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WSTP

Woski sektor telewizyjny jest jednym znajbardziej charakterystycznych
na rynkach medialnych w Europie. Wysoki poziom koncentracji, wystpujcy w formie duopolu, i silny stopie paralelizmu politycznego to najczciej wymieniane patologie tego rynku. Wedug Daniela C. Hallina i Paolo
Manciniego, którzy zajmuj si badaniem mediów na wiecie, woski system rodków masowego przekazu jest doskonaym przykadem modelu ródziemnomorskiego, charakteryzujcego si wysokim stopniem upolitycznienia,
niskim wska nikiem czytelnictwa prasy i dziennikarstwem zorientowanym
na komentarz.
Wkraju, wktórym telewizja jest gównym ródem informacji dla blisko
80 proc. spoeczestwa – atak jest we Woszech – przekazy medialne wielokrotnie wpyway na opini publiczn iksztatoway jej wiatopogld. Tak byo
wlatach 60-tych, kiedy politycy odkryli si oddziaywania modego medium,
potem wlatach 90-tych, kiedy wkampanii wyborczej wygra czowiek wyniesiony na szczyt przez koncern medialny, itak byo wostatniej dekadzie, gdy
rzdy demokracji zostay zastpione przez rzdy mediokracji.
Telewizja we Woszech narodzia si jako emitent propagandy politycznej
iwdu ym stopniu pozostaje nim do dzi. Zmienia jednak wiele wspoecznym i kulturowym obrazie powojennych Woch. W pierwszych latach istnienia penia funkcj edukacyjn i zapocztkowaa kultur masow, zyskujc ogromn popularno wród mieszkaców pówyspu. Dopiero powstanie
prywatnych stacji wymusio na publicznym nadawcy komercjalizacj swojej
oferty idostosowanie si do nowych warunków konkurencyjnych.
Niniejsza publikacja przedstawia zasady funkcjonowania nadawców telewizyjnych we Woszech zarówno od strony rynkowej, jak ioferty programowej. Historia woskiej telewizji pokazuje, e jej pocztki niewiele odbiegay od
tych, jakie mo na byo zaobserwowa whistorii innych europejskich nadawców. Jednak z biegiem czasu monopol nadawcy publicznego przerodzi si
wduopol zudziaem stacji komercyjnych, asposób wjaki proces ten dokona
si we Woszech, jest niespotykanym w adnym innym europejskim kraju.
W jego konsekwencji blisko 80 proc. udziau w rynku dziel midzy siebie
9

dwa najwiksze koncerny: publiczna telewizja Rai ikomercyjny Mediaset. Oba
przez wiele lat pozostaway pod kontrol Silvia Berlusconiego, medialnego
magnata, który w1994 roku postanowi wej na scen polityczn Woch.
Niniejsza praca skupia si na analizie woskiego sektora telewizji ogólnokrajowej, ukazujc jego niedoskonaoci, których odzwierciedlenie mo na
odnale równie wofercie programowej. Poprzez ukazanie historii nadawcy
publicznego, która przez ponad 20 lat bya tak e histori telewizji woskiej
wogóle, autor przedstawia róda dzisiejszych patologii tego systemu iprocesy, które do nich doprowadziy. Pierwszy rozdzia zawiera historyczn charakterystyk sektora telewizyjnego wdynamicznie zmieniajcym si otoczeniu
polityczno-prawnym. Drugi rozdzia przedstawia ewolucj oferty programowej
pod wpywem zmieniajcych si trendów we woskiej telewizji, poczwszy
od pierwszego okresu paleotelewizji, poprzez neotelewizj zudziaem stacji
komercyjnych, a po er nowych mediów, wktór woscy nadawcy telewizyjni
wkroczyli uprogu XXI wieku.
Trzeci rozdzia zosta powicony analizie aktów prawnych, które stanowi
formalne podstawy dla funkcjonowania sektora telewizyjnego we Woszech.
Autor skupi si na dwóch obowizujcych ustawach iprojekcie ustawy medialnej jako przykadzie prawa, które mogo zniwelowa rynkowe niedoskonaoci.
Rozdzia czwarty to wspóczesny obraz rynku telewizyjnego we Woszech.
Analizie zostaa poddana dziaalno nadawcy publicznego istacji komercyjnych, zarówno od strony pozycji rynkowej, jak ioferty programowej, bowiem
sposób ijako prezentowanej ramówki odzwierciedla rzeczywisto rynkow
wsektorze telewizyjnym. Wzwizku zniespotykan specyk woskiego sektora telewizji autor zaprezentowa tak e opinie organizacji midzynarodowych
odnoszce si do funkcjonowania rynku.
Ostatni, pity rozdzia to analiza procesów, jakie zachodz wcaym systemie medialnym z uwzgldnieniem roli sektora telewizyjnego. Autor zarysowuje mo liwe scenariusze rozwoju wkolejnych latach iwynikajce znich
szanse izagro enia dla nadawców telewizyjnych we Woszech. To tak e próba
odpowiedzi na pytanie o przyszo woskiej telewizji w wietle bie cych
wydarze.
Zawarte wniniejszej publikacji spostrze enia s wdu ym stopniu efektem
wielu godzin powiconych analizie i ocenie przekazów medialnych ogldanych w telewizji publicznej i stacjach komercyjnych. Cz zamieszczonych
wniosków to efekt bada dokumentów dostpnych w archiwach woskich
nadawców, obserwacji, zamówionych przez telewizj publiczn analiz, atak e
bada przeprowadzonych przez woskie orodki bada opinii publicznej.
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ROZDZIA 1

Pocz tki rozwoju woskiej telewizji

Telewizja we Woszech narodzia si dosy pó no wstosunku do innych
nadawców wkrajach Europy Zachodniej czy wStanach Zjednoczonych, gdzie
pocztki emisji przypadaj na lata 20-te XX wieku. Za ocjaln dat powstania woskiej telewizji przyjmuje si 3 stycznia 1954 roku. Wtedy wanie
publiczny nadawca Rai rozpocz regularne nadawanie informacji i programów na wizji. Wtym samym roku wStanach Zjednoczonych przeprowadzono
pierwsz transmisj zawodów sportowych wkolorze. Dysproporcje wrozwoju
mediów wynikay przede wszystkim zprzebiegu drugiej wojny wiatowej ijej
konsekwencji w kolejnych latach. Powojenne Wochy byy krajem ubogim
owysokim stopniu analfabetyzmu wród obywateli.

Geneza telewizji i uksztatowanie rynku
Nale y jednak zauwa y , e Rai – jako nadawca medialny – ma nieco
du sz histori. Jako prywatny podmiot rynkowy powsta w1924 roku pod
nazw Uri (Unione radiofonica italiana). Zao ya go grupa prywatnych przedsibiorców i rma Marconi.1 Nadawca ten prowadzi wówczas dziaalno
radiow, wpeni podporzdkowan rzdowi faszystowskiemu. Mimo prywatnego charakteru stacji, re im Benito Mussoliniego sprawowa kontrol nad
programami nadawanymi wUri imia bezporedni wpyw na ich ksztat. Jako
jedyny nadawca Uri od samego pocztku mia pozycj monopolisty na woskim rynku. Wraz zkolejnymi latami zmieniay si jedynie nazwy podmiotu:
od 1927 roku znany jako Eiar (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) przetrwa
do 1944 roku. Po ofensywie Aliantów radio odrodzio si jako Rai – Radio
audiozioni italiane.

1
Marconi Company Ltd zostaa zao ona w1897 roku przez Guglielmo Marconiego,
uznawanego za jednego zwynalazców radia. Laureat Nagrody Nobla (1909 rok) zdziedziny zyki za wkad wrozwój telegrai bezprzewodowej.
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Wci jako nadawca prywatny, Rai operowa dwiema stacjami: Rete Rossa
grajc muzyk powa n iRete Azzurra przedstawiajc bardziej zró nicowan
ofert. Koniec lat 40-tych To tak e okres pierwszych eksperymentów telewizyjnych. Dostrzegajc szybki rozwój techniczny, który wkrótce mia doprowadzi
do regularnego nadawania telewizji, na pocztku 1952 roku pastwowa spóka
Iri (Istituto per la ricostruzione industriale) przeja udziay wRadio audizioni italiane, uruchamiajc telewizj publiczn we Woszech. Od tej pory skrót Rai
znany jest, tak e obecnie, jako Radiotelevisione italiana2.
Przygotowania do rozpoczcia regularnego nadawania trway dwa lata
i poprzedzone zostay testowymi programami emitowanymi w pónocnych
regionach Woch, gównie wTurynie iMediolanie. Pierwsza emisja miaa miejsce 3 stycznia 1954 roku ogodz. 11.00, azainicjowaa j prezenterka Fulvia
Colombo zapowiadajc dzienny program ze studia wMediolanie. O14.30 rozpocz si pierwszy cykliczny magazyn we woskiej telewizji Arrivi e partenze,
który poprowadzili Armando Pizzo i Mike Bongiorno – jeden z najbardziej
utytuowanych woskich prezenterów telewizyjnych3. O20.45 wyemitowano
pierwszy serwis informacyjny, awieczorn audycj tego dnia bya komediowa
sztuka teatralna L’osteria della posta wyre yserowana przez Carlo Goldoniego.
Dzie zakoczya dedykowana informacjom sportowym (gównie pice no nej)
La Domenica Sportiva o23.15, aemisja magazynu trwa do dzi.
Wpocztkowym okresie zasig telewizji obj gównie pónocne Wochy
i niektóre regiony z centralnej czci kraju: Piemont, Lombardi, Liguri,
Toskani, Umbri iLazio. Po trzech latach zasig nadawczy obejmowa niemal e cay kraj. Trzeba jednak pamita , e poczwszy od 1954 roku, przez
ponad 20 kolejnych lat historia telewizji Rai jest tak e histori woskiej telewizji ogólnie. Nie istnia bowiem aden inny nadawca we Woszech. Trwajcy
monopol, a tak e sytuacja polityczno-spoeczna tamtego okresu sprawiy,
e Rai odniosa ogromny sukces. Uzale niona od rzdu, który powoywa
iodwoywa zarzd stacji, Rai bya zjednej strony miejscem debaty publicznej,
2

Wicej informacji dotyczcych woskiego radia publicznego wpublikacji Franceschi
Anani Breve storia della radio e della televisione italiana, atak e wmateriaach udostpnionych przez Museum of Broadcast Communications (MBC).
3
Mike Bongiorno (1924–2009) – urodzony wNowym Jorku najpopularniejszy prezenter w dziejach woskiej telewizji. W modoci przeprowadzi si do Turynu, miasta
rodzinnego jego matki. Wczasie drugiej wojny wiatowej, dziki amerykaskiemu obywatelstwu, by cznikiem midzy partyzantami aaliantami. Spdzi 7 miesicy wmediolaskim wizieniu San Vittore, po czym tra do obozu koncentracyjnego Mauthausen.
Po wojnie wyjecha do Nowego Jorku, by w 1953 roku wróci do Woch i rozpocz
prac wprzygotowujcej si do startu woskiej telewizji publicznej. Wielokrotnie nagradzany wkategoriach najlepszych prowadzcych, telewizyjnych quizów iprogramów rozrywkowych. Zmar wwieku 85 lat na atak serca. Msza pogrzebowa miaa miejsce wKatedrze mediolaskiej, co jest dowodem oddania najwikszego hodu zmaremu. Wstyczniu 2011 roku grób Mike’a Bongiorno na cmentarzu w Aronie (Lombardia, Wochy)
zosta otwarty, aciao pochowanego skradziono. Odnaleziono je po 11 miesicach.
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komunikowania si polityków ze spoeczestwem, zdrugiej ródem informacji i rozrywki – obok radia, które stopniowo tracio wpywy wraz z rosnc
popularnoci telewizji.
Warto wtym miejscu odnotowa , e poowa lat 50-tych bya przeomowa
w historii Woch. Zakoczy si bowiem okres odbudowy kraju po wojnie,
arozpocz nowy – dynamicznej transformacji imigracji ludnoci wewntrz
kraju. Do koca lat 60-tych miliony Wochów przeprowadziy si zzacofanego
poudnia na pónoc, porzucajc tym samym ycie wmaych miejscowociach na
rzecz du ych miast. Dla woskiej telewizji miao to istotne znaczenie, poniewa ruchy migracyjne przyczyniy si do wzrostu zamo noci obywateli kraju,
co przeo yo si na sukces nadawcy. Pod koniec 1954 roku, czyli po prawie
roku nadawania, telewizja docieraa do 48 proc. domów we Woszech. Jej
ogldanie czsto miao charakter publiczny – ludzie gromadzili si wbarach,
kinach i w bardziej zamo nych domach. W dodatku pierwsze lata telewizji
przypady na okres, kiedy w dorose ycie weszo ju pokolenie wojenne,
dotknite w du ym stopniu zjawiskiem analfabetyzmu. W efekcie telewizja
szybko wypara inne media, szczególnie pras, która notowaa spadki nakadu
i sprzeda y. Najlepsze lata – 40-te i 50-te – miay za sob te radio i kino,
które od rozpoczcia nadawania telewizji systematycznie traciy odbiorców.
Po siedmiu latach nadawania telewizja docieraa do 97 proc. spoeczestwa
iswoim zasigiem obejmowaa ju wszystkie regiony woskie. Liczba abonentów wzrosa z24 tysicy w1954 roku do ponad 6 milionów w1965 roku4.
O sile woskiej telewizji szybko przekonali si tak e politycy, w których
interesie le ao utrzymanie monopolu Rai. Dziki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu i wzrostowi zamo noci Wochów, odbiorniki telewizyjne coraz
czciej pojawiay si wdomach, co przekadao si na rosnc liczb odbiorców stacji. Ozniesienie monopolu woskiej telewizji publicznej zabiegali ju
pod koniec lat 50-tych woscy prywatni przedsibiorcy zainteresowani nadawaniem. Jednak 6 lipca 1960 roku Sd 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 przyniosy du ych zmian we woskiej telewizji. Rai nadal
inwestowaa w jako i ilo produkowanych programów, ulepszaa stosowan technologi. Nie bya to jednak modelowa telewizja publiczna weuropejskim rozumieniu. Silne wpywy polityczne, pod jakimi znalaza si stacja,
widoczne byy tak e na antenie. Wadza wpywaa nie tylko na merytoryk
prezentowanych informacji, lecz tak e na czas prezentowanych wiadomoci.
Dla powojennego spoeczestwa woskiego – w znacznej mierze dotknitego analfabetyzmem – telewizja staa si dla polityków medium odu ej sile
oddziaywania. Std 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 wlatach 1954–1968

ródo: http://www.homolaicus.com/linguaggi/tv.htm, data dostpu: 9 stycznia 2010 r.

Do poowy lat 70-tych na politycznej mapie Woch dominowali chrzecijascy demokraci, wopozycji do komunistów ineofaszystów. Dlatego du y wpyw
na prezentowane na antenie informacje miaa kultura katolicka ikoció. Na
pocztku lat 70-tych Rai utrzymywaa si wpoowie zpodatków, awpoowie z wpywów reklamowych. Czas antenowy na reklamy by sprzedawany
wdo dyskryminujcy sposób. Pierwszestwo wpamie reklamowym miay
woskie rmy, znajdujce si tak e pod wpywami politycznymi. Wten sposób
zakazane byy reklamy np. koncernów motoryzacyjnych, oco zabiega woski
Fiat. Jego szefowie nie chcieli, by na antenie reklamowe byy marki innych,
konkurencyjnych samochodów.

Przeom lat 70-tych i sukces stacji komercyjnych
Przeom whistorii woskiego systemu mediów elektronicznych przyniosa poowa lat 70-tych Pod hasami odpolitycznienia i zniesienia monopolu
Rai, 14 kwietnia 1975 roku uchwalono now ustaw medialn5. Od tej pory
prawo mianowania 16-osobowej rady nadzorczej stacji przysugiwao parlamentarzystom, anie jak dotychczas – rzdowi. Jednak du o wa niejsz zmian
przyniós kolejny rok. Sd Konstytucyjny wyda 28 czerwca 1976 roku decyzj
zezwalajc innym podmiotom na nadawanie programu radia i telewizji na
5
Prawo nr 103/75, Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, opublikowane wDzienniku Ustaw (Gazzetta Ufciale), 14 kwietnia 1975 r.
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szczeblu lokalnym6. Przyjmuje si, e decyzja ta ocjalnie otworzya czciowo
rynek istworzya namiastki konkurencji we woskim systemie mediów elektronicznych. Decyzja sdu spowodowaa nage powstanie setek lokalnych stacji
radiowych itelewizyjnych. Wtej sytuacji Rai podja decyzj ouruchomieniu
pod koniec 1979 roku trzeciego kanau, zofert ocharakterze regionalnym –
znanego dzi pod nazw Rai 3.
Co prawda prawo zczerwca 1976 roku zezwalao na tworzenie stacji radiowych itelewizyjnych, ale jedynie na szczeblu lokalnym. Wefekcie aden emitent nie móg nadawa na szczeblu ogólnokrajowym inie móg bezporednio
konkurowa ztelewizj publiczn. Komercyjne stacje znalazy sposób na ominicie tego przepisu iju na pocztku lat 80-tych zaczy czy si wsieci.
Wtedy te dao si ju zauwa y kurczc si dominacj telewizji publicznej
Rai, która systematycznie tracia udziay w rynku. Znaczc rol odegra tu
Silvio Berlusconi ze swoim medialnym przedsibiorstwem Fininvest7, wikszociowym dzi akcjonariuszem Mediaset. W1978 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
Rys. nr 2: Sektorowy udzia programów Rai wlatach 1975–1981

ródo: http://www.homolaicus.com/linguaggi/tv.htm , data dostpu: 9 stycznia 2010 r.
6
Decyzja nr 202/1976 zo ona w kancelarii Trybunau Konstytucyjnego 28 lipca
1976 r.
7
Fininvest – pocztki dziaalnoci spóki sigaj 1961 roku, kiedy Silvio Berlusconi
stawia pierwsze kroki wbran y nieruchomoci. Wcigu kolejnych 50 lat Fininvest sta
si pot n grup kapitaow, wktórej skad wchodz: Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete
4), Mediolanum (instytucja nansowa), Mondadori (wydawnictwo), AC Milan (woski
klub sportowy) oraz Teatro Manzoni (teatr wMediolanie).

15

rmy Rusconi, aw1984 roku Rete 4 od spóki Mondadori (obecnie kontrolowan przez Fininvest). Pojawienie si konkurencji wymusio tak e na samej
Rai uatrakcyjnienie ramówki i zmian proporcji programów w czasie antenowym. Walka owidza wizaa si ze wzrostem rozrywki kosztem skrócenia
czasu emisji programów kulturalnych.
Posiadajc lokalne stacje, Silvio Berlusconi wrzeczywistoci stworzy nieformaln sie emitujc programy na znacznym terenie kraju. Upodobni
bowiem oferty programowe, zarówno w stacji Canale 5, jak i Ialia 1 i Rete
4. Nabywa zagraniczne produkcje (gównie amerykaskie) i odsprzedawa
je maym lokalnym nadawcom z zastrze eniem transmitowania ich w okrelonych godzinach – w ten sposób w wielu regionalnych stacjach w tym
samym czasie byy emitowane te same programy. Na takie praktyki nie zgodzili si sdziowie zTurynu, Pescary iRzymu, którzy decyzj z16 pa dziernika 1984 roku zakazali dalszej transmisji trzem stacjom. Poniewa jednak
Silvio Berlusconi by wbliskich kontaktach zówczesnym premierem Woch,
Bettino Craxim, woski rzd 6 grudnia tego samego roku wyda dekret legalizujcy ogólnokrajowe nadawanie wspomnianych wy ej stacji. Mimo protestów ze strony opozycji, dekret zosta podtrzymany i sta si obowizujcym prawem.8 Jedynym warunkiem by zakaz emitowania przez kanay
Silvia Berlusconiego wiadomoci i politycznych komentarzy – ten przywilej
pozosta wgestii jedynie telewizji publicznej, kontrolowanej przez polityków.
Penoprawny status stacji ogólnokrajowych nadao im dopiero tzw. prawo
Mammiego z 1990 roku9 (pochodzce od nazwiska ówczesnego ministra
telekomunikacji, Oscara Mammiego). Ocjalnie przyjmuje si, e od tego
czasu we Woszech trwa duopol na woskim rynku telewizyjnym – blisko 90
proc. udziaów wrynku posiadaj przez kolejne dwa dziesiciolecia koncerny:
Mediaset iRai10.
Trzeba wtym miejscu odnotowa , e lata 80-te to okres nie tylko zmian
prawnych, które reguloway dziaalno woskich mediów elektronicznych, ale
tak e okres zmian zachodzcych wofercie woskiej telewizji. Dopóki na rynku
nie zaistniaa telewizja komercyjna, publiczne stacje decydoway si gównie na
produkcj krajow. Wyjtkiem byy amerykaskie lmy fabularne, które Wosi
chtnie kupowali, anastpnie dubbingowali (taka praktyka jest stosowana do
dzi – wszystkie produkcje zagraniczne wtelewizji s dubbingowane). Przez
pierwsze 30 lat oferta Rai bya zdominowana przez amerykaskie i woskie
lmy fabularne, transmisje rozgrywek woskiej piki no nej, piosenki, festiwali, a tak e wiadomoci i komentarzy politycznych. Telewizja szybko staa
si narzdziem politycznym w rkach przedstawicieli rzdu, a pó niej tak e
iparlamentu, su c perswazji imanipulacji opinii publicznej.
8

Prawo nr 10 z4 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 wDzienniku Ustaw 6 sierpnia 1990 r.
10
Katsirea I., Public broadcasting and european law, Kluwer Law International, 2008 r.
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Sytuacj t zmieniy stacje kontrolowane przez Fininvest. By sta si konkurencyjnymi dla Rai, musiay zaoferowa widzom co nowego, odmiennego
od dotychczasowej oferty telewizji publicznej. Podczas gdy kanay Rai miay
do schematyczny podzia programowy – popoudnia dla dzieci i kobiet,
wieczory dla bardziej wymagajcego widza, a nocne pasma dla modzie y
– stacje Fininvest zaproponoway zupenie odmienny model. Canale 5 sta
si stacj dla masowego odbiorcy, Italia 1 dla modych ludzi, a Rete 4 dla
kobiet. Wefekcie zmiany dotkny tak e ofert programow. Std lata 80-te
okrela si we Woszech okresem amerykanizacji woskiej telewizji. Pojawiy
si amerykaskie formaty, seriale (m.in. Dynastia iDallas), programy rozrywkowe, telenowele zAmeryki Poudniowej ijaposkie kreskówki, które wci
s emitowane. Europejskie produkcje stanowiy marginalny procent wczasie
antenowym woskiej telewizji11.

