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АБ МЕХАНІЗМАХ РЭГУЛЯВАННЯ CMI ЗА МЯЖОЙ,
ЦІ АБ СУАДНОСІНАХ ПАНЯЦЦЯЎ "ПРЫВАТНЫ" I "ДЗЯРЖАЎНЫ"

У айчыннай практыцы спрэчкі вакол гэтых паняццяў маюць шэраг аспектаў. 
Перш за ўсё, прававы, у кантэксце якога спрабуюць вызначыць кампетэнцыю 
дзяржавы і ўладальнікаў CMI на права "распаўсюджваць інфармацыю, якая мае 
грамадскі інтарэс", аб чым у свой час адзначалася ў рашэннях Еўрапейскага 
Суда па правах чалавека. Эканамічны аспект паняццяў як найбольш актуаль
ны для свабоднага рынку інфармацыі адлюстроўвае права ўласнасці і практыку 
рэгулявання гэтага права. Гэтыя ж два паняцці справядліва разглядаць і ў 
кантэксце этыкі, калі размова ідзе, напрыклад, аб крыніцах інфармацыі', 
абароне грамадскай маралі, адным словам, аб адказнасці як дзяржавы, так 
і прыватных асоб, уладальнікаў CMI за дакладнасць інфармацыі.

Паняцці "прыватны" і "дзяржаўны" асабліва ўплываюць на грамадскую 
думку на этапе першапачатковага складання рынку, калі побач з афармленнем 
манаполій, а ў краінах постсавецкай фармацыі гэты працэс асабліва дынамічна 
адбываецца на перыферыі, значна скарачаецца колькасць выданняў у выніку 
эканамічных цяжкасцей.

Што датычыцца замежнага вопыту, то дыферэнцыяцыя па аналагічных 
крытэрыях часта пазбаўлена асобага сэнсу. У большасці еўрапейскіх краін 
выяўленне грамадскай думкі абараняецца канстытуцыяй, у выглядзе розных 
законаў абвешчана спецыяльная абарона прэсы. На практыцы гэта азначае, 
што пры выкананні неабходнай фінансавай дысцыпліны любы і кожны можа 
быць уладальнікам СМІ. Той факт, што CMI з'яўляюцца сямейнымі прад- 
прыемствамі, формай прыватнага прадпрымальніцтва -  з'ява законная і 
канстытуцыяй замацаваная. Іншая справа, наколькі падыходзіць да сферы 
CMI дэфініцыя "дзяржаўны". У практыцы краін Еўрапейскага Саюза, ЗША, 
сустракаецца адэкватнае айчыннаму ўяўленне аб сутнасці гэтага пытання -  
аб удзеле дзяржавы ў CMI, а яшчэ больш канкрэтна -  у размеркаванні 
паўнамоцтваў паміж рэгіянальнымі і цэнтральнымі ўладамі. Але зноў-такі 
на чале гэтых, як і іншых ўяўленняў, знаходзіцца закон1.

Дарэчы, неабходна прывесці і канкрэтныя прыклады рэгулявання ўласнасці. 
Нельга сказаць, што дзяржава не спрабавала ўмешвацца ў "лёсы" мана- 
полій, здавалася б выключна "прыватных" уладанняў. Урады розных краін 
па-свойму адрэагавалі на рост канцэнтрацыі CMI. У Францыі і Германіі былі 
прыняты даволі-такі жорсткія законы, створаны спецыяльныя ўстановы па 
кантролю (у Францыі -  у 1986 г., у Германіі -  у 1976 г.) над камерцыйнымі 
здзелкамі, якія вялі да канцэнтрацыі друку. У Вялікабрытаніі дзейнічае камісія, 
якая займаецца праблемай аб'яднання газет, але на практыцы яе магчымасці 
прадухіліць тэты працэс вельмі абмежаваныя. Аўстралія і Аўстрыя прынялі 
да разгляду (у канцы 1992 г.) рэкамендацыі па кантролю за аб'яднаннем і
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паглынаннем CMI, у той час як Федэральны ўрад Канады адмовіўся прытрым- 
лівацца рэкамендацый увесці абмежаванне ўласнасці на CMI; Нідэрланды, 
Нарвегія, Іспанія, Швецыя і ЗША спецыяльна не рэгулююць права ўласнасці 
на CMI, хаця яны могуць падпарадкаваць прэсу антытрэстаўскім і карпаратыў- 
ным законам. Па заключэннях экспертаў, канцэнтрацыя CMI ў  гэтых краінах 
ненамнога вышэй, чым у тых, дзе есць жорсткія абмежаванні. '
, Такім чынам, можна было б разглядаць антыманапольнае заканадаўства 

