
odnale	� równie
 w�ofercie programowej. Poprzez ukazanie historii nadawcy 
publicznego, która przez ponad 20 lat by�a tak
e histori� telewizji w�oskiej 
w�ogóle, autor przedstawia 	ród�a dzisiejszych patologii tego systemu i�pro-
cesy, które do nich doprowadzi�y. Pierwszy rozdzia� zawiera historyczn� cha-
rakterystyk� sektora telewizyjnego w�dynamicznie zmieniaj�cym si� otoczeniu 
polityczno-prawnym. Drugi rozdzia� przedstawia ewolucj� oferty programowej 
pod wp�ywem zmieniaj�cych si� trendów we w�oskiej telewizji, pocz�wszy 
od pierwszego okresu paleotelewizji, poprzez neotelewizj� z�udzia�em stacji 
komercyjnych, a
 po er� nowych mediów, w�któr� w�oscy nadawcy telewizyjni 
wkroczyli u�progu XXI wieku.

Trzeci rozdzia� zosta� po�wi�cony analizie aktów prawnych, które stanowi� 
formalne podstawy dla funkcjonowania sektora telewizyjnego we W�oszech. 
Autor skupi� si� na dwóch obowi�zuj�cych ustawach i�projekcie ustawy medial-
nej jako przyk�adzie prawa, które mog�o zniwelowa� rynkowe niedoskona�o�ci.

Rozdzia� czwarty to wspó�czesny obraz rynku telewizyjnego we W�oszech. 
Analizie zosta�a poddana dzia�alno�� nadawcy publicznego i�stacji komercyj-
nych, zarówno od strony pozycji rynkowej, jak i�oferty programowej, bowiem 
sposób i�jako�� prezentowanej ramówki odzwierciedla rzeczywisto�� rynkow� 
w�sektorze telewizyjnym. W�zwi�zku z�niespotykan� specy� k� w�oskiego sek-
tora telewizji autor zaprezentowa� tak
e opinie organizacji mi�dzynarodowych 
odnosz�ce si� do funkcjonowania rynku.

Ostatni, pi�ty rozdzia� to analiza procesów, jakie zachodz� w�ca�ym sys-
temie medialnym z�uwzgl�dnieniem roli sektora telewizyjnego. Autor zary-
sowuje mo
liwe scenariusze rozwoju w�kolejnych latach i�wynikaj�ce z�nich 
szanse i�zagro
enia dla nadawców telewizyjnych we W�oszech. To tak
e próba 
odpowiedzi na pytanie o� przysz�o�� w�oskiej telewizji w� �wietle bie
�cych 
wydarze�. 

Zawarte w�niniejszej publikacji spostrze
enia s� w�du
ym stopniu efektem 
wielu godzin po�wi�conych analizie i�ocenie przekazów medialnych ogl�da-
nych w� telewizji publicznej i� stacjach komercyjnych. Cz��� zamieszczonych 
wniosków to efekt bada� dokumentów dost�pnych w� archiwach w�oskich 
nadawców, obserwacji, zamówionych przez telewizj� publiczn� analiz, a�tak
e 
bada� przeprowadzonych przez w�oskie o�rodki bada� opinii publicznej. 
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R O Z D Z I A �  1

Pocz
tki rozwoju w�oskiej telewizji

Telewizja we W�oszech narodzi�a si� dosy� pó	no w�stosunku do innych 
nadawców w�krajach Europy Zachodniej czy w�Stanach Zjednoczonych, gdzie 
pocz�tki emisji przypadaj� na lata 20-te XX wieku. Za o� cjaln� dat� powsta-
nia w�oskiej telewizji przyjmuje si� 3 stycznia 1954 roku. Wtedy w�a�nie 
publiczny nadawca Rai rozpocz�� regularne nadawanie informacji i� progra-
mów na wizji. W�tym samym roku w�Stanach Zjednoczonych przeprowadzono 
pierwsz� transmisj� zawodów sportowych w�kolorze. Dysproporcje w�rozwoju 
mediów wynika�y przede wszystkim z�przebiegu drugiej wojny �wiatowej i�jej 
konsekwencji w� kolejnych latach. Powojenne W�ochy by�y krajem ubogim 
o�wysokim stopniu analfabetyzmu w�ród obywateli.

Geneza telewizji i�ukszta�towanie rynku

Nale
y jednak zauwa
y�, 
e Rai – jako nadawca medialny – ma nieco 
d�u
sz� histori�. Jako prywatny podmiot rynkowy powsta� w�1924 roku pod 
nazw� Uri (Unione radiofonica italiana). Za�o
y�a go grupa prywatnych przed-
si�biorców i� � rma Marconi.1 Nadawca ten prowadzi� wówczas dzia�alno�� 
radiow�, w�pe�ni podporz�dkowan� rz�dowi faszystowskiemu. Mimo prywat-
nego charakteru stacji, re
im Benito Mussoliniego sprawowa� kontrol� nad 
programami nadawanymi w�Uri i�mia� bezpo�redni wp�yw na ich kszta�t. Jako 
jedyny nadawca Uri od samego pocz�tku mia� pozycj� monopolisty na w�o-
skim rynku. Wraz z�kolejnymi latami zmienia�y si� jedynie nazwy podmiotu: 
od 1927 roku znany jako Eiar (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) przetrwa� 
do 1944 roku. Po ofensywie Aliantów radio odrodzi�o si� jako Rai – Radio 
audiozioni italiane.

1 Marconi Company Ltd zosta�a za�o
ona w�1897 roku przez Guglielmo Marconiego, 
uznawanego za jednego z�wynalazców radia. Laureat Nagrody Nobla (1909 rok) z�dzie-
dziny � zyki za wk�ad w�rozwój telegra� i bezprzewodowej.
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Wci�
 jako nadawca prywatny, Rai operowa� dwiema stacjami: Rete Rossa 
graj�c� muzyk� powa
n� i�Rete Azzurra przedstawiaj�c� bardziej zró
nicowan� 
ofert�. Koniec lat 40-tych To tak
e okres pierwszych eksperymentów telewizyj-
nych. Dostrzegaj�c szybki rozwój techniczny, który wkrótce mia� doprowadzi� 
do regularnego nadawania telewizji, na pocz�tku 1952 roku pa�stwowa spó�ka 
Iri (Istituto per la ricostruzione industriale) przej��a udzia�y w�Radio audizioni ita-
liane, uruchamiaj�c telewizj� publiczn� we W�oszech. Od tej pory skrót Rai 
znany jest, tak
e obecnie, jako Radiotelevisione italiana2. 

Przygotowania do rozpocz�cia regularnego nadawania trwa�y dwa lata 
i� poprzedzone zosta�y testowymi programami emitowanymi w� pó�nocnych 
regionach W�och, g�ównie w�Turynie i�Mediolanie. Pierwsza emisja mia�a miej-
sce 3 stycznia 1954 roku o�godz. 11.00, a�zainicjowa�a j� prezenterka Fulvia 
Colombo zapowiadaj�c dzienny program ze studia w�Mediolanie. O�14.30 roz-
pocz�� si� pierwszy cykliczny magazyn we w�oskiej telewizji Arrivi e partenze, 
który poprowadzili Armando Pizzo i� Mike Bongiorno – jeden z� najbardziej 
utytu�owanych w�oskich prezenterów telewizyjnych3. O�20.45 wyemitowano 
pierwszy serwis informacyjny, a�wieczorn� audycj� tego dnia by�a komediowa 
sztuka teatralna L’osteria della posta wyre
yserowana przez Carlo Goldoniego. 
Dzie� zako�czy�a dedykowana informacjom sportowym (g�ównie pi�ce no
nej) 
La Domenica Sportiva o�23.15, a�emisja magazynu trwa do dzi�. 

W�pocz�tkowym okresie zasi�g telewizji obj�� g�ównie pó�nocne W�ochy 
i� niektóre regiony z� centralnej cz��ci kraju: Piemont, Lombardi�, Liguri�, 
Toskani�, Umbri� i�Lazio. Po trzech latach zasi�g nadawczy obejmowa� nie-
mal
e ca�y kraj. Trzeba jednak pami�ta�, 
e pocz�wszy od 1954 roku, przez 
ponad 20 kolejnych lat historia telewizji Rai jest tak
e histori� w�oskiej tele-
wizji ogólnie. Nie istnia� bowiem 
aden inny nadawca we W�oszech. Trwaj�cy 
monopol, a� tak
e sytuacja polityczno-spo�eczna tamtego okresu sprawi�y, 

e Rai odnios�a ogromny sukces. Uzale
niona od rz�du, który powo�ywa� 
i�odwo�ywa� zarz�d stacji, Rai by�a z�jednej strony miejscem debaty publicznej, 

2 Wi�cej informacji dotycz�cych w�oskiego radia publicznego w�publikacji Franceschi 
Anani Breve storia della radio e della televisione italiana, a�tak
e w�materia�ach udost�pnio-
nych przez Museum of Broadcast Communications (MBC).

3 Mike Bongiorno (1924–2009) – urodzony w�Nowym Jorku najpopularniejszy pre-
zenter w�dziejach w�oskiej telewizji. W�m�odo�ci przeprowadzi� si� do Turynu, miasta 
rodzinnego jego matki. W�czasie drugiej wojny �wiatowej, dzi�ki ameryka�skiemu oby-
watelstwu, by� ��cznikiem mi�dzy partyzantami a�aliantami. Sp�dzi� 7 miesi�cy w�medio-
la�skim wi�zieniu San Vittore, po czym tra� � do obozu koncentracyjnego Mauthausen. 
Po wojnie wyjecha� do Nowego Jorku, by w� 1953 roku wróci� do W�och i� rozpocz�� 
prac� w�przygotowuj�cej si� do startu w�oskiej telewizji publicznej. Wielokrotnie nagra-
dzany w�kategoriach najlepszych prowadz�cych, telewizyjnych quizów i�programów roz-
rywkowych. Zmar� w�wieku 85 lat na atak serca. Msza pogrzebowa mia�a miejsce w�Kate-
drze mediola�skiej, co jest dowodem oddania najwi�kszego ho�du zmar�emu. W�stycz-
niu 2011 roku grób Mike’a� Bongiorno na cmentarzu w� Aronie (Lombardia, W�ochy) 
zosta� otwarty, a�cia�o pochowanego skradziono. Odnaleziono je po 11 miesi�cach.
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komunikowania si� polityków ze spo�ecze�stwem, z�drugiej 	ród�em informa-
cji i� rozrywki – obok radia, które stopniowo traci�o wp�ywy wraz z� rosn�c� 
popularno�ci� telewizji.

Warto w�tym miejscu odnotowa�, 
e po�owa lat 50-tych by�a prze�omowa 
w�historii W�och. Zako�czy� si� bowiem okres odbudowy kraju po wojnie, 
a�rozpocz�� nowy – dynamicznej transformacji i�migracji ludno�ci wewn�trz 
kraju. Do ko�ca lat 60-tych miliony W�ochów przeprowadzi�y si� z�zacofanego 
po�udnia na pó�noc, porzucaj�c tym samym 
ycie w�ma�ych miejscowo�ciach na 
rzecz du
ych miast. Dla w�oskiej telewizji mia�o to istotne znaczenie, ponie-
wa
 ruchy migracyjne przyczyni�y si� do wzrostu zamo
no�ci obywateli kraju, 
co prze�o
y�o si� na sukces nadawcy. Pod koniec 1954 roku, czyli po prawie 
roku nadawania, telewizja dociera�a do 48 proc. domów we W�oszech. Jej 
ogl�danie cz�sto mia�o charakter publiczny – ludzie gromadzili si� w�barach, 
kinach i�w�bardziej zamo
nych domach. W�dodatku pierwsze lata telewizji 
przypad�y na okres, kiedy w� doros�e 
ycie wesz�o ju
 pokolenie wojenne, 
dotkni�te w�du
ym stopniu zjawiskiem analfabetyzmu. W�efekcie telewizja 
szybko wypar�a inne media, szczególnie pras�, która notowa�a spadki nak�adu 
i� sprzeda
y. Najlepsze lata – 40-te i�50-te – mia�y za sob� te
 radio i�kino, 
które od rozpocz�cia nadawania telewizji systematycznie traci�y odbiorców. 
Po siedmiu latach nadawania telewizja dociera�a do 97 proc. spo�ecze�stwa 
i�swoim zasi�giem obejmowa�a ju
 wszystkie regiony w�oskie. Liczba abonen-
tów wzros�a z�24 tysi�cy w�1954 roku do ponad 6 milionów w�1965 roku4.

O�sile w�oskiej telewizji szybko przekonali si� tak
e politycy, w�których 
interesie le
a�o utrzymanie monopolu Rai. Dzi�ki szybkiemu rozwojowi gospo-
darczemu i� wzrostowi zamo
no�ci W�ochów, odbiorniki telewizyjne coraz 
cz��ciej pojawia�y si� w�domach, co przek�ada�o si� na rosn�c� liczb� odbior-
ców stacji. O�zniesienie monopolu w�oskiej telewizji publicznej zabiegali ju
 
pod koniec lat 50-tych w�oscy prywatni przedsi�biorcy zainteresowani nada-
waniem. Jednak 6 lipca 1960 roku S�d Konstytucyjny utrzyma� monopol Rai 
i�zalegalizowa� go w��wietle prawa. W�tej sytuacji ju
 w�kolejnym roku, bo 
4 listopada 1961 roku, zosta� uruchomiony drugi kana� Rai.

Lata 60-te nie przynios�y du
ych zmian we w�oskiej telewizji. Rai nadal 
inwestowa�a w� jako�� i� ilo�� produkowanych programów, ulepsza�a stoso-
wan� technologi�. Nie by�a to jednak modelowa telewizja publiczna w�euro-
pejskim rozumieniu. Silne wp�ywy polityczne, pod jakimi znalaz�a si� stacja, 
widoczne by�y tak
e na antenie. W�adza wp�ywa�a nie tylko na merytoryk� 
prezentowanych informacji, lecz tak
e na czas prezentowanych wiadomo�ci. 
Dla powojennego spo�ecze�stwa w�oskiego – w� znacznej mierze dotkni�-
tego analfabetyzmem – telewizja sta�a si� dla polityków medium o�du
ej sile 
oddzia�ywania. St�d w� latach 60-tych w�czasie antenowym wyra	nie wzrós� 
udzia� informacji.

4 Franculi L., Storia della Rai. Cronologia, L’Europeo, nr 5, maj 2010 r.; Mazzetti L., 
Il libro nero della RAI, BUR Futuropassato, Mediolan, 2007 r.
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Rys. nr 1: Sektorowy udzia� programów Rai w�latach 1954–1968

�ród�o: http://www.homolaicus.com/linguaggi/tv.htm, data dost�pu: 9 stycznia 2010 r.

Do po�owy lat 70-tych na politycznej mapie W�och dominowali chrze�cija�-
scy demokraci, w�opozycji do komunistów i�neofaszystów. Dlatego du
y wp�yw 
na prezentowane na antenie informacje mia�a kultura katolicka i�ko�ció�. Na 
pocz�tku lat 70-tych Rai utrzymywa�a si� w�po�owie z�podatków, a�w�po�o-
wie z�wp�ywów reklamowych. Czas antenowy na reklamy by� sprzedawany 
w�do�� dyskryminuj�cy sposób. Pierwsze�stwo w�pa�mie reklamowym mia�y 
w�oskie � rmy, znajduj�ce si� tak
e pod wp�ywami politycznymi. W�ten sposób 
zakazane by�y reklamy np. koncernów motoryzacyjnych, o�co zabiega� w�oski 
Fiat. Jego szefowie nie chcieli, by na antenie reklamowe by�y marki innych, 
konkurencyjnych samochodów.

Prze�om lat 70-tych i�sukces stacji komercyjnych

Prze�om w�historii w�oskiego systemu mediów elektronicznych przynio-
s�a po�owa lat 70-tych Pod has�ami odpolitycznienia i� zniesienia monopolu 
Rai, 14 kwietnia 1975 roku uchwalono now� ustaw� medialn�5. Od tej pory 
prawo mianowania 16-osobowej rady nadzorczej stacji przys�ugiwa�o parla-
mentarzystom, a�nie jak dotychczas – rz�dowi. Jednak du
o wa
niejsz� zmian� 
przyniós� kolejny rok. S�d Konstytucyjny wyda� 28 czerwca 1976 roku decyzj� 
zezwalaj�c� innym podmiotom na nadawanie programu radia i� telewizji na 

5 Prawo nr 103/75, Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, opu-
blikowane w�Dzienniku Ustaw (Gazzetta Uf� ciale), 14 kwietnia 1975 r.
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szczeblu lokalnym6. Przyjmuje si�, 
e decyzja ta o� cjalnie otworzy�a cz��ciowo 
rynek i�stworzy�a namiastki konkurencji we w�oskim systemie mediów elek-
tronicznych. Decyzja s�du spowodowa�a nag�e powstanie setek lokalnych stacji 
radiowych i�telewizyjnych. W�tej sytuacji Rai podj��a decyzj� o�uruchomieniu 
pod koniec 1979 roku trzeciego kana�u, z�ofert� o�charakterze regionalnym – 
znanego dzi� pod nazw� Rai 3.

Co prawda prawo z�czerwca 1976 roku zezwala�o na tworzenie stacji radio-
wych i�telewizyjnych, ale jedynie na szczeblu lokalnym. W�efekcie 
aden emi-
tent nie móg� nadawa� na szczeblu ogólnokrajowym i�nie móg� bezpo�rednio 
konkurowa� z�telewizj� publiczn�. Komercyjne stacje znalaz�y sposób na omi-
ni�cie tego przepisu i� ju
 na pocz�tku lat 80-tych zacz��y ��czy� si� w�sieci. 
Wtedy te
 da�o si� ju
 zauwa
y� kurcz�c� si� dominacj� telewizji publicznej 
Rai, która systematycznie traci�a udzia�y w�rynku. Znacz�c� rol� odegra� tu 
Silvio Berlusconi ze swoim medialnym przedsi�biorstwem Fininvest7, wi�kszo-
�ciowym dzi� akcjonariuszem Mediaset. W�1978 roku Berlusconi uruchomi� 
lokaln� stacj� Telemilano, która od 1980 roku znana jest jako Canale 5. Dwa 
lata pó	niej (w�1982 roku) jego koncern przej�� stacj� Italia 1 od rodzinnej 

6 Decyzja nr 202/1976 z�o
ona w� kancelarii Trybuna�u Konstytucyjnego 28 lipca 
1976 r.

7 Fininvest – pocz�tki dzia�alno�ci spó�ki si�gaj� 1961 roku, kiedy Silvio Berlusconi 
stawia� pierwsze kroki w�bran
y nieruchomo�ci. W�ci�gu kolejnych 50 lat Fininvest sta� 
si� pot�
n� grup� kapita�ow�, w�której sk�ad wchodz�: Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 
4), Mediolanum (instytucja � nansowa), Mondadori (wydawnictwo), AC Milan (w�oski 
klub sportowy) oraz Teatro Manzoni (teatr w�Mediolanie).

Rys. nr 2: Sektorowy udzia� programów Rai w�latach 1975–1981

�ród�o: http://www.homolaicus.com/linguaggi/tv.htm , data dost�pu: 9 stycznia 2010 r.
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� rmy Rusconi, a�w�1984 roku Rete 4 od spó�ki Mondadori (obecnie kontro-
lowan� przez Fininvest). Pojawienie si� konkurencji wymusi�o tak
e na samej 
Rai uatrakcyjnienie ramówki i� zmian� proporcji programów w� czasie ante-
nowym. Walka o�widza wi�za�a si� ze wzrostem rozrywki kosztem skrócenia 
czasu emisji programów kulturalnych.

Posiadaj�c lokalne stacje, Silvio Berlusconi w�rzeczywisto�ci stworzy� nie-
formaln� sie� emituj�c� programy na znacznym terenie kraju. Upodobni� 
bowiem oferty programowe, zarówno w�stacji Canale 5, jak i� Ialia 1 i�Rete 
4. Nabywa� zagraniczne produkcje (g�ównie ameryka�skie) i� odsprzedawa� 
je ma�ym lokalnym nadawcom z�zastrze
eniem transmitowania ich w�okre-
�lonych godzinach – w� ten sposób w� wielu regionalnych stacjach w� tym 
samym czasie by�y emitowane te same programy. Na takie praktyki nie zgo-
dzili si� s�dziowie z�Turynu, Pescary i�Rzymu, którzy decyzj� z�16 pa	dzier-
nika 1984 roku zakazali dalszej transmisji trzem stacjom. Poniewa
 jednak 
Silvio Berlusconi by� w�bliskich kontaktach z�ówczesnym premierem W�och, 
Bettino Craxim, w�oski rz�d 6 grudnia tego samego roku wyda� dekret lega-
lizuj�cy ogólnokrajowe nadawanie wspomnianych wy
ej stacji. Mimo pro-
testów ze strony opozycji, dekret zosta� podtrzymany i� sta� si� obowi�zu-
j�cym prawem.8 Jedynym warunkiem by� zakaz emitowania przez kana�y 
Silvia Berlusconiego wiadomo�ci i� politycznych komentarzy – ten przywilej 
pozosta� w�gestii jedynie telewizji publicznej, kontrolowanej przez polityków. 
Pe�noprawny status stacji ogólnokrajowych nada�o im dopiero tzw. prawo 
Mammiego z� 1990 roku9 (pochodz�ce od nazwiska ówczesnego ministra 
telekomunikacji, Oscara Mammiego). O� cjalnie przyjmuje si�, 
e od tego 
czasu we W�oszech trwa duopol na w�oskim rynku telewizyjnym – blisko 90 
proc. udzia�ów w�rynku posiadaj� przez kolejne dwa dziesi�ciolecia koncerny: 
Mediaset i�Rai10.

Trzeba w�tym miejscu odnotowa�, 
e lata 80-te to okres nie tylko zmian 
prawnych, które regulowa�y dzia�alno�� w�oskich mediów elektronicznych, ale 
tak
e okres zmian zachodz�cych w�ofercie w�oskiej telewizji. Dopóki na rynku 
nie zaistnia�a telewizja komercyjna, publiczne stacje decydowa�y si� g�ównie na 
produkcj� krajow�. Wyj�tkiem by�y ameryka�skie � lmy fabularne, które W�osi 
ch�tnie kupowali, a�nast�pnie dubbingowali (taka praktyka jest stosowana do 
dzi� – wszystkie produkcje zagraniczne w�telewizji s� dubbingowane). Przez 
pierwsze 30 lat oferta Rai by�a zdominowana przez ameryka�skie i�w�oskie 
� lmy fabularne, transmisje rozgrywek w�oskiej pi�ki no
nej, piosenki, festi-
wali, a� tak
e wiadomo�ci i�komentarzy politycznych. Telewizja szybko sta�a 
si� narz�dziem politycznym w�r�kach przedstawicieli rz�du, a�pó	niej tak
e 
i�parlamentu, s�u
�c perswazji i�manipulacji opinii publicznej. 

8 Prawo nr 10 z�4 lutego 1985 r., Conversione in legge del Decreto-legge 6 Dicembre 1984, 
n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

9 Prawo nr 223, opublikowane w�Dzienniku Ustaw 6 sierpnia 1990 r.
10 Katsirea I., Public broadcasting and european law, Kluwer Law International, 2008 r.
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Sytuacj� t� zmieni�y stacje kontrolowane przez Fininvest. By sta� si� kon-
kurencyjnymi dla Rai, musia�y zaoferowa� widzom co� nowego, odmiennego 
od dotychczasowej oferty telewizji publicznej. Podczas gdy kana�y Rai mia�y 
do�� schematyczny podzia� programowy – popo�udnia dla dzieci i� kobiet, 
wieczory dla bardziej wymagaj�cego widza, a� nocne pasma dla m�odzie
y 
– stacje Fininvest zaproponowa�y zupe�nie odmienny model. Canale 5 sta� 
si� stacj� dla masowego odbiorcy, Italia 1 dla m�odych ludzi, a� Rete 4 dla 
kobiet. W�efekcie zmiany dotkn��y tak
e ofert� programow�. St�d lata 80-te 
okre�la si� we W�oszech okresem amerykanizacji w�oskiej telewizji. Pojawi�y 
si� ameryka�skie formaty, seriale (m.in. Dynastia i�Dallas), programy rozryw-
kowe, telenowele z�Ameryki Po�udniowej i�japo�skie kreskówki, które wci�
 
s� emitowane. Europejskie produkcje stanowi�y marginalny procent w�czasie 
antenowym w�oskiej telewizji11.

Dwie dekady formalnego duopolu

Wspomniane ju
 wcze�niej prawo Mammiego zosta�o uchwalone przez 
parlament 6 sierpnia 1990 roku. Nowe przepisy z� jednej strony umo
liwi�y 
o� cjalnie prywatnym stacjom nadawanie w�zasi�gu ogólnokrajowym, z�dru-
giej jednak na�o
y�y na ka
d� z�nich obowi�zek nadawania programu infor-
macyjnego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i� lokalnym. Nowe przepisy 
obj��y swoim zasi�giem 12 stacji krajowych. Szybko jednak si� okaza�o, 
e 
rynek by� ju
 zdominowany przez sze�� kana�ów nale
�cych do dwóch kon-
cernów: Rai i�Fininvest, prywatnej spó�ki kontrolowanej przez pó	niejszego 
premiera, Silvia Berlusconiego. O� ograniczenie tego duopolu zabiega� ju
 
wcze�niej S�d Konstytucyjny, zalecaj�c limity koncentracji do czasu, gdy nie 
pojawi� si� mo
liwo�ci technologiczne pozwalaj�ce ka
demu nadawcy rozwija� 
si� w�takim samym tempie. Dlatego te
 prawo Mammiego zawiera�o przepis 
o�ograniczeniu koncentracji do 25 proc. wszystkich kana�ów ogólnokrajowych 
lub do trzech stacji telewizyjnych – druga cz��� tego zapisu, mówi�ca o�trzech 
stacjach, w�praktyce zalegalizowa�a duopol.

Lata 90-te we w�oskiej telewizji mo
na okre�li� czasem wielkiej próby, 
która doprowadzi�a do referendum w�1995 roku. Silvio Berlusconi, kontrolu-
j�cy trzy najwi�ksze prywatne stacje telewizyjne, zdecydowa� si� w�1994 roku 
na karier� polityczn�, formuj�c ugrupowanie Forza Italia. By�o to niespotykane 
dot�d zjawisko – magnat telewizyjny wst�puj�cy na scen� polityczn�. Uk�ad si� 
wyborczych w�mediach wykszta�ci� si� do�� szybko: Rai sta�a si� narz�dziem 
koalicji lewicowej, b�d�cej wówczas u� w�adzy, natomiast Fininvest wspar� 
koalicj� prawicow� Silvia Berlusconiego. 27 marca 1994 roku wyborcy zade-
cydowali o�powierzeniu w�adzy w�a�nie Silvio Berlusconiemu.

11 Grasso A., Enciclopedia della Televisione, Garzanti, 1996 r.



18

Wynik wyborów mia� ogromne znaczenie dla w�oskiego systemu medial-
nego. Rozpocz��a si� bowiem wojna przeciwko telewizji jako nowemu wro-
gowi. Politycy, intelektuali�ci, uczeni, a�tak
e dziennikarze rozpocz�li wielk� 
debat� skierowan� przeciwko prywatnej telewizji. Sam Silvio Berlusconi sta-
n�� w� ogniu krytyki i� po siedmiu miesi�cach rz�dów poda� si� do dymisji. 
Sformowany na nowo rz�d przedstawi� projekt prawa ograniczaj�c wykorzysty-
wanie stacji telewizyjnych w�kampaniach wyborczych, jednak nie zosta�o ono 
zaakceptowane przez parlament. W�wyniku prowadzonych debat publicznych 
i� ataków na telewizje przychody z� reklam gwa�townie spad�y, a� sam sektor 
telewizyjny pogr�
y� si� w�recesji.

Rys. nr 3: Pytania dot. telewizji w�ogólnonarodowym referendum 
z�11 czerwca 1995 r.

1) Pytanie dot. prywatyzacji Rai 2) Pytanie dot. ograniczenia liczby sieci

  

3) Pytanie dot. zakazu przerywania 
� lmów reklamami telewizji prywatnej

4) Pytanie dot. maksymalnych przychodów 
z�reklam w�telewizji prywatnej

  

�ród�o: materia�y w�oskiego Ministerstwa Spraw Wewn�trznych, http://referendum.interno.it/
retro_ref.htm, data dost�pu: 16 stycznia 2010 r.

W�1995 roku w�ogólnokrajowym referendum W�osi zostali zapytani o�tele-
wizj� i�jej przysz�o��12. Wyniki by�y zaskakuj�ce, poniewa
 mimo prowadzo-
nych dyskusji publicznych i� powszechnej krytyki telewizji prywatnej (ataki 
by�y ukierunkowane przede wszystkim na reklamy, ameryka�skie produk-
cje, telenowele), W�osi nie chcieli w�niej nic zmienia�. Co wi�cej, wi�kszo�� 

12 11 czerwca 1995 roku odby�o si� ogólnonarodowe referendum, w� którym do 
W�ochów skierowano w� sumie 12 pyta�. cztery z� nich dotyczy�y telewizji publicznej 
i�prywatnej.
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z�nich opowiedzia�a si� za prywatyzacj� telewizji publicznej, co przedstawiaj� 
poni
sze dane.

