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Koncentracja medialna jako zagrożenie  
dla współczesnej demokracji  

w perspektywie doświadczeń niemieckich

Znaczenie i pojęcie koncentracji medialnej

W niemieckiej nauce o komunikowaniu (Kommunikationswissenschaft) za 
główne tendencje rozwojowe we współczesnym komunikowaniu maso‑
wym uważa się cyfryzację (Digitalisierung), globalizację (Globalisierung) 
i ekonomizację (Ökonomisierung)1. Cyfryzacja, zmieniając technologiczny 
fundament działania mediów masowych, prowadzi do przeobrażeń 
dotyczących nie tylko prasy, radia, telewizji i Internetu, ale także rynku 
reklamy medialnej, odbiorców czy otoczenia instytucjonalno -prawnego 
mediów. Globalizacja z kolei wpływa na zmianę skali działania kon‑
cernów i firm medialnych, które inwestują w krajach całego świata. Ten 
globalny wymiar aktywności inwestycyjnej staje się trwałym i ważnym 
elementem strategii rozwojowej mocnych ekonomicznie firm i przed‑
siębiorstw medialnych. Ekonomizacja łączy się natomiast z prymatem 
kryteriów ekonomicznych (maksymalizacją zysków) w działalności. Takie 
kategorie, jak właśnie zysk, wielkość obrotów, obniżka kosztów, wpływy 
z reklamy medialnej lub sponsoringu, stają się swoistym fetyszem warun‑
kującym poczynania firm i przedsiębiorstw medialnych, których oferta 
jest ukierunkowana na zaspokajanie najbardziej typowych i popularnych 
oczekiwań, gustów czy potrzeb odbiorców, co ma zagwarantować wysoki 
poziom oglądalności, słuchalności, poczytności czy aktywności interne‑
towej. Często idzie to w parze z obniżeniem się standardów pracy dzien‑

1 G. Vove, S.S. Opitz, M. Dohle: Medienpolitische Weichenstellungen in Deutschland – 
Rückblick und Vorausschau. „Medien & Kommunikationswissenschaft“ 2008, Jg. 56, H. 2, 

s. 160–161.
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nikarzy schlebiających gustom swoich odbiorców, czego efektem są takie 
zjawiska jak tabloidyzacja, personalizacja czy trywializacja medialnych 
przekazów. Wymienione tendencje rozwojowe powodują w rezultacie 
zasadnicze zmiany w narodowych systemach medialnych o charakterze 
strukturalnym i funkcjonalnym2.

W przypadku niemieckiego systemu medialnego jednym z najważ‑
niejszych czynników powodujących jego przeobrażenia jest koncentracja 
medialna, zwłaszcza w swoim wymiarze kapitałowym, faworyzująca 
duże i mocne ekonomicznie koncerny medialne, zmieniające strukturę 
rynku prasy, radia, telewizji i Internetu3. Ten wielowymiarowy proces 
niesie bowiem istotne skutki dla samych mediów masowych, jak również 
dla społeczeństwa. Koncentracja na rynku mediów nie ma jednorodnego 
charakteru, nie przebiega linearnie i jest wysoce nierównomierna, za‑
równo w czasie, jak i pod względem geograficznym4. 

Popularną definicję koncentracji medialnej sformułował Europejski 
Instytut Mediów, uznając za jej istotę zdobycie wiodącej pozycji rynkowej 
przez jedno lub kilka przedsiębiorstw medialnych w drodze fuzji, wsku‑
tek zawarcia umowy o przejęciu innych firm medialnych lub poprzez 
zakup ich papierów wartościowych czy aktywów. Wyodrębniono przy 
tym trzy zasadnicze typy koncentracji: 
– poziomą (horyzontalną), oznaczającą aktywność kapitałową, techno- 

logiczną czy inwestycyjną na tym samym rynku, np. prasowym; 
– pionową (wertykalną), obejmującą wymienione formy aktywności na 

różnych etapach produkcji i dystrybucji oferty medialnej na różnych 
obszarach geograficznych; 

– krzyżową (diagonalną), dotyczącą pozycji koncernu medialnego na róż‑
nych rynkach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet)5. 
Współcześnie proces koncentracji medialnej postrzega się również 

jako skutek uboczny postępującej liberalizacji (globalizacji) rynku mediów 
i dynamicznej konwergencji technologicznej, polegającej na wzajemnym 
przenikaniu się technologii i usług charakterystycznych dla sektora me‑
diów elektronicznych, telekomunikacji i sektora tzw. nowych technologii. 
Można zatem przyjąć, że dla zrozumienia istoty pojęcia koncentracji 

2 Z. Oniszczuk: Niemieccy wydawcy prasowi wobec wyzwań cyfryzacji. „Zeszyty Praso‑

znawcze” 2016, nr 2, s. 443–444.

