Przedmowa
Ten tekst pierwotnie miała być przewodnikiem dla dziennikarzy pracujących w krajach, które niedawno
przyjęły procesy demokratyczne i przechodzą do otwartych gospodarek rynkowych. Jest to jednak
przydatne także dla dziennikarzy- studentów, młodych dziennikarzy z niewielkim doświadczeniem w
redakcji i dziennikarzy, którzy zmieniają kierunek z ogólnego informowania o wiadomościach na
specjalność sprawozdawczości gospodarczej - lub z druku na telewizję lub radio. Studenci
dziennikarstwa uznają go za przydatny jako element dobrej praktyki dziennikarskiej i jako pomoc w
nauce. Istnieje wiele obszernych tomów napisanych przez innych na ten i inne tematy medialne, które
są odpowiednie dla osób studiujących dziennikarstwo na wyższym poziomie. Nasz tekst jest
przeznaczony dla tych, którzy już doświadczają rygorów dziennikarskiej praktyki - późnych nocy,
wczesnych poranków i przerwanych weekendów - jak również tych uczniów, którzy potrzebują krótkiej
i prostej inormacji, aby szybko się odwołać, zwłaszcza gdy przypadają zadania. Może również pomóc
tym, którzy już się nauczyli, że porywczy redaktorzy, krytyczni publicyści i zażenowania spowodowane
brakiem koncentracji są normalnym efektem zawodu, który wybrali. Ma on na celu pomóc tym, którzy
chcą tekstu, do którego mogą szybko dotrzeć - książkę, która może pozostać z nimi, gdy ścigają się, aby
dotrzymać terminu, lub biegnąc za ministrem finansów, który nie chce rozmawiać. Jest połączeniem
notatek na temat dobrej praktyki raportowania, porad na temat praktycznych umiejętności
raportowania oraz oceny roli mediów w gospodarce przejściowej. Zawiera również sugestie dotyczące
konkretnej wiedzy, jaką dziennikarze powinni mieć w generalnym raportowaniu biznesu i gospodarki.
Nie jest to kompletna instrukcja dotycząca raportowania biznesowego. Skupia się raczej na kwestiach
poruszonych przez wielu rozwijających się dziennikarzy. Niektórzy z tych reporterów są już
dziennikarzami biznesowymi, a inni są tymi, którzy uznają znaczenie społeczeństwa obywatelskiego dla
dokładnej i bezstronnej sprawozdawczości ekonomicznej. Treść odzwierciedla wiele konkretnych
problemów gospodarczych zidentyfikowanych jako ważne dla dziennikarzy w demokracjach
walczących o rozwój otwartą gospodarkę rynkową i podkreśla, jak inteligentne, przemyślane i wrażliwe
media powinny priorytetowo traktować zgłaszanie takich problemów. Te przepisy mają zastosowanie
w równym stopniu do dziennikarzy uwikłanych w chaos spowodowany kryzysem finansowym w drugiej
połowie dekady, która rozpoczęła się w 2000 r., Kiedy główne nagłówki prawie zawsze dotyczyły
biznesu, finansów, bankowości i gospodarek oraz bałaganu, w którym się znajdowały. Jest to
szczególnie widoczne w związku z konkretnymi globalnymi wydarzeniami finansowymi z 2008 r., Które
przeniosły się na kolejny rok i rok po tym roku i rok później.… Wydarzenia w tych latach mogą mieć
znaczny wpływ na większość światowych gospodarek dla wielu nadchodzą kolejne lata i tym samym
pozostaną cenne. Książka ma pomóc dziennikarzom, którzy są aktywni we wszystkich krajach i którzy
mają obowiązek informowania ludności cywilnej o tym, co dzieje się w ich gospodarkach i jak to na
nich wpływa. Rzeczywiście, na tych stronach znajdują się materiały, które dziennikarze wchodzący do
zawodu - gdziekolwiek na świecie - mogą okazać się przydatne. Mam nadzieję. Dziennikarze są
gawędziarzami. Ale opowiadając tę historię, muszą nie tylko dobrze to opowiedzieć, ale także upewnić
się, że opowiadają fakty, tak jak je znajdują, a nawet tak, jak je rozumieją. Zawiera tu więc materiały
na temat dobrej praktyki dziennikarskiej, a także konkretne porady na temat zgłaszania różnych
elementów składających się na wiadomości gospodarcze i biznesowe. Wiele przedsiębiorstw
medialnych w dojrzewających demokracjach zdaje się zapominać o wartości szkolenia. W tym
kontekście często jest on traktowany priorytetowo w krajach zachodnich. Czasami redaktorzy uważają,
że są wszechwiedzący i postrzegają ideę instrukcji jako obrazę własnego doświadczenia i bazy
umiejętności. Ale dziennikarze biznesowi wiedzą lub powinni wiedzieć, że odpowiednie programy
szkoleniowe, kursy odświeżające i zewnętrzne monitorowanie wydajności mają kluczowe znaczenie
dla powodzenia każdej dużej firmy. Budżet szkoleniowy w dużych firmach i skutecznych rządach jest
zasadniczo znaczny. Zaskakujące jest zatem, że firmy medialne w gospodarkach wschodzących są

często odporne na szkolenia, podobnie jak mniejsze przedsiębiorstwa w rozwijającym się sektorze
mediów zachodnich. Powrót do podstaw i unikanie samozadowolenia jest ważnym celem dla
wszystkich mediów informacyjnych i powinien być prowadzony jako aktywna polityka. Dlatego mamy
tu elementy dotyczące podstawowych zasad dziennikarstwa. Ci, którzy byli reporterami lub
dziennikarzami przez długi czas, są pierwszymi, którzy uznają przydatność i skuteczność powrotu do
podstaw. Są to dziennikarze, którzy stają się świetnymi reporterami i nie zostają w bagnie
przeciętności.
Można powiedzieć ,że jest to przewodnik. Nie oznacza to umiejętności biznesowych, wiedzy
ekonomicznej ani praktyk operacyjnych dziennikarstwa biznesowego. Stanie się czołowym
dziennikarzem biznesowym i ekonomicznym wymaga cierpliwości w zdobywaniu głębokiej wiedzy od
ekspertów, takich jak brokerzy, analitycy ekonomiści i bankierzy. Innymi słowy, „robienie tego”, co jest
branżową mantrą stania się dobrym dziennikarzem, dotyczy również dziennikarstwa biznesowego.
Mam nadzieję, pomożemy w rozwoju każdej osoby i stworzy pragnienie uprawiania dziennikarstwa
biznesowego, które wielu uważa za najbardziej ekscytującą formę raportowania w branży. Nie
mówimy nic nowego. Zgadzam się z uosobieniem dziennikarstwa zawartym w podręczniku UPI z
przeszłości:
• Powiedz im.
• Przypomnij im, że im powiedziałeś.
• Następnie przypomnij im, że im przypomniałeś.
Oddajemy hołd temu powiedzeniu i rzeczywiście ma na celu nie tyle oryginalne dzieło, co
przypomnienie podstaw i umiejętności wymaganych w raportowaniu biznesowym i ekonomicznym.

Krótka historia dziennikarstwa biznesowego
Informacje biznesowe były ogólnie dostępne w popularnych kawiarniach w Londynie i Nowym Jorku w
XVIII i na początku XIX wieku po prostu przez ludzi rozmawiających ze sobą. Rozmowy te dały początek
drukowanym broszurom prasowym i gazetom. The Financial Times został założony w 1888 roku; a The
Wall Street Journal, wciąż największa w Ameryce gazeta o największej sprzedaży, ukazała się rok
później. To właśnie biznes i handel pomogły stworzyć zawód dziennikarza, którego jesteście - lub
chcecie być - częścią. Gdy handel zaczął gwałtownie wzrastać, wielkie instytucje zaczęły rosnąć.
Kawiarnie nie były już wystarczająco dobre lub niezawodne do celów handlowych, więc Bank Anglii,
Londyńska Giełda Papierów Wartościowych, Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych i Londyński
Rynek Kukurydzy zostały ustanowione, co sprawiło, że handel towarami i towarami stał się bardziej
formalny. Pierwszym prawdziwym dziennikarzem biznesowym był urodzony w Niemczech Paul Julius
Reuter, założyciel słynnego serwisu informacyjnego Reuters. Był niefortunnym biznesmenem, kiedy
przybył do Wielkiej Brytanii; ale w 1851 r. miał kwitnący biznes informacyjny, dostarczający ceny i
informacje o uprawach kukurydzy z wielkich krajów uprawy pszenicy w Europie Środkowej na rynki
towarowe w Londynie. Reuter zdał sobie sprawę, że ktokolwiek był pierwszym, który dostarczył
informacji na temat zbiorów pszenicy z europejskich pasów kukurydzy na londyńskie rynki, aby można
było ustalić ceny, zapewniłby naprawdę użyteczny serwis informacyjny dla biznesu - i opłacalny. Innym
firmom zajmującym się tym samym dostarczaniem informacji do Londynu na temat zbiorów w wielkich
regionach uprawy pszenicy w Rosji i na Ukrainie zajęło kilka dni, aby uzyskać takie informacje z
powrotem do Wielkiej Brytanii, ponieważ wykorzystywały transport lądowy, aby przekazać swoje
raporty. Kable telegraficzne dotarły tylko z Londynu do Belgii, więc Reuter zastąpił swoich stałych

posłańców, którzy dostarczali wiadomości o żniwach z Europy Wschodniej ,głowicami drucianymi i,
gołębiami pocztowymi. Ptaki te poleciały do biur serwisowych w Belgii, gdzie informacje o towarach
były przekazywane przewodem do Londynu. Uzyskanie informacji z krajów takich jak Ukraina do
Wielkiej Brytanii zajmowało teraz tylko dzień. Reuter stał się bogaty. Rozpoczęła się pierwsza operacja
wiadomości biznesowych, która miała przerodzić się w informacje informacyjne i finansowe Goliatha.
Pierwsze gazety biznesowe
Wczesne gazety, prekursorzy Financial Times i The Wall Street Journal, zaczęły rosnąć zarówno w
Nowym Jorku, jak i Londynie, mniej więcej w tym samym czasie, gdy Reuter rozwijał swoje centra
informacyjne na rynku, ale z różnych powodów. Kawiarnie jako miejsce wymiany wiadomości i
informacji zyskały popularność w XVII wieku i stały się forami informacji biznesowej w XVIII i na
początku XIX wieku. Prywatne kluby dżentelmeńskie w Londynie służyły podobnym celom dla bogatych
i utytułowanych. Do dziś jadalnie londyńskich klubów nazywane są pokojami „kawowymi”. Z tego
pochodziły drukowane ulotki informacyjne i gazety. Jednak w Nowym Jorku słynny pamfleciarz Tom
Paine wspiął raczkujące gazety na nowe wyżyny, wzywając kolonistów do buntu przeciwko angielskiej
koronie. Problemem było opodatkowanie, więc Paine był wczesnym dziennikarzem biznesowym i
buntownikiem. Ale teraz wielkie instytucje zaczęły się rozwijać. Bank of England, London Stock
Exchange, London Corn Market i handel innymi towarami i towarami stał się bardziej formalny. Handel
przeniósł się z kawiarni do tych instytucji, podobnie jak wiadomości o cenach i kupujących. Narodziła
się prasa biznesowa.
Prasa biznesowa XX i XXI wieku
Chociaż Londyn był wielkim rynkiem, rewolucje społeczne końca XIX wieku ograniczyły politykę
otwartego rynku i przepisy daleko w Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych. W konsekwencji
Ameryka rozwinęła się jako kraj o otwartym obrocie znacznie szybciej niż Londyn. Przeciętny
dwudziestowieczny obywatel amerykański posiadał akcje i udziały, grał na rynku i prowadził prywatne
inwestycje w biznes. Rewolucja tak naprawdę nie miała miejsca w Wielkiej Brytanii aż do wczesnych
lat osiemdziesiątych dzięki polityce otwartego rynku Margaret Thatcher, która zachęcała zwykłych
ludzi do posiadania akcji, zwłaszcza w nowo sprywatyzowanych przedsiębiorstwach. W rezultacie
wiadomości biznesowe były znacznie bardziej widoczne w „New York Times” niż „London Times”. To
nie znaczyło, że wiadomości biznesowe nie były potrzebne w Wielkiej Brytanii: daleko od tego. Ale
zwykłe ogólne gazety przekazywały te informacje aż do nadejścia Financial Times (FT) w 1888 roku.
Nawet wtedy był przełom wieków, zanim FT rozkwitło jako gazeta biznesowa. Ta książka w znacznym
stopniu odzwierciedla niedawny kryzys finansowy ostatniej dekady. Jednak jedna z najsłynniejszych
twarzy polityki otwartego rynku miała tragiczne skutki w Ameryce lat dwudziestych. Z różnych
powodów recesja wkroczyła do amerykańskiej gospodarki. Prasa tego dnia wezwała rząd do zrobienia
czegoś w tej sprawie i nakłoniła administrację do przyjęcia ustawy Hawleya-Smoota z 1930 roku.
Ustawa ta stworzyła ustawodawstwo, które podniosło amerykańskie taryfy na towary zagraniczne do
tak wysokiego poziomu, że import był niewielki. Teoria głosiła, że Stany Zjednoczone są wystarczająco
duże, aby produkować własne zasoby naturalne i zawierać wystarczająco duży rynek wewnętrzny, aby
wspierać sektor produkcyjny, który produkuje własne towary i tworzy znaczące zatrudnienie. Taka
polityka rzadko działa i w tym przypadku stanowiła ogromną katastrofę, wywołując Wielki Kryzys w
Stanach Zjednoczonych i powodując ubóstwo w innych krajach, na które wpłynął cały
uprzemysłowiony świat. Nigdzie nie było to bardziej prawdziwe niż w Niemczech, gdzie bezrobocie
podsycało wzrost narodowego socjalizmu, co spowodowało początek drugiej wojny światowej. Był to
wstydliwy okres w historii, a zaangażowanie mediów biznesowych w napiętnowanie polityków w celu
wprowadzenia protekcjonistycznej polityki handlowej odcisnęło piętno na dziennikarstwie przez kilka

dziesięcioleci. Tymczasem w Wielkiej Brytanii socjalizm zyskał na znaczeniu. Po drugiej wojnie
światowej związki zawodowe przejęły ogromny interes, w tym gazety, radio i telewizję. Koncepcja
zamkniętego sklepu - co oznacza, że pracownik potrzebował pracy, aby być członkiem związku, ale nie
mógł dostać pracy, jeśli nie jest członkiem związku - doprowadziła do kumoterstwa, korupcji i prawa
do zarządzania przedsiębiorstwami, które zostały odebrane zarządzanie i skutecznie przekazane
urzędnikom związkowym. Wielka Brytania stała się niekonkurencyjna, a nowe technologie pogardzane,
a prawa pracowników stały się ważniejsze niż skuteczna praktyka biznesowa. Ogromna liczba ludzi
musiała produkować gazety i programy telewizyjne, ponieważ związki zawodowe nalegały na
ograniczenia w nadgodzinach i dyktowały, które osoby mogą pisać i zgłaszać wiadomości, a które mogą
korzystać z technologii, takich jak maszyny do nagrywania filmów i kaset wideo, aby wzrost w sektorze
mediów został zahamowany i przemysł wiadomości zaczął się rozpadać. Na przykład ekipy telewizyjne
w Nowym Jorku składały się z trzech osób; podczas gdy w Wielkiej Brytanii gromadzenie wiadomości
zajęło podwójną, a czasem potrójną liczbę ludzi. Zmieniło się to pod koniec lat siedemdziesiątych wraz
z wyborem pierwszej brytyjskiej premier, strażniczki Margaret Thatcher. Zdecydowana przywrócić
Wielką Brytanię jako silną potęgę handlową, konfrontowała się z różnymi organizacjami związkowymi,
czasami brutalnie, aż do momentu, gdy zniknęły najbardziej restrykcyjne praktyki. Wprowadziła także
masową politykę prywatyzacyjną, wyprzedając większość przedsiębiorstw państwowych i czyniąc
zwykłych udziałowców obywateli.
Pojawienie się nowej polityki otwartego rynku w Wielkiej Brytanii spowodowało deregulację mediów
elektronicznych. W konsekwencji, programy radiowe i telewizyjne - i rzeczywiście kanały, które były
prekursorami takich stacji telewizyjnych jak CNBC - rosły. A ponieważ wielu zwykłych ludzi
interesowało się losami wielkich firm dzięki posiadaniu w nich udziałów, zainteresowanie
wiadomościami gospodarczymi gwałtownie wzrosło. Niestety, wiadomości biznesowe w telewizji są
drogie, a wiele programów zamknięto z powodu recesji z końca lat 80-tych. Rozwinęły się ponownie
dzięki odradzającej się gospodarce, tylko po to, by zobaczyć ostre cięcia, niektóre bankructwa i
ograniczenie aktywności w nowym tysiącleciu Analitycy przewidują, że wiadomości gospodarcze odbiją
się w miarę poprawy gospodarki, a prognozy te okazały się trafne; media, zwłaszcza media biznesowe,
rozkwitły w drugiej dekadzie XXI wieku. Jednak tradycyjne media stoją przed nowym wyzwaniem ze
strony nowych mediów, dziennikarstwa internetowego i nowej mody pozyskiwania informacji z sieci.
Inne wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę, przyczyniły się do wzrostu znaczenia mediów
biznesowych na przestrzeni lat. Satelitarne dostarczanie tekstu i obrazów pomogło w szybkim
przekazywaniu informacji. Sieć umożliwiła szeroką dystrybucję informacji biznesowych, a gdy telewizja
właściwie podbije wyzwanie, jak prawidłowo korzystać z Internetu jako platformy dystrybucyjnej, która
nie jest teraz zbyt daleko, wpływ będzie jeszcze większy. Pomimo tych zmian w technologii
dostarczania dziennikarstwo biznesowe jeszcze nie odchodzi. Wręcz przeciwnie: media biznesowe są
bardzo ważne dla funkcjonowania rynków akcji. Gdy firmy są własnością publiczną - to znaczy, gdy
akcje są przechowywane poza prawem spółek, wymaga pełnego i otwartego ujawnienia informacji.
Agencje biznesowe, takie jak Dow Jones i Reuters, są niezwykle ważne dla tego ujawnienia, a zarówno
giełdy, jak i poszczególne firmy ściśle z nimi współpracują, aby zapewnić, że informacje są publikowane
dokładnie w tym samym czasie, aby uniknąć jakichkolwiek opłat za ukrywanie. Wraz z pojawieniem się
rynków akcji na Bałkanach, w Europie Wschodniej, Europie Środkowej, Azji i na Bliskim Wschodzie,
relacje te stają się coraz ważniejsze dla praktyków public relations w branżach notowanych na giełdach.
Powiązana aktywność medialna jest boomem. Prasa biznesowa stała się bardzo wpływowa na
nowoczesnych rynkach finansowych. Może dostarczać wiadomości z prędkością Supermana, bez
konieczności zatrzymywania się w budce telefonicznej w celu zmiany bielizny. Jak podkreśla w tej
książce reporter agencji finansowej Randolph Walerius, ułamek sekundy może mieć kluczowe
znaczenie dla tego, jak rynki zareagują na publikację informacji o firmie lub gospodarce. Media

zapewniają kanał dystrybucji tych wiadomości, analizują je, a nawet formułują z nich wnioski. Media
biznesowe działają jako monitory dla firm ponieważ mogą skupić się na słabym lub nieefektywnym
zarządzaniu, rozwoju konkurentów, czynnikach, które mogą zmienić ceny lub koszty, takie jak
huragany, głód, susza, wojny lub inne katastrofy, które mogą zakłócić działalność wolnego i otwartego
rynku. Gdyby Reuter miał komputery, a nie gołębie, być może historia prasy biznesowej mogłaby się
znacznie różnić. Ale nie zrobił tego i mimo to zmienił oblicze raportów biznesowych, a tym samym
zmienił charakter raportowania biznesowego. Jedno jest pewne: znalazł się jako dziennikarz biznesowy
w XIX wieku tak samo uparty i ekscytujący, jak dziś. Mój kapelusz jest dla Paula Juliusa Reutera i plaga
na tych bezimiennych biurokratach, którzy wciąż chcą pozbyć się gołębi na Trafalgar Square!

Ustanawianie dobrych praktyk dziennikarskich
Umieszczanie raportowania biznesowego w kontekście
Dlaczego ktoś chciałby być reporterem biznesowym? Czy raportowanie o przemyśle i gospodarce jest
ważnym biznesem? Rola dziennikarza biznesowego nabierała coraz większego znaczenia w ciągu
ostatnich kilku lat, w związku z poważnymi zmianami gospodarczymi, które nawiedziły świat. Stanie się
jeszcze ważniejsze, ponieważ kryzysy gospodarcze będą wstrząsać i zmieniać otoczenie społeczne
niemal wszystkich krajów wolnego świata. Tak więc dziennikarstwo biznesowe i gospodarcze jest
prawdopodobnie najbardziej ekscytującą gałęzią dziennikarstwa i pozostanie najlepszym wyborem
kariery dziennikarskiej.
Dziennikarz biznesowy
Co jest wymagane od ciebie, dziennikarza biznesowego?
Musisz być całkowicie dokładny. Musisz być całkowicie bezstronny. Musisz mieć nos na wiadomości.
Dziennikarstwo biznesowe jest głównie pracą śledczą. A dziennikarstwo śledcze ma największy wpływ
na codzienne życie zwykłego obywatela. Jako reporter biznesowy wykopujesz i zgłaszasz problemy,
które mogą natychmiast lub ostatecznie wpłynąć na problemy i wybory przeciętnej osoby. Dziennikarz
biznesowy jest profesjonalistą, który ostrzega i informuje zwykłych ludzi o takich osobiście
interesujących kwestiach, jak utrata pracy i możliwości, rosnące koszty leczenia i spadające ceny
mieszkań, niedobory żywności oraz czynniki wpływające na dochody z inwestycji i wypłaty.
Uwaga Dziennikarze biznesowi muszą być nieskazitelnie dokładni i bezstronni. I musisz zrozumieć
swoją rolę w społeczeństwie - relacjonujesz historie, które dotykają wielu ludzi w społeczności w taki
czy inny sposób.
Kto, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego
Wszyscy reporterzy są nauczani, że ich historie muszą odpowiadać na standardowe pytania opisowe:
Kto? Co? Gdzie? Gdy? W jaki sposób? Uczy się ich także, by zadawać ogólne pytanie „za 100 punktów”:
dlaczego? Jednak zbyt wielu członków zawodu dziennikarskiego na całym świecie nie zadaje tego
wielkiego pytania i tym samym nie spełnia swoich pierwszych obowiązków dziennikarza. Dlaczego tak
wielu dziennikarzy nie pyta: „Dlaczego?” Niektórzy dziennikarze są po prostu leniwi. Wykonują to, co
nazywane jest „dziennikarstwem protokolarnym” - otrzymają informację prasową i po prostu ją
wydrukują lub wyemitują. Czyniąc to, dziennikarze nie robią nic więcej niż zwykły urzędnik, który zrobi
to na maszynie do kopiowania. Po co więc udawać dziennikarza? Inni po prostu nie rozumieją, że jako
dziennikarze muszą znać wpływ, jaki historie będą miały na ich czytelników, widzów lub słuchaczy innymi słowy członków społeczności w ogóle. A jednak to jest ich odpowiedzialność; to jest ich
zobowiązanie wobec innych ludzi. W dziennikarstwie biznesowym reporterzy muszą pytać:
„Dlaczego?” Muszą odkryć fakty. Muszą dokładnie raportować wszystko, co mogą, ponieważ
dziennikarstwo biznesowe i gospodarcze ujawnia ważne rzeczy, które wpływają na wszystkich. I chcieli
przeanalizować go inteligentnie i kontekstualizować go z pożytkiem.
Opowieść ostrzegawcza
Podczas wizyty na wschodniej Ukrainie, zostałem przyjęty w biurze dużej gazety przez starszych
pracowników. Podczas rozmowy powiedzieli mi o znacznej zagranicznej inwestycji w tamtejszą
stalownię. Wielkość tej inwestycji była na tyle duża, że wymagała międzynarodowej uwagi, więc
skontaktowałem się z kolegą z Dow Jones Newswires, międzynarodowej agencji biznesowej i
finansowej w Londynie. Jego redaktor umieścił reportera w historii i szybko wiadomości dotarły na cały

świat. Zasadniczo historia była taka, że szwajcarska firma stalowa zdecydowała się zainwestować 100
milionów dolarów w dwie maszyny odlewnicze w stalowni. Maszyny te w końcu wyprodukowałyby 2
miliony ton metrycznych blachy stalowej rocznie. Międzynarodowi inwestorzy chętnie poznali takie
informacje, ponieważ dawałły im sygnały o mądrości inwestowania w regionie, o którym niewiele
wiedzieli. Dlaczego Szwajcar zainwestował w tę maszynę? Czy całkowita produkcja tego zakładu
wzrośnie? Czy rynek stali się rozwija? Czy są nowe czynniki eksportowe, które spowodowały ten ruch?
Trzeba było zadać te pytania, ponieważ jeśli którakolwiek z odpowiedzi byłaby twierdząca, to ogólna
produkcja stali w regionie wzrośnie. Bez szkolenia dziennikarze w odwiedzanym przez siebie biurze
prasowym nie myśleli o ich zapytaniu. Był to doskonały przykład dziennikarstwa protokolarnego.
Jednak implikacje tej wiadomości były niezwykle ważne dla lokalnej ludności. Mogło to być zwiastunem
większego zatrudnienia, odmłodzenia roślin, wstrzyknięcia gotówki do społeczności i powrotu
dobrobytu. Z drugiej strony, lokalne konsekwencje mogą być negatywne: czy maszyny wykonają pracę
raz wykonaną przez pracę fizyczną, tak że zmniejszy się liczba miejsc pracy, a miejscowi ludzie zostaną
wyrzuceni z pracy? Czy lokalne sklepy zyskają więcej lub mniej? Czy producenci żywności zobaczą
wzrost lub spadek swoich przychodów? Jaki wpływ może mieć inwestycja na dochody podatkowe?
Te pytania byłyby prowadzone przez umysły tysięcy ludzi, którzy w taki czy inny sposób byliby dotknięci
tym wydarzeniem w przemyśle stalowym, a dostarczenie informacji należy do reportera biznesowego.
To, co na pierwszy rzut oka wydawało się nudną historią ekonomiczną, mogło w rzeczywistości
dostarczyć dziesiątki historii o ludzkim zainteresowaniu i dostarczyć krytycznych informacji ludziom z
nadzieją i obawami o wpływ inwestycji na ich codzienne życie. Kiedy upadł komunizm, państwo
opiekuńcze zostało z tym. Co zatem oznaczałoby to wydarzenie dla miejscowej ludności, gdyby
zwolniono pracowników? Jak wspierałyby się ich rodziny? Ten incydent był niestety symptomem wielu
dziennikarstwa w dojrzałych i rozwijających się demokracjach: napisz, co ci powiedziano i nie zadawaj
pytań. Ale rola dziennikarstwa w każdym kraju polega na informowaniu, zadawaniu pytań, udzielaniu
odpowiedzi oraz wyostrzaniu świadomości społecznej, a nawet krucjaty w kwestiach społecznych.
Znaczenie wiadomości gospodarczych i gospodarczych
Największy wzrost w mediach nastąpił w wiadomościach biznesowych i gospodarczych, zwłaszcza od
czasu kryzysu finansowego w 2008 r. I związanych z tym problemów, z którymi borykają się niemal
wszystkie kraje na świecie. Chociaż sprawozdawczość biznesowa i gospodarcza zawsze była ważnym
elementem produkcji medialnej, popyt na wiadomości biznesowe wzrósł wraz z przyjęciem zasad
wolnego rynku na całym świecie, podobnie jak liczba dziennikarzy, którzy go raportują, oraz
redaktorów, którzy postrzegają go jako ważną część ich wiadomości. Wiadomości biznesowe są
najnowocześniejszym dziennikarstwem śledczym i coraz częściej pojawiają się na pierwszych stronach
gazet i artykułów prasowych w telewizji lub radiu. Reporterzy i autorzy wiadomości biznesowych są
zatem coraz ważniejsi. Wiadomości biznesowe są również istotne dla funkcjonowania rynków akcji.
Gdy spółki są własnością publiczną, tzn. Gdy akcje są przechowywane poza przedsiębiorstwem,
wymagane jest pełne i otwarte ujawnienie informacji. Agencje biznesowe, takie jak Dow Jones i
Reuters, stanowią integralną część tego ujawnienia. Zachodnie giełdy, a także poszczególne firmy ściśle
z nimi współpracują, aby zapewnić, że informacje są publikowane dokładnie w tym samym czasie dla
wszystkich mediów, aby uniknąć jakichkolwiek opłat za ukrywanie. Rynki akcji rozwijają się we
wszystkich rozwijających się regionach, takich jak Bałkany / WNP, dlatego ważne jest, aby reporterzy
w takich krajach nawiązali relację zaufania i współpracę z zarządzaniem rynkiem. Większość z tych giełd
nie ma wyrafinowania w zachodnich placówkach rynkowych, ale dziennikarze mogą pomóc w ich
rozwoju, wprowadzając umiejętności raportowania i praktyki podczas pisania opowiadań o swoich
lokalnych giełdach.
Potrzeba wysokich standardów dziennikarskich

Reporterzy biznesowi ponoszą dużą odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania ogólnych zasad
dotyczących dziennikarstwa. Kompetentny, uczciwy i bezstronny dziennikarz ma zasadnicze znaczenie
dla sprawozdawczości w zakresie biznesu, gospodarki i rządu. Jeśli dziennikarze nie zrozumieją swoich
faktów lub przekażą opinię niezależnym sprawozdawcom, mogą spowodować, że ludzie stracą pracę,
zapobiegną inwestycjom wewnętrznym lub zachęcą do korupcji i niekompetencji w sprawach
rządowych lub korporacyjnych. Oznacza to, że dziennikarz musi być przedsiębiorcą, ekonomistą lub
księgowym. W rzeczywistości większość ludzi w tych zawodach robi złe raportowanie. To, co robią
dziennikarze, to opowiadanie historii. W przypadku specjalistycznych raportów, takich jak biznes,
dziennikarze muszą mieć rzetelną wiedzę na temat tła ich historii, ale nie muszą być ekspertami.
Reporterzy nigdy nie powinni bać się pytać. I przede wszystkim muszą być dobrymi gawędziarzami.
Wskazówka Najlepsi dziennikarze to zbieracze wiadomości i propagatorzy, którzy oceniają, jakie
informacje są ważne, a następnie przekazują je opinii publicznej tak atrakcyjnie, jak to tylko możliwe.
Dlatego ważne są umiejętności pisania, talenty nadawcze, rozwój głosu, a nawet sposoby ubierania się.
Kodeks postępowania
Media nieustannie mówią o potrzebie wolności prasy, ale tę wolność można zapewnić tylko dzięki
odpowiedzialnemu raportowaniu. Wolność wymaga odpowiedzialności. Dziennikarze zwykle nie są
ściśle regulowani prawem. W przeciwieństwie do medycyny i zawodów prawniczych możliwe jest
praktykowanie dziennikarstwa bez konieczności przestrzegania obowiązkowego kodeksu zawodowego
- stąd międzynarodowe obawy, gdy brytyjskie media były zagrożone regulacjami rządowymi po
dochodzeniu Levesona w sprawie hakowania telefonów. Oto kilka wskazówek, o których
odpowiedzialny i rozsądny dziennikarz powinien zawsze pamiętać. Wytyczne te są zawarte w
dobrowolnych kodeksach w wielu krajach z bezpłatną prasą
• Dziennikarze nigdy nie powinni dawać ani przyjmować łapówek ani prezentów w żadnej formie.
• Dziennikarze nie powinni pozwolić, by politycy, biznesmeni, menadżerowie ds. public relations lub
spin-doktorzy stosowali na nich sztuczki zaufania.
• Dziennikarze nie powinni pozwalać sobie na przymus. Jeśli historia nie jest uczciwa, nikomu to nie
pomaga.
• Dziennikarze nie powinni nigdy pozwalać, by ktoś, kto twierdzi, że zna właściciela jego wydawcy lub
telewizyjij, wywierał na nich presję.
• Dziennikarze muszą być bezstronni i nie powinni być zaangażowani finansowo, politycznie lub
emocjonalnie w historię, którą zgłaszają.
• Dziennikarze powinni być uczciwi i uczciwi oraz nie powinni wprowadzać w błąd rozmówców, źródeł
informacji ani ich odbiorców.
• Dokładność jest niezbędna. Opublikowane informacje muszą być poprawne. Sprzeczne informacje
powinny być oceniane i umieszczane w kontekście. Błędy należy poprawiać publicznie.
• Reporterzy powinni zapewnić podmiotom uczciwą możliwość udzielenia odpowiedzi.
• Dziennikarze finansowi muszą powstrzymać się od osobistej korzyści uprzywilejowanej wiedzy.
• Reporterzy powinni zadać sobie pytanie, w jaki sposób dziennikarz powinien reagować na
departamenty public relations, w tym rzeczników rządu i polityków. Jak zadowalająco i bezstronnie te
działy obsługują przepływ informacji do mediów?

• Nowoczesne techniki gromadzenia wiadomości oznaczają, że dziennikarze muszą reagować na
szybkość obecnej technologii i sposoby raportowania. Niemniej jednak nigdy nie ma
usprawiedliwienia, aby nie tworzyć dokładnych, prezentowalnych i aktualnych wiadomości.
Dokładność, wiarygodność i prawdomówność nigdy nie mogą być zagrożone przez potrzebę bycia
„pierwszym z wiadomościami”.
• Pewny siebie w dziennikarskim badaniu due diligence dziennikarz musi ręczyć za swoją historię i
zdecydowanie bronić jej przed krytyką lub twierdzeniami o nieścisłości.
Dziennikarze biznesowi zmagają się z próbami wywierania presji zarówno w nowych, jak i starych
gospodarkach: łapówkami, obietnicami świąt, nowymi samochodami i wieloma innymi
uprzejmościami, aby napisać historię, która nie jest w pełni zgodna z faktami. Oprzyj się takim
pokusom. Być może nie dowiesz się, ale poczucie dumy z dobrze zbadanej, dobrze napisanej, a przede
wszystkim dokładnej i prawdziwej historii jest znacznie większe niż spojrzenie na zupełnie nowy
samochód i świadomość, że sprzedałeś swoją profesjonalną integralność, aby to uzyskać. Niezbędnym
narzędziem, dzięki któremu starasz się ustalić fakty, jest przeprowadzanie wywiadów z kluczowymi
graczami związanymi z Twoją historią.
Jak przeprowadzać wywiady
Większość dziennikarzy będzie musiała przeprowadzić wywiad z ludźmi, aby uzyskać potrzebne
informacje. Oto kilka dobrych praktyk do naśladowania:
• Pamiętaj, aby przygotować się do rozmowy; odrób swoją pracę domową na temat historii i
związanych z nią problemów.
• Zadawaj pytania bezpośrednio, prawidłowo i tak prosto, jak to możliwe. Nie próbuj zaimponować
rozmówcy swoją wiedzą na ten temat: wiadomości są tam, aby zdobyć informacje, a nie popisać się.
• Rozluźnij rozmówcę, wysłuchaj odpowiedzi i odpowiedz na rozmowę. Nie przeprowadzaj wywiadu,
ściśle przestrzegając listy pytań, które zanotowałeś przed rozmową. Jedyne pytanie, które naprawdę
musisz przygotować, to pierwsze pytanie.
• Pozostań na czele wywiadu. Reporter nie ma boskiego prawa do otrzymywania odpowiedzi - ale ma
idealne prawo do zadawania pytań. Zniechęcaj rozmówców do mówienia „bez komentarza”. Zwróć
uwagę, że sprawiają, że wyglądają tak, jakby mieli coś do ukrycia.
Wskazówka Reporterzy telewizyjni powinni umiejętnie edytować tekst wywiadu na miejscu. Możesz
nie mieć czasu na robienie czegokolwiek oprócz szybkiego połączenia telefonicznego lub możesz nie
mieć możliwości edycji elektronicznej dostępne po powrocie do bazy. Po przeprowadzeniu wywiadów
nadszedł czas, aby napisać historię.
Jak napisać historię
Najpierw zidentyfikuj swoich odbiorców. Dla kogo piszesz? Do kogo nadajesz? Czy twój program
informacyjny jest skierowany do ludzi, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje? Upewnij się, że nie piszesz,
ponieważ jako profesjonalista myślisz, że wiesz, co muszą usłyszeć lub przeczytać. Nie daj się wciągnąć
w spekulacje ani dać „osobistego” poglądu. Wszystkie historie muszą opierać się na faktach.
Reguła Złotą zasadą dziennikarstwa jest to, że nie ma złotej zasady. Dziennikarstwo nie jest nauką
ścisłą; każda historia wymaga innego traktowania i innego punktu widzenia. Większość dziennikarstwa
dotyczy debatowania nad problemami i patrzenia na nie ze świeżą parą oczu.

Hasłem do napisania artykułu prasowego jest „trzymaj się prostotyo - lub KISS (Keep It Simple, Stupid).
Używaj słów, które publiczność zrozumie, a nie tych, które zrobią wrażenie na szefie. Dyskusje na
tematy z kolegami. wpływ strajku robotniczego, czy to będzie wzrost bezrobocia, co to oznacza dla
lokalnej gospodarki?
Wskazówka Podczas pisania opowieści pamiętaj o ograniczeniu liczby słów, których możesz użyć. Dla
każdego medium będzie inaczej - tekst, telewizja i radio - ale zawsze istnieje ograniczenie, więc upewnij
się, że liczy się każde słowo.
Miej na uwadze te wytyczne, kiedy zastosujesz znaną formułę, że historia musi mieć początek, środek
i koniec. Aby porozmawiać z widzem lub czytelnikiem, zastanów się, w jaki sposób możesz zacząć
opowiadać historię komuś, kto stoi blisko ciebie - „Wielka huta w Londynie poszła na marne!” Lub
„Zapasy pochłonęły dzisiaj piekło!” Język może wymagać poprawy , ale te wiodące zdania przyciągają
uwagę czytelnika. Po ustanowieniu potencjalnej szansy wybierz kluczowe fakty, które pomogą Ci w
tworzeniu kopii historii. Używaj zdań, które są wystarczająco krótkie, aby można je było łatwo
zrozumieć, ale nie tak proste, że krytycy mogliby powiedzieć, że pochodzisz prosto z przedszkola. Nie
komplikuj ich tak, aby były niezrozumiałe, chyba że przeczytasz je kilka razy. Tam, gdzie to możliwe,
używaj aktywnego głosu: „Rząd ogłosił dzisiaj…”, nie „Dzisiaj ogłoszono ogłoszenie…” Dstawcą jasności
jesteś ty, pisarz i nikt inny. Zawsze pytaj siebie: czy rozumiem, co piszę? Jeśli nie, to inni nie będą mieli
szans. Dziennikarze muszą również zdawać sobie sprawę, że ludzie nie pamiętają wszystkiego, co im
się mówi, nawet za pośrednictwem bardzo potężnego medium telewizji. Przy ocenie i pisaniu
opowiadań pamiętaj, aby im powiedzieć, przypomnieć im, że im powiedziałeś, a następnie przypomnij
im, że im przypomniałeś. Wreszcie, bądź bezwzględny w redagowaniu własnego utworu. Nie próbuj
wkurzyć się w każdy fakt, który badałeś, i unikaj frazesów i żargonu. Zobacz, jak historia się czyta, gdy
ją skończysz, odłóż ją na chwilę, a następnie ponownie przeczytaj i w razie potrzeby popraw ją, aby
upewnić się, że opowiada dokładnie i intrygująco.
Uwaga Jeśli opublikujesz coś, co jest błędne, umieść poprawkę w zapisie. Dziennikarze są ludźmi. Robią
błędy. Przyznaj się do błędu, popraw go, ale nie bądź zbyt defensywny.
Ostatnie myśli
Ta część stanowi ogólny przewodnik dla dziennikarzy biznesowych, ilustrujący sposób, w jaki powinni
zajmować się swoją pracą. Następne części mają na celu pomóc Ci zrozumieć niektóre z kluczowych
zagadnień finansowych i ekonomicznych, o których musisz wiedzieć. To jest ciężka praca. I pamiętajcie
- naprawdę profesjonalnym sposobem zgłaszania problemów gospodarczych i biznesowych jest
proszenie ekspertów.
Kluczowe punkty
• Nie musisz być ekonomistą, aby być dobrym reporterem biznesowym.
• Nigdy nie bój się pytać o informacje.
• Bądź dobrym gawędziarzem.
• Postępuj zgodnie z kodeksem dobrej praktyki.
• Przygotuj się do wywiadów.
• Zidentyfikuj odbiorców.
• KISS.

Pisanie skutecznych wiadomości biznesowych
Dziennikarz biznesowy musi być wyjątkowo ostrożny w ćwiczeniu podstawowych umiejętności
raportowania, ponieważ najmniejszy błąd może mieć głęboki wpływ na życie czytelników. Pewnego
razu dziennikarz z dużej agencji prasowej poinformował, że podniesiono stopy procentowe w Wielkiej
Brytanii. Rynki wpadły w panikę, ponieważ z żadnego wiarygodnego źródła nie było żadnych informacji,
że miało się to wydarzyć. W rzeczywistości wiadomości dotyczyły stóp procentowych w Irlandii, a
reporter popełnił prosty błąd. Błąd został poprawiony po około 60 sekundach ; ale w tym czasie miliony,
jeśli nie miliardy funtów, zmieniły się na rynkach światowych, ceny akcji poszły w dół, a dyrektorom
polecono zebrać się na pilne spotkania w salach posiedzeń zarządu. Ten prosty błąd dziennikarza miał
ogromne konsekwencje.

Przestroga. Jednym z głównych zagrożeń w praktyce dziennikarstwa biznesowego jest to, że znajomość
rodzi pogardę. Wielu dziennikarzy poddawało się presji terminów i wykonywało niechlujną pracę
dzięki nadmiernej pewności siebie. Nie bądź jednym z nich!
Oprócz bycia czujnym w kwestii dokładności, dziennikarze biznesowi muszą zachować szczególną
ostrożność w innych obszarach związanych z pisaniem. W tej części opisuję nie tylko podstawowe
umiejętności, które musi posiadać dziennikarz biznesowy, ale także wskazówki dotyczące pisania
skutecznych leadów informacyjnych (również znane jako ledes) i historii.
Podstawowe umiejętności dziennikarza biznesowego
Praktyka dobrego dziennikarstwa podstawowego ma ogromne znaczenie dla dziennikarza
biznesowego. Podejmując się roli reportera biznesowego, mądrze jest żyć zgodnie z kodeksem
podstawowych umiejętności stosowanych w każdej specjalizacji newsroom na świecie. Umiejętności
te, choć nie zawsze bezpośrednio związane z procesem pisania, sprawią, że będziesz lepszym
dziennikarzem i zapewnisz, że twoje historie będą miały maksymalny wpływ.
Zachowaj dobre zapisy
Przede wszystkim ważne jest, abyś prowadził pełny i dokładny zapis informacji, które gromadzisz w
codziennych działaniach informacyjnych. W dawnych czasach notatnik był królem. Dziś jest bardziej
prawdopodobne, że będzie to iPhone lub cyfrowy dyktafon, rejestrujący elektronicznie każde słowo,
zarówno pytanie, jak i komentarz.
Uwaga. Ponownie, tutaj jest interesujące zderzenie kultur. Szkolenie dla certyfikacji przez Narodową
Radę ds. Szkolenia Dziennikarzy w Wielkiej Brytanii (NCTJ) obejmuje stenografia jako wymagany kurs i
certyfikat ten jest uznawany przez rząd brytyjski i większość głównych brytyjskich przedsiębiorstw
informacyjnych. Jednak ze wszystkich krajów, narody Wspólnoty Narodów, takie jak Wielka Brytania,
Australia i Nowa Zelandia, wydają się być jedynymi krajami, które wymagają stenografii dziennikarzy
na poziomie podstawowym. Ponieważ cyfrowe dyktafony nie są na ogół dozwolone w różnych
instytucjach, takich jak brytyjskie sale sądowe, ma to sens.
Znaczenie prowadzenia dokumentacji jest oczywiste. Każdego dnia podejmowane są wyzwania
związane z tym, co zostało powiedziane w wywiadzie lub komentarzem, a dziennikarze przede
wszystkim są otwarci na oskarżenia o błędne zgłaszanie lub wyrywanie spraw z kontekstu. Zawsze
upewnij się, że masz zapis rezerwowy tego, co zostało powiedziane na wypadek, gdybyś później musiał
ustalić dokładność swojego zgłoszenia. Nigdy nie rezygnuj z ustalania, z kim rozmawiasz i gdzie odbył
się wywiad.

