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Nagroda LUX: promocja kina europejskiego
W 2014 r. w Stanach Zjednoczonych nakręcono zaledwie 707 filmów, podczas gdy w Europie
powstało w tym czasie 1600 produkcji. Jednak europejski pejzaż filmowy jest nadal zdominowany
przez takich hollywoodzkich gigantów jak Sony Pictures, Walt Disney czy Warner Bros,
kontrolujących blisko dwie trzecie rynku UE.

Rekordowe wyniki europejskich filmów w 2014 r.
Kilka europejskich filmów osiągnęło szczególnie dobre wpływy ze sprzedaży biletów, natomiast wiele
amerykańskich hitów nie spełniło oczekiwań, czego skutkiem był spadek rynkowego udziału produkcji zza
oceanu z rekordowego poziomu 69,5% w 2013 r. do 63,1%. Jednocześnie szacunkowy rynkowy udział
europejskich filmów w UE osiągnął najwyższy poziom od 1996 r. i podskoczył z 26,2% do 33,6%. Ten
pozytywny trend odzwierciedlają też unijne poziomy produkcji, ponieważ szacunkowa liczba europejskich
filmów wzrosła w 2014 r. z 1587 do 1603.

Mimo pozytywnych wyników...
Na pierwszy rzut oka światowy rynek filmowy ma się dobrze. Liczba kin na całym świecie zwiększyła się o 6%
do ponad 142 000. Światowe wpływy ze sprzedaży biletów wzrosły w ciągu minionych pięciu lat o 15%,
osiągając w 2014 r. wartość 36,4 mld USD. Produkcja filmowa również zwiększyła się o 2,5%, osiągając
szacunkową łączną liczbę ponad 6500 filmów nakręconych na całym świecie. Jednak w Stanach
Zjednoczonych liczba widzów i wpływy z biletów maleją, natomiast coraz powszechniejsze jest korzystanie z
treści wizualnych online – oraz w pewnym stopniu wideopiractwo – co stanowi zagrożenie dla głównych
czynników równoważących w systemie.
To samo dotyczy UE, gdzie po raz pierwszy przychody całego sektora audiowizualnego zmniejszyły się w 2013
r. (-0,4%), czemu towarzyszył spadek wpływów ze sprzedaży biletów (-4,4%). W co najmniej dziesięciu
krajach UE udział w finansowaniu produkcji filmowych jest obowiązkowy dla dystrybutorów płatnych
kanałów telewizyjnych i/lub operatorów platform oferujących wideo na żądanie (VoD). W niektórych
państwach członkowskich, na przykład we Francji, w Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Belgii, Portugalii i
Chorwacji, to współfinansowanie odgrywa istotną rolę w polityce związanej ze wsparciem publicznym i
stanowi duży odsetek niezbędnych środków finansowych. Fachowcy uważają, że rozwój paneuropejskich
usług VoD, takich jak Netflix czy Amazon Instant Video, świadczonych z krajów, w których nie ma obowiązku
współfinansowania, może narazić na szwank kompleksową równowagę unijnych mechanizmów
finansowania.

Nagroda LUX: inicjatywa Parlamentu Europejskiego
Nagroda LUX, prawdopodobnie najlepiej znana inicjatywa kulturalna Parlamentu Europejskiego (PE), jest
przyznawana od 2007 r. Wspiera ona rozpowszechnianie europejskich (ko)produkcji i ma pomagać
europejskimi filmom w pokonywaniu barier językowych i dystrybucyjnych. Nagroda LUX koncentruje się na
takich podstawowych wartościach jak walka z ubóstwem i przemocą wobec kobiet oraz integracja słabszych
grup społecznych.  Z zasady filmy konkursowe proponuje komisja selekcyjna złożona z przedstawicieli branży
filmowej wyznaczonych przez Komisję Kultury i Edukacji PE, ale zgłoszeń mogą dokonywać również posłowie
do PE albo specjaliści z branży filmowej. Komisja wybiera dziesięć filmów, z czego trzy przechodzą do ścisłego
finału, a nagrodę LUX otrzymuje film, na który zagłosowało najwięcej posłów do PE. W konkursie główny
nacisk kładzie się na dystrybucję – „piętę achillesową kinematografii europejskiej”. To właśnie dlatego
laureat nie otrzymuje bezpośredniej dotacji. Zamiast tego w czasie Dni Nagrody LUX trzy filmy biorące udział
w konkursie (w tym roku Mediterranea, Mustang i Lekcja) są wyświetlane z napisami w 24 językach
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urzędowych UE w ponad 40 miastach i na 18 festiwalach, dzięki czemu wielu Europejczyków ma możliwość
ich obejrzenia i zagłosowania na film, który otrzyma nagrodę publiczności.

Unijne środki finansowe dla kina
W latach 2014–2020 ponad 800 mln EUR zostanie przeznaczonych na kino za pośrednictwem programu
Kreatywna Europa. Ponadto począwszy od 2016 r. 210 mln EUR będzie dostępnych w ramach nowego
instrumentu gwarancji finansowych, co ułatwi małym przedsiębiorstwom uzyskanie pożyczek bankowych.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/542149/EPRS_ATA(2014)542149_REV1_EN.pdf

	Rekordowe wyniki europejskich filmów w 2014 r.
	Mimo pozytywnych wyników...
	Nagroda LUX: inicjatywa Parlamentu Europejskiego 