як спробу дзяржавы ўдзельнічаць у лёсе CMI. Ці можна расцэньваць як 
магчымасць дзяржавы ўмешвацца ў CMI практыку субсідзіравання? Вядома, 
што ў пяці Еўрапейскіх краінах -  Аўстрыі, Францыі, Нідэрландах, Нарвегіі і 
Швецыі -  урады прадастаўляюць субсідыі газетам, якія маюць фінансавыя 
цяжкасці, з мэтай захавання плюралізму поглядаў, г.зн. незалежна ад 
палітычнай і іншай афарбоўкі гэтых выданняў.

Удзел дзяржавы ў лёсе CMI не абмяжоўваецца субсідзіраваннем. Большасць 
еўрапейскіх дзяржаў пайшла па шляху пакрыцця адпаведных расходаў, скажам, 
падаткаў ці паштовых (тэлефонных) расходаў газет (Аўстрыя, Францыя, 
Германія, Нарвегія, Швецыя, ЗША). Такую практыку можна лічыць як ускоснае 
субсідзіраванне і ў большасці сваёй яно не выклікае пярэчанняў, бо з'яўляецца 
дзейснай падтрымкай прэсы.

Такім чынам, дзяржава, насуперак вядомай формуле аб "сторожевом псе", 
не столькі сугіроцьстаіць прэсе, колькі ў шэрагу выпадкаў выступав эканамічнай 
і фінансавай апорай. Журналісты ж не столькі высвятляюць адносіны свайго 
цэха з дзяржавай, колькі больш зацікаўлены адносінамі з выдаўцамі і 
ўладальнікамі ўласнасці.

Акрамя ўскоснага рэгулявання CMI з боку дзяржавы, добра вядома пракгыка 
самакіравання. Аналагічныя мерапрыемствы можна разглядаць як кантроль 
з боку грамадства за захаваннем інтарэсаў чытача, збалансавання адносін 
паміж CMI і аўдыторыяй. Арганізацыйна такая пракгыка аформлена ў дзейнасці 
саветаў па прэсе ці адпаведных асацыяцый, якія аб'яднаны ў Сусветную 
асацыяцыю Саветаў па прэсе.

Што датычыцца заканадаўства аб прэсе Еўрапейскага супольніцтва, дык 
"законы супольніцтва ў асноўным ставяць мэтаю рэгуляванне эканамічнага 
становішча прэсы і яе ролі ў эканоміцы краін-членаў супольніцтва"3.

Такім чынам, ні заканадаўства еўрапейскіх краін, ні законы супольніцтва 
не прызнаюць прамога кантролю дзяржавы над CMI.

Разгледзім больш падрабязна практыку Германіі. Вядома, што 5-м 
артыкулам Канстытуцыі ФРГ CMI абаронены ад кантролю дзяржавы4. Пракгыка 
кантролю дзяржавай CMI для ФРГ стала свайго роду пагалоскай з часоў 
"трэцяга рэйха". Трэба ўлічваць гістарычныя перадумовы стварэння дэмакра- 
тычных CMI ў пасляваенныя гады на тэрыторыях Германіі, якія кантраляваліся 
ваеннымі адміністрацыямі саюзніцкіх дзяржаў. Гісторыкі не ўтойваюць 
імкненняў адміністрацый Вялікабрытаніі, Францыі, ЗША адрадзіць новыя CMI 
па ўзорах вядомай англа-саксонскай мадэлі. Гэтым фактарам тлумачыцца 
з'яўленне "Франкфуртэр альгемайнэ Цайтунг" па тыпу англійскай "Таймс", 
пазней "Хандэльсблат" па тыпу "Файнэншл тайме", штотыднёвіка "Шпігель" 
па тыпу штотыднёвіка "Тайм" і г.д.