PAMIĘTAJ PODSTAWY
Byłem kiedyś na spotkaniu z bardzo znanym dziennikarzem telewizyjnym, który siedział zamrożony ze
strachu, ponieważ zbliżał się termin przybycia bardzo trudnego redaktora wiadomości. Mruknął do
kolegów, że prawdopodobnie urwie mu głowę, ponieważ właśnie wrócił z wywiadu i zapomniał zapytać
o nazwisko rozmówcy.
Utrzymywanie głowy na karku ma zasadnicze znaczenie, zarówno dla prawdziwości pracy, jak i
bezpieczeństwa części ciała przed złymi redaktorami.
Przewodnik po swoim stylu
Prawie wszystkie główne i mniejsze redakcje mają stylowe przewodniki. W ten sposób redakcja zgłasza
materiał w swoim piśmie lub w wiadomościach. Przewodniki po stylach mają być mapą, która prowadzi
dziennikarza w „sposób, w jaki robimy rzeczy tutaj”. Na przykład przewodniki po stylach opisują
zwyczaje domowe, takie jak np. pisanie wielkich liter w tytule pracy i określanie liczb zamiast pisania
cyfr. W Wielkiej Brytanii każda publikacja, radio i redakcja telewizyjna ma swój własny przewodnik po
stylach, opracowany przez redaktorów z przeszłości i teraźniejszości.
Sprawdź dwukrotnie swoją pracę
Użyj biblioteki. Przeważnie zdigitalizowane obecnie materiały referencyjne są łatwo dostępne za
pośrednictwem terminala komputerowego. Ale aby uzyskać informacje z wczorajszych gazet, które
mogą być ważnym źródłem informacji, zwłaszcza w mniejszych redakcjach, gazeta jest zwykle
przechowywana na półce lub zawieszona na kołku, co zapewnia łatwy dostęp do publikacji. Użyj tej
funkcji jako podwójnej kontroli błędów. Wiele raportów zawierało kopię w poniedziałkowej gazecie,
że akcje straciły 5 procent swojej wartości, tylko po to, by znaleźć odniesienie do tego we wtorkowej
gazecie jako 50 procent. Internet jest wspaniałym pomocnikiem badawczym, ale znowu bądź ostrożny
i podwójnie sprawdź. Informacje wyjściowe są tylko tak dobre, jak informacje wejściowe, a jeśli osoba,
która wprowadziła dane do maszyny, popełni błąd, można ją pomnożyć w tysiącach miejsc i tysiąc razy
przez tych, którzy po prostu „wycinają i wklejają” - nie wspominając o psotach, które lubią wprowadzać
dziennikarzy w błąd na stronie internetowej. Poprosiłem kiedyś klasę młodych dziennikarzy o zbadanie
historii Dicka Whittingtona. Historycznie Whittington był lordem burmistrzem XIII wieku. Mówiono ,
że przyjechał do Londynu jako włóczęga w towarzystwie swojego kota i wylądował w biurze. Uczniowie
wykorzystali Internet do swoich badań. Ich historie zawierały „fakty”, że Whittington był prawdziwą
osobą (prawdziwą) i miał jedną do czterech żon, kilka kotów i zostawił fortunę lub zmarł bez grosza.
Wszystko to, twierdzili, było w Internecie. Ale co było prawdą?
Zadawać pytania
Zanim napiszesz słowo, zrozum, czego od ciebie się wymaga i, jeśli masz wątpliwości, zapytaj przed
opowieścią. Zbyt wielu dziennikarzy nie rozumie, co to za historia, że proszeni są o objęcie ich ochroną.
W konsekwencji często zgłaszają zupełnie inny zestaw faktów niż planowali ich redaktorzy. Jeśli nie
rozumiesz swojego opisu, poproś redaktora, dopóki nie będziesz pewien, o czym jest ta historia. Nigdy
nie bój się pytać, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z opowiadaniami z Wall Street lub City.
Uwaga. Istnieją dwa wspólne terminy w żargonie biznesowym, które, jak przypuszczam, można by
uznać za żargon. Ale są one tak powszechnie używane w kręgach finansowych, że nie ma sensu z nimi
walczyć. Miasto - dzielnica City of London w centrum Londynu, znana również jako „The Square Mile”
- jest często używana jako metonim dla brytyjskiego sektora usług finansowych, który w dużej mierze

jest tam oparty. Podobnie, Wall Street to nazwa ulicy, która jest używana jako metonim dla
nowojorskiej dzielnicy finansowej i szerzej dla amerykańskich rynków finansowych jako całości.
Kiedy przestawiłem się z ogólnych wiadomości na dziennikarstwo biznesowe, nic nie wiedziałem o
sektorze finansowym. Ale ja nie byłam wiosennym kurczakiem i zadawanie pytań było moją drugą
naturą. Pamiętam, jak pytałem guru City of London o więzi. W redakcji było kłopotliwe milczenie, ale
guru cierpliwie wyjaśnił mi, jak wycenia się obligacje, sprzedaje je i przynosi odsetki - i rzeczywiście, ta
obligacja jest inną nazwą długu. Ten guru stał się dobrym przyjacielem i często zauważał, że odświeżam
się jako dziennikarz, ponieważ zadawałem podstawowe pytania bez zażenowania, podczas gdy inni
często udawali, że wiedzą, o czym rozmawiają, i w rezultacie źle interpretowali historię. Nie bój się
pytać i nazywaj mnie głupim, jeśli chcesz.
Zachowaj swoje opinie dla siebie
Nie ustępuj osobistej opinii. Upewnienie się, że twoja historia jest poprawna pod względem
faktycznym, jest twoją odpowiedzialnością i musisz dać pełny i zrównoważony obraz tego, co widziałeś
i czego się nauczyłeś. Niektórzy brytyjscy reporterzy, na przykład, znaleźli się pod znaczną krytyką, gry
wybucłła recesja w 2008 r. Zaczęła się od używania takich określeń, jak „brutalne cięcia wydatków
rządu” lub „uderzanie w biednych, którzy nie mogą sobie pozwolić na wyżywienie”. Prawdopodobnie
te stwierdzenia były prawdziwe, ale bez dowodów potwierdzających stały się komentarzami
redakcyjnymi. Poznaj fakty. Czyniąc to, po raz kolejny nie bój się pytać ludzi o specjalistycznej wiedzy takich jak analitycy, brokerzy, zarządzający aktywami i bankierzy - co chcesz wiedzieć. Często są tak
zadowoleni, że poprosiłeś ich o proste porady, jak uzyskać dokładne informacje techniczne.
Reguła. Jeśli używasz dokładnej wyceny, musisz przypisać ten cytat ekspertowi, który to powiedział.
Pisanie skutecznych połączeń
Każda historia zaczyna się od wprowadzenia. Wprowadzenie jest wstępem do twojej historii i często
zawiera najważniejszy punkt lub punkty. Zadaniem lidera, po napisaniu, jest wciągnięcie czytelników
lub widzów w tę historię. Styl wiodący, który jest dziś używany, pochodzi z czasów, gdy głównym
środkiem komunikacji był telegraf lub drut, który rozciągał się od wybrzeża do wybrzeża w całych
Stanach Zjednoczonych, a zatem termin usługi newswire i takie tytuły gazet jak The Daily Telegraph.
Organizacje prasowe i telewizyjne przestrzegają różnych zasad podczas pisania wprowadzenia . W
przypadku gazet lub tekstu przewodniego czasami opisowy akapit może prowadzić do historii. Ten
przykład leadu pochodzi z brytyjskiej gazety brukowej middlemarket. Czucie błękitu może nie być wcale
złe, jeśli chodzi o spanie w nocy. Osoby z sypialniami tego koloru mają tendencję do uzyskiwania
najlepszego odpoczynku i czują się szczęśliwe i pozytywne. Pisarz był sprytny w słowach, ale to historia
gazety wraca do historii. Nadawca nigdy nie uciekłby, popierając historię, ale raczej powiedziałby:
„Naukowcy twierdzą, że kolor ścian sypialni może decydować o tym, jak dobrze śpisz”.
W przypadku nadawania wiadomości najważniejsze informacje są zawsze w „górnej linii” historii.
Następnie można skonstruować piramidę do pisania, z coraz większą ilością informacji dodawanych w
kolejności malejącej ważności. Format dla radia i telewizji jest budowany jako piramida z różnych
powodów, ale najważniejsze jest to, że publiczność musi zostać „schwytana” - zmuszona do
wysłuchania historii. Tradycyjny odważny nagłówek artykułu prasowego nie jest dostępny dla
dziennikarza telewizyjnego (chociaż nagłówki są oczywiście używane w inny sposób), więc czytelnik
wiadomości musi od razu wkroczyć do historii. Gazety mogą oddawać się odwróconej piramidzie, w
której można zastosować bardziej swobodne i mniej bezpośrednie wprowadzenie. Jednak nie wszyscy
redaktorzy gazet akceptują ten format. Były redaktor „The Sunday Times”, sir Harold Evans, twierdził,
że gazety powinny podążać za piramidalnym stylem mediów. A niektórzy to robią

POCHODZENIE LINII WIODĄCEJ
Wczesna kopia newswire została napisana w stylu piramidy, ponieważ dziennikarze używający
przewodów na duże odległości, np. z Los Angeles do Nowego Jorku, byli świadomi, że kaprysy burz,
zwierząt i wandali mogą zakłócić przewody w dowolnym momencie. Więc najpierw wydobyli
najważniejszą część historii. Stworzyli to, co obecnie określa się jako „linią wiodącą”. Tak więc historie
„przewodowe” mogą być nadal zrozumiałe, nawet jeśli pisarz nie był w stanie dostarczyć więcej niż
tylko pierwsze zdanie, a następnie przewody zginęły.
Oto przykład linii wiodącej w stylu piramidy:
Prezydent Reagan został zastrzelony.
Opowieść została opowiedziana, nawet jeśli w końcu wymagane jest więcej szczegółów. Stworzono
więc styl, który był konieczny ze względu na nieprzyjazne środowisko, ale przyjemne dla tłumu,
ponieważ wiadomości były wypluwane na początku historii. Fakty, liczby i więcej szczegółów zostały
następnie dodane w kolejności ważności, aby zapewnić dłuższą i wyjaśniającą historię. Zarówno
czytnik, jak i edytor kopii mogą przestać czytać, gdy tylko zechcą, ale nadal mogą uzyskać podstawowe
informacje, które powiązał reporter. Podstawowy styl krótkiego, ostrego pierwszego akapitu w kopii
wiadomości został ustawiony wiele lat temu i nadal ma swoich zwolenników.
Wszystko oprócz kuchennego zlewu
Młodzi dziennikarze często wpadają w pułapkę usiłowania umieszczenia każdego zbadanego faktu i
figury w pierwszym wierszu lub zdaniu. Zawsze uważałem ten rodzaj prowadzenia za „wszystko w tym,
ale w zlewie kuchennym”. Jako redaktor, kiedy zobaczyłem ten nagłówek, krzyczałem przez redakcję
„Zlew kuchenny!” Reporterzy natychmiast wiedzieli, co jest nie tak z historia i szybko ją przepisywali

Prowadzenie w reżimach autorytarnych
W nowych demokracjach istnieje wielka pokusa w dziennikarstwie, by podążać za starym stylem
komunistycznego dziennikarstwa. W reżimach autorytarnych klasa rządząca była zawsze o wiele
ważniejsza niż rzeczywista historia. Tak więc artykuł w gazecie zacznie coś takiego:
Prezydent Georgy stał dziś przed murem prezydenckim w ciemności w niebieskim garniturze,
czerwonym krawacie i ze swoją żoną u boku. Marmurowe łuki pałacu lśniły w porannym słońcu,
odzwierciedlając aurę partii prezydenckiej, gdy tłum gapiów ścisnął się z bliska. Pałac prezydencki,
zaprojektowany przez dziadka prezydenta, znajduje się na ulicy Pałacowej, znanej z alei drzew,
prowadzącej do pozłacanych drzwi wejściowych. Przewodniczący ogłosił, że poda się do dymisji.
Prawie każdy czytelnik na całym świecie zrezygnowałby z opowieści, zanim jeszcze się zaczęła. Niestety,
w niektórych z tych krajów nadal istnieje tendencja do zmiany, co jest niepokojące, ponieważ
rozpowszechnienie czytelnictwa we wszystkich gazetach może wynosić zaledwie jeden procent
populacji, a niewielu pyta, dlaczego tak jest.
Znajdowanie swojego leadu
Znalezienie linii wiodącej może być czasem problemem nawet najbardziej doświadczonego
dziennikarza. Aby przezwyciężyć tę trudność, spróbuj zastanowić się, w jaki sposób zacząłbyś

opowiadać historię znajomemu lub swojej rodzinie, gdyby byli z tobą i zapytali, jakie historie zgłaszałeś
tego dnia:
Rezerwa Federalna USA podniosła stopy procentowe.
lub
Mistrzowskie prace stalowe poszły na marne.
Mogą one nie być idealną linią wiodącą same w sobie, ale przy odrobinie manipulacji mogą być
formowane w linię prowadzącą, która chwyta publiczność. Zrób to krótko, słodko i na temat.
Rzeczy, o których warto pamiętać podczas pisania historii
Po napisaniu leada każdy dodatkowy akapit doda więcej szczegółów do historii. Po raz kolejny kluczem
jest prostota. Używaj prostego języka, który jest łatwy do odczytania. Ponadto należy pamiętać o
następujących zasadach dobrego pisania:
• W miarę możliwości używaj aktywnego głosu. „Kot ścigał mysz” jest bardziej dynamiczny niż „Mysz
była ścigana przez kota”.
• Unikaj używania żargonu i innego języka technicznego, zwłaszcza podczas pisania o skomplikowanych
tematach. Na przykład MFW to Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a WTO to Światowa Organizacja
Handlu - tak powiedzmy, przynajmniej wtedy, gdy po raz pierwszy zostaną użyte warunki. Wiesz, co
oznaczają akronimy, ale twój czytelnik może nie wiedzieć lub przynajmniej musi o tym pomyśleć,
przerywając tym samym przepływ czytania.
• Przeliteruj to. Niektóre gazety i czasopisma zawierają w swoim przewodniku opisowe słowo lub frazę
dla firm, aby upewnić się, że nie ma pomyłki. Na przykład, używaj zwrotów „producent samochodów
Ford Motors” lub „firma ubezpieczeniowa Aviva”. Nie jest to zły nawyk, bez względu na to, jaki może
być Twój własny styl przewodnika
• Zastanów się nad unikaniem emocjonalnych słów, zwłaszcza jeśli są oznaczone przez Twój
przewodnik stylu. Na przykład Reuters próbuje uniknąć słowa terrorysta, preferując zamiast tego
partyzanta, ponieważ terrorysta dla jednego człowieka jest bojownikiem o wolność innego. Nie szukaj
neutralnych słów do głupich skrajności, ale myśl o emocjonalnej stronie dziennikarstwa i czy dajesz do
zrozumienia pewne uprzedzenia przez źle wybrane użycie słownictwa.
ZNACZENIE DOKŁADNOŚCI W AKTUALNOŚCI BIZNESOWEJ
Pisanie wiadomości to umiejętność, której należy się nauczyć. Pisanie wiadomości biznesowych to krok
dalej, ponieważ wybór słów, użycie liczb i znaczenie dokładności oznacza, że dziennikarz biznesowy
musi być bardzo ostrożny. Niechlujstwo może mieć wpływ na życie ludzi, a niezamierzone błędy nie
mogą być objęte przeprosinami, jeśli poślizgnięcie się języka lub błąd faktyczny pozbawi ludzi pracy lub
będzie ich kosztować oszczędności życia.
Praktyka, praktyka i więcej praktyk
Pisanie dobrej kopii wiadomości tekstowych, telewizyjnych lub radiowych może wydawać się polem
minowym dla tych, którzy dopiero zaczynają. Przypuszczam, że tak jest. Ale pamiętajcie, że w końcu
stanie się drugą naturą - jak jazda na rowerze. Jak każda umiejętność, pisanie wiadomości wymaga
przede wszystkim zrozumienia, a następnie regularnego ćwiczenia. Przygotuj się na konstruktywną
krytykę ze strony redaktorów lub mentorów. Na przykład jeden z moich bratanków zdecydował się
studiować dziennikarstwo na uniwersytecie (nie zawsze jest to najlepsze miejsce, aby uporać się z

rzeczywistością medialną). Ale jego mentorem był, podobnie jak ja, siwowłosy stary weteran brytyjskiej
gazety narodowej, którego nie uznawano za łagodnego z lisimi reporterami. Mój bratanek powiedział
mi, że jest niezwykle dumny ze swojego pierwszego kawałka, a następnie zdegustowany, kiedy wrócił
z czerwonymi liniami przy prawie każdym zdaniu. Ale trzymał się tego i jest teraz odnoszącym sukcesy
młodym reporterem w wiodącej brytyjskiej gazecie regionalnej. Trwałość jest nieoceniona w grze
informacyjnej. Zbyt wielu dziennikarzy początkujących uważa, że staną się sławnymi publicystami pięć
minut po wejściu do redakcji, tylko po to, by zastać rzeczywistość trochę inną. Ambicja to wspaniała
rzecz i nigdy nie starałbym się tłumić entuzjazmu. Ale dostanie się na szczyt wymaga ciężkiej pracy, a
nowicjusze muszą przedrzeć się przez wiele rutynowych zadań, zanim zostaną przydzieleni do pozornie
nudnych, najbardziej nudnych historii. Odsuwając się od tych zadań, nabierają umiejętności, które
muszą stać się dla nich drugą naturą i utrzymają ich w dobrej kondycji w miarę rozwoju kariery. Dobrzy
dziennikarze są stworzeni, a nie urodzeni. Tak więc, kiedy natkniesz się na labirynt umiejętności
dziennikarskich - bycie dokładnym, rozwijanie stylu pisania, pamiętanie o prowadzeniu rejestrów,
podwójna kontrola wszystkiego, zmaganie się z przewagą i praca nad piramidami - pamiętaj, że wszyscy
wielcy dziennikarze przeszli przez tą samą gehennę przed wyłonieniem się jako mistrzowie swojego
zawodu. Tak, przemysł się zmienia. Ale ci, którzy rozumieją podstawy zawodu (niektórzy twierdzą, że
handel) znajdą potencjalne nagrody, które mogą być wspaniałe. Moim osobistym bohaterem
dziennikarskim był Walter Cronkite, który wśród niezliczonych zaszczytów otrzymał od prezydenta
Cartera Prezydencki Medal Wolności. Nieźle jak na człowieka, który zaczynał w The Daily Texan tak jak
ty, martwiąc się o dokładność i styl oraz wszystkie te irytujące zadania dziennikarskie - opanowanie,
które pomogło mu uczynić z niego wybitną osobistość publiczną uhonorowaną przez swój kraj
najwyższą nagrodą cywilną.

Kluczowe punkty
• Prowadź zapisy, pisemne lub elektroniczne, wszystkich rozmów i wywiadów.
• Poznaj i stosuj odpowiedni przewodnik po stylu.
• Starannie badaj i nie bój się pytać.
• Zrozum, jak prowadzić opowieść i dokładnie i precyzyjnie napisać linię prowadzącą.
• Unikaj żargonu i stosuj prosty język i prostą składnię.

Raportowanie dla różnych mediów biznesowych

Podstawy pisania wiadomości opisane w części 2 dotyczą wszystkich mediów, zwłaszcza mediów
biznesowych. Zasady poprawnego i wiarygodnego pisania wiadomości nie różnią się w zależności od
papieru i stacji telewizyjnej. Ważne jest, aby wiedzieć i rozumieć, dla kogo piszesz: charakter i budowę
danego medium. Jeśli pracujesz w pełnym wymiarze godzin w celu publikacji, to stosunkowo łatwo jest
postępować zgodnie z instrukcjami wydawcy, odzwierciedlać styl podpisu i zaspokajać odbiorców
docelowych, ponieważ wszyscy inni w firmie robią to samo. Ale jeśli jesteś niezależnym dziennikarzem,
niezwykle ważne jest, abyś zdobył dokładną i intymną wiedzę na temat punktu informacyjnego, dla
którego piszesz lub do którego się rzucasz.
Znaczenie uczenia się, jak działają różne nowe media
Internet spowodował znaczne zmiany w możliwościach pracy dla dziennikarzy. Wiele informacji
wartych opublikowania i kontekstowych jest dostępnych ze źródeł internetowych. (Zastrzeżenie: nigdy
nie używaj niepotwierdzonych lub niesprawdzonych materiałów z dowolnego miejsca w całej sieci!)
Przyjęcie i rozpowszechnienie technologii cyfrowych zmniejszyło liczbę stałych pracowników w
większości organizacji zajmujących się drukowaniem i nadawaniem programów. Jednak wraz z tym
kurczącym się trendem wzrosła zależność organizacji informacyjnych od freelancerów. Dziennikarstwo
biznesowe to jeden z sektorów informacyjnych, który na ogół uniknął tego spadku dzięki rosnącemu
znaczeniu wiadomości biznesowych na całym świecie. Wszyscy dziennikarze - zarówno wewnętrzni, jak
i niezależni - powinni rozumieć kluczowe elementy każdej publikacji lub nadawcy, dla którego pracują.
Nic nie jest bardziej niepotrzebnie bolesne niż opublikowanie artykułu lub wiadomości z powrotem,
ponieważ nie zrozumiałeś charakteru organizacji, która cię zatrudnia. Istnieją dosłownie dziesiątki
tysięcy punktów informacyjnych na całym świecie, wiele publikacji w jednym języku i wiele innych w
wielu wersjach językowych. Punkty te można podzielić na różne kategorie, takie jak gazety, czasopisma,
serwisy kablowe, telewizja, radio i online. W tej części przeanalizowano przykład głównych organizacji
informacyjnych - głównie publikujących w języku angielskim, ale nie wyłącznie, wybranych do
reprezentowania największych i prawdopodobnie najbardziej wpływowych usług informacyjnych.
Każdy z nich ma swój własny sposób działania. Dow Jones, na przykład, jest prawie wyłącznie
wiadomością gospodarczą i gospodarczą, chociaż jest właścicielem The Wall Street Journal, który
obejmuje również wiadomości ze świata i ogólne. Reuters opiera się w dużym stopniu na
wiadomościach biznesowych i finansowych, ale ma też silną jednostkę telewizyjną i światowy dział
wiadomości. Z drugiej strony Bloomberg jest najbardziej znany ze swoich wiadomości telewizyjnych,
ale ma również inne sklepy w prasie i Internecie. Duża część przedsiębiorstw Reuters i Bloomberg
polega na sprzedaży informacji finansowych bankom, domom maklerskim i przemysłowi. Branża
wiadomości jest niezwykle złożona. Dziennikarze muszą rozumieć strukturę branży wiadomości i
spektrum przedsiębiorstw informacyjnych w szerokim ujęciu, a także konkretny profil i rynek każdej
jednostki, którą piszesz lub dla której pracujesz w przedsiębiorstwie informacyjnym.
Wiadomości Przedsiębiorstwa
Rodzaje głównych przedsiębiorstw wiadomości gospodarczych są bardzo zróżnicowane, ale wszystkie
należą do jednej z głównych kategorii mediów opisanych w następujących sekcjach: gazety, agencje
prasowe, agencje graficzne, stacje telewizyjne, stacje radiowe, magazyny biznesowe i ogólne serwisy
informacyjne, które zawierają raportowanie biznesowe w ramach ogólnej koncepcji wiadomości.
Najważniejsze gazety codzienne

Trzy międzynarodowe gazety codzienne - The Wall Street Journal, The Financial Times i International
Business Times - to największe gazety biznesowe i finansowe w świecie zachodnim. Gazety biznesowe
o wysokim nakładzie w innych regionach świata to Nihon Keizai Shimbun w Japonii i The Economic
Times w Indiach. Ważnymi gazetami biznesowymi są m.in. Handelsblatt, australijski przegląd
finansowy oraz Poslovni dnevnik z Chorwacji.
Uwaga Numery cyrkulacji w gazetach są polem wyróżnionym dla porównania. Tradycyjna zasada
obowiązująca w przemyśle gazetowym do obliczania liczby czytelników polegała na pomnożeniu liczby
sprzedanych kopii papierowych przez trzy. Uzasadnieniem tych obliczeń było to, że każda kopia byłaby
średnio przekazywana między trzema czytelnikami. Ta technika obliczeniowa pozostaje prawdziwa w
przypadku gazet drukowanych, ale wiele publikacji obejmuje obecnie czytelnictwo on-line w liczbach
wydawanych w obiegu, chociaż większość pokazuje osobno numery drukowanych kopii i on-line
Te gazety są głównymi podmiotami na rynku wiadomości biznesowych, a każdy dziennikarz, który
zamierza je dla nich zgłosić, musi być dobrze zorientowany w międzynarodowych wydarzeniach
biznesowych i wiadomościach oraz biegle w języku publikacji. Nie stanowią one ostatecznej lub
wyczerpującej listy gazet biznesowych, ale są reprezentatywne dla najważniejszych codziennych
publikacji, które specjalizują się w wiadomościach biznesowych. Ponadto prawie wszystkie gazety niosą
ze sobą niektóre tabloidy z aktualnościami biznesowymi, takie jak brytyjskie Sun, bardziej znane ze
swoich topless dziewcząt. Niektóre gazety przywiązują znacznie większą wagę do finansów osobistych
niż do wiadomości gospodarczych i gospodarczych, ale mimo to niektóre wiadomości biznesowe są
zawarte w prawie wszystkich dziennikach.
Najważniejsze agencje informacyjne
Oprócz codziennych gazet, ważne ogólne agencje informacyjne, które przywiązują dużą wagę do
wiadomości biznesowych i finansowych, obejmują:
• Agence France Press (Francja)
• Reuters (USA i Wielka Brytania)
• Dow Jones Newswires (USA i Wielka Brytania)
• AP i jego ramię telewizyjne APTV (USA i Wielka Brytania)
• UPI (USA)
• Jiji Press (Japonia)
• RIA Novosti (Moskwa)
• Xinhua (Chiny)
Większość tych agencji ma biura informacyjne we wszystkich większych miastach na świecie, aby
pomóc w gromadzeniu międzynarodowych wiadomości. Dow Jones, na przykład, ma 85 biur
obsadzonych przez ponad 2000 pracowników. Spośród nich wszystkich, Dow Jones to agencja, która
koncentruje się prawie wyłącznie na wiadomościach biznesowych, a następnie Reuters.
Wiadomości biznesowe w telewizji
W telewizji odnotowano wzrost liczby serwisów informacyjnych. Dwa najbardziej znaczące to
Bloomberg TV i CNBC, które są całkowicie dedykowanymi kanałami wiadomości biznesowych. Inne
firmy telewizyjne, takie jak kanadyjska Business News Network, brytyjska Sky News Business,

amerykańska FOX Business News i indyjska ET Now (związana z Economic Times) są również
poważnymi graczami.
Czasopisma biznesowe
Znane amerykańskie czasopisma biznesowe obejmują Barrona, Bloomberg Businessweek, Forbes,
Fortune i Harvard Business Review. Główne czasopisma biznesowe w Wielkiej Brytanii to The
Economist, The Business Magazine, Euromoney, Marketing Week i Investors Chronicle. Wiele
czasopism branżowych publikujących w różnych odstępach czasu jest adresowanych do określonych
sektorów biznesowych i specjalności zawodowych - księgowości, kolei, funduszy hedgingowych,
ubezpieczeń morskich, wydawnictw książkowych i tak dalej.
Przestroga Prawie wszystkie czasopisma biznesowe wymagają zgłoszeń zewnętrznych, ale uwaga redaktorzy wiedzą, o czym mówią, i szukają artykułów od dziennikarzy, którzy również mają bliską
wiedzę na ten temat. Upewnij się, że wiesz, o czym mówisz, zanim napiszesz dla nich
Radio biznesowe
Istnieje wiele stacji radiowych, które nadają znaczną ilość czasu wiadomości biznesowe, zwłaszcza w
Stanach Zjednoczonych. Połączone stacje radiowe BBC w Wielkiej Brytanii udzielają obszernych
informacji na tematy biznesowe, podobnie jak londyńska prywatna stacja radiowa LBC. Ale najbardziej
obszerny zasięg na całym świecie, nazwa Bloomberg ponownie pojawia się w radiu Bloomberg. Wiele
z tych zorientowanych na biznes stacji radiowych jest dostępnych online, podczas gdy radio regionalne
(czasami nazywane lokalnym radiem) ogranicza wiadomości do tego, co jest interesujące dla lokalnych
słuchaczy.
Inne publikacje i media rozgłoszeniowe
Wiele publikacji, stacji telewizyjnych i czasopism, które są nastawione na ogólne wiadomości,
poświęcają jednak czas lub przestrzeń biznesowi i wiadomościom gospodarczym, w tym Al Jazeera,
Russia Today, Francja 24, CTTV, CNN, CBS, BBC, CBC.
CHCESZ PRACOWAĆ JAKO FREELANCER?
Ponieważ istnieje tak szerokie spektrum mediów informacyjnych, najlepszą radą dla reportera jest albo
praca dla jednego z nich, aby nauczył się swojego stylu, lub zgłoszenie się jako wolny strzelec, albo
zostanie specjalistą w części sektor biznesu i finansów, aby twoje historie były wypełnione wiedzą
techniczną, która sprawia, że twoja opowieść jest wyjątkowa. Część 2 nakreśliła style pisania używane
w różnych rodzajach mediów. Ta rada odnosi się do każdej pisanej historii, więc zastosuj te wskazówki
do wszelkich raportów dla różnych mediów wyszczególnionych w tej części.
Dziennikarstwo radiowe
Wiele osób uważa, że dziennikarstwo drukowane i wiadomości telewizyjne są powiązane. Byłoby
nierozsądnie twierdzić, że nie są, ale są raczej dalekimi kuzynami niż krewnymi. Sama natura telewizji
i radia w tym względzie sprawia, że wymagania dotyczące gromadzenia wiadomości, priorytetów
wiadomości i wyboru opowieści różnią się od druku. techniki pisania, komponowania, produkcji i
prezentacji dla telewizji i druku mają niewiele podobieństw, a do wykonania dwóch zadań potrzebne
jest niewiele wspólnych narzędzi.
Wskazówka Różnice między dziennikarstwem prasowym i dziennikarskim nie oznaczają, że reporterzy
gazet nie tworzą dobrych dziennikarzy telewizyjnych ani odwrotnie. Ale ci, którzy zapuszczają się do
telewizji z druku, powinni być przygotowani na zupełnie nowy sposób robienia rzeczy.

Rozwój wiadomości radiowych
Radio i telewizja rozwijały się inaczej w Stanach Zjednoczonych niż w Wielkiej Brytanii. Na początku
stulecia główne amerykańskie agencje informacyjne odmówiły zezwolenia na dostęp do ich kopii
nowemu kręgowi radiowemu. Dlatego nadawcy zostali zmuszeni do opracowania zupełnie nowej
metody zbierania i rozpowszechniania wiadomości. To dało początek bestii znanej jako dziennikarz
telewizyjny. Zapłodnienie między amerykańską gazetą, radiem i telewizją nie było nieznane, ale było i
nadal jest wyjątkiem, a nie regułą. W Wielkiej Brytanii gazety były kluczowymi graczami we wczesnym
rozwoju wiadomości radiowych. Ten tradycyjny link pozostał. Jako transmisja przemysł stał się globalny
i bardziej skomplikowany, jednak dziennikarstwo radiowe stało się akceptowanym zawodem.
Najlepsze praktyki dziennikarstwa radiowego
Istnieją najlepsze praktyki związane z emisją, które mają zostać przyjęte i zasymilowane przez tych,
którzy aspirują do nadawania dziennikarstwa - niezależnie od tego, czy są dziennikarzami
drukowanymi, którzy chcą przenieść się do transmisji, czy też profesjonalistami z innych części
przemysłu telewizyjnego. pisanie dla różnych mediów informacyjnych w biznesie jest takie, że gazety
na ogół wymagają bardziej pogłębionej sprawozdawczości niż transmisje telewizyjne. W
opowiadaniach tekstowych należy odpowiedzieć na wszystkie pytania w opowiadaniu historii. Gazety
zazwyczaj mają na to miejsce, podczas gdy wiadomości telewizyjne (filmy dokumentalne na bok) mają
bardzo napięte ograniczenia czasowe. Ogólnie rzecz biorąc, wiadomości biznesowe dla tekstu dają
możliwość napisania tekstu opisowego przed trafieniem w prawdziwą historię, podczas gdy
wiadomości rozgłoszeniowe nie zapewniają takiego luksusu. Mimo to reporterzy gazet nie powinni dać
się ponieść i zaniedbywać umieszczania najważniejszych informacji na samym szczycie.
Uwaga Kluczowym elementem wiadomości telewizyjnych jest mini-produkcja znana jako paczka-rzecz
zwykle zgłaszana przez dziennikarza na miejscu i jedna z najczęściej używanych metod wiadomości
informacyjnych.
We współczesnych gazetach i czasopismach wiadomości biznesowe potrzebują więcej informacji
wizualnych niż w przeszłości, aby wyjaśnić skomplikowane historie. Reporterzy muszą rozwijać
umiejętności i przyzwyczajenia do tworzenia i zlecania zdjęć, grafiki i tabel.
RAPORTOWANIE DLA RADIA
Radio oczywiście potrzebuje pisania, które jest dla ucha słuchacza, a nie dla oka czytelnika; zdania
muszą być ostre i krótkie. W radiu wiadomości mogą na ogół trwać tylko dwie minuty, a obejmuje to
ugryzienie dźwięku (fragment wywiadu). Skrypt będzie zawierał mniej informacji niż historia wydruku,
więc budowanie obrazu jest bardzo ważne. w historiach biznesowych są zazwyczaj wymagane. Dźwięki
autobusów, samolotów, fabryk, ludzi rozmawiających, odgłosy konferencji, dzwon New York Stock
Exchange i dzwonienie telefonów - wszystko to przyczynia się do budowania wizualnego obrazu w
umyśle słuchaczy
„Pisanie na zdjęciach” to niezbędna technika dziennikarstwa telewizyjnego. Ale abstrakcyjne problemy
biznesowe często nie nadają się do wizualnych programów telewizyjnych. Zgłaszanie konkretnej
działalności jest łatwe. Załoga kamery może kręcić „niestandardowe” zdjęcia przedsiębiorstwa, będąc
na miejscu u reportera. Ale historia o inflacji, która jest bardziej koncepcją wysokiego poziomu niż
widocznym wydarzeniem, wymaga sprytnego wyboru obrazu. Te same stare klisze wizualne, które
spadają z prasy drukarskiej, otwierają lub zamykają New York Stock Exchange, front Bank of England,
dealer przed ekranem komputera lub kupujący przechodzący przez kasę widzów przez powtarzanie.

Co gorsza, znużeni producenci wywołują materiał filmowy, który jest anachroniczny lub anomalny, jak
np. przywrócenie świątecznej sceny zakupów w lipcowej historii. Przemyśl dokładnie słowa. Nie
powtarzaj obrazów słowami. Klip górników opuszczających kopalnię nie powinien mieć skryptu, który
mówi: „Górnicy opuścili dół dziś rano…”. Podobnie jak w przypadku radia, czas ma zasadnicze
znaczenie: historie zwykle trwają od około minuty do trzech minut i obejmują dźwiękowe efekty przez
co najmniej 20 sekund. Staraj się, aby historia była interesująca dzięki szerokokątnym ujęciom, ujęciom
i panoramowaniu. Ale strzeż się, gdy się przesuwasz. Jeśli nie opuścisz dwóch lub trzech sekund przed
każdą panoramą, edycja będzie koszmarem i spowoduje skoki, które są zjawiskiem znane z zawrotów
głowy. Na koniec dodaj wiarygodność opowieści, wykonując utwór do kamery (PTC), w którym
rozmawiasz bezpośrednio z widzami przez kamerę. To wzbudza zaufanie do historii, udowadniając
widzom, że ty, reporter, jesteś na scenie.
Raportowanie dla czasopism online
Coraz więcej raportów jest wykonywanych dla czasopism online. Zwykle powinno to być do 500 słów
na stronę. Może to być styl swobodny, ale obowiązują wszystkie inne zasady dziennikarskie. Niech się
mylą, a ty możesz wywołać konsekwencje nie mniej katastrofalne dla siebie, swojego pracodawcy,
podmiotu, biznesu i czytelników, niż gdybyś popełnił błąd w dziennikarstwie drukowania. Niezależnie
od medium raportowanie biznesowe to poważna sprawa.
Kluczowe punkty
• Przed rozpoczęciem raportowania musisz zrozumieć charakter publikacji, dla której piszesz lub dla
której nadajesz.
• Istnieje wiele gazet, czasopism, telewizji i radia, które obejmują kwestie biznesowe.
• Ważne jest, aby zrozumieć różnice w tworzeniu wiadomości biznesowych do druku, telewizji i radia.
• Zawsze używaj technik odpowiednich do średniej, które dodają wiarygodności twojej historii.

Ustalanie źródeł informacji
Jak więc dziennikarz biznesowy stara się uzyskać informacje potrzebne do napisania kompetentnej i
dobrze wyważonej historii? Cóż, dziennikarz biznesowy jest naprawdę jak każdy inny dziennikarz. On
lub ona musi uzyskać informacje, pytając, przekopując i analizując informacje. Czy to trudne? Tak, ale
z pewnością jest to istota dziennikarstwa, z tego powodu większość reporterów wybiera ten zawód,
korzeń wyzwania bycia dziennikarzem. Uzyskanie informacji nie jest proste. Ta część pokaże Ci, jak
trudne i satysfakcjonujące może być twoje stanowisko dziennikarza biznesowego.
Prawa i obowiązki mediów
Jako członkowie mediów dziennikarze biznesowi muszą pamiętać o następujących kwestiach:
• Dziennikarze biznesowi nie mają boskiego prawa do otrzymywania odpowiedzi, ale mają doskonałe
prawo do zadawania pytań.
• Dziennikarze biznesowi nie są nieomylni, ale muszą starać się dotrzeć do prawdziwej historii, gdy
może jest wielu, którzy woleliby zasłonić tę prawdę.
• Dziennikarze biznesowi mają obowiązek zgłaszania historii - a jeśli nie mogą nawiązać współpracy z
biznesem, muszą znaleźć inne sposoby uzyskania informacji.
Na szczęście dziennikarze biznesowi mają wiele okazji do zbierania informacji, zaczynając od
kontaktów.
Kontakty: The Life Blood of the Journalist
Jako dziennikarz musisz zbudować jak najlepszy obraz tego, co się dzieje. Dążąc do opowieści, musisz
unikać wciągania w spekulacje lub dawania osobistego poglądu. Nie oznacza to, że raportowanie
zostanie zatrzymane, jeśli właściciel firmy odmówi rozmowy lub odpowie na twoje pytania. Jest wiele
sposobów na odkrycie, co dzieje się w branży. Porozmawiaj z konkurentami, przedstawicielami
związków zawodowych, pracownikami, bankierami lub dowolną liczbą osób z listy kontaktów.
Uwaga W miarę rozwoju kariery ważne jest, aby utworzyć listę kontaktów. Ci ludzie mogą pewnego
dnia stać się kluczowymi źródłami informacji.
Aby zapewnić sukces w twoich historiach i karierze, ważne jest, aby stworzyć regularną listę kontaktów
złożonych z urzędników państwowych, innych dziennikarzy, przedsiębiorców, członków klubów
biznesowych, personelu banku, właścicieli firm, polityków i przedstawicieli takich organizacji jak
organizacje pozarządowe , stowarzyszenia handlowe, organy międzynarodowe, związki zawodowe i
izby handlowe. Inwestuj czas w poznawanie tego, co się dzieje nawet wtedy, gdy nie warto tego robić;
uzyskać ogólny obraz, być dobrze poinformowanym, a także być szanowanym przez kontakty. Każdy
dziennikarz powinien prowadzić listę pomocnych osób i ich dane kontaktowe - numery telefonów, email, adresy i tak dalej. Powinieneś również spróbować znaleźć prywatne numery domowe i telefonów
komórkowych, aby móc dzwonić do nich poza godzinami pracy lub poza biurem, gdzie osoba może
mieć trudności z swobodnym mówieniem. Oczywiście niektóre z twoich kontaktów będą ważniejsze
niż inne. Politycy, czołowi przedstawiciele biznesu, kluczowi pracownicy związkowi, szefowie policji,
burmistrzowie i liderzy organizacji charytatywnych muszą znaleźć się na liście kontaktów i rozmawiać
z nimi regularnie. Inne nie będą widoczne w codziennych opowieściach, ale mimo to powinny być
kultywowane w tle, tropach i sieci. Kontakty to krew życiowa reportera. Dziennikarze muszą
pielęgnować kontakty, utrzymywać z nimi stały kontakt i sprawić, by byli niemal przyjaciółmi. Tylko
rozwijając sieć, zdobywając ich zaufanie i wykonując pierwszą pracę w historii, korzystając z ich
informacji, będziesz w stanie uzyskać dostęp do materiałów, których inni reporterzy nie mają - i być w

stanie łamać wiadomości. Jako reporterzy polegamy na napiwkach; potrzebujemy informacji od ludzi,
którzy żyją, pracują i bawią się na ścieżkach pracy i życia, o których dziennikarze mają niewielką wiedzę
i jeszcze mniejszy dostęp. Oczywiście, reporterzy muszą śledzić i sprawdzać dokładność tych
wskazówek. Ale bez tego przewodnika nie ma nic do śledzenia.
Wskazówka Nie akceptuj żadnych informacji jako faktów, z wyjątkiem sprawdzonego wiarygodnego
źródła, chyba że potwierdzisz je z co najmniej dwóch innych niezależnych źródeł
ZNACZENIE KONTAKTÓW
W młodości, jako młody reporter w Vancouver, dostałem policyjny rytm - miejsce w „sądzie” To było
świetne miejsce do poznania różnych sztuczek i to wykorzystałem. Poznałem nie tylko funkcjonariuszy
policji, ale także prawników z sąsiednich sądów. Pewnego ranka kiedy dzwoniłem przez telefon, młody
prawnik, którego poznałem, wsadził głowę do sali prasowej i z bezczelnym uśmiechem powiedział:
„Sala sądowa Trzy za pięć minut”. Należycie umieściłem się na ławkach prasowych w sali sądowej i
spojrzałem na kartkę, żeby zobaczyć, że sprawa dotyczy morderstwa. Z pozoru wydawało się to dość
rutynowym przypadkiem i rzeczywiście było to wstępne lub „pierwsze” przesłuchanie. Nagie zarysy
sprawy zostały odczytane, a następnie mój przyjaciel prawnik powiedział, że prokurator zamierza
poprosić o karę śmierci. Wokół sali rozległo się zbiorowe westchnienie, nawet od sędziego. Kara śmierci
w Kanadzie została zniesiona pięć lat wcześniej. Nie było kary śmierci: a przynajmniej tak myślałem i
większość innych tego dnia. W rzeczywistości rząd kanadyjski wprowadził moratorium na zawieszenie
na pięć lat, a nie całkowity zakaz. Ta konkretna sprawa sądowa trwała pięć lat i jeden dzień po
rozpoczęciu moratorium, które odkrył młody prawnik, ponieważ gabinet w Ottawie zapomniał go
odnowić. To była świetna historia i dla mnie wyjątkowa. Oczywiście miało to wiele reperkusji dla rządu,
dla systemu prawnego, i dlatego była to pobudka dla zatwardziałych kryminalistów, którzy teraz stanęli
w obliczu śmierci, czy mordercy w tej sprawie zostali uznani za winnych. W tym przypadku premier
bardzo szybko zwołał posiedzenie rządu i przedłużył moratorium. Ale to była świetna historia i przyszła
do mnie dzięki pielęgnowaniu kontaktów.
Ludzka natura
Ludzka natura odgrywa również dużą rolę w dostarczaniu wskazówek informacyjnych. Ludzie lubią
oglądać swoje nazwiska na druku lub regularnie pojawiające się twarze na ekranie telewizora. Jeden
analityk biznesowy powiedział mi, że jego firma doceniła reklamę tak bardzo, że została zapisana w
umowach z pracownikami, że muszą próbować pojawiać się w programach biznesowych określoną
liczbę razy w roku lub utracą swoje premie. Kontakty są często kluczowymi postaciami zajmującymi
ważne stanowiska w znanych organizacjach, ale mogą też być sekretarkami, a nawet taksówkarzami.
Uderzające jest, jak wiele osób, które można uznać za nieistotne, widzi i słyszy to, co się dzieje, i może
dostarczyć wiele informacji, które mogą przekształcić się w naprawdę dobre historie. Mądry reporter
będzie starał się zapewnić, by tacy chętni rozmówcy naprawdę mieli coś wartego opublikowania do
powiedzenia lub nie przesadzali z okolicznościami, aby stać się „sławnymi” przez pięć minut. Większość
dobrych dziennikarzy tworzy „nos” dla takich informatorów i może bardzo szybko wyczuć różnicę
między poszukiwaczem reklamy, niszczycielem czasu i kontaktem, który dodaje prawdziwą wartość do
historii i wierzy, że społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co tak naprawdę jest wydarzenie.
Wskazówka Nie daj się tak pochłonąć przyglądaniu się konkretnej historii, którą zamykasz oczami na
„czynnik społeczny”, który możesz wprowadzić w opowieści. Nigdy nie podważaj znaczenia
społeczności i jej wkładu w życie w tej społeczności.