Po referendum dyskusja na temat w�oskiej telewizji nie usta�a. Zmieni�a 
za to ona swój wymiar, upodabniaj�c si� do debat prowadzonych w� innych 
krajach europejskich. G�ównym ich tematem sta� si� problem przemocy i�tre-
�ci seksualnych w�telewizji, a�tak
e ochrona dzieci przed medialnymi przeka-
zami, które mog�y by� dla nich niebezpieczne.

Okres telewizyjnej burzy nie przyniós� du
ych zmian w�zakresie udzia�ów 
w� rynku. W�drugiej po�owie lat 90-tych, czyli ju
 po referendum, telewizja 
publiczna Rai nadal posiada�a ok. 45 proc. udzia�ów, a�kolejne 43 proc. nale-

a�o do grupy Mediaset, w�której Fininvest jest najwi�kszym udzia�owcem. 
Jeszcze w�1994 roku w�oski S�d Konstytucyjny za
�da� od parlamentu uchwa-
lenia zmian ko�cz�cych duopol poprzez wprowadzenie 20-procentowego limitu 
koncentracji. Prawo jednak nie zosta�o przyj�te przez parlament.

Ponown� prób� z�amania dominacji obu koncernów podj�to w�1997 roku. 
Minister komunikacji w�rz�dzie Romano Prodiego, Antonio Maccanico prze-
forsowa� w�parlamencie tzw. prawo Maccanico13 (nazwa pochodzi od nazwiska 
ministra), które zaostrzy�o limit koncentracji z�25 proc. do 20 proc. Zgodnie 
z�nowymi przepisami Mediaset mia� przenie�� jedn� ze swoich stacji, Rete 4, 
z�nadawania naziemnego na satelitarne, a�Rai wyeliminowa� reklamy z�Rai 
3. Ustawa jednak nie mia�a prze�o
enia na rzeczywist� dzia�alno�� obu kon-
cernów, poniewa
 nie okre�li�a terminu, do kiedy musz� wprowadzi� zmiany. 
Cz��� jej przepisów zakwestionowa� tak
e S�d Konstytucyjny, okre�laj�c je 
jako niezgodne z� w�osk� konstytucj�. W� zaistnia�ej sytuacji w� 2001 roku 
AGCOM14 wyznaczy�a dat� 31 grudnia 2003 roku, do kiedy jeden z� trzech 
kana�ów naruszaj�cych 20-procentowy limit koncentracji mia� zosta� prze-
niesiony na platform� cyfrow�15. W�2002 roku termin zatwierdzi� tak
e S�d 
Konstytucyjny.

W�praktyce jednak 
aden z�koncernów nie dotrzyma� wyznaczonej daty. 
Sta�o si� tak za spraw� nowego rz�du, na którego czele w�po�owie 2001 roku 
stan�� ponownie Silvio Berlusconi. Jego ministrowie, na czele z� Maurizio 
Gasparri (ówczesny minister komunikacji), wypracowali nowa ustaw� radiowo-
-telewizyjn�, zwan� potocznie legge Gasparri, któr� w�sierpniu 2002 roku przed-
stawili parlamentowi. Jednak nowe rozwi�zania okaza�y si� sprzeczne ze wspo-
mnian� wcze�niej decyzj� S�du Konstytucyjnego z�2002 roku. Autorzy ustawy 
uznali, 
e przeniesienie kana�ów, które przekracza�y limit koncentracji, nie jest 
konieczne, poniewa
 inni konkurenci mogli ju
 wej�� na rynek telewizji przez 
platformy satelitarne. Takiej argumentacji sprzeciwi� si� ówczesny prezydent 

13 Ustawa nr 249, opublikowana w� Dzienniku Ustaw (Gazzetta Uf� ciale) 31 lipca 
1997 r.

14 Instytucja nadzoruj�ca w�oski rynek telekomunikacyjny – Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni (AGCOM), powo�ana do 
ycia w�1997 roku tzw. prawem Maccanico.

15 Rezolucja AGCOM nr 346/2001.
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W�och, Carlo Azeglio Ciampi, który nakaza� prawodawcom wprowadzenie 
zmian w� ustawie. Uwa
a�, 
e telewizja satelitarna nie jest jeszcze na tyle 
rozwini�ta, by mog�a sta� si� prawdziw� konkurencj� dla stacji naziemnych. 
Jego zdaniem rozwi�zanie proponowane w�ustawie Gasparriego zlikwidowa-
�oby rynkowy duopol, gdyby wi�kszo�� gospodarstw domowych mia�a dost�p 
do nowych technologii. Mimo sprzeciwu prezydenta i�cz��ci opozycji, prawo 
Gasparriego zosta�o uchwalone 3 maja 2004 roku bez wi�kszych poprawek. 
Jedn� z�najbardziej kontrowersyjnych zmian, jak� ustawa wprowadzi�a w�
ycie, 
by� 20-procentowy limit koncentracji na rynku reklam, obowi�zuj�cy w�ca�ym 
sektorze mediów, w��czaj�c tak
e pras�, radio, kino i� internet. W� praktyce 
ponad 40-procentowe udzia�y w�rynku telewizyjnym zosta�y zalegalizowane.

Sprawowanie w�adzy przez Silvio Berlusconiego gwarantowa�o utrzymanie 
tego stanu rzeczy. Jednak w�2006 roku nowym premierem zosta� wybrany ponow-
nie Romano Prodi, którego rz�d zaproponowa� w�asne rozwi�zania, maj�ce 
os�abi� istniej�cy duopol i�zapobiec przeniesieniu dominacji dwóch koncernów 
tak
e na platformy cyfrowe16. Prawo zaprezentowane przez Prodiego by�o ponie-
k�d odpowiedzi� na decyzj� Komisji Europejskiej, która 19 czerwca 2006 roku 
uzna�a o� cjalnie prawo Gasparriego za niezgodne z�unijnym prawodawstwem.17

Zaproponowane przez rz�d Prodiego tzw. prawo Gentiloniego wyznacza�o 
nowy limit koncentracji – zamiast dotychczas obowi�zuj�cego 20-procentowego 
progu wprowadza�o 45-procentowy limit przychodów reklamowych z�ca�ego 
sektora telewizyjnego. Natomiast nadawcy posiadaj�cy wi�cej ni
 dwie sta-
cje ogólnokrajowe zostali zobowi�zani do przeniesienia pozosta�ych kana-
�ów na platformy cyfrowe przed 2012 rokiem – w�przypadku Rai i�Mediaset 
ustawa odnosi�a si� kolejno do kana�u trzeciego publicznego nadawcy (Rai�3) 
i�komercyjnego Rete 4. Poza zmianami w�ca�ym sektorze telewizyjnym, prawo 
Gentiloniego zawiera�o tak
e reform� funkcjonowania publicznej telewizji. 
Zmiany dotyczy�y oferty programowej, stosowanych technologii i�relacji wobec 
rz�du. Unia Europejska pozytywnie zaopiniowa�a przedstawione przez Paolo 
Gentiloniego ustawy.18 Ze wzgl�du jednak na upadek rz�du Romano Prodiego 
i�przedwczesne wybory parlamentarne, które w�2008 wygra� ponownie Silvio 
Berlusconi, prawo Gentiloniego nie wesz�o w�
ycie. 

16 Tzw. prawo Gentiloniego, którego autorem by� Paolo Gentiloni, minister ��czno-
�ci w� rz�dzie Romano Prodiego. Ustawa zosta�a zatwierdzona jedynie przez rz�d i�nie 
wesz�a w�
ycie.

17 Komisja Europejska uzna�a, 
e tzw. prawo Gasparriego narusza unijne dyrektywy 
w� zakresie konkurencji, t�umacz�c, 
e przepisy uprzywilejowuj� obecnych na rynku 
nadawców kosztem nowych operatorów, ob�o
onych nieuzasadnionymi restrykcjami.

18 Tv, ok della Ue alla Gentiloni ma dubbi sul tetto al fatturato, “La Repubblica”, 1 maja 
2007 r.
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Pocz�tki w�oskiej telewizji niewiele ró
ni�y si� od inauguracji dzia�alno�ci 
nadawców w�innych krajach europejskich. W�pierwszych miesi�cach programy 
zajmowa�y ��cznie ok. cztery godziny w� ci�gu dnia, a� reklama w� ogóle nie 
istnia�a. W�dni powszednie transmisje zaczyna�y si� o�17.30 i� z�przerwami 
trwa�y do 23.00. Wyj�tkiem by�y niedziele, kiedy emisja rozpoczyna�a si� ju
 
o� godz. 11.00 i� ko�czy�a po 23.00. Jednak wraz z�up�ywem kolejnych mie-
si�cy i�lat, godziny nadawania si� wyd�u
a�y, a�na antenie pojawia�y si� nowe 
programy, formaty, relacje i�transmisje z�wydarze� politycznych, spo�ecznych, 
kulturalnych.

Pod wzgl�dem oferty programowej w�oscy medioznawcy19 podzielili 55�lat 
nadawania telewizji publicznej na trzy okresy:

1. Paleotelewizja (1954–1975)
2. Neotelewizja (1976–do lat 90-tych)
3. Nowe media (od ko�ca lat 90-tych)

Ka
dy z� tych okresów charakteryzowa� si� w�asn� ofert� programow�, 
narzucon� nie tylko ze wzgl�du na mo
liwo�ci techniczne, ale tak
e trendy, 
które wówczas wp�ywa�y na nadawc� publicznego. W�historii telewizji Rai, 
najwi�kszy prze�om w�ofercie programowej nast�pi� w�latach 70-tych, kiedy 
na rynek wesz�y stacje lokalne z�ofert� konkurencyjn� wobec monopolisty.

Funkcje i�misja telewizji w�okresie paleotelewizji

Pierwsze lata istnienia w�oskiej telewizji charakteryzowa�y si� du
� ostro
-
no�ci� w�zakresie oferowanych programów – stawiano na formaty sprawdzone, 
a�tak
e nastawione na edukacj� spo�ecze�stwa dotkni�tego po wojnie analfabety-
zmem. Tzw. paleotelewizja (z�gr. paleo – stary, dawny) pe�ni�a przede wszystkim

19 Adamoli P., Teoria e tecnica del linguagio radiotelevisivo, Università degli studi di 
Macerata, materia� z�konferencji 19-20 lutego 2007 r.
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funkcj� edukacyjn�, wychowawcz� i�rozrywkow�. Jednak ju
 w�latach 60-tych 
istotne znaczenie zacz��a odgrywa� kultura, dzi�ki cz�stym emisjom spektakli 
czy produkucji tzw. teleromanzo, czyli krótkich, zazwyczaj cztero- lub o�mio-
odcinkowych serii utrzymanych w�charakterze � lmowo-teatralnym.

O� cjalnie emisja w�oskiego nadawcy publicznego zosta�a zainaugurowana 
3 stycznia 1954 roku. Tego dnia o�godz. 11.00 prezenterka Fulvia Colombo 
zapowiedzia�a na antenie: „Rai, w�oski nadawca radiowo-telewizyjny, rozpo-
czyna dzi� swoje regularne transmisje telewizyjne” 20.

Pierwszym programem na w�oskiej antenie by� Arrivi e partenze („Przyloty 
i�odloty”), emitowany w�ka
d� niedziel� o�godz. 14.30. Magazyn poprowadzili: 
znany ju
 wcze�niej z�audycji radiowych Mike Bongiorno21, a�tak
e dziennikarz 
Rai, Armando Pizzo. W�15-minutowym magazynie gospodarze przeprowadzali 
wywiady na rzymskim lotnisku Ciampino. Go��mi poszczególnych odcinków 
by�y znane osoby, zarówno W�osi, jak i�obcokrajowcy, którzy odprawiali si� 
w�porcie lotniczym. St�d wzi��a si� te
 nazwa programu – „Przyloty i�odloty”. 
Program re
yserowa� Antonello Falqui.

Tab. nr 1: Program telewizyjny Programma Nazionale w�dniu 3 stycznia 1954 r.

Godzina Program

11:00 Cerimonia di inaugurazione

14:30 Arrivi e partenze

14:45 Cortometraggio

15:00 Orchestra delle quindici

15:45 Pomeriggio sportivo

17:45 Le miserie del signor Travet

19:00 Le Avventure dell’arte: Giambattista Tiepolo

20:45 Telegiornale

21:15 Teleclub

21:45 L’osteria della posta

22:45 Settenotte

23:15 La Domenica Sportiva

�ród�o: oprac. w�asne na podst. biblomanie.it, Mauro Conti, Breve ma veridica storia della RAI, 
data dost�pu: 16 stycznia 2010 r.

20 W� oryginale: La Rai, Radiotelevisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di 
trasmissioni televisive.

21 Michael Nicholas Salvatore Bongiorno. 
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Nast�pn� godzin� zajmowa� 15-minutowy � lm krótkometra
owy i�audy-
cja muzyczna prowadzona przez Febo Conti. Gospodarz prezentowa� w�niej 
utwory z�kanonu muzyki popularnej. O�15.45 rozpoczyna� si� przegl�d spor-
towy. Informacje ze �wiata sportu zajmowa�y do�� du
o czasu na antenie 
w�oskiego kana�u. Najwi�cej uwagi po�wi�cano calcio, czyli pi�ce no
nej – 
najwa
niejszej dyscyplinie sportowej na Pó�wyspie Apeni�skim.

W�niedzielne popo�udnia emitowano � lmy. Pierwsz� pozycj� w�dniu o� -
cjalnego rozpocz�cia regularnej emisji o� godz. 17.45 by�a komedia z� 1945 
roku Le miserie del signor Travet („Nieszcz��cia pana Traveta”) w�re
yserii Mario 
Soldati. Kolejne ponad pó�torej godziny po�wi�cono sztuce. Gospodarzem pro-
gramu Le Avventure dell’arte („Przygody ze sztuk�”) by� Giambattista Tiepolo.

O� godz. 20.45 wyemitowano o� cjalnie22 pierwszy serwis informacyjny, 
czyli znany w�oski Telegiornale. Dyrektorem wydania by� Vittorio Veltroni, 
a� w� roli prowadz�cych wyst�pili nie dziennikarze, a� do�wiadczeni aktorzy: 
Furio Caccia z�Mediolanu i�Riccardo Paladini z�Rzymu. Co ciekawe, w�pierw-
szym wydaniu Telegiornale zupe�nie pomini�to kryzys polityczny, w�jakim zna-
laz�y si� ówczesne W�ochy, a� sam serwis rozpocz�to od tematu inauguracji 
emisji w�oskiej telewizji23.

Tu
 po dzienniku, w�najlepszym czasie antenowym, tzw. prime-time zosta� 
wyemitowany pierwszy talk-show Teleclub. W� programie toczy�y si� debaty 
z�udzia�em najwi�kszych osobowo�ci dziennikarstwa i�kultury. Kontynuacj� 
tematu by�a sztuka teatralna L’osteria della posta, w� wykonaniu Isy Barzizzy 
i�Adriano Rimoldi (re
. Franco Enriquez). Kwadrans przed 23.00 rozpoczyna�a 
si� kolejna audycja muzyczna, a�dzie� ko�czy� magazyn sportowy La Domenica 
Sportiva, po�wi�cony g�ównie pi�ce no
nej, ale podsumowuj�cy tak
e najwa
-
niejsze wydarzenia mijaj�cego dnia.24

W�tygodniu natomiast emisja rozpoczyna�a si� o�17.30 pasmem dla dzieci 
i�m�odzie
y Tv dei ragazzi. Emitowano tu m.in. Zurli, il mago del giovedi („Zurli, 
czwartkowy czarodziej”, posta� stworzona przez Umberto Eco), a�tak
e pierw-
sz� produkcj� ameryka�sk� we w�oskiej telewizji – Rin tin tin, serial opowia-
daj�cy o� przygodach psa niemieckiego pastora. Po popo�udniowym pa�mie 
nast�powa�a przerwa a
 do Telegiornale, który rozpoczyna� si� o�20.45 i�trwa� 
pó� godziny. Najlepszy czas antenowy przeznaczony by� na programy rozryw-
kowe. Trzeba tu jednak zwróci� uwag� na znaczenie tego terminu, poniewa
 
nie by�a to rozrywka, jak� prezentuje dzisiejsza telewizja w�oska. Ówczesne 
programy poprzez zabaw�, konkursy i�quizy mia�y tak
e uczy�. Do najwa
-
niejszych produkcji paleotelewizji zalicza si�:

22 O� cjalnie, poniewa
 wcze�niej trwa�y przygotowania do regularnego nadawania 
i�wersje testowe emitowano ju
 w�1952 roku.

23 Wi�cej o�pierwszym wydaniu Telegiornale w�artykule “Corriere della Sera”, 3�gen-
naio, il primo tg annuncia: «E’ cominciata l’era televisiva», 27 grudnia 2003 r. 

24 Conti M., Breve ma veridica storia della Rai, biblomanie.it, data dost�pu: 16 stycznia 
2010 r.
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� Lascia o� raddoppia („Zostaw albo podwój”) – jeden z� najwi�kszych 
hitów w�oskiej telewizji. By� to dwugodzinny quiz prowadzony przez 
Mike’a�Bongiorno, oparty na sprawdzonym francuskim formacie Quitte 
ou double. W�programie spotyka�o si� dwóch zawodników, którzy musieli 
zmierzy� si� z� seri� pyta� z�danej dziedziny. Emitowany pocz�tkowo 
w�sobotnie wieczory program z�czasem zosta� przeniesiony na czwartek. 
Quiz by� t�em dla � lmu komediowego Toto, lascia o�raddoppia z�1956 roku.

� Non è mai troppo tardi („Nigdy nie jest za pó	no”) – by� to program 
o�charakterze typowo edukacyjnym, którego g�ównym celem by�a walka 
z�analfabetyzmem. Program przy prawdziwej tablicy szkolnej prowadzi� 
w�oski pisarz i�pedagog Alberto Manzi, znany we W�oszech jako Maestro 
Manzi. Walcz�c z�analfabetyzmem, w�programie g�ówny nacisk po�o
ono 
na zuni� kowany j�zyk w�oski, którym dzi� pos�uguj� si� media i�admini-
stracja pa�stwowa. Trzeba bowiem pami�ta�, 
e Pó�wysep Apeni�ski jest 
silnie zró
nicowany pod wzgl�dem dialektów, którymi rodowici miesz-
ka�cy pos�uguj� si� na co dzie�. Emisja Non è mai troppo tardi mia�a miej-
sce w�latach 1960–1968. W�tym czasie wyprodukowano 484 odcinki.25

� Un, due, tre („Raz, dwa, trzy”) – jeden z� pierwszych programów na 
kanale Programma Nazionale. Opiera� si� przede wszystkim na ske-
czach i� parodiach sond ulicznych. Prowadz�cymi i� autorami skeczów 
byli znani w�oscy komicy: Raimondo Vianello i�Ugo Tognazzi. Program 
nadawano w�latach 1954–1959. 

W�okresie paleotelewizji narodzi�a si� tak
e telewizyjna reklama. Pierwszy 
raz zosta�a wyemitowana 3 stycznia 1957 roku (trzy lata po uruchomieniu tele-
wizji) o�20.50. Reklamy nadawano w�specjalnym pa�mie o�nazwie Carosello26. 
Nie by� to jednak typowy blok reklamowy, jaki emitowany jest obecnie. Tego 
zabrania�o ówczesne prawo. Carosello by�o programem sk�adaj�cym si� z�kilku 
skeczy – ka
dy z�nich trwa� �rednio 135 sekund i�by� zaaran
owany w�stylu 
ma�ego teatru, przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i� dla doros�ych. O� ile 
sam skecz nie reklamowa� 
adnego produktu, o�tyle jego emisja poprzedzona 
by�a prezentacj� � rmy. W�proces ich powstawania zaanga
owani byli zarówno 
producenci i�re
yserzy, jak i�aktorzy i�komicy. W�pierwszym roku nadawania 
(1957) dochód Rai z�Carosello wyniós� 1.639.302.039 lirów przy liczbie ponad 
366 tys. abonentów. W�1959 roku27 pasmo dociera�o do 6,3 mln odbiorców, 
a�siedem lat pó	niej ju
 do 10,4 mln odbiorców.

25 W� 2004 roku pomys� programu od�wie
ono w� nowej formule na kanale Rai 
Educational, pod prawie niezmienion� nazw� Non è m@i� troppo tardi. Symbol @ wska-
zywa�, 
e program edukowa� w�dziedzinie informatyki.

26 Twórcami Carosello byli Luciano Emmer i�Cesare Taurelli. Nazwa pasma pochodzi 
od gry z�pi�k�, któr� wymy�lono w�Neapolu na prze�omie XV i�XVI wieku.

27 W� tym roku powsta�a organizacja nadzoruj�ca pasma reklamowe w� telewizji,
l’ANIPA (Associazione Nazionale Imprese Pubblicità Audiovisiva).
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Rys. nr 4: Liczba widzów Carosello w�latach 1959–1966 (w�mln)

�ród�o: oprac. w�asne na podst. www.mondocarosello.com , data dost�pu: 13 lutego 2010 r.

Ze wzgl�du na du
e powodzenie Carosello, w�1968 roku Rai zdecydowa�a 
si� uruchomi� dwa kolejne pasma z�reklamami: Dormi i�Break, a�w�roku 1970 
kolejny, Break 2. Ostatnie Carosello zosta�o wyemitowane 1 stycznia 1977 roku, 
a�reklamy przeniesiono do tzw. Spazio F. Carosello dla w�oskiej telewizji mia�o 
du
e znaczenie. Dzie� przed ostatni� emisj� Claudio Sorgi napisa� w�Avvenire: 

„31 grudnia zostanie zapami�tany jako dzie� �mierci «Carosello». Minione 20�lat to 
jedyna taka w��wiecie szko�a, w�której re
yserzy prze�cigali si� nawzajem. Narodzi�y 
si� ma�e historie zamkni�te w�ka
dej minucie, przy wykorzystaniu wszelkich �rod-
ków komunikacji: pocz�wszy od seriali, po rysunek, balet, pantomim�, gry plan-
szowe, konferencje prasowe, muzyk� liryczn�, czy chór, a� wszystko, by przekaza� 
«komunikat»…”28.

Za sukcesem w�oskiego nadawcy w� okresie paleotelewizji stoi przede 
wszystkim ekonomiczny boom, jaki mia� miejsce w�latach 60-tych. Gospodarka 
w�tym czasie przechodzi�a przez proces uprzemys�owienia, przyci�ga�a konsu-
mentów, a�wraz z�rosn�cym dobrobytem, odnotowano tak
e wzrost demogra-
� czny. W�ocenie historyków telewizor sta� si� ikon� rozwoju przemys�owego 
na Pó�wyspie Apeni�skim, a�dowodem na rosn�ce zainteresowanie medium 
ze strony W�ochów, by�o powstanie 4 listopada 1961 roku drugiego kana�u, 
Secondo Programma (znany dzi� jako Rai 2). Uruchomienie drugiego pro-
gramu, mimo krótszego czasu nadawania w�ci�gu dnia, wzmocni�o ofert� Rai. 
Z�14 urz�dzeniami nadawczymi dociera�a na pocz�tku do 52 proc. odbiorców.

28 Sorgi C., La morte di Carosello, Avvenire, 30 grudnia 1976 r.
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Tab. nr 2: Program telewizyjny Secondo Programma w�dniu 4 listopada 1961 r.

Godzina Program

21:05

1915-18: la guerra e la vittoria. 
Quel lungo treno (pie�ni wojenne czytane i� �piewane); La trincea 
(opowiadanie – dramat wed�ug Giuseppe Dessì); Tutti quei soldati da 
Caporetto a�Vittorio Veneto (� lm dokumentalny)

23:00 Telegiornale

23:20 Premio Italia 1961. Svezia: 1° premio per lo spettacolo musicale.

�ród�o: oprac. w�asne na podst. biblomanie.it, „Breve ma veridica storia della RAI”, Mauro Conti

Pojawienie si� drugiego kana�u wymusi�o zmiany w�Programma Nazionale. 
Ich celem by�o przede wszystkim zró
nicowanie oferty, ale nie tylko – w�sto-
sunku do lat 50-tych usprawniono proces produkcji, rozwini�to system rejestra-
cji materia�ów, dzi�ki czemu mo
liwe by�o kopiowanie, archiwizacja, a�tak
e 
sprzeda
 programów. Oba kana�y podzieli�y si� tak
e tematycznie w�zakresie 
kultury. Dla kana�u pierwszego29 punktem odniesienia pozosta� teatr, podczas 
gdy kana� drugi skupi� si� na kinie i�� lmach pe�nometra
owych.

Du
y wp�yw na paleotelewizj� mia� jeden z�dyrektorów generalnych Rai, 
Ettore Bernabei. W�historii w�oskiej telewizji mówi si� nawet o�epoce Bernabei 
(Rai of Bernabei). By� to najd�u
ej sprawuj�cy funkcj� dyrektor generalny w�Rai 
– od 1961 roku do 1974. Za jego kadencji w�oska telewizja rozwin��a si� 
zarówno programowo, jak i�technicznie: inwestowano w�nowe formaty, jako�� 
nadawcz� i�infrastruktur�. W�1962 roku w�oski nadawca pierwszy raz po��czy� 
si� przez satelit� bezpo�rednio ze Stanami Zjednoczonymi. Wcze�niej nadano 
transmisj� z�lotu Jurija Gagarina w�kosmos. Potem W�osi mogli ogl�da� m.in. 
transmisj� z� uroczysto�ci pogrzebowych Johna F. Kennedy’ego czy relacje 
z�Giro d’Italia. Ettore Bernabei inwestowa� tak
e w�ludzi – liczba dziennika-
rzy pracuj�cych w�� rmie wzros�a w� tym czasie ze 130 do 700. Zarzuca si� 
mu jednak utrat� kontroli nad � nansami nadawcy. Kiedy w�1974 roku Ettore 
Bernabei odchodzi�, de� cyt Rai si�ga� 16 miliardów lirów30. Sama stacja nie 
obroni�a si� te
 przed upolitycznieniem, o�czym by�a ju
 mowa w�pierwszym 
rozdziale.

Przyjmuje si�, 
e okres paleotelewizji ko�czy si� w� po�owie lat 70-tych 
ub. wieku, kiedy na rynek zosta�y dopuszczone stacje o�zasi�gu lokalnym.

29 Programma Nazionale nazywana by�a potocznie kana�em pierwszym, a� wkrótce 
po uruchomieniu Secondo Programma, nazwy zmieniono odpowiednio na Rete 1 i�Rete�2.

30 Conti M., Breve ma veridica storia della Rai, biblomanie.it, data dost�pu: 16 stycznia 
2010 r.
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Komercjalizacja oferty programowej 
w�okresie neotelewizji

Termin neotelewizja zosta� wprowadzony, by podkre�li� now� (�ac. neo) 
epok� w�dziejach w�oskiej telewizji. G�ówn� determinant�, odró
niaj�c� neo-
telewizj� od paleotelewizji, jest upadek monopolu Rai i� powstanie kilkuset 
lokalnych stacji z� udzia�em kapita�u prywatnego. G�ówn� rol� odegra�a tu 
dzia�alno�� wówczas jeszcze przedsi�biorcy budowlanego, Silvia Berlusconiego, 
który dzi�ki zmianom w�prawie rozpocz�� dzia�alno�� na rynku medialnym, 
co w�efekcie doprowadzi�o do trwaj�cego do dzi� rynkowego duopolu.

Wobec nowych warunków i�cz��ciowo otwartego rynku, nadawca publiczny 
zosta� zmuszony do zmian w�dotychczasowej ramówce. Trzeba w�tym miejscu 
podkre�li�, 
e jeszcze u�schy�ku paleotelewizji, czyli w�pierwszej po�owie lat 
70-tych programy rozrywkowe znalaz�y si� w�kryzysie, m.in. Canzonissima, któ-
rego emisja zosta�a wstrzymana w�1974 roku i�transmisja festiwalu w�Sanremo 
– emitowano tylko ostatni wieczór muzycznego wydarzenia. Tymczasem okres 
neotelewizji bazowa� g�ównie na rozrywce jako najbardziej po
�danym przez 
widzów produkcie. Sektor ten móg� si� odrodzi� dopiero za spraw� konku-
rencji ze strony stacji lokalnych. Same programy natomiast sta�y si� bardziej 
uniwersalne, nastawione na masowego odbiorc�. Poprawi�a si� ich jako�� nie 
tylko w�zakresie merytorycznym, ale i�technicznym. W�1977 roku Rai wpro-
wadzi�a nadawanie w�kolorze i�wyd�u
y�a godziny transmisji31.

15 grudnia 1979 roku telewizja publiczna uruchomi�a trzeci kana� dedyko-
wany regionom, Rete 3. O� cjalne nadawanie rozpocz��o 21 biur ulokowanych 
w�najwa
niejszych miastach regionów W�och. Ramówk� w�dniu inauguracji 
Rete 3 obrazuje poni
sza tablica.

Tab. nr 3: Program telewizyjny Rete 3 w�dniu 15 grudnia 1979 r.

Godzina Program

18:30 Parliamo di… Il pollice

19:00 Telegiornale 3

19:30 Tuttinscena: Rossellini

20:00 Teatrino

20:05 La presa del potere di Luigi XIV

21:35 Telegiornale 3

22:05 Teatrino

�ród�o: http://www.homolaicus.com/linguaggi/tv.htm, data dost�pu: 16 stycznia 2010 r.

