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Problem koncentracji mediów a prawo Unii Europejskiej  
– potrzeba nowych rozwiązań 

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie problemu konsekwencji cyfryzacji oraz 
ich konwergencji w obliczu braku ponadnarodowych, unijnych rozwiązań legisla-
cyjnych tego zjawiska. O ile bowiem koncentracja mediów (zwłaszcza dotycząca 
prasy, radia i telewizji) jest regulowana w ramach krajów Unii Europejskiej, to 
ułatwiony przez konwergencję ponadgraniczny transfer koncentracji i konkurencji 
(przede wszystkim w Internecie) jest efektywny ekonomicznie, ale szkodliwy spo-
łecznie i nie napotyka ograniczeń na poziomie unijnym. 

W artykule wykorzystano metody analizy logicznej, metodę obserwacji bez-
pośredniej (autor uczestniczył w procesach zarządzania na stanowiskach kierow-
niczych w trzech korporacjach medialnych) oraz obserwacji pośredniej (metoda 
dokumentowa), ponadto metodę analogii, analizy porównawczej i przyczynowej. 
Artykuł ma charakter koncepcyjny.
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Wstęp

Koncentracja na rynku mediów nie ma jednorodnego charakteru, nie przebiega linear-
nie i jest wysoce nierównomierna, tak w czasie, jak i pod względem geograficznym. Jest 
historycznym, wielowymiarowym procesem o licznych skutkach dla samych mediów i dla 
społeczeństwa (Mikułowski-Pomorski 2008). 

Dwudziestowieczna historia i początek obecnego wieku to okres wzbierających i opada-
jących naprzemiennie fal koncentracji własności na medialnym rynku, począwszy od datu-
jącej się na lata 20. XX w. koncentracji amerykańskiej produkcji filmowej w Hollywood, po 
wpisujący się w proces globalizacji rozwój transnarodowych korporacji medialnych (Kreft 
2012).

Istotne znaczenie dla oceny koncentracji ma założenie, że produkty i usługi medialne są 
jednocześnie dobrem ekonomicznym i kulturowym. Są nośnikiem wartości i idei zawartym 
w pełnym doświadczaniu niektórych społecznych funkcji (socjalizacji, orientacji, rekreacji, 
edukacji, krytyki i kontroli). 

Ten dualizm znajduje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych, w rozróżnieniu między 
koncentracją własności a objętej prawem antymonopolowym koncentracją przedsiębiorstw. 
Ta druga odnosi się bowiem do kwestii dominującej pozycji i ustanawia progi rozwoju firm 
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na właściwych im rynkach, tymczasem koncentracja własności mediów ma związek z po-
zycją opiniotwórczą firmy medialnej, ma zatem kontekst zarówno rynkowy, jak i społeczny 
(European Audiovisual Observatory 2002). 

W konsekwencji wspomnianego dualizmu, w dyskusji na temat koncentracji mediów 
w ramach Unii Europejskiej, podkreśla się potrzebę osiągnięcia rozbieżnych (społecznych 
i gospodarczych) celów jednocześnie, dokonywany jest wybór jednej wartości, przy czym 
coraz częściej promowane są wartości ekonomiczne kosztem kulturowych. 

Celami polityki społecznej są cele i zobowiązania, do których polityka ta dąży w promo-
waniu pożądanych postaw, ale także cele szersze, takie jak zabezpieczenie wolności komu-
nikacji, ochrona demokracji, a także kulturowy, społeczny oraz ekonomiczny rozwój oraz 
redukowanie błędów wynikających z działania rynku. 

Pluralizm mediów (także w kontekście koncentracji) określają zatem zapisy prawne i dą-
żenie do wolności komunikowania. Ich podstawowym elementem jest demokracja, która 
nie jest jedynie celem samym w sobie, ale oznacza także właściwe funkcjonowanie sfery 
publicznej. Demokratyczne, społeczne i kulturowe cele osiągane są zatem przede wszystkim 
przez prezentowanie treści medialnych, natomiast cele ekonomiczne – przez przestrzeganie 
rynkowych regulacji. 