Służby ratunkowe
Większość amerykańskich i kanadyjskich stacji radiowych i telewizyjnych ma bardzo dokładny system
sprawdzania wiadomości. Każdego dnia rozmowy do szpitali odbywają się co najmniej dwa razy, aby
śledzić historie. Na przykład, kiedy historia jest początkowo składana jako wypadek samochodowy,
nazwiska osób zaangażowanych i szpitala, do którego są zabierani, trafiają na listę. Nazwy te są
sprawdzane codziennie, aby sprawdzić, czy stan pacjenta pogarsza się lub jest lepszy. Jeśli pacjent
umiera, historia się zmienia i staje się raportowalna. Służby ratunkowe są zawsze celem codziennych
połączeń telefonicznych. W USA jest bardzo prawdopodobne, że reporterzy będą mieli biuro prasowe
na głównym posterunku policji. W Wielkiej Brytanii wielu dziennikarzy sprawdza kontakt policyjny
przynajmniej raz dziennie. W większości redakcji znajduje się lista połączeń, które ma wykonać
dziennikarz dyżurny, w tym niektóre, jeśli nie wszystkie, następujące:
• policja
• zwyczaje
• autostrada / policja drogowa
• kontrola ruchu
• straż pożarna
• służba ratownicza
• pogotowie ratunkowe
• szpitale
• straż przybrzeżna
• Ratownictwo górskie
• ratowanie jaskini
• centra pogodowe
Niektóre redakcje słuchają transmisji radiowych służb ratunkowych, co jest dopuszczalne w Ameryce,
ale w Wielkiej Brytanii jest nielegalne. Czasami w Stanach Zjednoczonych dyspozytorzy policyjni
ostrzegają prasę o zdarzeniu, mówiąc wprost - „Media komercyjne zauważają” - i podając odpowiednie
szczegóły dotyczące skradzionego samochodu lub napadu na bank.
WYSZUKIWANIE USŁUG AWARYJNYCH: WYPOCZYNEK D D. B. COOPER
Byłem na służbie w stacji radiowej w Vancouver w noc słynnego porwania D. B. Coopera i otrzymałem
opis przez biuro szeryfa w hrabstwie King, gdzie akcja się rozwijała. D. B. Cooper to nazwa nadana
niezidentyfikowanemu człowiekowi, który porwał samolot Boeing 727 w przestrzeni powietrznej
między Portland, Oregon i Seattle, w stanie Waszyngton 24 listopada 1971 r. Zażądał okupu i otrzymał
okup w wysokości 200 000 USD, a następnie wyskoczył ze statku powietrznego gdzieś na wsi w stanie
Waszyngton. Nigdy go nie znaleziono ani nie zidentyfikowano; a poza kilkoma notatkami pieniądze
nigdy nie zostały odzyskane. Sprawa pozostaje jedynym nierozwiązanym incydentem piractwa
lotniczego w historii lotnictwa amerykańskiego. Ta historia nigdy nie zostałaby zgłoszona w czasie
rzeczywistym, gdyby nie dobre kontakty i regularne kontrole przez dziennikarzy biurowych. Możesz
zapytać, dlaczego dziennikarz biznesowy powinien zawracać sobie głowę służbami ratunkowymi.
Faktem jest, że bezpośrednia historia może nie być tak interesująca. Ale gazety i biuletyny telewizyjne

są pełne cięć w finansowaniu przez policję, stacje straży pożarnej są zamykane ze względów
budżetowych lub usługi pogotowia ratunkowego stają się nieefektywne z powodu braku personelu. Są
to dobre historie biznesowe i często wychodzą na jaw, ponieważ reporter biznesowy rozwinął te same
kontakty, co jego odpowiednik w wiadomościach.
Uwaga Nigdy nie lekceważ wiedzy i umiejętności, które otrzymasz jako specjalista od korespondencji.
Po pewnym czasie reporterzy odkryją, że mają wyjątkowy dostęp do liderów przemysłu, biznesu,
polityki i społeczności, co da im wiedzę daleko wykraczającą poza granice innych.
Forward Diary Systems
Często używany jest system dzienników, w którym ważne historie są rejestrowane w celu podjęcia
działań w określonym dniu w przyszłości. Czasami jest to konkretny czas, w którym wydarzenie ma się
wydarzyć, a czasami jest to rocznica. W obu przypadkach jest to dobre źródło potencjalnie aktualnych
informacji. Istnieją komercyjni dziennikarze, tacy jak londyński Future Events News Service (FENS),
który ma znaczną liczbę pracowników robiących nic innego, jak poszukiwanie nadchodzących
wydarzeń. FENS oferuje daty ważnych wydarzeń w swoim świecie, Business, Rozrywka i sekcje krajowe,
obejmujące Wielką Brytanię, Amerykę Północną, Azję i Bliski Wschód. Dziennikarze sprzedają listy
zawarte w dzienniku organizacjom prasowym, aby pomóc w planowaniu przyszłych wydarzeń
informacyjnych i są szeroko wykorzystywane przez światowe media. Pomaga to zmniejszyć potrzebę
uciążliwej pracy telefonicznej. FENS to ważna międzynarodowa organizacja wydarzeń informacyjnych;
ale wiele miast - na przykład Waszyngton, DC - wymienia wydarzenia odbywające się w kraju, a te są
również przydatne w przyszłym planowaniu.
Wskazówka Przydatne jako dzienniki komercyjne, dobrzy dziennikarze śledzą wydarzenia z własnych
kontaktów i uzupełniają informacje o usługach takich jak FENS.
Po ogłoszeniu, że prezydent lub królowa lub inna głowa państwa ma być obecna w miejscu lub
wydarzeniu, jest ona rejestrowana w newsroomie w celu powiadomienia, aby redaktor mógł przypisać
reporterów, zasoby i inne wymagania aby zapewnić odpowiednie pokrycie zgodnie ze znaczeniem
historii i stosownym protokołem do obsługi korpusu prasowego. Biały Dom zapewnia korpusowi
prasowemu pokój prasowy, urządzenia do raportowania oraz bliskie stosunki z biurem prasowym
Prezydenta. Natomiast Downing Street numer 10 nie ma takiego obiektu prasowego. Istnieje biuro
prasowe, w którym urzędnicy ds. informacji pracują dla premiera i rządu, ale dziennikarze są zapraszani
na newsy i nie mają dostępu jako absolutne prawo. Ponieważ groźby i atak bombą moździerzową na
numer 10 pod koniec lat osiemdziesiątych przez Irlandzką Armię Republikańską, Downing Street został
zablokowany dla opinii publicznej, a prasa potrzebuje specjalnego przejścia, aby móc stanąć przed
drzwiami. Moi koledzy i ja spędziliśmy wiele nieszczęsnych godzin w ulewnym deszczu przed słynnymi
czarnymi drzwiami, czekając, aż premier tego dnia pojawi się, by złożyć oświadczenie lub przedstawić
wizytującą głowę państwa. Korpus prasowy w izbach parlamentu jest traktowany zupełnie inaczej. W
sali obrad znajduje się sala prasowa, bar prasowy, galeria prasowa i dla specjalnej grupy dziennikarzy
zwanych „korespondentami lobby” dostęp do członków parlamentu (parlamentarzystów) w lobby
parlamentarnym, okrągły obszar kopuły między Izbą Gmin (izba niższa) a Izbą Lordów (izba wyższa),
gdzie parlamentarzyści zebrać się, aby porozmawiać i nieformalnie debatować tacy korespondenci
lobby mają unikalny dostęp do członków parlamentu i mogą korzystać z informacji, które są im
podawane prywatnie, o ile nie przypisują cytatu. Na przykład historia może się otworzyć z przewagą:
„Źródło bliskie rządowi powiedziało dziś, że nowa umowa handlowa między Wielką Brytanią a Stanami
Zjednoczonymi może zostać podpisana do połowy przyszłego tygodnia”. Źródłem może być minister
handluj sam, który chce zaalarmować kraj o zbliżającym się porozumieniu handlowym, ale który nie
wyda oficjalnego oświadczenia do dnia podpisania umowy. Ale prawdziwym celem jest to, że żadna

organizacja brytyjska, publiczna ani prywatna, nie jest zobowiązana do zapewnienia urządzeń lub linii
komunikacyjnych dla prasy, telewizji lub radia, jeśli nie chce. Większość robi tak, ponieważ w ich
interesie leży dobre relacje z mediami. Ale nie ma obowiązku.
Wiadomości „Patch” lub „Beat”
Ogólni reporterzy poszukujący wiadomości powinni wyodrębnić „łatkę wiadomości”, znaną również
jako „beat”. „Poprawka” dla reportera biznesowego jest bardziej ekologiczna niż geograficzna. Łata z
wiadomościami biznesowymi może zawierać kontakty z maklerami giełdowymi, bankami, instytucjami
takimi jak Bank of England lub The Federal Reserve, a także osobami z dużych korporacji i
przedsiębiorstw. Następnie istnieje możliwość posiadania specjalnych łat w obrębie łatki. Moje to
branża lotnicza i napojów. Miałem świetne kontakty w British Airways, producentach samolotów Short
Brothers (obecnie Bombardier) oraz budowniczych statków Harland i Wolff, którzy zmienili się w
budowanie „mostów powietrznych” - chodników między budynkami terminalowymi a samolotami
podczas wchodzenia na pokład lub opuszczania samolotów. Podobnie miałem kontakty z piwowarami,
gorzelnikami, producentami napojów bezalkoholowych i słynnym tęgim producentem Guinnessem.
Nie znaczyło to, że byłem zwolniony z obowiązku składania sprawozdań i wiedzy o innych rzeczach.
Moja praca jako kotwica PBS’s Morning and Nightly Business Reports wymagała znajomości całego
sektora biznesu i finansów. Ale moją specjalnością były napoje i samoloty. Latałem nowymi samolotami
na dziewiczych lotach British Airways, w tym Concord, zwiedzałem prace Boeinga w Seattle i
obserwowałem latające samochody z linii montażowej w Short Brothers w Belfaście. Przeprowadziłem
wywiad z rosyjskim pilotem, który wystawiał samolot szpiegowski na słynnym Farnborough Air Show.
Poinstruował mnie, żebym nie dotykał czerwonej dźwigni w tym konkretnym kokpicie, ponieważ w
przypadku, gdy coś pójdzie nie tak, spustem było wysłanie siedzenia z samolotu w powietrze.
Siedziałem bardzo spokojnie podczas tego wywiadu. Przy innej okazji wysłano mnie do małego sklepu
z winami w londyńskim Covent Garden, aby przeprowadzić wywiad z mężczyzną, który licytował
czerwone wino, które przynosiło kilkaset dolarów za butelkę. Opowieść za ceną była taka, że wino o
nazwie Le Pin otrzymało najwyższą ocenę amerykańskich krytyków win w 1982 r., Ale z zastrzeżeniem,
że powinno się go wypić natychmiast, ponieważ nie było to dobre do „odłożenia” na przyszłość. Wino
było drogie (ale nie oburzająco), ponieważ niewielka francuska winnica wyprodukowała od 700 do 800
skrzynek rocznie. W 1996 r. ktoś odkrył przypadki, które zostały omyłkowo powstrzymane, a ten sam
krytyk wina oświadczył, że się mylił, a Le Pin 1982 był lepszy w 1996 r., niż gdy był butelkowany. Świat
wina oszalał, a kilka pozostawionych przypadków, liczących dziesiątki, a nie setki, stworzyło wojnę
licytacyjną, podnosząc koszt w górę. Pamiętam, że obliczyłem, że jedna szklanka Le Pin została
wyceniona na około 800 dolarów. Przeprowadziłem wywiad z właścicielem sklepu z winami
zajmującym się sprzedażą i hojnie zapytałem, czy moglibyśmy mieć kieliszek wina w naszych rękach
podczas wywiadu. Pośpieszyłem, by go uspokoić, że nie spodziewałem się, że otworzy butelkę Le Pin,
ponieważ oznaczałoby to dla niego bardzo drogi wywiad. Ale on nalegał i siedziałem popijając kieliszek
wina za 800 dolarów podczas rozmowy i byłem w siódmym niebie. Po zakończeniu rozmowy partner
właściciela wszedł do sklepu i dołączył do nas. Właściciel natychmiast powiedział: „Charles,
zapomniałem, jak dobre jest to wino. Wypijmy butelkę na lunch. ”Wino o wartości ponad 10 000 $
zniknęło w ciągu kilku minut, tylko ze względu na wiadomości biznesowe, a 800 $ z tego było w moim
żołądku! Pospieszę podkreślić, że była to nie tylko opowieść o winie, ale także opowieść o towarach.
Wojna licytacyjna z produktem miała mniejszy związek z wysoką jakością wina niż z niewielką ilością
skrzynek pozostawionych na świecie do kupienia. Przy innej okazji pojechałem do Irlandii Północnej,
aby opowiedzieć historię przejęcia przez masywną francuską firmę napojów Pernod Ricard ze słynnej
destylarni Old Bushmills. Znowu, dla dobra rzeczywistości, skończyłem mój kawałek podnosząc
kieliszek irlandzkiej whisky do kamery i wyrażając aprobatę na mojej twarzy. W hołdzie mojej zwykłej
zdolności do zrobienia tylko jednego zdjęcia do aparatu z dumą noszę profesjonalny sobriquet „One-

Take” Hayes. Jednak przy tej okazji dość nietypowo zajęło mi to 18 prób zakończenia historii! Ta
dygresja pokazuje, jak kultywowanie „łatki w obrębie łatki” może prowadzić do pewnych dogłębnych
historii, które nie przynoszą mniejszej radości reporterowi niż widzom. Twoja „łatka z wiadomościami”
może mieć dowolny cel. Może to być obszar geograficzny, na którym poznajesz społeczność i jej obawy.
Jest to szczególnie ważne dla dziennikarzy biznesowych w poważnych kryzysach gospodarczych.
Dlaczego zamykamy sklepy? Jakie jest wsparcie rządowe dla małych firm? Czy jest zbyt wiele rodzajów
jednego konkretnego sklepu? Czy konkurencja szkodzi im wszystkim, czy też istnieje niezwykle wysokie
zapotrzebowanie na to, co sprzedają? Jest tysiąc pytań - a może tysiąc historii.
Codzienne rozmowy i podsłuchiwanie
Nie ograniczaj kontaktów tylko do wpływowych ludzi. Czasami są grupą ukrywającą historie, a nie
wychodzące z informacjami. Dołącz do rozmów w pubie, kawiarni, sklepie lub na rynku lub w
dowolnym miejscu, w którym gromadzą się ludzie. Możesz usłyszeć kilkanaście rozmów, które są
bezmyślnym bełkotaniem. Ale możesz też poczuć, co niepokoi ludzi, takie jak złe przejście dla pieszych,
gdzie obawia się, że pewnego dnia ktoś może zostać zabity. Jest początek historii, historia, która może
prowadzić do reportażu o budżecie miasta i jego priorytetach fiskalnych. Reporterzy powinni być pełni
ciekawości i powinni nieustannie zadawać pytania. Spróbuj dotrzeć do punktu, w którym ludzie
zaczynają kontaktować się z tobą z pomysłami. Podsłuchiwanie to kolejny dobry sposób na
dowiedzenie się, co się dzieje! Sprawia to, że czasami czujesz się jak skrada, a reporterzy śledczy często
tracą przyjaciół i rodzinę, ponieważ wykorzystują informacje zebrane podczas uroczystości
towarzyskich.
HEROIZM SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ DOCHODZENIA
Sprawozdawczość śledcza to prawdziwa sztuka dziennikarska. Zanim jednak zdecydujesz, że jest to dla
ciebie rola, uważaj na koszty, które wielu bardzo dobrych dziennikarzy śledczych musi zapłacić. Często
pracują w niebezpieczeństwie; wiele razy pracują nad opowiadaniem od miesięcy tylko po to, by
zobaczyć, jak ich ciężka praca wygasa, gdy nie można udowodnić tej historii. Ale najgorszym kosztem
jest życie domowe i to, jak takie starania mogą mieć wpływ na dom i rodzinę. Jest i przypuszczam, że
zawsze będzie romans o raportowaniu śledczym; i rzeczywiście, gdy wielkie historie wypalają,
reporterzy śledczy stają się sławni i bohaterami. Na Bałkanach, podczas seminariów, powiedzmy, 50
dziennikarzy, 48 uczestników zadeklarowało zamiar zostania reporterem śledczym. Naszą odpowiedzią
na to ogromne pragnienie podjęcia świata było dla mnie stworzenie przyjaciela, który był bardzo
dobrym i odnoszącym sukcesy dziennikarzem śledczym. Razem wzięliśmy trochę dramatycznej licencji
na jego wygląd. Ale wszedł do pokoju, nieogolony, ubrany w brudny i poplamiony płaszcz
przeciwdeszczowy, z butelki wylewał się z butelki pół whisky, gdy szedł na podium. Było to trochę
przesadzone, ale później odniósł się do życia jako tajny reporter bez żadnych ograniczeń. Następnie
zapytałbym 50 dziennikarzy, którzy nadal chcieli być dziennikarzami śledczymi. Rzadko więcej niż dwie
ręce wznosiły się w powietrze. Jednak jeden z najlepszych dziennikarzy śledczych, jakich spotkałem,
pracował na Bałkanach. Była kobietą po trzydziestce, która odkryła ogromną korupcję finansową w
rządzie, która trafiła do samego serca ministerstwa finansów kraju. Została postrzelona i ciężko
zraniona, zakazana na konferencjach prasowych, krążyły okrutne pogłoski o jej życiu osobistym, jej
młodej rodzinie grożono, a ona musiała się wyprowadzić z domu. Odważnie przyczyniła się do
dobrobytu swojego kraju, ale nigdy nie otrzymała pochwał od innych dziennikarzy, rządu czy
organizacji międzynarodowych, na które tak bogato zasłużyła
Dotarcie do faktów
Tak więc odpowiedź na pytanie, jak dziennikarz, generał lub reporter biznesowy uzyskuje fakty, polega
na tym, że ciężka praca, cierpliwość i zastosowanie. Korzystanie z telefonu, poczty e-mail i Internetu,

czasami przez wiele godzin, jest bardzo podstawowym sposobem uzyskania informacji. To po prostu
ciężka praca. Znajomość wielu kontaktów na różnych polach jest inna. Żaden dziennikarz nie powinien
być pozbawiony małej czarnej książki, zarówno po to, by aktualizować listę kontaktów, a także mieć
nazwisko i numer pod ręką, jeśli istnieje pilna potrzeba uzyskania komentarza eksperckiego.
Wracam jednak do tego samego tematu. Otrzymywanie wiadomości jest ciężką pracą i wymaga
wielkiej aplikacji ze strony dziennikarzy młodych i starych. Nie jest to bardziej prawdziwe niż dla
dziennikarza biznesowego. Jednak umiejętnością każdego odnoszącego sukcesy reportera jest wiedza,
gdzie szukać. A czasami reporterzy nie widzą lasu ani drzew. Źródła są czasami tak oczywiste, że są
pomijane lub ignorowane. Każdy, kto pracuje dla organizacji prasowej, od recepcjonisty po dyrektora
naczelnego, powinien podawać gazecie pomysły na historie. Tak więc cały personel jest pierwszym
źródłem wiadomości. Dziennikarze, którzy siadają i czekają na nowości, rzadko kiedy odnoszą sukcesy.
Dlatego ci, którzy mają napęd i determinację, tworzą najlepszych reporterów. Wszystko to brzmi tak
prosto, prawda? Cóż, umiejętność bycia dziennikarzem nie jest skomplikowana
Jednak zrozumienie sektora może być złożone; i trzymając się podstawowych zasad dziennikarstwa,
młodzi lub nowi reporterzy muszą budować swoją wiedzę o biznesie, gospodarce i instytucjach
finansowych, dopóki nie zrozumieją tematu. Nie oznacza to, że zaprzeczyłem samemu sobie z
wcześniejszej porady, czyli zapytać ekspertów. Ale im bardziej doświadczeni reporterzy stają się w
swojej dziedzinie, tym lepiej mogą uzyskać informacje, które wzmocnią i pomogą zilustrować ich
historie. Celowo podałem przykłady ważnych historii, które pochodzą z dobrych kontaktów, ciężkiej
pracy i niebezpieczeństw związanych z dochodzeniem. Te ilustrują, jak szukać wiadomości. Ale faktem
jest, że dla przeciętnego reportera wiadomości pochodzą z prostej, ciężkiej pracy przez telefon,
słuchania ludzi, a następnie rozmowy z kompetentnymi kontaktami. Całkiem nudne rzeczy, dopóki
historia nie zostanie uśpiona. Ach, ale wtedy nie ma takiego uczucia na ziemi.

Kluczowe punkty
• Zawsze pamiętaj o swoich obowiązkach jako dziennikarz.
• Kontakty są niezwykle ważne. Upewnij się, że zbudujesz użyteczną listę.
• Zrozumieć ludzką naturę jako źródło wiadomości.
• Rozważ informacje ze służb ratunkowych, aby wykorzystać je jako historię biznesową.
• Użyj przedniego dziennika, aby wyszukać przyszłe wydarzenia.
• Wykrój poprawkę.

Historie korporacyjne
Wielkie organizacje biznesowe, takie jak Dow Jones i Thomson Reuters, bardzo cenią raportowanie w
przedsiębiorstwach - raportowanie nie jest podpowiadane przez wiadomości lub informacje prasowe,
ale jest opracowywane od podstaw przez reportera, który zagłębia się w źródła. Raportowanie
przedsiębiorstw jest szczególnie ekscytujące dla każdego dziennikarza, ponieważ jest to całkowicie jego
własna historia. Informacje nie są oparte na przepisaniu komunikatu prasowego lub informacji
podanych na konferencji prasowej. Zamiast tego chodzi o zabranie małej bryłki informacji, wniknięcie
w nią i domaganie się jej własności. Raportowanie korporacyjne wykracza poza zwykłe pokrywanie
wydarzeń: chodzi o identyfikację czegoś, co po prostu nie pasuje i nie wyjaśnia dlaczego. Czasami
wskazówką jest przeczucie niepokoju lub niekongruencji w odpowiedzi na coś przeczytanego lub
powiedzianego; innym razem jest to prosta obserwacja, która prosi o pytanie Dlaczego.
Przekształcenie prostego pytania w historię przedsiębiorstwa
Byłem w mieście Calabar w Nigerii z kilkoma lokalnymi dziennikarzami. Kiedy jechaliśmy jedną noc,
zauważyłem, że po jednej stronie ulicy płonęły światła, a teren był czysty i jasny, podczas gdy po drugiej
stronie był ciemny i brudny. Zapytałem niedbale, dlaczego w tak niewielkiej odległości był taki kontrast
jak szerokość ulicy. Moi towarzysze powiedzieli mi, kiwając głową i mrugając okiem, że jedna strona
ulicy głosuje na gubernatora stanu, a druga nie. Tym dziennikarzom (którzy nie mieli takiego
doświadczenia) nie przyszło do głowy, że tutaj powstała historia. Badania i drobne kopanie, aby
potwierdzić ich tezę, mogą zaowocować dobrą historią korupcji, a nawet opowieścią o budżecie
państwa. Kiedy strzeliłem z pistoletu startowego, szybko wyskoczyli z bramy, ścigając problem. To była
historia przedsiębiorstwa.
Przykłady Dziennikarstwo biznesowe obfituje w historie ujawniające wadliwe i niebezpieczne
produkty, co doprowadziło do wycofania się producentów i reformy rządowych regulacji biznesowych.
Zalew opowieści o ustalaniu cen przez detalistów złożonych przez brytyjskich dziennikarzy rozpoczął
się od skarg ich małżonków na podwyżki cen w supermarketach.
Przekształcanie prostego drinka w historię przedsiębiorstwa
Kiedyś byłem wielkim fanem angielskiego gorzkiego piwa. Zaoferuj mi cokolwiek innego, a ja
odrzuciłbym to szyderczym zawinięciem wargi. Ale ciepły, ciemny, chmielowy napar nie jest dostępny
w większości krajów świata. W rzeczywistości angielskie piwo jest traktowane z taką samą pogardą,
jaką Anglicy rezerwują dla piwa. (Podróżując tak wiele, musiałem pić różne odcienie piwa w wielu
krajach świata, które mam, do mojego wiecznego wstydu, straciłem smak angielskiej gorzkości.) Pijąc
piwa w moim lokalnym pubie zauważyłem stały wzrost kosztu piwa lager w dość regularny sposób,
podczas gdy koszt angielskiego piwa, choć wzrastał, to robił w wolniejszym tempie. Byłem
niezadowolony, że moje piwo było nieproporcjonalne pod względem kosztów do naparu angielskiego,
więc zacząłem badać dlaczego. Okazało się to skomplikowaną historią, ale zasadniczo cała seria fuzji i
przejęć miała miejsce w Europie, z dużymi międzynarodowymi browarami montującymi wrogie i
akceptowane oferty dla niektórych mniejszych producentów napojów. Przejęcia te były szeroko
zgłaszane w mediach biznesowych przez seria interesujących historii pojawiających się nad walkami w
sali konferencyjnej o kontrolę. To było porywające. Ale to było tak wciągające, że dziennikarze
biznesowi nie zauważyli stałego wzrostu cen detalicznych piwa w gospodach i tawernach w Europie, a
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii w wyniku tych fuzji. Samotny reporter pijący (dość umiarkowanie) w
małym barze w mieście jednak to zauważył. Miałem historię swojej firmy.
Uwaga Pokrywanie najświeższych wiadomości jest proste, ale opracowanie kolejnych historii jest o
wiele trudniejsze, ale szczególnie niezbędne dla funkcji reportera biznesowego, który na co dzień

zajmuje się sprawami gospodarczymi, rządowymi i handlowymi, które mają wpływ na społeczeństwo
jako całość, ale często ukrywa niewygodne prawdy, które wymagają odkrycia.
Przekształcenie prostego pytania w historię przedsiębiorstwa
Niezbędnym narzędziem do wydobywania historii przedsiębiorstw jest umiejętność obserwowania
przez reportera. Wszyscy dziennikarze powinni obserwować wszystko, co się wokół nich dzieje, co jest
oczywiste. Aby generować dobre pomysły na historie, powinni rozwijać i popychać swoje umiejętności
obserwacyjne do następnego kroku, traktując swoje obserwacje nie jako bierne wrażenia, ale jako
ciągłe prowokacje pytania „Dlaczego?”. Na przykład po prostu zapełnienie stacji benzynowej i odkrycie,
że paliwo kosztuje o wiele więcej niż ostatnio wypełnione, może prowadzić do pytań, na które nie
można w zadowalający sposób odpowiedzieć bez głębokiego dochodzenia. Pytanie, dlaczego
doprowadziło to do tego, że duże firmy naftowe zostały zbadane przez Komisję Europejską pod kątem
zmowy cenowej w Wielkiej Brytanii. Mnóstwo dobrych raportów przedsiębiorstw pomogło ujawnić
skandal i wywierać presję na rząd i firmy naftowe
Wskazówka Uważaj na zmiany. Jeśli coś się zmieni, powinno to wywołać najważniejsze pytanie „D” w
dziennikarstwie - „Dlaczego?”
Od policyjnej plotki do historii przedsiębiorstwa
Gdy tylko dzwonki alarmowe zgasną, następnym krokiem jest dobre staromodne kopanie. Często
oznacza to dużo spadków i wiele żmudnych poszukiwań informacji i danych. (Ale jeśli ta nuda zamieni
się w interesującą, a nawet spektakularną historię, nie ma większego poczucia satysfakcji.)
Raportowanie przedsiębiorstw jest ściśle powiązane z raportowaniem śledczym. Główna różnica
polega na tym, że reporterzy śledczy zaczynają swoje historie od nieprzyjemnego zapachu w powietrzu,
podczas gdy historia przedsiębiorstwa naprawdę pochodzi z podejrzliwego podejrzenia, małego
kawałka informacji, który ustawia reportera w odkrywaniu ukrytych
Informacja. Informacje, które doprowadziły do rezygnacji prezydenta Richarda Nixona, były opowieścią
o przedsiębiorstwie podyktowaną przez policyjny przedmiot bibuły, który stał się historią śledczą.
Początkowy element był po prostu włamaniem. Podczas wczesych godzin letniego dnia w 1972 roku
ochroniarz w hotelu Watergate w Waszyngtonie zauważył, że drzwi zostały zablokowane. Zadzwonił
na policję, a pięciu mężczyzn aresztowano w pokojach wynajętych przez Demokratyczny Komitet
Narodowy. Była to po prostu opowieść dla policyjnej plotki, dopóki reporterzy z przedsiębiorstwa nie
odkryli, że jeden z włamywaczy był byłym człowiekiem CIA, który miał notatniki łączące go z Białym
Domem. To spowodowało ściślejszą kontrolę mediów i ostatecznie odkryło skandal „brudnych
politycznych trików”, który doprowadził bezpośrednio do Prezydenta Nixona. Dwaj młodzi reporterzy
z Washington Post, Bob Woodward i Carl Bernstein, rozpoczęli dogłębne badanie incydentu i przypisuje
się im ujawnienie wielu unikalnych informacji w miarę rozwoju opowieści. Później obaj reporterzy
ujawnili, że w Białym Domu mieli informatora, który podawał im informacje. W tym czasie był
bezimienny i otrzymał epitet „Głębokie gardło”. Znacznie później Głębokie Gardło zostało
zidentyfikowane jako zastępca dyrektora FBI, W. Mark Felt, który był długoletnim kontaktem
Bernsteina. Dla każdego dziennikarza ta historia jest warta zbadania tylko dlatego, że jest to jedna z
wielkich historii amerykańskiego, a może nawet globalnego dziennikarstwa. Ale w szczególności służy
do zademonstrowania, w jaki sposób historia może rozwinąć się od skromnego zarazka do
spektakularnych wymiarów. Była to także historia, która stała się możliwa tylko dzięki dobrym i
trwałym kontaktom.

Od udawanej konferencji prasowej do Enterprise Story
Trenowałem dziennikarzy w Bośni, którzy pytali, czy uda nam się znaleźć najlepszego biznesmena,
który przyjdzie do nas i będzie królikiem doświadczalnym na udawaną konferencję prasową. Poprzez
nasze kontakty w ambasadzie brytyjskiej przekonaliśmy dyrektora generalnego dużego kompleksu
przemysłowego z siedzibą w Sarajewie. Ten człowiek był tak przyzwyczajony do zgodnych mediów, że
wykonywanie takiego zadania nie dawało mu spokoju. Przedsiębiorstwo państwowe było modelem
wartym opublikowania, ponieważ zostało zaprezentowane w rządowym programie prywatyzacji.
Dyrektor wykonawczy przedstawił barwną wersję firmy, wyjaśnił, że już Siemens, duże niemieckie
przedsiębiorstwo, jest zainteresowany jej kupnem, że ma kilka umów w przygotowaniu, i wszystko było
dobrze z jego sprzedażą. Młodzi bośniaccy dziennikarze, mimo że byli bardzo bystrzy i energiczni,
zostali również poddani praniu mózgu przez praktyki dziennikarstwa protokolarnego i byli zaskoczeni,
że tak ważny człowiek powinien zgodzić się na udział w seminarium. W konsekwencji ich pytania były
niemal żałosne, a na pewno nie nacechowane, a gdyby to było prawdziwe, nie przyczyniłoby się to do
żadnej historii o sukcesie lub porażce rządowego programu prywatyzacji. Ale ten dyrektor nie liczył na
to, że dziennikarz Dow Jones i reporter Reutersa (ja) będą tam jako trenerzy. Stażyści dziennikarze
początkowo wyglądali na zakłopotanych, że powinniśmy kwestionować tego ważnego człowieka w tak
bezpośredni i bezpośredni sposób. Nie byliśmy niegrzeczni, ale zapytaliśmy o dane firmy dotyczące
importu / eksportu; z kim rozmawiał w firmie Siemens; jeśli potencjalni nabywcy lub inwestorzy
odwiedzili zakład; ile przedsiębiorstwa rząd chciał sprzedać; oraz kilka innych pytań dotyczących
sprzedaży firmy sektorowi prywatnemu. Na nasze pytania dyrektor generalny albo udzielił bardzo
niejasnych odpowiedzi, albo w ogóle nie był w stanie odpowiedzieć. Stało się boleśnie oczywiste, że
nie podjęto żadnych prawdziwych wysiłków, aby przenieść firmę do sektora prywatnego.
Doprowadziło to do drugiej i bardziej interesującej historii, ponieważ rząd obiecał społeczności
międzynarodowej, w ramach reform gospodarczych, że podąży za solidną polityką prywatyzacji. Dając
młodym dziennikarzom należne im naulki , łuski spadły z ich oczu i podchodzili do tematu z
entuzjazmem. Kilka bezpośrednich pytań - i historia przedsiębiorstwa była w zasięgu ręki.
Od danych spisowych po historię przedsiębiorstwa
Przy odrobinie ciężkiej pracy narodowy spis może prowadzić do różnego rodzaju historii
przedsiębiorstw. Oznacza to kopanie, ale jako dziennikarz powinieneś być do tego przyzwyczajony. Czy
dane pokazują, że nastąpił gwałtowny wzrost liczby dzieci w wieku szkolnym, ale budżet rządowy
wykazuje cięcia w finansowaniu szkół? Jeśli liczba osób starszych niespodziewanie wzrosła, czy rząd
zapewnił środki finansowe na zwiększone koszty emerytur i opieki pielęgniarskiej? Są to rodzaje historii
ekonomicznych, które mogą pochodzić z instynktów reporterów przedsiębiorstw. Są to dobre historie,
które wymagają ujawnienia, historie, które tylko ty masz i historie, które mogą dostarczyć ci świetnej
miarki.
Używaj powolnego dnia informacyjnego, aby przeszukiwać historie dla przedsiębiorstw. Możesz
wymyślić przędzę, która jest ważną i ekskluzywną historią, która może po prostu zaszokować twojego
edytora w równie szokującym akcie chwalenia ciebie.
Kluczowe punkty
• Szukaj prostych rzeczy, które wydają się nie na miejscu. To dobry początek historii przedsiębiorstwa.
• Uważaj na codzienne ciekawostki w codziennych wiadomościach, które mogą zaowocować fabułą.
• Nigdy nie kpij z „próbnego” treningu. Można tam znaleźć prawdziwe historie.
• Szukaj historii ukrytych w danych publicznych, takich jak spisy powszechne.

Etyka i zmiana
Odniosłem się już do etyki. Nie można jednak wystarczająco podkreślić, że cokolwiek innego mogą
robić dziennikarze, muszą zachować wszelkie informacje, które otrzymują, jako poufne, dopóki nie
będą w stanie potwierdzić, że jest to fakt. Reporter musi dążyć do osiągnięcia najwyższego możliwego
poziomu jakości raportowania. Każda historia ma wpływ na społeczeństwo - czasami małe, czasem
duże. Ale jeśli opowieść jest zakorzeniona w bezpodstawnych danych lub pogłoskach, a nie w faktach,
wpływ ten może spowodować niewypowiedziane szkody, których dziennikarz ostatecznie nigdy nie
będzie w stanie naprawić.
Krótka definicja etyki
Komentatorzy definiują etykę biznesu jako pisemne i niepisane kodeksy norm moralnych, które mają
kluczowe znaczenie dla działań i aspiracji organizacji biznesowych. Etyka polega na posiadaniu
mądrości w określaniu różnicy między właściwymi działaniami a błędnymi decyzjami. Jest to kodeks
ładu korporacyjnego organizacji, standardów moralności i zachowań poszczególnych pracowników i
całego biznesu. Dziennikarze mają swoje własne kody pisane, wyszczególnione w tym rozdziale i
poruszone w części 2, ale podstawową zasadą każdego etycznego rozważania dziennikarstwa jest to,
że należy rozróżniać i honorować wiadomości i opinie.
Znaczenie kodeksu etycznego
Jak zauważono w części 1, wiele krajów, stowarzyszeń zawodowych i organizacji informacyjnych
posiada kody dziennikarskie i kanony etyki, postępowania i praktyki. Kody w USA i Wielkiej Brytanii są
bardzo podobne, a ich podstawą jest zasada dobrej praktyki w odniesieniu do dziennikarstwa. Wolność
mediów jest zasadniczą klauzulą tych kodów, która ma szczególne znaczenie dla dziennikarzy
biznesowych; a prawo społeczeństwa do informacji jest kluczowe dla dobrej praktyki. Wielkie
przedsiębiorstwa i instytucje finansowe nie wywierają presji na dziennikarzy, aby przymykali oczy na
niektóre praktyki, które nie są w interesie publicznym. Na przykład zdarzały się przypadki, w których
reklamodawcy grozili anulowaniem kont za pomocą publikacji, jeśli nie jest ona odrzucona. Takie
sytuacje są szczególnie trudne dla dziennikarzy biznesowych, ponieważ tak naprawdę nie mają kontroli
nad radzeniem sobie z takimi zagrożeniami: zazwyczaj jest to zarządzanie nieedytorialne. Nikt nie może
powiedzieć dziennikarzowi, co robić w tych okolicznościach, ale wsparcie dla kolegów na poziomie
etycznym może czasami zapewnić, że konflikt zostanie rozwiązany w pozytywny sposób. Reporterzy
biznesowi muszą być szczególnie ostrożni, jeśli chodzi o sposób, w jaki radzą sobie z naciskami, aby
zwolnić z kontroli przedsiębiorców, którzy mogą angażować się w zachowania bez zasad, które mogą
kosztować pracę, zniszczyć społeczności lub środowisko, a czasami zagrażają życiu. Nie ma łatwej
odpowiedzi, ale subskrybowanie kodu i organizacji, takiej jak Society of Professional Journalists (US)
lub National Union of Journalists (UK), które dadzą siłę do przeciwstawienia się takim zagrożeniom, z
pewnością mogą pomóc.
Uwaga Nie przyjmuj prezentów ani łapówek w celu napisania nieprawdziwej historii i nie używaj
łapówek ani fałszywych obietnic w celu uzyskania informacji. Nie oznacza to, że kontakt nie powinien
pozwolić na zakup lunchu na czacie lub że reporter nie powinien akceptować darmowej podróży
samolotem, aby zobaczyć, jak działa linia lotnicza. Nie należy jednak umieszczać go w pozycji, w której
informacje nie mogą być użyte w opowiadaniu, jeśli nie są one zgodne z przedmiotem przedmiotu.
Dziennikarze powinni być wolni od wszelkich interesów innych niż prawo do informacji publicznej.

Bezstronne raportowanie

Bezstronność jest kolejnym ważnym elementem wartości etycznych. Powiązane raporty mogą z
łatwością spowodować, że firma przestanie działać; zasada ta jest wyjątkowo ważna w wiadomościach
biznesowych, ponieważ jest to coś, co reporter może zrobić bez znaczenia, poprzez wrodzone
uprzedzenia lub wrogość do działań. Na przykład dziennikarz środowiskowy może uważać, że
wykuwanie nowej drogi przez punkt widokowy jest destrukcyjne. Obowiązkiem dziennikarzy jest
jednak wyważone spojrzenie na problemy, a także na firmę, która buduje drogę. Równie ważne jest
upewnienie się, że wszelkie niedokładności w historii zostaną poprawione po zidentyfikowaniu.
Dziennikarze biznesowi, ekonomiczni i finansowi mogą wywoływać ogromne konsekwencje dzięki
raportowaniu i muszą być zawsze świadomi, jak bardzo mogą mieć wpływ. Nawet tak zwani publicyści
opinii muszą przyjąć postawę etyczną. Kolumny wyrażające opinię muszą poprzeć opinię faktami i
przykładami.
Tendencyjność w gospodarkach wschodzących
Tendencyjność był jedną z kwestii etycznych, które prześladowały dziennikarstwo w rozwijających się
demokracjach, gdy stały się demokratyczne. Zakuty od dziesięcioleci przez autorytarne rządy, wielu
pracowników mediów nie mogło rozróżnić między swobodą zgłaszania problemu a odpowiedzialnością
za nie pisanie tego, co chcieli, niezależnie od standardów dziennikarskich
Przestrzeganie zasad etyki w uzyskiwaniu historii
Jednym z obszarów, w którym nawet najbardziej moralni dziennikarze mają pewne problemy, jest to,
w jaki sposób zrównoważyć zasadę etyczną, którą materiał uzyskuje się uczciwymi, prostymi i
otwartymi środkami, z obowiązkiem zbadania historii w interesie publicznym, gdy istotne informacje
można uzyskać tylko w podstępny sposób. Było wiele spraw sądowych, w których dziennikarze musieli
argumentować, że badali historie w sposób nieetyczny, ponieważ leżał w szerszym interesie
publicznym. Sądy są przychylne temu argumentowi; ale ponieważ często pozostawione prawu, by
decydować o moralności sprawy, nie jest to kurs, na który gazety powinny się delikatnie angażować.
Ochrona źródła
Inną kwestią etyczną, która często pojawia się przed sądami, jest ukrywanie tożsamości źródła
informacji. Sądy często nie są zbyt przychylne temu argumentowi, ale reporterzy często ryzykują
bezpieczeństwo informatora lub przepływu informacji, jeśli ujawnią swoje źródło. Istnieje wiele
przykładów „demaskatorów” (pracowników zgłaszających błędy w pracy lub w rządzie) zwolnionych
lub zdegradowanych po ujawnieniu złych praktyk przez przemysł, rząd i inne podmioty społeczeństwa
obywatelskiego. W kodach USA i Wielkiej Brytanii prawo do odpowiedzi jest widoczne. Jest to bardzo
istotne dla dziennikarzy biznesowych, ponieważ po raz kolejny, jeśli podmioty śledztwa nie są proszone
o swoją stronę historii i mają bardzo ważny argument za ich działaniami, konsekwencje mogą być
poważne.
DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE HISTORII ETYCZNYCH
Oto kilka dodatkowych wskazówek, których należy przestrzegać, aby upewnić się, że Twoja praca jest
tak etyczna, jak to tylko możliwe: Upewnij się, że nagłówki, zwiastuny wiadomości, materiały
promocyjne, zdjęcia, wideo, audio, grafika, gry dźwiękowe i cytaty nie przedstawiają fałszywych osób
lub sytuacji . Nie powinny nadmiernie upraszczać ani podkreślać incydentów z kontekstu. Nigdy nie
zniekształcają treści zdjęć lub wideo. Poprawa obrazu ze względu na czystość techniczną jest zawsze
dopuszczalna. Oznaczaj montażami i ilustracjami fotograficznymi. Rozpoznaj szczególny obowiązek
zapewnienia, że działalność publiczna jest prowadzona na otwartej przestrzeni, a rejestry rządowe są

otwarte na inspekcję. Dziennikarze muszą być odpowiedzialni wobec swoich czytelników, słuchaczy,
widzów i siebie nawzajem.
Rachunkowość przekonań politycznych
Nie jest niczym niezwykłym, że firmy i przemysł podejmują kroki w celu wsparcia partii politycznej
poprzez darowizny lub inne aktywne wsparcie. Nie jest niesprawiedliwe, że takie darowizny mają być
dokonywane, ponieważ firma wierzy, że jedna lub inna strona, jeśli zostanie wybrana, zapewni
środowisko przyjazne dla gospodarki lub biznesu, odpowiednie do handlu i prosperowania. Żaden
dziennikarz nie powinien się martwić polityczną skłonnością firmy, chyba że uważa, że właściciel lub
firma, a nawet ten konkretny sektor biznesowy, został przez nią narażony. Jeśli jednak okaże się, że
firma otrzymuje bezpośrednie korzyści w wyniku wsparcia - na przykład kontraktów rządowych lub
dotacji państwowych - to sama w sobie jest historią godną zainteresowania reportera i powinna być
realizowana.
Uwaga: własne poglądy polityczne reportera nie powinny wpływać na jego raportowanie, zwłaszcza
jeśli są one sprzeczne z poglądami posiadanymi przez przedsiębiorcę
Nie jest niczym niezwykłym, że biznes, a nawet rząd, będą oburzeni określonym reportażem. Nie
oznacza to, że raport był nieprawidłowy. Nie jest jednak nieznane, by firmy insynuowały, że reporterzy,
których uważają za nieprzyjemnych, są w błędzie lub mają udokumentowane fakty, innymi słowy, aby
zdyskredytować dziennikarzy i ich raporty. Dlatego ważne jest, aby zachować zapisy i notatki, zwłaszcza
w kontrowersyjnej historii, aby reporter mógł poprzeć historię i zawarte w niej stwierdzenia.
Unikanie protokołu dziennikarstwa
Cokolwiek robisz jako reporter biznesowy, nie pozwalaj sobie na dziennikarstwo protokolarne. Tak,
ważne jest, aby spojrzeć na każdą informację prasową, którą możesz. Informacje pochodzą od nich jako
źródło. Ale nie powtarzaj po prostu komunikatu prasowego. Treść komunikatu prasowego jest tym, co
chce powiedzieć firma lub rząd. Może to być rzeczowe, lub może być tendencyjnie skośne w stosunku
do tego, co firma lub rząd chce, aby ludzie wierzyli, a zatem ekonomicznie z prawdą. Po otrzymaniu
komunikatu prasowego wykonaj badania tak dokładnie, jak to możliwe, dopóki nie zrozumiesz
dokładnie, czym jest ta historia, a następnie wykorzystaj wszystkie swoje umiejętności dziennikarskie,
aby wyjaśnić czytelnikom lub widzom, w najprostszy możliwy sposób, co dokładnie się stało lub co się
wydarzy i czemu
Wykorzystywanie informacji poufnych
Uwaga dla dziennikarzy informujących o nowościach na giełdzie, nawet dla prasy brukowej: uważajcie,
by nie dać się złapać w skandal z wykorzystaniem informacji poufnych. Transakcje z wykorzystaniem
informacji poufnych mają miejsce, gdy osoba fizyczna lub grupa osób posiadających wiedzę o firmie,
która nie jest ogólnie dostępna w publicznym obrocie, notuje akcje tej spółki. Taka praktyka może dać
takim osobom nieuczciwą przewagę nad innymi inwestorami, o ile wiedzą z wyprzedzeniem o rynku,
że akcja ma się skoczyć lub spaść.
Uwaga W większości krajów wykorzystywanie informacji poufnych jest nielegalne, a kary dla tych,
którzy zostaną złapani, mogą być bardzo poważne.
Definicja wykorzystywania informacji poufnych różni się znacznie w zależności od kraju. Amerykańscy
i brytyjscy reporterzy powinni być świadomi, że wiele dużych przedsiębiorstw z branży wiadomości
biznesowych prosi pracowników o zadeklarowanie, jakie akcje znajdują się w ich portfelach.
Reporterowi nie wolno informować o firmach, w których posiada akcje. Mniejsze organizacje mogą nie

być tak wybredne w monitorowaniu spraw finansowych swoich pracowników, ale brak nadzoru nie
zwalnia dziennikarzy z tej samej odpowiedzialności. Wykorzystanie wiedzy na temat akcji dzięki
uprzywilejowanym informacjom zdobytym podczas badania jest to nielegalne, a kary są surowe. Koszt
utraty pracy może być znacznie większy niż zysk zdobytej informacji poufnej na Twoim koncie
bankowym.
Zmieniać czasy
Moje zaangażowanie z dziennikarzami w gospodarkach wschodzących, takich jak Kosowo, Bośnia,
Litwa i Rumunia, było zasadniczo przyjemne i owocne. Większość młodych dziennikarzy ma pragnienie
zawodu, ale często powstrzymuje się od dojrzewania zawodowo przez system, który rozwinął się pod
rządami autorytarnymi i na pewno nie zachęcał do oryginalnych przemyśleń czy historii. Zgłaszanie
protokołów jest tak zakorzenionym sposobem myślenia, że większość doświadczonych dziennikarzy
jest psychicznie zablokowanych angażowaniem się w prawdziwe dziennikarstwo: zadawanie pytań,
szukanie odpowiedzi i nie branie tego, co im powiedziano, jako fakt. Na szczęście zarówno dla
dziennikarzy, jak i czytelników i widzów, którzy ich śledzą, czasy się zmieniają. Reporterzy zaczynają
zadawać pytania. Obawa przed karami rządu lub establishmentu (zwłaszcza utratą pracy) zmniejsza
się, a coraz bardziej pozytywne podejście do trudnych pytań i poważnego pisania zyskuje na sile.
Wolność mediów i odpowiedzialne raportowanie
Dziennikarze nieustannie mówią o wolnej prasie, często pomijając równy nacisk na pogląd, że wolność
prasy musi iść w parze z odpowiedzialną sprawozdawczością. Szczególnie dotyczy to wschodzących
demokracji, takich jak Bałkany, Kaukaz Południowy i WNP - ale nie wyłącznie. Ze względu na skandal
telefoniczny w Wielkiej Brytanii dotyczący wiadomości o świecie rząd zainicjował rządowe dochodzenie
w sprawie regulacji prasy. W rzeczywistości brytyjskie media drukowane nie posiadały dotychczas
ustawowych przepisów, ale podlegały dobrowolnemu systemowi, znanemu jako Komisja ds. Zażaleń
Prasowych, organ samoregulujący. W rezultacie po raz pierwszy od 200 lat brytyjskie media podlegają
obecnie warunkom wymienionym w królewskim statucie, który ma komitet, który będzie pełnił funkcję
audytora dla odnowionego systemu regulacyjnego. Ponieważ nielegalne i prawdopodobnie
niemoralne środki zostały użyte do uzyskania dostępu do informacji przez hakowanie telefonu, historie
wykorzystujące informacje z tej praktyki wiodących organizacji medialnych naruszyły wolności, z
których wcześniej korzystała brytyjska prasa. W rezultacie zakres działalności reporterów będzie teraz
ograniczony. W związku z tym wolność mediów została osłabiona przez nieodpowiedzialne raporty ze
strony brytyjskich dziennikarzy. Jest to ogromna strata dla dziennikarstwa na całym świecie, ponieważ
zachodnie rządy wydały dużą ilość gotówki, pomagając reorganizować regulacje medialne w krajach,
które zasadniczo kontrolowały prasę przez edykt rządowy. Większość zachodnich dziennikarzy
ukończyła studia uniwersyteckie lub uznane szkolenie dziennikarzy; ale w wielu dojrzewających
demokracjach kwalifikacje lub doświadczenie praktyczne nie są wymagane, a dziennikarz jest po prostu
kimś, kto decyduje się nazywać siebie dziennikarzem. W wielu przypadkach tak się stało ,że
ograniczone zrozumienie odpowiedzialności mediów wśród praktykujących dziennikarzy trzeciego
świata. Zrozumiałe jest, że wśród dziennikarzy istnieje euforia, która przez dziesięciolecia pracowała
na ściśle kontrolowanych mediach, będąc wypuszczona ze smyczy. Ale rezultatem, przynajmniej
początkowo, była grupa „reporterów”, którzy myśleli, że są w stanie powiedzieć cokolwiek o kimś bez
żadnych faktów, by poprzeć ich historie.
Kodeksy postępowania w rozwijających się demokracjach
Ważne jest, aby wszyscy dziennikarze - z krajów o silnej tradycji wolnych mediów, jak również tych, w
których demokracja jest nową koncepcją - starali się przestrzegać dobrowolnego lokalnego kodeksu
postępowania ustanowionego przez dziennikarzy dla branży i zapoznać się z rządowym

ustawodawstwem medialnym: co zawiera i co uważają profesjonaliści, powinno zawierać. Nieustannie
sprawdzaj wpływ tych zasad i przepisów na relacje, które masz jako reporter z rządem i przemysłem.
Jako dziennikarz powinieneś rzucić wyzwanie władzom, jeśli przepisy utrudniają dobre zarządzanie
tekstem i mediami elektronicznymi w rozwijającej się demokracji. Po pierwsze, prywatnie kwestionuj
przepisy; następnie, jeśli musisz, zrób to otwarcie i publicznie - niekoniecznie jako jednostka, ale przez
stowarzyszenie zawodowe lub klub dziennikarzy. Niektóre z kluczowych elementów kodeksów
postępowania większości dziennikarzy obejmują takie kwestie, jak:
• Nie przekupuj ani nie przyjmuj łapówki.
• Nie pozwól, aby politycy, biznesmeni, menadżerowie ds. public relations lub spin-doktorzy robili na
tobie sztuczki zaufania.
• Nie pozwól się przymuszać.
• Jeśli twoja historia nie jest uczciwa, nikomu nie jest to dobre.
• Nigdy, nigdy nie zezwalaj na nacisk na ciebie, ponieważ ktoś twierdzi, że zna właściciela twojej stacji
prasowej lub telewizyjnej.
Zawsze pytaj siebie, czy wykonujesz następujące czynności:
• Zwracanie uwagi na dokładność
• Zapewnienie sprawiedliwej możliwości odpowiedzi
• Rozpoznawanie problemów prywatności
• Unikanie wszelkich form dyskryminacji
• Ochrona twoich źródeł
• Nie wykorzystywanie osobistej korzyści uprzywilejowanej wiedzy i przestrzeganie bezstronności
(szczególnie ważne dla dziennikarzy finansowych!)
Test „prawdziwego” dziennikarstwa
Pewien dziennikarz z kraju, który był w posiadaniu dyktatora, opowiadał mi o zabawnej sytuacji, w
której się znalazła, kiedy zakwestionowała status quo i próbowała trochę raportowania śledczego. Za
swojej wysiłki został zwolniony. Załamany opuścił budynek gazety i ruszył do domu. Następnego dnia
otrzymał wiadomość, że musi porozmawiać z redaktorem naczelnym (zachodni termin… w czasach
komunistycznych, taki post nie istniał). Wrócił do biura prasowego, by znaleźć prostolinijnego
redaktora, który powiedział mu (nie pytając go), że ma powrócić na stanowisko reportera. Wyglądało
na to, że kiedy został zatrudniony, nie dokonano właściwego sprawdzenia. W związku z tym nikt nie
odkrył, że nie jest członkiem partii komunistycznej , co było warunkiem zatrudnienia. Kiedy starsi
pracownicy odkryli, że nie powinni byli zatrudnić jej w pierwszej kolejności, wpadli w panikę, ponieważ
ich praca była na linii, jeśli odkryto by, że została zatrudniona nielegalnie. Więc kazali mu wrócić do
biurka i powrócić do obowiązków i nie mówić nikomu, że został zwolniony. W ten sposób wszyscy
zachowali swoją pracę. Kontynuowała swoją pracę, nieobciążona strachem przed utratą pracy (nie
mogła zostać zwolniona), a w rezultacie, gdy reżim upadł, znalazła się w niezwykłej reputacji dobrego
reportera. W chwili pisania tego tekstu nadal jest jednym z czołowych dziennikarzy swojego kraju. Ale
faktem jest, że dziennikarstwo protokolarne utknęło i niestety nadal można je znaleźć w wielu krajach,
w których demokracja rozwinęła zielone pędy, a dziennikarze rozkoszują się nowo odkrytą wolnością.