3 E. Stasiak -Jazukiewicz: Zmiana paradygmatu? Niemiecki system medialny. Warszawa 

2013, s. 37–38, 207–208.

4 J. Kreft: Problem koncentracji mediów a prawo Unii Europejskiej – potrzeba nowych roz-
wiązań. „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 6 (359), s. 74–75. 

5 M. Jas -Koziarkiewicz, E. Stasiak -Jazukiewicz: Przeciwdziałanie koncentracji mediów 
w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych. „Prze‑

gląd Politologiczny” 2018, nr 1, s. 247. 
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medialnej szczególne znaczenie mają jej cztery wymiary: technologiczny, 
ekonomiczny, własnościowy i społeczno -polityczny. W ocenie skutków 
koncentracji medialnej z pespektywy prawa antymonopolowego wska‑
zuje się na dominującą pozycję rynkową danego podmiotu (dominant 
market position), natomiast pojęcie koncentracji własności mediów jest 
odnoszone do tzw. dominującej pozycji opiniotwórczej danej firmy me‑
dialnej (dominant power of opinion)6. Tak rozumiana koncentracja własności 
mediów wiąże się bezpośrednio ze społeczno -polityczną funkcją mediów. 
I to właśnie ten wielowymiarowy charakter decyduje o jej znaczeniu dla 
demokratycznego państwa i społeczeństwa. 

Złożoność procesu koncentracji medialnej wymaga więc wieloaspek‑
towej analizy prawnej, ekonomicznej, technologicznej, medioznawczej 
i politologicznej, co stanowi nie lada wyzwanie w naukowej eksploracji 
tego procesu.

Negatywne skutki koncentracji medialnej dla demokracji

Wysoki poziom koncentracji medialnej przejawiający się w dominacji 
rynkowej, technologicznej i opiniotwórczej kilku firm czy koncernów 
medialnych w skali danego kraju czy nawet w wymiarze globalnym jest 
postrzegany przede wszystkim przez pryzmat zagrożenia dla tzw. plura‑
lizmu mediów masowych, który cechuje się istnieniem dużej liczby auto‑
nomicznych i wielorakich firm medialnych, a także różnorodnością treści 
(poglądów i opinii) dostarczanej odbiorcom, traktowaną jako fundament 
funkcjonowania demokratycznego państwa i społeczeństwa. Pluralizm 
mediów stanowi bowiem gwarancję: wolności słowa i niezależności dzien- 
nikarskiej; realizacji prawa do informacji; wolności i niezależności pod‑
miotów medialnych, co jest pojmowane m.in. jako prawo do wyboru 
formy własności oraz zapewnienie transparentności w zakresie własności 
mediów. Koncentracja medialna może skutkować niszczeniem medialnej 
debaty publicznej, zmniejszeniem się liczby uczestniczących w niej ak‑
torów, a poprzez to prowadzić do ograniczenia pluralizmu opinii oraz 
redukcji szans na otrzymywanie różnorodnych informacji, m.in. o poglą‑
dach i stanowiskach dotyczących spraw i tematów publicznych7. W takim 
ujęciu pluralizm mediów ma dwa podstawowe wymiary, pozwalające 

6 P. Stępka: Unia Europejska względem zjawiska koncentracji własności mediów. „Studia 

Europejskie” 2007, nr 3, s. 81–82.

7 M. Jas -Koziarkiewicz, E. Stasiak -Jazukiewicz: Przeciwdziałanie koncentracji me-
diów…, s. 148.
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wyróżnić pluralizm zewnętrzny (lub strukturalny), odnoszący się do 
struktury rynków medialnych, oraz wewnętrzny, dotyczący zróżnicowa‑
nia treści medialnej. W tym kontekście nadmierna koncentracja medialna 
jawi się jako zaprzeczenie pluralizmu zewnętrznego8.