Dwie dekady formalnego duopolu
Wspomniane ju wczeniej prawo Mammiego zostao uchwalone przez
parlament 6 sierpnia 1990 roku. Nowe przepisy z jednej strony umo liwiy
ocjalnie prywatnym stacjom nadawanie wzasigu ogólnokrajowym, zdrugiej jednak nao yy na ka d z nich obowizek nadawania programu informacyjnego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Nowe przepisy
objy swoim zasigiem 12 stacji krajowych. Szybko jednak si okazao, e
rynek by ju zdominowany przez sze kanaów nale cych do dwóch koncernów: Rai i Fininvest, prywatnej spóki kontrolowanej przez pó niejszego
premiera, Silvia Berlusconiego. O ograniczenie tego duopolu zabiega ju
wczeniej Sd Konstytucyjny, zalecajc limity koncentracji do czasu, gdy nie
pojawi si mo liwoci technologiczne pozwalajce ka demu nadawcy rozwija
si wtakim samym tempie. Dlatego te prawo Mammiego zawierao przepis
oograniczeniu koncentracji do 25 proc. wszystkich kanaów ogólnokrajowych
lub do trzech stacji telewizyjnych – druga cz tego zapisu, mówica otrzech
stacjach, wpraktyce zalegalizowaa duopol.
Lata 90-te we woskiej telewizji mo na okreli czasem wielkiej próby,
która doprowadzia do referendum w1995 roku. Silvio Berlusconi, kontrolujcy trzy najwiksze prywatne stacje telewizyjne, zdecydowa si w1994 roku
na karier polityczn, formujc ugrupowanie Forza Italia. Byo to niespotykane
dotd zjawisko – magnat telewizyjny wstpujcy na scen polityczn. Ukad si
wyborczych wmediach wyksztaci si do szybko: Rai staa si narzdziem
koalicji lewicowej, bdcej wówczas u wadzy, natomiast Fininvest wspar
koalicj prawicow Silvia Berlusconiego. 27 marca 1994 roku wyborcy zadecydowali opowierzeniu wadzy wanie Silvio Berlusconiemu.
11

Grasso A., Enciclopedia della Televisione, Garzanti, 1996 r.
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Wynik wyborów mia ogromne znaczenie dla woskiego systemu medialnego. Rozpocza si bowiem wojna przeciwko telewizji jako nowemu wrogowi. Politycy, intelektualici, uczeni, atak e dziennikarze rozpoczli wielk
debat skierowan przeciwko prywatnej telewizji. Sam Silvio Berlusconi stan w ogniu krytyki i po siedmiu miesicach rzdów poda si do dymisji.
Sformowany na nowo rzd przedstawi projekt prawa ograniczajc wykorzystywanie stacji telewizyjnych wkampaniach wyborczych, jednak nie zostao ono
zaakceptowane przez parlament. Wwyniku prowadzonych debat publicznych
i ataków na telewizje przychody z reklam gwatownie spady, a sam sektor
telewizyjny pogr y si wrecesji.
Rys. nr 3: Pytania dot. telewizji wogólnonarodowym referendum
z11 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
zreklam wtelewizji prywatnej

ródo: materiay woskiego Ministerstwa Spraw Wewntrznych, http://referendum.interno.it/
retro_ref.htm, data dostpu: 16 stycznia 2010 r.

W1995 roku wogólnokrajowym referendum Wosi zostali zapytani otelewizj ijej przyszo 12. Wyniki byy zaskakujce, poniewa mimo prowadzonych dyskusji publicznych i powszechnej krytyki telewizji prywatnej (ataki
byy ukierunkowane przede wszystkim na reklamy, amerykaskie produkcje, telenowele), Wosi nie chcieli wniej nic zmienia . Co wicej, wikszo
12
11 czerwca 1995 roku odbyo si ogólnonarodowe referendum, w którym do
Wochów skierowano w sumie 12 pyta. cztery z nich dotyczyy telewizji publicznej
iprywatnej.
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znich opowiedziaa si za prywatyzacj telewizji publicznej, co przedstawiaj
poni sze dane.
Po referendum dyskusja na temat woskiej telewizji nie ustaa. Zmienia
za to ona swój wymiar, upodabniajc si do debat prowadzonych w innych
krajach europejskich. Gównym ich tematem sta si problem przemocy itreci seksualnych wtelewizji, atak e ochrona dzieci przed medialnymi przekazami, które mogy by dla nich niebezpieczne.
Okres telewizyjnej burzy nie przyniós du ych zmian wzakresie udziaów
w rynku. W drugiej poowie lat 90-tych, czyli ju po referendum, telewizja
publiczna Rai nadal posiadaa ok. 45 proc. udziaów, akolejne 43 proc. naleao do grupy Mediaset, w której Fininvest jest najwikszym udziaowcem.
Jeszcze w1994 roku woski Sd Konstytucyjny za da od parlamentu uchwalenia zmian koczcych duopol poprzez wprowadzenie 20-procentowego limitu
koncentracji. Prawo jednak nie zostao przyjte przez parlament.
Ponown prób zamania dominacji obu koncernów podjto w1997 roku.
Minister komunikacji wrzdzie Romano Prodiego, Antonio Maccanico przeforsowa wparlamencie tzw. prawo Maccanico13 (nazwa pochodzi od nazwiska
ministra), które zaostrzyo limit koncentracji z25 proc. do 20 proc. Zgodnie
znowymi 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 miaa przeo enia na rzeczywist dziaalno obu koncernów, poniewa nie okrelia terminu, do kiedy musz wprowadzi zmiany.
Cz jej przepisów zakwestionowa tak e Sd Konstytucyjny, okrelajc je
jako niezgodne z wosk konstytucj. W zaistniaej sytuacji w 2001 roku
AGCOM14 wyznaczya dat 31 grudnia 2003 roku, do kiedy jeden z trzech
kanaów naruszajcych 20-procentowy limit koncentracji mia zosta przeniesiony na platform cyfrow15. W2002 roku termin zatwierdzi tak e Sd
Konstytucyjny.
W praktyce jednak aden z koncernów nie dotrzyma wyznaczonej daty.
Stao si tak za spraw nowego rzdu, na którego czele wpoowie 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 wsierpniu 2002 roku przedstawili parlamentowi. Jednak nowe rozwizania okazay si sprzeczne ze wspomnian wczeniej decyzj Sdu Konstytucyjnego z2002 roku. Autorzy ustawy
uznali, e przeniesienie kanaów, które przekraczay 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 Ufciale) 31 lipca
1997 r.
14
Instytucja nadzorujca woski rynek telekomunikacyjny – Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (AGCOM), powoana do ycia w1997 roku tzw. prawem Maccanico.
15
Rezolucja AGCOM nr 346/2001.
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Woch, Carlo Azeglio Ciampi, który nakaza prawodawcom wprowadzenie
zmian w ustawie. Uwa a, e telewizja satelitarna nie jest jeszcze na tyle
rozwinita, by moga sta si prawdziw konkurencj dla stacji naziemnych.
Jego zdaniem rozwizanie proponowane wustawie Gasparriego zlikwidowaoby rynkowy duopol, gdyby wikszo gospodarstw domowych miaa dostp
do nowych technologii. Mimo sprzeciwu prezydenta iczci opozycji, prawo
Gasparriego zostao uchwalone 3 maja 2004 roku bez wikszych poprawek.
Jedn znajbardziej kontrowersyjnych zmian, jak ustawa wprowadzia w ycie,
by 20-procentowy limit koncentracji na rynku reklam, obowizujcy wcaym
sektorze mediów, wczajc tak e pras, radio, kino i internet. W praktyce
ponad 40-procentowe udziay wrynku telewizyjnym zostay zalegalizowane.
Sprawowanie wadzy przez Silvio Berlusconiego gwarantowao utrzymanie
tego stanu rzeczy. Jednak w2006 roku nowym premierem zosta wybrany ponownie Romano Prodi, którego rzd zaproponowa wasne rozwizania, majce
osabi istniejcy duopol izapobiec przeniesieniu dominacji dwóch koncernów
tak e na platformy cyfrowe16. Prawo zaprezentowane przez Prodiego byo poniekd odpowiedzi na decyzj Komisji Europejskiej, która 19 czerwca 2006 roku
uznaa ocjalnie prawo Gasparriego za niezgodne zunijnym prawodawstwem.17
Zaproponowane przez rzd Prodiego tzw. prawo Gentiloniego wyznaczao
nowy limit koncentracji – zamiast dotychczas obowizujcego 20-procentowego
progu wprowadzao 45-procentowy limit przychodów reklamowych zcaego
sektora telewizyjnego. Natomiast nadawcy posiadajcy wicej ni dwie stacje ogólnokrajowe zostali zobowizani do przeniesienia pozostaych kanaów na platformy cyfrowe przed 2012 rokiem – wprzypadku Rai iMediaset
ustawa odnosia si kolejno do kanau trzeciego publicznego nadawcy (Rai3)
ikomercyjnego Rete 4. Poza zmianami wcaym sektorze telewizyjnym, prawo
Gentiloniego zawierao tak e reform funkcjonowania publicznej telewizji.
Zmiany dotyczyy oferty programowej, stosowanych technologii irelacji wobec
rzdu. Unia Europejska pozytywnie zaopiniowaa przedstawione przez Paolo
Gentiloniego ustawy.18 Ze wzgldu jednak na upadek rzdu Romano Prodiego
iprzedwczesne wybory parlamentarne, które w2008 wygra ponownie Silvio
Berlusconi, prawo Gentiloniego nie weszo w ycie.

16
Tzw. prawo Gentiloniego, którego autorem by Paolo Gentiloni, minister cznoci w rzdzie Romano Prodiego. Ustawa zostaa zatwierdzona jedynie przez rzd i nie
wesza w ycie.
17
Komisja Europejska uznaa, e tzw. prawo Gasparriego narusza unijne dyrektywy
w zakresie konkurencji, tumaczc, e przepisy uprzywilejowuj obecnych na rynku
nadawców kosztem nowych operatorów, obo 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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ROZDZIA 2

Rozwój oferty programowej
nadawców telewizyjnych

Pocztki woskiej telewizji niewiele ró niy si od inauguracji dziaalnoci
nadawców winnych krajach europejskich. Wpierwszych miesicach programy
zajmoway cznie ok. cztery godziny w cigu dnia, a reklama w ogóle nie
istniaa. W dni powszednie transmisje zaczynay si o 17.30 i z przerwami
trway do 23.00. Wyjtkiem byy niedziele, kiedy emisja rozpoczynaa si ju
o godz. 11.00 i koczya po 23.00. Jednak wraz z upywem kolejnych miesicy ilat, godziny nadawania si wydu ay, ana antenie pojawiay si nowe
programy, formaty, relacje itransmisje zwydarze politycznych, spoecznych,
kulturalnych.
Pod wzgldem oferty programowej woscy medioznawcy19 podzielili 55lat
nadawania telewizji publicznej na trzy okresy:
1. Paleotelewizja (1954–1975)
2. Neotelewizja (1976–do lat 90-tych)
3. Nowe media (od koca lat 90-tych)
Ka dy z tych okresów charakteryzowa si wasn ofert programow,
narzucon nie tylko ze wzgldu na mo liwoci techniczne, ale tak e trendy,
które wówczas wpyway na nadawc publicznego. W historii telewizji Rai,
najwikszy przeom wofercie programowej nastpi wlatach 70-tych, kiedy
na rynek weszy stacje lokalne zofert konkurencyjn wobec monopolisty.

Funkcje i misja telewizji w okresie paleotelewizji
Pierwsze lata istnienia woskiej telewizji charakteryzoway si du  ostro noci wzakresie oferowanych programów – stawiano na formaty sprawdzone,
atak e nastawione na edukacj spoeczestwa dotknitego po wojnie analfabetyzmem. Tzw. paleotelewizja (zgr. paleo – stary, dawny) penia przede wszystkim
19
Adamoli P., Teoria e tecnica del linguagio radiotelevisivo, Università degli studi di
Macerata, materia zkonferencji 19-20 lutego 2007 r.
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funkcj edukacyjn, wychowawcz irozrywkow. Jednak ju wlatach 60-tych
istotne znaczenie zacza odgrywa kultura, dziki czstym emisjom spektakli
czy produkucji tzw. teleromanzo, czyli krótkich, zazwyczaj cztero- lub omioodcinkowych serii utrzymanych wcharakterze lmowo-teatralnym.
Ocjalnie emisja woskiego nadawcy publicznego zostaa zainaugurowana
3 stycznia 1954 roku. Tego dnia o godz. 11.00 prezenterka Fulvia Colombo
zapowiedziaa na antenie: „Rai, woski nadawca radiowo-telewizyjny, rozpoczyna dzi swoje regularne transmisje telewizyjne” 20.
Pierwszym programem na woskiej antenie by Arrivi e partenze („Przyloty
iodloty”), emitowany wka d niedziel ogodz. 14.30. Magazyn poprowadzili:
znany ju wczeniej zaudycji radiowych Mike Bongiorno21, atak e dziennikarz
Rai, Armando Pizzo. W15-minutowym magazynie gospodarze przeprowadzali
wywiady na rzymskim lotnisku Ciampino. Go mi poszczególnych odcinków
byy znane osoby, zarówno Wosi, jak i obcokrajowcy, którzy odprawiali si
wporcie lotniczym. Std wzia si te nazwa programu – „Przyloty iodloty”.
Program re yserowa Antonello Falqui.
Tab. nr 1: Program telewizyjny Programma Nazionale wdniu 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

ródo: oprac. wasne na podst. biblomanie.it, Mauro Conti, Breve ma veridica storia della RAI,
data dostpu: 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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Nastpn godzin zajmowa 15-minutowy lm krótkometra owy iaudycja muzyczna prowadzona przez Febo Conti. Gospodarz prezentowa wniej
utwory zkanonu muzyki popularnej. O15.45 rozpoczyna si przegld sportowy. Informacje ze wiata sportu zajmoway do du o czasu na antenie
woskiego kanau. Najwicej uwagi powicano calcio, czyli pice no nej –
najwa niejszej dyscyplinie sportowej na Pówyspie Apeniskim.
Wniedzielne popoudnia emitowano lmy. Pierwsz pozycj wdniu ocjalnego rozpoczcia regularnej emisji o godz. 17.45 bya komedia z 1945
roku Le miserie del signor Travet („Nieszczcia pana Traveta”) wre yserii Mario
Soldati. Kolejne ponad pótorej godziny powicono sztuce. Gospodarzem programu Le Avventure dell’arte („Przygody ze sztuk”) by Giambattista Tiepolo.
O godz. 20.45 wyemitowano ocjalnie22 pierwszy serwis informacyjny,
czyli znany woski Telegiornale. Dyrektorem wydania by Vittorio Veltroni,
a w roli prowadzcych wystpili nie dziennikarze, a dowiadczeni aktorzy:
Furio Caccia zMediolanu iRiccardo Paladini zRzymu. Co ciekawe, wpierwszym wydaniu Telegiornale zupenie pominito kryzys polityczny, wjakim znalazy si ówczesne Wochy, a sam serwis rozpoczto od tematu inauguracji
emisji woskiej telewizji23.
Tu po dzienniku, wnajlepszym czasie antenowym, tzw. prime-time zosta
wyemitowany pierwszy talk-show Teleclub. W programie toczyy si debaty
z udziaem najwikszych osobowoci dziennikarstwa i kultury. Kontynuacj
tematu bya sztuka teatralna L’osteria della posta, w wykonaniu Isy Barzizzy
iAdriano Rimoldi (re . Franco Enriquez). Kwadrans przed 23.00 rozpoczynaa
si kolejna audycja muzyczna, adzie koczy magazyn sportowy La Domenica
Sportiva, powicony gównie pice no nej, ale podsumowujcy tak e najwa niejsze wydarzenia mijajcego dnia.24
Wtygodniu natomiast emisja rozpoczynaa si o17.30 pasmem dla dzieci
imodzie y Tv dei ragazzi. Emitowano tu m.in. Zurli, il mago del giovedi („Zurli,
czwartkowy czarodziej”, posta stworzona przez Umberto Eco), atak e pierwsz produkcj amerykask we woskiej telewizji – Rin tin tin, serial opowiadajcy o przygodach psa niemieckiego pastora. Po popoudniowym pamie
nastpowaa przerwa a do Telegiornale, który rozpoczyna si o20.45 itrwa
pó godziny. Najlepszy czas antenowy przeznaczony by na programy rozrywkowe. Trzeba tu jednak zwróci uwag na znaczenie tego terminu, poniewa
nie bya to rozrywka, jak prezentuje dzisiejsza telewizja woska. Ówczesne
programy poprzez zabaw, konkursy i quizy miay tak e uczy . Do najwa niejszych produkcji paleotelewizji zalicza si:
22

Ocjalnie, poniewa wczeniej trway przygotowania do regularnego nadawania
iwersje testowe emitowano ju w1952 roku.
23
Wicej opierwszym wydaniu Telegiornale wartykule “Corriere della Sera”, 3gennaio, 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 dostpu: 16 stycznia
2010 r.
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x Lascia o raddoppia („Zostaw albo podwój”) – jeden z najwikszych
hitów woskiej telewizji. By to dwugodzinny quiz prowadzony przez
Mike’aBongiorno, oparty na sprawdzonym francuskim formacie Quitte
ou double. Wprogramie spotykao si dwóch zawodników, którzy musieli
zmierzy si z seri pyta z danej dziedziny. Emitowany pocztkowo
wsobotnie wieczory program zczasem zosta przeniesiony na czwartek.
Quiz by tem dla lmu komediowego Toto, lascia oraddoppia z1956 roku.
x Non è mai troppo tardi („Nigdy nie jest za pó no”) – by to program
ocharakterze typowo edukacyjnym, którego gównym celem bya walka
zanalfabetyzmem. Program przy prawdziwej tablicy szkolnej prowadzi
woski pisarz ipedagog Alberto Manzi, znany we Woszech jako Maestro
Manzi. Walczc zanalfabetyzmem, wprogramie gówny nacisk poo ono
na zunikowany jzyk woski, którym dzi posuguj si media iadministracja pastwowa. Trzeba bowiem pamita , e Pówysep Apeniski jest
silnie zró nicowany pod wzgldem dialektów, którymi rodowici mieszkacy posuguj si na co dzie. Emisja Non è mai troppo tardi miaa miejsce wlatach 1960–1968. Wtym czasie wyprodukowano 484 odcinki.25
x Un, due, tre („Raz, dwa, trzy”) – jeden z pierwszych programów na
kanale Programma Nazionale. Opiera si przede wszystkim na skeczach i parodiach sond ulicznych. Prowadzcymi i autorami skeczów
byli znani woscy komicy: Raimondo Vianello iUgo Tognazzi. Program
nadawano wlatach 1954–1959.
Wokresie paleotelewizji narodzia si tak e telewizyjna reklama. Pierwszy
raz zostaa wyemitowana 3 stycznia 1957 roku (trzy lata po uruchomieniu telewizji) o20.50. Reklamy nadawano wspecjalnym pamie onazwie Carosello26.
Nie by to jednak typowy blok reklamowy, jaki emitowany jest obecnie. Tego
zabraniao ówczesne prawo. Carosello byo programem skadajcym si zkilku
skeczy – ka dy znich trwa rednio 135 sekund iby zaaran owany wstylu
maego teatru, przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dla dorosych. O ile
sam skecz nie reklamowa adnego produktu, otyle jego emisja poprzedzona
bya prezentacj rmy. Wproces ich powstawania zaanga owani byli zarówno
producenci ire yserzy, jak iaktorzy ikomicy. Wpierwszym roku nadawania
(1957) dochód Rai zCarosello wyniós 1.639.302.039 lirów przy liczbie ponad
366 tys. abonentów. W1959 roku27 pasmo docierao do 6,3 mln odbiorców,
asiedem lat pó niej ju do 10,4 mln odbiorców.
25
W 2004 roku pomys programu odwie ono w nowej formule na kanale Rai
Educational, pod prawie niezmienion nazw Non è m@i troppo tardi. Symbol @ wskazywa, e program edukowa wdziedzinie informatyki.
26
Twórcami Carosello byli Luciano Emmer iCesare Taurelli. Nazwa pasma pochodzi
od gry zpik, któr wymylono wNeapolu na przeomie XV iXVI wieku.
27
W tym roku powstaa organizacja nadzorujca pasma reklamowe w telewizji,
l’ANIPA (Associazione Nazionale Imprese Pubblicità Audiovisiva).
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Rys. nr 4: Liczba widzów Carosello wlatach 1959–1966 (wmln)

ródo: oprac. wasne na podst. www.mondocarosello.com , data dostpu: 13 lutego 2010 r.

Ze wzgldu na du e powodzenie Carosello, w1968 roku Rai zdecydowaa
si uruchomi dwa kolejne pasma zreklamami: Dormi iBreak, awroku 1970
kolejny, Break 2. Ostatnie Carosello zostao wyemitowane 1 stycznia 1977 roku,
areklamy przeniesiono do tzw. Spazio F. Carosello dla woskiej telewizji miao
du e znaczenie. Dzie przed ostatni emisj Claudio Sorgi napisa wAvvenire:
„31 grudnia zostanie zapamitany jako dzie mierci «Carosello». Minione 20lat to
jedyna taka wwiecie szkoa, wktórej re yserzy przecigali si nawzajem. Narodziy
si mae historie zamknite w ka dej minucie, przy wykorzystaniu wszelkich rodków komunikacji: poczwszy od seriali, po rysunek, balet, pantomim, gry planszowe, konferencje prasowe, muzyk liryczn, czy chór, a wszystko, by przekaza
«komunikat»…”28.

Za sukcesem woskiego nadawcy w okresie paleotelewizji stoi przede
wszystkim ekonomiczny boom, jaki mia miejsce wlatach 60-tych. Gospodarka
wtym czasie przechodzia przez proces uprzemysowienia, przycigaa konsumentów, awraz zrosncym dobrobytem, odnotowano tak e wzrost demograczny. Wocenie historyków telewizor sta si ikon rozwoju przemysowego
na Pówyspie Apeniskim, adowodem na rosnce zainteresowanie medium
ze strony Wochów, byo powstanie 4 listopada 1961 roku drugiego kanau,
Secondo Programma (znany dzi jako Rai 2). Uruchomienie drugiego programu, mimo krótszego czasu nadawania wcigu dnia, wzmocnio ofert Rai.
Z14 urzdzeniami nadawczymi docieraa na pocztku 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 wdniu 4 listopada 1961 r.
Godzina

Program

21:05

1915-18: la guerra e la vittoria.
Quel lungo treno (pieni wojenne czytane i piewane); La trincea
(opowiadanie – dramat wedug Giuseppe Dessì); Tutti quei soldati da
Caporetto aVittorio Veneto (lm dokumentalny)

23:00

Telegiornale

23:20

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

ródo: oprac. wasne na podst. biblomanie.it, „Breve ma veridica storia della RAI”, Mauro Conti

Pojawienie si drugiego kanau wymusio zmiany wProgramma Nazionale.
Ich celem byo przede wszystkim zró nicowanie oferty, ale nie tylko – wstosunku do lat 50-tych usprawniono proces produkcji, rozwinito system rejestracji materiaów, dziki czemu mo liwe byo kopiowanie, archiwizacja, atak e
sprzeda programów. Oba kanay podzieliy si tak e tematycznie wzakresie
kultury. Dla kanau pierwszego29 punktem odniesienia pozosta teatr, podczas
gdy kana drugi skupi si na kinie ilmach penometra owych.
Du y wpyw na paleotelewizj mia jeden zdyrektorów generalnych Rai,
Ettore Bernabei. Whistorii woskiej telewizji mówi si nawet oepoce Bernabei
(Rai of Bernabei). By to najdu ej sprawujcy funkcj dyrektor generalny wRai
– od 1961 roku do 1974. Za jego kadencji woska telewizja rozwina si
zarówno programowo, jak itechnicznie: inwestowano wnowe formaty, jako
nadawcz iinfrastruktur. W1962 roku woski nadawca pierwszy raz poczy
si przez satelit bezporednio ze Stanami Zjednoczonymi. Wczeniej nadano
transmisj zlotu Jurija Gagarina wkosmos. Potem Wosi mogli oglda m.in.
transmisj z uroczystoci pogrzebowych Johna F. Kennedy’ego czy relacje
zGiro d’Italia. Ettore Bernabei inwestowa tak e wludzi – liczba dziennikarzy pracujcych w rmie wzrosa w tym czasie ze 130 do 700. Zarzuca si
mu jednak utrat kontroli nad nansami nadawcy. Kiedy w1974 roku Ettore
Bernabei odchodzi, decyt Rai siga 16 miliardów lirów30. Sama stacja nie
obronia si te przed upolitycznieniem, oczym bya ju mowa wpierwszym
rozdziale.
Przyjmuje si, e okres paleotelewizji koczy si w poowie lat 70-tych
ub. wieku, kiedy na rynek zostay dopuszczone stacje ozasigu lokalnym.