Да ўтварэння ФРГ ліцэнзіі ў Заходняй частцы Германіі выдаваліся 
прыватным асобам, якія прадстаўлялі розныя палітычньія і грамадскія 
арганізацыі. Такая палітыка ставіла мэтай адрадзіць у насельніцтва давер 
да CMI, які быў згублены ў гады нацысцкай дыктатуры.

Сёння не прыходзіцца размаўляць аб кантролі з боку дзяржавы над 
прынтмедыя. Вядома, што Германія належыць да ліку дзесяці вядучых краін 
у галіне прэсы. У 1995 г., па даных Федэральнага ведамства статыстыкі, на 
кожную сям'ю прыходзілася па 1 экз. газет. Па даных за 1997 г. у ФРГ 
выходзіла 375 штодзённых газет з 1602 лакальнымі выданнямі, 28 штотыд-
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нёвікаў, 8 нядзельных выданняў5. Амаль усе гэтыя выданні -  вынік прыватнага 
прадпрымальніцтва. Пацвярджэннем таму з'яўляецца і параўнальна нядаўна 
ўтвораныя выдавецтвам Бурды штотыднёвікі "Дзі Boxe" і "Фокус" (1993 г).

Такі ж прынцып захоўваўся і пасля 1989 г., калі адбылася імплікацыя 
СМІ былой ГДР у сістэму CMl ФРГ. Хаця эксперты адзначалі, што 10 галоўных 
рэдактараў 39 штодзённых газет не былі гатовы да пачатку перапрафілі- 
равання®. Хутка былыя акруговыя газеты набылі сваіх новых уладальнікаў. 
Як правіла, пасля скасавання акруговых камітэтаў акруговыя газеты пераходзілі 
ва ўласнасць выдавецтваў. Пачалі выходзіць новыя выданні. 3 сярэдзіны 
снежня да сярэдзіны сакавіка 1990 г. на тэрыторыі ГДР выходзіла звыш 
50 новых друкаваных органаў, якія прадстаўлялі новыя друкаваныя групы, 
арганізацыі, партыі. Да ліку такіх выданняў адносяцца "Франкенпост" з выданнем 
"Саксенпост", "Фогтландпост", "Цюрынгенпост" (Веймар). У гэтым працэсе 
новаўтварэнняў пэўную ролю адыгралі буйнейшыя выдавецкія трупы ФРГ, у 
прыватнасці адзін з буйнейшых у Еўропе выдавецкі канцарн "ВАЦ". Такім 
чынам, традыцыя заснавання новых друкаваных органаў не была парушана 
і ў гады, якія папярэднічалі аб'яднанню Германіі.

Калі гаварыць пра механізмы рэгулявання CMI з боку цэнтра, то яны 
традыцыйныя для дэмакратычнай дзяржавы і адпавядаюць федэратыў- 
наму ладу Германіі: акрамя канстытуцыі, дзейнічаюць зямельныя законы аб 
прэсе. Пасля аб’яднання Германіі новыя законы аб прэсе былі прыняты ў 
зноў утвораных федэральных землях: Мекленбург -  Пярэдняя Памеранія 
(чэрвень 1993 г.), Рэспубліка Саксонія (красавік 1992 г.), Саксонія-Ангальт 
(жнівень 1991 г.), Цюрынгія (ліпень 1991 г). Акрамя таго, сюды ж можна 
дадаць дзейнасць дзвюх афіцыйных структур -  Федэральнага ведамства 
дзяржнагляду за дзейнасцю картэляў і адпаведныя зямельныя ведамствы, 
якія былі заснаваны з мэтай кантролю за захаваннем закона аб картэлях 
(1957 г.). Закон забараняе згаворы і дагаворы, якія ўздзейнічаюць на рыначныя 
адносіны шляхам абмежавання канкурэнцыі. Дзеля справядлівасці трэба 
адзначыць, што да журналістыкі, як і да сферы гаспадарання манаполій, 
грамадская думка была прыцягнута толькі ў 70-я гады. Безумоўна, аб мэта- 
згоднасці гэтых законаў размаўляць не прыходзіцца, калі ўлічыць той факт, 
што сёння ў ФРГ дзейнічаюць 10 буйнейшых газетных канцэрнаў. У руках 
пяці з ix сканцэнтравана амаль палова ўсіх тыражоў штодзённых газет. 
Цяжка ўявіць форму кантролю дзяржавы над такога роду кангламёратамі.