Kontrowersje związane z pluralizmem mediów wynikają bezpośred‑
nio ze specyfiki podmiotów medialnych, które są podmiotami gospodar‑
czymi, a jednocześnie pełnią istotne funkcje społeczne, urzeczywistniając 
prawo obywateli do wypowiedzi i informacji. Ze względu na szczególną 
rolę mediów w systemie demokratycznym konieczność zachowania 
pluralistycznego charakteru tego rynku jest silniejsza niż w przypadku 
innych branż. Z tego punktu widzenia koncentracja medialna zagraża 
przede wszystkim różnorodności mediów pod kątem ich struktury włas‑
nościowej, kapitałowej, organizacyjnej, technologicznego zaawansowania 
czy też jakości przekazów medialnych, co wynika z dominacji rynkowej 
nielicznych korporacji i koncernów medialnych. A przecież zróżnicowa‑
nie strukturalne mediów traktowane jest jako fundament demokracji9. 
Stąd skuteczne ograniczanie negatywnych skutków koncentracji mediów 
jest współcześnie jednym z najważniejszych zadań stojących przed społe‑
czeństwami demokratycznymi. 

Praktyka przeciwdziałania koncentracji medialnej  
w Niemczech

W Republice Federalnej Niemiec już w latach 70. XX wieku ograniczanie 
negatywnych konsekwencji koncentracji medialnej stało się trwałym 
elementem polityki medialnej rządu federalnego oraz głównych partii 
politycznych: chadecji (CDU/CSU), socjaldemokracji (SPD) oraz liberałów 
(FDP). Politykę medialną rozumiano przy tym jako całokształt działań in‑
stytucji państwowych, ugrupowań politycznych i organizacji społecznych 
ukierunkowanych na regulowanie procesu komunikowania masowego 
zgodnie z celami wynikającymi z przyjętego systemu wartości i norm, 
istniejących uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, historycznych 
i politycznych oraz występujących potrzeb i interesów społecznych. 
W sferze praktycznej polityka medialna zmierza głównie do kształtowa‑
nia statusu prawnego mediów masowych, ich struktury organizacyjnej, 
sposobu funkcjonowania, obsady personalnej oraz materialnego wypo‑
sażenia. 

8 P. Stępka: Unia Europejska względem zjawiska…, s. 82.

9 J. Kreft: Problem koncentracji mediów…, s. 75–76.
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W odniesieniu do przeciwdziałania koncentracji medialnej niemiecka 
polityka medialna przeżywała swoistą ewolucję programową determi‑
nowaną przemianami technologicznymi, własnościowymi i ekonomicz‑
nymi mediów masowych w RFN. O ile w latach 70. XX stulecia głównym 
zagadnieniem była dominacja coraz mniejszej grupy dużych wydawców 
prasowych, o tyle w latach 80. na plan pierwszy wysunęły się kwestie 
rozwoju prywatnej radiofonii i telewizji, stymulowanego przez silne 
ekonomicznie koncerny medialne, oraz, w końcu tej dekady, rosnące 
znaczenie nowych mediów, szczególnie Internetu10.

Tym samym Niemcy stały się w Europie Zachodniej prekursorem i li‑
derem w systemowym i wieloaspektowym przeciwdziałaniu koncentracji 
medialnej. Inne kraje zachodnioeuropejskie włączyły tę kwestię do swojej 
polityki medialnej dopiero w latach 90. XX wieku, po utworzeniu Unii 
Europejskiej. W polityce unijnej przyjęto przy tym zasadę, że poszcze‑
gólne państwa posiadają autonomię w kształtowaniu regulacji prawnych 
odnoszących się do spraw pluralizmu i koncentracji mediów11.