Ale nieważne wschodzące demokracje: ludy dziennikarskie wciąż można znaleźć w społeczeństwach
zachodnich.
Obejmowanie zmian
Kiedy związki zawodowe posiadały ogromną władzę w brytyjskich mediach lat 70. i wczesnych 80.,
zmiany nastąpiły bardzo powoli, a wielu w branży odmówiło zaakceptowania tej zmiany. Jeśli już nic
więcej, technologia zaczyna mieć wpływ na dziennikarstwo, zmieniając sposób, w jaki dziennikarze,
redaktorzy i ekipy informacyjne muszą działać. Niewielkim przykładem był sposób, w jaki wiadomości
były objęte telewizją. Film w Wielkiej Brytanii był nadal na porządku dziennym, a ekipy informacyjne
mogły być czasami liczone w podwójnych liczbach, aby tylko jeden artykuł został umieszczony w
biuletynie. W połowie lat 60. w Vancouver pracowałem jako producent / reporter z tylko operatorem
i dźwiękiem / kierowcą obejmującym kilka przedmiotów w ciągu dnia za pomocą kamery, mikrofonu i
2-calowego urządzenia do nagrywania filmów w czymś, co przypominało walizkę . Jednak na początku
lat 80. w Wielkiej Brytanii reporterowi często odmawiano takiej wszechstronności. Aż do lat 2000-tych
archaiczne praktyki były nadal powszechne w większości starej Europy Wschodniej, Bałkanów, krajów
bałtyckich i WNP. Chodzi o to, że dziennikarze, zwłaszcza dziennikarze biznesowi, muszą otworzyć
swoje umysły na zmianę: objąć to, ukształtować według własnych środków pracy i zrozumieć zmiany,
które zachodzą niemal codziennie wokół nich. Próbując rozpocząć poważną debatę na temat zmian,
nadal można usłyszeć krzyk powoda:
„Ale to się nam nie przydarzy!”
„Co się nie stanie?”
„Zmiana kursu”.
To niesamowite, jak wielu dziennikarzy w krajach na całym świecie przyjmuje ten pogląd. Jestem
pierwszym, który zaakceptował fakt, że wszyscy niedawno opuściliśmy świat, w którym sprawy
znacznie się różniły. Ale wstrząsy społeczne i rewolucja technologiczna spowodowały, że popędziliśmy
w dół do konformizmu, który zaparł nas dech w piersiach.
Uwaga Dziennikarze, którzy odmawiają zaakceptowania zmiany - zarówno tej, która już się wydarzyła,
jak i tej, która jest w drodze - zostaną przez nią zmiecieni.

Czasami zmiana nie jest taka oczywista, a to jest zbyt proste aby wpaść w pułapkę myślenia, że to się
nie wydarzy - a przynajmniej nie przytrafiło mi się.
Zmieniający się świat wiadomości 24-godzinnych
Jim Boulden jest znaną postacią na ekranach CNN i bardzo sprawnym reporterem biznesowym.
Pracowałem z nim w Reuters ia amerykańskim PBS w programie biznesowym Morning Business Report
i Nightly Business Report, które były codziennymi półgodzinnymi audycjami emitowanymi na wybrzeżu
w Stanach Zjednoczonych przez filie PBS. Czując się nieco zahamowany z powodu ograniczeń
narzucanych przez programy półgodzinne na styl zgłaszania, Jim zmienił swoją działalność na CNN. Jak
większość dziennikarzy, spotykam się z byłymi kolegami, którzy są również w większości starymi
przyjaciółmi, i ostatecznie rozmowa przechodzi ze starych dni w nowe. Jim i ja niedawno siedzieliśmy
w dobrym staromodnym angielskim pubie, drugim domu dla wielu dziennikarzy, by wymieniać się
historiami o kuflu. Minęło kilka lat odkąd pracowałem w 24-godzinnym przedsiębiorstwie
informacyjnym i byłem zaintrygowany tym, co Jim powiedział mi o pracy w CNN. Wiele procedur było
znanych. Niektóre rzeczy nie zmieniły się tak bardzo. Ale Jim wskazał na subtelne przesunięcie 24-

godzinnych kanałów informacyjnych w ciągu zaledwie kilku krótkich lat. Oto, co miał do powiedzenia
na temat codziennej rutyny CNN.
Kiedyś wydawało się, że w wiadomościach pojawia się 20-minutowe okno, w którym podświetla się
dzienne wydarzenia, głównie w wieczornych wiadomościach. Było to znane jako obrotowe koło
informacyjne. To już nie jest przypadek. 24-godzinne międzynarodowe kółko informacyjne jest
przestarzałym modelem. Teraz wiadomości, które są nadawane w danym 24-godzinnym okresie, są
rozbijane, aby przeglądać terminy w określonych porach dnia. Ogólnie wierzy się w kręgi informacyjne
i jest poparte badaniami, że niewiele osób ogląda ponad 20 minut 24-godzinnych audycji
informacyjnych podczas jednego posiedzenia. Jeszcze niedawno koncepcja polegała na powtarzaniu
tych samych wiadomości co 30 minut. Ale reklamodawcom się to nie podobało. A widzowie, którzy
dostroili się i wyszli przez cały dzień, uznali to za zbyt powtarzalne. Szczerze mówiąc, ci, którzy nad nim
pracowali, uznali to za nudne i nie motywujące. Prosty, ale nudny i dla leniwych.
Uwaga Brudne słowo w 24-godzinnych wiadomościach to „dupe” - czyli odebranie skryptu od ostatniej
godziny i przeniesienie go na następną godzinę.
Tak więc nastąpiła zmiana i pomysł ten został zastąpiony nową koncepcją, która miała zneutralizować
nadawanie godzinnych wiadomości. Kotwice i reporterzy nigdy nie mówili „Dzień dobry” ani „Dobry
wieczór”: zestawy wiadomości nigdy nie miały „porannej” sceny z wiadomościami, a programy nie były
już nazywane „premierowymi” talk show
Ostatecznie właściciele, redaktorzy zarządzający, a przede wszystkim producenci i dyrektorzy zdali
sobie sprawę, że okazało się to niepraktyczne i stworzone do sterylnych programów informacyjnych;
ludzie, którzy pracują w wiadomościach i ci, którzy oglądają wiadomości, najważniejsi widzowie,
oczekują różnych rzeczy o różnych porach dnia i stają się ich konsumentami w zależności od tego, gdzie
siedzą. Zmiana technik raportowania sprawiła również, że praca reportera stała się bardziej złożona,
tak więc można było oczekiwać, że reporter złoży blog, krótszą wersję pakietu wiadomości
telewizyjnych (we współczesnym języku) nazywane są „wyglądem na żywo” lub „chodzeniem i
mówieniem”), a także 30-sekundowym fragmentem objaśniającym zwanym „batem”. Dlatego jedna
historia może być opowiedziana publiczności na trzy do czterech różnych sposobów. Ale zmiana, mój
drogi kolego, jest częścią naszego życia - a teraz jest jeszcze nowsza koncepcja, która polega na
utrzymywaniu pisarzy, reporterów, producentów i prezenterów (kotwic) pracujących nad tą samą
częścią harmonogramu każdego dnia, nie obrót. Poranny zespół w Londynie jest zawsze zespołem
porannym. Jeśli oglądasz kanał w środku nocy za granicą, powiedzmy, że nie śpisz w hotelu w
Singapurze, prawdopodobnie zobaczysz tę samą kotwicę lub kotwice, czy to w Londynie, czy w Nowym
Jorku, czy te, które dopiero budzą się w Hongkongu Biuro Kong. Tak więc nowoczesna odpowiedź na
odwieczne pytanie, kto w dzisiejszych czasach decyduje o tym, jakie wiadomości mają obejmować - i
jak - zmienia się z godziny na godzinę iz zespołu pokazowego na zespół pokazowy. To nowa koncepcja.
Oznacza to wewnętrzną konkurencję między zespołami dyskusyjnymi o ograniczone zasoby (ekipy
filmowe, edytory wideo i inne urządzenia ludzkie i techniczne), a to oznacza, że gdy wiadomości
zrywają się z wszystkimi innymi wiadomościami, wszystko inne w programie wiadomości jest
wyrzucane przez okno , mimo godzin pracy włożonych w pokaz przed wiadomością „kryzysową”. Kiedy
wiadomość o kryzysie finansowym rozbija się na newsroom, mistrzostwa szachowe a nie mają szans
na przebicie. Dni powtarzania wiadomości aż do wielkiej historii są długie, jeśli chodzi o 24-godzinne
koło informacyjne. Zmiana sprawiła, że te wszystkie stacje z aktualnościami (a teraz jest mnóstwo 24godzinnych zestawów wiadomości) aktywnie decydują, co i jak wybiera się wiadomości do emisji i jak
zadowolić publiczność, która chce oglądać tylko przez 20 minut dziennie. Kiedy wypiliśmy ostatnie piwo
i wyszliśmy z pubu na noc, zarówno Jim Boulden, jak i ja zgodziliśmy się na jedno:

Sektor wiadomości biznesowych jest pełen sprzeczności.
Wszystko może być kwestionowane. Dla każdej reguły prawie zawsze istnieje wyjątek. Kluczem do
kontrolowania udanych wiadomości i informacji jest otwieranie umysłu i rzucanie wyzwania
absolutowi. Tak więc, jak Jim Boulden zaakceptował, zmiana jest teraz szybka, ale subtelna, z
negatywnymi konsekwencjami dla tych, którzy ją ignorują.
Kluczowe punkty
• Etyka to pisemne i niepisane kodeksy norm moralnych, które mają kluczowe znaczenie dla działań i
aspiracji organizacji biznesowej, w tym mediów informacyjnych.
• Duże firmy i instytucje finansowe nie wywierają presji na dziennikarzy, aby przymykali oczy na
niektóre praktyki, które mogą nie być w interesie publicznym.
• Powiązane raportowanie może z łatwością doprowadzić firmę do braku działalności; zasada ta jest
wyjątkowo ważna w wiadomościach biznesowych.
• Wielu dziennikarzy w gospodarkach wschodzących mówi o wolnej prasie, ale rzadko przyznaje, że
wolność prasy musi iść w parze z odpowiedzialną sprawozdawczością.
• Ważne jest, aby wszyscy dziennikarze z krajów o silnej tradycji wolnych mediów i tych, w których
demokracja jest nową koncepcją, starali się przestrzegać dobrowolnego lokalnego kodeksu
postępowania.
• Dni 24-godzinnych kół informacyjnych po prostu powtarzają wiadomości, aż do przełamania wielkiej
historii.

Odpowiednie raportowanie ekonomiczne
Nagłówek: „Przemysł samochodowy w kryzysie po ogromnych zwolnieniach pracowników w…”
Kiedyś, nie tak dawno, nawet dramatyczna historia, taka jak ta, zostałaby przeniesiona na wewnętrzną
stronę gazety. Teraz nagłówki biznesowe i ekonomiczne są na porządku dziennym. Zaledwie dzień mija,
gdy wiadomości główne nie dotyczą biznesu ani gospodarki. Ludzie chcą i muszą wiedzieć o
emeryturach, wartościach aktywów, akcjach, zmiennych cenach domów i innych kluczowych kwestiach
życia codziennego:
• Czy nasze prace są bezpieczne?
• Czy podatki mają wzrosnąć?
• Czy oszczędności przyniosą rzeczywiste dywidendy?
Sprawozdawczość gospodarcza i gospodarcza to obecnie mięso i napoje dla przedsiębiorstw
medialnych; taki wpływ wywiera na zwykłe życie, zwłaszcza w społeczeństwie, w którym bogactwo
rośnie, nawet w wolnym tempie. Sprawozdawczość ekonomiczna jest bardziej istotna niż kiedykolwiek.
Definiowanie tego, co oznacza być dziennikarzem biznesowym
Istnieją trzy główne gałęzie dziennikarstwa biznesowego: biznes, ekonomia i finanse. Termin
dziennikarz biznesowy stał się terminem „catchall” dla reporterów obejmujących wszystkie trzy
rodzaje raportów, ponieważ dziennikarz biznesowy donosi o zmianach gospodarczych w kraju, a także
o głównych graczach, takich jak prezesi, brokerzy, bankierzy i inne ważne osoby w świecie biznesu.
Dziennikarze ekonomiczni opisują bardziej konkretny rodzaj historii w biznesie, np. wskaźniki inflacji,
bezrobocia, stóp procentowych i wydatków konsumenckich. Na podstawie wskaźników analitycy
eksperci prognozują, co może się stać w gospodarce, takiej jak recesja lub ekspansja. Dziennikarze
ekonomiczni również opisują te prognozy. Dziennikarze finansowi skupiają się na bankowości,
skarbcach, walutach i systemach finansowych narodu. Ale tak jak w przypadku większości zawodów,
rysowanie określonej linii między tymi typami raportów jest prawie niemożliwe. Wielu dziennikarzy
biznesowych pokrywa wszystkie trzy. Zanim przejdziemy do prawdziwej treści tej części, a żeby być
jasnym, dziennikarstwo biznesowe, według Wikipedii, jest „gałęzią dziennikarstwa, która śledzi,
rejestruje, analizuje i interpretuje zmiany gospodarcze zachodzące w społeczeństwie” i służy do
opisania pokrycia wydarzeń finansowych i gospodarczych. Ta forma dziennikarstwa naprawdę nie różni
się od standardowego dziennikarstwa, ponieważ obejmuje wiadomości i funkcje oraz tworzy artykuły
lub historie o ludziach i miejscach. Ale dziennikarstwo biznesowe koncentruje się na zagadnieniach
związanych z biznesem. Dziś, ze względu na swoje znaczenie, większość gazet, czasopism, audycji
radiowych i telewizyjnych nosi segment biznesowy. Dziennikarz biznesowy raportuje szczegółowe i
dogłębne wiadomości biznesowe rozpowszechniane za pośrednictwem wszystkich rodzaje środków
masowego przekazu, w tym publikacje drukowane i cyfrowe oraz kanały radiowe i telewizyjne,
poświęcone w szczególności wydarzeniom biznesowym i finansowym, trendom, danym,
konsekwencjom społeczno-ekonomicznym i profilom głównych graczy. Dziennikarstwo biznesowe i
dziennikarstwo gospodarcze to poważna sprawa. Musisz wiedzieć, o czym piszesz, jakich dokumentów
szukać i jakich źródeł użyć; i musisz znać odpowiednie miejsce do szukania informacji, które pozwolą ci
opowiedzieć historię. Podczas gdy zrozumienie podstawowych zasad ekonomii, reporter biznesowy
musi przede wszystkim zaszczepić dyscyplinę proszenia o informacje. Reporterzy biznesowi nie są
ekonomistami, analitykami ani animatorami rynku. Są reporterami. I choć zrozumienie, że biznes
dotyczy zysków firmy, znaczenia rynku akcji i perspektyw biznesowych firmy, jest pomocne, to
najważniejszym czynnikiem jest pytanie prawdziwych ekspertów.

Dlaczego dziennikarstwo biznesowe ma znaczenie dla dziennikarzy
Istotność wydarzeń biznesowych wymaga rozważenia dwóch kwestii. Jednym z nich jest znaczenie
raportowania biznesowego i ekonomicznego dla dziennikarzy, a drugim znaczenie działalności
biznesowej dla przeciętnego obywatela. Biorąc pod uwagę kilka przykładów na początku tej części,
staje się oczywiste, że jest wiele wiadomości biznesowych dla współczesnych dziennikarzy, o których
można donieść, znacznie więcej niż zaledwie 15 lat temu. Ilość informacji finansowych dostępnych dla
dziennikarzy wzrosła w miarę rozwoju Internetu i rozszerzania usług serwisów informacyjnych, takich
jak Reuters i Dow Jones. Do tych zjawisk dodaje się wzrost liczby kanałów informacyjnych dla biznesu,
takich jak Bloomberg i CNBC, które z kolei wywierają presję na gazety, aby zwracały większą uwagę na
wiadomości biznesowe. Same instytucje finansowe domagają się również informacji o tym, co dzieje
się w sektorze biznesowym i finansowym. Bankowi, analitykom rynkowym i maklerom giełdowym nie
można polegać wyłącznie na kontaktach i wewnętrznych centrach informacyjnych. Muszą wiedzieć, co
się dzieje i muszą wiedzieć, co konkurencja mówi w analizie zestawu sytuacji finansowych - i muszą to
wiedzieć teraz. Globalizacja biznesu i handlu była również siłą w rozwoju telewizji biznesowej i usługi
newswire. Banki, brokerzy, firmy i instytucje finansowe nie mogą pokryć wszystkiego, co dzieje się za
granicą. Dlatego zależność sektora finansowego od organizacji informacyjnych, które mają sposób na
gromadzenie wiadomości, stała się kluczowym czynnikiem rozwoju dziennikarstwa biznesowego.
Wszystkie te trendy doprowadziły do zmian w sposobie tworzenia dziennikarstwa finansowego, a
niektóre z głównych zmian są adresowane w różnych częściach. Dlatego dziennikarstwo biznesowe jest
istotne dla tych, którzy chcą rozpowszechniać ważne informacje w szerokim zgromadzeniu
społeczeństwa; a treść historii biznesowych jest ważna dla prawie wszystkich. Biznes, ekonomia i
finanse mają wpływ na prawie całe nasze życie.
Dlaczego dziennikarstwo biznesowe ma znaczenie dla przemysłu
Jeśli firma nie jest notowana na giełdzie, nie musi mówić o jej zyskach netto ani stratach netto. Ale na
ogół jest to w interesie firmy. Ujawnienie tych danych może zmiażdżyć pogłoski, że mają kłopoty, może
wykazać, że jest to firma, w którą warto inwestować lub prowadzić interesy. Straty nie oznaczają, że
jest to firma przeznaczona na złomowisko. Istnieje sto powodów, dla których firma może ponieść straty
w pewnym okresie, ale nadal jest bardzo zdrową firmą. Na przykład mogła zostać zrestrukturyzowana
i zwolniono część pracowników. Mogło to być kosztowne pod względem odprawy, ale biorąc pod
uwagę świetlaną przyszłość, ponieważ stało się bardziej wydajne w wyniku tego ruchu. Niemniej jednak
w tym konkretnym roku, w wyniku tego szczególnego kosztu, może on ogólnie wykazać straty lub
spadek zysku.
Uwaga Wspomniałem, że dokładność jest bardzo ważną cechą dziennikarstwa biznesowego, a dobrzy
dziennikarze biznesowi podejmą ten dyktat na pokładzie i wykorzystają go w swoim arsenale broni w
zgłaszaniu wiarygodnych historii.
Konieczne jest zatem, aby spróbować uzyskać właściwy obraz postępu firmy, a porównania należy
przeprowadzić w podobnym okresie. Na przykład może być konieczne porównanie przychodów za
jeden rok z przychodami za rok poprzedni lub za dany kwartał jednego roku w porównaniu z tym
samym kwartałem roku poprzedniego. Powinieneś również spróbować ustalić, co spowodowało zysk
lub stratę w konkretnej firmie. Dodatkowe zyski mogą pochodzić z rozwijających się rynków w danym
sektorze, lub straty mogły pochodzić z poważnego pożaru w zakładzie. Wyjaśnienie, jak firma się
spełniła, jest częścią pracy dziennikarzy biznesowych. Dlaczego jakakolwiek firma powinna podawać
tego rodzaju informacje, gdy nie musi? Biznes, który jest tajny, będzie o wiele trudniej przyciągnąć
inwestycje, partnerstwa, a nawet nowych klientów. W miarę jak coraz więcej inwestycji przychodzi do

regionu, czy to z innych części kraju, czy z zagranicy, przedsiębiorcy będą zmuszeni do większej
przejrzystości w swoich działaniach lub napotkania na poważne konsekwencje.
Dlaczego dziennikarstwo biznesowe ma znaczenie dla społeczeństwa
Poniższe spostrzeżenia mają na celu zilustrowanie, jak ważne są badania, dokładność i fakty w
tworzeniu wiadomości biznesowych istotnych dla „społeczeństwa”. Panuje powszechne przekonanie,
że inwestowanie poza firmą oznacza, że ktoś wkłada gotówkę do firmy, a następnie zostawia ją na
własność rzeczy. Byłoby wspaniale, gdyby tak działało. W całej Europie Środkowej i Wschodniej wielu
biznesmenów ociera się o siniaki, ponieważ wierzyli, że tak właśnie jest, lub że ich rządy to czynią.
Inwestycje wewnętrzne przychodzą na wiele sposobów. Są inwestorzy, którzy umieszczają swoje
pieniądze w firmie, aby zobaczyć rentowny zwrot. Ale muszą być przekonani, że firma jest firmą
najwyższej klasy, wydajną, zdolną i właściwie zarządzającą swoimi finansami, zanim ryzykuje kapitał.
Wiele z tego, czego uczą się na początkowych etapach, pochodzi z tego, co przeczytali w prasie. Czytają
to, co piszą dziennikarze. Jeśli firma ukryła się za drzwiami i nie pozwoliła mediom zajrzeć do środka,
to szanse na przyciągnięcie „uległego” inwestora są zerowe. Inwestycje mogą pochodzić z partnerstwa,
w którym zewnętrzna firma chce uczestniczyć w istniejącej firmie. Nie jest to rzadkością, ale tego
rodzaju inwestycje pojawiają się, ponieważ lokalna firma wykazała, że jest to wartościowe
przedsięwzięcie jako korzystne partnerstwo. Tak, oczywiście tacy inwestorzy będą chcieli zobaczyć
rachunki i wyciągi handlowe oraz wiele innych dokumentów przed podjęciem decyzji. Ale generalnie
będą chcieli zobaczyć, jaką pozycję i wizerunek firma ma na swoim rynku, a to wynika z rodzaju
informacji, które raportował dziennikarz biznesowy.
Uwaga Niechęć kierownictwa do radzenia sobie z mediami biznesowymi może nie być tak wielką
przeszkodą, jak myślisz. Biorąc pod uwagę ich przyszłość, istnieje duże ryzyko dla istniejących firm.
Budowanie wiedzy o ich działaniach w społeczności nie będzie miało większego znaczenia.

Wreszcie istnieją zewnętrzni inwestorzy, którzy decydują się na sytuację „zielonego pola”. Innymi
słowy, sami będą konkurować z istniejącymi firmami. Jest to podstawa otwartej gospodarki rynkowej
i zazwyczaj prowadzi do zwycięzców i przegranych. Lokalna firma, która nie wyjaśniła swojej
działalności dostawcom, klientom, pracownikom, bankierom i wielu innym zainteresowanym stronom,
prawdopodobnie znajdzie obronę swojego terytorium o wiele trudniej niż gdyby zdobyła zaufanie i
szacunek tych ludzi, zanim stanęli w obliczu konkurencji.
„Płynny” przykład
Mieszkam w małej społeczności, jakieś pięćdziesiąt mil na południe od Londynu, zwanej Lewes. W
mieście znajduje się browar, który został założony w 1784 roku. Zawsze był otwarty na lokalną
społeczność, lokalne i regionalne media oraz inne firmy.
„LIQUID” LUNCH
Istnieje interesujący podział na dziennikarzy amerykańskich i brytyjskich, o których należy pamiętać,
jeśli jesteś reporterem amerykańskim pracującym w Wielkiej Brytanii lub brytyjskim dziennikarzem
działającym w Stanach Zjednoczonych. Jeśli na konferencji prasowej podawany jest alkohol,
dziennikarze amerykańscy zwykle będą trzymać się z daleka. Jeśli na konferencji prasowej nie ma
alkoholu, Brytyjczycy trzymają się z daleka. Jest to pewne pojęcie w tym pojęciu, ale oczywiście żaden
z tych przykładów nie jest osadzony w kamieniu! Ale wersja brytyjska znana jest jako „płynny” lunch
(więcej alkoholu niż jedzenia)

Europejski przemysł piwny był przedmiotem przejęć, fuzji i fuzji. Jednak ten mały browar w Lewes
zdołał odeprzeć każdy duży browar, który próbował go przejąć. Ponieważ jest tak otwarty i zdobył
szacunek społeczności, pijący piwo są lojalni wobec swojej marki piwa. Konkurenci próbowali zakazać
tego piwa z barów, aby wycofać browar z rynku. Ale stało się dokładnie odwrotnie. Lojalni klienci
odmawiają picia w barach, w których to piwo nie jest serwowane. Tak więc konkurentem tych firm jest
cierpienie, a nie samo lokalne przedsiębiorstwo. Jest to bezpośredni rezultat otwarcia browaru za
pośrednictwem mediów, otwarcia się na klienta i otwarcia na jego społeczność. Jest to również produkt
uboczny dobrej sprawozdawczości biznesowej, który dokładnie podał fakty na temat tej firmy
społeczeństwu zależnemu od niej w zakresie pracy, wsparcia społeczności, kwitnącej branży i wiary w
rynek. Wiadomości biznesowe są istotne dla ludzi, a raportowanie biznesowe ma znaczenie dla tego
znaczenia. Większa szerokość i głębokość Czytelnicy i widzowie potrzebują pomocy w zrozumieniu, w
jaki sposób wpływa na nich biznes, i nie ma lepszego sposobu niż oglądanie wiadomości biznesowych
prosto, ale dokładnie wyjaśnionych w telewizji, radiu lub w gazetach przez przeszkolonych
dziennikarzy, którzy wiedzą, jak opowiadać historię.
W raportowaniu biznesowym wymagana jest większa szerokość i głębokość niż w wiadomościach
ogólnych, aby utrzymać dobry poziom zrozumienia wśród odbiorców, którzy coraz częściej domagają
się wiedzy na temat tego, co dzieje się z gospodarką danego kraju. Kwestie takie jak wynagrodzenia,
bezpieczeństwo pracy, odsetki od rachunków oszczędnościowych, koszty utrzymania, a także ceny
towarów lub usług są w umyśle dużej części populacji. Pomimo prostych etykiet większość tych
problemów może być bardzo złożona, a wykwalifikowany reporter biznesowy może zapewnić
czytelnikom i widzom jasne zrozumienie związanych z tym problemów. Potrzebne jest dobre
omówienie kwestii biznesowych, finansowych i ekonomicznych, co jest podstawowym wymogiem
społeczeństwa otwartego rynku, które może zapewnić dziennikarstwo.
Kluczowe punkty
• Termin dziennikarz biznesowy stał się terminem „catchall” dla reporterów, obejmującym
sprawozdawczość finansową i ekonomiczną, a także biznesową.
• Dziennikarstwo biznesowe jest istotne, ponieważ biznes, ekonomia i finanse mają wpływ na prawie
całe nasze życie.
• Przedsiębiorcy w gospodarkach wschodzących będą zmuszeni do większej przejrzystości w swoich
działaniach - lub będą mieli poważne konsekwencje.
• Inwestorzy chcą wiedzieć o firmach, w których chcą umieścić swoje pieniądze.
• Czytelnicy i widzowie potrzebują pomocy w zrozumieniu, jak biznes wpływa na nich.

Uzyskiwanie najlepszych wyników z konferencji prasowych
Wyjście na konferencję prasową może być dniem wolnym lub jednym z najtrudniejszych zadań, jakie
kiedykolwiek wykonasz. Działy public relations (PR) często nie rozróżniają historii, która jest ważna dla
prasy, i historii, która jest ważna dla ich przewodniczącego. Powinny, ale nie muszą, a redaktorowi lub
producentowi zadań telewizyjnych czasami trudno jest określić, jak ważne informacje przedstawione
na konferencji będą pochodzić od słów zawartych w zaproszeniu do udziału.
Jeśli to nie jest ważne, ciesz się bezpłatnym jedzeniem i piciem. Jeśli jest to ważne, upewnij się, że
dostałeś każdy fakt i bryłkę informacji, które możesz. Walcz ciężko, aby uzyskać indywidualny wywiad
z dyrektorem firmy, który przedstawił prezentację na konferencji; a jeśli brakuje jakichkolwiek
informacji na temat twojej historii, uzyskaj od przedstawiciela PR solidne obietnice, że zostanie to
zapewnione po konferencji.
Uwaga Związek między praktykami PR a dziennikarzami jest bardzo delikatny. Często ludzie z PR
odnoszą się do dziennikarzy raczej lekceważąco, jak „hacki”, podczas gdy dziennikarze są równie
lekceważący dla PR-owców z terminem „flacks”. Ale faktem jest, że jeden sektor potrzebuje drugiego,
a dziennikarze nie mogą zapewnić kompleksowego zasięgu wiadomości jeśli firmy PR i działy nie istniały
Korzyści z konferencji prasowych
Najpopularniejszym sposobem przekazywania informacji mediom jest konferencja prasowa. Jest to
okazja, w której firma może zapewnić, że jej przesłanie skierowane jest do dziennikarzy w prosty
sposób, jednocześnie zapewniając dobre materiały źródłowe w formie arkuszy informacyjnych,
informacji prasowych, zdjęć, pakietów prasowych i innych ważnych informacji . Przeważnie można to
przeprowadzić w miłej atmosferze, z przekąskami na „hackach”, którzy tam są. Wiele przekazanych
materiałów może być bardzo przydatne dla dziennikarza, a bezpośredni kontakt z autorytatywnym
rzecznikiem daje wiarygodność historii, którą „hack” zamierza napisać. Minusem, jak zasugerowano
wcześniej, jest to, że ludzie PR często mylą się z historią, a reporterzy mają poczucie, że ich czas został
zmarnowany, a redaktorzy obawiają się, że zaangażowali zasoby ludzkie i techniczne, które mogłyby
być lepiej wykorzystane gdzie indziej.
UNIKAJ WYKAZÓW OZNACZAJĄCYCH
Nie pozwól, aby jakiekolwiek z góry przyjęte pomysły zmniejszyły Twoją opinię na temat przydatności
konferencji prasowych. Pewnego razu w Irlandii Północnej firma księgowa Coopers & Lybrand
(poprzedniczka PricewaterhouseCoopers) zaprezentowała dokument, w którym przeanalizowała
gospodarkę prowincji tak, jakby to była spółka giełdowa. Jeden reporter wrócił do bazy, mówiąc
redaktorowi, że to tylko próba złagodzenia mediów. Redaktor chciał się dowiedzieć później, w jaki
sposób opowiadanie zostało przedstawione jako nagłówek pierwszej strony w wieczornej gazecie.
Uprzedzenie kosztowało reportera ważną historię.
Dziennikarze biznesowi rzadko znajdują konferencje prasowe bezużytecznymi. Większość dużych firm,
rządów, służb cywilnych, izb handlowych i innych organizacji zorientowanych na biznes zazwyczaj
korzysta z tej formy kontaktów prasowych w celu ujawnienia mediom informacji, danych, ważnych
decyzji, umów handlowych i wielu innych informacji finansowych i gospodarczych. Rzadko zdarza się,
aby takie informacje były trywialne. Ale dziennikarze biznesowi muszą zwracać uwagę na znaczenie
informacji i rozumieć ich podłoże, aby w pełni wykorzystać pojazd jako użyteczne i niezawodne źródło.
Jest prawdopodobne, że biznesowe konferencje prasowe będą zawierać fakty i liczby dotyczące firmy,
gospodarki lub dobrobytu finansowego organizacji. Umiejętność interpretowania danych to
podstawowa umiejętność dziennikarza biznesowego.

Rola konferencji prasowych
Komunikaty prasowe, konferencje prasowe i wywiady indywidualne to standardowe procedury
uzyskiwania informacji przez dziennikarza. Ale konferencja prasowa i wywiad to zawsze bitwa rozumu
między reporterem a rozpowszechniającym informacje. Konferencje prasowe są zazwyczaj
organizowane przez korporacyjny dział public relations, biuro rzecznika lub komercyjne doradztwo
public relations dla firmy, rządu lub innej organizacji. Celem konferencji prasowej jest nie tylko
poinformowanie prasy, ale także organizacja, aby kontrolować sposób upubliczniania informacji. W
wielu przypadkach konferencje prasowe są prostym sposobem dostarczania informacji dziennikarzom,
a tym samym opinii publicznej. Jednak w wielu przypadkach rządy i przedsiębiorstwa wydały
oświadczenia prasowe, aby spróbować ukryć znacznie ważniejsze informacje, które są dla nich
szkodliwe. Istnieją również przypadki, gdy personel public relations wydaje oświadczenia, które wydają
się dość ważne, ale które ukrywają naprawdę ciężką historię w ciele tekstu. Ponownie, jest to sposób
na ukrycie szkodliwych informacji przy jednoczesnym umożliwieniu rządowi lub przedsiębiorstwu
zaprzeczenia, że wstrzymał historię. Innymi słowy, informacje zostały udostępnione, ale prasa powinna
je wyszukać. Przykładem tego rodzaju skullduggery była wewnętrzna notatka urzędnika prasowego
brytyjskiego rządu, który wysłał pocztą e-mail do kolegów: „Teraz jest bardzo dobry dzień, aby wydobyć
wszystko, co chcemy pochować”. Cynizm tej sztuczki wywołał oburzenie mediów i opinii publicznej
ponieważ dzień ten był 11 września 2001 r. (11 września 2001 r.), po atakach na World Trade Center.
Wskazówka Dziennikarz, zwłaszcza dziennikarz biznesowy, musi szukać sztuczek i uników, gdy rozważa
informacje, które są im udostępniane podczas konferencji prasowych.
Co dziennikarz potrzebuje wiedzieć, wchodząc
Pierwszą decyzją w celu pokrycia wiadomości z komunikatu prasowego jest ustalenie, czy historia jest
wystarczająco ważna dla konferencji prasowej. Czy mogła ona zostać przekazana w komunikacie
prasowym? Co w tej historii sprawia, że organizacja jest wystarczająco ważna, aby zorganizować
oficjalną konferencję prasową? Jak już wspomniano, często jest to pytanie, na które redaktorzy starają
się odpowiedzieć. Powszechnym błędem wśród menedżerów mediów jest zwołanie konferencji
prasowej dla stosunkowo nieistotnych wiadomości. Dziennikarze nawet częściej odwiedzająi takie
konferencje prasowe, marnując cenny czas i zasoby. Ale jeśli zwołuje się konferencję prasową i bierze
w niej udział reporter, drugą rzeczą, o której musi pamiętać, jest to, że konferencja jest stronnicza na
korzyść osób ją utrzymujących. Dziennikarz, który zdecyduje się zgłosić na konferencji prasowej, musi
napisać każdą kolejną historię bez uprzedzeń. Jako dziennikarz może się okazać, że nie jesteś na liście
zaproszeń dla prasy na konferencję, ponieważ byłeś krytyczny wobec ministra rządu, dyrektora
generalnego lub firmy. To ryzyko reportera, jeśli historie są bezpośrednie i uczciwe. Ale to nie znaczy,
że musisz to zaakceptować. Istnieje wiele innych sposobów sprawdzenia historii i uzyskania informacji
potrzebnych do napisania utworu. Na przykład porozmawiaj ze związkami zawodowymi w przypadku
firmy lub opozycji w przypadku rządu. Pamiętaj, że jeśli rząd lub firma próbuje uniknąć krytycznych
dziennikarzy, nie włączając ich, rezultatem może być niedoinformowany komentarz i nieprzyjazna
prasa: nie wynik, którego szczególnie chcą.
Udział w konferencji prasowej
Po przybyciu na konferencję prasową ważne jest, aby poszukać pakietów informacyjnych. Najlepiej
byłoby, gdyby zawierało to przemówienie na konferencji prasowej, arkusz informacyjny organizacji,
zdjęcia i notki biograficzne mówcy. Ten materiał często nie jest udostępniany; ale gdzie to jest, może
być bardzo użyteczne w umieszczaniu historii w kontekście. Następnie ustal, czy jest miejsce na
wywiady indywidualne po konferencji prasowej. Przestrzegaj kolejności priorytetów ustalonej przez
organizację. Telewizja i radio zwykle muszą iść na pierwszy plan ze względu na terminy. Upewnij się, że

znasz zasady konferencji. Jak długo są zarezerwowane na pytania? Czy będzie szansa na późniejsze
wywiady? Czy można zadać dodatkowe pytanie po pierwszym pytaniu? Zazwyczaj tuż przed
zakończeniem konferencji prasowej odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi dla dziennikarzy, aby
wyjaśnić wszelkie informacje lub zadać dodatkowe pytania. Czyniąc to, organizatorzy zwrócą się do
dziennikarzy o identyfikację siebie i publikację lub nadawcę, którego reprezentują, zadając pytanie. Ale
jeśli nie, zrób to w ten sposób - i zawsze wstań, by zadać pytanie. Nie bój się zadawać bezpośrednich
pytań. Dziennikarze zostali zaproszeni do wzięcia udziału, dlatego organizatorzy wykazali gotowość do
poddania się krzyżowaniu. Ale nie bądź niegrzeczny ani agresywny: firma jest wystarczająca.
Uważaj na rzecznika, który próbuje usunąć pytanie, sugerując, że jest głupie lub nie warte rozważenia.
To stara sztuczka i zazwyczaj jest to sposób na nie odpowiadanie na pytanie, na które nie chcą
odpowiadać. Domagaj się odpowiedzi. Jeśli rzecznik uczciwie nie może natychmiast odpowiedzieć na
pytanie, nalegaj, aby dostarczyli żądane informacje tak szybko, jak to możliwe. Kontynuuj i upewnij się,
że otrzymasz odpowiedź później od mówcy lub innego członka personelu organizacji organizującej
konferencję prasową.
Wskazówka Jeśli z dobrego powodu nie możesz uczestniczyć w konferencji, poproś o rozmowę
telefoniczną lub przynajmniej poproś o przesłanie treści w formie komunikatu prasowego lub
formularza mowy. Ale nie obrażaj się, jeśli organizatorzy nie dostarczą materiałów, dopóki konferencja
prasowa się nie zakończy. To sprawiedliwe, że dają pierwszeństwo tym, którzy wzięli udział.
Wreszcie, nie pozwólcie, aby rzecznicy zamknęli konferencję, zanim nie zostaną udzielone odpowiedzi
na wszystkie rozsądne pytania. Inną ulubioną sztuczką organizatorów jest udzielenie odpowiedzi na
kilka pytań od „oswojonych” dziennikarzy, to znaczy reporterów sympatyzujących z organizacją, a
następnie odmówienie innych pytań. Zaprosili cię, więc nie ma powodu, aby akceptować takie
traktowanie. Jeśli znasz mentora, nie pozwól, by on lub ona patronował ci, aby był dla nich łagodny. To
najstarsza sztuczka na świecie, kiedy polityk wchodzi do pokoju i wypowiada kilka słów dziennikarzom,
których zna: „Jak twoja żona? Dobrze cię znowu widzieć. ”To sztuczka. Nie daj się nabrać. Wykonaj
zadanie, po które wysłał ci redaktor.
PRZYPADEK KONFERENCJI PRASOWEJ „TRIKI”
Prowadziłem kurs dla dziennikarzy w Armenii, gdzie często młodzi reporterzy są przerażeni faktem, że
ktoś na konferencji prasowej jest ważnym politykiem. W tym przypadku mieliśmy ministra finansów,
który zgodził się przyjść na kurs, aby przeprowadzić wywiad. W istocie ministerstwo wydało wcześniej
dość głupi komentarz
Kryzys finansowy w reszcie świata nie miał wpływu na Armenię, więc jego obecność była bardzo istotna
dla aktualnych historii biznesowych. Ostrzegałem młodych dziennikarzy o sztuczkach, których politycy
używają do „smarowania ich”, wybierając jednego lub dwóch z nich, aby się z nimi zapoznali i
zlikwidowali wszelkie poważne pytania. I nawet jeśli zapłaciłbym gościowi, żeby zachowywał się w ten
sposób, nie przekonałbym go, by lepiej pokazał, o czym ostrzegałem moich kolegów dziennikarzy.
Minister finansów wszedł do pokoju, natychmiast zauważył twarz, którą rozpoznał, i zatrzymał się, i
miał „przyjacielską pogawędkę”, zanim zajął miejsce na czele stołu. Tam był nerwowy chichot w
pokoju, gdy dziennikarze rozpoznali sztuczkę, której używał. Dało im to pewność, że zaczną zadawać
pytania na temat gospodarki kraju i zaczęli występować w sposób, który był dla nich nowy i nowatorski.
I mają dobrą historię z ich wysiłków, ponieważ udało im się to przyznać ,to pomoc zagraniczna mogłaby
zostać zmniejszona z powodu kryzysu finansowego, co ograniczyło budżet państwa. W pewnym
momencie polityk próbował odwrócić uwagę, przypominając sobie podróż prasową, którą odbył z
jednym lub dwoma dziennikarzami. Nie odpowiedział na pytanie, kierując rozmowę na doskonały lunch

w podróży. Ale do tego czasu uczestnicy byli wyczuleni na jego sztuczkę, a kiedy już wbili zęby, nie
odpuścili. Rezultatem był lekko skarcony minister i znacznie bardziej pewny siebie zespół prasowy.
Po konferencji prasowej
Jeśli mówca krąży po zakończeniu formalnej konferencji prasowej, uważaj na zaprzeczenia w
swobodnej rozmowie. Nic nie jest nigdy „poza płytą”, a „brak komentarza” jest niedopuszczalny. Nawet
jeśli jesteś dziennikarzem tekstowym, użyj dyktafonu, aby zanotować wszystkie pytania i odpowiedzi.
Jeśli później zostaniesz zakwestionowany w związku z niedokładnym raportowaniem, jest to świetna
ochrona. Nigdy też nie mów organizatorom, co zamierzasz wydrukować lub nadać. To twoja praca, nie
ich; w każdym razie najlepsi reporterzy będą potrzebowali czasu, aby dokładnie przemyśleć wybrany
kąt
Briefing prasowy
Odprawa prasowa to zupełnie inna sytuacja. Jest to sposób, w jaki organizacje mogą rozmawiać z
dziennikarzami o tym, co robi firma lub departament rządowy, i zapewnić tło dla aktualnych
wiadomości, takich jak te pochodzące z konferencji prasowej. Briefingi mogą być organizowane dla
pojedynczego dziennikarza lub dla grupy. Wielu reporterów dyskontuje briefingi, ponieważ zabierają
czas nieproduktywny. Ale umieszczają organizacje i kwestie w kontekście, więc reportaż jest bardziej
dokładny i pokazuje dobre zrozumienie problemów. Briefingi mogą zapewnić o wiele większe
zrozumienie organizacji, aby reporterzy wyglądali i brzmiali tak, jakby wiedzieli o czym mówią.
Niektórzy dziennikarze wąchają ten rodzaj dbałości o szczegóły. Ale nigdy nie dyskontuj inteligencji
swoich czytelników lub słuchaczy. Mogą być bardzo spostrzegawczy i wiedzą, kiedy reporter próbuje
ukryć fakt, że tak naprawdę nie ma zbyt wielu informacji na temat tej historii (lub w rzeczywistości
niewiele wie na ten temat). Czas spędzony na odprawach może pomóc wiarygodności reportera i jest
to czas, który warto poświęcić, gdy otrzyma zaproszenie na odprawę. Ludzie przesłuchiwani na
konferencji prasowej czasami skarżą się na to, co mówią „wyrwani z kontekstu” przez reporterów w
każdej kolejnej historii. Spotkanie prasowe daje rzecznikowi szansę na podanie tego kontekstu. Na
odprawie należy ustalić wytyczne co lub czego nie można zgłosić, ale z reguły nie należy używać
bezpośrednich cytatów z wydarzenia. Jak wiedzą doświadczeni reporterzy, w każdej historii są dwie
strony. Niezależnie od tego, jak wiarygodny jest argument przedstawiony na konferencji prasowej lub
konferencji prasowej, dobrzy reporterzy dokładnie przeanalizują informacje. Wiedza na ten temat jest
bardzo pomocna, ponieważ jeśli występują luki w dostarczanych informacjach lub coś „nie brzmi
dobrze”, to staje się oczywiste, że trzeba wykonać pewne kontrole.
Dziennikarstwo protokołu to praktyka zgłaszania, dosłownie, informacji dostarczanych w formie
komunikatu prasowego lub na konferencji prasowej bez zadawania pytań. Należy unikać
dziennikarskiego protokołu.

Zadawaj tyle pytań, ile jest dozwolone na konferencji prasowej, ale zapytaj jak najwięcej po powrocie
do bazy, aby napisać historię. Jeśli to historia handlowa, co mówią związki zawodowe? Jeśli wiadomości
pochodzą od rządu, co mają do powiedzenia politycy opozycji? Jeśli jest to historia ekonomiczna, jak
to pasuje do punktu widzenia analityka? Nie przestawaj pytać ludzi o „drugą stronę” historii, dopóki
nie upewnisz się, że Twoja wiadomość jest poprawna. I nie pozwól, aby urzędnicy firmy zerwali z
połączenia. Jeśli obiecali ci uzyskać dodatkowe informacje, które nie były dostępne w czasie
konferencji, naciśnij je. Bycie „terierem” jest częścią bycia dziennikarzem; bycie buldogiem daje
dodatkowy „kęs” dziennikarzowi biznesowemu.

Kluczowe punkty
• Zidentyfikuj się podczas zadawania pytań na konferencji prasowej.
• Nie pozwól, aby mówcy lub dyrektorzy firmy patronowali ci, aby nie zadawać trudnych pytań.
• Nie bierz komentarzy „poza rejestracją” lub w odpowiedzi nie przyjmuj „bez komentarza”.