29

Programma Nazionale nazywana bya potocznie kanaem pierwszym, a wkrótce
po uruchomieniu Secondo Programma, nazwy zmieniono odpowiednio na Rete 1 iRete2.
30
Conti M., Breve ma veridica storia della Rai, biblomanie.it, data dostpu: 16 stycznia
2010 r.
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Komercjalizacja oferty programowej
w okresie neotelewizji
Termin neotelewizja zosta wprowadzony, by podkreli now (ac. neo)
epok wdziejach woskiej telewizji. Gówn determinant, odró niajc neotelewizj od paleotelewizji, jest upadek monopolu Rai i powstanie kilkuset
lokalnych stacji z udziaem kapitau prywatnego. Gówn rol odegraa tu
dziaalno wówczas jeszcze przedsibiorcy budowlanego, Silvia Berlusconiego,
który dziki zmianom wprawie rozpocz dziaalno na rynku medialnym,
co wefekcie doprowadzio do trwajcego do dzi rynkowego duopolu.
Wobec nowych warunków iczciowo otwartego rynku, nadawca publiczny
zosta zmuszony do zmian wdotychczasowej ramówce. Trzeba wtym miejscu
podkreli , e jeszcze uschyku paleotelewizji, czyli wpierwszej poowie lat
70-tych programy rozrywkowe znalazy si wkryzysie, m.in. Canzonissima, którego emisja zostaa wstrzymana w1974 roku itransmisja festiwalu wSanremo
– emitowano tylko ostatni wieczór muzycznego wydarzenia. Tymczasem okres
neotelewizji bazowa gównie na rozrywce jako najbardziej po danym przez
widzów produkcie. Sektor ten móg si odrodzi dopiero za spraw konkurencji ze strony stacji lokalnych. Same programy natomiast stay si bardziej
uniwersalne, nastawione na masowego odbiorc. Poprawia si ich jako nie
tylko wzakresie merytorycznym, ale itechnicznym. W1977 roku Rai wprowadzia nadawanie wkolorze iwydu ya godziny transmisji31.
15 grudnia 1979 roku telewizja publiczna uruchomia trzeci kana dedykowany regionom, Rete 3. Ocjalne nadawanie rozpoczo 21 biur ulokowanych
wnajwa niejszych miastach regionów Woch. Ramówk wdniu inauguracji
Rete 3 obrazuje poni sza tablica.
Tab. nr 3: Program telewizyjny Rete 3 wdniu 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

ródo: http://www.homolaicus.com/linguaggi/tv.htm, data dostpu: 16 stycznia 2010 r.
31
W 1981 roku Rai emitowaa rednio 19 godzin na dob. ródo: http://www.
homolaicus.com/linguaggi/tv.htm, data dostpu: 9 stycznia 2010 r.
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Neotelewizja wdu ym stopniu postawia na formaty nowe, ale sprawdzone,
tzn. programy iseriale, które wczeniej przyjy si za granic. Wramówce
pojawiy si nieznane dotd produkcje. Wród nich wyró nia si tzw. contenitore (pojemnik), czyli kilkugodzinne pasma zblokami tematycznymi, informacjami, grami, przegldem prasy (np. Domenica In), a tak e formaty takie jak
talk-show, telezakupy, seriale amerykaskie ilatynoamerykaskie, telenowele
produkcji krajowej i zagranicznej, lmy kinowe, reality show czy w kocu
programy rozrywkowe zudziaem publicznoci.
Pojawienie si wy ej wymienionych produkcji, nowych formatów miao za
zadanie przede wszystkim przycign widza iutrzyma go na coraz bardziej
konkurencyjnym rynku telewizyjnym. Programy oddziayway na odbiorc
ijego uczucia poprzez dostarczenie mu rozrywki, ale tak e skrajnych emocji
wywoanych przez przedstawienie yciowych dramatów i tragedii. Telewizja
tego okresu znacznie bardziej ni dotychczas stawiaa na swoj to samo –
chciano, by poszczególne programy kojarzono ze stacjami Rai, a prowadzcych zich programami.
Tab. nr 4: Prime time na Rete 1 wdniu 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, isuccessi della settimana

23:15

Telegiornale

ródo: oprac. wasne na podst. http://sitomemoria.altervista.org, data dostpu: 13 lutego 2010 r.

Tab. nr 5: Prime time na Rete 2 wdniu 11 lipca 1982 r.
Godzina

Program

18:55

Telelm: Starsky e Hutch (serial, USA)

19:55

Madryt: na mistrzostw wiata wpice no nej (transmisja na ywo)

19:30

Tuttinscena: Rossellini

21:50

Storia di un italiano, re . Alberto Sordi

23:05

Telegiornale 2

ródo: oprac. wasne na podst. http://sitomemoria.altervista.org, data dostpu: 13 lutego 2010 r.

Wokresie neotelewizji we Woszech zaczto u ywa terminu prime time,
który wskazywa na czas najwy szego poziomu ogldalnoci. Odnosi si
28

on do godzin midzy 20.30 a 22.30. Poni sze tablice przedstawiaj godziny
prime-time we wszystkich trzech kanaach telewizji publicznej w1982 roku32.
Tab. nr 6: Prime time na Rete 3 wdniu 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

ródo: oprac. wasne na podst. http://sitomemoria.altervista.org, data dostpu: 13 lutego 2010 r.

Jak wynika z powy szych tablic, najlepszy czas antenowy przeznaczony
by – poza wydaniami serwisów informacyjnych – dla produkcji zagranicznych, gównie amerykaskich33, a tak e wielkich widowisk: rozrywkowych,
kulturalnych isportowych.
Wiele programów neotelewizji byo dotd nieznanych woskim widzom,
std cieszyy si du  popularnoci. Do najwa niejszych audycji Rai tego
okresu, które wpisay si whistori woskiej telewizji publicznej, nale ay:
x Domenica In – to najdu szy w historii woskiej telewizji program, nie
tylko ze wzgldu 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 odcinek od pocztku istnienia pasma trwa sze godzin, jest nadawany na
ywo iskada si zkilku czci34. Od kilku lat staymi czciami programu s: l’Arena (talk-show powicony bie cym wydarzeniom) iSette
Giorni (widowisko zudziaem publicznoci). Wraz kolejnymi sezonami
w programie s wprowadzane niewielkie zmiany, jego tematyka jest
dostosowywana do bie cych wydarze: kulturalnych, spoecznych, politycznych. Domenica In rozpoczyna si o14.00 itrwa do 20.0035.
x Bontà loro – pierwszy talk show we woskiej telewizji, którego emisja
rozpocza si w1976 roku. Uwa a si, e zapocztkowa we Woszech
32
Adamoli P., Università degli studi di Macerata, Teoria e tecnica del linguagio radiotelevisivo, materia zkonferencji 19–20 lutego 2007 r.
33
Lata 80-te nazywa si we Woszech okresem amerykanizacji woskiej telewizji.
Pojawio si wtym okresie wiele seriali, lmów iprogramów produkcji amerykaskiej.
34
We woskiej typologii format ten nazywany jest contenitore, czyli pojemnik (na
mieci) – kilka programów wjednym pamie.
35
www.domenicain.Rai.it, data dostpu: 13 lutego 2010 r.
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er dyskusji telewizyjnych. By wyjtkowy tak e ze wzgldu na bardzo
ubog dekoracj: okno z widokiem na ciemne pomieszczenie, zegar
zkukuk, trzy fotele imetalowy stoek dla prowadzcego. Gospodarzem
programu by Maurizio Costanzo, a wród jego goci znalazy si tak
znane osoby woskiego ycia publicznego jak Umberto Agnelli czy
Marcello Mastroianni. cznie wyemitowano 63 odcinki, w których
wystpio 187 osób36.
x Happy Days – najpopularniejszy na przeomie lat 70-tych i80-tych serial
amerykaski we woskiej telewizji, opowiadajcy histori amerykaskiej
rodziny Cunnigham z prowincji Milwaukee. Emitowany by na Rai 1
iCanale 5. Wsumie we Woszech wyemitowano 253 odcinki sitcomu.
x Quark – program powicony nauce itechnice. Zkrótkimi przerwami emitowany wRai 1 od 1981 roku, aod 1995 roku pod nazw SuperQuark (obecnie program mo na oglda wkanale tematycznym Rai Scienze). Magazyn
poprzez seri reporta y (produkowanych tak e przez BBC) ianimacji zgbia zagadnienia naukowe, historyczne itechnologiczne. Std te wzia si
nazwa programu – quark (pl. kwark), czyli elementarna czstka materii.
Jak ju zostao wspomniane wpierwszym rozdziale, lata 80-te we Woszech
s okresem amerykanizacji sektora telewizyjnego, gównie za spraw nowych
stacji komercyjnych, które szybko zyskay na popularnoci. Du e pienidze,
jakie stay za koncernem Fininvest, pozwoliy na zakupy nowych programów
ilmów zzagranicy, prezentujc now jako wofercie programowej. Dziki
temu nale ce do grupy stacje (Canale 5, Italia 1 iRete 4) przycigny nie
tylko widzów majcych dotychczas do wyboru tylko programy telewizji publicznej, ale te znane postaci woskiego dziennikarstwa. Wystarczy wspomnie
przejcie z Rai do Canale 5 Mike’a Bongiorno w latach 80-tych, czy Enrico
Mentany na pocztku lat 90-tych.
Wród wa niejszych programów telewizji prywatnej tego okresu nale y
wymieni :
x Nonsolomoda – jeden znajdu ej emitowanych programów, od 1983 roku
na kanale Rete 4, adwa lata pó niej na Canale 5. Jego pomysodawc
iautorem jest Fabrizio Pasquero. Zgodnie ztytuem, program traktuje
nie tylko omodzie, ale tak e osztuce, architekturze, podró ach, kinie
isporcie.
x Maurizio Costanzo Show – talk-show, którego emisja z teatru Parioli
wRzymie trwaa od 1982 do 2009 roku. Gospodarz programu, Maurizio
Costanzo zrealizowa wtym czasie ponad cztery tysice audycji, zapraszajc do rozmów ludzi ze wiata rozrywki, kultury ipolityki.
x Drive In – satyryczny program na antenie Italia 1, którego emisja trwaa
wlatach 1983–1988. Audycja prowadzona przez Antonio Ricci zbieraa
entuzjastyczne recenzje krytyków i publicznoci. Program charaktery36
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Costanzo M., Bontà Loro , Rizzoli, Mediolan, 1978 r.

zoway dynamiczne ujcia, byskotliwe monologi, parodie scen lmowych, zabawne skecze igagi. To wtej audycji pierwszy raz na maym
ekranie pojawiy si tzw. ragazze Fast food (dziewczyny Fast food), które
day pocztek synnym zlat 90-tych veline37.
x Striscia la notizia – nadawany od 1988 roku najpierw na Italia 1, potem
na Canale 5 program, który zzao enia jest parodi dziennika telewizyjnego. Satyra miesza si tu zdziennikarskim dochodzeniem, agospodarzami programu s Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Michelle Hunziker
oraz duet komików: Ficarra iPicone.
Wostatniej dekadzie we woskiej telewizji pojawio 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 licencji Big Brother (Wielki Brat). Na podobne produkcje postawia tak e telewizja
publiczna, decydujc si na emisj m.in. L’isola dei famosi38 (Wyspa znanych)
na Rai 2, atak e znanego na caym wiecie Taca zgwiazdami, czyli Ballando
con le stelle39 nadawanego na brytyjskiej licencji BBC wRai 1.
Tab. nr 7: Najwa niejsze ró nice wRai wokresie paleotelewizji ineotelewizji.

Rynek
ródo inwestycji

PALEOTELEWIZJA

NEOTELEWIZJA

monopol telewizji publicznej

czciowe otwarcie, duopol

rodki publiczne, w niewielkim rosncy udzia kapitau prywatstopniu reklama
nego, istotne wpywy zreklamy

Programy

gównie produkcje krajowe, nie- wiele produkcji zagranicznych,
wiele zagranicznych
gównie amerykaskich

Funkcje

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

Prezenterzy

penili funkcj gospodarzy pro- gospodarze kreowani na gwiazdy,
gramów
silna to samo ze stacj

ródo: opracowanie wasne.

Na sukces neotelewizji skada si przede wszystkim dynamiczny rozwój
oferty programowej iinwestycje wtechnologi. Przyczynio si do tego czciowe otwarcie rynku telewizyjnego wpoowie lat 70-tych, awkonsekwen37
Veline – mode kobiety, które na ogó tacz iasystuj prowadzcym wprogramach
rozrywkowych. We Woszech du ym zainteresowaniem ciesz si castingi przeprowadzane
na veline przez stacje koncernu Mediaset.
38
Wlatach 2003–2010 powstao siedem edycji . Wicej informacji oprogramie na
stronie www.isola.Rai.it.
39
W latach 2005–2010 powstao sze edycji. Wicej informacji o programie na
stronie www.ballandoconlestelle.Rai.it
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cji konkurencja owidzów iwpywy reklamowe. Zmiany te doprowadziy do
nowej ery we woskiej telewizji – ery nowych mediów iwefekcie do wyodrbnienia kanaów tematycznych.

Nadawcy telewizyjni w erze nowych mediów
Powstanie i rozwój nowych mediów we Woszech (il sistema dei nuovi
media) wiza si nie tylko zdu ymi nakadami winfrastruktur itechnologi, lecz tak e z pojawieniem si konkurencji z zagranicy (od 2003 roku na
rynku telewizji patnej obecny jest koncern Sky Italia, nale cy do znanego
magnata telewizyjnego, Ruperta Murdocha). Du y wpyw na to miaa tak e
polityka. Rai pozostajca medium zale nym wobec najwa niejszych polityków
wpastwie, jest tak e emitentem propagandy. Dziki ulepszeniu iunowoczenieniu oferty mo liwe jest szersze dotarcie do widzów, rozumianych wtym
wypadku jako potencjalnych wyborców. Std m.in.. wkoncernie Rai powsta
pion Rai Parlamento odpowiedzialny za przekazy zwoskiego parlamentu.
Jednak wkontekcie rynku telewizyjnego pod pojciem nowych mediów
rozumie si przede wszystkim telewizj satelitarn, cyfrow, na danie (VOD),
internetow, patn i kanay tematyczne. Ze wzgldu na kryterium rozwoju
oferty programowej kanay tematyczne odgrywaj najistotniejsz rol40.
Tab. nr 8: Ró nice midzy telewizj broadcasting anarrowcasting
BROADCASTING

NARROWCASTING

Transmisja

naziemna

kablowa, satelitarna

Oferta

dwa lub trzy kanay ocharakterze grupa kanaów sprolowanych
uniwersalnym
tematycznie

Finansowanie

publiczne

prywatne, abonament klientów

Odbiorca

masowy

wyspecjalizowany

ródo: opracowanie wasne.

Pierwsze kanay dedykowane we woskiej telewizji powstay w latach
90-tych Telewizja tematyczna, zwana tak e narrowcasting41, z zao enia jest
przeznaczona dla ograniczonej grupy odbiorców, tzw. grupy dedykowanej.
Rozwija si równolegle ztelewizj przeznaczon dla szerokiego grona odbior40

Ioppolo D., Pilati A., Il supermercato delle immagini, Sperling & Kupfer, Mediolan,
1999 r.
41
Forma audiowizualnego przekazu kierunkowego, umo liwia emisj treci zgodnie
zpreferencjami odbiorców, wokrelonym miejscu iczasie. Jest alternatywn dla formy
broadcasting, gdzie do ka dego odbiorcy traa ten sam pakiet.
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ców – broadcasting – ale jej nie wypiera. We Woszech kanay tematyczne s
przewa nie patne (TV apagamento), aprowadz je trzy koncerny: Rai, Mediaset
iSky Italia. Wszystkie dostarczane s drog kablow, satelitarn lub cyfrow.
Pierwsz patn telewizj we Woszech bya platforma Telepiù, utworzona
w1990 roku m.in. przez Silvio Berlusconiego. Wwyniku wielu przej w2003
roku ostatecznie staa si wasnoci koncernu Sky Italia, który wten sposób
zapocztkowa dziaalno na woskim rynku. Widzc rosnce zainteresowanie patn telewizj i kanaami tematycznymi, na rynek wesza tak e telewizja publiczna, uruchamiajc w26 kwietnia 1999 roku kana informacyjny
Rainews. Na koniec 2009 roku koncern Rai posiada 12 kanaów tematycznych
i18kanaów internetowych. Do oferty kanaów tematycznych zalicza si:
x Rainews – pierwszy kana tematyczny koncernu Rai, uruchomiony
26kwietnia 1999 roku. Kana informacyjny nadajcy ca dob, dostpny
na platformach satelitarnych, cyfrowych iwInternecie. Co pó godziny
emituje serwisy informacyjne, a midzy nimi pogbione tematycznie
reporta e dziennikarskie, informacje ekonomiczne, giedowe, show-biznes, prognozy pogody. Przy okazji wa nych wydarze kulturalnych,
spoecznych lub politycznych redakcja realizuje programy specjalne.
x Rai Sport Più (Rai Sport +) – kana sportowy uruchomiony pod
koniec 1999 roku jako Rai Sport Satellite. Pod obecn nazw funkcjonuje od 10 maja 2008 roku. Nadaje informacje, programy i relacje
sportowe przez ca dob. Kana realizuje pion publicznego koncernu,
Rai Sport. Dominujc dyscyplin sportu (i majc najwicej kibiców
wród Wochów) jest pika no na. Na antenie obecne s jednak równie inne dyscypliny i wydarzenia sportowe. Kana dostpny jest na
platformach satelitarnych i cyfrowych, jako pierwszy z koncernu Rai
rozpocz nadawanie wformacie 16:9.
x Rai Scuola – kana edukacyjny, pod obecn nazw wydawany od 19pa dziernika 2009 roku, wczeniej od 2000 roku znany jako Rai Edu 1.
Kana realizuje pion Rai Educational. Oferta ma charakter edukacyjno
– wychowawczy iskierowana jest przede wszystkim do uczniów szkó
podstawowych i gimnazjów. Programy powicone s nauce przedmiotów szkolnych i jzyka angielskiego. Cz z nich tworzona jest
we wspópracy z ministerstwem odpowiedzialnym za szkolnictwo we
Woszech (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
x Rai Storia – kana tematyczny wydawany od 2 lutego 2009 roku przez
pion Rai Educational, zastpi istniejcy wczeniej kana Rai Edu 2.
Obecnie gównym trzonem tematycznym Rai Stora jest historia. Nadaje
od 8 do 23. Programy obecne na antenie Rai Storia, poza histori,
powicone s tak e nauce, lozoi, literaturze isztuce. Jednym znajwa niejszych programów wramówce jest La Storia siamo noi, powicony
wydarzeniom lub osobowociom gównie XX wieku. Kana dostpny
na platformach cyfrowych idrog satelitarn.
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x Rai Gulp – kana skierowany do dzieci imodzie y, powstay 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
modszych widzów, a od 15 do 23 dla modzie y. Midzy pasmami
ramówk wypeniaj powtórki. Rai Gulp jest realizowany przez pion
Rai Sat, aodbiera go mo na na platformach cyfrowych isatelitarnych.
x Rai 4 – nie jest typowym kanaem tematycznym. Uruchomiona 14lipca
2008 roku stacja okrelana jest jako czciowo ogólna. Czciowo,
poniewa jest kanaem ogólnym jak Rai 1, Rai 2 iRai 3, nie jest jednak
mo liwe sklasykowanie jej jako kanau stricte tematycznego. Oferta
Rai 4 skierowana jest przede wszystkim do ludzi modych, askadaj
si na ni gównie seriale ilmy, czsto produkcji amerykaskiej, serie
anime, a tak e programy muzyczne, czy reality show. Kana mo na
odbiera drog satelitarn icyfrow.
x Rai Med – jest kanaem tematycznym dedykowanym krajom basenu
Morza ródziemnomorskiego. Std te pochodzi nazwa Med, która jest
skrótem od sowa mediterraneo, czyli ródziemnomorski. Kana zosta
uruchomiony 26 kwietnia 2001 roku. Oferta programowa bazuje na
programach Rainews ikanaach nale cych do Rai International42. Rai
Med jest dostpny na platformach cyfrowych.
x RaiSat Premium – jest kanaem satelitarnym koncernu Rai powstaym
31 lipca 2003 roku (pod obecn nazw od 2010 roku, kiedy doszo do
reorganizacji wgrupie Rai Sat). Wofercie znajduj si programy produkowane przez publicznego nadawc, wdu ym stopniu seriale ilmy
fabularne powstajce przy udziale pionu Rai Fiction. Kana emituje tak e
materiay przypominajce najlepsze produkcje whistorii woskiej telewizji. Jest to jeden zczterech kanaów tworzonych przez pion Rai Sat.
x RaiSat Extra – to kolejny kana satelitarny wydawany przez Rai Sat,
tak e uruchomiony 31 lipca 2003 roku, na bazie istniejcych wczeniej
RaiSat Album iRaiSat Show. Ramówka wdu ym stopniu opiera si na
produkcjach amerykaskich. Obiór dostpny drog satelitarn icyfrow.
x RaiSat Cinema – powsta 1 lipca 1999 roku, jednak pod obecn nazw
funkcjonuje od 2010 roku. Jest typowym kanaem tematycznym powiconym lmom ikinematograi. Du  cz ramówki wypenia kino woskie,
zakulisowe reporta e, wywiady zosobowociami kina imagazyny dokumentalne produkowane we wspópracy zpionem Teche Rai43. Od 2002 roku
RaiSat Cinema jest partnerem medialnym festiwalu lmowego wWenecji.
42

Rai International jest pionem koncernu Rai, który kieruje nadawanie za granic
poprzez kanay Rai Italia. Nale  do nich: Rai Italia 1, Rai Italia 2 Asia, Rai Italia 2 Australia, Rai Italia 3 iRai Italia 4. Nie s one wyodrbniane jako oddzielne kanay tematyczne,
poniewa ich czas antenowy wypeniaj programy innych stacji nale cych do grupy Rai.
43
Pion koncernu Rai powstay w1996 roku iodpowiedzialny m.in. za archiwizacj
materiaów telewizji publicznej.
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x RaiSat Yoyo – kana tematyczny przeznaczony dla najmodszych odbiorców, wieku ozera do 8 lat. Przez cay dzie emitowane s seriale animowane ifabularne. Kana powsta 1 listopada 2006 roku, wmiejsce
RaiSat Ragazzi iRaiSat Smash. Produkowany przez pion RaiSat, wspópracuje m.in. zRai Due iRai Tre.
Wszystkie kanay wydawane przez pion RaiSat wspópracuj zkoncernem
Sky Italia, gównie wzakresie dostpnoci na platformie satelitarnej44.
Koncern Rai jest tak e obecny wsieci poprzez 18 swoich kanaów internetowych. Cz znich powiconych jest programom emitowanym na antenie telewizji publicznej, pozostae prezentuj konkretn ofert tematyczn.
Tab. nr 9: Kanay internetowe Rai.tv.
Kana web

Tematyka

Primo Piano

przegld najwa niejszych wydarze iaktualnoci

Isola dei Famosi 2010

informacje orealiy-show Isola dei Famosi ijego uczestnikach

Trenta Secondi

30-sekundowe podsumowania wydarze tygodnia

Comici

najlepsze skecze zcaego tygodnia

Fiction

kana lmowy, wdu ym stopniu produkcje romantyczne

Rai Music

kana muzyczny

Celebrity

plotki, informacje ze wiata show-biznesu, wywiady zgwiazdami

Rai Tween

kreskówki ilmy dla dzieci imodzie y

Cinema

kana filmowy, wywiady, traillery, zapowiedzi, informacje
kinowe

Sanremo 2010

bie ce informacje iwystpy festiwalowe zSanremo

Ricette in tv

gastronomia, gotowanie, przepisy kulinarne

Rai Kids

kreskówki iprogramy dla modszych widzów

Science & Technology

nauka inajnowsze technologie

Viaggi e Paesi

podró e do zaktków caego wiata

Anteprima

kana powicony nowociom emitowanym wstacjach Rai

Millepagine

tematyka wcaoci powicona ksi kom

1 su mille

materiay powicone osobowociom XX wieku

Miss Italia

kana wcaoci dedykowany wyborom Miss Italia

ródo: oprac. wasne na podst. Rai.tv.