Korzyści i zagrożenia koncentracji w mediach

Koncentracja nie spotyka się z jednoznacznie negatywną opinią. Wiele badań potwier-
dza np. pozytywne ekonomiczne strony zjawiska. Pośród argumentów przemawiających na 
rzecz koncentracji wymieniany jest przede wszystkim wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów. Inne korzyści wynikają z ekonomii skali i zakresu, synergii oraz efektu mnożni-
kowego. Należą do nich także sprawniejsze zarządzanie informacją, lepszy dostęp do za-
granicznego kapitału angażującego się w przemysł informacyjny oraz lepsze możliwości 
gromadzenia informacji, wykorzystania i rozpowszechniania nowoczesnych technologii 
(Prusko, Popovic 2008). 

Powyższym korzyściom towarzyszą jednak obawy związane z jej negatywnymi konse-
kwencjami. Dotyczą one przede wszystkim: 
 - Zróżnicowania mediów traktowanego jako fundament demokracji.
 - Jakości treści medialnych, ich wpływu na odbiorców, zwłaszcza młodszych.
 - Wpływu nielicznych korporacji na masowe audytoria (Noam 2009).

Niepochlebne opinie na temat polityki medialnej, która umożliwia wzmocnienie wpływu 
właścicieli mediów, wiążą się z przekonaniem, że polityczna perspektywa odbiorców me-
diów byłaby szersza, gdyby pozwalały na to media. Na medialnym rynku mamy zatem do 
czynienia z trzema „ofiarami” koncentracji (Picard 2002): 
1. Konsumentami mediów – koncentracja prowadzi do podwyższenia cen, ograniczenia 

wyboru i pogorszenia obsługi.
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2. Konkurującymi mediami − gdy korporacje transmedialne kontrolują zasoby potrzebne 
innym konkurentom, uzyskują narzędzie nieuczciwej konkurencji.

3. Społeczeństwem jako całością. W tym przypadku najtrudniej określić negatywne konse-
kwencje koncentracji, wskazać jednak można, że ich korzenie tkwią w komercjalizacji 
mediów, dyskusji wokół zasad i zasadności prowadzenia polityki medialnej. 

Konwergencja a prawo unijne

Prawo unijne odnoszące się do koncentracji na rynku mediów pozostaje przede wszyst-
kim prawem odnoszącym się do poszczególnych, krajowych systemów medialnych. Nie 
uwzględnia natomiast konsekwencji kluczowego zjawiska, jakim jest ponadnarodowa kon-
wergencja mediów, tak w technologicznym, jak i społecznym wymiarze. To konwergencja 
uwypukla konflikt między użytkową i społeczną rolą mediów, łączy bowiem różne sektory 
mediów z ich zróżnicowanymi modelami regulacyjnymi (Kreft 2011). 

W społecznym i politycznym wymiarze w wielu demokracjach media są chronione 
w związku z oddziaływaniem na opinię publiczną. Protekcja ta jest prawnie i normatywnie 
interpretowana jako konstytucyjny przymus wpływający na wolność słowa i konstytucyjne 
zobowiązanie do regulacji chroniących pluralizm wypowiedzi. Te zasady są odmiennie for-
mułowane z racji zróżnicowania poszczególnych systemów medialnych, systemy te różnią 
się bowiem pod względem wartości społecznych i politycznych (Hallin, Mancini 2007). 

Wspomniany powyżej dualizm mediów – występują one jednocześnie jako dobra rynko-
we i dobra społeczne - wpływa na dwojaką presję na stanowienie unijnego prawa. 

Z jednej strony, zróżnicowanie mediów w poszczególnych systemach medialnych, a nie-
kiedy wręcz konflikt dominujących w nich wartości, jest w warunkach konwergencji me-
diów istotnym czynnikiem wpływającym na unifikację prawa dotyczącego koncentracji i na 
stopniowe odchodzenie od regulacji dotyczących poszczególnych sektorów mediów i stano-
wienia bardziej generalnego prawa dotyczącego konkurencji (Prosser 2005). 