31 W� 1981 roku Rai emitowa�a �rednio 19 godzin na dob�. �ród�o: http://www.
homolaicus.com/linguaggi/tv.htm, data dost�pu: 9 stycznia 2010 r.
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Neotelewizja w�du
ym stopniu postawi�a na formaty nowe, ale sprawdzone, 
tzn. programy i�seriale, które wcze�niej przyj��y si� za granic�. W�ramówce 
pojawi�y si� nieznane dot�d produkcje. W�ród nich wyró
nia si� tzw. conteni-
tore (pojemnik), czyli kilkugodzinne pasma z�blokami tematycznymi, informa-
cjami, grami, przegl�dem prasy (np. Domenica In), a� tak
e formaty takie jak 
talk-show, telezakupy, seriale ameryka�skie i�latynoameryka�skie, telenowele 
produkcji krajowej i� zagranicznej, � lmy kinowe, reality show czy w� ko�cu 
programy rozrywkowe z�udzia�em publiczno�ci.

Pojawienie si� wy
ej wymienionych produkcji, nowych formatów mia�o za 
zadanie przede wszystkim przyci�gn�� widza i�utrzyma� go na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku telewizyjnym. Programy oddzia�ywa�y na odbiorc� 
i�jego uczucia poprzez dostarczenie mu rozrywki, ale tak
e skrajnych emocji 
wywo�anych przez przedstawienie 
yciowych dramatów i� tragedii. Telewizja 
tego okresu znacznie bardziej ni
 dotychczas stawia�a na swoj� to
samo�� – 
chciano, by poszczególne programy kojarzono ze stacjami Rai, a�prowadz�-
cych z�ich programami.

Tab. nr 4: Prime time na Rete 1 w�dniu 11 lipca 1982 r.

Godzina Program

20:00 Telegiornale

20:40 Ore di paura (serial kryminalny, USA)

22:10 La domenica sportiva

22:40 Hit parade, i�successi della settimana

23:15 Telegiornale

�ród�o: oprac. w�asne na podst. http://sitomemoria.altervista.org, data dost�pu: 13 lutego 2010 r.

Tab. nr 5: Prime time na Rete 2 w�dniu 11 lipca 1982 r.

Godzina Program

18:55 Tele� lm: Starsky e Hutch (serial, USA) 

19:55 Madryt: � na� mistrzostw �wiata w�pi�ce no
nej (transmisja na 
ywo)

19:30 Tuttinscena: Rossellini

21:50 Storia di un italiano, re
. Alberto Sordi

23:05 Telegiornale 2

�ród�o: oprac. w�asne na podst. http://sitomemoria.altervista.org, data dost�pu: 13 lutego 2010 r.

W�okresie neotelewizji we W�oszech zacz�to u
ywa� terminu prime time, 
który wskazywa� na czas najwy
szego poziomu ogl�dalno�ci. Odnosi� si� 
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on do godzin mi�dzy 20.30 a�22.30. Poni
sze tablice przedstawiaj� godziny 
prime-time we wszystkich trzech kana�ach telewizji publicznej w�1982 roku32.

Tab. nr 6: Prime time na Rete 3 w�dniu 11 lipca 1982 r.

Godzina Program

20:30 Speciale Orecchiocchio: Drupi

20:40 Ciak si parte

21:10 Speciale Orecchiocchio: Teresa De Sio

21:25 Telegiornale 3

22:20 Jazz club

22:25 Processo ai mondiali, magazyn Alda Biscardiego

�ród�o: oprac. w�asne na podst. http://sitomemoria.altervista.org, data dost�pu: 13 lutego 2010 r.

Jak wynika z� powy
szych tablic, najlepszy czas antenowy przeznaczony 
by� – poza wydaniami serwisów informacyjnych – dla produkcji zagranicz-
nych, g�ównie ameryka�skich33, a� tak
e wielkich widowisk: rozrywkowych, 
kulturalnych i�sportowych. 

Wiele programów neotelewizji by�o dot�d nieznanych w�oskim widzom, 
st�d cieszy�y si� du
� popularno�ci�. Do najwa
niejszych audycji Rai tego 
okresu, które wpisa�y si� w�histori� w�oskiej telewizji publicznej, nale
a�y:

� Domenica In – to najd�u
szy w�historii w�oskiej telewizji program, nie 
tylko ze wzgl�du na liczb� wyemitowanych sezonów, lecz tak
e czas 
pojedynczego wydania. Pierwszy raz zosta� nadany w�1976 roku i�od 
tego czasu jest obecny na antenie Rai 1 (wówczas Rete 1). Ka
dy odci-
nek od pocz�tku istnienia pasma trwa sze�� godzin, jest nadawany na 

ywo i�sk�ada si� z�kilku cz��ci34. Od kilku lat sta�ymi cz��ciami pro-
gramu s�: l’Arena (talk-show po�wi�cony bie
�cym wydarzeniom) i�Sette 
Giorni (widowisko z�udzia�em publiczno�ci). Wraz kolejnymi sezonami 
w� programie s� wprowadzane niewielkie zmiany, jego tematyka jest 
dostosowywana do bie
�cych wydarze�: kulturalnych, spo�ecznych, poli-
tycznych. Domenica In rozpoczyna si� o�14.00 i�trwa do 20.0035.

� Bontà loro – pierwszy talk show we w�oskiej telewizji, którego emisja 
rozpocz��a si� w�1976 roku. Uwa
a si�, 
e zapocz�tkowa� we W�oszech 

32 Adamoli P., Università degli studi di Macerata, Teoria e tecnica del linguagio radiotelevi-
sivo, materia� z�konferencji 19–20 lutego 2007 r.

33 Lata 80-te nazywa si� we W�oszech okresem amerykanizacji w�oskiej telewizji. 
Pojawi�o si� w�tym okresie wiele seriali, � lmów i�programów produkcji ameryka�skiej.

34 We w�oskiej typologii format ten nazywany jest contenitore, czyli pojemnik (na 
�mieci) – kilka programów w�jednym pa�mie.

35 www.domenicain.Rai.it, data dost�pu: 13 lutego 2010 r.
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er� dyskusji telewizyjnych. By� wyj�tkowy tak
e ze wzgl�du na bardzo 
ubog� dekoracj�: okno z� widokiem na ciemne pomieszczenie, zegar 
z�kuku�k�, trzy fotele i�metalowy sto�ek dla prowadz�cego. Gospodarzem 
programu by� Maurizio Costanzo, a�w�ród jego go�ci znalaz�y si� tak 
znane osoby w�oskiego 
ycia publicznego jak Umberto Agnelli czy 
Marcello Mastroianni. �cznie wyemitowano 63 odcinki, w� których 
wyst�pi�o 187 osób36.

� Happy Days – najpopularniejszy na prze�omie lat 70-tych i�80-tych serial 
ameryka�ski we w�oskiej telewizji, opowiadaj�cy histori� ameryka�skiej 
rodziny Cunnigham z�prowincji Milwaukee. Emitowany by� na Rai 1 
i�Canale 5. W�sumie we W�oszech wyemitowano 253 odcinki sitcomu.

� Quark – program po�wi�cony nauce i�technice. Z�krótkimi przerwami emi-
towany w�Rai 1 od 1981 roku, a�od 1995 roku pod nazw� SuperQuark (obec-
nie program mo
na ogl�da� w�kanale tematycznym Rai Scienze). Magazyn 
poprzez seri� reporta
y (produkowanych tak
e przez BBC) i�animacji zg��-
bia zagadnienia naukowe, historyczne i�technologiczne. St�d te
 wzi��a si� 
nazwa programu – quark (pl. kwark), czyli elementarna cz�stka materii.

Jak ju
 zosta�o wspomniane w�pierwszym rozdziale, lata 80-te we W�oszech 
s� okresem amerykanizacji sektora telewizyjnego, g�ównie za spraw� nowych 
stacji komercyjnych, które szybko zyska�y na popularno�ci. Du
e pieni�dze, 
jakie sta�y za koncernem Fininvest, pozwoli�y na zakupy nowych programów 
i�� lmów z�zagranicy, prezentuj�c now� jako�� w�ofercie programowej. Dzi�ki 
temu nale
�ce do grupy stacje (Canale 5, Italia 1 i�Rete 4) przyci�gn��y nie 
tylko widzów maj�cych dotychczas do wyboru tylko programy telewizji publicz-
nej, ale te
 znane postaci w�oskiego dziennikarstwa. Wystarczy wspomnie� 
przej�cie z�Rai do Canale 5 Mike’a�Bongiorno w� latach 80-tych, czy Enrico 
Mentany na pocz�tku lat 90-tych.

W�ród wa
niejszych programów telewizji prywatnej tego okresu nale
y 
wymieni�:

� Nonsolomoda – jeden z�najd�u
ej emitowanych programów, od 1983 roku 
na kanale Rete 4, a�dwa lata pó	niej na Canale 5. Jego pomys�odawc� 
i�autorem jest Fabrizio Pasquero. Zgodnie z�tytu�em, program traktuje 
nie tylko o�modzie, ale tak
e o�sztuce, architekturze, podró
ach, kinie 
i�sporcie.

� Maurizio Costanzo Show – talk-show, którego emisja z� teatru Parioli 
w�Rzymie trwa�a od 1982 do 2009 roku. Gospodarz programu, Maurizio 
Costanzo zrealizowa� w�tym czasie ponad cztery tysi�ce audycji, zapra-
szaj�c do rozmów ludzi ze �wiata rozrywki, kultury i�polityki.

� Drive In – satyryczny program na antenie Italia 1, którego emisja trwa�a 
w�latach 1983–1988. Audycja prowadzona przez Antonio Ricci zbiera�a 
entuzjastyczne recenzje krytyków i�publiczno�ci. Program charaktery-

36 Costanzo M., Bontà Loro , Rizzoli, Mediolan, 1978 r.
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zowa�y dynamiczne uj�cia, b�yskotliwe monologi, parodie scen � lmo-
wych, zabawne skecze i�gagi. To w�tej audycji pierwszy raz na ma�ym 
ekranie pojawi�y si� tzw. ragazze Fast food (dziewczyny Fast food), które 
da�y pocz�tek s�ynnym z�lat 90-tych veline37.

� Striscia la notizia – nadawany od 1988 roku najpierw na Italia 1, potem 
na Canale 5 program, który z�za�o
enia jest parodi� dziennika telewi-
zyjnego. Satyra miesza si� tu z�dziennikarskim dochodzeniem, a�gospo-
darzami programu s� Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Michelle Hunziker 
oraz duet komików: Ficarra i�Picone.

W�ostatniej dekadzie we w�oskiej telewizji pojawi�o si� wiele programów 
typu reality show. Jako pierwszy na antenie Canale 5 (stacja nale
�ca do 
grupy Mediaset) zosta� wyemitowany Il Grande Fratello na holenderskiej licen-
cji Big Brother (Wielki Brat). Na podobne produkcje postawi�a tak
e telewizja 
publiczna, decyduj�c si� na emisj� m.in. L’isola dei famosi38 (Wyspa znanych) 
na Rai 2, a�tak
e znanego na ca�ym �wiecie Ta�ca z�gwiazdami, czyli Ballando 
con le stelle39 nadawanego na brytyjskiej licencji BBC w�Rai 1.

Tab. nr 7: Najwa
niejsze ró
nice w�Rai w�okresie paleotelewizji i�neotelewizji.

PALEOTELEWIZJA NEOTELEWIZJA

Rynek monopol telewizji publicznej cz��ciowe otwarcie, duopol

�ród�o inwestycji �rodki publiczne, w� niewielkim 
stopniu reklama

rosn�cy udzia� kapita�u prywat-
nego, istotne wp�ywy z�reklamy

Programy g�ównie produkcje krajowe, nie-
wiele zagranicznych

wiele produkcji zagranicznych, 
g�ównie ameryka�skich

Funkcje 1. edukacyjna, 2. kulturotwórcza, 
3. rozrywkowa

1. rozrywkowa, 2. informacyjna, 
3. kulturotwórcza

Prezenterzy pe�nili funkcj� gospodarzy pro-
gramów

gospodarze kreowani na gwiazdy, 
silna to
samo�� ze stacj�

�ród�o: opracowanie w�asne.

Na sukces neotelewizji sk�ada si� przede wszystkim dynamiczny rozwój 
oferty programowej i�inwestycje w�technologi�. Przyczyni�o si� do tego cz�-
�ciowe otwarcie rynku telewizyjnego w�po�owie lat 70-tych, a�w�konsekwen-

37 Veline – m�ode kobiety, które na ogó� ta�cz� i�asystuj� prowadz�cym w�programach 
rozrywkowych. We W�oszech du
ym zainteresowaniem ciesz� si� castingi przeprowadzane 
na veline przez stacje koncernu Mediaset.

38 W�latach 2003–2010 powsta�o siedem edycji . Wi�cej informacji o�programie na 
stronie www.isola.Rai.it.

39 W� latach 2005–2010 powsta�o sze�� edycji. Wi�cej informacji o� programie na 
stronie www.ballandoconlestelle.Rai.it 
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cji konkurencja o�widzów i�wp�ywy reklamowe. Zmiany te doprowadzi�y do 
nowej ery we w�oskiej telewizji – ery nowych mediów i�w�efekcie do wyod-
r�bnienia kana�ów tematycznych.

Nadawcy telewizyjni w�erze nowych mediów

Powstanie i� rozwój nowych mediów we W�oszech (il sistema dei nuovi 
media) wi�za� si� nie tylko z�du
ymi nak�adami w�infrastruktur� i�technolo-
gi�, lecz tak
e z�pojawieniem si� konkurencji z�zagranicy (od 2003 roku na 
rynku telewizji p�atnej obecny jest koncern Sky Italia, nale
�cy do znanego 
magnata telewizyjnego, Ruperta Murdocha). Du
y wp�yw na to mia�a tak
e 
polityka. Rai pozostaj�ca medium zale
nym wobec najwa
niejszych polityków 
w�pa�stwie, jest tak
e emitentem propagandy. Dzi�ki ulepszeniu i�unowocze-
�nieniu oferty mo
liwe jest szersze dotarcie do widzów, rozumianych w�tym 
wypadku jako potencjalnych wyborców. St�d m.in.. w�koncernie Rai powsta� 
pion Rai Parlamento odpowiedzialny za przekazy z�w�oskiego parlamentu.

Jednak w�kontek�cie rynku telewizyjnego pod poj�ciem nowych mediów 
rozumie si� przede wszystkim telewizj� satelitarn�, cyfrow�, na 
�danie (VOD), 
internetow�, p�atn� i�kana�y tematyczne. Ze wzgl�du na kryterium rozwoju 
oferty programowej kana�y tematyczne odgrywaj� najistotniejsz� rol�40.

Tab. nr 8: Ró
nice mi�dzy telewizj� broadcasting a�narrowcasting

BROADCASTING NARROWCASTING

Transmisja naziemna kablowa, satelitarna

Oferta dwa lub trzy kana�y o�charakterze 
uniwersalnym

grupa kana�ów spro� lowanych 
tematycznie

Finansowanie publiczne prywatne, abonament klientów

Odbiorca masowy wyspecjalizowany

�ród�o: opracowanie w�asne.

Pierwsze kana�y dedykowane we w�oskiej telewizji powsta�y w� latach 
90-tych Telewizja tematyczna, zwana tak
e narrowcasting41, z� za�o
enia jest 
przeznaczona dla ograniczonej grupy odbiorców, tzw. grupy dedykowanej. 
Rozwija si� równolegle z�telewizj� przeznaczon� dla szerokiego grona odbior-

40 Ioppolo D., Pilati A., Il supermercato delle immagini, Sperling & Kupfer, Mediolan, 
1999 r.

41 Forma audiowizualnego przekazu kierunkowego, umo
liwia emisj� tre�ci zgodnie 
z�preferencjami odbiorców, w�okre�lonym miejscu i�czasie. Jest alternatywn� dla formy 
broadcasting, gdzie do ka
dego odbiorcy tra� a ten sam pakiet.
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ców – broadcasting – ale jej nie wypiera. We W�oszech kana�y tematyczne s� 
przewa
nie p�atne (TV a�pagamento), a�prowadz� je trzy koncerny: Rai, Mediaset 
i�Sky Italia. Wszystkie dostarczane s� drog� kablow�, satelitarn� lub cyfrow�.

Pierwsz� p�atn� telewizj� we W�oszech by�a platforma Telepiù, utworzona 
w�1990 roku m.in. przez Silvio Berlusconiego. W�wyniku wielu przej�� w�2003 
roku ostatecznie sta�a si� w�asno�ci� koncernu Sky Italia, który w�ten sposób 
zapocz�tkowa� dzia�alno�� na w�oskim rynku. Widz�c rosn�ce zainteresowa-
nie p�atn� telewizj� i� kana�ami tematycznymi, na rynek wesz�a tak
e tele-
wizja publiczna, uruchamiaj�c w�26 kwietnia 1999 roku kana� informacyjny 
Rainews. Na koniec 2009 roku koncern Rai posiada� 12 kana�ów tematycznych 
i�18�kana�ów internetowych. Do oferty kana�ów tematycznych zalicza si�:

� Rainews – pierwszy kana� tematyczny koncernu Rai, uruchomiony 
26�kwietnia 1999 roku. Kana� informacyjny nadaj�cy ca�� dob�, dost�pny 
na platformach satelitarnych, cyfrowych i�w�Internecie. Co pó� godziny 
emituje serwisy informacyjne, a�mi�dzy nimi pog��bione tematycznie 
reporta
e dziennikarskie, informacje ekonomiczne, gie�dowe, show-
-biznes, prognozy pogody. Przy okazji wa
nych wydarze� kulturalnych, 
spo�ecznych lub politycznych redakcja realizuje programy specjalne.

� Rai Sport Più (Rai Sport +) – kana� sportowy uruchomiony pod 
koniec 1999 roku jako Rai Sport Satellite. Pod obecn� nazw� funk-
cjonuje od 10 maja 2008 roku. Nadaje informacje, programy i� relacje 
sportowe przez ca�� dob�. Kana� realizuje pion publicznego koncernu, 
Rai Sport. Dominuj�c� dyscyplin� sportu (i�maj�c� najwi�cej kibiców 
w�ród W�ochów) jest pi�ka no
na. Na antenie obecne s� jednak rów-
nie
 inne dyscypliny i� wydarzenia sportowe. Kana� dost�pny jest na 
platformach satelitarnych i� cyfrowych, jako pierwszy z� koncernu Rai 
rozpocz�� nadawanie w�formacie 16:9.

� Rai Scuola – kana� edukacyjny, pod obecn� nazw� wydawany od 19�pa	-
dziernika 2009 roku, wcze�niej od 2000 roku znany jako Rai Edu 1. 
Kana� realizuje pion Rai Educational. Oferta ma charakter edukacyjno 
– wychowawczy i�skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkó� 
podstawowych i� gimnazjów. Programy po�wi�cone s� nauce przed-
miotów szkolnych i� j�zyka angielskiego. Cz��� z� nich tworzona jest 
we wspó�pracy z�ministerstwem odpowiedzialnym za szkolnictwo we 
W�oszech (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

� Rai Storia – kana� tematyczny wydawany od 2 lutego 2009 roku przez 
pion Rai Educational, zast�pi� istniej�cy wcze�niej kana� Rai Edu 2. 
Obecnie g�ównym trzonem tematycznym Rai Stora jest historia. Nadaje 
od 8 do 23. Programy obecne na antenie Rai Storia, poza histori�, 
po�wi�cone s� tak
e nauce, � lozo� i, literaturze i�sztuce. Jednym z�naj-
wa
niejszych programów w�ramówce jest La Storia siamo noi, po�wi�cony 
wydarzeniom lub osobowo�ciom g�ównie XX wieku. Kana� dost�pny 
na platformach cyfrowych i�drog� satelitarn�.
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� Rai Gulp – kana� skierowany do dzieci i�m�odzie
y, powsta�y 1 czerwca 
2007 roku w� miejsce Rai Doc i� Rai Futura. Kana� nadaje kreskówki 
i� seriale przez ca�� dob�. Od 7 do 13 pasmo przeznaczone jest dla 
m�odszych widzów, a� od 15 do 23 dla m�odzie
y. Mi�dzy pasmami 
ramówk� wype�niaj� powtórki. Rai Gulp jest realizowany przez pion 
Rai Sat, a�odbiera� go mo
na na platformach cyfrowych i�satelitarnych.

� Rai 4 – nie jest typowym kana�em tematycznym. Uruchomiona 14�lipca 
2008 roku stacja okre�lana jest jako cz��ciowo ogólna. Cz��ciowo, 
poniewa
 jest kana�em ogólnym jak Rai 1, Rai 2 i�Rai 3, nie jest jednak 
mo
liwe sklasy� kowanie jej jako kana�u stricte tematycznego. Oferta 
Rai 4 skierowana jest przede wszystkim do ludzi m�odych, a�sk�adaj� 
si� na ni� g�ównie seriale i�� lmy, cz�sto produkcji ameryka�skiej, serie 
anime, a� tak
e programy muzyczne, czy reality show. Kana� mo
na 
odbiera� drog� satelitarn� i�cyfrow�.

� Rai Med – jest kana�em tematycznym dedykowanym krajom basenu 
Morza �ródziemnomorskiego. St�d te
 pochodzi nazwa Med, która jest 
skrótem od s�owa mediterraneo, czyli �ródziemnomorski. Kana� zosta� 
uruchomiony 26 kwietnia 2001 roku. Oferta programowa bazuje na 
programach Rainews i�kana�ach nale
�cych do Rai International42. Rai 
Med jest dost�pny na platformach cyfrowych.

� RaiSat Premium – jest kana�em satelitarnym koncernu Rai powsta�ym 
31 lipca 2003 roku (pod obecn� nazw� od 2010 roku, kiedy dosz�o do 
reorganizacji w�grupie Rai Sat). W�ofercie znajduj� si� programy pro-
dukowane przez publicznego nadawc�, w�du
ym stopniu seriale i�� lmy 
fabularne powstaj�ce przy udziale pionu Rai Fiction. Kana� emituje tak
e 
materia�y przypominaj�ce najlepsze produkcje w�historii w�oskiej tele-
wizji. Jest to jeden z�czterech kana�ów tworzonych przez pion Rai Sat.

� RaiSat Extra – to kolejny kana� satelitarny wydawany przez Rai Sat, 
tak
e uruchomiony 31 lipca 2003 roku, na bazie istniej�cych wcze�niej 
RaiSat Album i�RaiSat Show. Ramówka w�du
ym stopniu opiera si� na 
produkcjach ameryka�skich. Obiór dost�pny drog� satelitarn� i�cyfrow�.

� RaiSat Cinema – powsta� 1 lipca 1999 roku, jednak pod obecn� nazw� 
funkcjonuje od 2010 roku. Jest typowym kana�em tematycznym po�wi�co-
nym � lmom i�kinematogra� i. Du
� cz��� ramówki wype�nia kino w�oskie, 
zakulisowe reporta
e, wywiady z�osobowo�ciami kina i�magazyny doku-
mentalne produkowane we wspó�pracy z�pionem Teche Rai43. Od 2002 roku 
RaiSat Cinema jest partnerem medialnym festiwalu � lmowego w�Wenecji.

42 Rai International jest pionem koncernu Rai, który kieruje nadawanie za granic� 
poprzez kana�y Rai Italia. Nale
� do nich: Rai Italia 1, Rai Italia 2 Asia, Rai Italia 2 Austra-
lia, Rai Italia 3 i�Rai Italia 4. Nie s� one wyodr�bniane jako oddzielne kana�y tematyczne, 
poniewa
 ich czas antenowy wype�niaj� programy innych stacji nale
�cych do grupy Rai.

43 Pion koncernu Rai powsta�y w�1996 roku i�odpowiedzialny m.in. za archiwizacj� 
materia�ów telewizji publicznej.
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� RaiSat Yoyo – kana� tematyczny przeznaczony dla najm�odszych odbior-
ców, wieku o�zera do 8 lat. Przez ca�y dzie� emitowane s� seriale ani-
mowane i�fabularne. Kana� powsta� 1 listopada 2006 roku, w�miejsce 
RaiSat Ragazzi i�RaiSat Smash. Produkowany przez pion RaiSat, wspó�-
pracuje m.in. z�Rai Due i�Rai Tre. 

Wszystkie kana�y wydawane przez pion RaiSat wspó�pracuj� z�koncernem 
Sky Italia, g�ównie w�zakresie dost�pno�ci na platformie satelitarnej44.

Koncern Rai jest tak
e obecny w�sieci poprzez 18 swoich kana�ów inter-
netowych. Cz��� z�nich po�wi�conych jest programom emitowanym na ante-
nie telewizji publicznej, pozosta�e prezentuj� konkretn� ofert� tematyczn�.

Tab. nr 9: Kana�y internetowe Rai.tv.

Kana� web Tematyka

Primo Piano przegl�d najwa
niejszych wydarze� i�aktualno�ci

Isola dei Famosi 2010 informacje o�realiy-show Isola dei Famosi i� jego uczestnikach

Trenta Secondi 30-sekundowe podsumowania wydarze� tygodnia

Comici najlepsze skecze z�ca�ego tygodnia

Fiction kana� � lmowy, w�du
ym stopniu produkcje romantyczne

Rai Music kana� muzyczny

Celebrity plotki, informacje ze �wiata show-biznesu, wywiady z�gwiaz-
dami

Rai Tween kreskówki i�� lmy dla dzieci i�m�odzie
y

Cinema kana� filmowy, wywiady, traillery, zapowiedzi, informacje 
kinowe

Sanremo 2010 bie
�ce informacje i�wyst�py festiwalowe z�Sanremo

Ricette in tv gastronomia, gotowanie, przepisy kulinarne

Rai Kids kreskówki i�programy dla m�odszych widzów

Science & Technology nauka i�najnowsze technologie

Viaggi e Paesi podró
e do zak�tków ca�ego �wiata

Anteprima kana� po�wi�cony nowo�ciom emitowanym w�stacjach Rai

Millepagine tematyka w�ca�o�ci po�wi�cona ksi�
kom

1 su mille materia�y po�wi�cone osobowo�ciom XX wieku

Miss Italia kana� w�ca�o�ci dedykowany wyborom Miss Italia

�ród�o: oprac. w�asne na podst. Rai.tv.

44 Materia�y Rai.tv, data dost�pu: 27 lutego 2010 r.
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Nowe media zmieni�y obraz telewizji znanej z�okresu neotelewizji. Przede 
wszystkim nast�pi�a personalizacja mediów: od modelu one to many (jeden 
do wielu) do modelu many to many (wiele do wielu). Nast�pi�a interakcja 
nadawcy z�odbiorc�, sam za� rynek audiowizualny sta� si� multimedialny45.

Rozwój Internetu paradoksalnie nie wp�ywa na odp�yw odbiorców telewi-
zyjnych, a�wr�cz przeciwnie, uzupe�nia ofert� w�oskich nadawców. Telewizja, 
jak ju
 zosta�o zauwa
one wcze�niej, jest medium dominuj�cym we w�oskiej 
panoramie �rodków masowego przekazu. To medium pierwszego wyboru 
w� zakresie dost�pu do informacji, rozrywki i� kultury. Dlatego, dostrzega-
j�c rozwój sieci internetowych, coraz wi�cej programów dost�pnych jest za 
darmo w�internecie, a�cz��� z�nich nadaje tak
e w�czasie rzeczywistym, np. 
kana� informacyjny SkyTg24. Zarówno nadawcy komercyjni, jak i� telewizja 
publiczna, dostrzegaj� potencja� w�rosn�cym rynku internetowym.

Rys. nr 5: Odsetek w�oskiego spo�eczestwa korzystaj
cy z�telewizji 
internetowej w�latach 2007–2010 (w�proc.)

�ród�o: Mazzoleni G., Vigevani G., Mapping Digital Media: Italy, Open Society Foundations, 2011 r.

Z�powy
szych danych wynika, 
e telewizja internetowa w�latach 2007–2010 
zwi�kszy�a grono swoich odbiorców o�ponad 13 proc. Wi�
e si� to z�rozwo-
jem we W�oszech sieci internetowej, która dociera do coraz wi�kszej liczby 
gospodarstw domowych.

Jak wynika z� dotychczasowej charakterystyki, telewizja publiczna we 
W�oszech narodzi�a si� jako emitent propagandy politycznej i�w�du
ym stop-

45 Vidali P., La storia italiana del Novecento, dipartimento di � loso� a e di scienze del 
Liceo Scienti� co di Vicenza, Serrada, 2003 r.
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niu pozostaje nim do dzi�. Zmieni�a jednak wiele tak
e w�spo�ecznym obra-
zie powojennych W�och: w�pocz�tkowych latach spe�ni�a funkcj� edukacyjn�, 
zapocz�tkowa�a kultur� masow� zyskuj�c ogromn� popularno�� w�ród miesz-
ka�ców pó�wyspu (ze wzgl�du na niewielk� liczb� odbiorników w� domach 
i�niski poziom 
ycia w�powojennych W�oszech, ludzie gromadzili si� w�barach, 
by wspólnie ogl�da� telewizj�), równie szybko sta�a si� podmiotem przyno-
sz�cym dochody. 