Umiejętności raportowania telewizyjnego
Uczę i szkolę dziennikarzy z różnych krajów , lokalizacji i, w związku z tym, dowiaduję się wiele o
warunkach w ich krajach. Na przykład penetracja Internetu nie jest rozległa w wielu gospodarkach
wschodzących, co jest szczególnie prawdziwe w krajach Afryki z dużymi obszarami wiejskimi, takimi jak
Nigeria, gdzie prawie 170 milionów ludzi rozrzuconych jest po rozległym krajobrazie. W Nigerii 28
procent ludności korzysta z Internetu. Obijając światowy trend, obieg gazet w Nigerii znacznie wzrósł
w ciągu dekady do 25 procent. Jednak zasięg telewizyjny wynosi ponad 80 procent. Rozpowszechnianie
informacji w wielu innych wschodzących demokracjach w krajach rozwijających się odzwierciedla
podobny obraz. Telewizja jest nadal ważnym sposobem uzyskiwania wiadomości i informacji. Również
świat zachodni nie powinien myśleć, że telewizja staje się mniej ważna w krajach rozwiniętych z
powodu ingerencji Internetu. Producenci telewizyjni, dziennikarze i nadawcy są dostawcami treści.
Niezależnie od tego, czy publiczność wybierze oglądanie telewizji konwencjonalnej, komputera, iPada
lub telefonu, podstawowym produktem jest telewizja.
Wizualna natura telewizji
Telewizja to medium wizualne. Reporterzy muszą zawsze dawać pierwszeństwo zdjęciom,
umiejętności znanej jako „pisanie do zdjęć”. Scenariusz nie powinien określać tego, co jest oczywiste.
Jeśli na zdjęciach widać na przykład robotników idących z ulicznymi hasłami, zarówno powtarzające
się, jak i niemądre, „Strikersi chodzili po ulicach, skandując hasła”. Zamiast tego słowa, których używa
dziennikarz, powinny dawać informacje niewidoczne na zdjęciach. Kontynuując ten sam przykład,
reporter mógłby powiedzieć: „Pięćset osób wzięło udział w demonstracji protestującej nad
zwolnieniami w fabryce samochodów. To już szósty dzień z rzędu, kiedy pracownicy wychodzili na ulice.
”Przy zgłaszaniu telewizji należy szczegółowo ograniczyć do minimum. Nie zastępuj i pozwól obrazom
oddychać. Jest to szczególnie ważne, jeśli na taśmie jest jakiś dobry naturalny dźwięk: na przykład
brzęczenie dzwonka na nowojorskiej giełdzie. Nie zagłuszaj dobrego naturalnego dźwięku
niekończącym się komentarzem i zatrzymaj się podczas czytania. Wreszcie, jak w przypadku każdej
formy pisania wiadomości, reporterzy telewizyjni powinni pisać krótkimi, prostymi zdaniami, unikając
długich tytułów osób lub organizacji, które można umieścić na ekranie jako podpisy.
Wskazówka Podobnie jak w przypadku innych raportów, daj widzowi trochę kredytu. Nigdy nie
lekceważ inteligencji publiczności. Ale nigdy też nie przeceniaj ich wiedzy.
Klucze do udanego wywiadu
Przed przeprowadzeniem wywiadu bardzo ważne jest dokładne zbadanie tematu i, jeśli jesteś w stanie,
ostrożnie wybrać rozmówcę. Szukaj rozmówcy, który potrafi mówić jasno, zwięźle i z autorytetem.
Wywiad powinien być na miejscu; nie powinno to być długie i chaotyczne, szczególnie w przypadku
wiadomości. Dziennikarz powinien zawsze mieć kontrolę. Reporter decyduje, w jaki sposób zostanie
utworzony pokój, decyduje, w którym miejscu rozmówca będzie siedział lub stał, a co najważniejsze,
określa porządek obrad wywiadu i pytania.
UTRATA KONTROLI WYWIADU
Bardzo doświadczona i znana amerykańska autorka wywiadów Barbara Walters straciła swoją uwagę
podczas wywiadu z aktorką Katherine Hepburn. Pozwalając umysłowi wędrować i nie koncentrując się
na wywiadzie, zapytała Hepburn, jakim drzewo chciałaby być. Hepburn odpowiedziała, że ma nadzieję,
że nie jest wiązem z chorobą holenderskiego wiązu . Walters przyznał później, że była zażenowana
wywiadem, ale z dobrym humorem powiedziała, że jako prowdząca „nie mogła wyjść spod gałęzi”.
Niemniej jednak nie była to profesjonalna sprawa. W każdym wywiadzie jest tylko jedno ważne pytanie

i jest to pierwsze pytanie. Następnie prowadzący wywiad musi uważnie wysłuchać odpowiedzi przed
postawieniem następnego pytania. Zawsze jest boleśnie oczywiste, kiedy dziennikarz czyta
przygotowane pytania i wręcz głupie, gdy otrzymują odpowiedź, na którą ich następne pytanie nie ma
sensu. „Czy podobał ci się ostatni wieczór?” „Nie.” „Która część szczególnie Ci się spodobała?” Świetne
rozmowy!
Ponadto nie udzielaj z wyprzedzeniem dokładnych pytań rozmówcy. Być może powiesz im szczegółowo
o pierwszym pytaniu a następnie ogólne obszary, które chcesz pokryć. Ale jeśli dokładnie wiedzą, o co
zamierzacie zapytać, będą ćwiczyć odpowiedzi w swoich głowach, a ich odpowiedzi mogą brzmieć
sztywno i „fałszywie” w aparacie, a nawet zniszczyć wiarygodność waszej historii.
Ustawianie strzału
Nawet jeśli masz tylko pięć minut, ważne jest przemyślenie strzelania i planowania. Nie zakładaj, że
operator pokryje każdą ewentualność i zapamięta wszystko dla ciebie. Pracować jako drużyna. Oto
kilka kluczowych punktów do zapamiętania:
• Przypomnij załodze kamery, aby w razie potrzeby użyła statywu, i sprawdź baterie, światła i tak dalej.
• Zastanów się, jakie ujęcia konfiguracyjne będziesz potrzebował do ustalenia historii.
• Po wejściu do budynku spójrz na układ pomieszczenia i sprawdź, gdzie najlepiej umieścić aparat.
• Na konferencjach prasowych zawsze otrzymuj wycinki innych osób reagujących na mówcę.
• Jeśli to możliwe, spróbuj wpływać na sposób, w jaki odbędzie się sesja zdjęciowa, gdzie będzie siedział
rozmówca, czy on lub ona patrzy w lewo lub w prawo, i tak dalej.
• Słuchaj zewnętrznych dźwięków. Poproś o wyłączenie radioodbiorników, telefonów itd., Jeśli mogą
przerwać rozmowę.
W pojedynczych wywiadach zawsze staraj się uzyskać dodatkowe ujęcia, które można wykorzystać jako
wycinki lub ilustracje: na przykład zdjęcie na biurku lub ręce rozmówcy.
Wskazówka Zaplanuj oczekiwane…, aby poradzić sobie z nieoczekiwanym.
Kiedy widz widzi wywiad, często wygląda na to, że było kilka kamer rejestrujących to wydarzenie. Ale
wywiady z dwoma kamerami są rzadkie. Reporter zazwyczaj musi zrobić to z jednym aparatem. Aby
upewnić się, że raport porusza się w kolejności, konieczne jest wykonanie kilku czynności, aby uzyskać
to wrażenie. Kamera musi zostać przeniesiona, aby można było zobaczyć rozmówcę zadającego pytania
rozmówcy. Kilka efektów „dwóch strzałów” pomaga w wyglądzie wydarzenia - to znaczy, gdy zarówno
rozmówca, jak i rozmówca są widziani w kadrze. Oznacza to, że osoba przesłuchiwana musi czekać kilka
minut po tym, jak kamera przestanie rejestrować rzeczywisty wywiad. Większość liderów biznesu i
polityków jest do tego przyzwyczajona i chętnie zostaje na te kilka dodatkowych minut. Jeśli ktoś się
spieszy lub nie jest przyzwyczajony do przeprowadzania wywiadów z telewizją, wciąż można sprawić,
by „pakiet” wyglądał atrakcyjnie. Generalnie jednak, jeśli wymóg zostanie cierpliwie wyjaśniony,
większość respondentów pozostanie. Reporter i ekipa filmowa muszą pracować nad kilkoma
dodatkowymi elementami natychmiast po rozmowie:
• W przypadku rewersów / cutaways / noddies (te głupie chwile, kiedy ankieter kiwa głową w stronę
kamery), trzymaj kamerę blisko rozmówcy.
• Dla niemych opiekunów, reporter musi wyglądać na zainteresowanego, może kiwając lekko głową
(ale nie za dużo).

• Jeśli czas jest krótki, reporter może przejść do fotela lub stanowiska zajmowanego wcześniej przez
rozmówcę; ale reporter musi upewnić się, że patrzy w przeciwnym kierunku niż gość i że tło jest inne.
• Pamiętaj o ryzyku „przekroczenia linii”. Kamera musi pozostać na tej samej „stronie”, jak w przypadku
stawiania czoła rozmówcy po przeniesieniu go do rejestrowania pytań od reportera. W przeciwnym
razie dwie osoby będą się odwracać od siebie, a nie od siebie.
• Jeśli masz dwie kamery, powinieneś strzelać, pamiętając ,żeby nie „przekraczać linii”, więc pozycje
kamery muszą znajdować się po tej samej stronie reportera i rozmówcy.
• Staraj się dopasować ujęcia, aby uzyskać ujęcia o podobnej wielkości, aby je pociąć.
• Uważaj na przedmioty na zestawie. To samo nie powinno być uwzględniane w ujęciu rozmówcy, a
następnie w odwrotnej kolejności, ponieważ wydaje się, że „przeskakują” przez pokój.
• Nawet najbardziej doświadczeni reporterzy czasami zapominają, że mają do nich mikrofon. Uważaj,
aby nie robić żadnych komentarzy, które naprawdę powinieneś zachować dla siebie. Świat może je
usłyszeć. Ponieważ mikrofony są czasami przymocowane do aparatu, przewód będzie cię dusił podczas
oddalania się lub bardziej prawdopodobne, że przyniesiesz cały awaryjny sprzęt techniczny.

Cała ta czynność jest znana jako „strzelanie”, niezależnie od tego, czy odbywa się wewnątrz budynku,
czy na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Sesja zapewnia szkielet przedmiotu, który ma być nadawany,
a teraz reporterowi, czasami za pomocą edytora wideo, towarzyszy dopracowanie przedmiotu, aby
uczynić go odpowiednią historią i atrakcyjną prezentacją wiadomości. Następnie, z powrotem w bazie,
reporter musi rozpocząć nową sekwencję wydarzeń, aby stworzyć kompletną i dopracowaną historię
wideo
Pisanie i nagrywanie historii
Wprowadzenia są zwykle pisane przez dziennikarza, który pracował nad historią, a następnie
zaadaptował ją prezenter. Pisarze muszą zapytać
• Czy wprowadzenie jest jasne i łatwe do naśladowania?
• Czy wprowadzenie drażni widzów, pozostawiając ich z chęcią obejrzenia raportu?
• Czy widz zrozumie treść?
• Czy zawiera nieistotne śmieci?
• Czy historia opowiedziana jest z góry, czy została zakopana w raporcie?
Po napisaniu raportu sprawdź czy
• możesz go łatwo odczytać podczas nagrywania
• widz zrozumie to
• objąłeś kluczowe elementy historii
Po zarejestrowaniu raportu sprawdź następujące elementy:
• Czy puściłeś swoje słowa? Czy powinieneś nagrać to jeszcze raz?
• Czy przeczytałeś historię w tempie zrozumiałym dla widza?

• Czy przeczytałeś historię z autorytetem?
• Czy po prostu „czytałeś” słowa - lub przekazywał je widzowi?
• Czy nudziłeś się?
Nagrywanie dźwięku ma tendencję do spłaszczania ludzkiego głosu, dlatego często warto położyć
większy nacisk na swój głos. Na przykład podczas nagrywania „lekkiej” lub zabawnej historii powinieneś
usłyszeć uśmiech w głosie.
Uwaga Każdy pisarz będzie miał charakterystyczny styl; mimo to dziennikarz telewizyjny będzie musiał
dostosować się do stylu „domowego” nadawcy. Większość organizacji informacyjnych będzie miała
przewodnik po stylu domu, aby dziennikarze znali zarówno styl pisania, jak i edycji (cięcia), którego
oczekuje się od dnia ich zatrudnienia.
Edycja wywiadu
Reporterzy nie powinni pisać skryptu dla skomplikowanego przedmiotu lub historii, a następnie po
prostu gipsować zdjęcia, aby pasowały. Ta praktyka jest jedną z głównych przyczyn nudnych raportów.
Zanim zaczniesz edytować (wycinać) wideo, reporterzy muszą złożyć na papierze krótki skrypt, oparty
na tym, co chcą powiedzieć; które fragmenty wywiadów mają zostać wykorzystane, oraz listę zdjęć,
które można wykorzystać do pokrycia punktów. To jest odpowiedzialność reporterów, ale w większości
organizacje, edytor wideo pomoże w tym procesie. Te edytory wideo są czule nazywane „kutrami”,
ponieważ przed taśmą wideo część procesu polegała na cięciu kawałków filmu i łączeniu ich ze sobą.
Nazwa pozostała częścią telewizyjnego folkloru. Współcześni dziennikarze mogą i często edytują swoją
historię bez pomocy technicznej, ponieważ oprogramowanie komputerowe jest dla nich dostępne. Jest
to znacznie bardziej wydajne, ale zawsze doceniałem wkład edytora wideo, który widział wywiad z
innej perspektywy i mógł dodać cenne sugestie dotyczące atrakcyjności edycji. Zazwyczaj reporterzy
piszą wstępny skrypt przed rozpoczęciem procesu edycji. Daje im to możliwość znalezienia
odpowiednich zdjęć. Ale gdy historia / wywiad jest wycinany, dostosowuj skrypt, aby dopasować
dostępne zdjęcia i występek odwrotnie. Kiedy - ale tylko wtedy - gdy jesteś przekonany, że wszystko
działa i ma sens, możesz nagrać komentarz.
Uwaga Istnieje oczywiście wiele innych umiejętności do opanowania, takich jak pisanie skryptu do
dokładnego czasu - trzy słowa na sekundę to zasada - i budowanie sekwencji strzałów w celu
zademonstrowania akcji. Taką sekwencję może zilustrować przykład filmowania gracza w golfa.
Sekwencja zobaczy długiego strzału golfisty, bliżej jego rąk chwytających klub i strzał w tył, a także
widok piłki na tee, zanim wróci do widzenia piłki strzelającej w dół toru wodnego. Jeśli podążymy za
podstawowymi wskazówkami przedstawionymi wcześniej reszta przyjdzie sama
Tworzenie programu informacyjnego
Wspomniałem, że byłem londyńską kotwicą amerykańskiego dziennego, biznesowego programu
wybrzeża na wybrzeżu PBS, Morning Business Report. Moją kotwicą w Stanach Zjednoczonych był
bardzo piękna i znakomity dziennikarka telewizyjna, Melissa Conti. Aby program telewizyjny był
atrakcyjny, prezenterki muszą się wzajemnie „iskrzyć”. Musi istnieć wzajemna charyzma, wygląd
wzajemnego lubienia się, ufania sobie nawzajem i podziwiania swoich umiejętności zawodowych.
Podobało mi się to z Melissą i każdego ranka, czekając na lot, ćwiczyłem aby spróbować dopasować się
do musującej osobowości Melissy. Działało dobrze i każdego ranka otwierałem link z bardzo
serdecznym „Good Morning, Melissa!” Nasz „set” był otwartym planem. Kamera znajdowała się w
środku redakcji Reutersa, aby widz mógł zobaczyć dziennikarzy Reutera pracujących w tle. To działało
bardzo dobrze.

Ale to był program amerykański i choć londyńska kotwica wniosła istotny wkład, to w Stanach
Zjednoczonych wygenerowano je. Aby pomóc czytelnikom zrozumieć, jak działa tego rodzaju program,
zapytałem Melissę, czy napisze następujący krótki opis raportu Morning Business Report.
Raport z robienia biznesu rano
Autor: Melissa Conti Winton
Pokonując miliardera
W latach 1979–2013 Nightly Business Report (NBR) był dominującą siłą w telewizyjnych
wiadomościach biznesowych, emitowanych na stacjach publicznych w całych Stanach Zjednoczonych.
Wyprodukowany w WPBT-TV, Channel 2, w Miami na Florydzie, NBR jako pierwszy w kraju skupił się
wyłącznie na wiadomościach ze świata biznesu i finansów. Jednak na początku lat 90. potentat
informacji finansowych, Michael Bloomberg, chciał porwać tę dominację, wprowadzając krótki 15minutowy poranek biznesowy. Program z gadającą głową kotwicy, zajętą grafiką i liniami wiadomości
wypisanymi na dole sceny zrewolucjonizował sposób, w jaki prezentowano telewizyjne wiadomości
biznesowe i wstrząsnął producentami NBR, którzy byli już zajęci walką z gigantem telewizji kablowej
CNBC . Nowy program Bloomberga nie tylko pojawił się na jego terminalach finansowych
zlokalizowanych w każdym większym domu finansowym i domu maklerskim w Stanach Zjednoczonych,
ale zaczął także emitować różne stacje telewizyjne w całym kraju. NBR uznał to za bezpośredni atak na
swoim podwórku i szybko stworzył nowy poranny program wiadomości biznesowych, aby konkurować
z potentatem, który został burmistrzem.
Personel KISS
Bez większych nakładów finansowych i czasu szefowie NBR wprowadzili zasadę dziennikarstwa KISS
(Keep It Short and Simple) na zupełnie nowy poziom. Wraz z zakupem zupełnie nowego nieliniowego
systemu edycji komputerowej udało im się zebrać krajowy program telewizyjny z sześcioosobową
załogą: kotwica, która była również producentem i scenarzystą (oraz wizażystką i fryzjerką); reżyser,
który był również dyrektorem technicznym; producent stowarzyszony, który był również producentem
grafik (i terapeuta ogólny do kotwicy w czasach dużego stresu); operator, który był również redaktorem
i dyrektorem podłogi; i dwóch korespondentów, jeden z Japonii i drugi z Londynu. W 1994 r. narodził
się Morning Business Report (MBR) i natychmiast wysłano go na front w walce o informacje biznesowe.
Zostałem mianowany generałem.
Wczesny wzrost (bardzo wcześnie)
Początkowo pochlebne było otrzymywanie tytułów kotwicy, producenta i pisarza (i nadzorcy) nowego
porannego programu biznesowego. Ale jak powie ci każdy, kto kiedykolwiek pracował nad poranną
telewizją, te prace mają dużą cenę - cenę normalnego snu. Mimo, że nadaliśmy o 6 rano. Od
poniedziałku do piątku personel MBR musiał zgłaszać się do pracy o godzinie 2 rano. ponieważ jest
jeszcze tyle do zrobienia, zanim powiem „Dzień dobry, jestem Melissa Conti” widzom telewizji
publicznej w całym kraju. Wstać o 1:00. dostać się do pracy o 2 rano na początku było ekscytujące,
biorąc pod uwagę nowość tej pracy, ale wraz z upływem czasu stało się dla mnie jasne, że ludzie z
pewnością nie są stworzeniami nocnymi. Niezależnie od ilości snu, jaką udało mi się uzyskać w ciągu
dnia, byłem nieustannie zmęczony i potrzebowałem coraz większej ilości kofeiny. Po 9 latach nadal
budzę się o 1 rano. Przejmuje inicjatywę .Moim głównym celem, kiedy stałem w drzwiach stacji o 2
rano. Miało to uczynić MBR tak świeżym, jak to możliwe - dostarczyć najnowsze wiadomości biznesowe
i finansowe oraz wyjaśnić naszym odbiorcom docelowym, w jaki sposób te wiadomości mogą wpłynąć
na ich inwestycje i firmy. Usiadłem przy moim biurku (owinąłem włosy w lokówki) i wybrałem newsyz

gazety Associated Press, a mianowicie Wall Street Journal i New York Times, w poszukiwaniu
najnowszych i najlepszych wiadomości, a jednocześnie obserwowałem wczesne , wczesne poranne
wiadomości (a także trochę zapasów sumo w japońskiej telewizji). Spędziłem dużo czasu zastanawiając
się nad główną historią, która zwykle kończyła się na poważnej fuzji lub przejęciu firmy, bankructwie
korporacyjnym, wielkim wydarzeniu światowym, które wpłynęłoby na światowe rynki finansowe, lub,
kilka dni, wszystkich trzech. Kiedy zdecydowałem się na historię wiodącą, zamówiłem odpowiednie
wideo od edytora (który zwykle spał w tylnej edycji). Chwyciłem swój Rolodex (dla młodych ludzi,
którzy to czytali, zwykliśmy pisać numery telefonów na papierowych kartach dołączonych do okrągłego
urządzenia) i zlokalizowałem analityka finansowego, który komentowałby na żywo przez telefon, jak
wiadomości w głównej historii wpłyną na rynki finansowe .
Wiadomości ze świata z Japonii i Brytanii
Do bitwy o widzów biznesowych zwrócono się także z dwoma innymi kotwicami telewizyjnymi z
Reuters TV - Lucy Craft w Tokio i Keith Hayes z Londynu. Intensywny styl raportowania Lucy był bardzo
wyraźny w porównaniu z zawsze wesołym (z wyjątkiem tragicznych wydarzeń) dostarczaniem
wiadomości przez Keitha. Ich zadaniem było informowanie naszych widzów o najnowszych
wiadomościach biznesowych i finansowych w tych obszarach świata, w tym o tym, jak ich rynki
finansowe były przedmiotem obrotu, w świetle ich potencjalnego wpływu na Wall Street. Ich raporty,
zwykle trwające od pięciu do siedmiu minut, były przesyłane przez satelitę do naszego edytora przed
nadaniem MBR. Nasza załoga szkieletu i odpowiedni budżet uniemożliwiły nam przeżycie tych
raportów o 6 rano. Oczywiście dzisiaj, wraz z pojawieniem się Internetu, budżet i wielkość załogi nie
będą już taką przeszkodą.
Liczby Aktualności
Kolejnym ważnym elementem naszych wiadomości biznesowych i finansowych były liczby. Raporty
publikowane przez rząd USA, takie jak bezrobocie, mieszkalnictwo i inflacja, a także raporty o
dochodach korporacyjnych, miały potencjał, aby zmobilizować lub stłumić Wall Street, więc
upewniłem się, że uwzględnię segmenty w raportach oczekiwanych tego dnia i często nierealistyczne
oczekiwania analityków finansowych. Wiadomości o numerach zostały przedstawione w pakiecie przez
jednego z korespondentów NBR z Nowego Jorku, czytającego nadchodzące liczby z prawem do kamery
z grafiką.
Bieg do dołu
Kiedy zdecydowałem się i zebrałem wszystkie komponenty w porozumieniu z reżyserem,
producentem, współpracownikiem, redaktorem i ludźmi z zagranicy, nadszedł czas na wypełnienie
podsumowania. Wszechmogący przegląd to narzędzie telewizyjne, które organizuje wszystko, co dzieje
się w powietrzu, czy to wiadomości, czy rozrywki, w określonym czasie. Jest to zasadniczo lista
przedmiotów z podanym czasem. Podobnie jak puzzle, każdy kawałek wiadomości musi dokładnie
pasować do pewnego przedziału czasowego (a dokładnie do drugiego). Bez podsumowania producenci
telewizyjni i reżyserzy nie mieliby pojęcia, co jest pierwsze, następne lub ostatnie i kiedy przynieść
kotwicę na aparat, spakować spakowane historie reporterskie, wideo, grafikę i reklamy (lub
gwarantować, jak to nazywamy w sfera telewizji publicznej). Poniżej znajduje się próbka zestawienia
MBR z podaniem czasu w minutach i sekundach. MBR był dokładnie taki 15 minut długości.
Nagłówki Voice-over (VO) do On Cam (Anchor jest w aparacie) 0:30 0:30
Underwriting VO 1:00 1:30
Wprowadzenie do Leada 0:10 1:40

Historia wiodąca Pakiet reporterski lub VO lub grafika 1:00 2:40
Tokyo intro On Cam 0:10 2:50
Segment Tokio Lucy Craft pakiet 2:00 4:50
Intro w Londynie On Cam 0:10 5:00
Londyński segment Keith Hayes pakiet 5:00 10:00
Rynki akcji USA na giełdzie z grafiką akcji 1:00 11:00
Rynki towarowe Grafika w / muzyka 0:20 11:20
Inne wiadomości biznesowe na Cam w / VO 1:00 12:20
Wywiad Intro On Cam 0:10 12:30
Long-Form Interview Rzuć wideo 1:00 13:30
Ogólne wiadomości Nagłówki na Cam w / VO 0:20 13:50
Podsumowanie wiadomości biznesowych / finansowych w / Grafika 0:30 14:20
Pożegnanie z kamerą 0:10 14:30
Underwriting VO 0,30 15:00

Za 3, 2…
Po zakończeniu podsumowania wysłałem go do reżysera, producenta stowarzyszonego i edytora /
faceta z kamer. Gdyby nie było żadnych zastrzeżeń (a zwykle nie było od czasu, gdy miałem świetną
ekipę, która była w stanie wykonać niemożliwe każdego dnia), pobiegłem do pokoju makijażu, aby
wykonać niewyobrażalnie szczęśliwy i obudzony o 6 rano rankiem. Ponieważ nie mieliśmy pieniędzy w
budżecie na wizażystę, a żadna wizażystka nie chciała pracować za darmo o 5 rano. Do 5:30 rano. (przez
większość dni) byłem gotowy i udałem się do studia, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku z
załogą. Sprawdziłem mikrofon i IFB (specjalna słuchawka, która pozwoliła mi usłyszeć reżysera), aby
upewnić się, że działają. Redaktor / operator / facet oświetlenia / kierownik piętra sprawdził cały sprzęt
w studio. Sprawdziłem teleprompter, który sam uruchomiłem, i przeczytałem niektóre ze skryptów.
Sprawdziłem też komputer na zestawie, aby upewnić się, że nie ma żadnych nowości na newswires, i
wreszcie, był to showtime. Reżyser pokazał mi „za 3, 2, 1”, a MBR był na antenie na żywo o 6:00. Czas
wschodni. (Publiczne stacje telewizyjne miały możliwość nadawania audycji na żywo lub oczekiwania
na inne programy, które były stale zasilane przez satelitę). Podczas koncertu na żywo często
sprawdzałem przewody podczas pakietów reporterskich i wywiadów; a gdy pojawiły się nowości,
podjąłem decyzję o ponownym pokazie na żywo o 6:15. do 6:30. Pokaz został ponownie nakarmiony
nieprzerwanie do godziny 8:00. Po jednogodzinnej przerwie odświeżyłem wiadomości i znowu o 9:00
udaliśmy się na żywo. dla stacji na zachodnim wybrzeżu.
Postscriptum W 2001 r. Ataki z 11 września wstrząsnęły krajem i światem i przyspieszył erozję
amerykańskiej gospodarki i ewentualny koniec Morning Business Report. W 2002 r. Gigant
komputerowy Hewlett Packard zakończył umowę o subemisję dla NBR, pozbawiając tym samym
poranny program z niewielkim budżetem. W październiku 2002 r. Personel został poinformowany, że
MBR zostanie zakończony pod koniec roku.

Kluczowe punkty
• Napisz swój skrypt do zdjęć. Nie czyń skryptu małpą tego, co pokazują zdjęcia.
• Sprawdź swój głos. Uważaj, aby uniknąć kłaczków i błędów, a jeśli to konieczne, ponownie nagraj.
• Najważniejszym pytaniem w wywiadzie jest pierwsze. Wszystkie pozostałe pytania i odpowiedzi
powinny z tego wynikać.
• Starannie wybieraj zdjęcia. Słaba selekcja sprawia, że historia jest nudna i trudna do oglądania.

Raportowanie o biznesie dla telewizji
Istnieje tendencja do myślenia, że raportowanie biznesowe w telewizji jest w jakiś sposób odrębne i
różni się od „zwykłego” raportowania wiadomości. W zasadzie to po prostu nieprawda. Tylko dlatego,
że kanały takie jak Bloomberg i programy takie jak „World Business Report” BBC World News lub te w
globalnej sieci wiadomości biznesowych CNBC „World” ma charakterystyczny styl, co nie oznacza, że
produkują te programy - lub pojedyncze raporty w ich obrębie - z różnymi umiejętnościami w
porównaniu z prostym dziennikarstwem informacyjnym. Rola dziennikarstwa telewizji biznesowej
musi koncentrować się na tym, jak dziennikarz powinien dostosować swoje podejście do konkretnego
medium telewizji i transmisji elektronicznej. Ale zanim przejdę do tego, porozmawiajmy o tym, kto
ogląda telewizję biznesową.
Business Television Viewership
Istnieją dwie główne grupy odbiorców, którzy oglądają programy biznesowe. Jednym z nich jest
mobilny dyrektor wykonawczy, który ma wolną gotówkę i chce zwiększyć swój kapitał. Drugi to
profesjonalny bankier, makler, analityk lub ekonomista. Drugorzędna publiczność to biznesmeni,
którzy chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się w ich sektorze lub co robią ich konkurenci. Ci pierwsi i
drugorzędni widzowie są uważani za „profesjonalnych” widzów. Główne kanały telewizji biznesowej
wczesnych lat „dwudziestych” lub 2000 r. Znalazły korelację między liczbą widzów a stanem
gospodarki. W latach boomu tej dekady liczba widzów wzrosła. Z powodu wzrostu dochodów
osobistych młodsi ludzie, którzy pracowali w pewnych zawodach (takich jak prawnicy, lekarze i
architekci) i którzy nigdy wcześniej nie inwestowali w zapasy dodatkowe fundusze na zakup akcji. Ci
młodzi profesjonaliści z entuzjazmem obserwowali rynki, ceny akcji i możliwości inwestycyjne w
telewizji, aby zwiększyć swoje portfolio. Co więcej, jak wynika z ankiet, z radością obserwowali
wiadomości biznesowe, które informowały, że ich udziały się rozwijają, a ich saldo bankowe rośnie. I
odwrotnie, gdy skurczyły się gospodarki, ci sami profesjonaliści nie chcieli słyszeć, że ich akcje tracą na
wartości, a ich aktywa się kurczą. Więc przestali oglądać. Dziennikarze biznesowi nie mogą wiele z tym
zrobić, ale ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że zwyczaje związane z oglądaniem telewizji
biznesowej indywidualnych inwestorów amatorskich, zwłaszcza tych ze skromnymi udziałami, są
napędzane przez stan gospodarki. Tak więc oglądalność wzrasta i spada zgodnie ze światowymi
wahaniami gospodarczymi. Profesjonalny widz jest zupełnie inny od młodego profesjonalnego lub
indywidualnego widza. Maklerzy i dealerzy mają telewizory w swoich biurkach (lub przynajmniej na
ekranach komputerów) i pilnie oglądają kotwice informujące o ostatnich wahaniach na rynkach
finansowych. W końcu wiadomości biznesowe to ich sprawa. Dla profesjonalnych menedżerów
finansowych reporterzy telewizyjni muszą upewnić się, że telewizja biznesowa „dodaje wartości”. Ci
ludzie, którzy potrzebują liczb (ruchy rynkowe, ceny akcji itd.) zazwyczaj mają te informacje na swoich
biurkach. To, czego chcą od telewizji, to komentarze i analizy. Tak więc znaczenie gości w telewizji
biznesowej nie może być zaniżone. Reporterzy biznesowi telewizyjni mogą osiągnąć inny wymiar,
koncentrując się na najważniejszych rzeczach, które ludzie, zarówno zawodowi finansiści, jak i drobni
inwestorzy, chcą poznać z historii biznesowej - co jest przede wszystkim „Jak zarabiać na tym?”
Telewizja biznesowa: wspólna wizja
Przede wszystkim dziennikarze i producenci muszą być bardzo bystrzy, jeśli chodzi o rodzaj gości,
którym uda im się przekonać do pojawienia się na swoich koncertach. Nadawcy, stacje telewizyjne i
wiadomości telewizyjne różnią się w zależności od kraju i kraju. Jest jednak jedna rzecz, którą wszyscy
mają ze sobą wspólnego i na którą wszyscy się zgadzają - wszyscy pracownicy muszą dążyć do tego
samego i mieć wspólny zestaw standardów redakcyjnych i wizualnych, do których pracują. Innymi
słowy, cały personel informacyjny - dziennikarze, prezenterzy, producenci, reporterzy, podwykonawcy,

badacze, ludzie z kamer, redaktorzy, zdrowi ludzie, graficy itd. - muszą mieć wspólny cel i, co
ważniejsze, muszą wszyscy pracować w uzgodnionym „stylu” domu - sposób strzelania, edytowanie
(wycinanie), pisanie itd., które jest spójne we wszystkich biuletynach informacyjnych, z dnia na dzień,
z tygodnia na tydzień. Dotyczy to wszystkich raportów biznesowych, ogólnych wiadomości oraz
raportów dochodzeniowych i specjalistycznych. Ale każda stacja, każdy program musi stworzyć
tożsamość, aby widzowie nie widzieli logo stacji, że oglądają program, który dostarcza im najlepszych
informacji. Oczywiście wybór stylu i sposobu, w jaki indywidualny raport - lub nawet cały program będzie się różnił w zależności od stacji i często zależy od tego, jakiego rodzaju odbiorców (na przykład,
do jakiej grupy wiekowej) ma nadawca.
Uwaga W tej części nie próbuję określić stylu, który należy przyjąć, ale raczej kilka wytycznych i zasad,
które są powszechnie akceptowanymi minimalnymi standardami, do których powinien dążyć każdy
poważny reporter (lub firma).
Pisanie artykułów dla telewizji
Sprawozdawczość biznesowa w telewizji powinna być postrzegana jako „dodatkowy wymiar”. Aby
przyciągnąć widza, podstawowe zasady kierujące kompetentnym raportowaniem telewizyjnym muszą
być ściśle przestrzegane przez reportera biznesowego. Najlepsza praktyka telewizyjna powinna być
podstawą budowania specyfiki raportowania biznesowego. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale,
telewizja jest medium wizualnym. Może się to wydawać oczywiste, ale często jest zapomniane,
szczególnie przez ludzi, którzy przenoszą się do telewizji z prasy lub radia. Reporterzy powinni zawsze
dawać pierwszeństwo zdjęciom. Pisanie dla telewizji biznesowej musi być uzupełnione doskonałą
grafiką i czarodziejstwem technicznym, a zamówienia z opowiadaniem historii wymagają szczególnej
uwagi. Znajomość biznesu, ekonomii, finansów i handlu ma zasadnicze znaczenie dla dobrej
sprawozdawczości biznesowej. W początkowym okresie uporania się z telewizją i niektórymi jej
komplikacjami, takimi jak tworzenie opowieści i kolorowanie prezentacji za pomocą ruchomych
wykresów i wykresów kołowych, dziennikarze niebędący nadawcami zbyt łatwo zapomnieli o
podstawach dziennikarstwa i ogólnie w szczególności podstawowe dziennikarstwo telewizyjne.
Obowiązkiem każdego dziennikarza zajmującego się biznesem telewizyjnym jest zatem podchodzenie
do zadania raportowania w telewizji poprzez stosowanie podstaw religijnych. Nie porzucaj podstaw
dziennikarstwa. WSZYSTKIE historie powinny zawierać to, co czasami nazywane jest „5-W-H” - to
znaczy, co, gdzie, kiedy, kto, dlaczego i jak [What, Where, When, Who, Why, i How]
• Co się dzieje?
• Gdzie to się dzieje?
• Kiedy to się stało?
• Kto jest zamieszany?
• Dlaczego tak się dzieje?
• Jak do tego doszło?
WSZYSTKIE wiadomości powinny odpowiadać na WSZYSTKIE te pytania. Wiadomości telewizyjne nie
są wyjątkiem. Wiadomości zostały opisane jako „pierwszy szkic historii” i „bezpośrednie, ważne, rzeczy,
które mają wpływ na nasze życie”. Dotyczy to zarówno raportowania biznesowego, jak i „trudnych”
wiadomości
Twarde kontra miękkie wiadomości

Wiadomości są ogólnie klasyfikowane jako twarde lub miękkie. Dotyczy to również wiadomości
biznesowych. Wiadomości Hard zawierają historie o wydarzeniach, które właśnie się wydarzyły lub
mają się wkrótce wydarzyć. Są one zgłaszane jako relacja z tego, co się stało, dlaczego tak się stało i jak
wpływa to na widzów. Miękkie wiadomości tworzą historie przeznaczone do rozrywki lub
informowania. Często kładzie się nacisk na interes ludzki lub czynnik nowości. Mogą skupić się na
ludziach, miejscach lub problemach, które wpływają na życie widzów: na przykład nowy wynalazek,
który wynalazca ma nadzieję uczynić z niego milionera.
DŁUGOTERMINOWE PROGRAMY BIZNESOWE
Zwykle myślimy o wiadomościach biznesowych w kategoriach krótkich wiadomości, ale nie ma
powodu, aby biznes nie mógł (i tak naprawdę) występować w długich programach lub dokumentach
dotyczących spraw bieżących. Nawet w takich dziedzinach jak sport można zobaczyć „biznes ”.
Londyńska firma produkcyjna prowadziła regularny półgodzinny program „The Business of Sport”,
który zawierał jedynie raporty o biznesowej stronie sportu. Pokazano go w kilkudziesięciu krajach na
całym świecie.
Dziennikarze biznesowi muszą brać dodatkową opiekę podczas nadawania
Wiadomości telewizyjne dotyczące biznesu mają większą odpowiedzialność niż regularne wiadomości
dotyczące wiarygodności. Stawką są pieniądze ludzi - pieniądze podatkowe, płace, emerytury i wiele
więcej. W konsekwencji reporterzy nie powinni opierać się przedstawianiu własnych opinii w swoim
pakiecie informacyjnym, ale polegać na ekspertach. Dlatego posiadanie kontaktów wśród całej gamy
ekspertów, którzy chcą być przesłuchiwani, jest najważniejsze. W związku z tym zwykle konieczne jest
posiadanie co najmniej jednego klipu wideo (dźwięku) eksperta lub osoby udzielającej wywiadu w
dowolnym pakiecie wiadomości biznesowych, czasami dwóch. Niezależny ekspert ma kluczowe
znaczenie dla wiarygodności wiadomości biznesowych. Tam, gdzie publiczność jest specyficzna, np.
bankierzy, biznesmeni, handlowcy itd., telewizja zapewnia komentarze i analizy. Będzie to szczególnie
prawdziwe, ponieważ gospodarki przechodzą z przejściowych na dojrzałe otwarte rynki. Najlepiej jest
pozyskać analityków i ekspertów od kamer lub zamieszkać w studio; ale gdzie nie jest to możliwe, więc
użycie wywiadów telefonicznych jest całkowicie dopuszczalne, pokazując zdjęcie eksperta lub jego
miejsce pracy na ekranie. Jeśli zamiast tego publiczność jest zwykłym człowiekiem na ulicy, upewnij
się, że istnieje bogate wykorzystanie grafiki, wykresów i tabel. W epoce wyrafinowanej grafiki grafika
może się poruszać i skakać, dodając do ogólnej kompilacji interesujący i oglądalny kawałek telewizji.
Dostępne są teraz „ekrany przesuwania”, w których jednym pędzlem ręki można przesuwać zdjęcia lub
grafikę lub tekst na ekranie w studio. Zachowaj szczególną ostrożność przy identyfikacji „linii paska”
dla jakichkolwiek zdjęć osób, których używasz. Królowa Anglii nie będzie rozbawiona, jeśli zostanie
zidentyfikowana jako Pierwsza Dama Michelle Obama lub odwrotnie. Młodszy reporter
prawdopodobnie otrzyma zadanie napisania krótkich nagłówków na temat wszelkich poruszających się
„pasków”, które pojawiają się pod programem informacyjnym. Dziennikarze biznesowi powinni
uważnie sprawdzać te historie. Najmniejszy błąd (a ponieważ często są one pisane w pośpiechu, jest
ich wiele) może mieć poważne konsekwencje, jeśli pozwolono im działać bez zmian.
Paski: DOBRE LUB ZŁE?
Istnieje wyraźny podział między dziennikarzami na temat używania pasków. Większość dziennikarzy
biznesowych aprobuje ich wykorzystanie, zwłaszcza w przypadku takich rzeczy, jak ceny zamknięcia
rynku i kursy wymiany walut. Ale wielu reporterów uważa, że mogą być nadużywane, więc zaśmiecają
ekran, utrudniając oglądanie pojedynczej historii lub nawet całego programu biznesowego. Przeciwny
argument jest taki, że taka informacja jest wymagana przez profesjonalnego widza, który 24 godziny
na dobę chce szczegółowych danych finansowych i ekonomicznych na swoim ekranie transakcyjnym.

Wreszcie, robiąc kawałek do aparatu, spróbuj uczynić swój zapis tak trafnym, jak to tylko możliwe, w
opowieści, wkładając w to trochę akcji. Pewnego razu donosiłem o niedoborze ziemniaków w Europie.
Podczas utworu, który został zgłoszony w Wielkiej Brytanii, ale skierowany do amerykańskiej
publiczności, dokonałem nieco zabawnego porównania między różnicą w znaczeniu niektórych
angielskich słów z ich amerykańskimi odpowiednikami, takimi jak ciastko na herbatniki, ciastko na
rożek i ostry na chipsy. W moim utworze do aparatu zjadłem frytki, zwane w Wielkiej Brytanii frytkami,
podsumowując moją historię. Zgłosiłem fakt, że podstawowa angielska dieta z rybami i frytkami stałaby
się bardzo droga, gdyby niedobór ziemniaków trwał i w tym momencie zjadł „francuską frytkę”,
mówiąc: „Więc podstawowa dieta z frytkami, przepraszam, frytki, może znikają z menu w Wielkiej
Brytanii.” Dość prosty „dramat”, ale ten klip jest wykorzystywany przez kolegów nawet dzisiaj na
kursach szkoleniowych, aby zademonstrować, jak uczynić poważną historię biznesową atrakcyjną i
zabawną.
Praca w zespole
Czasami konieczne jest szybkie zgłaszanie „kopyt”, takich jak brytyjski minister finansów (znany jako
„kanclerz skarbu”), który ujawnia swój roczny budżet Izbie Gmin. Nikt poza starszymi członkami rządu
nie wie, co zawiera budżet, więc reporterzy muszą wybrać ważne punkty z przemówienia. W tym
miejscu pojawia się praca zespołowa, a dla ważnych informacji biznesowych i gospodarczych, takich
jak ta, dziennikarze powinni pracować w zespole. Może to być zespół z twojej własnej stacji telewizyjnej
lub może to być konkurencyjny reporter z innych mediów. Często przebywałam w sali prasowej, gdy
panuje taka sytuacja ,aby upewnić się, że nie popełniono poważnych błędów, ściśle współpracowałem
z „konkurentami”, aby upewnić się, że mój raport był poprawny. Dziennikarze telewizyjni powinni ściśle
współpracować z producentem, reżyserem i personelem technicznym w biznesowym programie
informacyjnym. Współpraca przy dziennikarstwie biznesowym z kolegami i konkurentami ma kluczowe
znaczenie dla udanego reportażu. Na pierwszym miejscu jest dokładność i publiczność. Konkurs może
czasem zająć miejsce w interesie widza. Tworzenie udanych filmów dokumentalnych Istnieje oczywista
różnica między raportowaniem „twardych” wiadomości biznesowych i miękkich wiadomości, a jeszcze
raz między raportowaniem historii a dokumentami. Graham Addicott przez wiele lat pracował jako
reporter biznesowy w londyńskiej firmie telewizyjnej Thames Television. Następnie założył własną,
nagradzaną i odnoszącą sukcesy firmę produkującą filmy dokumentalne First Freedom. W tym miejscu
Addicott wyjaśnia filozofię tworzenia biznesowych programów dokumentalnych w kontekście
wyprodukowania ponad 50 uznanych programów w ciągu dekady (a on wciąż to robi). Addicott mówi,
że sekret tworzenia rozrywkowego dokumentu biznesowego dla telewizji głównego nurtu jest próba
sprawienia, by wyglądało to tak mało o biznesie, jak to tylko możliwe. „Przez co nie mam na myśli, że
nie może być poważny, ani nie poradzić sobie z poważnym tematem” - mówi. „Powinien jednak starać
się unikać powielania zasięgu normalnych programów biznesowych i kanałów takich jak Bloomberg i
CNBC”. Oto przykład: wiadomości mogą dotyczyć Światowego Islamskiego Forum Ekonomicznego
(WIEF), koncentrując się na mówcach dnia i bieżących relacje dotyczące spraw mogą podjąć jedną z
debat i rozwinąć temat. Ale film dokumentalny musi próbować znaleźć inny kąt - być może podążając
za delegatem z jego kraju ojczystego lub patrząc na przemysł halal i tkactwo ,ewentualne debaty WIEF
mogą stanowić tło głównego wątku fabularnego. Dokument biznesowy powinien starać się dotrzeć do
jak największej liczby odbiorców, ale jednocześnie uznać, że odbiorcy różnią się od nadawcy do
nadawcy (dokument lub seria będzie bardzo różna w tonie i treści w BBC World News od tego w
Discovery Channel ). Dlatego ważne jest, aby podczas myślenia o przedmiocie, który ma być
rozwiązany, io tym, jak sobie z nim poradzić, myśleć o widzach: a także o stylu nadawcy, dla którego
będziecie tworzyć program - „Nie ma sensu sprzedawać czerwonego buta dla kogoś, kto zdecyduje się
kupić zielone. ”Wszystkie historie mają początek, środek i koniec; ale w przypadku filmów
dokumentalnych sekwencje otwarcia i zamknięcia są prawdopodobnie najważniejszą częścią całego

programu - są to sekwencje, które większość ludzi zapamięta, więc powinny być zarówno wizualnie,
jak i edytorsko silne. „Powiedz im, że powiesz im, powiedz im, a następnie powiedz im, że im
powiedziałeś” nie jest złą strukturą dla filmu dokumentalnego.
Uwaga Wielką przewagą filmów dokumentalnych nad typowymi wiadomościami biznesowymi jest czas
- czas na skonstruowanie argumentów za pomocą rozmówców, czas na umożliwienie „oddychania”
zdjęciom, czas na pozwolenie obrazom i rozmówcom opowiedzieć historię i czas na rozmyślanie nad
tym, co oglądają.

W tym celu fotografowanie i edycja muszą być bardziej rozważane - nie wystarczy napisać scenariusz i
po prostu umieścić zdjęcia tapet na słowach i wywiadach. Wszystko o dokumentach-zdjęciach,
komentarzach i rozmówcach musi wtopić się w całość. Planowanie ma kluczowe znaczenie, podobnie
jak rozpoznawanie miejsc, ludzi i zdjęć (znanych jako recces) dla programu dokumentalnego.
Raportowanie o biznesie dla telewizji
Nie jest nudne powtarzać powiedzenie, którego Addicott użył do wyjaśnienia, jak podejść do
biznesowego dokumentu; przeczytajcie więc jeszcze raz: „Powiedz im, że powiesz im, powiedz im, a
następnie powiedz im, że im powiedziałeś.” Tak więc, oto przypomnienie o kluczowych elementach
raportowania dla biznesu w telewizji. Pamiętaj też, jak dziennikarz telewizyjny powinien dostosować
swoje podejście do konkretnego medium telewizji i transmisji elektronicznej. Każdy reporter
biznesowy i finansowy pracujący w telewizji musi zadać istotne pytania „Dlaczego ludzie go oglądają?”
I „Co może osiągnąć?” Najważniejszą rzeczą, jaką ludzie chcą wiedzieć z historii biznesowej, jest „Jak
zarabiać na tym ? ”Dlatego ważne jest, aby reporter tworzył telewizyjne historie biznesowe, które
oferują„ wartość dodaną ”; profesjonalni odbiorcy mają numery, więc chcą komentarza i analizy
eksperckiej; a znaczenie gości w telewizji biznesowej nie może być lekceważone. Dobry reporter będzie
pamiętał, że historia to historia to historia; wykorzystywać podstawy „kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i
jak”, ułatwiając trudne i złożone historie finansowe; i pamiętaj, jak określić i zaadresować odbiorców.
Nieustannie badaj szczegóły tego, co telewizja biznesowa musi przekazać opinii publicznej, i określ
różnice w podejściu do odbiorców biznesowych lub ekonomicznych: wykorzystaj komentatorów do
tworzenia kopii zapasowych historii i gdzie zdobyć wykwalifikowanych pracowników; wykorzystanie
wywiadów telefonicznych, znaczenie zadawania właściwych pytań oraz zrozumienie, że poglądy i
nastroje napędzają rynki oraz jak wpływa to na źródła gości i / lub źródła wiadomości. Pamiętaj, że
pisanie dla telewizji biznesowej nie jest nudne, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak prawidłowo
napisać i skonstruować biznesową historię telewizyjną; pamiętaj o potrzebach swoich kolegów i
zaakceptuj znaczenie wprowadzenia musisz napisać o kotwicy; i dowiedz się, jak napisać pakiet
informacyjny „poza intro” za pomocą „grab (sound bite)” z pakietem i upewnij się, czy historia wymaga
gościa. Ćwicz, jak radzić sobie ze strukturyzowaniem pakietu wiadomości na papierze za pomocą
wywiadów nakręconych wcześniej, ustalając, jakie zdjęcia są wymagane i skąd będą pochodzić,
decydując, jak najlepiej zilustrować historię i znaczenie grafiki oraz decydując, czy historia wymaga
grafiki. Nic nie jest w kamieniu: „Złota reguła dziennikarstwa polega na tym, że nie ma złotej reguły”.
Brzmi znajomo, prawda? Ważne jest, aby podejmować pozytywne decyzje, ale nie bać się zmieniać
zdania. Zastanów się dokładnie, jak złożyć rozkazy, zdecydować, czy wywiad powinien się odbyć, i
zrozumieć, dlaczego dziennikarze rozmawiający z dziennikarzami na antenie zazwyczaj nie działają,
chyba że ustanawiają obecność. Wiele razy będziesz musiał działać pod presją i być przygotowanym,
jeśli program dotknie problemów. Pamiętaj, że ważne jest, aby dbać o swoich gości, informować
prezenterów i obsługiwać najnowsze wiadomości. Innymi słowy, dobry dziennikarz biznesowy będzie
przygotowany do reagowania na każdą sytuację.