Z drugiej strony, konwergencja mediów (zwłaszcza technologiczna) traktowanych jako 
podmioty rynkowe, ułatwia transfer konkurencji i koncentracji z kraju do kraju i z regionu 
do regionu. Zakres tego transferu zależy od kultury, polityki i tradycyjnej roli mediów w po-
lityce i społecznych procesach. 

Choć zatem koncentracja jest tradycyjnie rozumiana, jako posiadanie własności w róż-
nych krajach, to należy ją rozpatrywać w kilku innych perspektywach (Council of Europe 
2001): 
 - Dystrybuowania przez firmy medialne własnych produktów w wielu krajach, w tym kie-

rowania produktów medialnych do krajów innych niż kraj macierzysty firmy medialnej.
 - Działania bezpośredniego lub za pośrednictwem spółek zależnych, wspólnych przedsię-

wzięć lub dzięki udziałom w innych spółkach na rynku medialnych w więcej niż jednym 
kraju.
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 - Własności firm lub osób fizycznych będących właścicielami spółek medialnych w róż-
nych krajach. 

 - Nadawania przez ponadnarodowych nadawców programów jednocześnie w różnych kra-
jach. 
Dodać należy, że kwestia konwergencji nie wyczerpuje listy wyzwań stojących przed 

regulatorami na poziomie europejskim. Innym ważkim problemem jest bowiem koncentra-
cja sposobu pozyskiwania treści medialnych w Internecie (Hindman 2008). Mimo bowiem 
wielkiego wyboru i możliwości utrzymywania społecznych kontaktów, większość wizyt 
w internecie dotyczy takich adresów, jak Google, Facebook, MySpace, YouTube, Microsoft, 
Yahoo i Apple. Mamy zatem do czynienia ze szczególnie silną koncentracją na rynków po-
nadnarodowych agregatorów mediów (Labovitz 2010). 

Prawo w Unii Europejskiej – potrzeba rewizji

Dyskusja na temat przeciwdziałania koncentracji w mediach ma w Europie długą tra-
dycję. Już fundamentalne dla europejskiej integracji Traktaty rzymskie zakazywały praktyk 
ograniczających konkurencję wolnorynkową oraz nadużywania dominującej pozycji. 

Generalnie, dbałość o zróżnicowanie rynku znajduje odzwierciedlenie w możliwościach 
ograniczenia negatywnych konsekwencji koncentracji. Instrumentami tego ograniczenia są 
(Picard 1998):
 - Prawo konkurencji – ma na celu przeciwdziałanie nadużywaniu dominującej pozycji 

rynkowej. Na rynku europejskim firmy medialne podlegają także regulacjom wspólnoto-
wym, które zezwalają na regulacje krajowe. Korzysta z nich część państw, w tym o tak 
rozwiniętych rynkach mediów, jak Niemcy i Wielka Brytania. 

 - Przepisy antykoncentracyjne – dotyczą nadmiernej koncentracji bezpośrednio na ryn-
kach mediów (obowiązują w wielu krajach, np. Niemczech, Francji i Włoszech). Są to 
w istocie progi zabezpieczające pluralizm mediów w wymiarze geograficznym. Odnoszą 
się do kryterium udziału w rynku, np. czytelnictwa, oglądalności czy słuchalności, posia-
danych koncesji lub udziału kapitałowego. Mogą również dotyczyć firm pochodzących 
spoza krajów Unii Europejskiej, ale działających na jej terytorium – takie rozwiązania 
przyjęto np. we Francji. Niektóre kraje (np. Dania i Portugalia) nie zdecydowały się na 
takie rozwiązania prawne.
Szczegółowość przepisów ograniczających koncentrację własności mediów uzależniona 

jest przede wszystkim od wielkości rynku krajowego i pozycji, które zajmują na nim media 
publiczne. Ponieważ kwestie te są na różnych rynkach krajowych regulowane w odmienny 
sposób i ich zaprezentowanie wymagałoby dogłębnej oraz obszernej analizy, można pokusić 
się o uogólnienia, które wskazują na występujące w tym zakresie prawidłowości. 