W�okresie neotelewizji jej funkcje uleg�y zmianie, wpisuj�c si� w�rynek 
komercji i� reklamy. Konkurencja ze strony prywatnych stacji, szczególnie 
powi�zanych z�Silvio Berlusconim, wymusi�a rozwój oferty programowej, inwe-
stowano w�sprz�t i�technologi�. Wci�
 jednak wiele do 
yczenia pozostawia 
jako�� merytoryczna nadawanych programów. Cho� niew�tpliwie konkurencja 
ze strony prywatnego nadawcy wymusza rozwój telewizji publicznej, to jed-
nak jest to rynek o�silnej koncentracji, gdzie wyst�puje duopol. Zarówno Rai, 
jak i�Mediaset maj� udzia�y w�rynku na zbli
onym poziomie, co w�pewnym 
stopniu zapewnia obu podmiotom bezpiecze�stwo funkcjonowania, a�w�efek-
cie ogranicza (poprzez zaniechanie) dzia�ania prowadz�ce do rozwoju oferty. 

Telewizja okresu nowych mediów niewiele ma wspólnego z�paleotelewizj�. 
Niezmienna jest za to zale
no�� wobec polityków, rynkowy duopol zapocz�t-
kowany jeszcze w�okresie neotelewizji i�istniej�cy monopol koncernu Mediaset 
na rynku ogólnokrajowej telewizji komercyjnej.
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Jak wynika z�dotychczasowej analizy, prawo reguluj�ce rynek telewizyjny 
we W�oszech by�o mody� kowane wielokrotnie. Zmiany wymusza�y przede 
wszystkim decyzje niezale
nych wobec polityków instytucji, zarówno krajo-
wych (Trybuna� Konstytucyjny), jak i� zagranicznych (Komisja Europejska). 
Ze wzgl�du jednak na silne powi�zania �wiata polityki z� rynkiem mediów, 
zmiany te cz�sto mia�y charakter powierzchowny i�nie wp�ywa�y istotnie na 
funkcjonowanie nadawców telewizyjnych.

Obecnie wszystkie podmioty rynku telewizji ogólnokrajowej funkcjonuj� 
na podstawie ustawy nr 112 z�dn. 3 maja 2004 roku, zwanej dalej prawem 
Gasparriego, oraz dekretu nr 177 z�2005 roku, który zmody� kowa� niektóre 
zapisy z�prawa nr 112. Rai, jako nadawca o�charakterze publicznym, jest zobo-
wi�zany tak
e do przestrzegania tzw. Umowy o��wiadczenie us�ug (Contratto di 
Servizio), któr� co trzy lata nadawca podpisuje z�Ministerstwem Komunikacji. 
W�niniejszym podrozdziale autor przedstawia tak
e projekt ustawy nr 1825 
przedstawionej w�parlamencie 16 pa	dziernika 2006 roku przez ówczesnego 
ministra komunikacji, Paolo Gentiloniego. Cho� zawarte w� nim regulacje 
prawne nie s� obowi�zuj�cym prawem, s� zgodne z� zaleceniami Komisji 
Europejskiej i�w�ocenie medioznawców zmierzaj� do rzeczywistego rozwi�-
zania g�ównego problemu w�oskiego rynku telewizji, czyli duopolu.

Umowa mi�dzy Rai a�Ministerstwem Komunikacji

Contratto di Servizio46 podpisana 5 kwietnia 2007 roku sk�ada si� z�7�roz-
dzia�ów i� 43 artyku�ów. Postanowienia zawarte w� umowie dotycz� misji 
publicznej Rai, oferty programowej zarówno telewizji, jak i�radia, multimediów, 
realizacji programów dla okre�lonych grup spo�ecznych, dla zagranicy, jako�ci 
technicznej nadawania, a�tak
e post�puj�cego we W�oszech procesu cyfryzacji. 

46 Pe�na nazwa: Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero delle Comunicazioni 
e la Rai – Radiotelevisione italiana s.p.a.

R O Z D Z I A �  3

Podstawy prawne funkcjonowania telewizji 
we W�oszech
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Zgodnie z�artyku�em 4 rozdzia�u II telewizja publiczna przeznacza w�usta-
lanym rocznie czasie antenowym odpowiedni� przestrze� (liczon� w� pro-
centach) dla poszczególnego typu programów, realizuj�c w�ten sposób tak
e 
swoj� misj� publiczn�. Dokument wyró
nia:

� Informacje (informazione) – wiadomo�ci krajowe i� lokalne, zarówno 
z�
ycia codziennego, jak i�nadzwyczajnych wydarze�, informacje z�
ycia 
instytucjonalnego i�parlamentarnego.

� Publicystyka i� analizy (approfondimento) – dodatkowe materia�y infor-
macyjne uzupe�niaj�ce prezentowane wiadomo�ci, rubryki tematyczne 
maj�ce na celu zg��bienie zagadnie�, debaty, talk show, reporta
e z�bie-

�cych wydarze� krajowych i�zagranicznych, tak
e wa
nych z�punktu 
widzenia 
ycia spo�ecznego, bezpiecze�stwa mieszka�ców, prawa, debaty 
i�konfrontacje polityczne, kulturalne i�religijne.

� Praca, komunikacja spo�eczna, u
yteczno�� publiczna (lavoro, comuni-
cazione sociale, pubblica utilità) – transmisje dedykowane rynkowi pracy, 
spo�eczno�ciom, budowaniu potrzebie wspó�pracy i�jedno�ci spo�ecznej, 
propagowaniu postaw obywatelskich, przedstawianie kobiet w��wiecie 
wspó�czesnym, ze szczególnym uwzgl�dnieniem ich pozycji w� 
yciu 
spo�ecznym i�zawodowym.

� Promocja kultury i�edukacji (promozione culturale, scuola e formazione) – 
programy po�wi�cone historii, tradycjom, dziedzictwu narodowemu, 
audycje dokumentalne zawieraj�ce tre�ci literackie i�naukowe, eduku-
j�ce w�zakresie nowych technologii, internetu, multimediów, transmi-
sje dotycz�ce nowo�ci i� zmian w� systemie szkolnictwa, promowanie 
edukacji zarówno w�ród ludzi m�odych (i�ich rodzin), jak i�starszych.

� Turystyka i� walory terytorialne kraju (turismo e qualità del territorio) – 
audycje zach�caj�ce do podró
owania i�eksperymentowania z�ró
nymi 
zak�tkami kraju, proponuj�ce szlaki turystyczne w�zale
no�ci od cech 
podró
uj�cych (np. ich wieku), rodzaju podró
y czy czasu wolnego, 
programy motywuj�ce do podró
y kulturoznawczych, umo
liwiaj�cych 
poznanie tradycji regionów, ich sztuki, historii, religii, eksponowanie 
W�och tak
e na arenie mi�dzynarodowej, promowanie has�a made in Italy.

� Rozrywka (spettacolo) – audycje o�charakterze kulturalnym i�rozrywko-
wym ze szczególnym uwzgl�dnieniem ich formy artystycznej, dotycz�ce 
teatru, ta�ca, poezji, prozy, muzyki we wszystkich jej odmianach, pro-
gramy promuj�ce w�osk� scen� muzyczn�, tak
e jej nowych uczestników.

� Sport – audycje sportowe krajowe i� mi�dzynarodowe, transmisje na 

ywo, uwzgl�dniaj�ce tak
e dyscypliny inne ni
 popularna na pó�wyspie 
pi�ka no
na, relacje i�wiadomo�ci z�dyscyplin olimpijskich, programy 
podsumowuj�ce mijaj�cy tydzie� w��wiecie sportu, tak
e amatorskiego.

� M�odsi widzowie (minori) – programy dedykowane dzieciom i�nastolat-
kom, pouczaj�ce i�kszta�tuj�ce, tak
e przez rozrywk�, z�uwzgl�dnieniem 
rozwoju � zycznego, psychicznego i�etycznego m�odych ludzi.
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� Promocja audiowizualna (promozione dell’audiovisivo) – produkcje fabu-
larne, � lmy pe�nometra
owe, krótkometra
owe, seriale, produkcje kine-
matogra� czne, kreskówki, serie dokumentalne, pochodzenia zarówno 
w�oskiego, jak i�europejskiego, promowanie programów audiowizual-
nych, nowych twórców w�oskiej kinematogra� i.47

Zgodnie z� Contratto di Servizio nadawca publiczny jest zobowi�zany do 
nadawania wszystkich wy
ej wymienionych typów programów w� stopniu 
nie mniejszym ni
 65 proc. czasu antenowego w� skali roku na wszystkich 
kana�ach ogólnokrajowych i�w�stopniu nie mniejszym ni
 80 proc. w�ci�gu 
roku na kanale trzecim. Audycje musz� by� emitowane w� ró
nych stacjach 
o�zasi�gu krajowym, mi�dzy godz. 6.00 a�24.00, tak
e w�godzinach wy
szej 
ogl�dalno�ci i�prime-time. Ponadto w�godz. 7.00–22.30 kana�y ogólne zobowi�-
zane s� do emisji programów o�charakterze familijnym, czyli niezawieraj�cych 
przemocy i�niewzbudzaj�cych leku i�terroru.

Artyku� 8 omawianego dokumentu nakazuje z�kolei emitowanie progra-
mów dla osób z�pewnymi dysfunkcjami, np. zaburzeniami s�uchu. St�d Rai 
zobowi�zana jest do emitowania przynajmniej raz dziennie jednego wydania 
dzienników Tg1, Tg2 i�Tg3 z�t�umaczeniem na j�zyk migowy i�z�napisami.

Contratto di Servizio du
o uwagi po�wi�ca tak
e dzia�alno�ci Rai dla zagra-
nicy. W�my�l artyku�u 9 nadawca publiczny zobowi�zuje si� do promowania 
i�rozpowszechniania na �wiecie wiedzy o�j�zyku w�oskim, kulturze i�gospo-
darce W�och. Musi równie
 uczestniczy� w�programach o�charakterze naro-
dowym i� mi�dzynarodowym, które przedstawiaj� w�oskie dziedzictwo kul-
turowe i�artystyczne, ze szczególnym uwzgl�dnieniem inicjatyw w�obszarze 
basenu Morza �ródziemnego i�krajów granicz�cych z�W�ochami. Jako nadawca 
publiczny kraju nale
�cego do Unii Europejskiej, Rai ma obowi�zek promo-
wania Wspólnoty Europejskiej i�Komisji Europejskiej.

Jak ju
 zosta�o wcze�niej wspomniane, umowa nakazuje koncernowi pro-
mowanie kinematogra� i. Co najmniej 15 proc. rocznego przychodu Rai musi 
inwestowa� w�produkcje kinowe, fabularne, seriale, kreskówki, dokumenty, 
audycje promuj�ce kino, transmisje kulturalne (tak
e na 
ywo). Z�tej kwoty 
nie mniej ni
 20 proc. musi przeznaczy� na sale kinowe, kolejne minimum 
4 proc. na � lmy dokumentalne w�oskie i� europejskie, i� co najmniej 5 proc. 
na kreskówki lub � lmy animowane dla dzieci.

Ca�y rozdzia� IV (17 artyku�ów) Contratto di Servizio po�wi�cony jest tech-
nologii, jako�ci nadawania i�cyfryzacji. W�my�l artyku�u 16 nadawca publiczny 
zobowi�zany jest do zapewnienia dost�pu do sygna�u analogowego dla co naj-
mniej 99 proc. w�oskiej populacji i�co najmniej 97 proc. w�przypadku trzeciego 
kana�u o�charakterze regionalnym. Rai zobowi�zuje si� tak
e do inwestowania 
w�cyfryzacj� i�stopniowego przechodzenia na multipleksy.

47 Contratto Nazionale di Servizio 2007-2009 tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai 
– Radiotelevisione italiana s.p.a., 5 kwietnia 2007 r.
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Omawiany dokument nak�ada na publicznego nadawc� tak
e obowi�zek 
regularnego raportowania. Rai zobowi�zana jest bowiem wobec Ministerstwa 
Kultury, AGCOM48 i� komisji parlamentarnej do przekazywania co pó� roku 
raportu z�procentowego zape�nienia czasu antenowego poszczególnymi pro-
gramami wype�niaj�cymi misj� publiczn�. Ponadto na pocz�tku czerwca ka
-
dego roku koncern musi przedstawi� Ministerstwu Gospodarki i� Finansów 
sprawozdanie � nansowe ze swojej dotychczasowej dzia�alno�ci49.

Prawo Gasparriego i�ustawa nr 155

Prawo Gasparriego, a�w�a�ciwie prawo nr 112, uchwalone 3 maja 2004 
roku50 jest podstawowym aktem prawnym reguluj�cym rynek medialny we 
W�oszech. W�5 rozdzia�ach i�29 artyku�ach zosta�y zawarte zagadnienia doty-
cz�ce rynku prasy i�mediów elektronicznych. Wiele z�przedstawionych rozwi�-
za� prawnych w�prawie Gasparriego zosta�o podtrzymanych tak
e w�dekrecie 
nr 177 z�maja 2005 roku, odnosz�cym si� do rynku radiowo-telewizyjnego. 
Jego uchwalenie by�o konieczne ze wzgl�du na implikacj� zapisów zawartych 
w�unijnych dyrektywach, których zabrak�o w�prawie Gasparriego. W�dekrecie 
nr 177 wprowadzono m.in. rozró
nienie mi�dzy nadawcami, z�jednej strony 
o�charakterze informacyjnym, z�drugiej o�charakterze komercyjnym, gwaran-
cj� pluralizmu i�poszanowanie praw cz�owieka. Nie wniós� on jednak zmian 
w� wa
niejszych artyku�ach dotycz�cych limitów koncentracji, które zosta�y 
scharakteryzowane poni
ej.

Poniewa
 prawo Gasparriego od pocz�tku wzbudza�o wiele kontrowersji, 
zanim dosz�o do jego uchwalenia, przesz�o blisko pó�toraroczn� drog� legislacyjn�. 
W�tym czasie bowiem odby�o si� 6 odczytów dokumentu, zg�oszono w�sumie 
ponad 14 tys. poprawek, a�komisja zbiera�a si� na posiedzeniach blisko 90 razy.51

Jako akt najwa
niejszy we w�oskim systemie radiotelewizyjnym ustawa 
gwarantuje dost�p wszystkim odbiorcom do przekazów medialnych, a� tym 
samym zakaz dyskryminacji kogokolwiek. Gwarantuje transmisje z�poszano-
waniem godno�ci cz�owieka i�
ycia, zabraniaj�c jednocze�nie audycji zawieraj�-
cych szyfrowane wiadomo�ci b�d	 o�charakterze podprogowym (wp�ywaj�cym 
na przetwarzanie komunikatu), nak�aniaj�cych do nienawi�ci, prze�ladowa� 
rasowych, p�ciowych i�religijnych. W�my�l ustawy zapewniona jest tak
e ró
-

48 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – urz�d nadzoruj�cy rynek komunikacji 
we W�oszech.

49 Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai – Radiote-
levisione italiana s.p.a., 5 kwietnia 2007 r.

50 Pe�na nazwa: Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della 
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico 
della radiotelevisione.

51 Mazzetti L., Il libro nero della Rai, BUR Futuropassato, Mediolan, 2007 r.
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norodno�� programowa, uczciwa i�rzetelna telesprzeda
, transmisje sponso-
rowane respektuj�ce odpowiedzialno�� i� autonomi� dostawcy tre�ci, prawo 
do sprostowania, gdy audycja narusza prawd� b�d	 aspekty moralne.

Ustawa nr 112 zawiera tak
e pewne postanowienia ogólne w� zakresie 
dost�pno�ci do informacji, pluralizmu politycznego (szczególnie w� okresie 
kampanii wyborczych), a�tak
e zapewnia emisj� o� cjalnych wyst�pie� orga-
nów pa�stwowych.

Jednak z� punktu widzenia konkurencyjno�ci i� pozycji rynkowej najwa
-
niejszy jest rozdzia� II ustawy Gasparriego. Artyku� 15, ust�p 2 dotycz�cy 
limitów przychodów z�dzia�alno�ci mówi, co nast�puje: 

„Mimo zakazu tworzenia pozycji dominuj�cej na poszczególnych rynkach, które 
tworz� zintegrowany system komunikacyjny, podmioty kwali� kowane do rejestru 
operatorów sieci komunikacyjnych, na mocy art 1, pkt 6, litera a), numer 5) ustawy 
z� dnia 31 lipca 1997, nr 249, nie mog� bezpo�rednio lub przez jednostki zale
ne 
b�d	 odnosz�ce si� do art 2, pkt 17 i�18 ustawy nr 249 z�1997 r., osi�ga� dochodów 
w�wysoko�ci powy
ej 20 proc. ca�kowitych przychodów ze zintegrowanego systemu 
komunikacyjnego”52.

W� praktyce zapis ten oznacza, 
e 
aden nadawca telewizyjny nie mo
e 
przekroczy� limitu koncentracji przychodów z� dzia�alno�ci na poziomie 20 
proc. (próg podtrzymany z� przyj�tej w� 1997 roku ustawy nr 249 (prawo 
Meccanico). Ustawa zmieni�a jednak obszar uzyskiwania przychodów, rozsze-
rzaj�c go tak
e o�inne media i�wprowadzaj�c termin zintegrowanego systemu 
komunikacji53, legalizuj�c tym samym przychody przekraczaj�ce 20-procen-
towy próg z�sektora telewizyjnego. 

„Dochody, o�których mowa w�pkt 2, wynikaj� z�� nansowania us�ug publicznych 
radiofonii i� telewizji przez Skarb Pa�stw, z� tytu�u reklam na poziomie krajowym 
i�lokalnym, z�telesprzeda
y, od sponsorów, z�dzia�alno�ci z�realizowanej w�punktach 
sprzeda
y (…) z�tytu�u oferty p�atnej telewizji, subskrypcji i�ze sprzeda
y gazet i�cza-
sopism, w�tym ksi�
ek i�produktów rynku fonogra� cznego, a� tak
e z�agencji prasy 
na poziomie krajowym, z�wydawnictw elektronicznych, równie
 za po�rednictwem 
Internetu i�z�tytu�u wykorzystania � lmów w�ró
nych formach publicznych”54.

Zdaniem ekspertów na tak szeroko poj�tym rynku komunikacji pozy-
cja dominuj�ca podmiotu mo
e by� niezwykle trudna do wykrycia, bowiem 
zintegrowany system komunikacji, poza omawianym rynkiem telewizyjnym, 
obejmuje tak
e inne media: radio, pras� drukowan�, wydawnictwa ksi�
kowe, 
rynek fonogra� czny, internet i�inne media elektroniczne.

52 Art. 15, ust. 2, ustawy nr 112, opublikowanej w� Dzienniku Ustaw (Gazzetta 
 Uf� ciale) 3 maja 2004 roku.

53 SIC – Sistema Integrato delle Comunicazioni.
54 Art. 15, ust. 3, ustawy nr 112, opublikowanej w� Dzienniku Ustaw (Gazzetta 

 Uf� ciale) 3 maja 2004 roku.
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Prawo Gasparriego rozwi�zuje tak
e problem limitu koncentracji udzia-
�ów w�rynku. Jest to oczywi�cie rozwi�zanie z�punktu widzenia koncernów 
Rai i�Mediaset, bo w�rzeczywisto�ci problem pozostaje, ale nieobwarowany 
prawem. Dokument znosi bowiem 20-procentowy limit koncentracji sieci 
telewizyjnych55 i�uchyla obowi�zek przeniesienia trzeciego kana�u o�zasi�gu 
krajowym na platformy satelitarne, a� w� przypadku Rai 3 zakaz reklam. Co 
prawda wymóg 20-procentowej koncentracji w� rynku telewizyjnym znalaz� 
si� w� ustawie, ale obowi�zywa� ma od momentu „ca�kowitego dokonania 
na poziomie krajowym przydzia�u cz�stotliwo�ci radiowych i� telewizyjnych 
w�technologii cyfrowej”56.

Ustawa w�du
ym stopniu odnosi si� tak
e do Rai jako nadawcy publicz-
nego, okre�laj�c zadania koncernu, misj� publiczn� i�reform� organizacji admi-
nistracyjnej, czemu po�wi�cony jest ca�y rozdzia� 4. Jedn� z� istotniejszych 
zmian wprowadza ust�p 9 artyku�u 20, który mówi o�nowym sposobie wyboru 
prezydenta Rai:

„Komisja Parlamentarna w�ramach nadzoru nad ogólnym kierunkiem i�rozwojem 
us�ug radiowo-telewizyjnych wskazuje siedmiu cz�onków z� si�� g�osu ograniczon� 
do jednego; pozosta�ych dwóch cz�onków, w� tym Prezesa, wskazuje akcjonariusz 
wi�kszo�ciowy. Nominacja Prezesa staje si� wi�
�ca po uzyskaniu pozytywnej opinii 
wyra
onej wi�kszo�ci� dwóch trzecich g�osów cz�onków Komisji Parlamentarnej”57.

Taki zapis oznacza, 
e prezes wskazywany jest przez akcjonariusza wi�kszo-
�ciowego, a�wi�c bezpo�rednio wybierany przez ministra gospodarki i�� nansów, 
bowiem to jego ministerstwo ma 99,56 proc. udzia�ów w�telewizji publicznej. 
Pozosta�e w�adze Rai wybierane s� przez parlament i� rz�d. Ustawa jednak 
przewiduje prywatyzacj� publicznego nadawcy, co mia�oby nast�powa� stop-
niowo i�wraz z�kolejnym etapem g�os cz�onków desygnowanych przez w�adze 
pa�stwowe by�by zmniejszany proporcjonalnie. Sama natomiast prywatyzacja 
Rai mia�aby s�u
y� dostosowaniu koncernu do warunków rynkowych i�unie-
zale
nieniu wobec polityków (art. 21, rozdz. 4)

Mimo wielu kontrowersji prawo Gasparriego uchodzi we W�oszech za 
akt wychodz�cy naprzeciw nowym technologiom i� cyfryzacji. Wiele miejsca 
po�wi�ca procesowi przej�cia z�nadawania analogicznego na cyfrowe i�kon-
wergencji mi�dzy nadawaniem radiowo-telewizyjnym a�sektorem telekomu-
nikacyjnym (ca�y rozdz. 5). Zak�ada odej�cie od przydzielania licencji krajo-
wych na rzecz �atwych rejestracji, samo za� nadawanie ma by� w��czone do 
sektora komunikacyjnego, tworz�c wspomniany ju
 wcze�niej zintegrowany 

55 Taki zapis zosta� zawarty w�art. 2, ust. 6, ustawy nr 249, opublikowanej w�Dzien-
niku Ustaw (Gazzetta Uf� ciale) 31 lipca 1997 r.

56 Fragment z� art. 15, ust. 1, ustawy nr 112, opublikowanej w� Dzienniku Ustaw 
(Gazzetta Uf� ciale) 3 maja 2004 r.

57 Art. 20, ust. 9, ustawy nr 112, opublikowanej w� Dzienniku Ustaw (Gazzetta 
 Uf� ciale) 3 maja 2004 r.



44

system komunikacji. Taka struktura rynku ma te
 wed�ug autorów dokumentu 
odpowiada� na unijn� koncepcj� wolnego rynku us�ug.

Ustawa nr 112 likwiduje tak
e tzw. limity w�asno�ciowe w�zakresie posia-
dania ró
nych typów mediów. Dotychczas nadawca posiadaj�cy sie� ogólno-
krajow� nie móg� mie� w� posiadaniu medium z� innego sektora. Ten limit 
w� ustawie Gasparriego zosta� utrzymany w� odniesieniu do sektora prasy 
drukowanej58 i� wobec � rm telekomunikacyjnych, których obowi�zuje zakaz 
inwestowania w�nadawanie radiowo-telewizyjne.

Dosy� ogólnie natomiast ustawa odnosi si� do pluralizmu i�rynkowej domi-
nacji (w�odró
nieniu do koncentracji udzia�ów i�przychodów). Tu prawo zaka-
zuje nadu
ywania dominuj�cej pozycji, która mog�aby zagrozi� pluralizmowi 
mediów. A�ten musi by� zachowany zgodnie z�art. 5, rozdz. 1). W�tym celu 
prawo interwencji pozostawia regulatorowi – AGCOM i�urz�dom ds. rynku 
i�konkurencji (art.13, rozdz. 1).

Prawo Gentiloniego

Projekt ustawy nr 1825 zaprezentowany we w�oskim parlamencie 16 pa	-
dziernika 2006 roku przez ówczesnego ministra komunikacji Paolo Gentiloniego 
jest odpowiedzi� na zarzuty Trybuna�u Konstytucyjnego i�Komisji Europejskiej 
w�stosunku do trwaj�cego od lat we W�oszech duopolu rynkowego. W�du
ym 
stopniu bazuje na omówionym powy
ej uchwalonym w� 2004 roku prawie 
Gasparriego, a�tak
e dekrecie nr 177 opublikowanym w�Dzienniku Ustaw 31 
lipca 2005 roku.59 Projekt ustawy Gentiloniego nie zd�
y� wej�� w�
ycie ze 
wzgl�du na przedwczesny upadek rz�du Romano Prodiego. Ze wzgl�du jednak 
na pozytywn� opini� ze strony Komisji Europejskiej i�wielu mi�dzynarodo-
wych organizacji, tre�� ustawy zostanie pokrótce omówiona. Sam dokument 
sk�ada si� z�8 artyku�ów, w�których zosta�y zawarte najwa
niejsze przepisy 
reguluj�ce rynek radiowo-telewizyjny i�rynek mediów cyfrowych.

Artyku� 1 odnosi si� do konstytucyjnych podstaw systemu telewizyjnego: 
pluralizmu i�konkurencji. De� niuje te
 dat� przej�cia na technologi� cyfrow� 
– do ko�ca listopada 2012 roku. Jednak z�punktu widzenia owej konkuren-
cyjno�ci rynku istotny jest artyku� 2, ust�p 1:

„Do dnia 30 listopada 2012 r., a� tym samym do ca�kowitej konwersji sieci na technolo-
gi� cyfrow�, osi�gni�cie, tak�e przez jednostki zale�ne lub powi�zane, wy�szych przychodów 
z�reklam ni� 45 proc. ca�kowitych przychodów bran�y reklamy telewizyjnej wykazanych w�sie-
ciach naziemnych analogowych, cyfrowych satelitarnych i� kablowych, jest zakazane na mocy 

58 Artyku� 15, ust. 6 mówi o� zakazie prowadzenia dzia�alno�ci wydawniczej prasy 
codziennej nadawcy telewizyjnemu do ko�ca 2010 roku.

59 Testo unico della radiotelevisione, opublikowany w�Dzienniku Ustaw nr 208, 7 wrze-
�nia 2005 r., Supplemento Ordinario nr 150.
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art. 43 ujednoliconego tekstu dot. sektora radiotelewizyjnego, o�którym mowa w�dekrecie nr 
177 z�31 lipca 2005 roku”60.

Powy
szy zapis oznacza zniesienie 20-procentowego limitu przychodów 
z�zintegrowanego systemu komunikacji, a�wprowadza do czasu ca�kowitego 
zako�czenia procesu cyfryzacji nowy, 45-procentowy limit przychodów z�sek-
tora �ci�le telewizyjnego: zarówno z�sieci naziemnych analogowych, jak i�cyfro-
wych, satelitarnych i�kabli. Sam� za� nazw� zintegrowanego systemu komu-
nikacji zamienia na sektor komunikacji. 

Artyku� 3 odnosi si� w� pewnym stopniu do aspektów technicznych, 
dost�pu do infrastruktury szerokopasmowej, ale tak
e do organizacji rynku 
przed pe�n� cyfryzacj� i� po przeprowadzeniu tego procesu. Ust. 4 omawia-
nego artyku�u zawiera tak
e bardzo wa
ne rozwi�zanie problemu koncentracji 
udzia�ów na rynku telewizyjnym, co zosta�o pomini�te w�ustawie Gasparriego:

„W�ci�gu dwunastu miesi�cy od terminu okre	lonego w�ust�pie 2, nadawcy posiadaj�cy wi�cej 
ni� dwie stacje telewizyjne o�zasi�gu krajowym na cz�stotliwo	ciach naziemnych analogowych, 
s� zobowi�zani do przeniesienia swoich nadwy�ek z�cz�stotliwo	ci naziemnych na technologi� 
cyfrow� lub na inne platformy transmisji w�technologii cyfrowej”61.

Dla dominuj�cych obecnie na rynku dwóch nadawców: Rai i� Mediaset 
oznacza�oby to przeniesienie po jednej ze stacji o� zasi�gu krajowym (Rai 3 
i�Rete 4) na platform� cyfrow� przed 2009 rokiem. Z�kolei po przeprowadze-
niu pe�nego przej�cia na odbiór cyfrowy nadawcy, rozumieni tu jako dostawcy 
tre�ci, nie mogliby wykorzystywa� wi�cej ni
 20 proc. ca�kowitych zdolno�ci 
transmisyjnych, o�czym mówi ust. 8 art. 3.

Artyku� 3 projektu Gentiloniego wprowadza tak
e kolejn� innowacyjno��. 
Art. 3, ust. 7 separuje na cyfrowym rynku nadawców telewizyjnych od dostaw-
ców sieci i�cz�stotliwo�ci. To wed�ug autorów dokumentu mia�oby dopu�ci� 
na rynek nowe podmioty.