Cenna lekcja
Pamiętam, kiedy po raz pierwszy zacząłem pracować w radiu komercyjnym. Byłem cubem, przybyszem,
neofitą. Pewnego wieczoru kończyłem montaż biuletynu informacyjnego o 17.30 i czułem się bardzo
zarozumiały i dumny z pracy, którą wykonałem, gdy dziennikarz ze starszego rocznika zapytał, kto wziął
kopię drutu z półki. Przekonałem się, że mam ja. Wyrwał mi papier z ręki i zawarczał, że nikt go nie
dotyka, z wyjątkiem seniora, który czytał główny biuletyn o godzinie 18:00. Miałem 30 sekund na
znalezienie wiadomości zastępczych, więc w desperacji złapałem pierwsze kawałki kopii, które
mogłem. Następnie spędziłem 5 minut czytając biuletyn informacyjny, który zawierał żywy opis
nawyków godowych bawołów w północnej Manitobie. Pamiętam, jak krople potu zaczynają spływać
po moim nosie, tym bardziej czytam tę fascynującą historię. Ale morałem jest to, że mimo bardzo
trudnej sytuacji udało mi się wykonać wiadomość i nauczyłem się cennej lekcji na temat procedury
newsroomu!
Jasna przyszłość dla wiadomości telewizyjnych
Dziwną rzeczą dla dziennikarza może być stwierdzenie, że pokój był siłą napędową wiadomości
biznesowych, gdy sama istota wiadomości jest oparta na konflikcie. Jednak zaprzestanie globalnego
konfliktu zbrojnego przez prawie trzy czwarte stulecia i upadek wielu autorytarnych rządów sprawiły,
że raportowanie biznesowe staje się coraz ważniejsze. Duża liczba krajów w Europie, Azji i Afryce
zaczęła rozwijać otwarte gospodarki rynkowe. Światowy handel przeżywa boom, pomimo
niepowodzeń sporadycznej recesji gospodarczej. W kraju liczba ludności i poziom życia wzrastają; i
więcej osób zainteresowało się inwestycjami tworzącymi bogactwo, takimi jak akcje i obligacje.
Wszystko to spowodowało stałe przesunięcie nacisku na wiadomości we wszystkich mediach od
śmierci i zniszczenia do reportażu z wiadomości biznesowych i gospodarczych. Dzięki postępowi
technologicznemu w dziedzinie komunikacji, takiej jak Internet, satelity, kamery telewizyjne i 24godzinne kanały informacyjne, raportowanie firm telewizyjnych szybko się rozwija. Rozwój mediów
gospodarczych i gospodarczych był silny i wygląda na to, że nadal tak będzie. Są to ekscytujące czasy
dla dziennikarzy w zawodzie dziennikarza, którzy chcą zostać dziennikarzami biznesowymi. W branży,
która zatrudnia mniej pracowników, rośnie liczba reporterów wiadomości biznesowych; a wraz z
ekscytującymi osiągnięciami w telewizji, wiadomości biznesowe to pole, które może ustawić wyścigi
pulsacyjne.
Kluczowe punkty
• Gdy gospodarka rozkwita, rośnie liczba odbiorców telewizji biznesowej. Kiedy pojawia się recesja,
odbiorcy telewizji biznesowej tracą.
• Pracownicy pracujący w telewizji biznesowej muszą mieć wspólny zestaw standardów redakcyjnych
i wizualnych, do których pracują.
• Pisanie dla telewizji biznesowej musi być uzupełnione doskonałą grafiką i techniczną magią.
• Rozróżniaj między twardymi i miękkimi wiadomościami, ale doceniaj obie są ważne.
• Podczas tworzenia biznesowego dokumentu pomyśl o publiczności, do której dążysz.

Agencje Newswire i ich rola
Agencje Newswire, znane również jako newswires, są niezwykle ważne dla dziennikarzy wiadomości
biznesowych, niezależnie od tego, czy pracują w gazetach, czy w przedsiębiorstwach elektronicznych.
Agencje Newswire informują o wydarzeniach, ogłoszeniach, statystykach ekonomicznych i innych
wydarzeniach istotnych dla rynków. Dziennikarze w tych organizacjach muszą być wyjątkowo
utalentowani, ekstra-analityczni, a przede wszystkim wyjątkowo ostrożni. Zwykle mają bliski związek z
biznesem, rządem, polityką, bankierami, pośrednikami i innymi członkami szerokiej społeczności
gospodarczej. To nie tylko dlatego, że przekazują wiadomości tysiącom punktów informacyjnych i
innych podmiotów, takich jak same banki; jest tak również ponieważ zarówno oni, jak i społeczność
biznesowa muszą mieć pewność, że otrzymają odpowiednie informacje.
JEDNE SŁOWO MOŻE ZROBIĆ WIELKĄ RÓŻNICĘ
Raz pominąłem jedno słowo z raportu w biuletynie Morning Business Report. Historia, którą złożyłem,
mówi, że domy kierownictwa wiodącego europejskiego producenta samolotów Airbusa zostały
zaatakowane w całej Europie w związku z pewnymi nieprawidłowościami w firmie. Historia pojawiła
się w telewizji o godzinie 06:00 w Stanach Zjednoczonych. Do 06.05 ludzie Airbus PR rozmawiali przez
telefon, gniewnie zaprzeczając tej historii. Brakowało mi jednego ważnego słowa: „dawny”. Byli to
dawni dyrektorzy, których domy zostały zaatakowane. Byłem bardzo szczęśliwym reporterem. Błąd,
choć niewielki, bardzo szybko został odebrany przez profesjonalnego widza. Mogliśmy poprawić błąd
w kilka sekund. Ale jeśli na przykład błąd dotyczył udziałów firmy, obrót mógł dotyczyć milionów
dolarów zmieniających właściciela. Przyznaję się do tego błędu i rzeczywiście wszyscy je popełniamy i
nadal będziemy je robić. Ale dokładność jest absolutnie niezbędna dla dziennikarzy newswire,
ponieważ wysyłają tysiące bitów istotnych informacji na temat firm, akcji, banków i cen; a jeden
niewłaściwy punkt dziesiętny może kosztować firmę fortunę. Ten incydent pokazuje również, że nawet
jeśli reporterzy uważają, że ich historia wychodzi na „martwą” publiczność, której nie mogą ani
zobaczyć, ani usłyszeć dziennikarze biznesowi, są uważnie słuchani przez osoby z sektora finansowego
i nie tylko. Dziennikarze biznesowi mają ogromną publiczność i wymagającą - co odróżnia ich od
zwykłych reporterów wiadomości o stawkach za dokładność.
Agencje Wielkiej Tójki Newswire
Jednym z najlepszych dziennikarzy agencji prasowych, z którym kiedykolwiek pracowałem, był redaktor
Dow Jones. Randy Walerius to Amerykanin, który w tym czasie pracował w biurze Dow Jones / Wall
Street Journal w Londynie. Wrócił na ziemię amerykańską w Waszyngtonie, pracując ze specjalistyczną
jednostką rządową dla Bloomberga. Jego zdaniem na temat znaczenia newswires jest to, że agencje
takie jak Reuters, Bloomberg News i Dow Jones należą do największych organizacji informacyjnych na
świecie i przetrwały presję ekonomiczną ostatnich dwóch dekad lepiej niż wiele gazet i czasopism.
Powód jest prosty. W różnym stopniu te trzy firmy dostarczają informacje i informacje na rynki
finansowe i pobierają za to wysoką cenę. Największe agencje finansowo-informacyjne zajmują się
sprzedażą szerokiej gamy produktów. Dow Jones - część News Corp - publikuje The Wall Street Journal
oraz inne gazety i czasopisma. Bloomberg jest właścicielem Bloomberg Business Week.Reuters jest
częścią Thomson Reuters, firmy posiadającej specjalne publikacje dla prawników i innych specjalistów.
Wszystkie trzy firmy obejmują nie tylko rynki biznesowe i finansowe, ale także politykę, sport, kulturę
i inne. Jednak dla grup dyskusyjnych w tych firmach ich chleb i masło pochodzi z informacji o sprzedaży
na rynki finansowe: akcje, obligacje, towary i rynki walutowe. W rzeczywistości wzrost agencji od lat
80-tych i ich odporność dziś śledzą wzrost rynków finansowych na całym świecie. Sektor finansowy jest
znacznie większy w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii niż kiedyś; i jest obecny w takich

miejscach jak Chiny, Rosja, Indie i Brazylia, gdzie praktycznie nie istniał. Instytucje finansowe są skłonne
płacić dużo pieniędzy za wiadomości, które mogłyby zmienić wartość bilionów dolarów aktywów.
Rola agencji Newswire
Aby konkurować na tym rynku i uzasadniać wysokie opłaty abonenckie, agencje konkurują
bezwzględnie na szybkość, a ich wiarygodność zależy od dokładności. Sukces jest często mierzony jako
ułamek sekundy szybszy niż konkurenta. Jeśli jeden klient na rynkach finansowych otrzyma wiadomość
nieco wcześniej niż inny, ten klient lub bardziej prawdopodobne, że komputery tego klienta - mogą
kupić lub sprzedać instrument finansowy po lepszej cenie. Przewaga cenowa znika, oczywiście, gdy cały
rynek reaguje na te same informacje. Setki milionów, a nawet miliardów dolarów wartości transakcji
mogą mieć miejsce z powodu wiadomości, że amerykański bank centralny na przykład zmienia stopy
procentowe lub że jedna firma składa ofertę kupna innej firmy lub że Arabia Saudyjska wzrośnie lub
zmniejszyć produkcję ropy, lub że polityka gospodarcza Chin zwiększy popyt na miedź. Serwis
informacyjny, który dostarcza te informacje swoim klientom, daje klientowi przewagę rynkową.

Zasada kciuka 20 lat temu regułą było to, że przedsiębiorca, który otrzymał informacje trzy sekundy
przed tym, jak inni na rynku mieli wystarczająco dużo czasu, aby działać w oparciu o tę wiadomość,
kupując lub sprzedając odpowiednie akcje, obligacje, towary lub waluty. Dzisiaj, kiedy większość
transakcji jest wykonywana przez szybkie komputery, czas działania jest ograniczony do milisekund.

Głównymi klientami trzech największych agencji finansowych - Dow Jones, Reuters, Bloomberg - są
banki, fundusze hedgingowe, firmy i inne instytucje finansowe. Wiadomości docierają do nich przez
terminale komputerowe, które również przenoszą ogromne ilości danych i innych danych finansowych.
Komputery mają również funkcję manipulowania tymi danymi w wykresach i innych narzędziach, aby
pomóc handlowcom myśleć o cenach. Dla handlowców, którzy korzystają z terminali, wiadomości
zazwyczaj zajmują mniej miejsca na ekranie niż dane. Ale wiadomości są nadal niezbędne dla wielu z
nich.
Uwaga Potężne komputery mogą przetwarzać coraz większe ilości informacji i znajdować połączenia
między pozornie niepowiązanymi elementami. To zwiększyło apetyt rynku na informacje w ostatnich
dziesięcioleciach. Firmy, które kiedyś koncentrowały się na rynkach krajowych, są obecnie dotknięte
działaniami po drugiej stronie świata. Fundusze emerytalne inwestują swoje pieniądze w aktywa
finansowe lub fizyczne w wielu krajach. Spowolnienie gospodarcze w USA zaszkodzi chińskiemu
eksportowi. Susze w Rosji mogą podnieść globalne ceny pszenicy. Europejskie przepisy dotyczące
emisji dwutlenku węgla mogą zwiększyć koszty dla amerykańskich linii lotniczych

Ta informacja jest tak istotna, że firmy posiadające te agencje newswire mają jedne z największych na
świecie zespołów redakcyjnych. Reuters i Bloomberg mają po około 2400 specjalistów od wiadomości
w biurach na całym świecie. Dow Jones, w tym The Wall Street Journal, ma prawie 2000. Reuters,
Bloomberg i Dow Jones umieszczają swoich pracowników w biurach na całym świecie, aby gromadzić
i publikować statystyki gospodarcze rządów i banków centralnych, raporty o zarobkach i inne
ogłoszenia firm, warunki pogodowe i plony, poziom wody w rzekach i strajki w portach, sprzedaż
samochodów i zamówienia samolotów i wiele więcej. Obejmują one również wybory, konflikty zbrojne,
niepokoje społeczne i - ponieważ ludzie pracujący na rynkach finansowych lubią gry - sport.
Dziennikarze szukają wywiadów z bankierami centralnymi, ministrami finansów, dyrektorami

generalnymi, zarządzającymi funduszami private equity i innymi osobami, które mogą zaoferować
wgląd w ceny finansowe. Stany Zjednoczone, Europa i Japonia mają największe gospodarki, a więc
znajdują się w nich największe centra rynkowe i większość największych firm na świecie. Największe
biura trzech agencji są zatem prawdopodobnie w Nowym Jorku, Londynie i Tokio oraz innych dużych
miastach. Ale Moskwa, Pekin i Dubaj same w sobie stały się centrami rynkowymi. Reuters ma personel
w około 150 krajach. Bloomberg ma prawie 150 biur w 72 krajach. Im dalej biuro agencji jest od
nowoczesnego rynku finansowego, tym więcej wysiłku dziennikarze będą musieli włożyć w uzyskanie
odpowiednich wiadomości. Dziennikarze w Londynie i Berlinie otrzymują większość informacji w
formie elektronicznej, szybko je przetwarzają i odsyłają do swoich subskrybentów. Dziennikarze na
Wybrzeżu Kości Słoniowej mogą podróżować przez pas kakaowy, aby poznać, jak wygląda plon; ci z
Wietnamu mogą zrobić to samo, aby ocenić uprawę kawy.
OSĄD WIADOMOŚCI
Jednym ze sposobów myślenia o osądzie wiadomości w tych agencjach jest pytanie, czy informacja
może zmienić cenę akcji, obligacji, towaru lub waluty - lub pochodne tych aktywów. Jeśli odpowiedź
brzmi: tak - a może tylko - to nowości. Reporter, który uzyskuje informacje, ma płacone, aby szybko i
dokładnie go złożyć. Nagłówek zawiera informacje przydatne do działania i często wystarcza sam w
sobie dla potrzeb klientów rynku finansowego. Znaczenie rynkowe jest oczywiste w przypadku 60
postaci nagłówków gazet: „Bank of England podnosi stopy procentowe 25 punktów bazowych”, „Chiny
planują zwiększyć akcję kredytową banków” lub „Toyota podnosi prognozę sprzedaży samochodów w
2013."
Rządy i firmy jako źródła wiadomości
Głównymi źródłami wiadomości są rządy i firmy. Raporty rządowe na temat działalności gospodarczej,
takie jak inflacja i sprzedaż detaliczna i bezrobocie, a także komunikaty rządu dotyczące polityki,
zapewniają stały strumień informacji, które agencje informacyjne muszą przekazywać swoim klientom.
Raporty korporacyjne dotyczące zysków, przejęć i sprzedaży oraz innych działań zapewniają jeszcze
szybszy przepływ informacji, ponieważ na świecie jest znacznie więcej firm niż rządów. W
zaawansowanych gospodarkach rządy publikują raporty ekonomiczne w regularnych odstępach czasu
i zgodnie z ustalonymi zasadami, często w tak zwanym „zamachu”. Dziennikarze są dosłownie
zamknięci w pokoju i nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym. Mają około pół godziny na
przetrawienie materiału w raporcie rządowym. W określonym czasie otwierają się linie komunikacyjne
i dziennikarze wysyłają je na rynki. W ciągu pół godziny dziennikarze muszą być w stanie zidentyfikować
główne wiadomości, wykryć nieoczekiwane treści w danych ekonomicznych, sformułować nagłówki
zawierające główne punkty i napisać krótkie historie, aby to potwierdzić. Pomyślmy na przykład o
raporcie rządowym na temat inflacji publikowanym co miesiąc. Dziennikarz w zamknięciu określi
główne nagłówki, które wyglądają mniej więcej tak: Czerwiec Ceny wzrosły o 0,2 proc. Od maja, 1,7
proc. Od czerwca ubiegłego roku lub bez energii, czerwiec Inflacja wynosiła 0,1 proc. Od maja, 1,4 proc.
Od czerwca ubiegłego roku Dziennikarze będą przeszukuj także raport rządowy, aby znaleźć inne bryłki
informacji, które mogą zainteresować rynki. Tempo wzrostu cen żywności i mieszkań może być warte
dodatkowych nagłówków. Zanim linie komunikacyjne zostaną otwarte, dziennikarz sformułuje tyle
nagłówków, ile będzie to konieczne, a także opowieść, która poprze te nagłówki. W tej historii
dziennikarz doda kontekst, być może wyjaśniając, dlaczego ceny energii były czynnikiem w tym
miesiącu lub dlaczego rynek jest zainteresowany żywnością lub mieszkaniem.
DOKŁADNOŚĆ JEST KLUCZEM
Ponieważ dokładność jest tak ważna dla tej pracy, agencje starają się ją zapewnić. Zazwyczaj mają
politykę, która mówi, że żaden nagłówek ani historia nie może być opublikowana bez drugiego

czytelnika - „drugiego zestawu oczu” w żargonie agencyjnym. A ponieważ prędkość jest tak ważna,
drugi czytelnik może stać za pisarzem i czytać materiał na jego ramieniu. To są minimalne standardy.
Wiele historii czytanych jest przez kilku redaktorów; i najbardziej wrażliwe historie - te, które mogą
zaszkodzić reputacji lub pracy dochodzeniowej, które mogą mieć szeroki wpływ na wiele rynków - będą
prawdopodobnie odczytywane nawet kilkanaście razy lub więcej, w tym przez własnych adwokatów
zniesławienia.
Współczesne firmy - przynajmniej te notowane na nowoczesnej giełdzie papierów wartościowych podobnie uwolnią zarobki na zasadach ustalonych przez ich regulatorów, choć rzadko jest to tak
skomplikowane, jak zamknięte pomieszczenie. Firmy przesyłają raport o zarobkach lub ogłoszenie
przejęcia lub inne opracowanie do głównych agencji informacyjnych, które z kolei przekazują główne
punkty na rynki. Podobnie jak w przypadku wiadomości gospodarczych rządu, dziennikarze muszą
poruszać się bardzo szybko, aby określić, co rynek chce wiedzieć, sformułować niezbędne nagłówki i
historię oraz opublikować. Zarówno w rządowych wiadomościach gospodarczych, jak iw raportach
firm, dziennikarze agencji finansowych odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej strukturze regulacji
finansowych. Obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji, które powinny być
dostępne tylko dla kilku osób - jest nielegalny na wielu rynkach. Dostając duże ilości informacji do
dużych grup handlowców w tym samym czasie, agencje zmniejszają prawdopodobieństwo, że
jakikolwiek konkretny uczestnik rynku uzyska informacje za pośrednictwem nielegalnych kanałów i
wykorzysta je do opłacalnego handlu. Podobnie jak w przypadku najbardziej renomowanych
organizacji informacyjnych, finansowe agencje informacyjne starają się nie dopuszczać do wycieku
treści na rynek przed ich opublikowaniem. Ta postawa wynika nie tylko z chęci zapewnienia
integralności zawartości; napędza go również świadomość, że uczestnicy rynku mogą wykorzystać
nawet pozornie nieszkodliwe informacje do osiągnięcia zysku. Agencje bardzo poważnie podchodzą do
tej odpowiedzialności.
Rola dziennikarza w agencjach informacyjnych
Agencje mają zespoły dziennikarzy ze specjalistyczną wiedzą. Eksperci ekonomiczni wiedzą, gdzie
szybko znaleźć wiadomości w raporcie rządowym, a dziennikarze przypisani do firm
ubezpieczeniowych wiedzą, gdzie szukać informacji o firmie w kluczowych informacjach. Dziennikarze
towarowi będą mieli podobną znajomość podaży i popytu na rzeczy takie jak olej, cyna, pszenica lub
ryż. Eksperci o stałym dochodzie sprawdzają emisję obligacji i trendy stóp procentowych. Zasięg
walutowy wymaga wiedzy o siłach ekonomicznych, które będą powodować, że inwestorzy przechodzą
z jednej waluty na drugą. W ostatnich dziesięcioleciach, gdy Internet stał się powszechny, komputery
stają się coraz ważniejsze w wykonywaniu zadań, które były wcześniej wykonywane przez dziennikarzy
lub wcale. Komputery mogą skanować raporty od rządów lub firm w kilka sekund, znajdując słowa,
które mają znaczenie, a nawet wyciągają wnioski z tych słów o tym, czy sygnalizują, czy kupić, czy
sprzedać konkretny instrument finansowy. Jeśli bankier centralny wygłosi przemówienie, w którym
wielokrotnie - i być może nieoczekiwanie - mówi, że jest „optymistyczny” w kwestii gospodarki, wielu
handlarzy rynkami finansowymi wiedziałoby, co kupować i sprzedawać bez jakiejkolwiek ilościowej
pomocy dotyczącej znaczenia optymizmu.
Przykład Kilka lat temu agencje i rynki uważnie obserwowały wypowiedzi Europejskiego Banku
Centralnego, aby sprawdzić, czy bank „niepokoi się” inflacją lub „bardzo zaniepokojony” inflacją. W
tym scenariuszu tylko jedno słowo było mniej lub bardziej potrzebne do określenia, czy bank zmienił
sposób myślenia i politykę, która wyniknie z tego myślenia.

Zarówno w formie uporządkowanej, jak i skomputeryzowanej - tak jak dziś publikuje się tak wiele
informacji, dziennikarze w finansowych serwisach informacyjnych mają wiele okazji, aby przejąć
inicjatywę i znaleźć własne historie. Wiele wydarzeń jest wciąż nieoczekiwanych. Eksplodują szyby
naftowe, huragany zamykają porty, choroby uderzają w rośliny lub zwierzęta lub ludzi, naukowcy
dokonują nowych odkryć, które mają potencjał komercyjny, a firmy rzucają wyzwanie firmom. Nie tak
dawno firmy takie jak Google i Facebook nie istniały. Dziś otrzymują oni szczególną uwagę od rynków
finansowych i agencji finansowych, które obsługują te rynki. Dziennikarze muszą szukać rzeczy, które
nie są ogłaszane oficjalnymi kanałami. Przeprowadzają wywiady z urzędnikami państwowymi,
dyrektorami firm, zarządzającymi funduszami i innymi osobami, aby uzyskać wiadomości i informacje,
które będą interesujące dla ich odbiorców na rynku. Czytają raporty, odwiedzają fabryki, oglądają
trendy konsumenckie i wiele więcej. Jeśli na przykład raporty finansowe rosyjskiej firmy energetycznej
pokazują brak inwestycji w nowy sprzęt przez wiele lat, dziennikarz może wyciągnąć wniosek, że firma
będzie w stanie produkować mniej energii w przyszłości. Zainteresowane będą rynki energii na całym
świecie. Albo, jeśli urzędnik europejskiego rządu w wywiadzie powie, że Unia Europejska powinna
rozważyć podatek od transakcji finansowych, dziennikarz będzie mógł powiedzieć rynkowi o
potencjalnym dodatkowym koszcie prowadzenia działalności, który spadnie na tysiące instytucji
finansowych i firm oraz osoby. Aby sprostać wymaganiom tak wielu obszarów, które wymagają tak
dużej wiedzy specjalistycznej, finansowe agencje informacyjne muszą koordynować swoich własnych
dziennikarzy, aby upewnić się, że ekspertyza jest skutecznie wdrażana. Może to wymagać współpracy
między dziennikarzami energetycznymi na całym świecie lub może wymagać współpracy dziennikarzy
w jednym biurze, którego zadania zwykle nie pokrywają się.
Wskazówka Dla początkujących dziennikarzy finansowe agencje informacyjne należą do jasnych
świateł w branży informacyjnej. Ich szeroki zasięg oznacza, że agencje potrzebują dziennikarzy o
znacznie szerszym zakresie umiejętności niż większość gazet, a ich globalny zasięg oznacza, że
wykwalifikowani dziennikarze z niezbędnymi umiejętnościami językowymi mogą znaleźć możliwości,
które nie są tak łatwe do zdobycia w innych częściach wiadomości biznes
Znaczenie zdjęć
Większość dużych agencji informacyjnych ma teraz telewizyjne ramię. Karmią wiadomości ze
zdjęciami. Jednym z problemów tych agencji prasowych, a zwłaszcza niektórych mniejszych serwisów,
jest posiadanie treści wideo, które mogą być wykorzystane do zilustrowania historii w atrakcyjny
sposób. Reuters miał kiedyś ogromną bibliotekę filmów i wideo, ale nawet ta ogromna agencja była
zmuszona do recyklingu tego samego starego materiału z dolarów lub funtów z pras, fasad Banku
Anglii, giełdy w Hongkongu, lub Wall Street i rytuał zamknięcia na parkiecie w Nowym Jorku. Te zdjęcia
były znane jako „tapeta”. Opowieść była zawarta w scenariuszu oraz w wywiadach lub ugryzieniach
ekspertów finansowych. Ale jak zauważa Jim Boulden, londyński korespondent CNN, telewizja jest
medium obrazowym. Opowieść zależy w takim samym stopniu, jeśli nie więcej, od jej wizualnego
wpływu, jak od treści skryptu. Trzy duże agencje newswire mają setki korespondentów na całym
świecie. Ale nawet dla nich zbieranie materiału wideo na każdą okazję i każde wydarzenie jest o krok
za daleko. To ograniczenie spowodowało powstanie agencji fotograficznych, które omawiam w
następnej części

Pobieranie zdjęć
Obrazy są istotną cechą dziennikarstwa. Pomagają opowiedzieć historię. Obrazy - wideo lub fotografie
- mogą ożywić historię, podczas gdy słowa wymagają uzupełnień, aby wzmocnić szczegóły opowieści.
Niezależnie od tego, czy chodzi o sedatywne otwarcie parlamentu, czy przerażającą historię katastrofy
lotniczej, obrazy ożywiają historię i są ważne dla opowiedzenia opowieści. Wiadomości ogólne
wymagają zdjęć i filmów, aby zilustrować historię i fotoreportaż stał się ważnym ramieniem
dziennikarstwa. Fotoreporterzy (a termin ten obejmuje wideo) pomagają w interpretacji wydarzeń i
przekazywaniu informacji wartych opublikowania za pomocą nieruchomych lub ruchomych obrazów,
wykorzystywanych w połączeniu z opowiadaniem pisanym lub czasem samodzielnie z podpisem.
Niektóre programy telewizyjne uruchamiają nawet sekwencje opowieści wideo, bez komentarza zwykle z napisem „No Comment” - opierając się na ruchomych obrazach, aby opowiedzieć historię na
własną rękę.
Wiadomości przez obrazy
Fotoreporterzy „piszą” za pomocą kamery i rozpowszechniają wydarzenia informacyjne poprzez
obrazy. Redaktorzy starannie wybierają zdjęcia z pierwszej strony, aby przyciągnąć czytelników, ale
wykorzystują także zdjęcia, aby zilustrować mniej ważne wydarzenia za pomocą strzałów w głowę i
ramiona tematu fabuły. Redaktorzy twierdzą, że fotografie w dziennikarstwie informują, edukują i
oświecają czytelników na temat bieżących problemów i zwiększają wiarygodność opowiadań,
potwierdzając autentyczność wiadomości i potwierdzając, że wydarzenie rzeczywiście miało miejsce.
Rzeczy nie zawsze są tym, czym się wydają
Jako redaktor subskrybowałem Columbia Journalism Review, wyprodukowany przez studentów
doskonałej szkoły dziennikarskiej na nowojorskim Columbia University. Cechą Przeglądu było
pokazanie zdjęcia, które pojawiło się w wielu publikacjach z całego świata, z różnymi napisami
używanymi do tego samego zdjęcia. Jednym z przykładów było zdjęcie odrzutowca Boeinga 737
stojącego na pasie startowym. Napisy różniły się od „Porywacze trzymają zakładników na pokładzie
nowojorskiego samolotu” do „Boeing zaprezentował swój nowy samolot krótkodystansowy”. Zdjęcia
do wiadomości biznesowych mogą się bardzo różnić. Zwłaszcza w telewizji szeroko stosowane są tępe
zdjęcia banków, fabryk i centrów handlowych. Ale kiedy opowiadamy o finansowych kosztach zdarzeń
naturalnych, takich jak huragany, pożary lasów lub niszczycielskie burze śnieżne, obrazy mogą być
bardzo dramatyczne i powodować ,że historia ożywa. Radio jest tutaj biednym kuzynem, ale prawie
wszystkie inne media mogą dobrze wykorzystać obrazy. Ważne jest, aby każdy dziennikarz traktował
wybór obrazów z wyczuciem, aby nie powstało fałszywe znaczenie, a etyka nie została naruszona.
ETYKA W FOTOGRAFII
Etyka odgrywa ogromną rolę w zapewnieniu, że ten ideał - informowany, edukowany i oświecający w
fotografii dziennikarskiej - jest spełniony. Redaktorzy mogą czasami być okrutni w manipulowaniu
zdjęciami. Jedna brytyjska gazeta, na przykład opublikował fotografię Cherie Blair, żony byłego
premiera Wielkiej Brytanii. Obraz przedstawia panią Blair na platformie głośnika, na której znajdują się
dwie małe flagi. Zdjęcie sprawiało, że wydawało się, że z jej głowy wystają dwa rogi, nadając jej
satanistyczny wygląd. Jeden felietonista, widząc to zdjęcie, nazwał dobrą kobietę „The Wicked Witch”,
a nazwa utknęła. Redakcja musi również uważnie śledzić zdjęcia zrobione na telefonach przez
dziennikarzy obywatelskich. Te zdjęcia nie zawsze są tym, za co się uważają. Pomimo tych ostrzeżeń
fotoreportaż - zarówno zdjęcia, jak i wideografia - może, wykorzystując odpowiedzialnie, uczynić
historię wiadomości bardzo atrakcyjną dla czytelnika i widza. Dopóki jest uczciwy, obraz może być
rzeczywiście wart tysiąca słów.

Wyzwanie pozyskiwania zdjęć
Simon Brooksbank jest redaktorem naczelnym dla europejskiego biura Getty Images, gigantycznej
amerykańskiej agencji fotograficznej o godnej pozazdroszczenia reputacji. Wstąpił jednak do działu
agencji telewizyjnych w Reuters, pracując nad programem finansowym o nazwie Raport finansowy.
(Raport finansowy został skrócony do FINREP, a więc był znany w Reuters przez dekadę.) Program ten
był przeglądem ważnych wiadomości biznesowych, gospodarczych i finansowych tygodnia i był
transmitowany do stacji telewizyjnych klientów o godzinie 03:00 w sobotę pora. Czas był podyktowany
czasem zamknięcia nowojorskiej giełdy, który wynosił 2100 GMT, więc ostateczne szczegóły programu
musiały zostać zebrane, skrypty i skoordynowane po tym czasie, zanim zostaną wysłane przez satelitę
do ponad 80 Stacje telewizyjne na całym świecie.
Program był nadawany z podzielonym utworem. Podzielony utwór to raport wideo, który jest tworzony
z komentarzem w języku angielskim, ale jest sformatowany w taki sposób, że redakcja klienta może
zignorować angielski lektor i mieć własny czytnik wiadomości, który zapewnia komentarz, czytając
dostarczony skrypt. Brooksbank był asystentem producenta w serialu, a jego zadaniem było
upewnienie się, że dostępny jest odpowiedni film, aby „zakryć” skrypt. To nie musi być zbyt
skomplikowane dla pakietu informacyjnego 2'40 ", ale przez półgodzinny program był koszmarem.
Skrypty programu zaczęły się w czwartki. Wiadomości z tygodnia zostały zebrane i wydarzenia mogą
się zdarzyć. Brooksbank pomógł badać historie, omówił znaczenie każdego ze mną i pomógł stworzyć
porządek biegowy.
Uwaga Moja rola była rolą producenta. Innymi słowy, jeśli w programie były jakieś błędy, to była to
moja głowa na bloku z ostrymi redaktorami liniowymi w biurach schowana z dala od rozkoszowania się
salą informacyjną i możliwością odcięcia w przypadku popełnienia błędów.
Ale Brooksbank miał również trudną pracę polegającą na pozyskiwaniu treści graficznych z treści
wideo, które były następnie przechowywane w bibliotece Reutersa. Wszystkie wiadomości wideo od
korespondentów, ekip filmowych, stacji telewizyjnych klientów i niezależnych producentów zostały
zarejestrowane, zarejestrowane i umieszczone w ogromnej bibliotece. W przypadku FINREP
Brooksbank przetrawiałby historie, przeglądał skatalogowane wideo i wiadomości z tygodnia oraz
zaczął kompilować dostępny materiał, który byłby odpowiedni do „malowania” na skrypcie. Miał także
dostęp do wielu wówczas firm PR i VNR (wideo prasowych), które rozpowszechniały materiały wideo
za darmo w mediach w celu uzyskania ubezpieczenia dla swoich klientów. Ten materiał VNR był darem
niebios, ponieważ jego producenci chcieli zobaczyć zdjęcia produktów swoich klientów, które mogą się
wahać od samochodów po samoloty. Było to wspaniałe źródło treści, ponieważ zostało dobrze
zrobione, zmontowane i zaprezentowane i mogło się różnić w zależności od branży motoryzacyjnej do
zaawansowanej techniki i drukowanych banknotów do ziaren kawy. Ponieważ FINREP był programem
kierowanym głosem, był to przypadek malowania obrazów nad skryptem, aby najlepiej zilustrować to,
co było zgłaszane. Sztuczka polegała na tym, aby nadal szukać więcej tego samego, ponieważ trzeba
było unikać monotonnego powtarzania, aby utrzymać show w świeżości. Brooksbank musiał dostarczyć
nam wielu różnych zdjęć, na przykład ziaren kawy, które były zbierane, więc nie czułem się tak,
jakbyśmy robili to samo. Kiedy znalazł dobre klipy, skompilował je na taśmach głównych (wtedy Beta
SP) i po prostu kontynuował tworzenie archiwum. Cały ten materiał został zebrany w ciągu dwóch dni,
a aktywność w celu uzyskania odpowiednich zdjęć stała się bardziej szalona w miarę upływu godzin w
piątek. Gdyby na przykład huragan zaczął niszczyć gdzieś na świecie w okolicach kolacji, to Brooksbank
musiał pogonić zdjęcia, próbując ustalić, czy nadejdą na satelitę na czas, aby wykorzystać je w
nieuniknionej historii cen kawy lub historia ubezpieczeniowa Lloyds’a związane ze szkodami, które
stworzyły burze. Ale to było wtedy. To pochodzenie doprowadziło Brooksbank do pracy jako
producenta wykonawczego w Getty Images, jednym z wiodących dostawców obrazów i wideo.

Prezentacja jest kluczem
Dzisiaj treść raportów biznesowych nie zmieniła się tak bardzo, ale Brooksbank zgadza się z Jimem
Bouldenem, że oczekiwania widzów są wyższe, jeśli chodzi o wartości produkcji. Treści są łatwiejsze do
zdobycia teraz, gdy żyjemy w globalnej wiosce, więc nie ma usprawiedliwienia dla niskiej jakości
prezentacji i wideo. Brooksbank mówi: „To sprawia, że polowanie na najlepsze treści ekscytujące emocje związane z pościgiem jak to było… a kiedy znajdziemy wyjątkowego filmowca w jakimś
odległym regionie, który ma unikalne treści, które rzadko są spotykane, kto chce nawiązać współpracę,
to dobry dzień. ”
Uwaga Wśród wielu producentów wiadomości od dawna panuje przekonanie, że amerykańska
telewizja rozumie prezentację wiadomości raczej lepiej niż ich brytyjscy odpowiednicy, ale Brytyjczycy
zwracają większą uwagę na treść wiadomości. Często brałam udział w gorących debatach na temat
prawdziwości tego poglądu, a moja osobista opinia jest taka, że dwie kultury wiadomości zbliżyły się
do siebie w ostatnich latach.
Możliwość szukania wiadomości
Treści wiadomości, niezależnie od tego, jak dobre, nie przyciągną widza, a na pewno nie zwrócą uwagi
widza. Ale publiczność jest często bardziej wyrafinowana, niż przyznaje się do tego zawód, a sama
prezentacja nie zatuszuje niechlujstwa dziennikarstwa, złych sprawozdań i naiwnego wyboru historii.
Teraz, gdy dostęp do setek kanałów telewizyjnych jest dostępny, widz i Ty możesz „robić zakupy i
porównywać”. Kanały informacyjne, dedykowane wyłącznie dla biznesu, takie jak CNBC lub ogólne
wiadomości z treściami biznesowymi, jak w BBC World News, są powszechne na ekranach telewizorów
. Uważnie obserwuj, dokonuj porównania i obie oceniaj, czy debata na temat treści i prezentacji jest
nadal aktualna i zobacz, który kanał informacyjny stanie się twoim ulubionym po obejrzeniu debaty.
Dzisiaj zadaniem Brooksbanku jest zapewnienie, aby nadawca miał jak najszerszy zasięg wyboru
ruchomych obrazów lub „obrazów”. Ma swojego odpowiednika w Getty, który zajmuje się fotografią
nieruchomą, a to ustawienie jest prawie takie samo we wszystkich innych dużych agencjach: Reuters,
Associated Press Television News (APTN) i Agence France -Presse. Istnieją setki innych mniejszych
agencji informacyjnych i niektóre oparte na żądaniach krajowych, takich jak rosyjska RIA Novosti i
chińska Xinhua.
Jak działają Getty Images i inne agencje fotograficzne
Jak te agencje zbierają swoje zdjęcia z wiadomościami z całego świata? Po pierwsze, Getty Images, na
przykład, ma 90 milionów nieruchomych obrazów i 1,3 miliona klipów wideo dostępnych na swojej
stronie internetowej i jest dostępne w ponad 100 krajach. Ten tom wyraźnie rośnie wraz z
przesyłaniem nowych zdjęć i filmów. Zdjęcia i wideo są wyświetlane w wiadomościach, sporcie,
rozrywce i kreatywnym magazynie. Zdjęcia i zdjęcia są bardziej odpowiednie do funkcji niż wiadomości.
Organizacje prasowe (a także agencje reklamowe, filmowcy, producenci dokumentów i inni) mogą
przeszukiwać witrynę w różnych kategoriach w poszukiwaniu obrazów, które chcą, i kupować je online,
gotowe do użycia w biuletynie informacyjnym lub dokumentalnym.Nowoczesna technologia
udostępniła tę możliwość na żądanie. Ale kiedy po raz pierwszy pracowałem w Reuters, korespondenci
nadal kręcili historię na wideo (bardzo rzadko na filmie, w zależności od kraju, w którym rozgrywała się
historia), jadąc na lotnisko, przekazując film pilotowi przyjaznej linii lotniczej, a tym samym „wysyłamy
go pocztą lotniczą” do Londynu, Paryża, Nowego Jorku lub innego ważnego centrum informacyjnego.
Kurier czekałby wtedy na wybranym lotnisku, żeby przerzucić taśmę do redakcji, gdzie byłaby
edytowana i podawana codziennie do różnych krajów. Reuters, na przykład, wysyłał codzienny kanał
zawierający pół tuzina lub więcej artykułów za pośrednictwem satelity do Ameryki Łacińskiej - film
został dokładnie zredagowany i napisany do użycia. Ale opóźnienia były oczywiste. To, co wydarzyło

się dzisiaj, może nie dotrzeć do odległych stacji telewizyjnych aż pojutrze, więc wiadomości na
zdjęciach były zawsze nadawane po fakcie. Dla wiadomości biznesowych było to katastrofalne,
ponieważ, jak dowiesz się z innych pozycji w tej książce, biznes wiadomości muszą być niemal
natychmiastowe, aby rynki finansowe mogły zdecydować, gdzie pójść pieniądze.
Uwaga Natychmiastowa dostępność stała się atrakcyjną opcją dla organizacji wiadomości i wiadomości
biznesowych, zwłaszcza że koncepcja „najświeższych wiadomości” została przyjęta przez prawie
wszystkich globalnych nadawców wiadomości.
Dzisiaj Getty jest przedstawicielem innych agencji giełdowych z około 35 milionami wyszukiwań treści
każdego miesiąca. Agencja ma więc zespoły kreatywnych naukowców, którzy opracowują listy treści,
których ludzie szukają, ale których nie mogą znaleźć. Jest to tłumaczone przez redakcję na
wyszukiwanie, rozwijanie i wyświetlanie różnych wersji obrazów już na stronie, ale pod innym kątem.
Dzięki temu redaktorzy Getty mogą być bardzo konkretni, jeśli chodzi o gromadzenie danych
potrzebnych do lepszego spełnienia wymagań rynku i uzupełnienia luk w treści. Dane są gromadzone i
zestawiane przez badaczy, którzy następnie informują redakcję o tym, gdzie, kiedy lub czy należy
zmienić nacisk na treść. Trendy sprawiają interesującą lekturę, zwłaszcza dla redaktorów i wydawców,
którzy muszą wiedzieć, czym jest ich czytelnictwo lub oglądalność i jak się zmienia. Na przykład w 2013
r. Głównymi obszarami zainteresowania były Brazylia, Japonia i regiony niemieckojęzyczne, gdzie popyt
na treści ogromnie wzrósł.
Informacje o trendach mogą być ogólne - na przykład, który region wymaga jakich obrazów. Ale
redaktorzy wiedzą dokładnie, co jest potrzebne i skąd. Dzięki temu mogą oni kierować reklamy do
konkretnych producentów, którzy mogli nakręcić filmy lub filmy dokumentalne w tych krajach, a
następnie przekonać ich do zmiany miejsca i zamiany roli klienta na dostawcę, oferując w zamian część
materiału, który nakręcili na sprzedaż w Getty
CO ZROBIĆ Z DODATKOWYM MATERIAŁEM
Często producenci i reżyserzy filmów dokumentalnych nigdy nie sądzą, że przydatny jest dodatkowy
materiał, który sfilmowali (a niektóre firmy kręcą stosunek 15: 1 - czyli na każdą minutę użytego filmu,
strzelają przez 15 minut). Na przykład obrazy małp huśtających się na drzewach mogą być bardzo
przydatne dla wiadomości, które dotyczą zdziesiątkowania lasów deszczowych. Klienci często mają
określone rodzaje treści, o których nigdy nie myśleli, że mają jakąkolwiek wartość wykraczającą poza
produkcję, dla której były pierwotnie przeznaczone.
Utrzymywanie aktualnego obrazu
Jak zauważono w części 11, „tapetowanie ścian” historia biznesowa nie jest już akceptowalna.
Wiadomości biznesowe są obecnie głównym tematem wiadomości tak często, jak i przedsiębiorstwa
drukujące i wideo muszą uatrakcyjnić swoje historie. Standardowe ujęcia Wall Street i Bank of England
nie są już akceptowane. Tak więc duże agencje graficzne utrzymują listę „potrzeb”, która dotyczy
wszystkich krajów na całym świecie, i zawsze potrzebują zaktualizowanych wersji wszystkich obrazów
związanych z biznesem na każdy temat. Na przykład nie jest już dopuszczalne wykonywanie zdjęć pięter
handlowych z dealerami ubranymi w wielokolorowe kurtki i wymachującymi rękami. Era elektroniki
przejęła kontrolę, a chociaż zdjęcia tych animowanych handlarzy zrobiły ekscytującą telewizję, prawda
jest taka, że dealerzy siedzą przytłoczeni ekranem komputera. Nie tak ekscytujące, ale wideo nadal
musi być aktualne. Wiadomości biznesowe również wymagają dość prostych ujęć, praktycznie
wszystkiego, począwszy od przemysłu, produkcji, rolnictwa, żeglugi, górnictwa, handlu detalicznego,
bankowości, energii odnawialnej i tak dalej, albo, jak ujmuje to Brooksbank: „Zasadniczo każdy aspekt
bijącego serca każdego i każdy kraj. ”Ale te obrazy są skończone. Obraz fabryki wydzielającej dym jest

bezużyteczny jeśli kraj, w którym się znajduje, uchwalił sztywne przepisy dotyczące czystego powietrza,
a stary obraz budynku na zielonym polu jest nieodpowiedni, jeśli firma się rozrosła lub wokół niej
wyrosły inne budynki. Wiadomości biznesowe nie różnią się od innych wiadomości. Obrazy muszą być
świeże i aktualne.
Biznes wideoklipów
Agencje fotograficzne mają zazwyczaj zespoły wideo w Londynie, Nowym Jorku i Los Angeles, a treści
wideo są również pozyskiwane od współpracowników współpracujących. Getty, wraz z innymi
głównymi agencjami prasowymi, dokłada wszelkich starań, aby znaleźć odpowiednich
współpracowników, a następnie mentorować ich, aby dostarczali odpowiednie treści, które są
kompetentne technicznie. W bardzo konkurencyjnym świecie telewizyjnym treść wideo programów
biznesowych nabiera coraz większego znaczenia. Tak więc Getty, Reuters i inni odpowiednio przyjęli
kluczowe role. Jednak, ponieważ ten zasób jest ceniony, to producenci i redaktorzy wciąż muszą zadbać
o to, aby ich wybór zdjęć był odpowiedni do treści, tak jak mogą to zrobić. Dawno minęły czasy, kiedy
te same zdjęcia Banku Anglii czy Rezerwy Federalnej można po prostu wkleić na głos. Publiczność jest
teraz znacznie bardziej wyrafinowana i nie toleruje tak niechlujnego sposobu prezentacji. I żaden
zespół produkcyjny - przynajmniej taki, który przygotował element wiadomości biznesowych - nie chce
stracić publiczności.