44

Materiay Rai.tv, data dostpu: 27 lutego 2010 r.
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Nowe media zmieniy obraz telewizji znanej zokresu neotelewizji. Przede
wszystkim nastpia personalizacja mediów: od modelu one to many (jeden
do wielu) do modelu many to many (wiele do wielu). Nastpia interakcja
nadawcy zodbiorc, sam za rynek audiowizualny sta si multimedialny45.
Rozwój Internetu paradoksalnie nie wpywa na odpyw odbiorców telewizyjnych, awrcz przeciwnie, uzupenia ofert woskich nadawców. Telewizja,
jak ju zostao zauwa one wczeniej, jest medium dominujcym we woskiej
panoramie rodków masowego przekazu. To medium pierwszego wyboru
w zakresie dostpu do informacji, rozrywki i kultury. Dlatego, dostrzegajc rozwój sieci internetowych, coraz wicej programów dostpnych jest za
darmo winternecie, acz znich nadaje tak e wczasie rzeczywistym, np.
kana informacyjny SkyTg24. Zarówno nadawcy komercyjni, jak i telewizja
publiczna, dostrzegaj potencja wrosncym rynku internetowym.
Rys. nr 5: Odsetek woskiego spoecze stwa korzystaj cy z telewizji
internetowej w latach 2007–2010 (w proc.)

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

Zpowy szych danych wynika, e telewizja internetowa wlatach 2007–2010
zwikszya grono swoich odbiorców oponad 13 proc. Wi e si to zrozwojem we Woszech sieci internetowej, która dociera do coraz wikszej liczby
gospodarstw domowych.
Jak wynika z dotychczasowej charakterystyki, telewizja publiczna we
Woszech narodzia si jako emitent propagandy politycznej iwdu ym stop45
Vidali P., La storia italiana del Novecento, dipartimento di losoa e di scienze del
Liceo Scientico di Vicenza, Serrada, 2003 r.
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niu pozostaje nim do dzi. Zmienia jednak wiele tak e wspoecznym obrazie powojennych Woch: wpocztkowych latach spenia funkcj edukacyjn,
zapocztkowaa kultur masow zyskujc ogromn popularno wród mieszkaców pówyspu (ze wzgldu na niewielk liczb odbiorników w domach
iniski poziom ycia wpowojennych Woszech, ludzie gromadzili si wbarach,
by wspólnie oglda telewizj), równie szybko staa si podmiotem przynoszcym dochody.
W okresie neotelewizji jej funkcje ulegy zmianie, wpisujc si w rynek
komercji i reklamy. Konkurencja ze strony prywatnych stacji, szczególnie
powizanych zSilvio Berlusconim, wymusia rozwój oferty programowej, inwestowano wsprzt itechnologi. Wci jednak wiele do yczenia pozostawia
jako merytoryczna nadawanych programów. Cho niewtpliwie konkurencja
ze strony prywatnego nadawcy wymusza rozwój telewizji publicznej, to jednak jest to rynek osilnej koncentracji, gdzie wystpuje duopol. Zarówno Rai,
jak iMediaset maj udziay wrynku na zbli onym poziomie, co wpewnym
stopniu zapewnia obu podmiotom bezpieczestwo funkcjonowania, awefekcie ogranicza (poprzez zaniechanie) dziaania prowadzce do rozwoju oferty.
Telewizja okresu nowych mediów niewiele ma wspólnego zpaleotelewizj.
Niezmienna jest za to zale no wobec polityków, rynkowy duopol zapocztkowany jeszcze wokresie neotelewizji iistniejcy monopol koncernu Mediaset
na rynku ogólnokrajowej telewizji komercyjnej.
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ROZDZIA 3

Podstawy prawne funkcjonowania telewizji
we Woszech

Jak wynika zdotychczasowej analizy, prawo regulujce rynek telewizyjny
we Woszech byo modykowane wielokrotnie. Zmiany wymuszay przede
wszystkim decyzje niezale nych wobec polityków instytucji, zarówno krajowych (Trybuna Konstytucyjny), jak i zagranicznych (Komisja Europejska).
Ze wzgldu jednak na silne powizania wiata polityki z rynkiem mediów,
zmiany te czsto miay charakter powierzchowny inie wpyway 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 z2005 roku, który zmodykowa niektóre
zapisy zprawa nr 112. Rai, jako nadawca ocharakterze publicznym, jest zobowizany tak e do przestrzegania tzw. Umowy owiadczenie usug (Contratto di
Servizio), któr co trzy lata nadawca podpisuje zMinisterstwem Komunikacji.
Wniniejszym podrozdziale autor przedstawia tak e projekt ustawy nr 1825
przedstawionej wparlamencie 16 pa dziernika 2006 roku przez ówczesnego
ministra komunikacji, Paolo Gentiloniego. Cho zawarte w nim regulacje
prawne nie s obowizujcym prawem, s zgodne z zaleceniami Komisji
Europejskiej i w ocenie medioznawców zmierzaj do rzeczywistego rozwizania gównego problemu woskiego rynku telewizji, czyli duopolu.

Umowa midzy Rai a Ministerstwem Komunikacji
Contratto di Servizio46 podpisana 5 kwietnia 2007 roku skada si z7rozdziaów i 43 artykuów. Postanowienia zawarte w umowie dotycz misji
publicznej Rai, oferty programowej zarówno telewizji, jak iradia, multimediów,
realizacji programów dla okrelonych grup spoecznych, dla zagranicy, jakoci
technicznej nadawania, atak e postpujcego we Woszech procesu cyfryzacji.
46
Pena nazwa: Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero delle Comunicazioni
e la Rai – Radiotelevisione italiana s.p.a.
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Zgodnie zartykuem 4 rozdziau II telewizja publiczna przeznacza wustalanym rocznie czasie antenowym odpowiedni przestrze (liczon w procentach) dla poszczególnego typu programów, realizujc wten sposób tak e
swoj misj publiczn. Dokument wyró nia:
x Informacje (informazione) – wiadomoci krajowe i lokalne, zarówno
z ycia codziennego, jak inadzwyczajnych wydarze, informacje z ycia
instytucjonalnego iparlamentarnego.
x Publicystyka i analizy (approfondimento) – dodatkowe materiay informacyjne uzupeniajce prezentowane wiadomoci, rubryki tematyczne
majce na celu zgbienie zagadnie, debaty, talk show, reporta e zbiecych wydarze krajowych i zagranicznych, tak e wa nych z punktu
widzenia ycia spoecznego, bezpieczestwa mieszkaców, prawa, debaty
ikonfrontacje polityczne, kulturalne ireligijne.
x Praca, komunikacja spoeczna, u yteczno publiczna (lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità) – transmisje dedykowane rynkowi pracy,
spoecznociom, budowaniu potrzebie wspópracy ijednoci spoecznej,
propagowaniu postaw obywatelskich, przedstawianie kobiet wwiecie
wspóczesnym, ze szczególnym uwzgldnieniem ich pozycji w yciu
spoecznym izawodowym.
x Promocja kultury iedukacji (promozione culturale, scuola e formazione) –
programy powicone historii, tradycjom, dziedzictwu narodowemu,
audycje dokumentalne zawierajce treci literackie inaukowe, edukujce wzakresie nowych technologii, internetu, multimediów, transmisje dotyczce nowoci i zmian w systemie szkolnictwa, promowanie
edukacji zarówno wród ludzi modych (iich rodzin), jak istarszych.
x Turystyka i walory terytorialne kraju (turismo e qualità del territorio) –
audycje zachcajce do podró owania ieksperymentowania zró nymi
zaktkami kraju, proponujce szlaki turystyczne wzale noci od cech
podró ujcych (np. ich wieku), rodzaju podró y czy czasu wolnego,
programy motywujce do podró y kulturoznawczych, umo liwiajcych
poznanie tradycji regionów, ich sztuki, historii, religii, eksponowanie
Woch tak e na arenie midzynarodowej, promowanie hasa made in Italy.
x Rozrywka (spettacolo) – audycje ocharakterze kulturalnym irozrywkowym ze szczególnym uwzgldnieniem ich formy artystycznej, dotyczce
teatru, taca, poezji, prozy, muzyki we wszystkich jej odmianach, programy promujce wosk scen muzyczn, tak e jej nowych uczestników.
x Sport – audycje sportowe krajowe i midzynarodowe, transmisje na
ywo, uwzgldniajce tak e dyscypliny inne ni popularna na pówyspie
pika no na, relacje i wiadomoci z dyscyplin olimpijskich, programy
podsumowujce mijajcy tydzie wwiecie sportu, tak e amatorskiego.
x Modsi widzowie (minori) – programy dedykowane dzieciom inastolatkom, pouczajce iksztatujce, tak e przez rozrywk, zuwzgldnieniem
rozwoju zycznego, psychicznego ietycznego modych ludzi.
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x Promocja audiowizualna (promozione dell’audiovisivo) – produkcje fabularne, lmy penometra owe, krótkometra owe, seriale, produkcje kinematograczne, kreskówki, serie dokumentalne, pochodzenia zarówno
woskiego, jak ieuropejskiego, promowanie programów audiowizualnych, nowych twórców woskiej kinematograi.47
Zgodnie z Contratto di Servizio nadawca publiczny jest zobowizany do
nadawania wszystkich wy ej wymienionych typów programów w stopniu
nie mniejszym ni 65 proc. czasu antenowego w skali roku na wszystkich
kanaach ogólnokrajowych i w stopniu nie mniejszym ni 80 proc. w cigu
roku na kanale trzecim. Audycje musz by emitowane w ró nych stacjach
ozasigu krajowym, midzy godz. 6.00 a24.00, tak e wgodzinach wy szej
ogldalnoci iprime-time. Ponadto wgodz. 7.00–22.30 kanay ogólne zobowizane s do emisji programów ocharakterze familijnym, czyli niezawierajcych
przemocy iniewzbudzajcych leku iterroru.
Artyku 8 omawianego dokumentu nakazuje z kolei emitowanie programów dla osób z pewnymi dysfunkcjami, np. zaburzeniami suchu. Std Rai
zobowizana jest do emitowania przynajmniej raz dziennie jednego wydania
dzienników Tg1, Tg2 iTg3 ztumaczeniem na jzyk migowy iznapisami.
Contratto di Servizio du o uwagi powica tak e dziaalnoci Rai dla zagranicy. Wmyl artykuu 9 nadawca publiczny zobowizuje si do promowania
irozpowszechniania na wiecie wiedzy ojzyku woskim, kulturze igospodarce Woch. Musi równie uczestniczy wprogramach ocharakterze narodowym i midzynarodowym, które przedstawiaj woskie dziedzictwo kulturowe i artystyczne, ze szczególnym uwzgldnieniem inicjatyw w obszarze
basenu Morza ródziemnego ikrajów graniczcych zWochami. Jako nadawca
publiczny kraju nale cego do Unii Europejskiej, Rai ma obowizek promowania Wspólnoty Europejskiej iKomisji Europejskiej.
Jak ju zostao wczeniej wspomniane, umowa nakazuje koncernowi promowanie kinematograi. Co najmniej 15 proc. rocznego przychodu Rai musi
inwestowa w produkcje kinowe, fabularne, seriale, kreskówki, dokumenty,
audycje promujce kino, transmisje kulturalne (tak e na ywo). Ztej kwoty
nie mniej ni 20 proc. musi przeznaczy na sale kinowe, kolejne minimum
4 proc. na lmy dokumentalne woskie i europejskie, i co najmniej 5 proc.
na kreskówki lub lmy animowane dla dzieci.
Cay rozdzia IV (17 artykuów) Contratto di Servizio powicony jest technologii, jakoci nadawania icyfryzacji. Wmyl artykuu 16 nadawca publiczny
zobowizany jest do zapewnienia dostpu do sygnau analogowego dla co najmniej 99 proc. woskiej populacji ico najmniej 97 proc. wprzypadku trzeciego
kanau ocharakterze regionalnym. Rai zobowizuje si tak e do inwestowania
wcyfryzacj istopniowego 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 nakada na publicznego nadawc tak e obowizek
regularnego raportowania. Rai zobowizana jest bowiem wobec Ministerstwa
Kultury, AGCOM48 i komisji parlamentarnej do przekazywania co pó roku
raportu zprocentowego zapenienia czasu antenowego poszczególnymi programami wypeniajcymi misj publiczn. Ponadto na pocztku czerwca ka dego roku koncern musi przedstawi Ministerstwu Gospodarki i Finansów
sprawozdanie nansowe ze swojej dotychczasowej dziaalnoci49.

Prawo Gasparriego i ustawa nr 155
Prawo Gasparriego, a waciwie prawo nr 112, uchwalone 3 maja 2004
roku50 jest podstawowym aktem prawnym regulujcym rynek medialny we
Woszech. W5 rozdziaach i29 artykuach zostay zawarte zagadnienia dotyczce rynku prasy imediów elektronicznych. Wiele zprzedstawionych rozwiza prawnych wprawie Gasparriego zostao podtrzymanych tak e wdekrecie
nr 177 z maja 2005 roku, odnoszcym si do rynku radiowo-telewizyjnego.
Jego uchwalenie byo konieczne ze wzgldu na implikacj zapisów zawartych
wunijnych dyrektywach, których zabrako wprawie Gasparriego. Wdekrecie
nr 177 wprowadzono m.in. rozró nienie midzy nadawcami, zjednej strony
ocharakterze informacyjnym, zdrugiej ocharakterze komercyjnym, gwarancj pluralizmu iposzanowanie praw czowieka. Nie wniós on jednak zmian
w wa niejszych artykuach dotyczcych limitów koncentracji, które zostay
scharakteryzowane poni ej.
Poniewa prawo Gasparriego od pocztku wzbudzao wiele kontrowersji,
zanim doszo do jego uchwalenia, przeszo blisko pótoraroczn drog legislacyjn.
Wtym czasie bowiem odbyo si 6 odczytów dokumentu, zgoszono wsumie
ponad 14 tys. poprawek, akomisja zbieraa si na posiedzeniach blisko 90 razy.51
Jako akt najwa niejszy we woskim systemie radiotelewizyjnym ustawa
gwarantuje dostp wszystkim odbiorcom do przekazów medialnych, a tym
samym zakaz dyskryminacji kogokolwiek. Gwarantuje transmisje zposzanowaniem godnoci czowieka i ycia, zabraniajc jednoczenie audycji zawierajcych szyfrowane wiadomoci bd ocharakterze podprogowym (wpywajcym
na przetwarzanie komunikatu), nakaniajcych do nienawici, przeladowa
rasowych, pciowych ireligijnych. Wmyl ustawy zapewniona jest tak e ró 48
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – urzd nadzorujcy rynek komunikacji
we Woszech.
49
Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai – Radiotelevisione italiana s.p.a., 5 kwietnia 2007 r.
50
Pena 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 irzetelna telesprzeda , transmisje sponsorowane respektujce odpowiedzialno i autonomi dostawcy treci, prawo
do sprostowania, gdy audycja narusza prawd bd aspekty moralne.
Ustawa nr 112 zawiera tak e pewne postanowienia ogólne w zakresie
dostpnoci do informacji, pluralizmu politycznego (szczególnie w okresie
kampanii wyborczych), atak e zapewnia emisj ocjalnych wystpie organów pastwowych.
Jednak z punktu widzenia konkurencyjnoci i pozycji rynkowej najwa niejszy jest rozdzia II ustawy Gasparriego. Artyku 15, ustp 2 dotyczcy
limitów przychodów zdziaalnoci mówi, co nastpuje:
„Mimo zakazu tworzenia pozycji dominujcej na poszczególnych rynkach, które
tworz zintegrowany system komunikacyjny, podmioty kwalikowane 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 bezporednio lub przez jednostki zale ne
bd odnoszce si do art 2, pkt 17 i18 ustawy nr 249 z1997 r., osiga dochodów
wwysokoci powy ej 20 proc. cakowitych przychodów ze zintegrowanego systemu
komunikacyjnego”52.

W praktyce zapis ten oznacza, e aden nadawca telewizyjny nie mo e
przekroczy limitu koncentracji przychodów z dziaalnoci na poziomie 20
proc. (próg podtrzymany z przyjtej w 1997 roku ustawy nr 249 (prawo
Meccanico). Ustawa zmienia jednak obszar uzyskiwania przychodów, rozszerzajc go tak e oinne media iwprowadzajc termin zintegrowanego systemu
komunikacji53, legalizujc tym samym przychody przekraczajce 20-procentowy próg zsektora telewizyjnego.
„Dochody, októrych mowa wpkt 2, wynikaj znansowania usug publicznych
radiofonii i telewizji przez Skarb Pastw, z tytuu reklam na poziomie krajowym
ilokalnym, ztelesprzeda y, od sponsorów, zdziaalnoci zrealizowanej wpunktach
sprzeda y (…) ztytuu oferty patnej telewizji, subskrypcji ize sprzeda y gazet iczasopism, w tym ksi ek i produktów rynku fonogracznego, a tak e z agencji prasy
na poziomie krajowym, z wydawnictw elektronicznych, równie za porednictwem
Internetu iztytuu wykorzystania lmów wró nych formach publicznych”54.

Zdaniem ekspertów na tak szeroko pojtym rynku komunikacji pozycja dominujca 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 fonograczny, internet iinne media elektroniczne.
52

Art. 15, ust. 2, ustawy nr 112, opublikowanej w Dzienniku Ustaw (Gazzetta
Ufciale) 3 maja 2004 roku.
53
SIC – Sistema Integrato delle Comunicazioni.
54
Art. 15, ust. 3, ustawy nr 112, opublikowanej w Dzienniku Ustaw (Gazzetta
Ufciale) 3 maja 2004 roku.
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Prawo Gasparriego rozwizuje tak e problem limitu koncentracji udziaów w rynku. Jest to oczywicie rozwizanie z punktu widzenia koncernów
Rai i Mediaset, bo w rzeczywistoci problem pozostaje, ale nieobwarowany
prawem. Dokument znosi bowiem 20-procentowy limit koncentracji sieci
telewizyjnych55 iuchyla obowizek przeniesienia trzeciego kanau ozasigu
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 obowizywa ma od momentu „cakowitego dokonania
na poziomie krajowym przydziau czstotliwoci radiowych i telewizyjnych
wtechnologii cyfrowej”56.
Ustawa wdu ym stopniu odnosi si tak e do Rai jako nadawcy publicznego, okrelajc zadania koncernu, misj publiczn ireform organizacji administracyjnej, czemu powicony jest cay rozdzia 4. Jedn z istotniejszych
zmian wprowadza ustp 9 artykuu 20, który mówi onowym sposobie wyboru
prezydenta Rai:
„Komisja Parlamentarna wramach nadzoru nad ogólnym kierunkiem irozwojem
usug radiowo-telewizyjnych wskazuje siedmiu czonków z si gosu ograniczon
do jednego; pozostaych dwóch czonków, w tym Prezesa, wskazuje akcjonariusz
wikszociowy. Nominacja Prezesa staje si wi ca po uzyskaniu pozytywnej opinii
wyra onej wikszoci dwóch trzecich gosów czonków Komisji Parlamentarnej”57.

Taki zapis oznacza, e prezes wskazywany jest przez akcjonariusza wikszociowego, awic bezporednio wybierany przez ministra gospodarki inansów,
bowiem to jego ministerstwo ma 99,56 proc. udziaów wtelewizji publicznej.
Pozostae wadze Rai wybierane s przez parlament i rzd. Ustawa jednak
przewiduje prywatyzacj publicznego nadawcy, co miaoby nastpowa stopniowo iwraz zkolejnym etapem gos czonków desygnowanych przez wadze
pastwowe byby zmniejszany proporcjonalnie. Sama natomiast prywatyzacja
Rai miaaby su y dostosowaniu koncernu do warunków rynkowych iuniezale nieniu wobec polityków (art. 21, rozdz. 4)
Mimo wielu kontrowersji prawo Gasparriego uchodzi we Woszech za
akt wychodzcy naprzeciw nowym technologiom i cyfryzacji. Wiele miejsca
powica procesowi przejcia z nadawania analogicznego na cyfrowe i konwergencji midzy nadawaniem radiowo-telewizyjnym asektorem telekomunikacyjnym (cay rozdz. 5). Zakada odejcie od przydzielania licencji krajowych na rzecz atwych rejestracji, samo za nadawanie ma by wczone do
sektora komunikacyjnego, tworzc wspomniany ju wczeniej zintegrowany
55

Taki zapis zosta zawarty wart. 2, ust. 6, ustawy nr 249, opublikowanej wDzienniku Ustaw (Gazzetta Ufciale) 31 lipca 1997 r.
56
Fragment z art. 15, ust. 1, ustawy nr 112, opublikowanej w Dzienniku Ustaw
(Gazzetta Ufciale) 3 maja 2004 r.
57
Art. 20, ust. 9, ustawy nr 112, opublikowanej w Dzienniku Ustaw (Gazzetta
Ufciale) 3 maja 2004 r.
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system komunikacji. Taka struktura rynku ma te wedug autorów dokumentu
odpowiada na unijn koncepcj wolnego rynku usug.
Ustawa nr 112 likwiduje tak e tzw. limity wasnociowe wzakresie posiadania ró nych typów mediów. Dotychczas nadawca posiadajcy sie ogólnokrajow 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 obowizuje zakaz
inwestowania wnadawanie radiowo-telewizyjne.
Dosy ogólnie natomiast ustawa odnosi si do pluralizmu irynkowej dominacji (wodró nieniu do koncentracji udziaów iprzychodów). Tu prawo zakazuje nadu ywania dominujcej pozycji, która mogaby zagrozi pluralizmowi
mediów. Aten musi by zachowany zgodnie zart. 5, rozdz. 1). Wtym celu
prawo interwencji pozostawia regulatorowi – AGCOM i urzdom ds. rynku
ikonkurencji (art.13, rozdz. 1).

Prawo Gentiloniego
Projekt ustawy nr 1825 zaprezentowany we woskim parlamencie 16 pa dziernika 2006 roku przez ówczesnego ministra komunikacji Paolo Gentiloniego
jest odpowiedzi na zarzuty Trybunau Konstytucyjnego iKomisji Europejskiej
wstosunku do trwajcego od lat we Woszech duopolu rynkowego. Wdu ym
stopniu bazuje na omówionym powy ej uchwalonym w 2004 roku prawie
Gasparriego, atak e dekrecie nr 177 opublikowanym wDzienniku Ustaw 31
lipca 2005 roku.59 Projekt ustawy Gentiloniego nie zd y wej w ycie ze
wzgldu na przedwczesny upadek rzdu Romano Prodiego. Ze wzgldu jednak
na pozytywn opini ze strony Komisji Europejskiej i wielu midzynarodowych organizacji, tre ustawy zostanie pokrótce omówiona. Sam dokument
skada si z 8 artykuów, w których zostay zawarte najwa niejsze przepisy
regulujce rynek radiowo-telewizyjny irynek mediów cyfrowych.
Artyku 1 odnosi si do konstytucyjnych podstaw systemu telewizyjnego:
pluralizmu ikonkurencji. Deniuje te dat przejcia na technologi cyfrow
– do koca listopada 2012 roku. Jednak z punktu widzenia owej konkurencyjnoci rynku istotny jest artyku 2, ustp 1:
„Do dnia 30 listopada 2012 r., a tym samym do cakowitej konwersji sieci na technologi cyfrow, osignicie, take przez jednostki zalene lub powizane, wyszych przychodów
zreklam ni 45 proc. cakowitych przychodów brany reklamy telewizyjnej wykazanych wsieciach naziemnych analogowych, cyfrowych satelitarnych i kablowych, jest zakazane na mocy
58

Artyku 15, ust. 6 mówi o zakazie prowadzenia dziaalnoci wydawniczej prasy
codziennej nadawcy telewizyjnemu do koca 2010 roku.
59
Testo unico della radiotelevisione, opublikowany wDzienniku Ustaw nr 208, 7 wrzenia 2005 r., Supplemento Ordinario nr 150.
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art. 43 ujednoliconego tekstu dot. sektora radiotelewizyjnego, o którym mowa w dekrecie nr
177 z31 lipca 2005 roku”60.