Другой структурай у тэтай сістэме з'яўляецца Федэральнае ведамства 
друку і інфармацыі, якое дзейнічае з 1949 г. і кпапоціцца аб расраўсюджванні 
інфармацыі афіцыйнага характару. Нямецкі савет па прэсе (1956 г.) як 
механізм яе самарэгулявання лагічна завяршае шэраг структур, якія дазваля- 
юць меркаваць абмагчымасцях дзяржавы, грамадства, што пэўным чынам 
уплываюць на прэсу.

У кантэксце кантролю над працэсамі канцэнтрацыі CMI можно было б 
прывесці прыклад дзейнасці Інфармацыйнага таварыства па ўстанаўленню 
распаўсюджвання рэкламаносьбітаў (ІФВ). Тэта таварыства абавязана 
рабіць паведамленні аб тыражах. Таварыствам кантралюецца 454 газеты 
рознага тыпу, 658 публічных часопісаў, 958 спецыялізаваных, 45 часопісаў 
для пакупнікоў, 86 тэпефонных даведнікаў і два календары.

Калі гаварыць аб электронных CMI, то тут можна знайсці куды больш 
падстаў для разважанняў аб суадносінах прыватнага і дзяржаўнага ў аргані- 
зацыі і вытворчасці журналісцкай прадукцыі.

Германія не выключэнне, напрыклад, у сэнсе арганізацыі замежнага 
вяшчання і яго фінансавання з бюджэту. Размова ідзе аб "Нямецкай хвалі", 
якая створана ў Кёльне ў 1960 г. Удзел дзяржавы тут не абмяжоўваецца 
фінансаваннем, а распаўсюджваецца і на ўпраўленчым узроўні. Дзейнічае 
Савет радыёвяшчання "Нямецкай хвалі" у скпадзе 11 чалавек. Па два чала-
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векі выбіраюцца Бундестагам (народнае прадстаўніцтва) і Бундесратам 
(прадстаўніцтва 16 федэральных зямель), 4 назначаюцца Федэральным 
урадам. Трансляцыя "Нямецкай хвалі" ажыццяўляецца на кароткіх хвалях 
штодзённа: 93 праграмы на нямецкай мове і 34 на іншых. У 1992 г. станцыя 
атрымала з дзяржбюджэту 402 млн. марак. 3 мая 1992 г. "Нямецкая хваля" 
мае ў сваім распараджэнні спадарожнікавую службу ТБ, якая трансліруе на 
ўвесь свет 14-гадзінную праграму на нямецкай, англійскай, іспанскай і іншых 
мовах. Мэта праграм -  кампенсацыя інфармацыйнага дэфіцыту.

Унікальнай спробай з пункту гледжання захавання дзяржаўных інтарэсаў 
і запатрабаванняў грамадскасці можна вызначыць арганізацыю і функцыя- 
наванне тэлерадыёвяшчання, якое дыферэнцыравана на грамадска-прававое 
і прыватнае. Таму сёння гавораць аб дуальным характары тэлерадыёвяшчання 
ў ФРГ. У юрыдычнай лексіцы гэтае паняцце ўпершыню з'явілася ў сярэдзіне 
80-х гадоў, калі федэральны Канстытуцыйны суд прымяніў-такі яго ў сваім 
рашэнні аб зямельным заканадаўстве для CMi ў Ніжняй Саксоніі. Дуальнасць 
якраз і азначае сумяшчэнне ў сістэме CMl Германіі грамадска-прававога 
тэлерадыёвяшчання і прыватнага. Прыкладам першага з іх з'яўляецца першая 
праграма АРД, якая заснавана ў 1950 г. як агульнае нямецкае вяшчанне. 
АРД стваралася з мэтай аблягчэння абмену праграмамі, трансляцыі сумесных 
праграм і куплі мастацкіх фільмаў, тэлесерыялаў для ўсіх тэлестанцый. Тут 
аб'яднаны ўсе зямельныя радыё- і тэлестанцыі, а таксама Дойчландфунк, 
"Нямецкая хваля" i PIAĆ.