Ogólnie w Europie, w której krajowe rynki charakteryzują się precyzyjnymi i rozbu-
dowanymi przepisami antykoncentracyjnymi, jak np. we Francji, bardziej ogólnikowymi 
(Wielka Brytania), a nawet brakiem takich regulacji (np. Dania), ponadgraniczna koncen-
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tracja własności nie napotyka jednolitych przepisów ograniczających ekspansję poszczegól-
nych podmiotów. 

W efekcie pozostawienie przez Unię dowolności w tym względzie oraz odmienne roz-
wiązania decyzyjne, a także zasady przyznawania koncesji w poszczególnych krajach 
przyczyniają się nie tylko do erozji barier konkurencyjności dla pozaunijnych organiza-
cji medialnych, ale sprzyjają ekspansji podmiotów transnarodowych, przede wszystkim 
trannarodowych korporacji. Kwestie te potwierdza m.in. raport pt. Transnational Media 
Concentration in Europe (2014).

Generalnie należy uznać, że Komisja Europejska kieruje się przede wszystkim koncep-
cją „konkurencyjnej globalizacji” i uznaje wagę pluralizmu mediów w takim wymiarze, 
w jakim nie stoi on na drodze konkurencyjności organizacji medialnych. Z kolei w krajach 
członkowskich stosowane są takie regulacje, które wynikają z sytuacji na poszczególnych 
krajowych rynkach (Jakubowicz 2008). 

Problem „abdykacji” Unii Europejskiej z roli aktywnego ośrodka / regulatora – przy-
kładem brak odniesień na temat koncentracji w dyrektywie Telewizji bez Granic – wynika, 
jak wolno sądzić, z dbałości o rozwój rynku, przede wszystkim z obawy o wycofanie się 
z Europy największych światowych podmiotów medialnych. 

Kwestia ta jest dostrzegana w dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego; tylko na po-
czątku lat 90. powstało kilkanaście raportów na ten temat. Te historyczne już obecnie zapisy 
zyskały z czasem uzupełnienia podkreślające potrzebę „zaufania mechanizmom rynkowym 
i wycofania się z subsydiów i interwencji” (tzw. Raport Bangemanna) w obliczu amery-
kańskiej ekspansji w nowych mediach i finansowej oraz strukturalnej słabości europejskich 
organizacji. 

Powstałe w 1996 roku projekty dyrektywy dotyczącej ograniczeń własności na krajo-
wych rynkach telewizyjnym i multimedialnym nie zostały przyjęte napotykając opór państw 
członkowskich w dyskusji nt. właściwego limitu. W 2004 roku Parlament Europejski po raz 
kolejny wyraził zaniepokojenie strukturą własności mediów i brakiem strategii pozwalającej 
na przeciwdziałanie temu problemowi oraz nadużywania siły mediów, ale nie towarzyszyły 
temu wiążące akty prawne. 

Zapowiedzią zmiany polityki Komisji Europejskiej, która przez lata nie podejmowała 
kwestii harmonizacji regulacji państw członkowskich, było ustalenie w 2007 roku planu de-
baty na temat pluralizmu mediów w ramach Unii (European Commission 2007). Towarzyszy 
temu wypracowanie spójności stosowanej w państwach UE metodologii pozwalającej na 
ocenę pluralizmu mediów. 

W kontekście przytoczonych pokrótce regulacji warto dodać, że odnoszą się one przede 
wszystkim do telewizji, prasy czy radia. Tymczasem konwergencja i rozwój tzw. nowych 
mediów wymagają rewizji dotychczasowych praktyk regulacyjnych w szerszym wymia-
rze. Do takich rozwiązań skłaniać mogą dotychczasowe relacje między Komisją Europejską 
i korporacją Google oraz domniemane nadużycie przez nią pozycji dominującej (problem 
dotyczy praktyk handlowych, które są interpretowane jako nadużycie pozycji dominującej 
w rozumieniu art. 102 TFUE). 
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Podsumowanie 

Ekspansja korporacji transnarodowych i dyskusyjna transparentność właścicielska kor-
poracyjnych struktur sprawiają, że niezbędne staje się ponowne rozważenie podstawowej 
koncepcji unijnego prawa dotyczącego koncentracji na medialnych rynkach. Wydaje się ona 
tym bardziej konieczna, że nieudane okazały się dotychczasowe próby ustanowienia mię-
dzynarodowych reguł, a na poziomie krajowym antykoncentracyjne regulacje są zazwyczaj 
nieadekwatne wobec rozwoju mediów. Większość z tych regulacji dotyczy bowiem kwestii 
ograniczeń własności stacji telewizyjnych i radiowych oraz wydawnictw, tymczasem coraz 
więcej medialnych podmiotów angażuje się w tworzenie skomplikowanych sieci czyniąc 
dotychczasowe rozwiązania prawne nieużytecznymi.