Powy szy zapis oznacza zniesienie 20-procentowego limitu przychodów
z zintegrowanego systemu komunikacji, a wprowadza do czasu cakowitego
zakoczenia procesu cyfryzacji nowy, 45-procentowy limit przychodów zsektora cile telewizyjnego: zarówno zsieci naziemnych analogowych, jak icyfrowych, satelitarnych ikabli. Sam za nazw zintegrowanego systemu komunikacji zamienia na sektor komunikacji.
Artyku 3 odnosi si w pewnym stopniu do aspektów technicznych,
dostpu do infrastruktury szerokopasmowej, ale tak e do organizacji rynku
przed pen cyfryzacj i po przeprowadzeniu tego procesu. Ust. 4 omawianego artykuu zawiera tak e bardzo wa ne rozwizanie problemu koncentracji
udziaów na rynku telewizyjnym, co zostao pominite wustawie Gasparriego:
„Wcigu dwunastu miesicy od terminu okre lonego wustpie 2, nadawcy posiadajcy wicej
ni dwie stacje telewizyjne ozasigu krajowym na czstotliwo ciach naziemnych analogowych,
s zobowizani do przeniesienia swoich nadwyek zczstotliwo ci naziemnych na technologi
cyfrow lub na inne platformy transmisji wtechnologii cyfrowej”61.

Dla dominujcych obecnie na rynku dwóch nadawców: Rai i Mediaset
oznaczaoby to przeniesienie po jednej ze stacji o zasigu krajowym (Rai 3
iRete 4) na platform cyfrow przed 2009 rokiem. Zkolei po przeprowadzeniu penego przejcia na odbiór cyfrowy nadawcy, rozumieni tu jako dostawcy
treci, nie mogliby wykorzystywa wicej ni 20 proc. cakowitych zdolnoci
transmisyjnych, oczym 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 dostawców sieci iczstotliwoci. To wedug autorów dokumentu miaoby dopuci
na rynek nowe podmioty.
Zkolei artyku 4 okrela zasady bada suchalnoci iogldalnoci mediów,
a tak e stopnia ich rozproszenia. Zobowizuje rzd w cigu 6 miesicy od
wprowadzenia ustawy w ycie do wydania dekretu umo liwiajcego AGCOM
mierzenia wspomnianych wy ej wska ników woparciu onastpujce kryteria:
x wspieranie konkurencji ipluralizmu wsystemie komunikacji;
x badania suchalnoci iogldalnoci odpowiadaj uniwersalnym kryteriom, z uwzgldnieniem liczebnoci grupy badawczej i odpowiedniej
metody;
x spójno stosowanych metod zwykorzystywanymi mo liwociami technicznymi iistniejcymi platformami nadawczymi.
60

Art. 2, ust. 1 projektu ustawy nr 1825 zaprezentowanej we woskim parlamencie
16 pa dziernika 2006 roku, zwany dalej prawem Gentiloniego.
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Art. 3, ust. 4 projektu ustawy nr 1825 zaprezentowanej we woskim parlamencie
16 pa dziernika 2006 roku, zwany dalej prawem Gentiloniego.
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Artyku 5 prawa Gentiloniego wspomina oogólnych zadaniach regulatora
AGCOM, prowadzonym nadzorze i mo liwoci stosowania sankcji wynikajcych z przepisów prawa. Ostatnie trzy artykuy dotycz postanowie kocowych iuchyle niektórych ustpów zartykuów m.in. ustawy Gasparriego
idekretu nr 177.
Przygotowujc 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 miaaby
si dokona wtrzech obszarach:
x oferta programowa – programy miayby sta si bardziej wyraziste
i odró niajce si od komercyjnej konkurencji poprzez zmian struktury nansowania publicznego nadawcy (ramówka zale na od wpywów
reklamowych);
x technologia – zwikszenie nakadów inwestycyjnych na technologi,
objcie pionierstwa wdziedzinie innowacji technologicznych;
x niezale no – wadze koncernu Rai powinny sta si mniej zale ne
wobec polityków irzdzcych.62
Projekt skada si z 15 artykuów, a ka dy odnosi si do dziaalnoci
publicznego nadawcy, poczwszy od denicji usugi publicznej w aspekcie
radiotelewizyjnym, poprzez status publicznego nadawcy, wadze koncernu,
ich wybór, kontrole izale no wobec Ministerstwa Gospodarki iFinansów,
czy w kocu nansowanie z abonamentu. Projekt zakada tak e utworzenie
tzw. karty misji publicznej, która miaaby obowizywa przez sze lat.63
Zgodnie z zao eniami projektu ustawy Gentiloniego skala przychodów
z tytuu reklam miaaby zosta zmniejszona (limit 45 proc. przychodów
reklamowych tylko zsektora telewizyjnego. Jeden zrozwa anych scenariuszy
zakada model, który sprawdza si wbrytyjskim systemie medialnym, gdzie
Channel 4 cakowicie utrzymuje si zreklam na rzecz innych kanaów dotowanych przez pastwo iutrzymujcych si zabonamentu. Przenoszc to na
woski grunt, Rai 2 mogoby si utrzymywa wycznie zreklam ikonkurowa
na rynku komercyjnym, podczas gdy Rai 1 iRai 3 miayby by kanaami wolnymi od komercji, utrzymujcymi si zabonamentu ifunduszy publicznych.64
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Padovani C., Digital Television in Italy: from duopoly to duality, Javnost, Lubljana,
2007 r.
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Mazzetti L., Il libro nero della Rai, zacznik II, Disciplina e organizzazione del Servizio
Pubblico Generale Radiotelevisivo, BUR Futuropassato, 2007 r.
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ROZDZIA 4

Konkurencyjno w warunkach duopolu

We woskim sektorze telewizyjnym o duopolu mówi si od blisko 20
lat. Trzeba jednak wyra nie podkreli , e nie jest to modelowy duopol, jaki
wykada si na lekcjach ekonomii. Nadawca publiczny nigdy nie bdzie wstanie wpeni konkurowa na tych samych zasadach ze stacjami prywatnymi ze
wzgldu na kilka czynników. Zjednej strony ogranicza go tzw. misja publiczna,
czyli wprzypadku Woch kontrakt, który wadze telewizji publicznej zawieraj z administracj pastwow, z drugiej natomiast jest wspónansowany
ze rodków publicznych, czyli z abonamentu, z którego nansowania nie
otrzymuj stacje prywatne.
Terminu duopol u ywa si jednak ze wzgldu na porównywalne mo liwoci wwalce owidza. Zarówno stacje publiczne, jak ikomercyjne czerpi zyski
zemitowanych reklam. Tak e ich oferty programowe s wpewnym stopniu
do siebie zbli one. We Woszech telewizja publiczna przesza wlatach 80-tych
proces komercjalizacji pod wpywem konkurencji stacji prywatnych. Std te
mo na mówi o duopolu, jednak z pewnymi wyjtkami, wynikajcymi ze
struktury mediów – nie tylko we Woszech, ale te wielu krajach na wiecie.

Misja publiczna i pro le programowe
kanaów Rai
Stacje koncernu Rai jako nadawcy publicznego, musz spenia wymogi
prawne i ustawowe w zakresie emitowanych programów. Jak zostao wspomniane w trzecim rozdziale niniejszej publikacji, Rai musi wywizywa
si z zapisanej ustawowo misji publicznej, która zostaa wyartykuowana
wContratto 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 wypeniaj czas antenowy w73,3 proc.65 Pozosta cz ramówki zajmuj
65

Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

47

tzw. inne programy, awród nich m.in. reality show, wielkoformatowe programy rozrywkowe, produkcje amerykaskie etc. Procentowy udzia poszczególnych typów programów wdobowej ramówce przedstawia poni szy schemat.
Rys. nr 6: Udzia rodzajów programów wczasie antenowym stacji naziemnych Rai
w2010 roku.

ródo: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

Jak wynika z powy szych danych, najwicej czasu antenowego wród
programów speniajcych kryterium misyjnoci, nadawca publiczny przeznacza na informacje i analizy, tak e o charakterze publicystycznym – w sumie
ponad 25 proc. dziennej ramówki. Taki stan rzeczy to efekt przede wszystkim czstych wyda na ka dym z trzech kanaów serwisów informacyjnych
– Telegiornale, atak e programów publicystycznych typu Porta aporta (Rai 1)
czy emitowany do poowy 2011 roku Annozero (Rai 2). Istotn cz ramówki,
bo ponad 11 proc., zajmuj tak e audycje dedykowane, tzw. u ytecznoci
publicznej, dotyczce sektora usug, pracy, spoeczestwa. Wtego typu programach specjalizuje si Rai 1.
Zgodnie z Contratto di Servizio, cz programów na kanaach Rai
(9,2proc.) przeznaczona jest dla modszych widzów, np. Il bambino della domenica (Rai 1) czy Trebisonda na Rai 3. Niewiele mniejszy udzia wczasie antenowym zajmuj produkcje fabularne, kinowe iseriale, które wspóprodukcje
m.in. pion Rai Fiction (m.in. Don Matteo czy La partita del cuore).
Po ok. 7 proc.66 wramówce nadawcy publicznego zajmuj programy sportowe iedukacyjno-kulturalne. Jednymi znajbardziej znanych tego typu audycji
66
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Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

s La Domenica sportiva czy 90. minuto. Kanay Rai transmituj tak e wa niejsze wydarzenia sportowe, np. mistrzostwa wpice no nej, rozgrywki ligowe,
czy te wycigi Giro d’Italia. Wród oferty edukacyjnej nale y przede wszystkim wymieni kultowy z okresu neotelewizji SuperQuark (wówczas Quark)
powicony nauce itechnologii.
Najmniej, bo ok. 1,5 proc.67 nadawca publiczny przeznacza na programy
dotyczce turystyki irozrywki. Trzeba jednak wtym miejscu podkreli , e nie
chodzi tu orozrywk masow, czyli wielkoformatowe widowiska czy reality
Rys. nr 7: Udzia rodzajów programów wczasie antenowym poszczególnych stacji
Rai w2010 r.

ródo: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.
67
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show, ale okultur bardziej wysublimowan, czyli teatr, taniec, poezja, muzyka
etc. Tak e niewiele jest programów turystycznych, podró niczych, odkrywajcych zaktki Woch. W tej tematyce nadawca publiczny koncentruje si
gównie na swoim internetowym kanale tematycznym – Rai Viaggi & Paesi.
Najwicej za to, bo blisko 27 proc.68 czasu antenowego zajmuj programy klasykowane jako inne. Nale y tu wymieni wszelkiego rodzaju reality
show (np. L’isola dei famosi), widowiska realizowane zdu ym rozmachem (np.
Ballando con le stelle), atak e fabularne produkcje zagraniczne, nieklasykowane
jako kino europejskie, azatem amerykaskie seriale (np. Desperate Housewives),
tzw. opery mydlane, lmy fabularne (np. Spiderman) etc.
Z analizy ka dego kanau osobno wynika, e w 2010 roku najbardziej
misyjnym by Rai 3, który realizuje tego typu programy na poziomie 91,9proc.
czasu antenowego. Znacznie bardziej komercyjne s: Rai 1, którego wska nik
misyjnoci wyniós 60 proc., a tak e Rai 2., gdzie udzia programów speniajcych misj publiczn wyniós 67,4 proc. Poni szy wykres przedstawia,
jak wposzczególnych stacjach rozkada si czas antenowy wedug kryterium
programowego.69
Z powy szej statystyki wynika do wyra ny podzia w zakresie tematycznym trzech stacji naziemnych koncernu Rai. Jako stacja speniajca misj
publiczn, Rai 3 stawia przede wszystkim na edukacj, kultur, programy
u ytecznoci publicznej iksztatujce postawy obywatelskie, atak e wnieco
mniejszym stopniu na promocj audiowizualn i programy dla modszych
widzów. Istotny procent czasu antenowego stanowi te informacje ipublicystyka, która dotychczas zbieraa najlepsze oceny sporód wszystkich kanaów
publicznego nadawcy. Trzeba jednak pamita o tym, e niektóre programy
(np. serwis informacyjny TgR) maj zakres przede wszystkim regionalny.
Dwa pozostae kanay oferuj znacznie wicej programów komercyjnych.
Cho procentowo jest ich nieco wicej na Rai 1, to jednak Rai 2 sporód
trzech kanaów jest najbardziej skomercjalizowany. Na pierwszym kanale koncernu przewa aj informacje, analizy, programy publicystyczne iu ytecznoci
publicznym. Rai 1 peni tu rol swego rodzaju areny wymiany pogldów iopinii (uzale nionej jednak od polityków). Wminimalnym stopniu pojawiaj si
programy dla dzieci, sport czy rozrywka. Z inn ofert z kolei wychodzi do
widzów Rai 2, wktórego ramówce du y udzia stanowi programy dla dzieci
imodzie y – prawie 20 proc., atak e wiadomoci sportowe itransmisje na
ywo. I podobnie jak w przypadku Rai 1, tak e na drugim kanale dominuj
programy nieklasykowane do adnej kategorii audycji speniajcych misj
publiczn. Zauwa alne tak e podobiestwo we wszystkich trzech stacjach
dotyczy udziau informacji ianaliz wczasie antenowym. Zarówno na Rai 1,
jak iRai 2, wynosi on nieco ponad 20 proc.
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Ka dy ztrzech naziemnych kanaów ogólnokrajowych Rai ró ni si od siebie oferowanymi programami. Wyjtkiem s tu serwisy informacyjne, obecne
wofercie wszystkich trzech stacji. Ró na jest jednak specyka ich tworzenia.
Telegiornale 1 (Tg1) jest uznawany za agowy serwis informacyjny koncernu Rai, co poniekd zostao uksztatowane historycznie – to pierwszy program informacyjny we woskiej telewizji. Wiadomoci wnim podawane maj
przede wszystkim charakter newsowy iinformacyjny. Zazwyczaj na pierwszym
miejscu przedstawiana jest informacja dnia, tzw. jedynka, pierwsza strona
(prima pagina), nastpnie informacje polityczne, najczciej zparlamentu lub
rzdu, awdalszej kolejnoci informacje krajowe (cronaca nazionale), zagraniczne
(cronaca estera), spoeczne i sportowe. W cigu dnia pojawia si dwanacie
wyda serwisu, które zajmuj ok. 15 proc. dziennego czasu antenowego Rai 1.
Telegiornale Due (Tg2) koncentruje si z kolei na analitycznym ujciu
informacji. Pojawiaj si tu zarówno materiay informacyjne relacjonujce
najwa niejsze wydarzenia, jaki i obyczajowe, medyczne, gospodarcze, kulturowe, ze wiata mody. Wieczorami emitowane jest wydanie specjalne serwisu – Tg2punto di vista (Tg2 punkt widzenia). Trzynacie wyda Tg2 zajmuje
wsumie ok. 13 proc. czasu antenowego Rai 2.
Na tym tle podobny udzia informacji wramówce prezentuje Rai 3, bowiem
blisko 15 proc. Trzeba tu jednak podkreli , e prawie 19 proc. zajmuj programy analityczne emitowane na trzecim kanale. Taka sytuacja spowodowana jest tym, e na Rai 3 poza serwisem Telegiornale 3 (Tg3) jest tak e
emitowany TgR (Telegiornale Regionale), realizowany przez regionalne redakcje nadawcy publicznego wcaym 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 wdu ym stopniu na wiadomoci zzagranicy.
Ka dy kana koncernu Rai oferuje programy, które musz rywalizowa
zramówk konkurencyjnych stacji komercyjnych Mediaset. Wostatnich latach
s to wdu ym stopniu wielkoformatowe widowiska, które woska telewizja
„zaimportowaa” jeszcze wokresie neotelewizji. To równie programy publicystyczne, seriale iaudycje – tak e te, które przed laty cieszyy si ogromn
popularnoci i obecnie s wznawiane. Oferta poszczególnych kanaów Rai
ró ni si od siebie tak, by nie konkurowa midzy sob otego samego widza.
Tzw. grupa docelowa i prol ka dego kanau z osobna zostay scharakteryzowane poni ej.

Rai 1
Jako pierwszy kana we woskiej telewizji, Rai 1 od pocztku by dedykowany 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 spoeczny. Std poow czasu anteno51

wego zajmuj programy rozrywki masowej oraz produkcje lmowe iseriale,
zarówno krajowe, jak izagraniczne. Istotny udzia, bowiem blisko 19-procentowy, maj te audycje otematyce spoecznej. Zanalizy oferty programowej
wynika, e sporód trzech kanaów nadawcy publicznego, Rai 1 przeznaczony
jest dla bardziej wymagajcego audytorium. Sam koncern okrela pierwszy
program jako stacj czc tradycj iinnowacj, zdu ym naciskiem na produkcj lmow iseriale.
Rys. nr 8: Udzia rodzajów programów wczasie antenowym stacji naziemnych Rai 1.

ródo: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

Do najwa niejszych programów emitowanych wostatnich latach na tym
kanale zalicza si:
x Porta aporta – jeden znajbardziej znanych programów publicystycznych
we woskiej telewizji, emitowany na antenie Rai 1 od 22 stycznia 1996
roku. Gospodarzem programu jest Bruno Vespa, który zaprasza do studia znanych publicystów i polityków, podejmujc z nimi dyskusje na
tematy bie ce: wa ne zpunktu widzenia politycznego ispoecznego.
Wydania specjalne powicone s wydarzeniom nadzwyczajnym np.
zpowodu mierci papie a Jana Pawa II bd ataku na premiera Woch,
Silvio Berlusconiego przed katedr wMediolanie. Ka de wydanie Porta
aporta trwa blisko dwie godziny, aprzecitna ogldalno wynosi ok.
20 proc. Gociem pierwszego odcinka by Romano Prodi, wówczas
kandydat na szefa rzdu.
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x 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 iwycofania si zaoferowan nagrod pieni n. Program produkowany przez holendersk rm
Endemol, doczeka si swoich edycji wwielu krajach na caym wiecie.
x Ti lascio una canzone – program rozrywkowy typu talent show. Dzieci
wwieku od 10 do 16 lat piewaj najwiksze woskie przeboje od lat
50-tych do 90-tych na deskach teatru Ariston w Sanremo. Tytu programu pochodzi od nazwy utworu woskiego piosenkarza Gino Paoliego,
który w 1985 roku wykona go z Ornell Vanoni. Widowisko cieszy
si du  popularnoci we Woszech – jego ogldalno wynosi blisko
30proc.71 Gospodarzem show jest gwiazda woskiej telewizji, Antonella
Clerici. W2010 roku zostaa wyemitowana trzecia edycja programu.
x Ciak… si canta! – kolejny muzyczny program, w którym uczestnicy
przygotowuj klip video zpiosenkarzami, których najwiksze sukcesy
przypady na lata 60-te i70-te. Jednym zprowadzcych jest Emanuele
Filiberto di Savoia, wnuk ostatniego króla Woch, Umberto II. Podobnie
jak wprzypadku Ti lascio una canzone, dotychczas odbyy si trzy edycje
programu.
x La prova del cuoco – turniej kulinarny emitowany na Rai 1 od 2000roku.
Uczestnicy konkuruj ze sob na najlepiej przygotowan potraw.
Program realizowany na licencji BBC, jest odpowiednikiem formatu
Ready Steady Cook. Przez osiem lat gospodarzem bya Antonella Clerici,
aobecnie turniej prowadzi Elisa Isoardi.
x Bontà sua – talk show, który po wielu latach powróci na anten Rai 1
w2010 roku. Bontà sua to kontynuacja hitowego wokresie neotelewizji
programu Bontà loro72. Tak jak przed wieloma laty, tak równie iteraz
gospodarzem audycji jest Maurizio Costanzo.
x Ballando con le Stelle – znane na caym wiecie taneczne show oparte
na brytyjskim formacie Strictly Come Dancing. Program prowadzi jedna
znajwikszych gwiazd woskiej telewizji, Milly Carlucci, atowarzyszy
jej Paolo Belli. Od 2005 roku odbyo si siedem edycji. Program ró ni
si jednak od znanego zpolskiej produkcji „Taca zgwiazdami”. Poza
wasnymi tacami uczestnicy bior udzia w innych konkurencjach
tanecznych, a jeden odcinek trwa od trzech do czterech godzin lub
70

WPolsce emitowany na antenie Polsatu wlatach 2005–2007 pod nazw Grasz czy
nie grasz?. Gospodarzem programu by Zygmunt Chajzer.
71
Dane zartykuu 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
dostpu: 8 maja 2010 r.
72
Wicej oprogramie wrozdz. II niniejszej pracy.
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du ej. W szóstej edycji show udzia wzi Ronn Moss, aktor znany
zroli Ridge’aForrestera wpopularnym we Woszech serialu Beautiful,
znanym wPolsce jako „Moda na sukces”.

Rai 2
Druga stacja koncernu Rai, cho ma podobny do Rai 1 udzia tzw. programów niemisyjnych wczasie antenowym, ró ni si od kanau pierwszego.
Zdecydowanie wikszy udzia wofercie programowej stanowi programy dla
dzieci i modzie y, a tak e audycje sportowe. Wczajc w to jeszcze ponad
30-procentowy udzia innych programów, pod kategori których kryj si ró ne
widowiska rozrywkowe iformaty typu reality show, rysuje si obraz najbardziej komercyjnej stacji sporód trzech ogólnokrajowych kanaów nadawcy
publicznego. Tu tak e gówna oferta jest kierowana do odbiorcy masowego,
cho znaczna jej cz to programy przeznaczone dla ludzi modych. Koncern
Rai okrela drugi kana jako stacj nowoczesn, odpowiadajc na potrzeby
aktywnego odbiorcy.
Rys. nr 9: Udzia rodzajów programów wczasie antenowym stacji naziemnych Rai 2.

ródo: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

Do najwa niejszych programów emitowanych wostatnich latach na antenie Rai 2 zalicza si:
x Annozero – program publicystyczny emitowany na antenie programu
drugiego od 2006 do 2011 roku. Gospodarzem audycji by Michele
Santoro, który zzaproszonymi go mi porusza tematy przede wszyst54

x

x

x

x

kim polityczne ispoeczne, nawizujce do bie cych wydarze. redni
poziom ogldalnoci wynosi ok. 20 proc.73 W sumie wyemitowano
sze sezonów programu. Program zosta zdjty z anteny w wyniku
koniktu prowadzcego zówczesnym premierem Silvio Berlusconim.
Voayger – program otematyce naukowej, ujtej gównie od strony archeologii. Emitowany od 2003 roku magazyn prowadzi Roberto Giacobbo.
We Woszech program zyska na tyle du  popularno , e od 2007
roku poszczególne serie mo na kupi na DVD. Powstay tak e jego
wersje tematyczne emitowane na Rai Due, m.in. dla modzie y Ragazzi
c’è Voyager czy Voyager Notte. Od 2009 roku program jest realizowany
pod patronatem woskiego Ministerstwa Kultury.
Quelli che il calcio – magazyn sportowy emitowany wprogramie drugim
od 1993 roku, a pod obecn nazw od 2006 roku. Obecnie gospodarzem audycji jest Simona Ventura. Tematyka poruszana w programie
dotyczy gównie woskiej ligi serii A.
La Storia siamo noi – magazyn historyczny skierowany przede wszystkim do modszych widzów. Omawiana wnim tematyka dotyczy historii
Woch XX wieku, ale nie tylko. Jeden zprogramów dotyczy ery rzdów
brytyjskiej premier Margaret Thatcher. Wprogramie prezentowane s
wywiady zlud mi minionej epoki, materiay 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 osobowoci, które mieszkajc na
wyspie wka dym tygodniu zmagaj si znowymi zadaniami. Co tydzie
z programu odpada jedna osoba. Gospodarzem formatu jest Simona
Ventura. Ka dy odcinek trwa ok. czterech godzin. Do 2010 roku wyprodukowano siedem edycji L’isola dei famosi.