Прынцып грамадска-прававой формы арганізацыі радыё і тэлебачання 
заключаецца ў наступным. Тры органы ажыццяўляюць кантроль за работай 
радыё- i тэлестанцый: Савет радыё-, тэлевяшчання, члены якога павінны 
прадстаўляць інтарэсы грамадскасці; яны ці выбіраюцца зямельнымі парла
ментам!, ці прама назначаюцца партыямі, рэлігійнымі абшчынамі, эканамічнымі 
і культурнымі арганізацыямі; Савет праўлення (адміністрацыя) -  яго члены 
выбіраюцца Саветам радыёвяшчання і тэлебачання. Ён кантралюезахаванне 
праграмных дырэктыў, складае праект бюджэту і ажыццяўляе нагляд над 
справаводствам кампаніі. Да таго ж тэты орган выбірае інтэнданта, якога 
затым зацвярджае Савет радыёвяшчання і тэлебачання. Інтэндант выконвае 
рашэнні названых органаў і кіруе работай кампаніі, адказвае за складанне 
праграмы. Такім чынам, у гэтых упраўленчых структурах (а па такому ўзору 
функцыянуюць усе зямельныя тэле- і радыёкампаніі) адлюстраваны прамы 
ці ўскосны ўплыў партый і палітычных груповак (асабліва ў Савеце радыё
вяшчання) федэральнай зямлі, дзяржавы ў тым ліку.

Аднак АРД не знаходзіцца ў непасрэднай фінансавай залежнасці ад 
дзяржструктур. Фінансаванне ажыццяўляецца за лік абанентнай платы і 
рэкламы. Галоўным артыкулам у бюджэце радыё- і тэлестанцый з'яўляецца 
абанентная плата, размер якой вызначаецца прэм'ер-міністрам кожнай зямлі. 
Вось як, напрыклад, выглядала абанентная плата і сістэма фінансавання 
АРД на пачатак 90-х гадоў. 3 першага студзеня 1992 г. асноўная абанентная 
плата склала 8,28 маркі за радыёпрыёмнік i 15,5 маркі за тэлепрыёмнік, г.зн. 
што месячная плата склала 23,8 маркі. Ад гэтай сумы 2% атрымлівалі землі 
на фінансаванне агульных задач прыватнага радыё і ТБ (тэхнічная інфра- 
структура, адкрытыя каналы). Адна марка -  мэтавая -  ішла на першаснае 
фінансаванне PT у "новых федэральных землях": 0,75 маркі -  для нацыяналь- 
ных радыёпраграм i 0,75 маркі -  для фінансавання нямецка-французскага 
канала АРТЕ. За падключэнне кабельнай лініі i карыстанне ёю Германская 
федэральная пошта (скасавана ў 1997 г., у Федэральным міністэрстве эканомікі 
створаны спецыяльны рэгулюючы орган для нагляду за свабоднай канкурэн- 
цыяй на германскім рынку паштовых паслуг і тэлекамунікацый) спаганяла 
дадатковую плату. Абанентная плата спаганяецца цэнтралізавана і размяркоў- 
ваецца па асобных станцыях у залежнасці ад колькасці гледачоў, слухачоў
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у рэгіёне трансляцыі. Баланс падрымліваецца рознымі шляхамі. Станцыі ў 
невялікіх рэгіёнах могуць прапаноўваць канкурэнтназдольныя праграмы.

Па такому ж прынцыпу самакіравання арганізавана сёння і другое герман- 
скае тэлебачанне -  ЦДФ, якое ў свой час (1961 г.) стваралася як дзяржаўнае 
і якое, згодна арт.З Дзяржаўнага Дагавора аб вяшчанні ў аб'яднанай Германіі 
ад 31.08.91, з'яўляецца з гэтага часу "публічна-прававой установай, заснаваль- 
нікамі якой выступаюць федэральныя землі". Прававы нагляД ажыццяўляецца 
зямельнымі ўрадамі ca строгім захаваннем палажэнняў дзяржаўнага дагавору. 
ЦДФ атрымлівае 30% прыбытку ад тэлебачання ў федеральных землях. 
Доля абанентнай платы ў фінансавых расходах складае 60%. У 1992 г. гэтая 
сума дасягнула 2,3 млрд марак.