Z�kolei artyku� 4 okre�la zasady bada� s�uchalno�ci i�ogl�dalno�ci mediów, 
a� tak
e stopnia ich rozproszenia. Zobowi�zuje rz�d w� ci�gu 6 miesi�cy od 
wprowadzenia ustawy w�
ycie do wydania dekretu umo
liwiaj�cego AGCOM 
mierzenia wspomnianych wy
ej wska	ników w�oparciu o�nast�puj�ce kryteria:

� wspieranie konkurencji i�pluralizmu w�systemie komunikacji;
� badania s�uchalno�ci i�ogl�dalno�ci odpowiadaj� uniwersalnym kryte-

riom, z� uwzgl�dnieniem liczebno�ci grupy badawczej i� odpowiedniej 
metody;

� spójno�� stosowanych metod z�wykorzystywanymi mo
liwo�ciami tech-
nicznymi i�istniej�cymi platformami nadawczymi.

60 Art. 2, ust. 1 projektu ustawy nr 1825 zaprezentowanej we w�oskim parlamencie 
16 pa	dziernika 2006 roku, zwany dalej prawem Gentiloniego.

61 Art. 3, ust. 4 projektu ustawy nr 1825 zaprezentowanej we w�oskim parlamencie 
16 pa	dziernika 2006 roku, zwany dalej prawem Gentiloniego.
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Artyku� 5 prawa Gentiloniego wspomina o�ogólnych zadaniach regulatora 
AGCOM, prowadzonym nadzorze i� mo
liwo�ci stosowania sankcji wynika-
j�cych z�przepisów prawa. Ostatnie trzy artyku�y dotycz� postanowie� ko�-
cowych i�uchyle� niektórych ust�pów z�artyku�ów m.in. ustawy Gasparriego 
i�dekretu nr 177.

Przygotowuj�c projekt ustawy nr 1825 ówczesny minister komunikacji, 
Paolo Gentiloni, opracowa� tak
e reform� publicznego nadawcy – Disciplina e 
organizzazione del Servizio Pubblico Generale Radiotelevisivo. Owa reforma mia�aby 
si� dokona� w�trzech obszarach:

� oferta programowa – programy mia�yby sta� si� bardziej wyraziste 
i� odró
niaj�ce si� od komercyjnej konkurencji poprzez zmian� struk-
tury � nansowania publicznego nadawcy (ramówka zale
na od wp�ywów 
reklamowych);

� technologia – zwi�kszenie nak�adów inwestycyjnych na technologi�, 
obj�cie pionierstwa w�dziedzinie innowacji technologicznych;

� niezale
no�� – w�adze koncernu Rai powinny sta� si� mniej zale
ne 
wobec polityków i�rz�dz�cych.62

Projekt sk�ada si� z� 15 artyku�ów, a� ka
dy odnosi si� do dzia�alno�ci 
publicznego nadawcy, pocz�wszy od de� nicji us�ugi publicznej w� aspekcie 
radiotelewizyjnym, poprzez status publicznego nadawcy, w�adze koncernu, 
ich wybór, kontrole i�zale
no�� wobec Ministerstwa Gospodarki i�Finansów, 
czy w�ko�cu � nansowanie z�abonamentu. Projekt zak�ada tak
e utworzenie 
tzw. karty misji publicznej, która mia�aby obowi�zywa� przez sze�� lat.63

Zgodnie z� za�o
eniami projektu ustawy Gentiloniego skala przychodów 
z� tytu�u reklam mia�aby zosta� zmniejszona (limit 45 proc. przychodów 
reklamowych tylko z�sektora telewizyjnego. Jeden z�rozwa
anych scenariuszy 
zak�ada� model, który sprawdza si� w�brytyjskim systemie medialnym, gdzie 
Channel 4 ca�kowicie utrzymuje si� z�reklam na rzecz innych kana�ów doto-
wanych przez pa�stwo i�utrzymuj�cych si� z�abonamentu. Przenosz�c to na 
w�oski grunt, Rai 2 mog�oby si� utrzymywa� wy��cznie z�reklam i�konkurowa� 
na rynku komercyjnym, podczas gdy Rai 1 i�Rai 3 mia�yby by� kana�ami wol-
nymi od komercji, utrzymuj�cymi si� z�abonamentu i�funduszy publicznych.64

62 Padovani C., Digital Television in Italy: from duopoly to duality, Javnost, Lubljana, 
2007 r.

63�Mazzetti L., Il libro nero della Rai, za��cznik II, Disciplina e organizzazione del Servizio 
Pubblico Generale Radiotelevisivo, BUR Futuropassato, 2007 r.

64 Padovani C., Digital Television in Italy: from duopoly to duality, Javnost, Lubljana, 
2007 r.
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We w�oskim sektorze telewizyjnym o� duopolu mówi si� od blisko 20 
lat. Trzeba jednak wyra	nie podkre�li�, 
e nie jest to modelowy duopol, jaki 
wyk�ada si� na lekcjach ekonomii. Nadawca publiczny nigdy nie b�dzie w�sta-
nie w�pe�ni konkurowa� na tych samych zasadach ze stacjami prywatnymi ze 
wzgl�du na kilka czynników. Z�jednej strony ogranicza go tzw. misja publiczna, 
czyli w�przypadku W�och kontrakt, który w�adze telewizji publicznej zawie-
raj� z�administracj� pa�stwow�, z�drugiej natomiast jest wspó�� nansowany 
ze �rodków publicznych, czyli z� abonamentu, z� którego � nansowania nie 
otrzymuj� stacje prywatne.

Terminu duopol u
ywa si� jednak ze wzgl�du na porównywalne mo
liwo-
�ci w�walce o�widza. Zarówno stacje publiczne, jak i�komercyjne czerpi� zyski 
z�emitowanych reklam. Tak
e ich oferty programowe s� w�pewnym stopniu 
do siebie zbli
one. We W�oszech telewizja publiczna przesz�a w�latach 80-tych 
proces komercjalizacji pod wp�ywem konkurencji stacji prywatnych. St�d te
 
mo
na mówi� o� duopolu, jednak z� pewnymi wyj�tkami, wynikaj�cymi ze 
struktury mediów – nie tylko we W�oszech, ale te
 wielu krajach na �wiecie.

Misja publiczna i pro	 le programowe 
kana�ów Rai

Stacje koncernu Rai jako nadawcy publicznego, musz� spe�nia� wymogi 
prawne i�ustawowe w�zakresie emitowanych programów. Jak zosta�o wspo-
mniane w� trzecim rozdziale niniejszej publikacji, Rai musi wywi�zywa� 
si� z� zapisanej ustawowo misji publicznej, która zosta�a wyartyku�owana 
w�Contratto di Servizio 2007–2009.

Zgodnie z� ostatnimi danymi opublikowanymi za 2010 rok, trzy stacje 
naziemne koncernu: Rai 1, Rai 2 i�Rai 3 ��cznie emituj� programy misyjne, 
które wype�niaj� czas antenowy w�73,3 proc.65 Pozosta�� cz��� ramówki  zajmuj� 

65 Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.
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tzw. inne programy, a�w�ród nich m.in. reality show, wielkoformatowe pro-
gramy rozrywkowe, produkcje ameryka�skie etc. Procentowy udzia� poszcze-
gólnych typów programów w�dobowej ramówce przedstawia poni
szy schemat.

Rys. nr 6: Udzia� rodzajów programów w�czasie antenowym stacji naziemnych Rai 
w�2010 roku.

�ród�o: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

Jak wynika z� powy
szych danych, najwi�cej czasu antenowego w�ród 
programów spe�niaj�cych kryterium misyjno�ci, nadawca publiczny przezna-
cza na informacje i�analizy, tak
e o�charakterze publicystycznym – w�sumie 
ponad 25 proc. dziennej ramówki. Taki stan rzeczy to efekt przede wszyst-
kim cz�stych wyda� na ka
dym z� trzech kana�ów serwisów informacyjnych 
– Telegiornale, a�tak
e programów publicystycznych typu Porta a�porta (Rai 1) 
czy emitowany do po�owy 2011 roku Annozero (Rai 2). Istotn� cz��� ramówki, 
bo ponad 11� proc., zajmuj� tak
e audycje dedykowane, tzw. u
yteczno�ci 
publicznej, dotycz�ce sektora us�ug, pracy, spo�ecze�stwa. W�tego typu pro-
gramach specjalizuje si� Rai 1.

Zgodnie z� Contratto di Servizio, cz��� programów na kana�ach Rai 
(9,2�proc.) przeznaczona jest dla m�odszych widzów, np. Il bambino della dome-
nica (Rai 1) czy Trebisonda na Rai 3. Niewiele mniejszy udzia� w�czasie ante-
nowym zajmuj� produkcje fabularne, kinowe i�seriale, które wspó�produkcje 
m.in. pion Rai Fiction (m.in. Don Matteo czy La partita del cuore).

Po ok. 7 proc.66 w�ramówce nadawcy publicznego zajmuj� programy spor-
towe i�edukacyjno-kulturalne. Jednymi z�najbardziej znanych tego typu audycji 

66 Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.
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s� La Domenica sportiva czy 90. minuto. Kana�y Rai transmituj� tak
e wa
niej-
sze wydarzenia sportowe, np. mistrzostwa w�pi�ce no
nej, rozgrywki ligowe, 
czy te
 wy�cigi Giro d’Italia. W�ród oferty edukacyjnej nale
y przede wszyst-
kim wymieni� kultowy z� okresu neotelewizji SuperQuark (wówczas Quark) 
po�wi�cony nauce i�technologii. 

Najmniej, bo ok. 1,5 proc.67 nadawca publiczny przeznacza na programy 
dotycz�ce turystyki i�rozrywki. Trzeba jednak w�tym miejscu podkre�li�, 
e nie 
chodzi tu o�rozrywk� masow�, czyli wielkoformatowe widowiska czy reality 

67 Ibid.

Rys. nr 7: Udzia� rodzajów programów w�czasie antenowym poszczególnych stacji 
Rai w�2010 r.

�ród�o: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.
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show, ale o�kultur� bardziej wysublimowan�, czyli teatr, taniec, poezja, muzyka 
etc. Tak
e niewiele jest programów turystycznych, podró
niczych, odkrywa-
j�cych zak�tki W�och. W� tej tematyce nadawca publiczny koncentruje si� 
g�ównie na swoim internetowym kanale tematycznym – Rai Viaggi & Paesi.

Najwi�cej za to, bo blisko 27 proc.68 czasu antenowego zajmuj� pro-
gramy klasy� kowane jako inne. Nale
y tu wymieni� wszelkiego rodzaju reality 
show (np. L’isola dei famosi), widowiska realizowane z�du
ym rozmachem (np. 
Ballando con le stelle), a�tak
e fabularne produkcje zagraniczne, nieklasy� kowane 
jako kino europejskie, a�zatem ameryka�skie seriale (np. Desperate Housewives), 
tzw. opery mydlane, � lmy fabularne (np. Spiderman) etc.

Z� analizy ka
dego kana�u osobno wynika, 
e w� 2010 roku najbardziej 
misyjnym by� Rai 3, który realizuje tego typu programy na poziomie 91,9�proc. 
czasu antenowego. Znacznie bardziej komercyjne s�: Rai 1, którego wska	nik 
misyjno�ci wyniós� 60 proc., a� tak
e Rai 2., gdzie udzia� programów spe�-
niaj�cych misj� publiczn� wyniós� 67,4 proc. Poni
szy wykres przedstawia, 
jak w�poszczególnych stacjach rozk�ada si� czas antenowy wed�ug kryterium 
programowego.69

Z� powy
szej statystyki wynika do�� wyra	ny podzia� w� zakresie tema-
tycznym trzech stacji naziemnych koncernu Rai. Jako stacja spe�niaj�ca misj� 
publiczn�, Rai 3 stawia przede wszystkim na edukacj�, kultur�, programy 
u
yteczno�ci publicznej i�kszta�tuj�ce postawy obywatelskie, a�tak
e w�nieco 
mniejszym stopniu na promocj� audiowizualn� i� programy dla m�odszych 
widzów. Istotny procent czasu antenowego stanowi� te
 informacje i�publicy-
styka, która dotychczas zbiera�a najlepsze oceny spo�ród wszystkich kana�ów 
publicznego nadawcy. Trzeba jednak pami�ta� o� tym, 
e niektóre programy 
(np. serwis informacyjny TgR) maj� zakres przede wszystkim regionalny.

Dwa pozosta�e kana�y oferuj� znacznie wi�cej programów komercyjnych. 
Cho� procentowo jest ich nieco wi�cej na Rai 1, to jednak Rai 2 spo�ród 
trzech kana�ów jest najbardziej skomercjalizowany. Na pierwszym kanale kon-
cernu przewa
aj� informacje, analizy, programy publicystyczne i�u
yteczno�ci 
publicznym. Rai 1 pe�ni tu rol� swego rodzaju areny wymiany pogl�dów i�opi-
nii (uzale
nionej jednak od polityków). W�minimalnym stopniu pojawiaj� si� 
programy dla dzieci, sport czy rozrywka. Z� inn� ofert� z�kolei wychodzi do 
widzów Rai 2, w�którego ramówce du
y udzia� stanowi� programy dla dzieci 
i�m�odzie
y – prawie 20 proc., a�tak
e wiadomo�ci sportowe i�transmisje na 

ywo. I�podobnie jak w�przypadku Rai 1, tak
e na drugim kanale dominuj� 
programy nieklasy� kowane do 
adnej kategorii audycji spe�niaj�cych misj� 
publiczn�. Zauwa
alne tak
e podobie�stwo we wszystkich trzech stacjach 
dotyczy udzia�u informacji i�analiz w�czasie antenowym. Zarówno na Rai 1, 
jak i�Rai 2, wynosi on nieco ponad 20 proc.

68 Ibid.
69 Ibid.
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Ka
dy z�trzech naziemnych kana�ów ogólnokrajowych Rai ró
ni si� od sie-
bie oferowanymi programami. Wyj�tkiem s� tu serwisy informacyjne, obecne 
w�ofercie wszystkich trzech stacji. Ró
na jest jednak specy� ka ich tworzenia.

Telegiornale 1 (Tg1) jest uznawany za � agowy serwis informacyjny kon-
cernu Rai, co poniek�d zosta�o ukszta�towane historycznie – to pierwszy pro-
gram informacyjny we w�oskiej telewizji. Wiadomo�ci w�nim podawane maj� 
przede wszystkim charakter newsowy i�informacyjny. Zazwyczaj na pierwszym 
miejscu przedstawiana jest informacja dnia, tzw. jedynka, pierwsza strona 
(prima pagina), nast�pnie informacje polityczne, najcz��ciej z�parlamentu lub 
rz�du, a�w�dalszej kolejno�ci informacje krajowe (cronaca nazionale), zagraniczne 
(cronaca estera), spo�eczne i� sportowe. W� ci�gu dnia pojawia si� dwana�cie 
wyda� serwisu, które zajmuj� ok. 15 proc. dziennego czasu antenowego Rai 1.

Telegiornale Due (Tg2) koncentruje si� z� kolei na analitycznym uj�ciu 
informacji. Pojawiaj� si� tu zarówno materia�y informacyjne relacjonuj�ce 
najwa
niejsze wydarzenia, jaki i� obyczajowe, medyczne, gospodarcze, kul-
turowe, ze �wiata mody. Wieczorami emitowane jest wydanie specjalne ser-
wisu – Tg2�punto di vista (Tg2 punkt widzenia). Trzyna�cie wyda� Tg2 zajmuje 
w�sumie ok. 13 proc. czasu antenowego Rai 2.

Na tym tle podobny udzia� informacji w�ramówce prezentuje Rai 3, bowiem 
blisko 15 proc. Trzeba tu jednak podkre�li�, 
e prawie 19 proc. zajmuj� pro-
gramy analityczne emitowane na trzecim kanale. Taka sytuacja spowodo-
wana jest tym, 
e na Rai 3 poza serwisem Telegiornale 3 (Tg3) jest tak
e 
emitowany TgR (Telegiornale Regionale), realizowany przez regionalne redak-
cje nadawcy publicznego w�ca�ym kraju. TgR rozpoczyna tak
e poranny blok 
Rai 3, Buongiorno Regione (Dzie� dobry Regionie). Tg3 natomiast jest serwisem 
nastawionym nie tylko na informacje krajowe, ale w�du
ym stopniu na wia-
domo�ci z�zagranicy.

Ka
dy kana� koncernu Rai oferuje programy, które musz� rywalizowa� 
z�ramówk� konkurencyjnych stacji komercyjnych Mediaset. W�ostatnich latach 
s� to w�du
ym stopniu wielkoformatowe widowiska, które w�oska telewizja 
„zaimportowa�a” jeszcze w�okresie neotelewizji. To równie
 programy publi-
cystyczne, seriale i�audycje – tak
e te, które przed laty cieszy�y si� ogromn� 
popularno�ci� i� obecnie s� wznawiane. Oferta poszczególnych kana�ów Rai 
ró
ni si� od siebie tak, by nie konkurowa� mi�dzy sob� o�tego samego widza. 
Tzw. grupa docelowa i� pro� l ka
dego kana�u z� osobna zosta�y scharaktery-
zowane poni
ej.

Rai 1

Jako pierwszy kana� we w�oskiej telewizji, Rai 1 od pocz�tku by� dedy-
kowany szerokiemu spectrum odbiorców, z� ró
norodn� ofert� programow�. 
Tak� struktur� zachowa� do dzi�. Nadawane na pierwszym kanale programy 
maj� mie� charakter familijny, ale tak
e spo�eczny. St�d po�ow� czasu anteno-
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wego zajmuj� programy rozrywki masowej oraz produkcje � lmowe i�seriale, 
zarówno krajowe, jak i�zagraniczne. Istotny udzia�, bowiem blisko 19-procen-
towy, maj� te
 audycje o�tematyce spo�ecznej. Z�analizy oferty programowej 
wynika, 
e spo�ród trzech kana�ów nadawcy publicznego, Rai 1 przeznaczony 
jest dla bardziej wymagaj�cego audytorium. Sam koncern okre�la pierwszy 
program jako stacj� ��cz�c� tradycj� i�innowacj�, z�du
ym naciskiem na pro-
dukcj� � lmow� i�seriale.

Rys. nr 8: Udzia� rodzajów programów w�czasie antenowym stacji naziemnych Rai 1.

�ród�o: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

Do najwa
niejszych programów emitowanych w�ostatnich latach na tym 
kanale zalicza si�:

� Porta a�porta – jeden z�najbardziej znanych programów publicystycznych 
we w�oskiej telewizji, emitowany na antenie Rai 1 od 22 stycznia 1996 
roku. Gospodarzem programu jest Bruno Vespa, który zaprasza do stu-
dia znanych publicystów i� polityków, podejmuj�c z� nimi dyskusje na 
tematy bie
�ce: wa
ne z�punktu widzenia politycznego i�spo�ecznego. 
Wydania specjalne po�wi�cone s� wydarzeniom nadzwyczajnym np. 
z�powodu �mierci papie
a Jana Paw�a II b�d	 ataku na premiera W�och, 
Silvio Berlusconiego przed katedr� w�Mediolanie. Ka
de wydanie Porta 
a�porta trwa blisko dwie godziny, a�przeci�tna ogl�dalno�� wynosi ok. 
20 proc. Go�ciem pierwszego odcinka by� Romano Prodi, wówczas 
kandydat na szefa rz�du. 
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� Affari tuoi70 – teleturniej emitowany na antenie Rai 1 od 2003 roku, od 
dwóch lat gospodarzem programu jest Max Giusti. Uczestnik odpowiada 
na pytania, za które ma mo
liwo�� wyeliminowania kolejnych paczek 
z�kwotami pieni�
nymi, a
 do pozostawienia ostatniej. W�trakcie gry 
ma mo
liwo�� przystania na propozycj� banku i�wycofania si� zaofero-
wan� nagrod� pieni�
n�. Program produkowany przez holendersk� � rm� 
Endemol, doczeka� si� swoich edycji w�wielu krajach na ca�ym �wiecie.

� Ti lascio una canzone – program rozrywkowy typu talent show. Dzieci 
w�wieku od 10 do 16 lat �piewaj� najwi�ksze w�oskie przeboje od lat 
50-tych do 90-tych na deskach teatru Ariston w�Sanremo. Tytu� pro-
gramu pochodzi od nazwy utworu w�oskiego piosenkarza Gino Paoliego, 
który w� 1985 roku wykona� go z� Ornell� Vanoni. Widowisko cieszy 
si� du
� popularno�ci� we W�oszech – jego ogl�dalno�� wynosi blisko 
30�proc.71 Gospodarzem show jest gwiazda w�oskiej telewizji, Antonella 
Clerici. W�2010 roku zosta�a wyemitowana trzecia edycja programu. 

� Ciak… si canta! – kolejny muzyczny program, w� którym uczestnicy 
przygotowuj� klip video z�piosenkarzami, których najwi�ksze sukcesy 
przypad�y na lata 60-te i�70-te. Jednym z�prowadz�cych jest Emanuele 
Filiberto di Savoia, wnuk ostatniego króla W�och, Umberto II. Podobnie 
jak w�przypadku Ti lascio una canzone, dotychczas odby�y si� trzy edycje 
programu.

� La prova del cuoco – turniej kulinarny emitowany na Rai 1 od 2000�roku. 
Uczestnicy konkuruj� ze sob� na najlepiej przygotowan� potraw�. 
Program realizowany na licencji BBC, jest odpowiednikiem formatu 
Ready Steady Cook. Przez osiem lat gospodarzem by�a Antonella Clerici, 
a�obecnie turniej prowadzi Elisa Isoardi. 

� Bontà sua – talk show, który po wielu latach powróci� na anten� Rai 1 
w�2010 roku. Bontà sua to kontynuacja hitowego w�okresie neotelewizji 
programu Bontà loro72. Tak jak przed wieloma laty, tak równie
 i�teraz 
gospodarzem audycji jest Maurizio Costanzo. 

� Ballando con le Stelle – znane na ca�ym �wiecie taneczne show oparte 
na brytyjskim formacie Strictly Come Dancing. Program prowadzi jedna 
z�najwi�kszych gwiazd w�oskiej telewizji, Milly Carlucci, a�towarzyszy 
jej Paolo Belli. Od 2005 roku odby�o si� siedem edycji. Program ró
ni 
si� jednak od znanego z�polskiej produkcji „Ta�ca z�gwiazdami”. Poza 
w�asnymi ta�cami uczestnicy bior� udzia� w� innych konkurencjach 
tanecznych, a� jeden odcinek trwa od trzech do czterech godzin lub 

70 W�Polsce emitowany na antenie Polsatu w�latach 2005–2007 pod nazw� Grasz czy 
nie grasz?. Gospodarzem programu by� Zygmunt Chajzer.

71 Dane z�artyku�u http://www.newnotizie.it/2010/04/04/ascolti-tv-antonella-clerici-
-con-%E2%80%98ti-lascio-una-canzone%E2%80%99-batte-i-record-della-perego/. Data 
dost�pu: 8 maja 2010 r.

72 Wi�cej o�programie w�rozdz. II niniejszej pracy.
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d�u
ej. W� szóstej edycji show udzia� wzi�� Ronn Moss, aktor znany 
z�roli Ridge’a�Forrestera w�popularnym we W�oszech serialu Beautiful, 
znanym w�Polsce jako „Moda na sukces”.

Rai 2

Druga stacja koncernu Rai, cho� ma podobny do Rai 1 udzia� tzw. pro-
gramów niemisyjnych w�czasie antenowym, ró
ni si� od kana�u pierwszego. 
Zdecydowanie wi�kszy udzia� w�ofercie programowej stanowi� programy dla 
dzieci i�m�odzie
y, a� tak
e audycje sportowe. W��czaj�c w�to jeszcze ponad 
30-procentowy udzia� innych programów, pod kategori� których kryj� si� ró
ne 
widowiska rozrywkowe i�formaty typu reality show, rysuje si� obraz najbar-
dziej komercyjnej stacji spo�ród trzech ogólnokrajowych kana�ów nadawcy 
publicznego. Tu tak
e g�ówna oferta jest kierowana do odbiorcy masowego, 
cho� znaczna jej cz��� to programy przeznaczone dla ludzi m�odych. Koncern 
Rai okre�la drugi kana� jako stacj� nowoczesn�, odpowiadaj�c� na potrzeby 
aktywnego odbiorcy.

Rys. nr 9: Udzia� rodzajów programów w�czasie antenowym stacji naziemnych Rai 2.

�ród�o: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

Do najwa
niejszych programów emitowanych w�ostatnich latach na ante-
nie Rai 2 zalicza si�:

� Annozero – program publicystyczny emitowany na antenie programu 
drugiego od 2006 do 2011 roku. Gospodarzem audycji by� Michele 
Santoro, który z�zaproszonymi go��mi porusza tematy przede wszyst-
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kim polityczne i�spo�eczne, nawi�zuj�ce do bie
�cych wydarze�. �redni 
poziom ogl�dalno�ci wynosi� ok. 20 proc.73 W� sumie wyemitowano 
sze�� sezonów programu. Program zosta� zdj�ty z� anteny w� wyniku 
kon� iktu prowadz�cego z�ówczesnym premierem Silvio Berlusconim.

� Voayger – program o�tematyce naukowej, uj�tej g�ównie od strony arche-
ologii. Emitowany od 2003 roku magazyn prowadzi Roberto Giacobbo. 
We W�oszech program zyska� na tyle du
� popularno��, 
e od 2007 
roku poszczególne serie mo
na kupi� na DVD. Powsta�y tak
e jego 
wersje tematyczne emitowane na Rai Due, m.in. dla m�odzie
y Ragazzi 
c’è Voyager czy Voyager Notte. Od 2009 roku program jest realizowany 
pod patronatem w�oskiego Ministerstwa Kultury.

� Quelli che il calcio – magazyn sportowy emitowany w�programie drugim 
od 1993 roku, a�pod obecn� nazw� od 2006 roku. Obecnie gospoda-
rzem audycji jest Simona Ventura. Tematyka poruszana w�programie 
dotyczy g�ównie w�oskiej ligi serii A. 

� La Storia siamo noi – magazyn historyczny skierowany przede wszyst-
kim do m�odszych widzów. Omawiana w�nim tematyka dotyczy historii 
W�och XX wieku, ale nie tylko. Jeden z�programów dotyczy� ery rz�dów 
brytyjskiej premier Margaret Thatcher. W�programie prezentowane s� 
wywiady z�lud	mi minionej epoki, materia�y dokumentalne, odtwarzane 
s� tak
e rekonstrukcje wydarze� historycznych. 

� L'isola dei famosi – reality show emitowany na antenie Rai 2 od 2003 
roku. Uczesnikami show s� znane osobowo�ci, które mieszkaj�c na 
wyspie w�ka
dym tygodniu zmagaj� si� z�nowymi zadaniami. Co tydzie� 
z� programu odpada jedna osoba. Gospodarzem formatu jest Simona 
Ventura. Ka
dy odcinek trwa ok. czterech godzin. Do 2010 roku wypro-
dukowano siedem edycji L’isola dei famosi.

Rai 3

Na tle obu wy
ej wymienionych kana�ów koncernu Rai, trzecia stacja 
publicznego nadawcy ma zupe�nie inny charakter. Jak ju
 zosta�o wspomniane 
wcze�niej, Rai 3 przeznacza ponad 90 proc. swojego czasu antenowego na 
programy realizuj�ce misj� publiczn� okre�lon� w�Contratto di Servizio. Poza 
informacjami w�ramówce dominuj� analizy, edukacja, kultura, a�tak
e tematy 
spo�eczne. To tak
e kana�, w�którym wiele uwagi po�wi�ca si� informacjom 
regionalnym i�przekazom z�poszczególnych regionów W�och74.

73 Dane z�artyku�u http://www.tvblog.it/post/19446/ascolti-tv-di-giovedi-22-aprile-
2010-quasi-6-mln-per-annozero-che-vince-la-serata-2389-donna-detective-al-1794-e-1880-
ris-roma-al-1645, data dost�pu: 2 maja 2010 r.

74 W�ród W�ochów przywi�zanie do regionu jest bardzo silne, co wynika z�historii 
pó�wyspu i�kultury. W�wielu regionach w�codziennej mowie u
ywa si� dialektów, cz�sto 
zupe�nie niezrozumia�ych dla mieszka�ców innych regionów.
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Rys. nr 10: Udzia� rodzajów programów w�czasie antenowym stacji naziemnych Rai 3.

�ród�o: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

Do najwa
niejszych programów emitowanych w�ostatnich latach na ante-
nie Rai Tre zalicza si�:

� Ballarò – jest programem typu talk show nadawanym na Rai 3 od 
2002 roku. Prowadz�cym jest Giovanni Floris. Ka
dy program trwa 
ponad dwie godziny, w�czasie których trwa dyskusja na bie
�ce tematy 
spo�eczno-polityczne. Tytu� Ballarò pochodzi od nazwy jednej z�dziel-
nic Palermo. W� ka
dym programie prezentowane s� wyniki sonda
u 
o�rodka Ipsos na omawiany w�audycji temat. Jeden z�ch�tniej ogl�da-
nych programów na kanale trzecim.