Nowe media
Ale czy umieścisz stare media w nowych technologiach bez niszczenia starych mediów? Opinia na ten
temat jest podzielona. Wielu zwolenników nowych mediów twierdzi, że pojawienie się nowoczesnych
systemów komunikacyjnych skraca tradycyjne formy mediów i ostatecznie doprowadzi do upadku
mediów drukowanych i elektronicznych, jakie znamy obecnie. Tradycjonaliści zwracają uwagę na fakt,
że branża prasowa odniosła sukces, ale teraz trzyma się dobrze, podczas gdy stacje telewizyjne ziemia
/ satelita wciąż się mnożą. Obie strony mają gorących zwolenników wartości i trwałości jednego lub
drugiego rodzaju mediów, co doprowadziło do utrwalenia pozycji.
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość mediów
W latach 50., wraz z pojawieniem się telewizji, radio miało zniknąć. Walczyło z wprowadzeniem DJ-ów
i hostów telefonicznych.TV zmusiło radio do zmiany i pod pewnymi względami się poprawiło. Telewizja
również osłabiła przemysł filmowy, aż Hollywood powróciło z hitami kinowymi i kinami
wieloekranowymi. Zmiany w branży historycznie wynikały z konfliktu między różnymi mediami, które
z pewnością nie wygasły, ale utrzymują się w nieco innej formie. Sieć zmusiła telewizję, gazety i
czasopisma do zmiany, ale prorocy zagłady i przygnębienia dla tradycyjnych mediów powinni złagodzić
ich prognozy, że gazety i telewizja mają śmiertelną chorobę. Każdy, kto twierdzi, że media
społecznościowe wyeliminują środki masowego przekazu, nie ogląda statystyk. Na przykład w Stanach
Zjednoczonych odnotowano ogólny spadek oglądalności w staromodnej tubie boob. Ale według
Nielsena liczby oglądania telewizji na wszystkich urządzeniach zaczynają ponownie rosnąć.
Uwaga Zmienia się technologia, która jest obojętna na zawartość programu. Ankiety pokazują, że
więcej ludzi w Ameryce i Wielkiej Brytanii używa komputerów, tabletów i smartfonów do oglądania
telewizji, ale nadal oglądają tradycyjne programy.
Gazety utraciły obieg w większości krajów zachodnich przez dekadę, ale wzrosły w krajach
rozwijających się, zwłaszcza w Afryce. Niemniej jednak, wciąż ponad 160 milionów ludzi rocznie kupuje
gazety w Stanach Zjednoczonych (według gazety Association of America) i ponad 30 milionów w
Wielkiej Brytanii (zgodnie z Audit Bureau of Circulation). Nowa technologia z pewnością zmniejszyła
liczbę osób zatrudnionych w gazecie lub stacji telewizyjnej, a publiczność z pewnością zmieniła
wszystkie tradycyjne media. Ale podejrzewam, że cytat przypisany Markowi Twainowi nad jego
własnym nekrologiem - „Raport o mojej śmierci był przesadą” - może dobrze dotyczyć tradycyjnych
mediów. Domyślam się, że nastąpią gwałtowne zmiany w sposobie działania tradycyjnych mediów, ale
mniej dramatyczny wpływ nowych mediów. Są szanse, że będą się nawzajem wykorzystywać w miarę
rozwoju, wprowadzając mocne strony każdego gatunku do ogólnego rozwoju przyszłych mediów
informacyjnych. Jedno jest pewne. Rozwój i ciągłe zmiany na otwartych rynkach na całym świecie dały
ogromną liczbę nowych artykułów dla dziennikarza biznesoweg do trałowania i to na razie należy się
delektować.
Przyszłość branży prasowej
Stephen Claypole jest byłym kolegą i przyjacielem, który po znakomitej karierze w BBC News i
redaktorze naczelnym w Reuters, założył dział wiadomości telewizyjnych Associated Press, APTV,
obecnie nazywany APTN. Claypole jest teraz przewodniczącym prężnie rozwijającej się niezależnej
firmy produkującej programy telewizyjne. Regularnie spotykam się z nim w tym celu, aby wypić lampkę
wina i ogólnie omówić stan sektora telewizyjnego i porozmawiać o wszelkich jasnych pomysłach, które
moglibyśmy pomóc w opracowaniu nowej telewizji Przedsiębiorstwa informacyjne. Ale na każdym z
tych spotkań ostrzega, by nie dać się ponieść elektronicznym i nowym mediom jako panaceum na
przetrwanie nadawania. „Jesteśmy”, mówi Claypole, „lub powinniśmy być dostawcami treści. To jest

ważny element biznesu informacyjnego. ”Oznacza to, że ludzie powinni gromadzić i gromadzić
wiadomości i informacje, a nie martwić się o medium dystrybucyjne. Wierzę, że pod wieloma
względami ma on rację, chociaż mogę również prowadzić głębokie dyskusje z innymi starszymi
dziennikarzami, którzy są przeciwnego zdania i wierzą, że nowe media są odpowiedzią na prawie
wszystko i mają zupełnie inną przyszłość niż ta, przed którą stoi branża prasowa teraz.
Dziennikarstwo nowych mediów i dziennikarz obywatelski
Stworzenie Internetu zaowocowało blogami, witrynami z wiadomościami, witrynami internetowymi,
podcastami i możliwościami wideo, takimi jak YouTube. Dziś profesjonalni dziennikarze i osoby
prywatne mogą oferować wiadomości masom. Ta zmiana dostawcy treści i metody dostawy stała się
znana jako „dziennikarstwo nowych mediów”. Oczywistą zaletą dla profesjonalnych dziennikarzy jest
szybkość, z jaką wiadomości mogą być dostarczane, w tym na żywo zasięg za pośrednictwem telefonu
komórkowego. Ale ból głowy jest taki, że tak zwani dziennikarze obywatelscy - zwykli ludzie, którzy coś
widzą, słyszą lub identyfikują - chętnie przesyłają głos, tekst i wideo z telefonu, podczas gdy w
rzeczywistości są świadkami jakiejś niezwykłej aktywności. Jak na razie dobrze. Ale wtedy edytor wydań
lub dziennikarz biurowy musi podjąć decyzję o autentyczności zdarzeń zgłaszanych przez
nieprofesjonalistów. Nawet obrazy wideo mogą być otwarte na interpretację i można je zobaczyć z
punktu widzenia, który niekoniecznie odzwierciedla fakty. Nie oznacza to, że dziennikarze obywatelscy
nie są cennym dodatkiem do sposobu zbierania wiadomości. Oznacza to jednak, że profesjonalni
dziennikarze muszą być wyjątkowo czujni, zanim przekażą społeczeństwu informacje przesłane im ze
wszystkich powodów przedstawionych w rozdziale dotyczącym etyki. Ale dziennikarstwo nowych
mediów nie ogranicza się do działań dziennikarzy obywatelskich. Każdy może teraz napisać bloga,
założyć własną stronę internetową lub uruchomić własną stację radiową i telewizyjną w Internecie. I
wielu oklaskuje fakt, że ten rodzaj dziennikarstwa jest teraz dostępny dla przeciętnej osoby. Przecież
nie wszyscy mamy takie czy inne opinie i nie powinniśmy ich swobodnie wyrażać?
Policing the New Media
Ale kto monitoruje te nowe sklepy? Kto ma być „redaktorem” informacji, aby zapewnić, że wyrażone
opinie nie są oszczercze lub nie wyrządzają krzywdy niewinnym osobom? Niedawny skandal
telefoniczny ze strony dziennikarzy i starszych redaktorów nieistniejącej już gazety News of the World
pokazał, że uznane media nie chcą kontrolować działań związanych z gromadzeniem wiadomości i
został wykorzystany przez niektórych zwolenników nowych mediów jako dobry powód, aby dać
obywatelom dziennikarstwo wolną rękę. Drugim argumentem jest to, że prawo może chronić ludzi
przed zniesławieniem i fałszywymi doniesieniami. Rzeczywiście, może, ale czasami nie, dopóki
jednostka lub przedsiębiorstwo nie utraci reputacji, która nie może zostać naprawiona. Niedawna
sprawa sądowa w Wielkiej Brytanii wykazała, że wiadomości na Twitterze opublikowane przez Sally
Bercow, żonę marszałka brytyjskiej Izby Gmin, były zniesławiające. Bercow wysłał tekst na temat
serwisu mediów społecznościowych sugerujący, że członek arystokracji, Lord McAlpine, był powiązany
z przypadkiem wykorzystywania seksualnego dzieci. Inni złożyli ten sam wniosek i ostatecznie zostali
postawieni przed sądem. Bercow zaprzeczył złośliwym zamiarom, ale sąd orzekł, że szkoda została
wykonana: McAlpine był w oczach opinii publicznej pedofilem. ostrzeżenie i wskazówki dla osób, które
korzystają z mediów społecznościowych. Podkreśla, w jaki sposób ustalone zasady prawne mają
zastosowanie do mediów społecznościowych i jak sądy biorą pod uwagę szczególny sposób działania
mediów społecznościowych przy podejmowaniu decyzji o tym, czy publikacje są oszczercze. ”BBC i ITV,
wiodący nadawcy brytyjscy, poddali recyklingowi zniesławienie. , osiągnął pozasądowe ugody z
McAlpine, który z powodzeniem prowadził wyroki przeciwko indywidualnym głośnikom
wysokotonowym. Sprawa podkreśla niebezpieczeństwo, jakie dla ustalonych mediów stanowi
pośpiech zgłaszania się z nowych mediów bez odpowiedniej weryfikacji. Sprawa McAlpine'a miała

miejsce w wyrafinowanym społeczeństwie obywatelskim. Wciąż jednak istnieje wiele krajów, w
których jedyną kwalifikacją do bycia dziennikarzem jest po prostu stwierdzenie: „Jestem
dziennikarzem”. Tak więc niebezpieczeństwa związane z błędnym raportowaniem i nieprofesjonalnym
zachowaniem są często bardzo bliskie powierzchni, gdy nowe media są używane do przekazywania w
wiadomościach.
Zmiana w tradycyjnych organizacjach informacyjnych
Technologia i nowe media wywarły ogromny wpływ na sposób działania tradycyjnych organizacji
informacyjnych. Sektor stał się zatłoczony wiadomościami, fragmentarycznymi źródłami i
zmieniającymi się odbiorcami dla wszystkich rodzajów mediów. Liczba stron internetowych
specjalizujących się w dziennikarstwie nowych mediów stała się tak duża i popularna, że obecnie w tej
dziedzinie są główni gracze, tacy jak konserwatywny amerykański raport Drudge
(www.drudgereport.com) i liberalny The Huffington Post (www.huffingtonpost.com). Tradycyjne
media wyznają neutralną postawę (nieszczęśliwie, jak twierdzi wielu krytyków), ale wiele nowych
mediów porzuca wszelkie pretensje do neutralności i wygłasza opinię na swoich stronach
internetowych, pozostawiając czytelnikom decyzję o prawdziwości opublikowanych informacji. Jednak
wielu dziennikarzy z uznanych mediów stworzyło własne niezależne blogi, wnosząc nowy
profesjonalizm do sektora nowych mediów; podczas gdy na odwrót, wiele tradycyjnych sklepów
wprowadziło nowe platformy dziennikarstwa medialnego, aby zwielokrotnić swoje placówki dla
publiczności. Styl tradycyjnego dziennikarstwa zmienił się, aby dostosować się do korzystania z nowych
mediów, dodając edycje online do wciąż kwitnącego sektora gazet. Nowe dziennikarstwo nie jest już
ograniczone przestrzenią ani czasem, w przeciwieństwie do ograniczeń obowiązujących redaktorów
gazet tradycyjnych, którzy muszą obliczyć, ile historii chcą w danym wydaniu i ile słów pozwolić
dziennikarzom na wypełnienie przydzielonych przestrzeni dla każdej historii . Jako bardzo młody
reporter pracowałem dla bardzo doświadczonego kanadyjskiego wydawcy w tygodniku Vancouver
Lions Gate Times. Wysłał mnie, abym obejrzał premierę filmowej wersji Ulyssesa Jamesa Joyce'a. To
skomplikowana fabuła, ale napisałem wspaniały artykuł (według własnego uznania) i z dumą
przesłałem kopię. Kiedy przeczytałem artykuł w gazecie, zakończył się w połowie historii, którą
napisałem i w połowie zdania. Redaktor był bezwzględny. Przekroczyłem liczbę słów, a on nie miał
miejsca w gazecie, żeby pozwolić mi sobie z tym poradzić. Radio i telewizja są jeszcze bardziej
bezlitosne. Pięciominutowy biuletyn informacyjny to pięciominutowy biuletyn informacyjny: nie
więcej, nie mniej. Czas jest cenny w głównym nurcie mediów elektronicznych. A w długiej karierze w
mediach elektronicznych pozwolono mi tylko raz przejść w czasie i to w wyjątkowych okolicznościach.
Prowadziłem program radiowy na temat problemów alkoholizmu. Aby zademonstrować, w jaki sposób
efekty mogą wkroczyć na ciebie, nie zdając sobie z tego sprawy, inżynierowie przygotowali serię testów
umiejętności w studio, takich jak urządzenie, które uruchamia dzwonek. Musiałem zareagować na
dzwonek, naciskając przycisk. Przez cały program piłem piwo w takim tempie, w jakim korzystałem z
funkcji społecznej, a kiedy próbowałem wykonać każde zadanie, mój czas reakcji został opublikowany.
Pod koniec programu z pewnością nie byłem pijany, ale mój czas reakcji został znacznie wydłużony. Ale
głównym grzechem było to, że przekroczyłem dwie minuty nad czasem programu. Nigdy więcej nie
mogłem tego robić ani w radiu, ani w telewizji. Zatem przestrzeń i czas ograniczają czynniki związane z
tekstem i mediami elektronicznymi. Ale jedną z zalet nowych mediów jest to, że historia może być tak
długa, jak chce pisarz. Kajdany są wyłączone.
Komentarz do zwyczajów dzisiejszych czytelników
Czy czytelnik chce długich fragmentów tekstu, to inna sprawa. Krytycy już narzekają, że politycy
każdego koloru i każdy naród już nie czytają. Ale to, czy jest to powszechne wśród ludności, jest
dyskusyjne. Chciałbym tylko wskazać na fakt, że najlepiej sprzedający się brytyjski dziennik The Sun jest

zdominowany przez zdjęcia, zawiera bardzo chwytliwe nagłówki i ma ograniczony tekst - prawie nie
ma dogłębnej sprawozdawczości. Być może mówi to o nawykach czytelniczych większości populacji.
Literatura codzienności
Jeśli chodzi o styl pisania dla nowych mediów, powiedzenie „Złota zasada jest taka, że nie ma złotej
zasady” - naprawdę przychodzi do siebie. Ponieważ tak naprawdę nie ma zasad regulujących pisanie
dla nowych mediów. Wytyczne nakreślone wcześniej w tej książce o stylach pisania dla gazet i telewizji
powinny w zasadzie dotyczyć tak samo nowych mediów, jak tradycyjnych serwisów informacyjnych,
być może pozwalając na nieco więcej licencji niż w przypadku tradycyjnych mediów dla swobodnego
stylu. Ale ci, którzy praktykowali nowe media w powijakach, pochodzili głównie ze świata literatury i
postanowili odrzucić ograniczenia, jak to widzieli, stylu pisania gazet z końca XX i początku XXI wieku.
Trochę trudniej jest zmodyfikować styl pisania dla radia i telewizji, ponieważ ucho i oko reagują
refleksyjnie na zwięzłe, tajemnicze pisanie wymagane przez media elektroniczne. Ale wielu
dziennikarzy telewizyjnych musi teraz pisać dla wersji internetowej stacji telewizyjnej, więc musi
opanować oba style. Styl dla nowych mediów - jeśli taki istnieje - został opisany jako „literatura
codzienności”. I tak jest. Żaden blog nie będzie podobny do żadnego innego. Twitter ma swój własny
język.
A osobiste strony internetowe odzwierciedlają specyficzny styl indywidualnego pisarza. Każdy z nas ma
swój własny sposób wyrażania siebie w języku pisanym, od gramatyki i użycia słów po slang detaliczny
i język ulicy. Cytowany jest słynny pilot myśliwca z II wojny światowej, Douglas Bader, który mówi:
„Zasady dotyczą posłuszeństwa głupców i kierownictwa mędrców”. To wydaje się być dobrą radą, jak
pisać dla nowych mediów: daj sobie spokój, ale nie pisz tak, aby nikt nie miał pojęcia, o czym piszesz.
Autorzy blogów mają tendencję do pisania w taki sposób, że ich pomysły płyną swobodnie: styl pisania
strumienia świadomości. Inni zachowują formalność, ich styl zrodził się z dyscypliny pisania wiadomości
z ostatniego stulecia i ścisłego formatu stylu, w którym służyli oni przyuczaniu do zawodu.
Uwaga Muszę przyznać, że pisałem tekst do gazet i telewizji tak długo, że zerwanie z bardziej
formalnym stylem okazuje się niezwykle trudne. Ale z nowymi mediami to nie ma znaczenia. Mogę
pisać mniej lub bardziej w dowolny sposób, który ma mój nastrój.
Ale nie wpadaj w pułapkę ignorowania podstawowych zasad wiadomości przedstawionych w różnych
częściach tej książki. Jeśli zgłaszasz ważne wydarzenia, upewnij się, że zarówno wytyczne, jak i styl są
podyktowane przez publiczność i powagę tematu. Napisz wszystko, co chcesz w dowolnym stylu; ale
jeśli nikt nie będzie się starał czytać, twoje poczucie satysfakcji z tego, co napisałeś, może bardzo szybko
się wyczerpać. Jako dziennikarz, nadal masz nieredukowalną odpowiedzialność za swoje wyniki i
zawsze musisz dążyć do wiarygodności.
Wyjść ze starym?
Pisanie dla nowych mediów może być bardzo satysfakcjonujące. To pismo pochodzi z głębi ciebie. To
jest Twoje. Jestem starym sceptykiem. Zawsze wierzyłem, że dobrzy dziennikarze mają
przedawkowanie sceptycyzmu w swoich żyłach. Pomogło im dojść do prawdy o historii, napisać tak,
jak nakazują fakty i żądać publiczności. Mam wątpliwości, czy wolność nowych mediów w końcu
wyprzedzi tradycyjne media, a nawet je zniszczy, jak uważają niektórzy. Ale jeśli ten dzień nadejdzie,
muszę albo dostosować się do nowych mediów, albo umrzeć ze starym. Tylko czas pokaże, jaki będzie
wynik.

Kluczowe punkty
• Dzisiejsze wiadomości powinny być „dostawcami treści”, to znaczy powinni gromadzić i gromadzić
wiadomości i informacje, a nie martwić się o medium dystrybucyjne.
• Internet przyniósł nam nowe dziennikarstwo medialne, umożliwiające profesjonalnym
dziennikarzom i osobom pisanie wiadomości dla mas. Ale dzięki tej nowej wolności pojawiają się nowe
obowiązki.
• Chociaż podstawowe zasady dziennikarskie mają zastosowanie przy pisaniu dla nowych mediów,
formaty związane z nowymi mediami pozwalają na wyrażenie bardziej osobistych, swobodnych
poglądów

Makroekonomia
Każdy naród ma własną gospodarkę, która dotyczy bardziej ogólnych statystyk niż rodzaju danych
biznesowych występujących na określonym rodzaju rynku. Nazywa się to makroekonomią. Dane
makroekonomiczne zasadniczo badają fakty i liczby, aby odzwierciedlić, jak zdrowa jest gospodarka.
Istnieją również statystyki związane z makroekonomią, które mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia
tego, co dzieje się w danym kraju, oraz wpływu, jaki te wydarzenia mogą mieć na całym świecie. Na
przykład dane dotyczące płac w Stanach Zjednoczonych poza rolnictwem są ważne dla Stanów
Zjednoczonych, ale są również chętnie obserwowane przez analityków rynkowych na całym świecie.
Amerykańskie bezrobocie może i ma wpływ na globalną gospodarkę i musi być obserwowane przez
dziennikarzy biznesowych, gdziekolwiek się znajdują. Ekonomiści wykorzystują szereg informacji do
oceny zdrowia ekonomicznego, takich jak dane dotyczące zatrudnienia (płace pozarolnicze w Stanach
Zjednoczonych), podaż pieniądza produktu krajowego brutto (PKB), ceny konsumpcyjne, ceny
producenta i dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Informacje te mogą wskazywać, czy zbliża się
recesja lub dobrobyt; co rząd może z tym zrobić; która część społeczeństwa będzie dotknięta; ile
kosztuje, powiedzmy, supermarket; i jeśli są jakieś obawy inflacyjne, na które należy zwrócić uwagę.
Innymi słowy, makroekonomia mówi nam, jak dany kraj robi finansowo. Więc to jest obszar, który
dziennikarze biznesowi muszą zrozumieć i mieć oko nań. Muszą być w stanie powiedzieć ludziom,
czego mogą się spodziewać po kosztach utrzymania, zatrudnieniu, rosnących cenach i innych
wydarzeniach, które wpłyną na to, jak wszyscy będziemy żyć i wspierać się.
ŚRODEK GOSPODARKI USA I ŚWIATA
Każdego miesiąca Amerykański Departament Statystyki Pracy publikuje raport na temat liczby osób
zatrudnionych w produkcji i budownictwie jako jednego ze wskaźników wzrostu lub kurczenia się
gospodarki USA. Jak wynika z jego tytułu, dane o wynagrodzeniach pozarolniczych, nie obejmują
pracowników w rolnictwie lub sektorze non-profit. Ten raport o zatrudnieniu jest uważnie uważany na
globalnych rynkach finansowych, ponieważ będzie dyktować wartość dolara, rynków walutowych oraz
rynków obligacji i akcji. Liczby są porównywane z miesiąca na miesiąc, a kiedy są prężne, w świecie
finansów słychać zbiorowe westchnienie ulgi. Utrata pracy przynosi ciemne chmury ciemności w
sektorze finansowym i cierpi na tym globalna gospodarka.
Najważniejsze środki ekonomiczne
Na podstawie wspomnianych wskaźników ekonomiści przyjmują za kluczowe miary dobrobytu
gospodarczego dochodu narodowego, liczby bezrobotnych, inflacji i danych o handlu
międzynarodowym.
Dochód narodowy i produkt krajowy brutto
Dochód narodowy jest miarą pieniężnej wartości przepływu produkcji dóbr i usług wytwarzanych w
gospodarce w okresie 12 miesięcy i jest miarą wzrostu gospodarczego, zmian standardów życia i
podziału dochodów.
POTRZEBA DOKŁADNYCH MODELI
Ponieważ gospodarka narodowa jest niezwykle złożona, ekonomiści zastosowali się do zaleceń KISS
dla dziennikarzy; starali się uprościć dane zawarte w raportach ekonomicznych, aby inni mogli łatwo
zidentyfikować główne punkty zainteresowania lub obawy. Dzieje się tak dlatego, że muszą oni bardzo
szybko zrozumieć stan ekonomiczny narodu, ale także zastosować statystyki do „modeli”, które
próbują przewidzieć, jakie są trendy i jak przygotować się na przyszłe problemy - czyli jak system jako
całość można się spodziewać zachowania. Ekonomiści starają się tworzyć jak najdokładniejsze modele,

aby rządy mogły opracować skuteczne plany rozwoju i polityki dla gospodarki narodowej, promując
tym samym wzrost i ogólny dobrobyt. Szeroko stosowanym wskaźnikiem zdrowia gospodarczego kraju
jest PKB, czyli całkowita wartość produkcji w gospodarce indywidualnej, która mierzy zmianę w
działalności gospodarczej. PKB obejmuje inwestycje kapitałowe, wydatki rządowe, eksport towarów i
usług, import oraz produkcję zlokalizowanych przedsiębiorstw zagranicznych w kraju (o ile są one
wynikiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych). PKB oblicza się także na podstawie dochodów od
pracowników, zysków prywatnych przedsiębiorstw i czynszów w sektorze prywatnym. PKB jest zwykle
mierzony we wspólnej walucie, a dolar amerykański jest powszechnie stosowany i używany. Kursy
walut są notorycznie niestabilne, więc aby zapewnić większą dokładność światowego pomiaru PKB,
ekonomiści umieszczają „koszyk” towarów i usług wspólnych dla większości krajów i przyglądają się
cenom zawartości tego koszyka w różnych krajach. Na przykład koszyk brytyjski składa się z
przedmiotów, które przeciętne gospodarstwo domowe kupuje regularnie, i obejmuje takie rzeczy, jak
płatki śniadaniowe, czekoladki, owoce, piwo, komputery, a nawet chusteczki dla niemowląt. Kosz jest
sprawdzany co roku, aby upewnić się, że odzwierciedla on zwyczaje zakupowe przeciętnej rodziny.
Próbka towarów w koszyku amerykańskim może obejmować nowe pojazdy, taryfy lotnicze i benzynę.
Większość tych wskaźników w Stanach Zjednoczonych jest publikowana przez różne departamenty
rządowe. Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem są publikowane co miesiąc, Bureau of Economic
Accounts podaje dane o PKB, a wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) jest mierzony przez Bureau of Labor
Statistics (co miesiąc), podobnie jak indeks cen producentów (PPI). Sprzedaż detaliczna przychodzi co
tydzień z US Census Bureau, a statystyki dotyczące podaży pieniądza pochodzą z Rady Rezerwy
Federalnej.
Uwaga Dane dotyczące podaży pieniądza są dość skomplikowane, a nowi dziennikarze powinni zbadać
różne stopnie znaczenia podaży pieniądza z M0, która zawiera rezerwy bankowe w obliczeniach, na
M3, która obejmuje duże depozyty. M2 jest głównym wskaźnikiem i jest używany do pomiaru inflacji.
Agencje w innych krajach są różne, ale rządy wykorzystują zasadniczo te same wskaźniki do oceny siły
ich gospodarek narodowych. Na przykład w Wielkiej Brytanii miesięczne dane dotyczące bezrobocia
pochodzą z Urzędu Statystycznego, podobnie jak wskaźnik CPI, PPI i sprzedaż detaliczna. Dane
dotyczące podaży pieniądza dostarcza The Bank of England. Wszystkie te dane są dostępne na stronach
internetowych odpowiedzialnych organizacji. Większość dziennikarzy pracujących w dużych agencjach
informacyjnych, takich jak Reuters, będzie miała bezpośrednie kontakty w agencjach i bankach, więc
dla przeciętnego dziennikarza biznesowego korzystanie z usług przewodowych jest prawdopodobnie
najmądrzejszym sposobem. Usługi przewodowe „migają” ważne dane, generalnie z pewnym opisem
tego, co będą oznaczać dla gospodarki krajowej lub globalnej. Komentarz został napisany przez
prawdziwych ekspertów.
Wpływ transferów na PKB
Słowo ostrzeżenia dotyczące powszechnie używanych terminów „transfery”; zwykle oznacza to
prywatny transfer pieniędzy z jednej osoby na drugą. Takie transakcje zwykle nie są brane pod uwagę
w gospodarkach rozwiniętych, gdy obliczany jest PKB. Podczas różnych wojen w Europie w ostatnich
dwóch dekadach XX wieku wielu ludzi uciekło z krajów będących w konflikcie do bardziej stabilnych
krajów w pobliżu. Na przykład wielu obywateli Bałkanów Zachodnich uciekło do Niemiec, Francji i
Wielkiej Brytanii. Rozwinęły się w tych krajach i teraz wysyłają znaczne fundusze z powrotem do
krewnych, którzy pozostali w gospodarkach, które są nadal bardzo słabe według standardów
międzynarodowych. Te fundusze nazywane są „transferami”, a stan gospodarki narodowej lub PKB
byłby bardzo różny, gdyby te transfery nie zostały uwzględnione.
Bezrobocie

Bezrobocie mierzy się jako osoby, które nie mają pracy, ale chcą pracować i szukają pracy. Nie obejmuje
osób, które stale korzystają ze świadczeń socjalnych, w tym osób chorych lub niepełnosprawnych,
które nie mogą pracować. Wysoki poziom bezrobocia jest kosztowny dla każdej gospodarki, ustalonej
lub pojawiającej się. Takie koszty obejmują koszty zasiłków dla bezrobotnych, inne świadczenia i niższe
dochody podatkowe, ponieważ bezrobotni nie tylko otrzymują świadczenia, ale także nie płacą
podatku dochodowego. A ponieważ większość bezrobotnych wydaje mniej, wnoszą do rządu mniejsze
podatki pośrednie, takie jak podatek od sprzedaży. Bezrobocie powoduje również marnotrawstwo
ograniczonych zasobów gospodarczych i zmniejsza długoterminowy potencjał wzrostu gospodarki roboczogodziny, których bezrobotni nie pracują, tracą na zawsze. Jak odkryła Europa, wysokie i trwałe
bezrobocie może również mieć wysokie koszty bezpieczeństwa. Kryzys gospodarczy strefy euro w
ostatnim dziesięcioleciu spowodował nierówności majątkowe w dawnych stabilnych państwach
członkowskich UE, takich jak Hiszpania, Włochy, Grecja i Portugalia. Inni członkowie UE musieli wnieść
ogromny wkład w próbę ocalenia gospodarek tych narodów z ograniczonym powodzeniem. W
rezultacie obywatele wyszli na ulice w gwałtownych i niestabilnych demonstracjach przeciwko
własnym rządom, członkostwu w Unii Europejskiej, subskrybowaniu waluty euro i powszechnemu
brakowi miejsc pracy. Jest to kosztowne dla rządów, ale także zagraża rozpadem unii gospodarczej,
która dąży do rozszerzenia, a nie utraty członków i utraty zaufania swoich bezrobotnych obywateli.
Takie protesty nie ograniczają się do UE, ale miały miejsce w wielu innych krajach na całym świecie,
gdy uderzył światowy kryzys gospodarczy. Wszystkie te czynniki mają negatywny wpływ na
długoterminowy wzrost gospodarczy. Bezrobocie może zaszkodzić wzrostowi nie tylko dlatego, że jest
to marnotrawstwo zasobów, ale również dlatego, że prowadzi ludzi do ubóstwa, ogranicza płynność
(ograniczając mobilność pracowników) i osłabia poczucie własnej wartości ( promowanie dyslokacji
społecznej, niepokojów i konfliktów).
Inflacja
Ekonomiści cały czas martwią się o inflację, podobnie jak dziennikarze finansowi. To jest coś, co jest
kluczem do zdrowej gospodarki i patrzy. Inflacja ma miejsce, gdy gospodarka cierpi z powodu stałego
wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w pewnym okresie czasu. Gdy poziom cen rośnie, na
przykład, funt lub dolar kupuje mniej towarów i usług, co powoduje zmniejszenie siły nabywczej na
funt lub dolar. Inflacja jest ogólnie postrzegana jako zła dla gospodarki; oznacza to wzrost kosztów
utrzymywania pieniędzy, zniechęca do inwestycji i oszczędności, powoduje wzrost cen, a następnie
wpływa na pracodawców, ponieważ pracownicy domagają się wyższych wynagrodzeń w celu
zrekompensowania utraty wartości waluty. Innymi słowy, ich pensja kupuje mniej. Zadaniem
utrzymania niskiej i stabilnej stopy inflacji jest zazwyczaj bank centralny kraju (przykładami są Bank
Anglii w Wielkiej Brytanii lub Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych), który określa stopy
procentowe. Zgodnie z teorią wyższe stopy procentowe ograniczają wydatki, zmniejszając tym samym
presję na poziom inflacji. Wysokie stopy procentowe i powolny wzrost podaży pieniądza to tradycyjne
sposoby, dzięki którym banki centralne walczą z inflacją lub im zapobiegają. Stopa inflacji jest zwykle
mierzona za pomocą wskaźnika CPI, który mierzy ruchy cen ustalonego koszyka dóbr i usług
nabywanych przez „typowego konsumenta. ”W Wielkiej Brytanii indeks cen detalicznych (RPI) jest
dodawany jako miara inflacji i zawiera większy koszyk towarów i usług.
Uwaga Nie mylić polityki pieniężnej z rządową polityką fiskalną. Polityka fiskalna polega na tym, że rząd
wykorzystuje swoje podatki i budżety w gotówce. Jako dziennikarz powinieneś zwracać uwagę na
zmiany w poziomie i strukturze podatków, wydatków rządowych i poziomów pożyczek.

Dane o handlu międzynarodowym

Handel międzynarodowy to wymiana towarów, usług i kapitału ponad granicami państwowymi. Kraje
takie jak Stany Zjednoczone i jednostki polityczne, takie jak Unia Europejska, wierzą w wolny handel innymi słowy, im mniej ograniczeń nakłada się na handel między krajami, tym lepiej. Jednak kraje będą
okresowo nakładać cła, które stanowią barierę dla wolnego handlu. Taryfy są zwykle nakładane w celu
ochrony przemysłu lub sektorów kraju przed towarami importowanymi, które podcinają cenę
produktu krajowego; są to podatki od importu, które sprawiają, że importowane towary są droższe i
mniej konkurencyjne. Unia Europejska, na przykład, zaciekle chroni swój sektor rolny i nałożyła cło
(podatek importowy) w wysokości do 75% na niektóre mięso i produkty mleczne, aby zniechęcić do
importu zagranicznego. Stany Zjednoczone chroniły przemysł oponiarski, nakładając 35% podatek na
przywóz z Chin. Poza taryfami niektóre kraje nakładają kontyngenty na przywóz, a czasami embarga,
całkowity zakaz przywozu niektórych towarów. W 1994 r. Powstała Światowa Organizacja Handlu
(WTO), która jest jedyną globalną organizacją międzynarodową zajmującą się zasadami handlu między
narodami. Prawie wszystkie światowe narody handlowe, duże i małe, podpisują się pod WTO, która
rozwinęła się z wcześniejszych negocjacji w ramach międzynarodowego organu znanego jako Układ
ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT). Przynależność do WTO oznacza, że kraj podpisał
prawny dokument, który dostarcza podstawowych zasad handlu międzynarodowego i pomaga w
handlu tak swobodnie, jak to możliwe między narodami. Z handlem międzynarodowym wiąże się bilans
płatniczy danego kraju, czyli płatności dokonywane za import i eksport. Bilans płatniczy, taki jak bilans
handlowy, zawsze musi się równoważyć. Każdy deficyt handlowy musi być zrównoważony
inwestycjami zagranicznymi, spadkiem rezerw krajowych lub zwiększonym zadłużeniem; podobnie
nadwyżka handlowa zostanie zrównoważona odpływami finansowymi lub zwiększonymi rezerwami.
Banki centralne
Nawiązując do banków centralnych, The Bank of England, pieszczotliwie nazywanych „Starą panią z
ulicy Wątkowej”, ponieważ istnieje ona w tym samym miejscu od 1734 r., a amerykańska Rezerwa
Federalna, utworzona w 1912 r., a także z uczuciem zwanym Fed są prawdopodobnie najbardziej
znanymi bankami centralnymi. Ale wszystkie kraje mają jedno, inne całkiem nowe, a inne życie, które
rozciąga się w czasie. Bank centralny jest instytucją zarządzającą polityką pieniężną państwa, która
obejmuje walutę, podaż pieniądza i stopy procentowe. W niektórych krajach odpowiadają za
komercyjny system bankowy. Banki centralne mogą zwiększyć podaż pieniądza, w niektórych krajach
nawet drukować banknoty narodowej waluty. Zazwyczaj Bank wyznacza politykę promującą wzrost
gospodarczy i stabilność. W większości rozwiniętych gospodarek bank centralny jest niezależny od
rządu i jest zarządzany przez rodzaj dyrektora generalnego, zwykle znanego jako gubernator. Wielkie
banki centralne są bardzo ostrożne i zazwyczaj sygnalizują społeczności finansowej, że zamierzają
dokonać znaczących zmian stóp procentowych, nawet niewielkiego punktu procentowego.
Analitycy ekonomiczni w dużych bankach komercyjnych i domach maklerskich bardzo uważnie śledzą
stopy procentowe i generalnie panuje wśród nich konsensus, zanim ogłosi się, czy stopy wzrosną,
spadną, czy pozostaną statyczne i o jaki procent. Najczęściej są one poprawne, a dziennikarze będą
mieli uczciwe wyobrażenie o prawdopodobieństwie zmiany stopy procentowej. Komitet Polityki
Pieniężnej Banku Anglii, który spotyka się co miesiąc, ogłasza swoją decyzję po posiedzeniu, zawsze w
czwartek i zawsze w południe. Bank ma dziennik dat spotkań na swoich stronach internetowych.
Ostrzega usługi finansowe newswire i jednocześnie umieszcza decyzję na własnych stronach
internetowych.
W Waszyngtonie Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej spotyka się osiem razy w roku, ale
może zwiększyć, jeśli kryzys zagraża gospodarce narodowej, a Komitet musi podjąć natychmiastowe
działania. Kiedy banki centralne podnoszą swoją stopę procentową, banki komercyjne robią to samo,
co z kolei wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych, kredyty samochodowe, kredyty na

działalność gospodarczą i inne kredyty konsumpcyjne; więc dziennikarz biznesowy ma do
opowiedzenia mnóstwo historii po ogłoszeniu zmiany stopy procentowej.
Raportowanie na temat makroekonomii
Makroekonomię zwykle zgłaszają specjaliści z branży, którzy zajmują się urzędnikami państwowymi,
bankierami, organizacjami handlowymi i ekspertami rynku obligacji. Podobnie jak w przypadku
większości sektorów rynkowych, są analitycy, którzy śledzą każdy z makroekonomicznych elementów
gospodarki i dobrze jest poznać kilku, którzy mogą być pomocni. Często, zwłaszcza w wiadomościach
telewizyjnych, makroekonomii i mikroekonomii są traktowane jako dwa oddzielne światy. Raporty PBS
i Nightly Business Reports były prawie całkowicie skoncentrowane na mikro, podczas gdy Reuters
Financial Report był prawie wyłącznie makro.
Oczywiście musi istnieć mieszanka, ale zrozumienie różnicy i skupienie się na jednym obszarze
raportowania ekonomicznego jest prawdopodobnie sposobem na bycie specjalistą-reporterem, do
którego zwracają się wszyscy inni.
Kluczowe punkty
• Dane o zatrudnieniu w USA poza rolnictwem są kluczowym globalnym wskaźnikiem ekonomicznym.
• Produkt krajowy brutto (PKB) - całkowita wartość produkcji w gospodarce indywidualnej - jest miarą
zmiany aktywności gospodarczej.
• Dane dotyczące bezrobocia są ważną statystyką, ponieważ bezrobocie może spowodować szereg
problemów dla rządu.
• Inflacja występuje, gdy gospodarka cierpi z powodu stałego wzrostu ogólnego poziomu cen towarów
i usług w pewnym okresie czasu.
• Zadaniem utrzymania niskiej i stabilnej stopy inflacji jest zazwyczaj bank centralny kraju.
• Handel międzynarodowy podlega Światowej Organizacji Handlu (WTO).
• Dziennikarze, którzy relacjonują makroekonomię, są zwykle specjalistami w tej dziedzinie i mają
kluczowe kontakty w rządzie i kluczowych instytucjach finansowych.

Globalizacja i współzależność małych gospodarek
Fakty rzadko, jeśli w ogóle, są niezależne. Dziennikarze muszą dodać kontekst, który podaje znaczenie
faktów. Nawet największe wydarzenia rzadko są tak duże, że dziennikarze nie muszą natychmiast
wyjaśniać swoim odbiorcom, jakie jest ich znaczenie. Kiedy kraje wybierają nowych przywódców, gdy
kraje idą na wojnę, lub kiedy przyjmowane są główne polityki, dziennikarze muszą zgłosić ten fakt wraz
z wyjaśnieniem - czyli globalnym lub lokalnym wpływem takiego zdarzenia. W przypadku wiadomości
biznesowych i gospodarczych kontekst ten często wiąże się z działalnością w sąsiednich gospodarkach.
Raportowanie na temat tych gospodarek jest przedmiotem tej części.
Lokalne wydarzenia prowadzą do globalnych zmian
Globalizacja może być tak prosta, jak huragan niszczący część wybrzeża w Stanach Zjednoczonych, ale
powodująca wzrost cen towarów konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii z powodu burzy wpływającej na
uprawy, budynki, transport i inne konsekwencje klęski żywiołowej. Oczywiście istnieją bardziej
wyrafinowane przykłady, takie jak świat obserwujący wyniki amerykańskich wyborów prezydenckich,
świadomy, że kandydaci złożyli szereg obietnic wyborczych związanych z polityką handlową lub
gospodarczą USA. W zależności od tego, kto wygra, rządy na całym świecie będą musiały dokonać
przeglądu swoich transakcji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi i dostosować się w razie potrzeby.
Tak więc wydarzenia w jednym kraju będą miały wpływ na inne i nigdzie bardziej niż w nowych
gospodarkach Trzeciego Świata.
Uwaga Ze względu na nowoczesną komunikację wiele takich zdarzeń będzie miało natychmiastowy
wpływ. Dlatego reporterzy muszą być świadomi tego, co może się zdarzyć, a także być w stanie szybko
reagować na to, co się dzieje.
Biznes w rozwijających się demokracjach
W pewnym momencie interakcja była zazwyczaj ważna tylko dla transakcji biznesowych w głównych
gospodarkach. Ale upadek imperium sowieckiego, pojawienie się kilkudziesięciu nowych demokracji i
stała zmiana potęgi ekonomicznej narodów dużych i małych sprawiły, że globalna sprawozdawczość
biznesowa stała się ważna dla światowej sceny ekonomicznej. Na przykład spór handlowy na Białorusi
z Rosją może wpłynąć na cenę ropy naftowej we Francji, która wraz z wieloma innymi krajami
europejskimi jest obsługiwana przez rurociąg przecinający Białoruś z Rosji. Ponieważ rządy zachodnie
umieściły znaczną część kapitału politycznego i ogromne kwoty na rozwój nowych demokracji w
gospodarkach otwartego rynku, dziennikarze muszą być świadomi wszelkich sprawozdań na temat
wydarzeń w tych krajach, zarówno gdy wpływają na siebie, jak i na ich wpływ mocarstwa zachodnie.
Tak więc na przykład świadomość problemów transgranicznych w starej Europie Wschodniej, na
Bałkanach i w krajach bałtyckich stanowi obecnie główne kryterium dla dziennikarzy biznesowych w
Londynie i Nowym Jorku. Powoli lokalne serwisy newswire zaczynają działać w niektórych
wschodzących demokracjach. Ale reporterzy, jak wskazałem w innych częściach, nie są zbyt
doświadczeni. To nie po to, by je umniejszać; ale niewiele ponad 15 lat temu pracowali w gospodarkach
planowanych centralnie, biznes był brudnym słowem, a konkurencja komercyjna była źle widziana. Nic
więc dziwnego, że brakuje im doświadczenia w sprawozdawczości na temat biznesu i spraw
gospodarczych. Niemniej jednak ich gospodarka z roku na rok zyskuje na znaczeniu, a zachodni
dziennikarze potrzebują informacji z terenu, aby móc ocenić wpływ, jaki któryś z tych krajów ma na
światową skalę. Wiele z tych krajów jest naśladowcami. Jeśli jeden mały kraj rozpocznie program
prywatyzacji, państwo graniczące zacznie robić to samo. Niedoświadczeni reporterzy często nie widzą,
że nastąpiła zmiana polityki i pozostają w raportach, ponieważ zaczynają się kształtować ważne historie
biznesowe. Agencje takie jak Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego (USAID), ONZ,
brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych i inne kraje zachodnie podjęły pewne wysiłki, aby zaradzić

tej sytuacji poprzez finansowanie kursów szkoleniowych. Ale fundusze pomocowe są ograniczone,
lokalne media wciąż są biedne finansowo, a nowe samorządy są nadal bardzo podejrzane, aby zezwolić
mediom na dostęp do informacji. W tych krajach potrzebny jest nowy rodzaj dziennikarzy biznesowych,
a być może zachodnie media powinny być bardziej aktywne, próbując pomóc w rozwijaniu
umiejętności raportowania biznesowego. Niezależnie od rozwiązania, zachodnie media potrzebują
wiadomości biznesowych z tych regionów, gdy dojrzeją do pełnej otwartej gospodarki rynkowej.
Wiadomości krajowe w globalnej gospodarce
Globalizacja uniemożliwiła oglądanie wydarzeń gospodarczych i biznesowych tak samo jak wiadomości
krajowych. Pracownicy przekraczają granice, produkty są eksportowane i importowane, a firmy
poszukują rynków gdzie indziej, gdy zrobią tyle, ile mogą na swoim rynku krajowym. Ponieważ kapitał
może swobodnie płynąć bez wysiłku na całym świecie, stopy procentowe jednego kraju lub polityka
fiskalna będą miały przynajmniej pewien wpływ, jeśli nie wielki, na decyzje inwestycyjne w innych
krajach. Na przykład, jeśli słoweński bank centralny podwyższy stopy procentowe, koszty transportu w
tym kraju wzrosną. Słowenia jest kluczowym szlakiem bałkańskim dla towarów do sąsiedniego kraju
UE, Włoch, a zatem ważnym szlakiem handlowym. Wyższe koszty towarów oznaczają niższe zyski, więc
inwestorzy będą wyglądać bardzo ostrożnie przed włożeniem kapitału do słoweńskich przedsiębiorstw.
Dotyczy to zwłaszcza małych krajów, takich jak Bośnia, Serbia, Kosowo, Armenia, Gruzja i niektóre
mniejsze państwa afrykańskie. Prawie na pewno nie będą mieli zdolności produkcyjnej do produkcji
lub rozwoju wszystkiego, czego potrzebują lub chcą konsumenci. I odwrotnie, ci, którzy są wydajni w
produkcji lub produkcji prawie na pewno będą chcieli w pewnym momencie stać się dostawcą swojego
produktu do innych krajów. Dziennikarze muszą zatem sięgnąć po wiadomości i inne informacje niż ich
własne rytmy. Poszerzając swój pogląd, będą również w stanie zidentyfikować historie, których
wcześniej nie rozważały.
Co dziennikarze muszą wiedzieć o globalnej gospodarce
Począwszy od działalności gospodarczej, dziennikarze w tych mniejszych krajach powinni wiedzieć,
gdzie i jak ich kraj handluje z innymi krajami, zwłaszcza z sąsiadami. Na przykład
• Kim są najważniejsi partnerzy handlowi?
• Gdzie znajdują się ci partnerzy handlowi?
• Jakie produkty jest w stanie eksportować kraj?
• Jakie produkty musi importować kraj?
• Czy istnieją polityki rządowe, które zachęcają lub zniechęcają do eksportu lub importu do lub z
niektórych miejsc lub z udziałem niektórych produktów?

Podobnie jak korupcja, bariery handlowe generalnie prowadzą do nieefektywności ekonomicznej. Nie
oznacza to, że rządy nie mają dobrych powodów do ich przyjęcia; ale kiedy je przyjmą,
prawdopodobnie pojawią się pewne koszty: zidentyfikowanie tego kosztu i kto za to płaci, może
przynieść dobre historie ekonomiczne. Do pewnego stopnia decydenci na ogół koordynują swoje
działania z działaniami kluczowych partnerów handlowych - lub powinni. Jeśli nie, ryzykują
podejmowaniem decyzji, które są osłabiane lub osłabiane przez partnera handlowego. Aby dać prosty
przykład, nie ma sensu podnosić podatków na konkretne towary, jeśli konsumenci po prostu
przejeżdżają przez granicę i kupują je po niższej cenie. Działalność gospodarcza i biznesowa jest pełna
podobnych przypadków. Na poziomie kształtowania polityki urzędnicy mogą być również mierzeni w

stosunku do swoich odpowiedników w innych krajach. Międzynarodowi inwestorzy prawie na pewno
to robią, a dziennikarze powinni to robić. Na przykład
• Dlaczego jeden kraj przyciąga więcej inwestycji zagranicznych niż inny?
• Czy polisa jest częścią wyjaśnienia?
• Dlaczego firma zarabia więcej pieniędzy wytwarzając produkt w jednym kraju niż w sąsiednim?
• Czy koszty biznesowe są zbyt wysokie?
Takie pytania oczywiście wykraczają daleko poza zwykłą politykę rządu. Dziennikarze powinni być
dostosowani do takich kwestii i szukać okazji do wyjaśnienia. Ogólny poziom edukacji, na przykład,
może sprawić, że otwarcie fabryki w jednym kraju będzie bardziej atrakcyjne, a nawet w jednym
regionie jednego kraju niż innym. Unia i inne praktyki pracy mogą mieć podobny skutek.
Uwaga Dziennikarze powinni zauważyć, że to, co jest prawdą w odniesieniu do rządów i polityki,
dotyczy także przedsiębiorstw i często pracowników. Menedżerowie firm muszą być świadomi
możliwości obniżenia kosztów poprzez produkcję w innym miejscu lub zwiększenie sprzedaży poprzez
otwarcie biur sprzedaży w innym miejscu. A kiedy robi to jedna firma, wszyscy jej konkurenci muszą
zdecydować, czy powinni podjąć podobne kroki.
Znaczenie globalizacji
Biznes i ekonomia i kapitał nie stoją w miejscu. Względne zalety i wady stale się zmieniają, czasami w
bardzo krótkim czasie. Atrakcyjność deponowania pieniędzy w danym kraju może zniknąć z dnia na
dzień, jeśli inny kraj podniesie stopy procentowe. Dług publiczny jednego kraju może stać się łatwiejszy
lub trudniejszy do sprzedania, jeśli rating długu publicznego innego kraju zmieni się na gorszy lub
lepszy. Za kulisami, gdy cała ta działalność ma miejsce, nacisk kładzie się na rządy, decydentów,
menedżerów firm, liderów pracy i innych, aby byli elastyczni. Przedsiębiorstwa mogą zmagać się z
wieloma z tych wyzwań, ale niekoniecznie im się to podoba i nie będą się wstydzić prosić rząd o ich
ochronę. Liderzy pracy, widząc ryzyko dla miejsc pracy, mogą stać się bardziej przychylni w
negocjacjach lub mogą szukać przepisów chroniących te miejsca pracy. Decydenci muszą reagować na
presję polityczną, nawet jeśli prowadzi to do decyzji krótkowzrocznych ekonomicznie lub po prostu
błędnych. Dziennikarze odnoszą korzyści i cierpią z powodu tej rzeczywistości. Korzyść polega na tym,
że oferuje szeroką gamę opowiadań do napisania lub emisji. Kiedy zaczynają przyglądać się swojemu
domowemu środowisku w porównaniu z innymi krajami, w których rzeczy działają inaczej, nagle widzą
historie, których wcześniej nie rozważały. Cierpienie wynika z potrzeby, aby dziennikarze sami byli
bardziej świadomi rzeczy, które wcześniej ignorowali.
ĆWICZENIE MENTALNE
Niektórzy doświadczeni dziennikarze wyostrzają swoje umiejętności, grając ze sobą w grę. Wyobraź
sobie, że jesteś w samolocie z urzędnikiem państwowym, bankierem centralnym, a nawet dyrektorem
firmy z innego kraju. Jakie pytania zadasz? Przechodząc przez mentalne ćwiczenie formułowania pytań
dla urzędników i kadry kierowniczej z innych krajów, rozwijają one lepsze zrozumienie znaczenia
globalizacji dla ich własnego kraju. Mam nadzieję, że otrzymają więcej i lepszych historii
Sprawy zagraniczne i ich konsekwencje tworzą dobrą historię
Jako przykład spraw zagranicznych i ich konsekwencji, rozważ jeden kraj bałkański, który ma prawdziwy
problem w społeczności dyplomatycznej. Często personel dyplomatyczny nie ma na liście gości przyjęć
organizowanych przez inne ambasady, gdzie często wymyślana jest poważna działalność handlowa,

ponieważ większy sąsiad odmawia obecności, jeśli tam jest. W tym przypadku większy sąsiad próbuje
zostać członkiem UE. Oczywiście troska o dobrobyt obywateli ma miejsce na tle tradycyjnych wrogości.
Tym samym sama w sobie jest opowieść. Jednak często rządy gospodarek wschodzących mogą być
nieco skoncentrowane na własnej polityce opartej na chęci odgrywania dużej sceny, zanim
wykorzystają mniejszą platformę, aby wzmocnić swoją gospodarkę i pozycję. W krajach bałkańskich
jest wino, które zdobywa entuzjastyczne recenzje od krytyków. Producenci starają się umieścić to wino
w zagranicznych ambasadach i konsulatach. Mali producenci połączyli siły, aby spróbować zdobyć
rynek zagraniczny. Jednak ich rząd jest tak zajęty próbą wejścia na wielką globalną scenę, że producenci
wina nie mogli w żaden sposób pomóc lub uruchomić swój produkt za granicą.
Uwaga Jak pamiętasz z wcześniejszych komentarzy, wino należało do moich specjalności jako
dziennikarz biznesowy, więc przyznaję, że mam powód do zmartwienia w tej konkretnej sprawie.
Niemniej jednak wykopałem wystarczająco dużo faktów, aby rozpocząć albo fabułę, albo śledztwo,
które można doprowadzić do końca z odrobiną pracy.