W przypadku Niemiec autonomia ta determinowana jest federacyjnym 
charakterem państwa. Zgodnie bowiem z Ustawą Zasadniczą Republiki 
Federalnej Niemiec z 1949 roku kompetencje w sferze mediów posiadają 
kraje związkowe (czyli landy). Każdy z 16 landów ma swoje ustawodaw‑
stwo określające warunki funkcjonowania mediów masowych, w tym 
regulacje prawne i rozwiązania instytucjonalne dotyczące koncentracji 
medialnej12. Nie oznacza to jednak chaosu legislacyjnego i instytucjonal‑
nego w przeciwdziałaniu koncentracji medialnej. Niemieccy ustawodawcy 
stworzyli bowiem rozwiązanie w postaci tzw. układu państwowego (Staats-
vertrag), negocjowanego i podpisywanego przez premierów wszystkich 
landów. Pierwszy taki układ został przyjęty w 1987 roku i dotyczył radia 
i telewizji. Kolejne umowy, podpisane w latach 1991, 1996, 2002 i 2016, 
stworzyły jednolity dla całego kraju system regulacji prawnych i instytu‑
cji związanych z przeciwdziałaniem koncentracji medialnej13.

Opiera się on na swoistym dualizmie instytucjonalno -prawnym. Na 
poziomie regionalnym (czyli landów) stopień koncentracji medialnej kon‑

10 Z. Oniszczuk: Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 
1949–1989. Katowice 2002, s. 11–50.

11 Regulacje dotyczące koncentracji własności na rynku mediów w wybranych krajach. Ana‑

liza i oprac. H. Rostek. Warszawa 2015, s. 2–4. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/

pliki/regulations/antykoncentracjne -regulacje_analiza.pdf [data dostępu: 27.03.2020].

12 B. Ociepka: System medialny Niemiec. W: Wybrane zagraniczne systemy medialne. 

Red. J.W. Adamowski. Warszawa 2008, s. 91–92.

13 J. Skrzypczak: Regulacje prawne dotyczące koncentracji kapitału w przedsiębiorstwach 
medialnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. „Internetowy Kwartalnik Antymonopolo‑

wy i Regulacyjny” 2017, nr 7 (6), s. 87–98. http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/46/87.pdf [data 

dostępu: 24.03.2020].
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trolują tzw. krajowe urzędy ds. mediów (Landesmediananstalten), działające 
z mocy krajowych ustaw medialnych (Landesmediengesetze). Natomiast na 
poziomie federacji przeciwdziałaniem koncentracji medialnej zajmuje się 
Komisja do Badania Koncentracji w Dziedzinie Mediów (Kommission 
zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich – KEK) powołana 
w 1997 roku na podstawie wspomnianych układów państwowych14. KEK 
współpracuje ściśle z krajowymi instytucjami kontrolującymi poziom 
koncentracji mediów poprzez specjalne agendy Konferencji Dyrektorów 
Krajowych Urzędów ds. Mediów (Direktorenkonferenz der Landesmedien- 
anstalten – DLM) oraz oddziały Komisji ds. Koncesji i Kontroli (Kom- 
mission für Zulassung und Aufsicht – ZAK)15. 

Głównym celem współdziałania tych instytucji jest zagwaranto‑
wanie pluralizmu w niemieckich mediach masowych. Jednak w sferze 
instytucjonalnej wiodącą rolę odgrywa KEK, która uczestniczy w po‑
stępowaniach udzielania koncesji telewizyjnych, w procesach zmian 
w strukturze własnościowej nadawców oraz w procedurach nakładania 
sankcji wobec podmiotów, które wykorzystują swoją pozycję dominującą 
na rynku. W celu zagwarantowania przejrzystości, KEK zobowiązana jest 
co trzy lata wydawać raport na temat koncentracji w mediach i ochrony 
różnorodności opinii. Ponadto na stronie internetowej KEK zamieszczane 
są informacje o oglądalności stacji telewizyjnych oraz udziałach kapita‑
łowych poszczególnych grup medialnych. Komisja analizuje wszystkie 
fuzje nadawców programów telewizji komercyjnej, których łączny udział 
w rynku stanowi minimum 30%. Przekroczenie tego progu w rynku 
widowni telewizyjnej oznacza, że nadawca posiada zbyt duży wpływ na 
opinię publiczną. To samo dotyczy sytuacji, gdy podmiot posiada 25% 
udziału w rynku widowni telewizyjnej oraz osiągnął pozycję dominującą 
na rynkach właściwych i powiązanych z rynkiem mediów lub gdy ogólna 
ocena jego działalności na rynku telewizyjnym i rynkach powiązanych 
sugeruje, że wywierany wpływ odpowiada wpływowi podmiotu, którego 
udział w widowni przekracza 30%. Za rynki powiązane uznaje się: rynek 
radia, reklamy, prasy, praw nadawczych do filmów, praw do filmów dla 
dzieci, praw do transmisji sportowych, praw do newsów, usług technicz‑
nych i administracyjnych telewizji cyfrowej i telewizji płatnej, mediów 
internetowych i środków transmisji. 