� Report – pó�toragodzinny program sk�adaj�cy si� z� reporta
y dzienni-
karskich o�zró
nicowanej tematyce: spo�ecznej, politycznej, tak
e o�cha-
rakterze interwencyjnym. Istnieje od 1994 roku, przez pierwsze trzy 
lata emitowany na Rai 2 pod nazw� Professione Reporter. Od 1997 roku 
jako Report obecny jest na antenie Rai 3, a�magazyn prowadzi Milena 
Gabanelli. Program jest niskokosztowy, w�jego realizacj� zaanga
owa-
nych jest niewiele ponad 10 osób, dziennikarze przygotowuj�cy mate-
ria�y pracuj� przy nim jako freelancerzy.

� Che tempo che fa – program obecny w� trzecim kanale od 2003 roku. 
W� pocz�tkowym okresie magazyn prezentowa� bardzo szczegó�owe 
informacje dotycz�ce pogody w�kraju i�za granic�. Wkrótce jednak for-
mat zmieniono i� program sta� si� typowym talk show poruszaj�cym 
najwa
niejsze informacje w�kraju, a�prognoza pogody zajmuje pierwsze 
kilka minut audycji. Gospodarzem programu jest Fabio Fazio.
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�  Ulisse – magazyn dokumentalny obecny na Rai Tre od 2000 roku. 
Tematyka dotyczy ró
norodnych nauk, m.in. historii, prehistorii, antro-
pologii, geologii, � zyki, astronomii czy sztuki. Od 2009 roku w�pro-
gramie emitowana jest sta�a rubryka Leonadro da Vinci. Gospodarzem 
programu jest Alberto Angela. Ka
dy odcinek trwa ok. pó�torej godziny.

� Mi manda Rai 3 – program o�charakterze spo�ecznym. Tematyka doty-
czy ochrony praw konsumentów, a�sam program jest 	ród�em zarzutów 
wobec administracji publicznej, opó	nie� w� liberalizacji prawa, ma�o 
przejrzystych przepisów reguluj�cych dost�p do zatrudnienia, a� tak
e 
nadu
y� � nansowych. Magazyn emitowany jest na antenie Rai 3 od 
1990 roku, a�od 2004 roku prowadzi go Andrea Vianello. Ka
de wyda-
nie trwa dwie godziny.

Podsumowuj�c, poprzez analiz� programów poszczególnych stacji kon-
cernu Rai mo
na dostrzec wiele podobie�stw: obecno�� programów publi-
cystycznych (Porta a�porta, Annozero i�Ballarò), wielkoformatowych programy 
rozrywkowych na Rai 1 i� Rai 2 (Ballando con le stelle i� X Factor), a� zarazem 
niewielki udzia� programów po�wi�conych turystyce i� geogra� i kraju oraz 
kulturze mniej popularnej, jak teatr czy sztuka. Podobie�stwa te jednak doty-
cz� – poza informacjami i�publicystyk�, która jest domen� w�oskiej telewizji 
od zawsze – g�ównie programów komercyjnych, które maj� konkurowa� na 
rynku z�prywatnymi stacjami koncernu Mediaset.

Charakter oferty programowej i�udzia� stacji w�rynku odzwierciedla upodo-
banie w�oskich telewidzów, cho� w�tym przypadku jest to trend zauwa
alny 

Rys. nr 11: Udzia� stacji Rai na w�oskim rynku ogl�dalno�ci w�2010 roku.

�ród�o: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.



58

tak
e w� innych krajach europejskich i�w�Stanach Zjednoczonych. Programy 
nastawione na rozrywk� masow� ciesz� si� najwi�kszym zainteresowaniem. 
St�d najwi�kszy udzia� w�rynku ma Rai 1, co potwierdza poni
sze zestawienie.

Powy
sze dane pokazuj� równie
, 
e w�oscy widzowie lubi� nie tylko du
e 
widowiska muzyczno – taneczne, ale te
 � lmy fabularne i� seriale, obecne 
w�znacznym stopniu na Rai 1. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy si� naj-
bardziej misyjny Rai 3, cho� jego udzia�y w�rynku s� porównywalne z�Rai 2.

Oferta programowa publicznego nadawcy budzi do�� sprzeczne emocje. 
Z�jednej strony niewiele wymagaj�cy odbiorcy masowi, z�drugiej strony eks-
perci, którzy zwracaj� uwag� na upolitycznienie tre�ci prezentowanych na 
kana�ach Rai i� nisk� jako�� realizowanych programów. Koncern jest tak
e 
krytykowany za marnotrawienie publicznych pieni�dzy i�nieefektywne zarz�-
dzanie kadrami. 

Krytycy zwracaj� uwag� przede wszystkim na wysokie koszty i�przerost 
zatrudnienia. Tylko mi�dzy rokiem 2002 a�2007 koszty administracyjne wzro-
s�y niemal
e trzykrotnie – z� 984 tys. euro do ponad 2,5 mln euro. Wyniki 
� nansowe z�ostatnich lat te
 nie s� najlepsze dla publicznego nadawcy. Mimo 

e przychody rocznie przekraczaj� 2,9 mld euro, to koncern notuje straty.

Krytykowany jest równie
 wysoki poziom zatrudnienia w�koncernie Rai. Od 
2006 roku liczba pracuj�cych w�spó�ce osób przekracza 9,8 tys. W�2009 roku 
na t� liczb� sk�ada�o si� m.in. blisko 3851 osób zatrudnionych przy produkcji 
w�czterech o�rodkach we W�oszech: w�Rzymie, Mediolanie, Turynie i�Neapolu, 
a�tak
e 25 dyrektorów, 368 kierowników, 470 pracowników biurowych, 1054 
technicznych, 81 osób zajmuj�cych si� organizacj� programów, 250 operatorów, 
287 monta
ystów, 863 robotników, 76 wspomagaj�cych re
yserów, 61 re
yse-
rów programowych, 44 techników, 6 asystentów programowych, 5 koordyna-
torów emisji, 4 dokumentalistów, 31 projektantów wn�trz, 19 kostiumologów, 
36 scenografów, 132 cz�onków orkiestry, 7 projektantów mody, 7 prezente-
rów i� 25 konsultantów muzycznych. Dla porównania w� tym samym czasie 
w� stacjach nale
�cych do grupy Mediaset zatrudnionych by�o 4600 osób.75

Oferta programowa stacji komercyjnych

Mimo wielu podobie�stw mi�dzy telewizj� publiczn� a� prywatn� we 
W�oszech, pro� le programowe stacji komercyjnych ró
ni� si� od oferty kana-
�ów Rai. Trzeba wyra	nie podkre�li�, 
e to prywatne media wprowadzi�y do 
w�oskiej telewizji masow� rozrywk� i�obok informacji jest to g�ówny ich � lar.

75 Pardo D., La piovra Rai, Bompiani, Mediolan, 2009 r.
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Canale 5

Flagowa stacja koncernu Mediaset. Jest to kana� o� charakterze ogól-
nym, który kieruje swoj� ofert� do ca�ych rodzin. W� ramówce dominuje 
rozrywka, informacje i�wydarzenia sportowe. Do najwa
niejszych produkcji 
nale
�:

� Io Canto – talent show, w� którym �piewaj� dzieci w� wieku od 5 do 
16�lat. Gospodyni� programu jest Gerry Scotti. Od 2010 roku zrealizo-
wano trzy edycje. Widowisko cieszy si� du
� ogl�dalno�ci� ze �rednim 
udzia�em na poziomie 24,5 proc.76.

� Zelig – program rozrywkowy realizowany w�mediola�skim Teatro degli 
Arcimboldi i� prowadzony przez par� komików: Claudio Bisio i� Paola 
Cortellesi. Jego nazwa pochodzi od mediola�skiego teatru kabareto-
wego. Pocz�wszy od 1997 roku przez pierwsze sze�� lat nadawany by� 
na kanale Italia 1. W� 2003 roku jego emisja zosta�a przeniesiona do 
Canale 5.

� Amici – kolejny talent show, tym razem dla osób w�wieku od 18 do 25, 
które chc� zosta� piosenkarzami, aktorami lub tancerzami. Program 
sk�ada si� z�dwóch cz��ci. W�pierwszym etapie trwaj�cym kilka mie-
si�cy uczestnicy formuj� grup� uczniów, szkol�cych si� pod okiem tre-
nerów. Druga cz��� to partie � na�owe, w�których poparcia uczestnikom 
udzielaj� widzowie programu w�g�osowaniu. Program emitowany jest 
od 2001 roku i�od pocz�tku prowadzi go Maria De Filippi.

� Matrix – jeden z� niewielu programów publicystycznych Mediaset. 
Audycja istnieje od 2005 roku, a� jego twórc� by� Enrico Mentana, 
który wcze�niej stworzy� m.in. Tg5, a�obecnie jest szefem informacji 
w�La7. Aktualnie gospodarzem audycji jest Alessio Vinci, by�y dyrektor 
rzymskiej redakcji CNN.

Italia 1

Druga co do wielko�ci stacja w�koncernie Mediaset. Jest skierowana g�ów-
nie do ludzi m�odych, dlatego na jej antenie dominuj� kreskówki, programy 
muzyczne, sportowe, ze �wiata show-biznesu i� mody. W�ród wa
niejszych 
programów wyró
nia si�:

� Le Iene – to program oparty na hiszpa�skiej wersji Caiga quien caiga. 
Emitowany we W�oszech od 1997 roku. Audycja ma charakter rozryw-
kowo – informacyjny, przedstawia w� sposób prze�miewczy i� niekon-
wencjonalny bie
�ce wydarzenia ze sceny krajowej i�mi�dzynarodowej. 
Dziennikarze �ledczy programu cz�sto pos�uguj� si� prowokacj� i�satyr�. 
Tytu� Le Iene (Hieny) zosta� zaczerpni�ty z�� lmu Quentin Tarantino o�tym 

76 http://www.mediaset.it/corporate/televisione/italia/reti/reti_it.shtml, data dost�pu: 
8 listopada 2011 r.
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samym tytule, podobnie jak stroje prowadz�cych: czarne garnitury,
krawaty, bia�e koszule oraz muzyka inicjuj�ca program. Najnowsz� edy-
cj� prowadz� Ilary Blasi, Luca Argentero i�Enrico Brignano.

� Colorado – program rozrywkowy na 
ywo emitowany od 2002 roku, 
najpierw pod nazw� Colorado Cafè Live. To po��czenie kabaretu i� ske-
czy, który w� swojej formule przypomina audycj� Zelig (dziennikarz 
i� medioznawca Aldo Grasso oceni�, 
e Colorado to Zelig kategorii B). 
Od 2004 roku nagrywany w�mediola�skim Teatro delle Erbe. Ostatnie 
edycje prowadz� Paolo Ruf� ni i�Belen Rodriguez.

Rete 4

Oferta programowa trzeciego kana�u koncernu Mediaset jest do�� zró
-
nicowana i�trudno j� sklasy� kowa� jednoznacznie. S� tu zarówno programy 
dla kobiet, jak i�dla m�
czyzn. Mo
na tu zatem znale	� programy sportowe, 
popularno-naukowe, rozrywkowe, a�ponadto produkcje � lmowe i�troch� publi-
cystyki. Zaliczaj� si� do nich m.in.:

� Quatro Grado – stosunkowo m�ody program na antenie Rete 4, bowiem 
jest emitowany od 2010 roku. Autorzy koncentruj� si� na niewyja�nio-
nych zdarzeniach kryminalnych z�ostatnich 20 lat, które dzieli�y opini� 
publiczn�. W�audycji prezentowane s� cz�sto niepublikowane wcze�niej 
materia�y i� wywiady. Program prowadzi Salvo Sottile we wspó�pracy 
z�Sabrin� Scampini i�Francesc� Fogar.

� Top Secret – program traktuj�cy o�zjawiskach paranormalnych. Audycja 
cz�sto po�wi�cana jest zagadnieniom 
ycie po 
yciu czy odmiennym 
stanom �wiadomo�ci. Gospodarzem programu jest Claudio Brachino.77

Wyniki ogl�dalno�ci koncernu Mediaset s� niewiele mniejsze od jego 
g�ównego konkurenta, Rai. O�ile jednak ca�y sektor telewizji ogólnokrajowej 
charakteryzuje wspomniany wcze�niej duopol, o� tyle w� segmencie nadaw-
ców prywatnych mo
na mówi� o�monopolu koncernu nale
�cego do rodziny 
Berlusconich. Potwierdzaj� to dane zarówno w�odniesieniu do udzia�u dzien-
nego, jak i�prime-time.

Trzy kana�y Mediasetu: Canale 5, Italia 1 i�Rete 4, dystansuj� czwart� co do 
wielko�ci stacj� prywatn� o�zasi�gu ogólnokrajowym, La7 (nale
�c� do Telecom 
Italia Media). Nale
y jednak si� spodziewa� wzrostu udzia�u tego stosunkowo 
niewielkiego nadawcy nie tylko ze wzgl�du proces przeprowadzany proces 
cyfryzacji w�oskiej telewizji, ale te
 z�powodu polepszaj�cej si� jako�ci oferty 
programowej kana�u. Podobnie jak w�latach 80-tych obserwowano liczne trans-
fery dziennikarzy z�telewizji publicznej do kana�ów Berlusconiego, tak obecnie 
ma miejsce podobny exodus, ale do stacji La7, czego efektem s� nowe pro-
gramy w�ramówce, prowadzone przez znane twarze w�oskiego dziennikarstwa.

77 Materia�y koncernu Mediaset.
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Rys. nr 12: Udzia� stacji prywatnych na w�oskim rynku ogl�dalno�ci w�2010 roku.

�ród�o: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

La7

To jedna z�niewielu stacji w�oskich, która mo
e pochwali� si� dzia�alno-
�ci� jeszcze przed z�amaniem monopolu telewizji publicznej w� po�owie lat 
70-tych. Kana� powsta� w�1974 roku jako Telemontecarlo (TMC) i�nadawa� 
z�terytorium Ksi�stwa Monako. Na mapie telewizyjnej W�och TMC nigdy nie 
odgrywa�a istotnej roli. Sytuacja zmieni�a si� w�2001 roku, kiedy ówczesny 
w�a�ciciel kana�u, Vittorio Cecchi Gori, zdecydowa� si� go sprzeda� obecnemu 
w�a�cicielowi, grupie Telecom Italia, z�której wydzielono cz��� telewizyjn� – 
Telecom Italia Media. Jeszcze w�tym samym roku podj�to decyzj� o�zmianie 
marki z�TMC na znan� dzi� La7.

Na pocz�tku stacja mia�a docelowo konkurowa� z�Italia 1. Jednak w�2002 
roku, po zmianach w�a�cicielskich w�grupie Telecom Italia, zapad�a decyzja 
tak
e o� zmianie pro� lu La7. Zrezygnowano z� du
ej ilo�ci muzyki, kreskó-
wek i�rozrywki, na rzecz informacji i�publicystyki, które mia�y uczyni� stacj� 
bardziej powa
n� i�opiniotwórcz�. Efekty zmian by�y widoczne w�kolejnych 
sezonach. Pojawi�y si� nowe programy, cho� same udzia�y w�rynku wzros�y 
nieznacznie – z�ok. 2 proc. w�2002 roku do nieco ponad 2,7 proc. w�2005 
roku. W�kolejnych latach jednak trend zosta� utrzymany i�poziom ogl�dalno-
�ci stopniowo si� zwi�ksza�.
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Rys. nr 13: Udzia�y w�rynku ogl�dalno�ci stacji La7 w�latach 2005–2010.

* ostatnie dane za czerwiec 2011 r.
�rod�o: dane statystyczne Auditel 

Odnotowywany w�ostatnim rok wzrost udzia� w�rynku to zas�uga z�jed-
nej strony procesu cyfryzacji, dzi�ki któremu kana� dociera do wi�kszej grupy 
potencjalnych odbiorców, a� z� drugiej nowych programów i� atrakcyjniejszej 
ramówki. Obecnie w�ród wa
niejszych programów emitowanych w�La7 wyró
-
nia si�:

� Omnibus – tzw. program pojemnik (contenitore), czyli poranne pasmo, 
które zaczyna si� od przegl�du pracy, nast�pnie emitowana jest pro-
gnoza pogody i�serwis Tg La7, po którym rozpoczyna si� Coffee Break, 
codzienny program publicystyczny prowadzony przez Tizian� Panella 
i�Enrico Vaime. Omnibus powsta� w�2002 roku w�wyniku decyzji o�zmia-
nie pro� lu stacji.

� Otto e mezzo – program publicystyczny emitowany od 2001 roku. Pierwszy 
sezon nosi� nazw� Diario di Guerra (Dziennik Wojenny) i�koncentrowa� 
si� g�ównie na dyskusjach po�wi�conych ameryka�skim bombardowa-
niom w� Afganistanie. Obecnie w� programie poruszana jest tematyka 
bie
�cych wydarze�, polityka, kultura, ekonomia i�etyka. Gospodarzem 
audycji jest Lilli Gruber.

� L’infedele – program publicystyczny emitowany na La7 od 2002 roku. 
Prowadzone przez Gada Lernera dyskusje w� studiu dotycz� przede 
wszystkim polityki krajowej i� zagranicznej, ale nie brakuje te
 tema-
tów religijnych i� historycznych. Jako uczestnicy debaty s� zapraszani 
g�ównie politycy, dziennikarze i�ekonomi�ci. 
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� G’Day – program satyryczno-polityczny, którego gospodarzem jest Geppi 
Cucciari. Emisja pó�godzinnej audycji ma miejsce przed g�ównym wyda-
niem serwisu Tg La7. Zaproszeni go�cie w�nietypowej scenerii (go�� jest 
pokazywany w�telewizorze zamkni�tym w�lodówce) poruszaj� tematyk� 
bie
�cych wydarze�. Program jest pe�en ironii i�w�sposób prze�miewczy 
odnosi si� do komentowanej rzeczywisto�ci. Emisja G’Day ma miejsce 
od 2011 roku.

� Italialand – program rozrywkowy, którego gospodarzem jest Maurizio 
Crozza. Ka
dy odcinek przypomina spektakl jednego aktora, w�którym 
prowadz�cy prezentuje skecze odnosz�ce si� aktualno�ci z�
ycia poli-
tycznego. Na antenie od jesieni 2011 roku.

Konkurencja niedoskona�a w�walce o�widzów

Rynek telewizyjny we w�oskiej panoramie mediów budzi obawy regulato-
rów od lat. O�ile w�ca�ym sektorze telewizyjnym ma miejsce rynkowy duopol, 
o�tyle w�segmencie telewizji prywatnej mo
na mówi� o�monopolu koncernu 
Mediaset, nale
�cego do rodziny Berlusconich. Posiadaj�c trzy kana�y o�ogl�-
dalno�ci zbli
onej do stacji nadawcy publicznego, dominuje nad swoimi kon-
kurentami: Telecom Italia Media, z� � agow� stacj� jest La7, oraz platform� 
satelitarn� Sky Italia, nale
�c� do medialnego magnata Ruperta Murdocha. 

Koncentracja nadawców telewizyjnych we W�oszech wielokrotnie zwraca�a 
uwag� unijne organy. W�jednym ze swoich dokumentów Parlament Europejski 
przestrzeg�, 
e post�puj�cy proces zagra
a pluralizmowi medialnemu i�wol-
no�ciom demokratycznym: 

„W�pa�stwach takich jak W�ochy, Niemcy, Holandia i�Szwecja wyst�puje wysoki 
stopie� koncentracji mediów. Szczególnie rzucaj�cy si� w�oczy jest przypadek W�och, 
gdzie duopol Rai i�Mediaset dzieli mi�dzy siebie rynek prawie po po�owie. (...) Je�li 
ta rosn�ca tendencja nie zostanie uregulowana, stworzy ona zagro
enie dla plurali-
zmu, demokracji i�ró
norodno�ci kulturowej w�UE”78.

W� istocie obecny duopol na w�oskim rynku telewizyjnym budzi obawy 
regulatorów od wczesnych lat 90-tych Mimo wielokrotnych nacisków insty-
tucji unijnych i� prób zmiany ustaw medialnych, w�minionych dwóch deka-
dach niewiele uda�o si� zmieni�. Na koniec 2010 roku liderem na rynku 
ogl�dalno�ci pozostaje koncern Rai. Udzia�y nadawcy publicznego wynios�y 
ponad 41 proc. Niewiele mniej, bo nieco prawie 38 proc. rynku kontroluje 
prywatny koncern Mediaset z�dominuj�c� ofert� trzech stacji: Italia 1, Canale 
5 i�Rete 4. Pozosta�e udzia�y, na poziomie ponad 21 proc., nale
� do mniej-

78 Dokument roboczy SEK(2007)32, w� sprawie koncentracji i� pluralizmu mediów 
w�Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Kultury i�Edukacji, 19.12.2007 r.
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szych telewizji, przede wszystkim do La7 i� koncernu Sky Italia. Jak jednak 
wynika z�poni
szego wykresu, udzia� obu najwi�kszych koncernów zmniejsza 
si� stopniowo na rzecz pozosta�ych nadawców79.

Rys. nr 14: Dzienny udzia� Rai i�Mediaset w�latach 2005–2010.

�ród�o: dane statystyczne Auditel, bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, 
Gruppo Rai 2010.

W�powy
szym zestawieniu uj�ta zosta�a nie tylko dzia�alno�� koncernów 
w�sektorze telewizji naziemnej, lecz tak
e satelitarnej i�cyfrowej. Obserwowany 
trend pozwala z�umiarkowanym optymizmem patrze� w�przysz�o�� w�oskiego 
rynku telewizyjnego. Wynik tzw. trzecich podmiotów na rynku wzrós� w�ci�gu 
ostatnich pi�ciu lat niemal dwukrotnie, przekraczaj�c na koniec 2010 roku 
poziom 21 proc. Najwi�ksze udzia�y w�tym wyniku dziel� mi�dzy siebie dwa 
do�� du
e koncerny we W�oszech, Telecom Italia Media i�Sky Italia80. Kana�y 
nale
�ce do Ruperta Murdocha zgromadzi�y na koniec 2010 roku widowni� 
na poziomie 3,15 proc. Nieco wi�cej, bowiem 3,21 proc. wyniós� udzia� stacji 
La7, nale
�cej do Telecom Italia Media.

Równocze�nie dostrzegalny jest malej�cy udzia� dwóch najwi�kszych kon-
cernów na w�oskim rynku: Rai i�Mediaset. Obie � rmy odnotowuj� �redni spa-

79 dane statystyczne Auditel, grudzie� 2009 r..
80 Nale
�cy do News Corp. koncern Sky Italia zaistnia� na w�oskim rynku platform 

cyfrowych 2003 roku. W�tym segmencie bezpo�rednim konkurentem mi�dzynarodowego 
koncernu jest Mediaset. 
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dek o�1 punkt proc. rok do roku. Mimo 
e w�uj�ciu rocznym jest to niewielka 
ró
nica, w� d�u
szej perspektywie zwiastuje pozytywne zmiany we w�oskim 
sektorze telewizyjnym – w� okresie pi�ciu lat udzia� publicznego nadawcy 
zmala� o�3 p. proc., a�prywatnej grupy Mediaset o�blisko 5 p. proc.

Podobny trend zauwa
alny jest tak
e w� segmencie udzia�u rynkowego 
w�godzinach tzw. prime time81, co przedstawia poni
szy wykres.

Rys. nr 15: Udzia� Rai i�Mediaset w�godzinach prime-time w�latach 2005–2010.

�ród�o: dane statystyczne Auditel, bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, 
Gruppo Rai 2010.

Wyniki prime time s� skorelowane równie
 z�poziomiem ogl�dalno�ci ser-
wisów informacyjnych, które zaczynaj� si� we W�oszech o�20.00, pó� godziny 
przed najlepszym czasem antenowym. Rynkowy udzia� Telegiornale (dziennik 
telewizyjny) jest jednym z�najbardziej presti
owych wska	ników konkuren-
cyjno�ci na w�oskim rynku. Zaprezentowane poni
ej dane uwzgl�dniaj� pi�� 
najch�tniej wybieranych przez W�ochów dzienników telewizyjnych w�latach 
2006–2010. Wszystkie nale
� do najwi�kszych stacji ogólnokrajowych publicz-
nego konernu Rai i� komercyjnego Mediaset. Liderami zestawienia s�: Tg1 
nadawny w�Rai1 oraz Tg5 emitowany przez Canale 5. Serwisy La7 i�SkyTg24 
odnotowa�y w�tym czasie marginalny udzia� w�rynku.

81 We w�oskiej telewizji okres prime-time trwa dwie godziny – od 20.30 do 22.30.
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Rys. nr 16: Zestawienie serwisów informacyjnych o�najwi�kszym pozomie 
zaufania.

�ród�o: Sonda
 Demos&Pi przeprowadzony na grupie 1301 respondentów, grudzie� 2011 r. (mo
-
liwa wi�cej ni
 jedna odpowied	).

Ten trwaj�cy od lat dyktat serwisów informacyjnych dwóch najwi�kszych 
koncernów zosta� z�amany w�2011 roku. Zgodnie z�ostatnimi danymi o�rodka 
analitycznego Auditel, w�czerwcu 2011 roku �redni udzia� w�rynku serwisu Tg 
La7 wyniós� 10,99 proc., co czyni go trzecim w�koejno�ci najch�tniej ogl�da-
nym programem informacyjnym we w�oskiej telewizji. Rok wcze�niej �rednia 
ogl�dalno�� tego serwisu wynosi�a zaledwie 3,45 proc. Zwi�kszenie ponad 
trzykrotnie widowni to efekt wielomiesi�cznej pracy nowego dyrektora Tg 
La7, Enrico Mentany82, który zwi�za� si� z�Telecom Italia Media po odej�ciu 
z�koncenru Mediaset. Osi�gni�ty w�tym czasie wzrost poziomu ogl�dalno�ci 
g�ównego wydania informacyjnego kana�u La7 prze�o
y� si� tak
e na zaufanie 
widzów, co prezentuj� wyniki bada� przeprowadzonych w�pierwszych dniach 
grudnia 2011 roku przez o�rodek badawczy Demos&Pi. 

82 Enrico Mentana odnotowa� w�przesz�o�ci wiele dziennikarskich sukcesów. Swoj� 
karier� rozpocz�� w� redakcji zagranicznej telewizji Rai w� 1980 roku. Na pocz�tku lat 
90-ych Przeszed� do Canale 5, gdzie by� odpowiedzialny za utworzenie serwisu Tg5, 
którego w�kolejnych latach by� dyrektorem.
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Tab. nr 10: Poziom zaufania dla w�oskich serwisów informacyjnych 
w�grudniu 2011 r.

Konkurencja 
niedoskona�a 

w�walce o�widzów
Poziom zaufania Zmiana 2011/2010 Zmiana 2011/2007

Tg3 62,1% -1,3% -1,3%

Tg La7 51,7% +5,9% +17,4%

Tg2 51,5% -1,9% -11,1%

Tg1 50,1% -3,1% -18,9%

Tg5 48,5% -0,1% -10,8%

Rainews 39,4% +2,6% +20,2%

SkyTg24 33,6% -1,4% +12,3%

Studio Aperto 32,9% -3,8% -6,9%

Tg4 19,4% -4,2% -7,5%

�ród�o: Sonda
 Demos&Pi przeprowadzony na grupie 1301 respondentów, grudzie� 2011 r. (mo
-
liwa wi�cej ni
 jedna odpowied	).

W� latach 2007–2011 zauwa
alny jest tak
e wzrost zaufania dla kana-
�ów informacyjnych Rainews i� SkyTg24. Obie stacje rywalizuj� ze sob� od 
2003 roku, kiedy na w�oski rynek wszed� koncern Sky nale
�cy do Ruperta 
Murdocha. Uruchomiony w�1999 roku kana� Rainews by� we W�oszech pio-
nierem z�ramienia publicznego nadawcy w�sektorze informacyjnym. W�za�o-

eniach opiera� si� na ameryka�skim wzorcu, stacji CNN. O� ile w� pocz�t-
kowej fazie dzia�alno�ci stacja zaskakiwa�a nowo�ci� i� dynamizmem, o� tyle 
wraz z�up�ywem czasu przesta�a si� rozwija�. Polityka Rai i�brak nak�adów 
inwestycyjnych w�sektorze nowych mediów wp�yn��y na stagnacj� Rainews. 
Paradoksalnie sytuacji publicznego kana�u sprzyja�o wej�cie na rynek koncernu 
Sky Italia, który uruchomi� swoj� stacj� informacyjn�, SkyTg24. W�pierwszych 
latach konkurencyjno�� kana�u Rai spad�a, co potwierdza wydarzenie z� 18 
pa	dziernika 2006 roku, kiedy w� rzymskim metrze mia� miejsce wypadek. 
Jako pierwszy nadawanie na 
ywo z�miejsca zdarzenia rozpocz�� kana� Sky, 
mimo 
e to stacja Rai mia�a bli
ej potrzebn� infrastruktur�. Zdarzenie mia�o 
miejsce o�godz. 9.37 rano, a�pierwsze informacje pojawi�y si� na SkyTg24 ju
 
o�9.45, po czym rozpocz��y si� wej�cia na 
ywo. Ekipa Rai pojawi�a si� na 
miejscu zdarzenia w�po�udnie, jednak nie by�o w�niej 
adnego dziennikarza 
mog�cego relacjonowa� wydarzenie na 
ywo. Przedstawiciele Rai t�umaczyli 
pó	niej zaistnia�� sytuacj� brakiem odpowiedniego sprz�tu.