Rai 3
Na tle obu wy ej wymienionych kanaów koncernu Rai, trzecia stacja
publicznego nadawcy ma zupenie inny charakter. Jak ju zostao wspomniane
wczeniej, Rai 3 przeznacza ponad 90 proc. swojego czasu antenowego na
programy realizujce misj publiczn okrelon wContratto di Servizio. Poza
informacjami wramówce dominuj analizy, edukacja, kultura, atak e tematy
spoeczne. To tak e kana, wktórym wiele uwagi powica si informacjom
regionalnym iprzekazom zposzczególnych regionów Woch74.
73

Dane zartykuu http://www.tvblog.it/post/19446/ascolti-tv-di-giovedi-22-aprile2010-quasi-6-mln-per-annozero-che-vince-la-serata-2389-donna-detective-al-1794-e-1880ris-roma-al-1645, data dostpu: 2 maja 2010 r.
74
Wród Wochów przywizanie do regionu jest bardzo silne, co wynika z historii
pówyspu ikultury. Wwielu regionach wcodziennej mowie u ywa si dialektów, czsto
zupenie niezrozumiaych dla mieszkaców innych regionów.
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Rys. nr 10: Udzia rodzajów programów wczasie antenowym stacji naziemnych Rai 3.

ródo: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

Do najwa niejszych programów emitowanych wostatnich latach na antenie Rai Tre zalicza si:
x Ballarò – jest programem typu talk show nadawanym na Rai 3 od
2002 roku. Prowadzcym jest Giovanni Floris. Ka dy program trwa
ponad dwie godziny, wczasie których trwa dyskusja na bie ce tematy
spoeczno-polityczne. Tytu Ballarò pochodzi od nazwy jednej z dzielnic Palermo. W ka dym programie prezentowane s wyniki sonda u
orodka Ipsos na omawiany waudycji temat. Jeden zchtniej ogldanych programów na kanale trzecim.
x Report – pótoragodzinny program skadajcy si z reporta y dziennikarskich ozró nicowanej tematyce: spoecznej, politycznej, tak e ocharakterze 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, amagazyn prowadzi Milena
Gabanelli. Program jest niskokosztowy, wjego realizacj zaanga owanych jest niewiele ponad 10 osób, dziennikarze przygotowujcy materiay pracuj przy nim jako freelancerzy.
x Che tempo che fa – program obecny w trzecim kanale od 2003 roku.
W pocztkowym okresie magazyn prezentowa bardzo szczegóowe
informacje dotyczce pogody wkraju iza granic. Wkrótce jednak format zmieniono i program sta si typowym talk show poruszajcym
najwa niejsze informacje wkraju, aprognoza pogody zajmuje pierwsze
kilka minut audycji. Gospodarzem programu jest Fabio Fazio.
56

x

Ulisse – magazyn dokumentalny obecny na Rai Tre od 2000 roku.
Tematyka dotyczy ró norodnych nauk, m.in. historii, prehistorii, antropologii, geologii, zyki, astronomii czy sztuki. Od 2009 roku w programie emitowana jest staa rubryka Leonadro da Vinci. Gospodarzem
programu jest Alberto Angela. Ka dy odcinek trwa ok. pótorej godziny.
x Mi manda Rai 3 – program o charakterze spoecznym. Tematyka dotyczy ochrony praw konsumentów, asam program jest ródem zarzutów
wobec administracji publicznej, opó nie w liberalizacji prawa, mao
przejrzystych przepisów regulujcych dostp do zatrudnienia, a tak e
nadu y nansowych. Magazyn emitowany jest na antenie Rai 3 od
1990 roku, aod 2004 roku prowadzi go Andrea Vianello. Ka de wydanie trwa dwie godziny.

Podsumowujc, poprzez analiz programów poszczególnych stacji koncernu Rai mo na dostrzec wiele podobiestw: obecno programów publicystycznych (Porta aporta, Annozero iBallarò), wielkoformatowych programy
rozrywkowych na Rai 1 i Rai 2 (Ballando con le stelle i X Factor), a zarazem
niewielki udzia programów powiconych turystyce i geograi kraju oraz
kulturze mniej popularnej, jak teatr czy sztuka. Podobiestwa te jednak dotycz – poza informacjami ipublicystyk, która jest domen woskiej telewizji
od zawsze – gównie programów komercyjnych, które maj konkurowa na
rynku zprywatnymi stacjami koncernu Mediaset.
Charakter oferty programowej iudzia stacji wrynku odzwierciedla upodobanie woskich telewidzów, cho wtym przypadku jest to trend zauwa alny
Rys. nr 11: Udzia stacji Rai na woskim rynku ogldalnoci w2010 roku.

ródo: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.
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tak e w innych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Programy
nastawione na rozrywk masow ciesz si najwikszym zainteresowaniem.
Std najwikszy udzia wrynku ma Rai 1, co potwierdza poni sze zestawienie.
Powy sze dane pokazuj równie , e woscy widzowie lubi nie tylko du e
widowiska muzyczno – taneczne, ale te lmy fabularne i seriale, obecne
wznacznym stopniu na Rai 1. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy si najbardziej misyjny Rai 3, cho jego udziay wrynku s porównywalne zRai 2.
Oferta programowa publicznego nadawcy budzi do sprzeczne emocje.
Zjednej strony niewiele wymagajcy odbiorcy masowi, zdrugiej strony eksperci, którzy zwracaj uwag na upolitycznienie treci prezentowanych na
kanaach Rai i nisk jako realizowanych programów. Koncern jest tak e
krytykowany za marnotrawienie publicznych pienidzy inieefektywne zarzdzanie kadrami.
Krytycy zwracaj uwag przede wszystkim na wysokie koszty i przerost
zatrudnienia. Tylko midzy rokiem 2002 a2007 koszty administracyjne wzrosy niemal e trzykrotnie – z 984 tys. euro do ponad 2,5 mln euro. Wyniki
nansowe zostatnich 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 wkoncernie Rai. Od
2006 roku liczba pracujcych wspóce osób przekracza 9,8 tys. W2009 roku
na t liczb skadao si m.in. blisko 3851 osób zatrudnionych przy produkcji
wczterech orodkach we Woszech: wRzymie, Mediolanie, Turynie iNeapolu,
atak e 25 dyrektorów, 368 kierowników, 470 pracowników biurowych, 1054
technicznych, 81 osób zajmujcych si organizacj programów, 250 operatorów,
287 monta ystów, 863 robotników, 76 wspomagajcych re yserów, 61 re yserów programowych, 44 techników, 6 asystentów programowych, 5 koordynatorów emisji, 4 dokumentalistów, 31 projektantów wntrz, 19 kostiumologów,
36 scenografów, 132 czonków orkiestry, 7 projektantów mody, 7 prezenterów i 25 konsultantów muzycznych. Dla porównania w tym samym czasie
w stacjach nale cych do grupy Mediaset zatrudnionych byo 4600 osób.75

Oferta programowa stacji komercyjnych
Mimo wielu podobiestw midzy telewizj publiczn a prywatn we
Woszech, prole programowe stacji komercyjnych ró ni si od oferty kanaów Rai. Trzeba wyra nie podkreli , e to prywatne media wprowadziy do
woskiej telewizji masow rozrywk iobok informacji jest to gówny ich lar.

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

Canale 5
Flagowa stacja koncernu Mediaset. Jest to kana o charakterze ogólnym, który kieruje swoj ofert do caych rodzin. W ramówce dominuje
rozrywka, informacje i wydarzenia sportowe. Do najwa niejszych produkcji
nale :
x Io Canto – talent show, w którym piewaj dzieci w wieku od 5 do
16lat. Gospodyni programu jest Gerry Scotti. Od 2010 roku zrealizowano trzy edycje. Widowisko cieszy si du  ogldalnoci ze rednim
udziaem na poziomie 24,5 proc.76.
x Zelig – program rozrywkowy realizowany w mediolaskim Teatro degli
Arcimboldi i prowadzony przez par komików: Claudio Bisio i Paola
Cortellesi. Jego nazwa pochodzi od mediolaskiego teatru kabaretowego. Poczwszy od 1997 roku przez pierwsze sze lat nadawany by
na kanale Italia 1. W 2003 roku jego emisja zostaa przeniesiona do
Canale 5.
x Amici – kolejny talent show, tym razem dla osób wwieku od 18 do 25,
które chc zosta piosenkarzami, aktorami lub tancerzami. Program
skada si z dwóch czci. W pierwszym etapie trwajcym kilka miesicy uczestnicy formuj grup uczniów, szkolcych si pod okiem trenerów. Druga cz to partie naowe, wktórych poparcia uczestnikom
udzielaj widzowie programu wgosowaniu. Program emitowany jest
od 2001 roku iod pocztku prowadzi go Maria De Filippi.
x Matrix – jeden z niewielu programów publicystycznych Mediaset.
Audycja istnieje od 2005 roku, a jego twórc by Enrico Mentana,
który wczeniej stworzy m.in. Tg5, a obecnie jest szefem informacji
wLa7. Aktualnie gospodarzem audycji jest Alessio Vinci, byy dyrektor
rzymskiej redakcji CNN.

Italia 1
Druga co do wielkoci stacja wkoncernie Mediaset. Jest skierowana gównie do ludzi modych, dlatego na jej antenie dominuj kreskówki, programy
muzyczne, sportowe, ze wiata show-biznesu i mody. Wród wa niejszych
programów wyró nia si:
x Le Iene – to program oparty na hiszpaskiej wersji Caiga quien caiga.
Emitowany we Woszech od 1997 roku. Audycja ma charakter rozrywkowo – informacyjny, przedstawia w sposób przemiewczy i niekonwencjonalny bie ce wydarzenia ze sceny krajowej imidzynarodowej.
Dziennikarze ledczy programu czsto posuguj si prowokacj isatyr.
Tytu Le Iene (Hieny) zosta zaczerpnity zlmu Quentin Tarantino otym
76
http://www.mediaset.it/corporate/televisione/italia/reti/reti_it.shtml, data dostpu:
8 listopada 2011 r.
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samym tytule, podobnie jak stroje prowadzcych: czarne garnitury,
krawaty, biae koszule oraz muzyka inicjujca program. Najnowsz edycj prowadz Ilary Blasi, Luca Argentero iEnrico Brignano.
x Colorado – program rozrywkowy na ywo emitowany od 2002 roku,
najpierw pod nazw Colorado Cafè Live. To poczenie kabaretu i skeczy, który w swojej formule przypomina audycj Zelig (dziennikarz
i medioznawca Aldo Grasso oceni, e Colorado to Zelig kategorii B).
Od 2004 roku nagrywany wmediolaskim Teatro delle Erbe. Ostatnie
edycje prowadz Paolo Rufni iBelen Rodriguez.

Rete 4
Oferta programowa trzeciego kanau koncernu Mediaset jest do zró nicowana i trudno j sklasykowa jednoznacznie. S tu zarówno programy
dla kobiet, jak idla m czyzn. Mo na tu zatem znale programy sportowe,
popularno-naukowe, rozrywkowe, aponadto produkcje lmowe itroch publicystyki. Zaliczaj si do nich m.in.:
x Quatro Grado – stosunkowo mody program na antenie Rete 4, bowiem
jest emitowany od 2010 roku. Autorzy koncentruj si na niewyjanionych zdarzeniach kryminalnych zostatnich 20 lat, które dzieliy opini
publiczn. Waudycji prezentowane s czsto niepublikowane wczeniej
materiay i wywiady. Program prowadzi Salvo Sottile we wspópracy
zSabrin Scampini iFrancesc Fogar.
x Top Secret – program traktujcy ozjawiskach paranormalnych. Audycja
czsto powicana jest zagadnieniom ycie po yciu czy odmiennym
stanom wiadomoci. Gospodarzem programu jest Claudio Brachino.77
Wyniki ogldalnoci koncernu Mediaset s niewiele mniejsze od jego
gównego konkurenta, Rai. Oile jednak cay sektor telewizji ogólnokrajowej
charakteryzuje wspomniany wczeniej duopol, o tyle w segmencie nadawców prywatnych mo na mówi omonopolu koncernu nale cego do rodziny
Berlusconich. Potwierdzaj to dane zarówno wodniesieniu do udziau dziennego, jak iprime-time.
Trzy kanay Mediasetu: Canale 5, Italia 1 iRete 4, dystansuj czwart co do
wielkoci stacj prywatn ozasigu ogólnokrajowym, La7 (nale c do Telecom
Italia Media). Nale y jednak si spodziewa wzrostu udziau tego stosunkowo
niewielkiego nadawcy nie tylko ze wzgldu proces przeprowadzany proces
cyfryzacji woskiej telewizji, ale te zpowodu polepszajcej si jakoci oferty
programowej kanau. Podobnie jak wlatach 80-tych obserwowano liczne transfery dziennikarzy ztelewizji publicznej do kanaów Berlusconiego, tak obecnie
ma miejsce podobny exodus, ale do stacji La7, czego efektem s nowe programy wramówce, prowadzone przez znane twarze woskiego dziennikarstwa.
77
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Materiay koncernu Mediaset.

Rys. nr 12: Udzia stacji prywatnych na woskim rynku ogldalnoci w2010 roku.

ródo: Bilans roczny Rai za rok 2010, Relazioni e bilanci al 31.12.2010, Gruppo Rai 2010.

La7
To jedna zniewielu stacji woskich, która mo e pochwali si dziaalnoci jeszcze przed zamaniem monopolu telewizji publicznej w poowie lat
70-tych. Kana powsta w 1974 roku jako Telemontecarlo (TMC) i nadawa
zterytorium Ksistwa Monako. Na mapie telewizyjnej Woch TMC nigdy nie
odgrywaa istotnej roli. Sytuacja zmienia si w 2001 roku, kiedy ówczesny
waciciel kanau, Vittorio Cecchi Gori, zdecydowa si go sprzeda obecnemu
wacicielowi, grupie Telecom Italia, zktórej wydzielono cz telewizyjn –
Telecom Italia Media. Jeszcze wtym samym roku podjto decyzj ozmianie
marki zTMC na znan dzi La7.
Na pocztku stacja miaa docelowo konkurowa zItalia 1. Jednak w2002
roku, po zmianach wacicielskich w grupie Telecom Italia, zapada decyzja
tak e o zmianie prolu La7. Zrezygnowano z du ej iloci muzyki, kreskówek irozrywki, na rzecz informacji ipublicystyki, które miay uczyni stacj
bardziej powa n i opiniotwórcz. Efekty zmian byy widoczne w kolejnych
sezonach. Pojawiy si nowe programy, cho same udziay w rynku wzrosy
nieznacznie – z ok. 2 proc. w 2002 roku do nieco ponad 2,7 proc. w 2005
roku. Wkolejnych latach jednak trend zosta utrzymany ipoziom ogldalnoci stopniowo si zwiksza.
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Rys. nr 13: Udziay wrynku ogldalnoci stacji La7 wlatach 2005–2010.

* ostatnie dane za czerwiec 2011 r.
rodo: dane statystyczne Auditel

Odnotowywany wostatnim rok wzrost udzia wrynku to zasuga zjednej strony procesu cyfryzacji, dziki któremu kana dociera do wikszej grupy
potencjalnych odbiorców, a z drugiej nowych programów i atrakcyjniejszej
ramówki. Obecnie wród wa niejszych programów emitowanych wLa7 wyró nia si:
x Omnibus – tzw. program pojemnik (contenitore), czyli poranne pasmo,
które zaczyna si od przegldu pracy, nastpnie emitowana jest prognoza pogody iserwis Tg La7, po którym rozpoczyna si Coffee Break,
codzienny program publicystyczny prowadzony przez Tizian Panella
iEnrico Vaime. Omnibus powsta w2002 roku wwyniku decyzji ozmianie prolu stacji.
x Otto e mezzo – program publicystyczny emitowany od 2001 roku. Pierwszy
sezon nosi nazw Diario di Guerra (Dziennik Wojenny) i koncentrowa
si gównie na dyskusjach powiconych amerykaskim bombardowaniom w Afganistanie. Obecnie w programie poruszana jest tematyka
bie cych wydarze, polityka, kultura, ekonomia ietyka. Gospodarzem
audycji jest Lilli Gruber.
x 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 tematów religijnych i historycznych. Jako uczestnicy debaty s zapraszani
gównie politycy, dziennikarze iekonomici.
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x G’Day – program satyryczno-polityczny, którego gospodarzem jest Geppi
Cucciari. Emisja pógodzinnej audycji ma miejsce przed gównym wydaniem serwisu Tg La7. Zaproszeni gocie wnietypowej scenerii (go jest
pokazywany wtelewizorze zamknitym wlodówce) poruszaj tematyk
bie cych wydarze. Program jest peen ironii iwsposób przemiewczy
odnosi si do komentowanej rzeczywistoci. Emisja G’Day ma miejsce
od 2011 roku.
x Italialand – program rozrywkowy, którego gospodarzem jest Maurizio
Crozza. Ka dy odcinek przypomina spektakl jednego aktora, wktórym
prowadzcy prezentuje skecze odnoszce si aktualnoci z ycia politycznego. Na antenie od jesieni 2011 roku.

Konkurencja niedoskonaa w walce o widzów
Rynek telewizyjny we woskiej panoramie mediów budzi obawy regulatorów od lat. Oile wcaym sektorze telewizyjnym ma miejsce rynkowy duopol,
otyle wsegmencie telewizji prywatnej mo na mówi omonopolu koncernu
Mediaset, nale cego do rodziny Berlusconich. Posiadajc trzy kanay oogldalnoci zbli onej do stacji nadawcy publicznego, dominuje nad swoimi konkurentami: Telecom Italia Media, z agow stacj jest La7, oraz platform
satelitarn Sky Italia, nale c do medialnego magnata Ruperta Murdocha.
Koncentracja nadawców telewizyjnych we Woszech wielokrotnie zwracaa
uwag unijne organy. Wjednym ze swoich dokumentów Parlament Europejski
przestrzeg, e postpujcy proces zagra a pluralizmowi medialnemu i wolnociom demokratycznym:
„Wpastwach takich jak Wochy, Niemcy, Holandia iSzwecja wystpuje wysoki
stopie koncentracji mediów. Szczególnie rzucajcy si woczy jest przypadek Woch,
gdzie duopol Rai iMediaset dzieli midzy siebie rynek prawie po poowie. (...) Jeli
ta rosnca tendencja nie zostanie uregulowana, stworzy ona zagro enie dla pluralizmu, demokracji iró norodnoci kulturowej wUE”78.

W istocie obecny duopol na woskim rynku telewizyjnym budzi obawy
regulatorów od wczesnych lat 90-tych Mimo wielokrotnych nacisków instytucji unijnych i prób zmiany ustaw medialnych, w minionych dwóch dekadach niewiele udao si zmieni . Na koniec 2010 roku liderem na rynku
ogldalnoci pozostaje koncern Rai. Udziay nadawcy publicznego wyniosy
ponad 41 proc. Niewiele mniej, bo nieco prawie 38 proc. rynku kontroluje
prywatny koncern Mediaset zdominujc ofert trzech stacji: Italia 1, Canale
5 iRete 4. Pozostae udziay, na poziomie ponad 21 proc., nale  do mniej78
Dokument roboczy SEK(2007)32, w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów
wUnii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Kultury iEdukacji, 19.12.2007 r.
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szych telewizji, przede wszystkim do La7 i koncernu Sky Italia. Jak jednak
wynika zponi szego wykresu, udzia obu najwikszych koncernów zmniejsza
si stopniowo na rzecz pozostaych nadawców79.
Rys. nr 14: Dzienny udzia Rai iMediaset wlatach 2005–2010.

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

Wpowy szym zestawieniu ujta zostaa nie tylko dziaalno koncernów
wsektorze telewizji naziemnej, lecz tak e satelitarnej icyfrowej. Obserwowany
trend pozwala zumiarkowanym optymizmem patrze wprzyszo woskiego
rynku telewizyjnego. Wynik tzw. trzecich podmiotów na rynku wzrós wcigu
ostatnich piciu lat niemal dwukrotnie, przekraczajc na koniec 2010 roku
poziom 21 proc. Najwiksze udziay wtym wyniku dziel midzy siebie dwa
do du e koncerny we Woszech, Telecom Italia Media iSky Italia80. Kanay
nale ce do Ruperta Murdocha zgromadziy na koniec 2010 roku widowni
na poziomie 3,15 proc. Nieco wicej, bowiem 3,21 proc. wyniós udzia stacji
La7, nale cej do Telecom Italia Media.
Równoczenie dostrzegalny jest malejcy udzia dwóch najwikszych koncernów na woskim rynku: Rai iMediaset. Obie rmy odnotowuj redni spa79

dane statystyczne Auditel, grudzie 2009 r..
Nale cy do News Corp. koncern Sky Italia zaistnia na woskim rynku platform
cyfrowych 2003 roku. Wtym segmencie bezporednim konkurentem midzynarodowego
koncernu jest Mediaset.
80
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dek o1 punkt proc. rok do roku. Mimo e wujciu rocznym jest to niewielka
ró nica, w du szej perspektywie zwiastuje pozytywne zmiany we woskim
sektorze telewizyjnym – w okresie piciu lat udzia publicznego nadawcy
zmala o3 p. proc., aprywatnej grupy Mediaset oblisko 5 p. proc.
Podobny trend zauwa alny jest tak e w segmencie udziau rynkowego
wgodzinach tzw. prime time81, co przedstawia poni szy wykres.
Rys. nr 15: Udzia Rai iMediaset wgodzinach prime-time wlatach 2005–2010.

ródo: 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 zpoziomiem ogldalnoci serwisów informacyjnych, które zaczynaj si we Woszech o20.00, pó godziny
przed najlepszym czasem antenowym. Rynkowy udzia Telegiornale (dziennik
telewizyjny) jest jednym z najbardziej presti owych wska ników konkurencyjnoci na woskim rynku. Zaprezentowane poni ej dane uwzgldniaj pi
najchtniej wybieranych przez Wochów dzienników telewizyjnych w latach
2006–2010. Wszystkie nale  do najwikszych stacji ogólnokrajowych publicznego konernu Rai i komercyjnego Mediaset. Liderami zestawienia s: Tg1
nadawny wRai1 oraz Tg5 emitowany przez Canale 5. Serwisy La7 iSkyTg24
odnotoway wtym czasie marginalny udzia wrynku.

81

We woskiej telewizji okres prime-time trwa dwie godziny – od 20.30 do 22.30.
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Rys. nr 16: Zestawienie serwisów informacyjnych o najwikszym pozomie
zaufania.

ródo: Sonda Demos&Pi przeprowadzony na grupie 1301 respondentów, grudzie 2011 r. (mo liwa wicej ni jedna odpowied ).