Jeśli jeden z wymienionych warunków zostanie spełniony, to podmiot 
powinien odsprzedać odpowiednią liczbę swoich udziałów, ograniczyć 
swoje wpływy na powiązanych rynkach lub podjąć działania mające na 

14 J. Lucht: Der öffentlich – Auslaufmodell? Grundlagen – Analysen, Perspektiven. Wies-

baden 2006, s. 295–296.

15 Regulacje dotyczące koncentracji własności…, s. 13–14.
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celu zapewnienie pluralizmu poprzez udostępnienie czasu antenowego 
niezależnej stronie trzeciej lub powołanie niezależnej rady programowej. 
Jeśli dany nadawca nie uzyska porozumienia z regulatorem odnośnie do 
tych trzech rozwiązań lub nie realizuje powziętych ustaleń, to regulator 
może wpłynąć na obniżenie udziału w oglądalności jego programów 
do maksymalnego poziomu 30% poprzez cofnięcie odpowiedniej liczby 
koncesji należących do nadawcy. Proces koncesyjny to przy tym pierwszy 
etap wnikliwej kontroli zmian strukturalnych niemieckich koncernów 
medialnych. Przyznawanie koncesji jest domeną regulatorów regional‑
nych (landowych), którym wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia 
informacji m.in. o: strukturze własnościowej przedsiębiorstwa (udziały 
bezpośrednie i pośrednie), udziałach głosów w organach zarządczych 
wnioskodawcy oraz w spółkach z nim powiązanych, umowach między 
stronami posiadającymi bezpośrednie lub pośrednie udziały w firmie 
wnioskodawcy. Na żądanie organu regulacyjnego wnioskodawca ma 
obowiązek przedstawić inne dane związane z procesem koncesyjnym16. 
Oprócz KEK na płaszczyźnie federalnej o fuzjach i przejęciach koncernów 
medialnych decyduje także, działający od 1958 roku, Federalny Urząd 
Antykartelowy (Bundeskartellamt). W ostatnich latach najbardziej głośną 
decyzją obu instytucji regulujących była odmowa z 2005 roku zgody na 
zakup przez dominujący na rynku prasowym koncern Axela Springera 
większościowych udziałów w popularnej stacji prywatnej telewizji SAT 1. 
Wejście prasowego potentata na rynek popularnej telewizji prywatnej 
dałoby w ocenie obu regulatorów koncernowi Springera bardzo duże 
możliwości kształtowania niemieckiej opinii publicznej, co byłoby zagro‑
żeniem dla demokratycznej zasady pluralizmu opinii17. 

Natomiast w przypadku fuzji przedsiębiorstw medialnych na rynku 
prasy drukowanej stosuje się wyjątkowo liberalne przepisy antykoncen‑
tracyjne. Są to bowiem przepisy ogólne, oparte na kryterium wielkości 
obrotów rocznych. Obowiązek notyfikacji takich połączeń występuje 
wówczas, gdy istnieje przypuszczenie, że obroty firmy na rynkach świa‑
towych przekroczą 500 mln EUR, w Europie – 25 mln EUR, a wyłącznie 
na rynku niemieckim – 5 mln EUR18.

Jak łatwo zatem zauważyć, przeciwdziałanie koncentracji medialnej 
w Niemczech ma charakter systemowy. System ten obejmuje różno‑
rodne regulacje prawne i rozwiązania instytucjonalne, nastawione na 
monitorowanie i ograniczanie negatywnych skutków koncentracji na po- 
ziomie regionalnym (czyli landów), płaszczyźnie federacyjnej (całego  

16 B. Ociepka: System medialny Niemiec…, s. 95–96.

17 H. Röper: Formationen deutscher Medienmultis 2005. Tl. 1. „Media Perspektiven“ 

2006, H. 3, s. 114.