Jeszcze na koniec 2009 roku to kana� informacyjny Sky Italia by� liderem 
w�swoim segmencie. Jednak konkurencja wymusi�a na w�adzach Rai inwestycje 
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w�swoj� stacj� informacyjn�, a�wzrostowi jej potencja�u sprzyja� tak
e proces 
cyfryzacji, dzi�ki któremu kana� sta� si� dost�pny za darmo w�ca�ym kraju. 
Na koniec 2010 roku to Rainews odnotowa� wy
szy poziom ogl�dalno�ci83.

Rys. nr 17: Rynkowy udzia� stacji informacyjnych Rai i�Sky Italia 
w�latach 2007–2010.

�ród�o: dane statystyczne Auditel, XII.2007–XII.2010 r.

Jak wynika z� powy
szych danych, jeszcze w� grudniu 2008 roku udzia� 
Rainews w� rynku wynosi� zaledwie 0,04 proc. (niespe�na 5 tys. widzów). 
W� ci�gu dwóch lat ogl�dalno�� wzros�a dziesi�ciokrotnie. To pokazuje, 
e 
kana� informacyjny publicznego nadawcy podj�� walk� o�widza i�skorzysta� ze 
zmian zachodz�cych we w�oskim sektorze telewizyjnym. Nie chc�c powtórzy� 
b��dów z�poprzednich lat pe�n� mobilizacj� redakcja stacji pokaza�a w�2009 
roku. W�noc trz�sienia ziemi w�Abruzzo (6 kwietnia 2009 roku), Rainews by� 
jedynym we w�oskiej telewizji (zarówno naziemnej, jak i�satelitarnej), który 
relacjonowa� na 
ywo z� miejsca tragedii. Transmisje Rainews pokazywane 
by�y tak
e w�CNN, opatrzone logo publicznego nadawcy84.

Stopniowy wzrost udzia�ów kana�ów o�dotychczas marginalnym znacze-
niu, zarówno w�przypadku dziennego poziomu ogl�dalno�ci, jak i�w�godzi-
nach prime time, spowodowany jest m.in. rozwojem oferty platform sateli-
tarnych i� cyfrowych, które stanowi� alternatywne rozwi�zanie wobec stacji 
naziemnych. Koncern Sky Italia stale rozwija swoj� platform� satelitarn�, 

83 dane statystyczne Auditel, XII.2007 – XII.2010 r.
84 Pardo D., La piovra Rai, Bompiani, Mediolan 2009.
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cho� jest to proces trudny w� tym kraju. Kiedy koncern wchodzi� na w�oski 
rynek w�2003 roku, szacowa�, 
e w�ci�gu pi�ciu lat liczba klientów si�gnie 5 
mln85. Tymczasem dopiero w�pierwszym kwartale 2010 roku liczba abonen-
tów Sky Italia osi�gn��a poziom blisko 4,7 mln86. Cho� plan zosta� zrealizo-
wany pó	niej ni
 to zak�adano, to i� tak mo
na mówi� o� sukcesie koncernu 
Ruperta Murdocha, bowiem w�oski system medialny jest niezwykle herme-
tyczny. Jego rozwój i�ewentualne z�amanie duopolu utrudnia stan zale
no�ci 
politycznej i�kon� ikt interesów na szczycie w�adzy. Silvio Berlusconi, z�jednej 
strony powi�zany z�komercyjnym koncernem Mediaset, z�drugiej jako wielo-
letni premier W�och maj�cy wp�yw na publicznego nadawc� Rai, skutecznie 
os�abia� pozycj� mniejszych podmiotów.

W�tym �wietle ocenia si�, 
e telewizja publiczna by�a i� jest narz�dziem 
w� r�kach w�oskich polityków walcz�cych o� wp�ywy na rynku medialnym. 
W� 2009 roku z� platformy Sky Italia zosta�y wycofane kana�y tematyczne 
publicznego nadawcy. Rai zdecydowa�a si� nie przed�u
a� umowy z�koncer-
nem Ruperta Murdocha, t�umacz�c si� planami utworzenia w�asnej platformy 
satelitarnej. W�ofercie Sky pozosta�y zatem jedynie trzy ogólnodost�pne stacje 
publiczne: Rai 1, Rai 2 i� Rai 3, które nadawca publiczny jest zobowi�zany 
udost�pnia� bezp�atnie. W�ocenie w�oskich medioznawców, ze strony Rai to 
zabieg czysto polityczny. Sky Italia mia�a zaoferowa� koncernowi publicznemu 
ok. 350 mln euro tzw. gwarantowanego minimum za utrzymanie w� ofer-
cie jego kana�ów tematycznych. Jednak zdaniem Aldo Grasso, medioznawcy 
i�dziennikarza Corriere della Sera, Rai za
�da�a kwoty czterokrotnie wy
szej.87 
Zdaniem ekspertów wycofanie kana�ów z�ofery Sky Italia nie le
a�o w� inte-
resie publicznego nadawcy, a�raczej koncernu Mediaset, który bezpo�rednio 
rywalizuje ze Sky. Podczas gdy Sky Italia zgromadzi�a ok. 4,7 mln abonentów, 
Mediaset mo
e si� pochwali� jedynie 2,9 mln u
ytkowników swojej platfor-
my.88 Wykorzystuj�c polityczn� dominacj�, rz�d Berlusconiego przeforsowa� 
jesieni� 2008 roku podwy
k� VAT na dekodery telewizji satelitarnej89. Z�wyli-
cze� Sky Italia wynika, 
e zmiana stawki kosztowa�a abonentów platformy 
50 euro rocznie.

85 vad, Reuters, Sky Italia szybko zdobywa klientów, „Gazeta Wyborcza”, 8 kwietnia 
2004 r.

86 Dane koncernu Sky Italia, http://www.sky.it/corporate/pagine/aziendasky/azienda_
sky.shtml data dost�pu: 2 maja 2010 r.

87 vad, Reuters, RAI ucieka od Murdocha, „Gazeta Wyborcza”, 3 sierpnia 2009 r.
88 Bielecki T., Telewizyjna wojna o�W�ochy. Berlusconi kontra Murdoch, „Gazeta Wyborcza”, 

16 marca 2010 r.
89 Mediaset jest kodowan� telewizj� naziemn�, wi�c podwy
ka nie dotkn��a abonen-

tów platformy koncernu.
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W�oski system medialny, a� szczególnie dominuj�cy w� nim sektor tele-
wizyjny, charakteryzuje wysoki stopie� paralelizmu politycznego. Kon� ikt 
interesów, jaki powsta� w� 1994 roku po wej�ciu na scen� polityczn� Silvia 
Berlusconiego, ówczesnego magnata medialnego, zachwia� pluralizmem 
w� ofercie programowej we w�oskich �rodkach komunikowania masowego. 
Po niespe�na dwóch dekadach jego rz�dów, rynek telewizyjny jest silnie spo-
laryzowany, z�wypracowan� przez lata przewag� tzw. mediów proberlusconiani. 

Ostatnie miesi�ce rz�du Berlusconiego przypadaj�ce na drug� po�ow� 
2011 roku fundamentalnie wp�yn��y na ofert� programow� telewizji publicz-
nej. Demonstruj�c swoj� w�adz� po przegranych wyborach samorz�dowych, 
w�stacjach koncernu Rai rozpocz�� si� proces usuwania nieprzychylnych mu 
dziennikarzy. Jako pierwszy z�prac� na via Manzini, przy której mie�ci si� jedna 
z�siedzib Rai, po
egna� si� Michele Santoro, dziennikarz prowadz�cy program 
publicystyczny Annozero, w� którym cz�sto krytykowa� Silvia Berlusconiego 
za nieodpowiedzialn� polityk� i� skandale obyczajowe. Annozero by� najch�t-
niej ogl�danym programem w�swoim pa�mie, a�w�ostatnim sezonie osi�gn�� 
ponad 20-procentowy udzia� w�rynku, gromadz�c �rednio przed telewizorami 
5,4 mln widzów. Co wi�cej, ostatni odcinek wyemitowany 10 czerwca, cie-
szy� si� rekordow� popularno�ci�, gromadz�c blisko 8,4 milionów W�ochów 
przed telewizorami, co da�o stacji ponad 32-procentowy udzia� w�rynku90.

To by� jednak dopiero pocz�tek zmian. Po zdj�ciu z� anteny programu 
Michele Santoro, w�adze Rai rozpocz��y zmiany personalne w� Rai 3, który 
dotychczas uchodzi� za najbardziej obiektywny spo�ród wszystkich stacji 
nadawcy publicznego. Zgodnie z� raportem AGCOM, w� czerwcu 2011 roku 
Rai 3 jako jedyny po�wi�ci� wi�cej czasu antenowego partiom opozycyjnym ni
 
koalicji rz�dowej91. W�efekcie o�swoim odej�ciu poinformowa� w�sierpniu 2011 
roku wieloletni dyrektor kana�u trzeciego, Paolo Ruf� ni, który by� zwi�zany

90 Giovane G., Annozero, ascolti record per l’ultima puntata (9/6/2011): 8,4 mln e 32,3% 
di share, “Televisionando”, 10 czerwca 2011 r.

91 Raport AGCOM Pluralismo politico/istituzionale in televisione, 1-30 giugno 2011.

R O Z D Z I A �  5

Przysz�o�� telewizji. Wyzwania i�zagro�enia
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z�publiczn� telewizj� od blisko 20 lat. Za jego kadencji w�Rai 3 powsta�y jedne 
z�bardziej cenionych przez widzów programów, m.in: Vieni via con me, prowa-
dzony przez Fabio Fazio i�Roberto Saviano, Ballarò Griovanni Floris, Report 
Mileny Gabanelli, czy Parla con me Sereny Dandini. By�y to jedne z�niewielu 
programów we w�oskiej telewizji, które zachowa�y wzgl�dny obiektywizm 
wobec rzeczywisto�ci politycznej. Jednak wi�kszo�� z�nich tak
e przesz�a ju
 
do historii. Po Santoro i�Ruf� nim tak
e Serena Dandini po
egna�a si� z�tele-
wizj� publiczn�. W�jednym z�wywiadów dziennikarka przyzna�a: „Ciesz� si� 
z�jednej rzeczy, mimo 
e by�o ci�
ko, nie opu�ci�am pierwsza telewizji publicz-
nej, mimo nacisków przez te wszystkie lata. Bo przynajmniej mieli�my okazj� 
do demaskowania ich, mimo 
e chcieli nas kopa�”92.

Odej�cie Sereny Dandini wzbudzi�o ogromne kontrowersje w��rodowisku 
medialnym. Dzie� po o� cjalnym og�oszeniu zako�czenia wspó�pracy z�nego-
cjuj�c� do ostatniej chwili dziennikark�, przedstawiciele organizacji dziennikar-
skich, a�tak
e sami dziennikarze zorganizowali pikiet� przed g�ówn� siedzib� 
Rai. Uczestnicz�cy w�niej Roberto Natale ze stowarzyszenia Fnsi93 powiedzia� 
wprost: „Odszed� Santoro, Saviano, Ruf� ni, a� teraz tak
e gospodyni Parla 
con me. Wszystko sprowadza si� do pods�uchanych rozmów mi�dzy by�ym 
dyrektorem Rai, Mauro Masi i�premierem Berlusconim”94. Warto zauwa
y�, 

e najwi�kszym bene� cjentem tych zmian jest niewielka prywatna stacja La7, 
nale
�ca do koncernu Telecom Italia Media. To w�a�nie tam przesz�a wi�kszo�� 
dziennikarzy wcze�niej zwi�zanych z�telewizj� publiczn�.

Przy tak silnych wp�ywach politycznych w�najwi�kszych w�oskich stacjach 
telewizyjnych jedynym sposobem na polepszenie sytuacji wydaje si� by� os�a-
bianie istniej�cego duopolu. Eksperci zgodnie od lat powtarzaj�, 
e szans� 
dla sektora medialnego we W�oszech mo
e by� rozwój internetu zwi�kszaj�cy 
pluralizm informacyjny i�cyfryzacja telewizji naziemnej, dzi�ki której niszowi 
dotychczas nadawcy mogliby dotrze� do odbiorców w�ca�ym kraju.

Nadawcy telewizyjni w�procesie 
konwergencji mediów

Mimo rozwoju nowych technologii i�coraz szerszego dost�pu do internetu, 
telewizja we W�oszech wci�
 pozostaje medium pierwszego wyboru i�najwa
-
niejszym 	ród�em informacji. Nale
y jednak zauwa
y� rosn�cy udzia� innych 
�rodków masowego przekazu, g�ównie zwi�zanych z�internetem: prasa on-line, 

92 Perluigi D., Rai, Dandini su Parla con me: Li abbiamo stanati. La Lei più furba di Masi, 
“Il Fatto Quotidiano TV”, 16 wrze�nia 2011 r.

93 Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) – ogólnokrajowy zwi�zek 
w�oskich dziennikarzy.

94 Sit in contro i�vertici Rai: “Via Santoro e Dandini. Il progetto di Berlusconi è compiuto”, 
“Il Fatto Quotidiano TV”, 15 wrze�nia 2011 r.



72

internetowe serwisy informacyjne, telewizja w� sieci, blogi, wideoblogi etc. 
Szeroka oferta nowych technologii zmienia panoram� mediów, ale nie os�a-
bia dominuj�cej pozycji nadawców telewizyjnych, którzy za po�rednictwem 
internetu tak
e rozszerzyli swoj� ofert� i�pog��bili interakcj� z�odbiorcami.

Telewizja internetowa stale si� rozwija, docieraj�c do nowych grup odbior-
ców i�oferuj�c im ró
norodne tre�ci. Zalety tego m�odego �rodka komunika-
cyjnego dostrzegli te
 wydawcy prasowi, tworz�c internetowe kana�y telewi-
zyjne pod markami swoich dzienników (m.in. La Repubblica, Il Corriere della 
Sera, Il Sole 24 Ore). W�przypadku du
ych tytu�ów prasowych redakcje inter-
netowe cz�sto tworz� odr�bny zespó�, który wspó�pracuje z�dziennikarzami 
pracuj�cymi dla wersji papierowych. Dynamika ich pracy dostrzegalna jest 
bezpo�rednio w�serwisach internetowych gazet, gdzie po ca�ym dniu trudno 
znale	� informacj� z�godzin porannych, nie u
ywaj�c wyszukiwarki na stro-
nie. Ale zjawisko to dotyczy tak
e ma�ych redakcji, które nie posiadaj� swoich 
wersji papierowych. W�ostatnich latach we W�oszech odnotowuje si� wysoki 
przyrost nowych tytu�ów internetowych. W�Krajowym Stowarzyszeniu Prasy 
Internetowej (Associazione Nazionale Stampa Online) jest ju
 ponad 50 podmio-
tów z� niemal
e wszystkich regionów kraju. Organizacja szacuje, 
e ��cznie 
rejestruj� miesi�cznie 25 mln odwiedzin, co przek�ada si� na 3,5 mln czytel-
ników ka
dego miesi�ca95.

Mnogo�� informacji produkowanych przez redakcje internetowe powoduje, 

e trudno obecnie jest kontrolowa� przekaz medialny. Rosn�ca rola mediów 
w�sieci sprzyja pluralizmowi informacyjnemu, cho� w�przypadku W�och g�ów-
nym 	ród�em informacji nadal pozostaj� serwisy informacyjne w�telewizji96.

Tab. nr 11: Badanie sonda
owe na temat 	róde� pozyskiwania codziennych 
informacji.

media 2011 2010 2009 2007

telewizja 83,6% 82,9% 86,7% 87,0%

internet 38,7% 38,5% 38,2% 24,8%

radio 37,8% 43,4% 40,5% 41,1%

prasa codzienna 27,9% 33,9% 33,1% 30,2%

�ród�o: Sonda
 Demos&Pi przeprowadzony na grupie 1301 respondentów, grudzie� 2011 r. (mo
-
liwa wi�cej ni
 jedna odpowied	).

Powy
sze dane wyra	nie wskazuj� na rosn�c� rol� internetu w�dostarcza-
niu codziennych informacji. W�2011 roku by�o to ju
 drugie 	ród�o informacji 

95 �ród�o: http://www.anso.it/html/associazione-nazionale-stampa-online.cfm, data 
dost�pu: 17 sierpnia 2011 r.

96 Mazzoleni G., Vigevani G., Mapping Digital Media: Italy, Open Society Foundations, 
2011
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i�ust�powa�o jedynie telewizji. Natomiast jeszcze w�2007 roku 	ród�a on-line 
musia�y uzna� wy
szo�� tak
e radia i�prasy codziennej. 

W� tak zmieniaj�cej si� panoramie w�oskiego systemu medialnego, cha-
rakteryzuj�cego si� silnym paralelizmem politycznym97 i�wysokim poziomem 
koncentracji w�asno�ciowej, rosn�cy pluralizm informacyjny budzi obawy �ro-
dowisk politycznych o�utrat� kontroli nad przekazem komunikacyjnym. St�d 
coraz cz��ciej mówi si� ju
 nie tylko o�procesie konwergencji mi�dzy sekto-
rami medialnymi, ale o� nadchodz�cych zmianach w� strukturach w�a�ciciel-
skich mediów. 

W�wyniku przyj�tych w�pierwszym kwartale 2011 roku rozwi�za� praw-
nych, pocz�wszy od 2013 roku sektor prasy codziennej zostanie otwarty dla 
koncernów telewizyjnych. Obowi�zuj�cy do ko�ca 2010 roku zakaz inwesto-
wania w�a�cicieli ogólnokrajowych stacji w� prasowe wydawnictwa posiada-
j�ce dziennik o� zasi�gu krajowym zosta� przed�u
ony do ko�ca 2012 roku. 
Wcze�niej zakaz mia� zosta� cz��ciowo zniesiony z� ko�cem marca 2011 
roku. Jednak tu
 przed tym terminem rz�d kierowany wówczas przez Silvia 
Berlusconiego zmieni� dat� planowanych zmian pod naciskiem zewn�trznych 
organizacji i�instytucji reguluj�cych rynek telekomunikacyjny we W�oszech. 

Zgodnie z�przyj�tym dekretem nr 34, opublikowanym w�Dzienniku Ustaw 
31 marca 2011 roku, podmioty prowadz�ce dzia�alno�� telewizyjn� na pozio-
mie ogólnokrajowym na dowolnej platformie, które przekroczy�y 8 proc. ca�-
kowitych przychodów ze zintegrowanego systemu komunikacji lub 40 proc. 
przychodów z� samego sektora mediów elektronicznych, nie mog� nabywa� 
udzia�ów w�wydawnictwach posiadaj�cych chocia
 jedn� gazet� codzienn�98. 
O�zmian� terminu zniesienia zakazu apelowa�a nie tylko parlamentarna opo-
zycja, ale przede wszystkim instytucje: AGCOM99 reguluj�ca rynek teleko-
munikacyjny, oraz AGCM100 odpowiadaj�ca za rynkow� konkurencj�. Obie 
proponowa�y termin wyga�ni�cia zakazu wraz z�ko�cem 2015 roku, kiedy po 
zako�czonym wcze�niej procesie cyfryzacji we W�oszech, sytuacja na rynku 
medialnym si� ustabilizuje101.

Eksperci od pocz�tku dyskusji argumentowali, 
e zniesienie zakazu jesz-
cze w� 2011 roku mo
e doprowadzi� we w�oskim systemie medialnym do 
procesów konwergencji znacznie powa
niejszych w�skutkach ni
 dotychczas. 

97 Paolo Mancini i�Daniel C. Hallin w�swojej wspólnej pracy Systemy medialne. Trzy 
modele mediów i�polityki w�uj�ciu porównawczym (wydawnictwo UJ, Kraków 2007) zakwa-
li� kowali w�oski system medialny do modelu �ródziemnomorskiego, nazywanego przez 
autorów tak
e modelem spolaryzowanego pluralizmu. Charakteryzuje si� on wysokim 
stopniem paralelizmu politycznego, dziennikarstwem zorientowanym na komentarz, 
niskim wska	nikiem czytelnictwa prasy, mniejszym stopniem profesjonalizacji zawodu 
dziennikarza, interwencjonizmem pa�stwowym (subsydia) oraz klientelizmem.

98 Art. 3, Decreto-legge n. 34, 31 marca 2011
99 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
100 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
101 Proces cyfryzacji we W�oszech ma si� zako�czy� wraz z�ko�cem 2012 roku.
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Argumentowali, 
e takie rozwi�zanie prawne otwiera drog� koncernowi 
Mediaset do przej�cia dziennika Corriere della Sera, hamuj�c jednocze�nie jego 
najwi�kszych konkurentów: koncern Sky Italia i�Telecom Italia Media. Z�kolei 
tak odleg�y termin, jak koniec 2015 roku, mia� by� niekorzystnym dla du
ych 
koncernów telewizyjnych, a�przede wszystkim dla powi�zanego z�premierem 
Berlusconim Mediasetu, w�którym od d�u
szego czasu mówi�o si� o�inwesty-
cjach w�sektorze prasowym. Po trwaj�cych cztery miesi�ce dyskusjach politycz-
nych, w�które zaanga
owa� si� tak
e prezydent Giorgio Napolitano, ówczesny 
rz�d Silvia Berlusconiego przedstawi� ostateczn� wersj� dekretu, która okre-
�li�a termin wyga�ni�cia zakazu na 31 marca, ale wprowadzaj�c jednocze�nie 
ograniczenia dotycz�ce skali przychodów, o�których mowa w�przytoczonym na 
pocz�tku dekrecie prawnym. Ostatecznie jednak w�oski rz�d uleg� naciskom 
i�ustanowi� termin na koniec 2012 roku, czyli tu
 po planowanym zako�cze-
niu procesu cyfryzacji.

Cz��� medioznawców podziela obawy Paolo Gentiloniego102, jakoby wyga-
�ni�cie zakazu mia�o zachwia� wzgl�dn� wolno�ci� rynku wydawniczego. Tu 
sytuacja nie budzi tylu kontrowersji, co sektor telewizyjny, a� to ze wzgl�du 
na du
o wi�ksze rozdrobnienie w�asno�ciowe. Natomiast samo zjawisko kon-
centracji dotyczy w�wi�kszym stopniu wydawnictw lokalnych ni
 ogólnokra-
jowych. G�ównymi udzia�owcami tytu�ów o�najwy
szym poziomie sprzeda
y 
i�nak�adu s� na ogó� prywatne koncerny i�� rmy rodzinne. Grup� wydawni-
cz�, która przoduje w� zestawieniu sprzeda
y dzienników jest koncern RCS 
Media Group, do którego nale
� dwa znacz�ce tytu�y: Corriere della Sera i�La 
Gazzetta dello Sport.

Tab. nr 12: Sprzeda
 najwi�kszych w�oskich dzienników w�latach 2006–2010 (w�szt.).

Tytu� 2006 2007 2008 2009 2010

Corriere della Sera 680 130 661 053 619 980 539 313 489 988

la Repubblica 627 157 621 665 556 325 485 149 449 238

la Gazzetta dello Sport 372 239 373 590 368 484 342 549 327 962

la Stampa 315 166 314 117 309 253 300 790 279 921

il Sole 24 Ore 347 568 344 428 334 076 292 811 267 449

il Messaggero 229 560 215 581 210 842 202 158 192 982

il Giornale 220 083 203 897 192 677 184 882 183 721

Avvenire 103 486 104 491 105 812 106 306 106 973

�ród�o: dane Accertamenti Diffusione Stampa (ADS)

102 minister komunikacji w�rz�dzie Romano Prodiego w�latach 2006-2008
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Nale
y jednak pami�ta�, 
e tytu�y prasowe w�2011 roku by�y dopiero na 
czwartym miejscu pod wzgl�dem codziennych 	róde� pozyskiwania infor-
macji. W�praktyce oznacza to, 
e przej�cie Corriere della Sera przez Mediaset 
mog�oby ograniczy� pluralizm informacji, ale nie zachwia�oby to ca�ym sys-
temem medialnym. Publicysta Giulio Sensi ocenia, 
e przy zmianie obowi�-
zuj�cego prawa nie chodzi o�zamiar zakupu dziennika przez wiod�cy koncern 
telewizyjny, ale o�fakt, 
e Mediaset ma tak� mo
liwo��103.

Cyfryzacja sektora telewizyjnego

Proces cyfryzacji we W�oszech rozpocz�� si� w�2008 roku na Sardynii, która 
jako pierwszy w�oski region zmieni�a form� nadawania. W�kolejnych miesi�-
cach na emisj� cyfrow� przechodzi�y kolejne regiony, a�zgodnie z�przyj�tym 
harmonogramem, ca�y proces zako�czy prze��czenie w�Kalabrii i�na Sycylii, 
co ma nast�pi� w�pierwszej po�owie 2012 roku.

Cyfryzacja w�oskiej telewizji wzbudza kontrowersje od pocz�tku. Najpierw 
procesem zainteresowa�a si� Komisja Europejska, która w�2006 roku wszcz��a 
post�powanie ws. norm prawnych104 reguluj�cych przej�cie z�techniki analo-
gowej na cyfrow�. Zastrze
enia organu budzi� brak limitu dla nadawców na 
zakup cz�stotliwo�ci potrzebnych do prze��czenia cyfrowego i� brak zapisu 
nakazuj�cego emitentom zwrot cz�stotliwo�ci analogowych, które by�y przez 
nich wykorzystywane do czasu zast�pienia ich cyfrowymi.

Niespe�na dwa lata pó	niej, bowiem w�2008 roku, Europejski Trybuna� 
Sprawiedliwo�ci o� cjalnie potwierdzi�, 
e przyj�te we W�oszech normy fawo-
ryzuj� du
e koncerny, dyskryminuj�c jednocze�nie mniejsze podmioty i�utrud-
niaj� wej�cie na rynek cyfrowy nowym nadawcom105. W�efekcie w�oski regu-
lator AGCOM zobowi�za� si� przyj�� nowe kryteria przydzielenia cyfrowych 
cz�stotliwo�ci, co nast�pi�o ju
 w�2009 roku. Komisja Europejska zawiesi�a 
swoje post�powanie wobec W�och, jednak zastrzegaj�c sobie prawo do jego 
wznowienia w�dowolnym momencie realizacji planu cyfryzacji.

Zgodnie z� nowymi regu�ami zawartymi w� dokumencie106 w�oskiego 
Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, do zagospodarowania w�procesie cyfry-

103 Sensi G., Mediaset e le mire sui giornali, Altreconomia, 01 marca 2011 r., http://www.
altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2681. 

104 Zastrze
enia odnosi�y si� przede wszystkim do norm prawnych zawartych w�usta-
wie nr 112 z�2004 roku (tzw. legge Gaspari) i�mody� kuj�cej j� ustawie nr 177 z�2005 roku.

105 Opinia ETS dotyczy�a sporu mi�dzy nowym operatorem Centro Europa 7 a�Mini-
sterstwem Komunikacji i�AGCOM. Opinia C-380/05 z�31 stycznia 2008 r., Centro Europa 
7 Srl v Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni and Direzione 
generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni.

106 dokument Disciplinare di gara, di cui al Bando di Gara, opublikowany w� Gazzetta 
Uf� ciale nr 80, 8 lipca 2011 r.
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zacji jest pi�� multipleksów (MUX), spo�ród których trzy s� przeznaczone dla 
nowych podmiotów, a�dwa dla obecnych nadawców, w�tym koncernów: Rai 
i� Mediaset. Jednak w� ocenie ekspertów kryteria, które decyduj� o� przyzna-
niu miejsca na multipleksach, nadal dyskryminuj� mniejsze koncerny takie 
jak Telecom Italia Media czy Sky Italia. Nowe zasady zosta�y powszechnie 
nazwane tzw. konkursem pi�kno�ci, w�którym o�przyznaniu cz�stotliwo�ci ma 
decydowa� przede wszystkim dotychczasowa dzia�alno�� nadawców, ich wiel-
ko�� (m.in. liczba zatrudnionych pracowników), a�tak
e prezentowana jako��. 