Ten trwajcy od lat dyktat serwisów informacyjnych dwóch najwikszych
koncernów zosta zamany w2011 roku. Zgodnie zostatnimi danymi orodka
analitycznego Auditel, wczerwcu 2011 roku redni udzia wrynku serwisu Tg
La7 wyniós 10,99 proc., co czyni go trzecim wkoejnoci najchtniej ogldanym programem informacyjnym we woskiej telewizji. Rok wczeniej rednia
ogldalno tego serwisu wynosia zaledwie 3,45 proc. Zwikszenie ponad
trzykrotnie widowni to efekt wielomiesicznej pracy nowego dyrektora Tg
La7, Enrico Mentany82, który zwiza si zTelecom Italia Media po odejciu
zkoncenru Mediaset. Osignity wtym czasie wzrost poziomu ogldalnoci
gównego wydania informacyjnego kanau La7 przeo y si tak e na zaufanie
widzów, co prezentuj wyniki bada przeprowadzonych wpierwszych dniach
grudnia 2011 roku przez orodek badawczy Demos&Pi.

82

Enrico Mentana odnotowa wprzeszoci wiele dziennikarskich sukcesów. Swoj
karier rozpocz w redakcji zagranicznej telewizji Rai w 1980 roku. Na pocztku lat
90-ych Przeszed do Canale 5, gdzie by odpowiedzialny za utworzenie serwisu Tg5,
którego wkolejnych latach by dyrektorem.
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Tab. nr 10: Poziom zaufania dla woskich serwisów informacyjnych
w grudniu 2011 r.
Konkurencja
niedoskonaa
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%

ródo: Sonda Demos&Pi przeprowadzony na grupie 1301 respondentów, grudzie 2011 r. (mo liwa wicej ni jedna odpowied ).

W latach 2007–2011 zauwa alny jest tak e wzrost zaufania dla kanaów informacyjnych Rainews i SkyTg24. Obie stacje rywalizuj ze sob od
2003 roku, kiedy na woski rynek wszed koncern Sky nale cy do Ruperta
Murdocha. Uruchomiony w1999 roku kana Rainews by we Woszech pionierem zramienia publicznego nadawcy wsektorze informacyjnym. Wzaoeniach opiera si na amerykaskim wzorcu, stacji CNN. O ile w pocztkowej fazie dziaalnoci stacja zaskakiwaa nowoci i dynamizmem, o tyle
wraz z upywem czasu przestaa si rozwija . Polityka Rai i brak nakadów
inwestycyjnych wsektorze nowych mediów wpyny na stagnacj Rainews.
Paradoksalnie sytuacji publicznego kanau sprzyjao wejcie na rynek koncernu
Sky Italia, który uruchomi swoj stacj informacyjn, SkyTg24. Wpierwszych
latach konkurencyjno kanau Rai spada, 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 miaa bli ej potrzebn infrastruktur. Zdarzenie miao
miejsce ogodz. 9.37 rano, apierwsze informacje pojawiy si na SkyTg24 ju
o 9.45, po czym rozpoczy si wejcia na ywo. Ekipa Rai pojawia si na
miejscu zdarzenia wpoudnie, jednak nie byo wniej adnego dziennikarza
mogcego relacjonowa wydarzenie na ywo. Przedstawiciele Rai tumaczyli
pó niej zaistnia sytuacj brakiem odpowiedniego sprztu.
Jeszcze na koniec 2009 roku to kana informacyjny Sky Italia by liderem
wswoim segmencie. Jednak konkurencja wymusia na wadzach Rai inwestycje
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wswoj stacj informacyjn, awzrostowi jej potencjau sprzyja tak e proces
cyfryzacji, dziki któremu kana sta si dostpny za darmo w caym kraju.
Na koniec 2010 roku to Rainews odnotowa wy szy poziom ogldalnoci83.
Rys. nr 17: Rynkowy udzia stacji informacyjnych Rai iSky Italia
wlatach 2007–2010.

ródo: 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. (niespena 5 tys. widzów).
W cigu dwóch lat ogldalno wzrosa dziesiciokrotnie. To pokazuje, e
kana informacyjny publicznego nadawcy podj walk owidza iskorzysta ze
zmian zachodzcych we woskim sektorze telewizyjnym. Nie chcc powtórzy
bdów zpoprzednich lat pen mobilizacj redakcja stacji pokazaa w2009
roku. Wnoc trzsienia ziemi wAbruzzo (6 kwietnia 2009 roku), Rainews by
jedynym we woskiej telewizji (zarówno naziemnej, jak isatelitarnej), który
relacjonowa na ywo z miejsca tragedii. Transmisje Rainews pokazywane
byy tak e wCNN, opatrzone logo publicznego nadawcy84.
Stopniowy wzrost udziaów kanaów o dotychczas marginalnym znaczeniu, zarówno w przypadku dziennego poziomu ogldalnoci, jak i w godzinach prime time, spowodowany jest m.in. rozwojem oferty platform satelitarnych i cyfrowych, które stanowi alternatywne rozwizanie wobec stacji
naziemnych. Koncern Sky Italia stale rozwija swoj platform satelitarn,
83
84
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dane statystyczne Auditel, XII.2007 – XII.2010 r.
Pardo D., La piovra Rai, Bompiani, Mediolan 2009.

cho jest to proces trudny w tym kraju. Kiedy koncern wchodzi na woski
rynek w2003 roku, szacowa, e wcigu piciu lat liczba klientów signie 5
mln85. Tymczasem dopiero wpierwszym kwartale 2010 roku liczba abonentów Sky Italia osigna poziom blisko 4,7 mln86. Cho plan zosta zrealizowany pó niej ni to zakadano, to i tak mo na mówi o sukcesie koncernu
Ruperta Murdocha, bowiem woski system medialny jest niezwykle hermetyczny. Jego rozwój iewentualne zamanie duopolu utrudnia stan zale noci
politycznej ikonikt interesów na szczycie wadzy. Silvio Berlusconi, zjednej
strony powizany zkomercyjnym koncernem Mediaset, zdrugiej jako wieloletni premier Woch majcy wpyw na publicznego nadawc Rai, skutecznie
osabia pozycj mniejszych podmiotów.
W tym wietle ocenia si, e telewizja publiczna bya i jest narzdziem
w rkach woskich polityków walczcych o wpywy na rynku medialnym.
W 2009 roku z platformy Sky Italia zostay wycofane kanay tematyczne
publicznego nadawcy. Rai zdecydowaa si nie przedu a umowy z koncernem Ruperta Murdocha, tumaczc si planami utworzenia wasnej platformy
satelitarnej. Wofercie Sky pozostay zatem jedynie trzy ogólnodostpne stacje
publiczne: Rai 1, Rai 2 i Rai 3, które nadawca publiczny jest zobowizany
udostpnia bezpatnie. Wocenie woskich medioznawców, ze strony Rai to
zabieg czysto polityczny. Sky Italia miaa zaoferowa koncernowi publicznemu
ok. 350 mln euro tzw. gwarantowanego minimum za utrzymanie w ofercie jego kanaów tematycznych. Jednak zdaniem Aldo Grasso, medioznawcy
idziennikarza Corriere della Sera, Rai za daa kwoty czterokrotnie wy szej.87
Zdaniem ekspertów wycofanie kanaów z ofery Sky Italia nie le ao w interesie publicznego nadawcy, a raczej koncernu Mediaset, który bezporednio
rywalizuje ze Sky. Podczas gdy Sky Italia zgromadzia ok. 4,7 mln abonentów,
Mediaset mo e si pochwali jedynie 2,9 mln u ytkowników swojej platformy.88 Wykorzystujc polityczn dominacj, rzd Berlusconiego przeforsowa
jesieni 2008 roku podwy k VAT na dekodery telewizji satelitarnej89. Zwylicze Sky Italia wynika, e zmiana stawki kosztowaa 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 dostpu: 2 maja 2010 r.
87
vad, Reuters, RAI ucieka od Murdocha, „Gazeta Wyborcza”, 3 sierpnia 2009 r.
88
Bielecki T., Telewizyjna wojna oWochy. Berlusconi kontra Murdoch, „Gazeta Wyborcza”,
16 marca 2010 r.
89
Mediaset jest kodowan telewizj naziemn, wic podwy ka nie dotkna abonentów platformy koncernu.
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ROZDZIA 5

Przyszo telewizji. Wyzwania i zagroenia

Woski system medialny, a szczególnie dominujcy w nim sektor telewizyjny, charakteryzuje wysoki stopie paralelizmu politycznego. Konikt
interesów, jaki powsta w 1994 roku po wejciu na scen polityczn Silvia
Berlusconiego, ówczesnego magnata medialnego, zachwia pluralizmem
w ofercie programowej we woskich rodkach komunikowania masowego.
Po niespena dwóch dekadach jego rzdów, rynek telewizyjny jest silnie spolaryzowany, zwypracowan przez lata przewag tzw. mediów proberlusconiani.
Ostatnie miesice rzdu Berlusconiego przypadajce na drug poow
2011 roku fundamentalnie wpyny na ofert programow telewizji publicznej. Demonstrujc swoj wadz po przegranych wyborach samorzdowych,
wstacjach koncernu Rai rozpocz si proces usuwania nieprzychylnych mu
dziennikarzy. Jako pierwszy zprac na via Manzini, przy której mieci si jedna
zsiedzib Rai, po egna si Michele Santoro, dziennikarz prowadzcy program
publicystyczny Annozero, w którym czsto krytykowa Silvia Berlusconiego
za nieodpowiedzialn polityk i skandale obyczajowe. Annozero by najchtniej ogldanym programem wswoim pamie, awostatnim sezonie osign
ponad 20-procentowy udzia wrynku, gromadzc rednio przed telewizorami
5,4 mln widzów. Co wicej, ostatni odcinek wyemitowany 10 czerwca, cieszy si rekordow popularnoci, gromadzc blisko 8,4 milionów Wochów
przed telewizorami, co dao stacji ponad 32-procentowy udzia wrynku90.
To by jednak dopiero pocztek zmian. Po zdjciu z anteny programu
Michele Santoro, wadze Rai rozpoczy zmiany personalne w Rai 3, który
dotychczas uchodzi za najbardziej obiektywny sporód wszystkich stacji
nadawcy publicznego. Zgodnie z raportem AGCOM, w czerwcu 2011 roku
Rai 3 jako jedyny powici wicej czasu antenowego partiom opozycyjnym ni
koalicji rzdowej91. Wefekcie oswoim odejciu poinformowa wsierpniu 2011
roku wieloletni dyrektor kanau trzeciego, Paolo Rufni, który by zwizany
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.

70

zpubliczn telewizj od blisko 20 lat. Za jego kadencji wRai 3 powstay jedne
zbardziej cenionych przez widzów programów, m.in: Vieni via con me, prowadzony przez Fabio Fazio i Roberto Saviano, Ballarò Griovanni Floris, Report
Mileny Gabanelli, czy Parla con me Sereny Dandini. Byy to jedne z niewielu
programów we woskiej telewizji, które zachoway wzgldny obiektywizm
wobec rzeczywistoci politycznej. Jednak wikszo znich tak e przesza ju
do historii. Po Santoro iRufnim tak e Serena Dandini po egnaa si ztelewizj publiczn. Wjednym zwywiadów dziennikarka przyznaa: „Ciesz si
zjednej rzeczy, mimo e byo ci ko, nie opuciam pierwsza telewizji publicznej, mimo nacisków przez te wszystkie lata. Bo przynajmniej mielimy okazj
do demaskowania ich, mimo e chcieli nas kopa ”92.
Odejcie Sereny Dandini wzbudzio ogromne kontrowersje wrodowisku
medialnym. Dzie po ocjalnym ogoszeniu zakoczenia wspópracy znegocjujc do ostatniej chwili dziennikark, przedstawiciele organizacji dziennikarskich, atak e sami dziennikarze zorganizowali pikiet przed gówn siedzib
Rai. Uczestniczcy wniej Roberto Natale ze stowarzyszenia Fnsi93 powiedzia
wprost: „Odszed Santoro, Saviano, Rufni, a teraz tak e gospodyni Parla
con me. Wszystko sprowadza si do podsuchanych rozmów midzy byym
dyrektorem Rai, Mauro Masi ipremierem Berlusconim”94. Warto zauwa y ,
e najwikszym benecjentem tych zmian jest niewielka prywatna stacja La7,
nale ca do koncernu Telecom Italia Media. To wanie tam przesza wikszo
dziennikarzy wczeniej zwizanych ztelewizj publiczn.
Przy tak silnych wpywach politycznych wnajwikszych woskich stacjach
telewizyjnych jedynym sposobem na polepszenie sytuacji wydaje si by osabianie istniejcego duopolu. Eksperci zgodnie od lat powtarzaj, e szans
dla sektora medialnego we Woszech mo e by rozwój internetu zwikszajcy
pluralizm informacyjny icyfryzacja telewizji naziemnej, dziki której niszowi
dotychczas nadawcy mogliby dotrze do odbiorców wcaym kraju.

Nadawcy telewizyjni w procesie
konwergencji mediów
Mimo rozwoju nowych technologii icoraz szerszego dostpu do internetu,
telewizja we Woszech wci pozostaje medium pierwszego wyboru inajwa niejszym ródem informacji. Nale y jednak zauwa y rosncy udzia innych
rodków masowego przekazu, gównie zwizanych zinternetem: 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 wrzenia 2011 r.
93
Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) – ogólnokrajowy zwizek
woskich dziennikarzy.
94
Sit in contro ivertici Rai: “Via Santoro e Dandini. Il progetto di Berlusconi è compiuto”,
“Il Fatto Quotidiano TV”, 15 wrzenia 2011 r.
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internetowe serwisy informacyjne, telewizja w sieci, blogi, wideoblogi etc.
Szeroka oferta nowych technologii zmienia panoram mediów, ale nie osabia dominujcej pozycji nadawców telewizyjnych, którzy za porednictwem
internetu tak e rozszerzyli swoj ofert ipogbili interakcj zodbiorcami.
Telewizja internetowa stale si rozwija, docierajc do nowych grup odbiorców ioferujc im ró norodne treci. Zalety tego modego rodka komunikacyjnego dostrzegli te wydawcy prasowi, tworzc internetowe kanay telewizyjne pod markami swoich dzienników (m.in. La Repubblica, Il Corriere della
Sera, Il Sole 24 Ore). Wprzypadku du ych tytuów prasowych redakcje internetowe czsto tworz odrbny zespó, który wspópracuje z dziennikarzami
pracujcymi dla wersji papierowych. Dynamika ich pracy dostrzegalna jest
bezporednio wserwisach internetowych gazet, gdzie po caym dniu trudno
znale informacj zgodzin porannych, nie u ywajc wyszukiwarki na stronie. Ale zjawisko to dotyczy tak e maych redakcji, które nie posiadaj swoich
wersji papierowych. Wostatnich latach we Woszech odnotowuje si wysoki
przyrost nowych tytuów internetowych. WKrajowym Stowarzyszeniu Prasy
Internetowej (Associazione Nazionale Stampa Online) jest ju ponad 50 podmiotów z niemal e wszystkich regionów kraju. Organizacja szacuje, e cznie
rejestruj miesicznie 25 mln odwiedzin, co przekada si na 3,5 mln czytelników ka dego miesica95.
Mnogo informacji produkowanych przez redakcje internetowe powoduje,
e trudno obecnie jest kontrolowa przekaz medialny. Rosnca rola mediów
wsieci sprzyja pluralizmowi informacyjnemu, cho wprzypadku Woch gównym ródem informacji nadal pozostaj serwisy informacyjne wtelewizji96.
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%

ródo: Sonda Demos&Pi przeprowadzony na grupie 1301 respondentów, grudzie 2011 r. (mo liwa wicej ni jedna odpowied ).

Powy sze dane wyra nie wskazuj na rosnc rol internetu wdostarczaniu codziennych informacji. W2011 roku byo to ju drugie ródo informacji
95

ródo: http://www.anso.it/html/associazione-nazionale-stampa-online.cfm, data
dostpu: 17 sierpnia 2011 r.
96
Mazzoleni G., Vigevani G., Mapping Digital Media: Italy, Open Society Foundations,
2011
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iustpowao jedynie telewizji. Natomiast jeszcze w2007 roku róda on-line
musiay uzna wy szo tak e radia iprasy codziennej.
W tak zmieniajcej si panoramie woskiego systemu medialnego, charakteryzujcego si silnym paralelizmem politycznym97 iwysokim poziomem
koncentracji wasnociowej, rosncy pluralizm informacyjny budzi obawy rodowisk politycznych outrat kontroli nad przekazem komunikacyjnym. Std
coraz czciej mówi si ju nie tylko oprocesie konwergencji midzy sektorami medialnymi, ale o nadchodzcych zmianach w strukturach wacicielskich mediów.
Wwyniku przyjtych wpierwszym kwartale 2011 roku rozwiza prawnych, poczwszy od 2013 roku sektor prasy codziennej zostanie otwarty dla
koncernów telewizyjnych. Obowizujcy do koca 2010 roku zakaz inwestowania wacicieli ogólnokrajowych stacji w prasowe wydawnictwa posiadajce dziennik o zasigu krajowym zosta przedu ony do koca 2012 roku.
Wczeniej zakaz mia zosta czciowo zniesiony z kocem marca 2011
roku. Jednak tu przed tym terminem rzd kierowany wówczas przez Silvia
Berlusconiego zmieni dat planowanych zmian pod naciskiem zewntrznych
organizacji iinstytucji regulujcych rynek telekomunikacyjny we Woszech.
Zgodnie zprzyjtym dekretem nr 34, opublikowanym wDzienniku Ustaw
31 marca 2011 roku, podmioty prowadzce dziaalno telewizyjn na poziomie ogólnokrajowym na dowolnej platformie, które przekroczyy 8 proc. cakowitych przychodów ze zintegrowanego systemu komunikacji lub 40 proc.
przychodów z samego sektora mediów elektronicznych, nie mog nabywa
udziaów wwydawnictwach posiadajcych chocia jedn gazet codzienn98.
Ozmian terminu zniesienia zakazu apelowaa nie tylko parlamentarna opozycja, ale przede wszystkim instytucje: AGCOM99 regulujca rynek telekomunikacyjny, oraz AGCM100 odpowiadajca za rynkow konkurencj. Obie
proponoway termin wyganicia zakazu wraz zkocem 2015 roku, kiedy po
zakoczonym wczeniej procesie cyfryzacji we Woszech, sytuacja na rynku
medialnym si ustabilizuje101.
Eksperci od pocztku dyskusji argumentowali, e zniesienie zakazu jeszcze w 2011 roku mo e doprowadzi we woskim systemie medialnym do
procesów konwergencji znacznie powa niejszych wskutkach ni dotychczas.
97

Paolo Mancini i Daniel C. Hallin w swojej wspólnej pracy Systemy medialne. Trzy
modele mediów i polityki w ujciu porównawczym (wydawnictwo UJ, Kraków 2007) zakwalikowali woski 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 pastwowym (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 Woszech ma si zakoczy wraz zkocem 2012 roku.
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Argumentowali, e takie rozwizanie prawne otwiera drog koncernowi
Mediaset do przejcia dziennika Corriere della Sera, hamujc jednoczenie jego
najwikszych konkurentów: koncern Sky Italia iTelecom Italia Media. Zkolei
tak odlegy termin, jak koniec 2015 roku, mia by niekorzystnym dla du ych
koncernów telewizyjnych, aprzede wszystkim dla powizanego zpremierem
Berlusconim Mediasetu, wktórym od du szego czasu mówio si oinwestycjach wsektorze prasowym. Po trwajcych cztery miesice dyskusjach politycznych, wktóre zaanga owa si tak e prezydent Giorgio Napolitano, ówczesny
rzd Silvia Berlusconiego przedstawi ostateczn wersj dekretu, która okrelia termin wyganicia zakazu na 31 marca, ale wprowadzajc jednoczenie
ograniczenia dotyczce skali przychodów, októrych mowa wprzytoczonym na
pocztku dekrecie prawnym. Ostatecznie jednak woski rzd uleg naciskom
iustanowi termin na koniec 2012 roku, czyli tu po planowanym zakoczeniu procesu cyfryzacji.
Cz medioznawców podziela obawy Paolo Gentiloniego102, jakoby wyganicie zakazu miao zachwia wzgldn wolnoci rynku wydawniczego. Tu
sytuacja nie budzi tylu kontrowersji, co sektor telewizyjny, a to ze wzgldu
na du o wiksze rozdrobnienie wasnociowe. Natomiast samo zjawisko koncentracji dotyczy wwikszym stopniu wydawnictw lokalnych ni ogólnokrajowych. Gównymi udziaowcami tytuów onajwy szym poziomie sprzeda y
i nakadu s na ogó prywatne koncerny i rmy rodzinne. Grup wydawnicz, która przoduje w zestawieniu sprzeda y dzienników jest koncern RCS
Media Group, do którego nale  dwa znaczce tytuy: Corriere della Sera iLa
Gazzetta dello Sport.
Tab. nr 12: Sprzeda najwikszych woskich dzienników wlatach 2006–2010 (wszt.).
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

ródo: dane Accertamenti Diffusione Stampa (ADS)

102
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minister komunikacji wrzdzie Romano Prodiego wlatach 2006-2008

Nale y jednak pamita , e tytuy prasowe w2011 roku byy dopiero na
czwartym miejscu pod wzgldem codziennych róde pozyskiwania informacji. Wpraktyce oznacza to, e przejcie Corriere della Sera przez Mediaset
mogoby ograniczy pluralizm informacji, ale nie zachwiaoby to caym systemem medialnym. Publicysta Giulio Sensi ocenia, e przy zmianie obowizujcego prawa nie chodzi ozamiar zakupu dziennika przez wiodcy koncern
telewizyjny, ale ofakt, e Mediaset ma tak mo liwo 103.