Podczas gdy kwestie koncentracji analizowane są zatem nadal w ramach poszczególnych 
krajowych, względnie regionalnych rynków, a regulacje odnoszące się do nich mają głównie 
krajowy charakter, to rynkowe i kulturowe zjawiska opisywane przez konwergencje mediów 
skłaniać powinny do dostosowania prawa do ewolucji mediów i ich społecznych konse-
kwencji. W dobie liberalizacji rynków i konwergencji mediów transgraniczna działalność 
organizacji medialnych, zwłaszcza korporacji transnarodowych, oznacza bowiem w istocie 
także transgraniczną koncentrację osadzoną w rynkowej logice. 

Kwestia koncentracji jest wyzwaniem Unii wraz z rozwojem tzw. nowych mediów, 
który nie oznacza zmniejszenia globalnej koncentracji. Przeciwnie, ponadgraniczne fuzje 
i przejęcia przyczyniają się do „kolonizacji” publicznej przestrzeni przez dominujące trans-
narodowe medialne korporacje. W takich warunkach rozważenia wymaga traktowanie np. 
wyszukiwarek internetowych jako dobra publicznego i rozszerzania tej praktyki na inne 
dominujące podmioty medialne zajmujące się agregacją informacji. Ustalenia te winny po-
nadto przybrać postać dyrektywy harmonizującej przepisy prawne poszczególnych państw 
członkowskich, a nie, jak dotychczas, formę komunikatów, rekomendacji bądź wytycznych. 
Rola monitorująca i dbałość o spójność metodologiczną, co przez lata czyniła Komisja 
Europejska, powinny być uzupełnione przez rolę aktywnego regulatora reagującego na waż-
ne zjawiska medialne. 
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The Problem of Media Concentration and the European Union Law – 
the Need for New Solutions 

Summary

An aim of considerations is to present the problem of consequences of digitisa-
tion and their convergence in the face of lack of transnational, Union’s legislative 
solutions of this phenomenon. If the media concentration (especially related to the 
press, radio and TV) is regulated within the framework of EU countries, then the 
facilitated by the convergence transborder transfer of concentration and competi-
tion (primarily on the Internet) is economically effective but socially harmful and 
does not face constraints at the EU level. 

In his article, the author used methods of the logic analysis, the method of direct 
observation (the author participated in the management processes in managerial 
posts in three media corporations) as well as indirect observation (the documentary 
method), the method of analogies, comparative and causal analysis. The article is 
of the conceptual nature.

Key words: media, convergence, concentration, corporations, regulation.
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Проблема концентрации СМИ и законы Европейского Союза – 
потребность в новых решениях 

Резюме

Цель рассуждений - представить проблему последствий цифризации и их 
конвергенцию перед лицом отсутствия сверхнациональных, союзных право-
вых решений этого явления. Если концентрация СМИ (в особенности каса-
ющаяся печати, радио и телевидения) регулируется в рамках стран-членов 
Евросоюза, то облегченный конвергенцией международный трансферт кон-
центрации и конкуренции (прежде всего в интернете) эффективен эконо-
мически, но вреден социально и не встречается с ограничениями на уровне  
Евросоюза. 

В статье использовали методы логического анализа, метод непосредствен-
ного наблюдения (автор принимал участие в процессах управления на руко-
водящих постах в трех корпорациях СМИ), а также косвенного наблюдения 
(документный метод), кроме того, метод аналогии, сопоставительного и при-
чинного анализа. Статья имеет концептуальный характер.

Ключевые слова: СМИ, конвергенция, концентрация, корпорации, регули-
рование.
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