У сістэме CMI ФРГ, як вядома, функцыянуюць прыватныя радыё-, тэле- 
станцыі. У 1992 г. дзейнічалі 8 прыватных радыёстанцый, уключаючы еўра- 
пейскія, тылу Радыё Люксембург, якія вяшчалі на ўсю краіну, і 26 зямельных 
(рэгіянальных) радыёстанцый. У сучасны момант у ФРГ функцыянуе 
15 прыватных тэлекампаній. Каму належаць гэтыя прыватныя тэлекампаніі? 
Большасць з іх з'яўляецца таварыствамі з абмежаванай адказнасцю, маюць 
некалькіх уладальнікаў "у асобе" канцэрна Л.Кірха, як CAT-1, AT Шпрынгера, 
холдзінга Берлусконі (Дойчас шпортфернзеен) і інш.

Такім чынам, калі разважаць аб суадносінах дзяржаўнага і прыватнага ў 
СМІ, нельга забываць, што дзяржава прадстаўляе сабой цэнтральны інстытут 
улады ў грамадстве, які ў сваёй дзейнасці кіруецца законамі. Уся практыка 
замежных СМІ, якія са свайго боку з'яўляюцца прыватным прадпрымаль- 
ніцтвам, абумоўлена, ці, дакладней, агаворана заканадаўствам.

1 Гл.: больш падрабязна: Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии. M., 1993.
2 Там жа.
3Тамжа.
4 Grundgesetzt für die Bundesrepublik Deutschland. Bonn, 1993. S.14.
5 Akluell '98: Lexikon der Gegenwart. Dortmund, 1997. №1. S.284.
6 Diskurs. Leipziger Hefte für Kommunikationsforschung und Journalistik. Leipzig, 1990. №1. S.72.

АЙГБОВІЯ КЕСІНГТОН (НІГЕРЫЯ)

"СВАБОДНЫ ПАТОК ІНФАРМАЦЫІ"
Ў СУЧАСНЫХ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІНАХ

Ужо першыя гады пасля заканчэння другой сусветнай вайны прынеслі 
каласальныя перамены ў тэхнічных магчымасцях збору, асэнсавання i рас- 
паўсюджання інфармацыі. У Канадзе пачала функцыянаваць першая ў свеце 
ўнутраная спадарожнікавая сістэма з сінхроннай арбітай для мэт дальняй 
сувязі і для перадачы і прыёму тэлевізійных праграм з выкарыстаннем адносна 
тайных наземных станцый і маламагутных перадатчыкаў, што адкрыла 
пачатак новага виду сродкаў масавай інфармацыі і камунікацыі -  тэлебачання. 
У ЗША быў запушчаны спадарожнік "УЭСТАР-І", які мог перадаваць 8 мільёнаў 
слоў у секунду і аснашчаны апаратурай для перадачы гукавай, відэа- і 
факсімільнай інфармацыі. Было створана таксама спецыяльнае абсталяванне 
для спутнікавай сеткі, якая ў адрозненне ад існаваўшых раней сістэм, магла 
перадаваць гукавую, факсімільную ці іншую інфармацыю непасрэдна адрасату, 
поўнасцю абмінуючы агульныя лініі тэлефоннай сувязі. Былі вынайдзены і 
прынцыпова новыя тэхнічныя сродкі: ў 1970 г. быў выпрабаваны лазер на 
арсенідзе галія, што дазволіла перадаваць некалькі тэлевізійных праграм 
па валакну не таўсцей за чалавечы волас; у 1976 г. былі праведзены палявыя 
выпрабаванні оптавалаконных кабеляў для тэлефоннай і тэлевізійнай сувязі; 
у тым жа годзе ў Японіі была сканструявана сетка з кіраваннем ад ЭВМ і 
выкарыстаннем валаконнай оптыкі для двухбаковай трансляцыі праграм з 
кватэры ў кватэру. Названыя новыя віды тэхнікі, выкарыстанне якіх у
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