Z� tego punktu widzenia mówi si� wprost o� umocnieniu duopolu Rai 
i�Mediaset, tym razem na rynku telewizji cyfrowej.107 Szczególnie, 
e same 
koncerny tak
e próbowa�y utrudni� wej�cie na rynek konkurencji. W� 2009 
roku obaj nadawcy z�o
yli wniosek przeciwko udzia�owi Sky Italia w�procesie 
cyfryzacji telewizji naziemnej ze wzgl�du na dominuj�c� pozycj� koncernu na 
rynku p�atnej telewizji satelitarnej. Jednak Komisja Europejska i�W�oska Rada 
Krajowa stwierdzi�y, 
e nadawca mo
e zosta� dopuszczony pod warunkiem 
wzi�cia udzia�u w�licytacji tylko na jednym multipleksie. Ostatecznie jednak 
koncern Ruperta Murdocha wycofa� si� z�konkursu na przydzia� cz�stotliwo�ci 
uzasadniaj�c swoj� decyzj� dyskusyjnymi kryteriami konkursowymi. „Mamy 
nadziej�, 
e nasza decyzja, jakkolwiek trudna i�kosztowna, mo
e mie� powa
ny 
wk�ad do rozpocz�cia otwartej i�konstruktywnej debaty na temat przysz�o�ci 
telewizji w�naszym kraju, przysz�o�ci, która we W�oszech, podobnie jak i�na 
ca�ym �wiecie, przyczyni si� do   rozwoju i�powstania nowych modeli bizneso-
wych opartych na formach i�technologii ró
ni�cych si� od telewizji cyfrowej”.108

Bez wzgl�du jednak na uwarunkowania rynkowe, proces cyfryzacji przy-
czyni� si� do rozszerzenia oferty programowej obecnych nadawców poprzez 
powstanie nowych stacji, dost�pnych za darmo. Liderem jest koncern Mediaset, 
który do 2011 roku uruchomi� a
 pi�� nowych kana�ów:

� Tgcom24 – to najnowszy projekt koncernu. Stacja informacyjna roz-
pocz��a regularne nadawanie 28 listopada 2011 roku i�docelowo kon-
kuruje z�Rainews i�SkyTg24. Ramówka zosta�a podzielona na trzygo-
dzinne bloki, które obok nowych twarzy, s� prowadzone przez znanych 
dziennikarzy serwisów informacyjnych stacji Mediaset: Annalisa Spiezie, 
Fabrizio Summonte, Benedetta Corbi, Luca Rigoni, oraz Ilaria Cavo 
wraz z�Federico Novella. Ka
dego dnia na antenie prezentowanych jest 
ok. 20 serwisów 20 wiadomo�ci dziennie i�trzy g�ówne wydania infor-
macyjne: o�godz. 12.00, 18.00 i�20.00. Kana� stawia tak
e na dzienni-
karstwo obywatelskie – dzi�ki silnej korelacji z� internetowym porta-
lem informacyjnym tgcom24.it, który powsta� w�2000 roku, widzowie 
i� u
ytkownicy strony mog� przesy�a� swoje w�asne materia�y wideo 

107 Mazzoleni G., Vigevani G., Mapping Digital Media: Italy, Open Society Foundations, 
2011 r.

108 Sky Italia si ritira dalla gara per il digitale terrestre, SkyTg24, 30 listopada 2011 r.
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i�zdj�cia, które s� emitowane na antenie. W�redakcji stacji pracuje ok. 
130 dziennikarzy109.

� La5 – kana� powsta� w�2010 roku i�jest skierowany przede wszystkich 
do kobiet poni
ej 40. roku 
ycia. Na jego ofert� sk�adaj� si�: rozrywka, 
formaty typu reality show, a� tak
e � lmy i� seriale. Cz��� programów 
pochodzi tak
e z�oferty Canale 5. Stacj� promuje has�o: „telewizja jest 
kobiet�!”110.

� Mediaset Italia 2 – stacja rozpocz��a nadawanie w� 2011 roku i� jest 
m�sk� odpowiedzi� na La5. Emitowane tre�ci przeznaczone s� g�ównie 
dla m�
czyzn i�m�odych ludzi. Oferuje przede wszystkim � lmy, ale te
 
programy dokumentalne, rozrywkowe, sportowe i� kreskówki. Kana� 
�ci�le wspó�pracuje z�Italia 1. Obie stacje maj� tego samego dyrektora.

� Mediaset Extra – kana� powsta� pod koniec 2010 roku i�emituje g�ów-
nie programy archiwalne stacji nale
�cych do Mediaset i�serie telewi-
zyjne wyprodukowane przez koncern.

� Iris – stacja, która zosta�a stworzona dla bardziej wymagaj�cego widza. 
Poza produkcjami kinowymi kana� oferuje kino autorskie, � lmy doku-
mentalne, tak
e retransmisje koncertów muzyki powa
nej. 

Nadawca publiczny w� tym czasie uruchomi� zaledwie jeden nowy kana� 
telewizji cyfrowej, jednak jest to zwi�zane z�bogat� ofert� stacji tematycznych, 
któr� posiada� na platformach satelitarnych. Wi�kszo�� z� nich udost�pni� 
tak
e w�odbiorze cyfrowym. Nowopowsta�ym kana�em jest Rai 5, dla którego 
koncern zwolni� miejsce, wycofuj�c Rai Extra. Nowa stacja jest dedykowana 
kulturze i�rozrywce na wy
szym poziomie: muzyce, teatrowi, ta�cowi, sztuce, 
a�tak
e kinu autorskiemu. 

Obok dwóch najwi�kszych koncernów, swój kana� cyfrowy uruchomi�a 
grupa Telecom Italia Media. Stacja La7d powsta�a w�2010 roku i� jest dedy-
kowana kobietom i�m�odym ludziom. Dodana do nazwy litera d oznacza dina-
mica (dynamiczna), desiderabile (po
�dana), diversa (inna), divertente (zabawna), 
digitale (cyfrowa).

O�swój udzia� w�torcie walczy tak
e koncern Sky Italia, który pod koniec 
2009 roku utworzy� kana� Cielo, który mo
na odbiera� drog� cyfrow� i�na plat-
formie satelitarnej operatora. Cielo jest kana�em o�charakterze ogólnym, któ-
rego grup� docelow� s� widzowie w�przedziale wiekowym 18–35 lat. W�ofercie 
mo
na znale	� serwisy informacyjne przygotowywane przez SkyTg24, a�tak
e 
zagraniczne seriale, reality-show, produkcje dokumentalne i�talent show.

Mimo rosn�cego dost�pu do telewizji cyfrowej, udzia� kana�ów nadaj�cych 
w�tym formacie wci�
 jest niewielki. W�ostatnich miesi�cach 2011 roku naj-
wi�ksz� widowni� gromadzi�y trzy stacje cyfrowe koncernu Mediaset. 

109 Tgcom24 presentato al Quirinale, tgcom24.mediaset.it, 28 listopada 2011 r.
110 http://www.tv.mediaset.it/digitaleterrestre/scheda_4541.shtml, data dost�pu: 

2�grudnia 2011 r.
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Rys. nr 18: Udzia� w�rynku nowych kana�ów cyfrowych w�pa	dzierniku 2011 r.

�ród�o: dane statystyczne Auditel, pa	dziernik 2011 r.

Rys. nr 19: Odsetek w�oskiego spo�ecze�stwa korzystaj�cy z�poszczególnych rodzajów 
telewizji w�latach 2007–2010 (w�proc.)

�ród�o: Mazzoleni G., Vigevani G., Mapping Digital Media: Italy, Open Society Foundations, 2011 r.
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Wed�ug powy
szych danych za pa	dziernik 2011 roku stacja Iris zgro-
madzi�a przed telewizorami nieca�e 82 tys. widzów, co si� prze�o
y�o na 
0,78 proc. udzia�u w�rynku. Niewiele mniej, bo prawie 78 tys. ogl�daj�cych 
wybra�o kana� La5111.

Udzia� kana�ów cyfrowych b�dzie systematycznie wzrasta� wraz z� przy-
��czaniem kolejnych regionów W�och do obszaru naziemnej telewizji cyfro-
wej. Pod koniec 2010 roku dociera�a ju
 do 76 proc. w�oskiego gospodarstw 
domowych. 

Zgodnie z�harmonogramem procesu cyfryzacji nadawanie analogowe ma 
zosta� wy��czone do ko�ca 2012 roku i�w�a�nie wtedy nale
y si� spodziewa�, 

e udzia�y tych stacji wzrosn� najbardziej.

Ocena rynku przez mi�dzynarodowe organizacje

W� ocenie mi�dzynarodowych organizacji zajmuj�cych si� wolno�ci� 
prasy i� pluralizmem w� mediach, najwi�cej zastrze
e� i� kontrowersji budzi 
we W�oszech prawo Gasparriego z� 2004 roku. Wed�ug Europejskiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy112 (EFJ), ustawa zosta�a uchwalona przede 
wszystkim, by stworzy� dalsze mo
liwo�ci rozwoju koncernowi Mediaset. Po 
pierwsze uchyla obowi�zek przeniesienia trzeciej stacji na platform� cyfrow�, 
a�po drugie „legalizuje” poziom przychodów powy
ej 20 proc. z�rynku reklam, 
o�czym mówi przytoczony w�trzecim rozdziale niniejszej publikacji artyku� 15 
(ust�p 2) ustawy nr 112. Wed�ug organizacji na tak szeroko zde� niowanym 
rynku dominuj�ca pozycja b�dzie niezwykle trudna do wykrycia. 

Równie wiele kontrowersji wzbudza ust. 9 art. 20 ustawy nr 112 dotycz�cy 
wyboru w�adz koncernu Rai. Europejska Organizacja Dziennikarzy zwraca tu 
uwag� na mo
liwo�� ingerencji rz�dowej w�struktury, a�tym samym w�ofert� 
programow� publicznego nadawcy, co tak
e otwiera drog� do prywatyzacji 
Rai. Warto w� tym miejscu podkre�li�, 
e w�referendum z�1995 roku W�osi 
wyrazili zgod� na prywatyzacj� telewizji publicznej, o�czym mowa w�pierw-
szym rozdziale publikacji. Lucia Annuziata, ówczesna prezydent Rai, przy-
zna�a, 
e je�li prawo Gasparriego wejdzie w�
ycie, ona poda si� do dymisji. 
Tak te
 zrobi�a, funkcj� pe�ni�a do 4 maja 2004 roku. Z�kolei inni rozmówcy 
przedstawicieli EFJ przyznali, 
e za czasów rz�dów Silvio Berlusconiego sko�-
czy� si� tradycyjny podzia� polityczny, wed�ug którego ka
dy kana� nadawcy 
publicznego by� przyporz�dkowany innej partii – tzw. lottizzazione zak�ada�o, 

e Rai 1 by�o podporz�dkowane chrze�cija�skim demokratom, Rai 2 socjali-

111 dane statystyczne Auditel, pa	dziernik 2011 r.
112 Organizacja wys�a�a w�listopadzie 2003 roku do W�och misj� maj�c� przeprowa-

dzi� obserwacj� tamtejszego rynku mediów. W� efekcie powsta� raport Crisis In Italian 
Media: How Poor Politics and Flawed Legislation Put Journalism Under Pressure, 6-8 listopada 
2003 r.
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stycznym demokratom, a�Rai 3 komunistom. Taki podzia�, wed�ug autorów 
raportu Crisis in Italian Media, ma by� ju
 jedynie histori�.

Z�udze� nie pozostawiaj� tak
e sami pracownicy telewizji publicznej. 
Dziennikarze pracuj�cy w�Rai, a�b�d�cy tak
e cz�onkami organizacji FNSI113, 
podzielili obawy innych organizacji przestrzegaj�cych przed pog��biaj�cym si� 
de� cytem pluralizmu na antenie stacji Rai, zwracaj�c jednocze�nie uwag� na 
ograniczenie do minimum w�czasie antenowym wszelkiej krytyki i�satyry poli-
tycznej. W�raporcie wskazano na przyk�ad wybitnego w�oskiego dziennikarza 
Enzo Biagi, który od 1995 roku prowadzi� na Rai 1 pi�ciominutowy program 
emitowany po g�ównym wydaniu Tg1. Program zosta� zdj�ty z�anteny w�2002 
roku po tym, jak skrytykowano w�nim rz�d Silvio Berlusconiego.

Organizacja znalaz�a tak
e potwierdzenie innych obaw w�ród swoich 
rozmówców, z� którymi przedstawiciele EFJ spotkali si� w� czasie misji we 
W�oszech. Giuseppe Tesauro, który zasiada� wówczas na stanowisku prezy-
denta w�oskiego Urz�du Ochrony Konkurencji i�Rynku (Autorità garante della 
concorrenza e del mercato), wprost przyzna�, 
e koncepcja zintegrowanego sys-
temu komunikacji jest niezgodna z�prawem konkurencji, a�sam zapis powoduje 
kolizje w�prawie. Wed�ug Tesauro, prawo Gasparriego próbuje po��czy� przy-
sz�e mo
liwo�ci i�procesy technologiczne (cyfryzacja) z�ówczesn� rzeczywisto-
�ci�. Ta jednak ró
ni�a si� znacznie od cyfrowego systemu. Podobnego zdania 
byli przedstawiciele Autorità per le Garanzie nelle Communicazioni (AGCOM). 
Prezes urz�du podzieli� wówczas obawy Komisji Europejskiej, wed�ug której 
prawo Gasparriego podtrzyma pozycj� dominuj�c� Rai i�Mediaset na rynku 
telewizyjnym. 

Obawy Europejskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy budzi tak
e sytuacja 
po 31 grudnia 2012 roku, kiedy w�a�ciciele stacji telewizyjnych b�d� mogli 
inwestowa� na rynku prasy drukowanej114. Bior�c pod uwag� pozycj� ekono-
miczn� nadawców telewizyjnych i�ich 50-procentowy udzia� w�rynku reklamy, 
organizacja obawia si� licznych przej��, które mog�yby doprowadzi� do jeszcze 
wy
szego poziomu koncentracji we w�oskim sektorze medialnym. Eksperci 
jednak nie podzielili tych obaw. Alfredo Del Lucchese, ówczesny wicedyrek-
tor La Repubblica przyzna� w�rozmowie z�przedstawicielami EFJ, 
e tego typu 
przej�cia nie powinny mie� miejsca na masow� skal�, a�jedynie mog� to by� 
pojedyncze przypadki. Zwróci� uwag� za to, 
e niektórzy wydawcy prasowi 
mog� wzi�� udzia� w�prywatyzacji koncernu Rai, a�zatem proces móg�by si� 
dokona�, ale od drugiej strony.

W�podsumowaniu organizacja zarzuca premierowi Silvio Berlusconiemu 
wspó�udzia� w�utworzeniu kryzysowej sytuacji we w�oskim rynku medialnym, 
poprzez izolacj� oponentów, zarówno politycznych, jak i� ekspertów medial-

113 Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Krajowe Stowarzyszenie w�oskiej prasy 
drukowanej).

114 Artyku� 15, ust. 6 ustawy nr 112 mówi o�zakazie prowadzenia dzia�alno�ci wydaw-
niczej prasy codziennej nadawcy telewizyjnemu do ko�ca 2010 roku.
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nych, a�tak
e unikaj�c publicznych debat w�sprawie stworzenia przejrzystego 
systemu medialnego. Organizacja obawia si� równie
, 
e przyk�ad W�och 
mo
e „zarazi�” inne m�ode, demokratyczne kraje:

„Problem koncentracji mediów, pozycje dominuj�ce, medialna globalizacja, pluralizm 
kon� ikty interesów politycznych i�komercyjnych niepokoj� wszystkie demokratyczne 
rz�dy, zarówno w�Europie, jak i�na �wiecie. Do�wiadczenie W�och jest potencjalnie 
niebezpieczne w� Europie, poniewa
 implikuje standardy, które mog� by� na�lado-
wane przez nowe, wschodz�ce europejskie demokracje, które wci�
 nie s� w�stanie 
efektywnie regulowa� swoich publicznych i� prywatnych sektorów medialnych”. 115

W�podobnym tonie na temat w�oskiego rynku medialnego i�ustawy nr�112 
(legge Gasparri) wypowiada si� organizacja OSCE (Organization for Security and 
Co-operation In Europe), a�w�a�ciwie jej reprezentacja na rzecz wolno�ci mediów. 
Na podstawie przeprowadzonych w�2005 roku obserwacji, organizacja spo-
rz�dzi�a raport Visit to Italy: The Gasparri Law116, z�którego jasno wynika, 
e 
prawo Gasparriego nie przyczyni�o si� do poprawy sytuacji we w�oskim sys-
temie telewizyjnym.

Autorzy raportu OSCE uznali, 
e ustawa nr 112 jest fotokopi� trzech naj-
wa
niejszych problemów we w�oskim systemie: duopolu, wysokiej koncentra-
cji w�telewizji komercyjnej i�politycznej dominacji w�telewizji publicznej. Co 
wi�cej, prawo konserwuje, ukrywa i�chroni najwa
niejsze problemy, zamiast je 
rozwi�za�. Raport odnosi si� tak
e do procesu cyfryzacji, jaki powinien zako�-
czy� si� we W�oszech do 2012 roku. Autorzy oceniaj� w�nim, 
e wraz z�prze-
��czeniem na nadawanie cyfrowe ustawa chroni koncentracj� obecn� na rynku 
analogowym i�zapewnia jej trwanie w�nowych warunkach. Spowodowane to 
jest m.in. umo
liwieniem koncernom Rai i�Mediaset nadawania analogowego 
i� cyfrowego jednocze�nie, a
 do ca�kowitego zako�czenia procesu cyfryzacji 
(wi�cej na ten temat w�rozdziale pi�tym). W�ten sposób mog� ju
 w�trakcie 
prze��czania budowa� swoj� pozycj� rynkow� w�nowej rzeczywisto�ci.

Mimo jednak obowi�zuj�cego prawa niektórzy eksperci wyra
aj� nadziej� 
na z�amanie duopolu po przej�ciu na nadawanie cyfrowe, co ma ka
demu 
uczestnikowi rynku zagwarantowa� równy dost�p do odbiorców. Sam fakt 
nadawania cyfrowego mia�by nie tylko zwi�kszy� dost�p do rynku, ale tak
e 
podnie�� jako�� programów. W�oski ekspert, Carlo Sartori, ocenia proces 
nast�puj�co:

„Nadarza si� znacz�ca okazja oferowana przez DTT117. To mo
liwo�� rozwi�zania 
raz na zawsze jako�ci tre�ci telewizyjnych… Wraz z� wi�ksz� liczb� kana�ów, znaj-

115 Raport Crisis In Italian Media: How Poor Politics and Flawed Legislation Put Journalism 
Under Pressure, EFJ, 6-8 listopada 2003 r.

116 Pe�na nazwa: Visit to Italy: The Gapsarri Law. Observations and Recommendations, 
7 czerwca 2007 r.

117 Digital Terrestrial Television – naziemna telewizja cyfrowa.
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dzie si� przestrze� dla wy
szej kultury, jak równie
 dla tre�ci wzbudzaj�cych zainte-
resowanie mas. System telewizyjny jako ca�o�� zagwarantuje, 
e wszystkie przekazy 
reprezentuj�ce kultur� kraju b�d� tak samo traktowane, z�t� sam� powag�”118.

By rzeczywi�cie tak si� sta�o, nadawcy musz� do�o
y� wszelkich stara� 
nie tylko w� zakresie stosowania nowych technologii, ale tak
e merytoryki. 
Maj�c na uwadze proces cyfryzacji i�nadej�cie ery nowych mediów, nadawca 
publiczny utworzy� na przestrzeni kilku lat wiele kana�ów tematycznych. 
Sukcesem tych czasów nie jest jednak sama mo
liwo�� tworzenia nowych 
stacji, ale dostarczanie odbiorcom tre�ci wysokiej jako�ci. 

Organizacje mi�dzynarodowe nie maj� w�tpliwo�ci, 
e w�oski rynek telewi-
zyjny jest pogr�
ony w�kryzysie. Obowi�zuj�ce prawo chroni jego najwi�ksze 
patologie, a�obecnie rz�dz�cy politycy nie podejmuj� dzia�a�, by zaistnia�� sytu-
acj� zmieni�. Cho� rynkowy duopol z�roku na rok maleje, s� to zbyt powolne 
zmiany, by rzeczywi�cie rynek sta� si� w�pe�ni otwarty dla nowych podmiotów. 
Jako najlepiej zorganizowany systemy medialny w�Europie, Komisja Europejska 
wskazuje przyk�ad Wielkiej Brytanii, gdzie stopie� koncentracji jest znacznie 
ni
szy ni
 omawiany w�niniejszej pracy przypadek w�oski.

Cz��� ekspertów ocenia, 
e szans� na zmian� rynkowej rzeczywisto�ci 
jest proces cyfryzacji. Zarówno Rai, jak i�Mediaset b�d� musia�y si� odnale	� 
w�nowej, bardziej konkurencyjnej rzeczywisto�ci. Pod warunkiem, 
e uk�ady 
polityczne i�zabiegi ze strony rz�dz�cych nie spowoduj� przeniesienia rynko-
wych patologii na rynek cyfrowy, przed czym przestrzega Komisja Europejska 
w�swoim dokumencie roboczym z�2007 roku119. Wed�ug przedstawicieli tego 
organu, 	le przeprowadzona cyfryzacja mediów mo
e umo
liwi� podmiotom 
komercyjnym dalsze ograniczanie pluralizmu mediów, a� w� ofercie nadawcy 
publicznego mo
e doprowadzi� do pog��biaj�cej si� eliminacji tre�ci o�wyso-
kiej jako�ci. Nowe technologie powinny by� wykorzystywane przede wszyst-
kim do zagwarantowania pluralizmu mediów i�zapewnienia wysokiej jako�ci 
programów. 

Wed�ug Komisji Europejskiej cyfryzacja rozumiana jako wzrost liczby 
kana�ów i� platform medialnych, które mia�yby uczyni� rynek bardziej kon-
kurencyjny, jest b��dem. Taki scenariusz bowiem niesie zagro
enie w�postaci 
powstania wielu kana�ów komercyjnych o�takich samych, sformalizowanych 
tre�ciach, których jedynym celem jest przyniesienie nadawcy prywatnemu jak 
najwi�kszych zysków z�dzia�alno�ci.

118 Sartori C., Digitale terrestre: la televisione alla riscossa, RAI Eri, Rzym 2004.
119 Dokument roboczy SEK(2007)32, w� sprawie koncentracji i� pluralizmu mediów 

w�Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Kultury i�Edukacji 19.12.2007 r.
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W�oski system telewizji ogólnokrajowej znajduje si� obecnie w�fazie g��-
bokich przemian. Dominuj�ce na rynku koncerny Rai i�Mediaset funkcjonuj� 
w� otoczeniu, które przechodzi przez jeden z� najwa
niejszych etapów swo-
jej historii, a� mianowicie proces cyfryzacji. Niektórzy eksperci wi�
� z� nim 
nadzieje na rozwi�zanie najwi�kszych patologii wyst�puj�cych w� systemie, 
czyli rynkowego duopolu, niskiej jako�ci emitowanych tre�ci i� w�tpliwego 
pluralizmu. Jednak przewa
aj�ca liczba g�osów wyra
a g��bokie zaniepokoje-
nie kierunkiem zmian i�sposobem, w�jaki one si� dokonuj�.

Silne powi�zania w�a�cicielskie koncernu Mediaset z� by�ym premierem 
Silvio Berlusconim sprawiaj�, 
e nad koncernem i� jego dominuj�c� pozycj� 
roz�o
ony zosta� parasol ochronny. Rai, jako nadawca publiczny podleg�y w�a-
dzy wykonawczej, równie
 wykazuje du
y stopie� upolitycznienia, a�w�inte-
resie �rodowisk rz�dz�cych jest utrzymanie jego wysokich udzia�ów w�rynku 
ogl�dalno�ci. Ostatnie lata pokaza�y, 
e oba podmioty o�dominuj�cej pozycji 
rynkowej nie oddadz� �atwo swojej pozycji – Rai i�Mediaset razem kontro-
luj� 80 proc. rynku telewizyjnego we W�oszech. Pozytywnym, cho� o�wci�
 
niewielkim znaczeniu, zjawiskiem zachodz�cym na tym rynku, jest rosn�cy 
udzia� innych nadawców telewizyjnych, m.in. Telecom Italia Media i�Sky Italia. 
Jeszcze do niedawna ten ostatni cz�sto wymieniany by� jako potencjalny kon-
kurent dla obecnie dominuj�cych nadawców po przeprowadzeniu procesu 
cyfryzacji. Jednak w�obliczu wydarze� z�ko�ca 2011 roku i�rezygnacji koncernu 
z�konkursu na przyznanie cz�stotliwo�ci cyfrowych, istnieje du
e prawdopo-
dobie�stwo przeniesienia sytuacji duopolistycznej tak
e na rynek cyfrowy. 

Dla w�oskiego sektora telewizyjnego kluczowe b�d� praktyki dwóch domi-
nuj�cych koncernów. Zarówno Rai, jak i�Mediaset wielokrotnie wspólnie podej-
mowa�y walk� o�widza w�celu os�abienia innych koncernów, np. uruchamiaj�c 
w� 2009 roku wspóln� cyfrow� platform� satelitarn�. W� tym samym czasie 
nadawca publiczny wycofa� swoje kana�y tematyczne z�oferty konkurencyjnej 
platformy Sky Italia, mimo 
e stan jego � nansów nakazywa� podj�cie zupe�nie 
innego kierunku dzia�a�. W�rzeczywisto�ci jednak Sky Italia jest konkurencj� 
przede wszystkim dla koncernu Mediaset, czemu Silvio Berlusconi dawa� wyraz 

Zakoczenie
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niejednokrotnie. We W�oszech na rynku p�atnej telewizji wci�
 dominuje Sky 
Italia, utrzymuj�c istotn� przewag� nad koncernem Mediaset. Spó�ka Ruperta 
Murdocha zgromadzi�a ponad 4,7 mln abonentów, podczas gdy Mediaset ma 
ich 2,9 mln. Rai zatem sta� si� w�tej medialnej wojnie jedynie przedmiotem 
rozgrywek wp�ywowych grup politycznych powi�zanych ze �wiatem mediów.

Pozytywnym trendem jest to, 
e mimo wieloletniej rynkowej stabilno-
�ci, dostrzegalna jest pewna tendencja zmniejszania si� rynkowego duopolu 
nadawcy publicznego i�komercyjnego Mediaset. W�ostatnich 10 latach udzia�y 
obu koncernów zmniejszy�y si� o�ok. 10 proc. Przeci�tna jako�� programów 
sprawia, 
e widownia kana�ów obu koncernów maleje na rzecz innych, mniej-
szych stacji. Jest to jednak proces zbyt powolny, by w�najbli
szym czasie móg� 
istotnie wp�yn�� na sytuacj� na w�oskim rynku medialnym.

Dlatego to, w�jakim kierunku dokonaj� si� zmiany w�sektorze telewizyj-
nym, zale
e� b�dzie przede wszystkim od struktur politycznych. Bo jak poka-
zuj� ostatnie lata, upolitycznienie w�oskich nadawców jest bardzo wysokie na 
tle europejskich systemów, a� jedyn� grup�, która otwarcie przeciwko temu 
protestuje, s� sami dziennikarze. W�dodatku z�problemem w�oskim nie jest 
w� stanie poradzi� sobie tak
e Komisja Europejska, która ju
 wielokrotnie 
apelowa�a do w�oskiego rz�du o�zmiany w�medialnym prawie.
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The italian media system, especially the television sector, is one of the 
most speci� c media markets in Europe. It is characterized by a�high level of 
concentration, which took the form of a�duopoly, and a�strong degree of politi-
cal parallelism. Television in this country was born as an issuer of political 
propaganda and largely remains so today. It has changed a� lot, however, in 
the social image of postwar Italy. The early years characterized the system as 
an educational function which also affected mass culture, gaining immense 
popularity among the inhabitants of the peninsula. However, the emergence 
of private stations has forced on the public broadcaster changes in the func-
tioning and adjustments to new competitive conditions.

Existing for over twenty years as a�duopoly in national televising is unu-
sual in any other country of the European Union. Consequently, almost 80 
percent of the market share are among the two biggest concerns: public Rai 
and commercial Mediaset. For many years, both remained under the con-
trol of Silvio Berlusconi, media magnate, who in 1994 decided to enter the 
Italian political scene.

Changes in the legal environment, political interference and operating 
on the edge of the law are factors that determine the contemporary image 
of the Italian television sector. The purpose of this publication is to present 
the rules of television broadcasting, taking into account the speci� city of the 
Italian media system and its political and legal considerations. The author 
predicts also the possible scenarios of development in the coming years and 
the opportunities and threats for the Italian television sector.
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Le système médiatique italien, notamment le secteur de la télévision, 
est le plus caractéristique des marchés de médias européens. Il se caracté-
rise par un haut niveau de concentration, qui a�pris la forme d’un duopole 
et d’un parallélisme politique de fort degré. La télévision de ce pays est née 
comme outil de propagande politique et y est restée jusqu’à aujourd’hui. Elle 
a� cependant changé beaucoup de choses dans l’image sociale de l’Italie de 
l’après-guerre. Dans les premières années, la télévision exerçait une fonction 
éducative en développant la culture de masse. Elle a� gagné une immense 
popularité parmi les habitants de la péninsule. Toutefois, l’émergence des 
chaînes privées a� imposé des changements au sein des médies publics. Ces 
changements concernaient les procédures de fonctionnement et d’adaptation 
aux nouvelles conditions de concurrence.

Ce duopole qui existe depuis plus de vingt ans dans le secteur de la télé-
vision national, reste sans précédent dans les pays de l’Union Européenne. 
Par conséquence, presque 80 pour cent de parts de marché se partagent les 
deux plus grandes entreprises� : la télévision publique Rai et le groupe des 
stations commerciales Mediaset. Ces deux entreprises étaient, pendant plu-
sieurs années, sous contrôle de Silvio Berlusconi, magnat des médias, qui en 
1994 a�décidé de faire son entrée sur la scène politique de l’Italie. 

Le changement de l’environnement juridique, l’ingérence politique et la 
concurrence balançant à la limite du droit juridique, sont les facteurs qui 
déterminent l’image contempoRaine du secteur de la télévision italienne. Le 
but de cette publication est de montrer les principes de fonctionnement de la 
radio télédiffusion, en tenant compte de la spéci� cité du système médiatique 
italien et de ses conditions politiques et juridique. L’auteur décrit également 
les scénarios de développement possibles pour les années à venir ainsi que 
les opportunités et les menaces qui en résultent pour le secteur de la télé-
vision italienne.

Résumé