Cyfryzacja sektora telewizyjnego
Proces cyfryzacji we Woszech rozpocz si w2008 roku na Sardynii, która
jako pierwszy woski region zmienia form nadawania. Wkolejnych miesicach na emisj cyfrow przechodziy kolejne regiony, a zgodnie z przyjtym
harmonogramem, cay proces zakoczy przeczenie w Kalabrii i na Sycylii,
co ma nastpi wpierwszej poowie 2012 roku.
Cyfryzacja woskiej telewizji wzbudza kontrowersje od pocztku. Najpierw
procesem zainteresowaa si Komisja Europejska, która w2006 roku wszcza
postpowanie ws. norm prawnych104 regulujcych przejcie ztechniki analogowej na cyfrow. Zastrze enia organu budzi brak limitu dla nadawców na
zakup czstotliwoci potrzebnych do przeczenia cyfrowego i brak zapisu
nakazujcego emitentom zwrot czstotliwoci analogowych, które byy przez
nich wykorzystywane do czasu zastpienia ich cyfrowymi.
Niespena dwa lata pó niej, bowiem w 2008 roku, Europejski Trybuna
Sprawiedliwoci ocjalnie potwierdzi, e przyjte we Woszech normy faworyzuj du e koncerny, dyskryminujc jednoczenie mniejsze podmioty iutrudniaj wejcie na rynek cyfrowy nowym nadawcom105. Wefekcie woski regulator AGCOM zobowiza si przyj nowe kryteria przydzielenia cyfrowych
czstotliwoci, co nastpio ju w 2009 roku. Komisja Europejska zawiesia
swoje postpowanie wobec Woch, jednak zastrzegajc sobie prawo do jego
wznowienia wdowolnym momencie realizacji planu cyfryzacji.
Zgodnie z nowymi reguami zawartymi w dokumencie106 woskiego
Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, do zagospodarowania wprocesie cyfry103

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 odnosiy si przede wszystkim do norm prawnych zawartych wustawie nr 112 z2004 roku (tzw. legge Gaspari) imodykujcej j ustawie nr 177 z2005 roku.
105
Opinia ETS dotyczya sporu midzy nowym operatorem Centro Europa 7 aMinisterstwem Komunikacji iAGCOM. Opinia C-380/05 z31 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
Ufciale nr 80, 8 lipca 2011 r.
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zacji jest pi multipleksów (MUX), sporód 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 przyznaniu miejsca na multipleksach, nadal dyskryminuj mniejsze koncerny takie
jak Telecom Italia Media czy Sky Italia. Nowe zasady zostay powszechnie
nazwane tzw. konkursem piknoci, wktórym oprzyznaniu czstotliwoci ma
decydowa przede wszystkim dotychczasowa dziaalno nadawców, ich wielko (m.in. liczba zatrudnionych pracowników), atak 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 próboway utrudni wejcie na rynek konkurencji. W 2009
roku obaj nadawcy zo yli wniosek przeciwko udziaowi Sky Italia wprocesie
cyfryzacji telewizji naziemnej ze wzgldu na dominujc pozycj koncernu na
rynku patnej telewizji satelitarnej. Jednak Komisja Europejska iWoska Rada
Krajowa stwierdziy, e nadawca mo e zosta dopuszczony pod warunkiem
wzicia udziau wlicytacji tylko na jednym multipleksie. Ostatecznie jednak
koncern Ruperta Murdocha wycofa si zkonkursu na przydzia czstotliwoci
uzasadniajc swoj decyzj dyskusyjnymi kryteriami konkursowymi. „Mamy
nadziej, e nasza decyzja, jakkolwiek trudna ikosztowna, mo e mie powa ny
wkad do rozpoczcia otwartej ikonstruktywnej debaty na temat przyszoci
telewizji wnaszym kraju, przyszoci, która we Woszech, podobnie jak ina
caym wiecie, przyczyni si do rozwoju ipowstania nowych modeli biznesowych opartych na formach itechnologii ró nicych si od telewizji cyfrowej”.108
Bez wzgldu jednak na uwarunkowania rynkowe, proces cyfryzacji przyczyni si do rozszerzenia oferty programowej obecnych nadawców poprzez
powstanie nowych stacji, dostpnych za darmo. Liderem jest koncern Mediaset,
który do 2011 roku uruchomi a pi nowych kanaów:
x Tgcom24 – to najnowszy projekt koncernu. Stacja informacyjna rozpocza regularne nadawanie 28 listopada 2011 roku idocelowo konkuruje z Rainews i SkyTg24. Ramówka zostaa podzielona na trzygodzinne 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 zFederico Novella. Ka dego dnia na antenie prezentowanych jest
ok. 20 serwisów 20 wiadomoci dziennie itrzy gówne wydania informacyjne: ogodz. 12.00, 18.00 i20.00. Kana stawia tak e na dziennikarstwo obywatelskie – dziki silnej korelacji z internetowym portalem informacyjnym tgcom24.it, który powsta w2000 roku, widzowie
i u ytkownicy strony mog przesya swoje wasne materiay wideo
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Mazzoleni G., Vigevani G., Mapping Digital Media: Italy, Open Society Foundations,
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Sky Italia si ritira dalla gara per il digitale terrestre, SkyTg24, 30 listopada 2011 r.
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izdjcia, które s emitowane na antenie. Wredakcji stacji pracuje ok.
130 dziennikarzy109.
La5 – kana powsta w2010 roku ijest skierowany przede wszystkich
do kobiet poni ej 40. roku ycia. Na jego ofert skadaj si: rozrywka,
formaty typu reality show, a tak e lmy i seriale. Cz programów
pochodzi tak e zoferty Canale 5. Stacj promuje haso: „telewizja jest
kobiet!”110.
Mediaset Italia 2 – stacja rozpocza nadawanie w 2011 roku i jest
msk odpowiedzi na La5. Emitowane treci przeznaczone s gównie
dla m czyzn imodych ludzi. Oferuje przede wszystkim lmy, ale te
programy dokumentalne, rozrywkowe, sportowe i kreskówki. Kana
cile wspópracuje zItalia 1. Obie stacje maj tego samego dyrektora.
Mediaset Extra – kana powsta pod koniec 2010 roku iemituje gównie programy archiwalne stacji nale cych do Mediaset iserie telewizyjne wyprodukowane przez koncern.
Iris – stacja, która zostaa stworzona dla bardziej wymagajcego widza.
Poza produkcjami kinowymi kana oferuje kino autorskie, lmy dokumentalne, tak e retransmisje koncertów muzyki powa nej.

Nadawca publiczny w tym czasie uruchomi zaledwie jeden nowy kana
telewizji cyfrowej, jednak jest to zwizane zbogat ofert stacji tematycznych,
któr posiada na platformach satelitarnych. Wikszo z nich udostpni
tak e wodbiorze cyfrowym. Nowopowstaym kanaem jest Rai 5, dla którego
koncern zwolni miejsce, wycofujc Rai Extra. Nowa stacja jest dedykowana
kulturze irozrywce na wy szym poziomie: muzyce, teatrowi, tacowi, sztuce,
atak e kinu autorskiemu.
Obok dwóch najwikszych koncernów, swój kana cyfrowy uruchomia
grupa Telecom Italia Media. Stacja La7d powstaa w 2010 roku i jest dedykowana kobietom imodym ludziom. Dodana do nazwy litera d oznacza dinamica (dynamiczna), desiderabile (po dana), diversa (inna), divertente (zabawna),
digitale (cyfrowa).
Oswój udzia wtorcie walczy tak e koncern Sky Italia, który pod koniec
2009 roku utworzy kana Cielo, który mo na odbiera drog cyfrow ina platformie satelitarnej operatora. Cielo jest kanaem ocharakterze ogólnym, którego grup docelow s widzowie wprzedziale wiekowym 18–35 lat. Wofercie
mo na znale serwisy informacyjne przygotowywane przez SkyTg24, atak e
zagraniczne seriale, reality-show, produkcje dokumentalne italent show.
Mimo rosncego dostpu do telewizji cyfrowej, udzia kanaów nadajcych
wtym formacie wci jest niewielki. Wostatnich miesicach 2011 roku najwiksz widowni gromadziy trzy stacje cyfrowe koncernu Mediaset.
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Tgcom24 presentato al Quirinale, tgcom24.mediaset.it, 28 listopada 2011 r.
http://www.tv.mediaset.it/digitaleterrestre/scheda_4541.shtml, data dostpu:
2grudnia 2011 r.
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Rys. nr 18: Udzia wrynku nowych kanaów cyfrowych wpa dzierniku 2011 r.

ródo: dane statystyczne Auditel, pa dziernik 2011 r.

Rys. nr 19: Odsetek woskiego spoeczestwa korzystajcy zposzczególnych rodzajów
telewizji wlatach 2007–2010 (wproc.)

ródo: Mazzoleni G., Vigevani G., Mapping Digital Media: Italy, Open Society Foundations, 2011 r.
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Wedug powy szych danych za pa dziernik 2011 roku stacja Iris zgromadzia przed telewizorami niecae 82 tys. widzów, co si przeo yo na
0,78 proc. udziau wrynku. Niewiele mniej, bo prawie 78 tys. ogldajcych
wybrao kana La5111.
Udzia kanaów cyfrowych bdzie systematycznie wzrasta wraz z przyczaniem kolejnych regionów Woch do obszaru naziemnej telewizji cyfrowej. Pod koniec 2010 roku docieraa ju do 76 proc. woskiego gospodarstw
domowych.
Zgodnie zharmonogramem procesu cyfryzacji nadawanie analogowe ma
zosta wyczone do koca 2012 roku iwanie wtedy nale y si spodziewa ,
e udziay tych stacji wzrosn najbardziej.

Ocena rynku przez midzynarodowe organizacje
W ocenie midzynarodowych organizacji zajmujcych si wolnoci
prasy i pluralizmem w mediach, najwicej zastrze e i kontrowersji budzi
we Woszech prawo Gasparriego z 2004 roku. Wedug Europejskiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy112 (EFJ), ustawa zostaa uchwalona przede
wszystkim, by stworzy dalsze mo liwoci rozwoju koncernowi Mediaset. Po
pierwsze uchyla obowizek przeniesienia trzeciej stacji na platform cyfrow,
apo drugie „legalizuje” poziom przychodów powy ej 20 proc. zrynku reklam,
oczym mówi przytoczony wtrzecim rozdziale niniejszej publikacji artyku 15
(ustp 2) ustawy nr 112. Wedug organizacji na tak szeroko zdeniowanym
rynku dominujca pozycja bdzie niezwykle trudna do wykrycia.
Równie wiele kontrowersji wzbudza ust. 9 art. 20 ustawy nr 112 dotyczcy
wyboru wadz koncernu Rai. Europejska Organizacja Dziennikarzy zwraca tu
uwag na mo liwo ingerencji rzdowej wstruktury, atym samym wofert
programow publicznego nadawcy, co tak e otwiera drog do prywatyzacji
Rai. Warto w tym miejscu podkreli , e w referendum z 1995 roku Wosi
wyrazili zgod na prywatyzacj telewizji publicznej, oczym mowa wpierwszym rozdziale publikacji. Lucia Annuziata, ówczesna prezydent Rai, przyznaa, e jeli prawo Gasparriego wejdzie w ycie, ona poda si do dymisji.
Tak te zrobia, funkcj penia do 4 maja 2004 roku. Zkolei inni rozmówcy
przedstawicieli EFJ przyznali, e za czasów rzdów Silvio Berlusconiego skoczy si tradycyjny podzia polityczny, wedug którego ka dy kana nadawcy
publicznego by przyporzdkowany innej partii – tzw. lottizzazione zakadao,
e Rai 1 byo podporzdkowane chrzecijaskim demokratom, Rai 2 socjali111

dane statystyczne Auditel, pa dziernik 2011 r.
Organizacja wysaa wlistopadzie 2003 roku do Woch misj majc przeprowadzi 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.
112
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stycznym demokratom, a Rai 3 komunistom. Taki podzia, wedug autorów
raportu Crisis in Italian Media, ma by ju jedynie histori.
Zudze nie pozostawiaj tak e sami pracownicy telewizji publicznej.
Dziennikarze pracujcy wRai, abdcy tak e czonkami organizacji FNSI113,
podzielili obawy innych organizacji przestrzegajcych przed pogbiajcym si
decytem pluralizmu na antenie stacji Rai, zwracajc jednoczenie uwag na
ograniczenie do minimum wczasie antenowym wszelkiej krytyki isatyry politycznej. Wraporcie wskazano na przykad wybitnego woskiego dziennikarza
Enzo Biagi, który od 1995 roku prowadzi na Rai 1 piciominutowy program
emitowany po gównym wydaniu Tg1. Program zosta zdjty zanteny w2002
roku po tym, jak skrytykowano wnim rzd Silvio Berlusconiego.
Organizacja znalaza tak e potwierdzenie innych obaw wród swoich
rozmówców, z którymi przedstawiciele EFJ spotkali si w czasie misji we
Woszech. Giuseppe Tesauro, który zasiada wówczas na stanowisku prezydenta woskiego Urzdu Ochrony Konkurencji iRynku (Autorità garante della
concorrenza e del mercato), wprost przyzna, e koncepcja zintegrowanego systemu komunikacji jest niezgodna zprawem konkurencji, asam zapis powoduje
kolizje wprawie. Wedug Tesauro, prawo Gasparriego próbuje poczy przysze mo liwoci iprocesy technologiczne (cyfryzacja) zówczesn rzeczywistoci. Ta jednak ró nia si znacznie od cyfrowego systemu. Podobnego zdania
byli przedstawiciele Autorità per le Garanzie nelle Communicazioni (AGCOM).
Prezes urzdu podzieli wówczas obawy Komisji Europejskiej, wedug której
prawo Gasparriego podtrzyma pozycj dominujc Rai i Mediaset na rynku
telewizyjnym.
Obawy Europejskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy budzi tak e sytuacja
po 31 grudnia 2012 roku, kiedy waciciele stacji telewizyjnych bd mogli
inwestowa na rynku prasy drukowanej114. Biorc pod uwag pozycj ekonomiczn nadawców telewizyjnych iich 50-procentowy udzia wrynku reklamy,
organizacja obawia si licznych przej , które mogyby doprowadzi do jeszcze
wy szego poziomu koncentracji we woskim sektorze medialnym. Eksperci
jednak nie podzielili tych obaw. Alfredo Del Lucchese, ówczesny wicedyrektor La Repubblica przyzna wrozmowie zprzedstawicielami EFJ, e tego typu
przejcia nie powinny mie miejsca na masow skal, ajedynie mog to by
pojedyncze przypadki. Zwróci uwag za to, e niektórzy wydawcy prasowi
mog wzi udzia wprywatyzacji koncernu Rai, azatem proces mógby si
dokona , ale od drugiej strony.
Wpodsumowaniu organizacja zarzuca premierowi Silvio Berlusconiemu
wspóudzia wutworzeniu kryzysowej sytuacji we woskim rynku medialnym,
poprzez izolacj oponentów, zarówno politycznych, jak i ekspertów medial113

Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Krajowe Stowarzyszenie woskiej prasy
drukowanej).
114
Artyku 15, ust. 6 ustawy nr 112 mówi ozakazie prowadzenia dziaalnoci wydawniczej prasy codziennej nadawcy telewizyjnemu do koca 2010 roku.
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nych, atak e unikajc publicznych debat wsprawie stworzenia przejrzystego
systemu medialnego. Organizacja obawia si równie , e przykad Woch
mo e „zarazi ” inne mode, demokratyczne kraje:
„Problem koncentracji mediów, pozycje dominujce, medialna globalizacja, pluralizm
konikty interesów politycznych ikomercyjnych niepokoj wszystkie demokratyczne
rzdy, zarówno wEuropie, jak ina wiecie. Dowiadczenie Woch jest potencjalnie
niebezpieczne w Europie, poniewa implikuje standardy, które mog by naladowane przez nowe, wschodzce europejskie demokracje, które wci nie s wstanie
efektywnie regulowa swoich publicznych i prywatnych sektorów medialnych”. 115

Wpodobnym tonie na temat woskiego rynku medialnego iustawy nr112
(legge Gasparri) wypowiada si organizacja OSCE (Organization for Security and
Co-operation In Europe), awaciwie jej reprezentacja na rzecz wolnoci mediów.
Na podstawie przeprowadzonych w 2005 roku obserwacji, organizacja sporzdzia raport Visit to Italy: The Gasparri Law116, z którego jasno wynika, e
prawo Gasparriego nie przyczynio si do poprawy sytuacji we woskim systemie telewizyjnym.
Autorzy raportu OSCE uznali, e ustawa nr 112 jest fotokopi trzech najwa niejszych problemów we woskim systemie: duopolu, wysokiej koncentracji wtelewizji komercyjnej ipolitycznej dominacji wtelewizji publicznej. Co
wicej, prawo konserwuje, ukrywa ichroni najwa niejsze problemy, zamiast je
rozwiza . Raport odnosi si tak e do procesu cyfryzacji, jaki powinien zakoczy si we Woszech do 2012 roku. Autorzy oceniaj wnim, e wraz zprzeczeniem na nadawanie cyfrowe ustawa chroni koncentracj obecn na rynku
analogowym izapewnia jej trwanie wnowych warunkach. Spowodowane to
jest m.in. umo liwieniem koncernom Rai iMediaset nadawania analogowego
i cyfrowego jednoczenie, a do cakowitego zakoczenia procesu cyfryzacji
(wicej na ten temat wrozdziale pitym). Wten sposób mog ju wtrakcie
przeczania budowa swoj pozycj rynkow wnowej rzeczywistoci.
Mimo jednak obowizujcego prawa niektórzy eksperci wyra aj nadziej
na zamanie duopolu po przejciu na nadawanie cyfrowe, co ma ka demu
uczestnikowi rynku zagwarantowa równy dostp do odbiorców. Sam fakt
nadawania cyfrowego miaby nie tylko zwikszy dostp do rynku, ale tak e
podnie jako programów. Woski ekspert, Carlo Sartori, ocenia proces
nastpujco:
„Nadarza si znaczca okazja oferowana przez DTT117. To mo liwo rozwizania
raz na zawsze jakoci treci telewizyjnych… Wraz z wiksz liczb kanaów, znaj115

Raport Crisis In Italian Media: How Poor Politics and Flawed Legislation Put Journalism
Under Pressure, EFJ, 6-8 listopada 2003 r.
116
Pena 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 treci wzbudzajcych zainteresowanie mas. System telewizyjny jako cao zagwarantuje, e wszystkie przekazy
reprezentujce kultur kraju bd tak samo traktowane, zt sam powag”118.

By rzeczywicie tak si stao, nadawcy musz doo y wszelkich stara
nie tylko w zakresie stosowania nowych technologii, ale tak e merytoryki.
Majc na uwadze proces cyfryzacji inadejcie ery nowych mediów, nadawca
publiczny utworzy na przestrzeni kilku lat wiele kanaów tematycznych.
Sukcesem tych czasów nie jest jednak sama mo liwo tworzenia nowych
stacji, ale dostarczanie odbiorcom treci wysokiej jakoci.
Organizacje midzynarodowe nie maj wtpliwoci, e woski rynek telewizyjny jest pogr ony wkryzysie. Obowizujce prawo chroni jego najwiksze
patologie, aobecnie rzdzcy politycy nie podejmuj dziaa, by zaistnia sytuacj zmieni . Cho rynkowy duopol zroku na rok maleje, s to zbyt powolne
zmiany, by rzeczywicie rynek sta si wpeni otwarty dla nowych podmiotów.
Jako najlepiej zorganizowany systemy medialny wEuropie, Komisja Europejska
wskazuje przykad Wielkiej Brytanii, gdzie stopie koncentracji jest znacznie
ni szy ni omawiany wniniejszej pracy przypadek woski.
Cz ekspertów ocenia, e szans na zmian rynkowej rzeczywistoci
jest proces cyfryzacji. Zarówno Rai, jak iMediaset bd musiay si odnale
wnowej, bardziej konkurencyjnej rzeczywistoci. Pod warunkiem, e ukady
polityczne izabiegi ze strony rzdzcych nie spowoduj przeniesienia rynkowych patologii na rynek cyfrowy, przed czym przestrzega Komisja Europejska
wswoim dokumencie roboczym z2007 roku119. Wedug 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 pogbiajcej si eliminacji treci owysokiej jakoci. Nowe technologie powinny by wykorzystywane przede wszystkim do zagwarantowania pluralizmu mediów izapewnienia wysokiej jakoci
programów.
Wedug Komisji Europejskiej cyfryzacja rozumiana jako wzrost liczby
kanaów i platform medialnych, które miayby uczyni rynek bardziej konkurencyjny, jest bdem. Taki scenariusz bowiem niesie zagro enie wpostaci
powstania wielu kanaów komercyjnych otakich samych, sformalizowanych
treciach, których jedynym celem jest przyniesienie nadawcy prywatnemu jak
najwikszych zysków zdziaalnoci.
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Sartori C., Digitale terrestre: la televisione alla riscossa, RAI Eri, Rzym 2004.
Dokument roboczy SEK(2007)32, w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów
wUnii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Kultury iEdukacji 19.12.2007 r.
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Zako czenie

Woski system telewizji ogólnokrajowej znajduje si obecnie wfazie gbokich przemian. Dominujce na rynku koncerny Rai iMediaset funkcjonuj
w otoczeniu, które przechodzi przez jeden z najwa niejszych etapów swojej historii, a mianowicie proces cyfryzacji. Niektórzy eksperci wi  z nim
nadzieje na rozwizanie najwikszych patologii wystpujcych w systemie,
czyli rynkowego duopolu, niskiej jakoci emitowanych treci i wtpliwego
pluralizmu. Jednak przewa ajca liczba gosów wyra a gbokie zaniepokojenie kierunkiem zmian isposobem, wjaki one si dokonuj.
Silne powizania wacicielskie koncernu Mediaset z byym premierem
Silvio Berlusconim sprawiaj, e nad koncernem i jego dominujc pozycj
rozo ony zosta parasol ochronny. Rai, jako nadawca publiczny podlegy wadzy wykonawczej, równie wykazuje du y stopie upolitycznienia, awinteresie rodowisk rzdzcych jest utrzymanie jego wysokich udziaów wrynku
ogldalnoci. Ostatnie lata pokazay, e oba podmioty odominujcej pozycji
rynkowej nie oddadz atwo swojej pozycji – Rai i Mediaset razem kontroluj 80 proc. rynku telewizyjnego we Woszech. Pozytywnym, cho o wci
niewielkim znaczeniu, zjawiskiem zachodzcym na tym rynku, jest rosncy
udzia innych nadawców telewizyjnych, m.in. Telecom Italia Media iSky Italia.
Jeszcze do niedawna ten ostatni czsto wymieniany by jako potencjalny konkurent dla obecnie dominujcych nadawców po przeprowadzeniu procesu
cyfryzacji. Jednak wobliczu wydarze zkoca 2011 roku irezygnacji koncernu
zkonkursu na przyznanie czstotliwoci cyfrowych, istnieje du e prawdopodobiestwo przeniesienia sytuacji duopolistycznej tak e na rynek cyfrowy.
Dla woskiego sektora telewizyjnego kluczowe bd praktyki dwóch dominujcych koncernów. Zarówno Rai, jak iMediaset wielokrotnie wspólnie podejmoway walk owidza wcelu osabienia innych koncernów, np. uruchamiajc
w 2009 roku wspóln cyfrow platform satelitarn. W tym samym czasie
nadawca publiczny wycofa swoje kanay tematyczne zoferty konkurencyjnej
platformy Sky Italia, mimo e stan jego nansów nakazywa podjcie zupenie
innego kierunku dziaa. Wrzeczywistoci jednak Sky Italia jest konkurencj
przede wszystkim dla koncernu Mediaset, czemu Silvio Berlusconi dawa wyraz
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niejednokrotnie. We Woszech na rynku patnej telewizji wci dominuje Sky
Italia, utrzymujc istotn przewag nad koncernem Mediaset. Spóka Ruperta
Murdocha zgromadzia ponad 4,7 mln abonentów, podczas gdy Mediaset ma
ich 2,9 mln. Rai zatem sta si wtej medialnej wojnie jedynie przedmiotem
rozgrywek wpywowych grup politycznych powizanych ze wiatem mediów.
Pozytywnym trendem jest to, e mimo wieloletniej rynkowej stabilnoci, dostrzegalna jest pewna tendencja zmniejszania si rynkowego duopolu
nadawcy publicznego ikomercyjnego Mediaset. Wostatnich 10 latach udziay
obu koncernów zmniejszyy si ook. 10 proc. Przecitna jako programów
sprawia, e widownia kanaów obu koncernów maleje na rzecz innych, mniejszych stacji. Jest to jednak proces zbyt powolny, by wnajbli szym czasie móg
istotnie wpyn na sytuacj na woskim rynku medialnym.
Dlatego to, wjakim kierunku dokonaj si zmiany wsektorze telewizyjnym, zale e bdzie przede wszystkim od struktur politycznych. Bo jak pokazuj ostatnie lata, upolitycznienie woskich nadawców jest bardzo wysokie na
tle europejskich systemów, a jedyn grup, która otwarcie przeciwko temu
protestuje, s sami dziennikarze. Wdodatku zproblemem woskim nie jest
w stanie poradzi sobie tak e Komisja Europejska, która ju wielokrotnie
apelowaa do woskiego rzdu ozmiany wmedialnym prawie.
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Abstract

The italian media system, especially the television sector, is one of the
most specic media markets in Europe. It is characterized by ahigh level of
concentration, which took the form of aduopoly, and astrong degree of political 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 functioning and adjustments to new competitive conditions.
Existing for over twenty years as aduopoly in national televising is unusual 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 control 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 specicity 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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Résumé

Le système médiatique italien, notamment le secteur de la télévision,
est le plus caractéristique des marchés de médias européens. Il se caractérise 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 télévision 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 plusieurs années, sous contrôle de Silvio Berlusconi, magnat des médias, qui en
1994 adécidé 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 spécicité 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 télévision italienne.
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