18 J. Skrzypczak: Regulacje prawne…
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kraju) oraz w wymiarze lokalnym. Można więc powiedzieć, że Niemcy 
mają zintegrowany system przeciwdziałania nadmiernej koncentracji 
medialnej, występującej głównie w sferze kapitałowej, własnościowej 
oraz aktywności multimedialnej, czyli diagonalnej (krosowej) aktywno‑
ści inwestycyjnej dużych koncernów medialnych na rynku prasy, radia, 
telewizji i Internetu. 

Główne wnioski płynące z niemieckich doświadczeń 

Kształt i charakter niemieckiego systemu przeciwdziałania koncentracji 
medialnej jest w decydującym stopniu uwarunkowany federacyjnym 
typem państwa. Posiada jednak charakterystyczne cechy o wymiarze 
uniwersalnym. Jedną z nich stanowi zasada, że przeciwdziałanie kon‑
centracji medialnej jest trwałym i niezwykle ważnym elementem polityki 
medialnej państwa oraz czołowych partii politycznych tworzących jego 
scenę polityczną, co wynika z przeświadczenia, że utrzymanie pluralizmu 
i różnorodności strukturalnej w mediach masowych ma fundamentalne 
znaczenie dla demokratycznego państwa i społeczeństwa19. I właśnie to 
zaangażowanie niemieckich czołowych partii politycznych w kształto‑
wanie systemu przeciwdziałania koncentracji medialnej stanowi swoisty 
paradygmat niemieckich doświadczeń, opierający się wręcz na współ‑
pracy partii politycznych w tym zakresie, ukierunkowanej na tworzenie 
i korygowanie w drodze ustawowej prawnych regulacji ograniczających 
negatywne skutki procesu koncentracji medialnej, zauważalne w Niem‑
czech głównie w aktywności największych wydawców prasowych na 
rynku radiowym, telewizyjnym i internetowym20.

Niemiecki wzorzec przeciwdziałania koncentracji medialnej może 
więc być użyteczny dla innych krajów europejskich, w tym i dla Polski. 
Jednakże efektywność tego paradygmatu jest uwarunkowana jedną kar‑
dynalną zasadą – włączenia zagadnień związanych z polityką medialną 
danego państwa do głównego nurtu krajowych i międzynarodowych 
problemów politycznych. Niemcy wprowadzili tę zasadę w życie już 
w latach 70. XX wieku. Tymczasem w wielu innych krajach (nie wyłączając 
Polski) polityka medialna zajmuje marginalną pozycję bądź w ogóle nie 
występuje w programach i działaniach czołowych partii politycznych czy 
projektach rządowych (co jest szczególnie zauważalne w okresie parla‑

19 B. Ociepka: System medialny Niemiec…, s. 101.

20 H. Röper: Formationen deutscher Medienmultis…, s. 220.
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mentarnych kampanii wyborczych), a tylko taki zintegrowany charakter 
działań w sferze polityki medialnej gwarantuje skuteczność w zwalczaniu 
negatywnych skutków koncentracji medialnej. Zrozumienie znaczenia 
partyjnej i rządowej polityki medialnej stanowi fundament pozytywnych 
zmian w tym zakresie.
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Zbigniew Oniszczuk

Media Concentration as a Threat to Modern Democracy  
in the Perspective of the German Experience

Summary: The article is an attempt to characterize the media concentration process in 

terms of its significance for the modern state and democratic society. The process of media 

concentration is considered in the study from a theoretical and practical perspective. 

Adopting this dual research optics allows the author to conduct a multifaceted analysis of 

the process that threatens the pluralism of opinions and views and the structural diver‑

sity of the mass media, which are important factors for the democratic system. The study 

addresses four main problems, showing the importance of media concentration for the 

functioning of the media system in the context of the associated risks, as well as the prac‑

tical aspects of counteracting media concentration in the Federal Republic of Germany, 

a country which has been a European leader in this field since the 1970s. The text also 

points out the basic conclusions based on the German experience that have a universal 

dimension.

Key words: media concentration, media system, legal regulations, institutional solutions, 

ownership and capital structure