Ale dlaczego dziennikarze narodu nie wybrali tej konkretnej piłki i nie uciekli z nią? Twoja reakcja może
polegać na tym, że jest to mała historia, niezbyt godna uwagi mediów. Jednak wszystkie historie
zasługują na uwagę, gdy mogą dostarczyć użytecznych informacji dla czytelników. Ale niezależnie od
tego, jest to region, który ma prawie połowę swojej siły roboczej w rolnictwie, ma stopę bezrobocia
wynoszącą 50%, jedną trzecią ludności poniżej granicy ubóstwa i lukę w handlu wynoszącą kilka
miliardów dolarów . Produkowane przez nich winogrona są bardzo soczyste, ale dla dziennikarza
biznesowego te dane ekonomiczne powinny być jeszcze bardziej soczyste. Na podstawie tych faktów
można zbadać kilka bardzo dobrych historii, a przedsiębiorczy dziennikarze biznesowi mogą zadać
poważne pytania swoim władzom na temat polityki handlowej, polityki gospodarczej, handlu i kwestii
związanych z przemysłem, a także całego gospodarza.
Bogactwo potencjalnych opowieści
Pewnego razu szkoliłem kilku dziennikarzy w Londynie z tych regionów, a niektórzy z nich skarżyli się,
że w brytyjskich mediach mogą znaleźć niewiele lub nie ma żadnych informacji o ich krajach. Częścią
odpowiedzi było to, że we ich gazetach nie było żadnych poważnych wiadomości o ich krajach. Dobry
dziennikarz musi tylko zdrapać powierzchnię i wybrać mnóstwo historii. Leniwe dziennikarstwo,
dziennikarstwo protokołowane, straszne dziennikarstwo: nie mają miejsca w torbie sztuczek, które są
dobrym, poważnym i innowacyjnym reporterem potrzebne. Wszędzie są historie. Wiele z nich to
historie globalne, ale historie międzynarodowe często odzwierciedlają warunki panujące w twoim
kraju, więc szukanie za granicą nie jest tak złym sposobem na skupienie się na sprawach krajowych.
Spójrz za granicę. Istnieje mnóstwo materiałów na dobre, solidne opowieści biznesowe i ekonomiczne,
które mogą również wywołać historie z domu. Wystarczy trochę wysiłku, to wszystko!
Kluczowe punkty
Reporterzy muszą
• Spójrz poza własne kraje, aby umieścić historie ekonomiczne w kontekście.
• Dokładnie zbadaj politykę rządu, aby zobaczyć, jak wpływają one na dobrobyt lub recesję.
• Spójrz na strategie biznesowe, aby ocenić czynnik sukcesu firmy.

Rynki akcji i obligacji
Większość dużych miast ma giełdy, z których największe znajdują się w Nowym Jorku, Londynie, Tokio
i Singapurze. Są po prostu rynkiem kupna i sprzedaży, podobnie jak wiele targów ulicznych w Londynie,
zwłaszcza słynny rynek Portobello Road w Notting Hill, gdzie właściciele stoisk sprzedają wszystko od
kapusty po zabytkowy posąg. Ale towarem na giełdach są akcje spółki, których sprzedaż lub handel ma
na celu pozyskanie kapitału dla spółki. Media biznesowe są bardzo ważne dla funkcjonowania rynków
akcji. Kiedy spółki są własnością publiczną, to znaczy, gdy akcje są w posiadaniu inwestorów poza
prawem spółek, wymaga pełnego i otwartego ujawnienia informacji finansowych. Firmy polegają na
mediach, aby zgłaszać te konta i informacje o przedsiębiorstwach, aby zaspokoić prawo akcjonariusza
(inwestora) do informacji o tym, co dzieje się w firmie. Oczywiście raporty medialne są przejrzystym
sposobem informowania wszystkich zainteresowanych osób o działaniach firmy, zwłaszcza informacji
finansowych. Tak ważny jest ten związek , że giełdy wykorzystują media do ujawnienia wrażliwej
informacji firmy, które mogą mieć wpływ na cenę akcji spółki. Giełdy ogłaszają „wiadomości” dokładnie
w tym samym czasie wszystkim mediom, aby zapewnić, że żaden inwestor nie uzyska żadnej przewagi
finansowej nad inną.
Akcje, akcje i obligacje
Akcje są również znane jako papiery wartościowe. Akcje są znane jako kapitałowe papiery
wartościowe, a obligacje są znane jako dłużne papiery wartościowe. Akcje są notowane na giełdzie
papierów wartościowych i pod pewnymi względami są instrumentami glamour na rynkach
finansowych, ponieważ masowe firmy, takie jak Ford, British Airways, IBM i Google są tam
sprzedawane i wywołują wizje produktów, które możemy dotknąć i poczuć. Obligacje lub dłużne
papiery wartościowe są znacznie mniej efektowne, ponieważ znajdują się na rynku „papierowym”, na
którym pieniądze są pożyczane i pożyczane. Ale to nie mniej ważny rynek, którego szacunkowa wartość
na całym świecie przekracza 80 bilionów dolarów. Obligacje sięgają do wielu dziedzin biznesu i
finansów, a wiele rządów gromadzi środki pieniężne za pośrednictwem instrumentów dłużnych, takich
jak obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych. Niektóre obligacje są przedmiotem obrotu
poprzez formalne „wymiany”, ale głównie obligacje są kupowane i sprzedawane za pośrednictwem
brokerów. Ze względu na wielkość rynku transakcje zawierane są głównie między rządami (a w
mniejszym stopniu dużymi firmami) a funduszami emerytalnymi, bankami i funduszami
inwestycyjnymi.
Lokalne wydarzenia Spur International International Consequences
Być może jedną z lekcji, które można wyciągnąć z historii Juliusa Reutera , jest to, że wydarzenia, które
mają miejsce tysiące kilometrów stąd, mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w lokalnych miastach i
miasteczkach. Dziennikarz biznesowy musi być świadomy ogólne wiadomości międzynarodowe i
spróbuj ustalić, czy wydarzenia będą miały wpływ na jego lokalną firmę, społeczność lokalną i lokalną
społeczność. Na przykład w połowie lat 90. ogromny huragan zniszczył wybrzeże południowowschodnich Stanów Zjednoczonych. Jego moc była strasznie destrukcyjna. Pierwszym skutkiem tego
huraganu było zniszczenie upraw owoców cytrusowych na tym obszarze, co doprowadziło do
gwałtownego wzrostu globalnej ceny owoców, takich jak pomarańcze i cytryny. Jednak prawdziwą
międzynarodową konsekwencją, która miała wpływ na miliony społeczności, było to, że wypłaty z
tytułu ubezpieczenia za szkody spadły o miliardy dolarów. Dlatego też największy globalny rynek
ubezpieczeniowy, Lloyds of London, został zmuszony do zwiększenia składek ubezpieczeniowych. To z
kolei oznaczało, że koszty ubezpieczenia takich rzeczy, jak statki towarowe i tankowce wzrosły, więc
linie żeglugowe musiały zwiększyć swoje koszty. Nagle, z powodu aktu natury, światowe ceny
podstawowych towarów gwałtownie wzrosły, a koszty przedmiotów codziennego użytku w sklepach

na całym świecie gwałtownie wzrosły. To oczywiście zwiększyło obawy inflacyjne, więc rządy musiały
działać i ograniczać inflację, podnosząc stopy procentowe. A wzrost stóp procentowych dotyczy
każdego, kto ma konto bankowe, kredyt hipoteczny lub pożyczył pieniądze z jakiegokolwiek powodu.
Jak widać, lokalna burza miała daleko idące konsekwencje dla ogromnej liczby osób.
Uwaga Uczciwie, nawet starsi międzynarodowi dziennikarze biznesowi początkowo nie odkryli ogromu
skutków burzy. Ale można zauważyć, że bycie dziennikarzem biznesowym wymaga dogłębnego
myślenia, dogłębnych umiejętności i wyjątkowej umiejętności sprawdzania, w jaki sposób główne
wydarzenia globalne wpłyną na życie zwykłych ludzi w ich własnym regionie
Giełdy papierów wartościowych, rynki obligacji i rynki walutowe
Giełdy papierów wartościowych (lub giełdy) są najbardziej popularnymi rynkami, do niedawna
naznaczonymi zgiełkiem, machaniem rękami i krzykiem handlowców na podłodze giełdy, handlujących
różnymi akcjami w całej gamie przedsiębiorstw z udziałami otwartymi na sprzedaż publiczna. (Te akcje
są znane jako instrumenty finansowe.) Inne ważne rynki to rynki obligacji, handel „długiem” i rynki
walutowe znane jako giełdy walutowe (Forex). Zajmują się handlem prawie wszystkimi walutami
krajowymi, takimi jak dolary za funt szterling, euro za jena japońskiego, czy ruble na nira nigeryjska.
Największe giełdy finansowe są zazwyczaj oparte na największych centrach finansowych.
Najważniejszą giełdą jest Nowy Jork, a następnie Tokio w Londynie i wspólna europejska giełda
Euronext z Amsterdamu. Hongkong i Szanghaj to ważne giełdy w Azji Południowo-Wschodniej obok
Tokio. Dobry dziennikarz biznesowy szczegółowo przeanalizuje funkcjonowanie rynków, w tym:
• Papiery wartościowe, takie jak akcje i akcje
• Towary takie jak pszenica, kawa, miedź lub cukier
• Dług taki jak obligacje, banknoty lub skrypty dłużne
• Metale szlachetne
• Olej / ropa naftowa
• I bardziej złożony handel instrumentami pochodnymi, kontraktami terminowymi, opcjami i swapami
Ponadto, jak zauważono, istnieje rynek walutowy. Miliardy dolarów, funtów, euro i innych walut
zmieniają ręce każdego dnia na zagranicznych giełdach. Jest to rynek drogi każdemu podróżnikowi,
turystowi i wczasowiczowi, ponieważ dyktuje wartość pieniądze na zakupy za granicą w danym dniu.
Jednak głównymi graczami na rynku Forex są banki centralne i komercyjne, fundusze hedgingowe,
giełdy papierów wartościowych oraz inwestorzy instytucjonalni, którzy muszą znać swoje wartości
handlowe dla swoich transakcji. Być może najbardziej znaczącą różnicą między handlem na rynku Forex
a innymi rynkami jest to, że te centra handlowe pozostają otwarte 24 godziny na dobę. Giełdy mają
ustalony dzień obrotu. Na przykład The New York Stock
Wymiana ma dzwonek otwierający i zamykający. Ale ponieważ handel podłogą został przejęty przez
handel elektroniczny, a giełdy notują wzrosty na całym świecie, akcje nie są daleko w tyle za walutami
w ciągłym obrocie. Najlepszym sposobem na zrozumienie działania tych rynków jest ich raportowanie.
Ale aby to zrobić, wiedzę można uzyskać, spędzając czas w domu maklerskim lub bank komercyjny,
poznając pracowników ekonomistów i analityków, i zadając im tysiąc pytań. Istnieje wiele książek na
temat handlu i różnych rynków, a nowy reporter może chcieć przeczytać, jak działają rynki. Ale tak jak
samo dziennikarstwo, najlepszym sposobem jest „zrobić to” i zdobyć wiedzę z pierwszej ręki od
działającego eksperta. Spróbuj nawiązać dobre stosunki z ekonomistą lub handlowcem. Rozmawiaj z
nimi i używaj tych analityków jako użytecznych narzędzi. Nie mają nic przeciwko, a raczej wolą

pomagać dziennikarzom w zrozumieniu rynków niż w złych i nieodpowiednich historiach. Tworzą one
rynki finansowe i kompetentny dziennikarz biznesowy powinien dokładnie je przestudiować i
szczegółowo. Na razie badam rynki akcji i obligacji, ponieważ są to podstawowe artykuły dla większości
reporterów biznesowych.
Język rynków finansowych
Niektóre terminy stosowane na rynkach finansowych mogą być mylące. Zatem moje wezwanie do
uważnego przestudiowania tych rynków nie powinno pozostać niezauważone. W skrócie,
zabezpieczenie jest aktywem, który może być przedmiotem obrotu, formalnej wymiany lub poza nią.
Są one również znane jako instrumenty finansowe. Pamiętaj o tych dwóch kategoriach: papiery
wartościowe i instrumenty finansowe. Podczas opowiadania historii w domu maklerskim lub banku
istnieje szansa, że ludzie, z którymi rozmawiasz, popadną w żargon lub przemówią na rynku. Nie będą
wiedzieć, że to robią. Zapomną, że jesteś dziennikarzem, a nie ekspertem rynkowym, i często będziesz
zbyt nieśmiały lub niezręczny, by zapytać, o czym, do diabła, mówią. Nie wstydź się prosić o
wyjaśnienie. Przeważnie ludzie na rynkach finansowych są zbyt szczęśliwi, że mogą wyjaśnić nawet
najbardziej podstawowe problemy w jasnym języku, jeśli zostaną o to poproszeni. Denerwuje ich
reporter, który używa „buzzów”, takich jak „dźwignia” lub „arbitraż”, nie mając najmniejszego pojęcia,
co oznaczają te terminy.
Przypominam, że dziennikarze finansowi muszą być dokładni, a dokładność zależy od tego, czy uda ci
się przeprowadzić inteligentną rozmowę na temat problemu, nie próbując udowodnić, że wiesz
wszystko.
Rola giełd
Rynki akcji (lub giełdy) są w wielu krajach ważnym miernikiem kondycji gospodarczej przedsiębiorstw
w tych krajach. A zdrowie ekonomiczne przedsiębiorstw w każdym kraju jest często dobrym
wskaźnikiem kondycji gospodarczej samego kraju. Rynek akcji ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju
przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy i dobrobytu. Firmy gromadzą kapitał w celu rozszerzenia
swojej działalności, sprzedając nowe akcje szerokiej publiczności za pośrednictwem rynku akcji.
Inwestorzy kupujący akcje muszą wiedzieć, że mogą odzyskać swoje pieniądze w przyszłości, sprzedając
akcje Giełda Papierów Wartościowych. Nie będą kupować akcji w pierwszej kolejności, chyba że są
przekonani, że istnieje skuteczny rynek akcji, na którym akcje będą przedmiotem obrotu, i dzięki
któremu będą mogli sprzedawać akcje w przyszłości po uczciwej cenie. Tak więc działalność giełdowa
generuje co najmniej dwie rzeczy, o których dziennikarze muszą informować:
• Rynki przydzielają kapitał zarówno w początkowej emisji akcji przez spółkę, jak iw późniejszym
obrocie tymi akcjami.
• Rynki oferują inwestorom wszelkiego rodzaju możliwość zaprezentowania swoich poglądów na
temat przyszłych perspektyw firm poprzez zakup udziałów w firmach, które ich zdaniem przyniosą
dobre zyski.

W niektórych przypadkach rynki akcji służą innym celom. Na przykład w wielu gospodarkach
wschodzących rządy wykorzystują prywatyzacje, aby udostępnić akcje obywatelom. Często chodzi o
przekonanie obywateli, aby zaczęli myśleć o tym, jak zarządzać własnym majątkiem i przygotować się
na własne przyszłe koszty. Zapewniając, że obywatele mogą kupić duży procent udziałów w
prywatyzowanej firmie, rząd ma nadzieję stworzyć kulturę opartą na podziale udziałów, która ogólnie
będzie wspierać prywatne przedsiębiorstwa.

Regulacja i przejrzystość na giełdach
Skuteczna regulacja rynku akcji ma kluczowe znaczenie dla wszystkich powyższych. Jeśli wydaje się, że
rynek działa w imieniu kilku dobrze połączonych osób, nie będzie w stanie efektywnie alokować
kapitału. Wielu inwestorów będzie ostrożnych ze względu na ryzyko inwestowania w coś, co nie jest
zgodne z zasadami, a rządy raczej nie będą stymulować powszechnego zainteresowania posiadaniem
akcji.
PRZYKŁAD REGULACJI SLOPPII
Klasyczny przykład niechlujnej regulacji pojawił się, gdy Rosja zdecydowała się na zasady wolnego
rynku, a nie na gospodarkę centralnie sterowaną i planowaną na początku lat 90-tych. Rząd postanowił
dać każdemu obywatelowi kupony, które można było spłacić udziałami w przedsiębiorstwach
państwowych w trakcie ich prywatyzacji. Kilka podejrzanych osób natychmiast zaproponowało kupno
tych kuponów od ogółu społeczeństwa, znacznie mniej niż ich prawdziwa wartość; w rezultacie,
zamiast obywateli będących właścicielami firm, kilku oligarchów stało się bardzo bogatych. Co więcej,
gdy handel rozpoczął się na rosyjskich giełdach, przepisy były tak rozluźnione, że akcje były
sprzedawane wiele razy, więc posiadanie akcji nic nie znaczyło, ponieważ kilka osób mogło, a często
także, posiadało ten sam udział. Tak więc firma, która wydaje tysiąc akcji, posiadała 10 000 osób. Przez
wiele lat panował chaos.
Dziennikarze powinni zatem być dobrze poinformowani o wymogach regulacyjnych w danym kraju i
być w stanie porównywać najlepsze praktyki z innymi krajami. Przejrzystość będzie jednym z
kluczowych elementów dobrej regulacji. Firmy giełdowe powinny być zobowiązane do publikowania
regularnych informacji finansowych na temat ich wyników i ryzyka, a jednocześnie powinny
udostępniać je wszystkim. Jeśli ktoś otrzymuje takie informacje przed innymi, rynek działa w imieniu
niewielu wbrew interesom wielu. Przejrzystość i inne elementy dobrej regulacji przyczyniają się do
ochrony praw akcjonariuszy. Akcjonariusze są właścicielami spółek, a rządy i organy regulacyjne
powinny chronić te prawa. Zasady, zgodnie z którymi akcjonariusze mogą nalegać na zmiany w
zarządzaniu spółką lub nawet o to, w jaki sposób mogą głosować, powinny być jasno określone.
Akcjonariusze mniejszościowi powinni mieć takie same prawa jak akcjonariusze większościowi. Rady
dyrektorów powinny pracować dla akcjonariuszy, a nie dla kierownictwa firmy. Nawet ugruntowane
giełdy często nie spełniają powyższych zasad, ale ich porażka tylko podkreśla ich znaczenie.
Rola dziennikarza, który obejmuje giełdę
Oprócz regulacji, dziennikarze zazwyczaj będą informować o dwóch aspektach działalności rynkowej:
• Będą obejmowały firmę, ponieważ stara się pokazać na giełdzie (wyemitować akcje do sprzedaży).
• Będą obejmowały codzienny handel, który ponownie zmienia wartości każdej notowanej na giełdzie
spółki w miarę kontynuacji dnia handlowego.
Kiedy firma pokazuje się po raz pierwszy, stara się pozyskać kapitał, który w innym przypadku mógłby
zostać przeniesiony gdzie indziej: do innych firm, do pożyczki lub nieruchomości, by wymienić tylko
kilka możliwości. Dziennikarze będą więc chcieli powiedzieć swoim widzom i czytelnikom, dlaczego
firma chce pieniędzy i jakie są możliwości i ryzyko związane z kupnem akcji. Aby przedstawić swoją tezę
o kapitale, firma powinna opublikować szczegółowy prospekt o swoich planach, wyzwaniach, szansach
i tak dalej. Taki prospekt będzie skarbnicą cennych informacji o firmie i powinien umożliwić
dziennikarzowi porównanie z innymi, podobnymi firmami. Po umieszczeniu na liście, akcje firmy są
stale wymieniane na giełdzie - lub powinny być, jeśli jest wystarczająca płynność. Skuteczna wymiana
wymaga dobrej płynności, co oznacza, że zawsze będzie nabywca dla każdego, kto chce sprzedać swoje

akcje. Cena akcji firmy zawsze się zmienia, co oznacza, że rynek nigdy nie ustala na niej ostatecznej
wartości: wartość zawsze się zmienia. W tej nieustannej ponownej ocenie wartości firmy dziennikarze
mają szansę napisać historie o szansach lub zagrożeniach dla pojedynczej firmy, sektora, w którym się
ona znajduje, ogólnie o gospodarce, a nawet samej giełdzie. Uczestnicy wymiany, niezależnie od tego,
czy są instytucjami finansowymi, czy osobami prywatnymi, są źródłem tej stałej oceny. Odkrycie ich
motywów przy podejmowaniu decyzji o zakupie i sprzedaży jest dużą częścią każdego dziennikarza
rynkowego. Po części dlatego, że wielu innych na rynku chce zrozumieć, dlaczego inni podejmują
decyzje. Uczestnicy rynku często poruszają się w paczkach. Kiedy jeden inwestor wykonuje transakcję,
inni po prostu podążają za nim. Dlatego też na rynku istnieje apetyt na wiadomości, które opisują, co
dzieje się na rynku. Inwestorzy zewnętrzni będą równie zainteresowani wiedzą, co myślą
profesjonaliści.
Giełdy konkurują ze sobą
W wielu krajach giełda sama jest spółką giełdową, której akcje można kupować i sprzedawać. Wymiana
będzie konkurować z inną giełdą w tym samym lub innym kraju. Tak jak jedna firma będzie konkurować
z rywalem tworzącym ten sam produkt, tak giełda konkuruje z rywalami o wymienienie spółek i
przyciągnięcie inwestorów. Te giełdy, które najlepiej radzą sobie, są nagradzane wyższą wyceną przez
inwestorów.
Uwaga Aby wymiana działała dobrze, często potrzebuje profesjonalnej infrastruktury. Analitycy
wyłaniają się z kontroli firm; pośrednicy są ustanawiani w celu sprzedaży akcji inwestorom detalicznym
i innym; otwarte instytucje finansowe; firmy stawiają pracowników w relacji inwestorskich; i oczywiście
dziennikarze rozpowszechniają informacje pochodzące od nich wszystkich, a także same firmy.

Jak już wcześniej wspomniałem, nie jest moim celem, aby szczegółowo opisać, co reporter powinien
wziąć pod uwagę podczas przeglądania działalności giełd. Powinni jednak zbadać role regulatorów i
praktyków rynkowych na całym świecie, aby zrozumieć najbardziej odpowiednie modele dla własnych
krajów w tworzeniu skutecznych rynków akcji; muszą zbadać, jak giełdy działają w gospodarkach
wschodzących i być absolutnie pewnym relacji między giełdami (i innymi rynkami finansowymi i
towarowymi) i mediami. Fascynujące historie mogą pochodzić z badania budowy systemu giełdowego
od dołu, w tym ewolucji handlu komputerowego i systemy dystrybucji wiadomości; rola wymiany i
rozwoju rynków europejskich; jak również rola regulatora, znaczenie przejrzystości i właściwe
rozpowszechnianie informacji rynkowych.
Reporterzy muszą również rozważyć równoważenie przez praktyków rynku potrzeb inwestorów,
notowanych spółek i regulatora, rolę autoryzowanych serwisów informacyjnych oraz ich relacje z
rynkiem i regulatorem. Dziennikarze biznesowi muszą również być wrażliwi na finansowe public
relations i linki, które przekazuje do wiadomości finansowych, gazet i nadawców. Oto ważne punkty,
na które musi zwrócić uwagę reporter biznesowy w odniesieniu do rynków akcji i rynków finansowych:
• W jaki sposób nowoczesne rynki zostały zbudowane od podstaw, w przeciwieństwie do tych, które
powstały z kawiarni z XVIII wieku
• Korzyści ekonomiczne z rynków akcji
• Rola analityka w funkcji giełdy
• Jak działa rynek?

• Poznanie funkcjonowania rynku poprzez rozmowę z ekspertami na temat tego, jakie są koszty
transakcji i rozliczenia
• Jak pozyskiwane są pieniądze na rynku
• Jakie są systemy transakcyjne i jak działają
• Jak społeczność finansowa, w tym dziennikarze, radzi sobie z kryzysem rynkowym
Szkoda, że handel elektroniczny przejął zasady od „0twartego krzyku”, w którym handlowcy czasami
uciekali się do fikcji na parkiecie, aby wygrać zamówienie. Ale tylko dlatego, że ostra konkurencja
między dealerami i giełdami nie jest już tak oczywista, nie oznacza, że zniknęła. Giełdy są fascynującymi
przedsiębiorstwami, sprzedającymi miliardy dolarów wartości akcji w danym dniu. Raportowanie o
zapasach oznacza raportowanie wielkich nazw przemysłowych i tego, co robią, aby zachować swoją
przewagę konkurencyjną: Microsoft, Cunard, Shell, AT & T - romantyczne nazwy w świecie
przemysłowym. Raportując na giełdach, reporterzy mogą zagłębić się w wewnętrzne funkcjonowanie
tych dużych spółek giełdowych, ich próby i udręki, bunt akcjonariuszy i zatrudnianie i zwalnianie ich
dyrektorów. To ekscytujący świat, w którym należy być, i zapytałbym: „Czy dziennikarz biznesowy
mógłby poprosić o coś więcej?”
Kluczowe punkty
• Firmy polegają na mediach biznesowych w celu raportowania kont i informacji o przedsiębiorstwach,
aby zaspokoić prawne prawo akcjonariusza do informacji o tym, co dzieje się w firmie.
• Dziennikarze powinni być dobrze poinformowani o wymogach regulacyjnych w danym kraju i mieć
możliwość porównywania najlepszych praktyk w innych krajach.
• Przemieszczanie się na giełdzie może dostarczyć wskazówek dotyczących zdrowia firmy.

Towary i inne egzotyczne produkty finansowe
Małe miasteczko Barkerville znajduje się około 400 mil od miasta Vancouver we wnętrzu kanadyjskiej
prowincji Kolumbia Brytyjska. Jego wędrowna populacja wynosi obecnie około 200 osób; jest to przede
wszystkim miasteczko turystyczne z zabytkowymi budynkami. Zwiedzający mogą również zdobyć złoto.
I tak narodził się Barkerville. Poszukiwacz o imieniu Billy Barker uderzył po złoto w 1860 roku i
rozpoczęła się nieunikniona gorączka złota. Barkerville wyrósł z populacji do 5000 mieszkańców, co w
tamtych czasach było dość dużym miastem. Jak to się często zdarzało, gdy uderzyła gorączka złota,
pierwsi górnicy w Barkerville zarabiali dużo pieniędzy. Ale to prawdziwi kupcy towarowi zarabialii,
sprzedawali funtowe worki mąki za 1,25 dolara (dziś około 30 dolarów), a także fasolę, mięso i suszone
owoce w tej samej cenie. Zgadnij, kto się wzbogacił.
Dzisiejszy Złoty Rynek
Romans otaczający złoto prawie zniknął z czasów, kiedy bandyci obrabowywali pociągi i odległe dzikie
zachodnie banki były trzymane przez zamaskowanych bandytów na koniu na muszcze. Chociaż złoto
jest nadal popularne w biżuterii jako ozdoby, w kategoriach rynkowych jest kupowane głównie jako
zabezpieczenie przed inflacją: trochę nudne. Romans, który kiedyś otaczał ten szlachetny metal, w
dużej mierze zniknął, chociaż romantycy tacy jak Ian Fleming czerpią adrenalinę dzięki powieściom
takim jak James Bond „Baddie” Goldfinger. Rynek złota wciąż ma jednak swoje chwile. W 2013 r. ciężka
sprzedaż miała miejsce bez solidnego wyjaśnienia, a rynek wpadł w panikę. Wszyscy starali się sprzedać
swoje złoto, obniżając cenę. Ale to rzadkość i chociaż to szlachetny metal, nie jest w stanie powtórzyć
swoich ekscytujących początków i jest uważany za stabilny towar na nowoczesnych rynkach. Złoto jest
nadal postrzegane jako solidne wsparcie dla bardziej niestabilnych inwestycji. Trudne czasy
gospodarcze powodują wzrost sprzedaży złota. W lepszych czasach ekonomicznych kupujący odpadają,
aby kupować produkty o szybszych zwrotach, a rynek złota ponownie się uspokaja, tworząc mniej
obfity nastrój. Złoto nadal oddaje wyobraźnię, ale reporterzy podążający za rynkiem częściej
postrzegają złoto jako wskaźnik ekonomiczny niż jako interesujący towar sam w sobie. Niemniej jednak
złoto jest rzadkim metalem szlachetnym, który ma znaczący udział w sektorze towarowym. Zapewnia
wsparcie bankom centralnym i rynkom finansowym ze względu na jego rzadkie i mniej zmienne cechy.
Podążanie za złotem na rynku jest naprawdę jednym z następujących wskaźników finansowych. To
bardziej drogowskaz niż kierowca. Ale dziennikarze powinni jednak to śledzić, ponieważ główne banki
uważnie śledzą jego cenę, aby sprawdzić słuszność tego, jakie działania zamierzają podjąć w ogólnej
działalności gospodarczej.
Co to jest towar?
Istnieje wiele rodzajów towarów, ale zazwyczaj są one podzielone na trzy główne kategorie. Są to
energia, metale i rolnictwo. Towar musi być zbywalny - innymi słowy musi mieć substancję, aby mógł
być dostarczony, taki jak kakao, pszenica lub cyna. Towar musi również mieć nabywców - to znaczy, że
musi być popytem, czynnikiem, który napędza cenę towarów na otwartym rynku. Cofając się w czasie
na chwilę i na początku wyjaśniłem, w jaki sposób Reuters stał się gigantem informacyjnym, który jest
dzisiaj za sprawą założyciela Juliusa Reutera ustalającego cenę kukurydzy w Londynie w oparciu o
obfitość lub brak plonów pszenicy na rosyjskich stepach i wytwarzanie informacji za pośrednictwem
gołębi pocztowych. Był to wczesny przykład tego, jak ceny towarów były ustalane przez podaż i popyt.
Olej jako towar
Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Billy Barker szukał złota, znacznie mniej zwiastowane, ale
może znacznie ważniejsze wydarzenie miało miejsce około 5000 mil dalej w Wielkiej Brytanii. Węgiel
był niezwykle ważnym towarem w XIX wieku, głównie wydobywanym z głębin ziemi ręcznie z dołów

lub kopalń. W 1847 r. Chemik James Young wynalazł proces destylacji parafiny z olejów z kopalni, które
rafinował w celu wykorzystania w lampach górniczych. Pozostałość, grubszy olej znany do dziś jako
„surowy” - używany do smarowania maszyn. Dwa lata później Abraham Gesner w Kanadzie dokonał
podobnego odkrycia i nazwał swój produkt naftą. Ci dwaj mężczyźni wyprodukowali paliwo, które dziś
odpowiada za około 90 procent potrzeb energetycznych pojazdów transportowych: rafinowany olej.
OLEJ JAKO WIODĄCY TOWAR
Istnieją dwie podstawowe formy oleju: ropa naftowa, która jest czarnym materiałem pochodzącym
bezpośrednio z ziemi lub pod morzem, oraz ropa naftowa, która jest olejem rafinowanym, popularnie
znanym jako gaz w Stanach Zjednoczonych i benzyna w Wielkiej Brytanii. Ropa naftowa jest niezwykle
ważna dla globalnej gospodarki. Na przykład, stanowi 40 procent całkowitego zużycia energii w Stanach
Zjednoczonych, a wiele innych rzeczy pochodzi z ropy naftowej, takich jak chemikalia przemysłowe i
produkty uboczne. Tak więc czarne złoto zastąpiło żółte błyszczące złoto jako jeden z najważniejszych
towarów na świecie.
Olej w nagłówkach
Podczas gdy ropa zdołała w stosunkowo łagodny sposób rozpocząć życie, w przeciwieństwie do złota,
obecnie jest znana jako „czarne złoto”. W dzisiejszych czasach ropa naftowa pojawia się niemal
codziennie, a większość z nich jest o wiele bardziej dramatyczna niż dyliżans z epoki gorączki złota .
Ropa zamiast tego dała początek historiom zanieczyszczenia, ponieważ ogromne supertankowce
podróżują po świecie, niosąc ogromne ilości ropy. Częściej niż jest to pożądane ze względu na
środowisko, tankowiec uderza w skały w złych warunkach pogodowych, rozlewając swój ładunek i
powodując rozległe szkody w przyrodzie, środowisku naturalnym i społecznościach ludzkości
zamieszkujących wybrzeże. Katastrofa Exxon Valdez u wybrzeży Alaski była poważną historią w 1989
r., wysyłając olbrzymie ilości ropy naftowej na amerykańskie wybrzeże (niektóre szacunki wskazują na
11 milionów galonów amerykańskich), a ostatnio bardzo szkodliwą katastrofę BP w 2010 r. w Zatoce
Meksykańskiej, w której prawie pięć milionów baryłek (210 milionów galonów) trysnęło do morza i na
brzeg, powodując ogromne szkody dla środowiska. Katastrofa Exxon Valdez z kolei wywołała poważne
historie ubezpieczeniowe, ponieważ te statki i ich ładunki są gwarantowane przez największy rynek
ubezpieczeniowy na świecie, Lloyd's of London. Lloyd's płaci za wiele swoich działań
ubezpieczeniowych za pośrednictwem pojazdu zwanego „imionami”. Nazwy to grupy osób, które
ubezpieczają te statki poprzez osobiste inwestycje, kuszone dużymi zyskami. Katastrofa w Valdez
spowodowała, że Lloyds zainwestował w „nazwy”, niszcząc wielu bogatych ludzi na całym świecie. Jest
wiele innych opowieści wywołanych ropą. Historie statków powietrznych są stałym elementem, od
helikopterów przenoszących pracowników z platform wiertniczych, które znajdują się z dala od morza,
po rozwój silników odrzutowych, które zmniejszają zanieczyszczenie atmosfery. Opowieści o piractwie
są liczne, w których bandyci ze stosunkowo bezprawnych krajów porywają tankowce z małych łodzi
załadowanych karabinami maszynowymi i nowoczesną bronią. Rurociągi, które przewożą ropę na duże
odległości, są ulubionym miejscem dziennikarzy, ponieważ zawsze istnieje jakaś grupa lub inna osoba,
która stuka w linię i wysysa ropę, lub terroryści sabotują rurociąg, próbując zniszczyć gospodarkę.
Porwania, zwłaszcza w Delcie Nigru, mają miejsce grupy, które zatrudniają robotników, głównie
zagranicznych, na okup, a w niektórych przypadkach ich egzekucją. Następnie pojawiają się gorzkie
spory między państwami takimi jak Białoruś, Ukraina i Rosja, przez które rurociągi transportują ropę
naftową, za niepłacenie rachunków za gaz i ropę. Niektórzy historycy twierdzą, i z pewnymi dowodami,
że wojny takie jak wojna w Iraku o usunięcie prezydenta Saddama Husajna są naprawdę wojnami o to,
kto kontroluje rezerwy ropy. Tak więc dawniej spokojna ropa zapewnia dziennikarzom wiele, wiele
wiadomości, a nie wszystkie związane z rynkami i gospodarkami. Ropa naftowa jest towarem, który
tworzy wyspecjalizowanych reporterów. Ci skrybowie uważnie obserwują wydarzenia, które wyślą

cenę ropy rosnącej w górę lub w dół. Ta zmienność jest najważniejsza dla wszystkich gospodarek. Wraz
ze wzrostem cen ropy rosną ceny wielu produktów przemysłowych. Koszty produkcji rosną, koszty
transportu , a nawet ogrzewanie domu staje się droższe. Cena ropy może być podyktowana przez kraje
produkujące ropę, sztucznie podnosząc cenę, ograniczając produkcję. Może to być równie ważne z
powodów politycznych jak siły rynkowe. Kraje produkujące czasami ograniczają produkcję, aby osłabić
gospodarki narodów, z którymi mają spór. W innych przypadkach producenci zahamowali spadek cen,
ponieważ dochód narodowy spadł w wyniku nadmiaru ropy na rynkach światowych.
Walka o kontrolę oleju
Ropa naftowa jest również często przyczyną walk o władzę, zarówno wojskowych, jak i gospodarczych,
a zatem jest przyczyną więcej historii na temat ropy. Trzy największe kraje produkujące ropę to Rosja,
Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone . Spośród nich kraje Bliskiego Wschodu mają lwią część. Około
80 procent światowych rezerw znajduje się na Bliskim Wschodzie.
Arabia Saudyjska jest na ogół przyjazna Zachodowi, ale od czasu do czasu ogranicza produkcję,
ograniczając ilość ropy, którą będzie pompować z ziemi w dowolnym momencie, podnosząc ceny i
wysyłając dreszcze przez zachodnie gospodarki, które są tak zależne od towaru.
Produkcja jest podyktowana w dużej mierze przez wiedeńską organizację znaną jako OPEC, Organizacja
Krajów Eksportujących Ropę Naftową, i jest mierzona w „baryłkach” dziennie. Utworzona w 1960 r.
przez pięciu wielkich eksporterów ropy, OPEC liczy obecnie 12 narodów ze stałym sekretariatem w
Austrii. OPEC spotyka się regularnie w wyraźnym celu utrzymania cen ropy na stabilnym poziomie.
Chociaż jest to w dużej mierze prawdziwe, ceny ropy naftowej z biegiem lat ograniczały się w górę iw
dół jak efekt jo-jo. Dzieje się tak głównie dlatego, że Arabia Saudyjska jest kluczowym członkiem OPEC,
że ceny ropy naftowej, choć stale rosną, były utrzymywane na stosunkowo stabilnym poziomie. Istnieją
alternatywne źródła ropy naftowej poprzez procesy ekstrakcji, na przykład z łupków, proces znany jako
„szczelinowanie” (szczelinowanie hydrauliczne). Ale są to drogie procesy, a głównym źródłem ropy
naftowej jest wiercenie studni poniżej powierzchni ziemi i wypompowywanie jej. Wielka Brytania i
Stany Zjednoczone produkują również ropę naftową spod morza ze stacji wiertniczych zwanych
platformami wiertniczymi.
CENA GAZU A CENA SUROWEGO OLEJU
Uważaj, aby nie wiązać ceny benzyny w stacjach paliw zbyt mocno z ceną ropy naftowej. Kiedy ropa
naftowa zostanie wypompowana na powierzchnię, musi zostać przetworzona na ropę naftową. Wiele
krajów nie ma rozległej zdolności rafinacji i musi wysyłać ropę za granicę, aby przekształcić ją w paliwo
do pojazdów silnikowych. Kaprysy pogodowe, zakłócenia w przemyśle, kombinacje karteli i wydarzenia
polityczne mogą zmniejszyć zdolność rafineryjną. Stąd cena galonu gazu często ma niewiele wspólnego
z ceną ropy naftowej.
Ropa naftowa ma kluczowe znaczenie dla wielu gałęzi przemysłu i ma ogromne znaczenie dla silnie
uprzemysłowionych gospodarek świata, a tym samym dla wielu narodów. Według Międzynarodowej
Agencji Energetycznej świat w całości zużywa ponad 30 miliardów baryłek ropy rocznie, a najlepsi
konsumenci ropy naftowej w dużej mierze składają się z krajów rozwiniętych.
Handel olejami
Ropa handlowana jest na dwóch głównych giełdach: londyńskiej International Petroleum Exchange,
obecnie znana jako ICE Futures, oraz NYMEX, New York Mercantile Exchange, która zajmuje się również
szeroką gamą innych towarów, od kawy po rudę żelaza. ICE rozszerzyła również swoją ofertę
produktów, oferując swapy i kontrakty futures. Kolejną ważną giełdą towarową jest Chicago

Mercantile Exchange. Ta wymiana skierowana jest bardziej ku produktom rolnym, ale rozwinęła
skrzydła, aby stać się ważnym międzynarodowym przedsiębiorstwem.
Metale szlachetne jako towar
Teraz wracam do prawdziwego złota. Złoto i metale szlachetne są przedmiotem obrotu na podobnych
giełdach. W Londynie głównym graczem jest London Metals Exchange, a tuż za nim NYMEX w Nowym
Jorku, Zurychu w Szwajcarii i starożytna lokalizacja handlowa Hong Kongu. Rynek srebra jest
interesujący ze względu na czynniki zewnętrzne, które mogą go napędzać. Na ceny srebra może mieć
wpływ susza lub zaraza roślin w krajach produkujących herbatę lub bawełnę, zwłaszcza w Indiach. Indie
tradycyjnie używają srebra na prezenty i biżuterię w czasie narodowych uroczystości. Jeśli uprawy
bawełny lub herbaty nie powiodą się (które są same w sobie towarami), pracownicy nie mają pieniędzy
na zakup tych przedmiotów, a więc popyt spada. Dziennikarze powinni uważać na tego rodzaju czynnik,
który może być innym, jeśli nie niespodziewanym, elementem na globalnym rynku metali szlachetnych.
Z nich powstają ciekawe historie towarowe.
Rynek diamentów
Ostatni ekscytujący rynek to rynek diamentów. Diamenty są nadal „najlepszym przyjacielem
dziewczyny” i są kupowane w celach kosmetycznych. Ale istnieje również diament przemysłowy
wykorzystywany w przedsięwzięciach wiertniczych, ponieważ jest twardy i prawie niezniszczalny.
Istnieje wiele ośrodków na świecie, które „wycinają i polerują” diamenty, czyniąc je atrakcyjnym
towarem preferowanym przez rasę ludzką. Produkując ponad połowę globalnej produkcji „diamentów
ciętych”, belgijskie miasto Antwerpia jest uznaną stolicą diamentów na świecie, tuż za Amsterdamem.
Na świecie istnieje ogromna podaż diamentów, ale podaż jest dokładnie kontrolowana przez duże
firmy, takie jak południowoafrykańskie przedsiębiorstwo wydobywcze DeBeers. Dostawy rosyjskie
zajmują drugie miejsce. Odnotowano duży handel diamentami na czarnym rynku, zwłaszcza z krajów
afrykańskich, które przeżywają wstrząsy społeczne i polityczne.
Aby zagwarantować, że podaż diamentów nie podbije rynku, główni producenci utworzyli
Międzynarodową Radę Diamentową, której zadaniem jest próba zmniejszenia wpływu „konfliktowych
diamentów”. Ale gdy wybuchnie konflikt w krajach produkujących diamenty, biznes dziennikarze
powinni zwracać uwagę na wielkość konfliktu i wielkość produkcji diamentów. Albo rynek zostanie
zalany, ponieważ „buntownicy” przejmują kopalnie w celu pozyskania funduszy, albo rynek rośnie,
ponieważ legalne rządy zazdrośnie chronią swoje źródło dochodu.
Rolnictwo
Produkty rolne są również ważnym towarem. Szacowana na 40 procent powierzchnia świata jest
wykorzystywane do uprawy roślin i żywienia zwierząt gospodarskich. Produkty takie jak zboża
(pszenica, owies, jęczmień), soja, nasiona oleiste, zwierzęta gospodarskie, produkty mleczne, tarcica,
kawa, cukier i kakao są objęte sztandarem produktów rolnych. Według Międzynarodowej Organizacji
Pracy ponad miliard ludzi jest zaangażowanych w globalne rolnictwo. Stale rosnąca liczba ludności na
świecie nadal zwiększa popyt na żywność. Rolnictwo rodzi wiele różnych historii: głód, zamieszki
głodowe, choroby roślin i zwierząt. Niedawno rozwój genetycznie zmodyfikowanej żywności (super
żywności) stał się tematem kontrowersyjnym, a wielu naukowców twierdzi, że te produkty mogą
bezpiecznie złagodzić głód; podczas gdy przeciwnicy, którzy często są rządami, obawiając się tych
zmodyfikowanych upraw, mogą być szkodliwe dla ludzkiego ciała: kolejne wspaniałe źródło opowieści.
Reporterzy, którzy wolą śledzić spółki na giełdzie, będą również czerpać korzyści z tych zróżnicowanych
poglądów, ponieważ produkcja i sprzedaż nowych nawozów i pestycydów poprawia ceny akcji spółki,
podczas gdy losy dużych firm chemicznych, takich jak Monsanto, Syngenta i Bayer, główni producenci

genetycznej żywności, zwalczają krytyków swoich produktów i starają się osiągnąć akceptację i wzrost
sprzedaży. Rolnictwo wywołuje również historie środowiskowe, ponieważ rolnicy wycinają lasy
deszczowe, aby zwiększyć rosnące możliwości, podczas gdy organizacje zajmujące się dobrostanem
zwierząt walczą o ochronę zagrożonych gatunków, takich jak lwy, tygrysy, lamparty i niedźwiedzie.
Raportowanie towarów
Wszystkie te towary - ropa, złoto, srebro i diamenty - mają w sobie blask i podniecenie, które sprawia,
że raportowanie na ich temat jest wspaniałe. Teraz przychodzi trudna część dla dziennikarzy
biznesowych i finansowych: kierowanie swoją drogą przez inne egzotyczne instrumenty finansowe.
Aby temu przeciwdziałać, podążyłem za moją radą i utrzymywałem bliski kontakt z ekspertem rynku,
którego regularnie wzywałam do pomocy, gdy pojawiło się słowo pochodne. Instrumenty pochodne
obejmują rynkowe metody obrotu znane jako kontrakty futures, swapy, i towary w obrocie giełdowym
- wszystkie sprzedawane na giełdach towarowych. Kontrakty futures lub kontrakty terminowe są
prawdopodobnie najłatwiejsze do zrozumienia. Kontrakt terminowy lub kontrakt terminowy to
umowa między dwiema stronami na zakup towaru po cenie ustalonej w momencie zawarcia transakcji,
ale płatna w przyszłości. Nabywca i sprzedawca zgadują, że cena towaru będzie albo większa, albo
mniejsza niż w przypadku, gdy transakcja rzeczywiście ma miejsce. Praktyka hedgingu jest związana z
tymi transakcjami, umożliwiając kupującemu obrót tym samym towarem po innej cenie lub
zmniejszenie jego strat, jeśli kontrakt terminowy pójdzie nie tak. Na przykład handlowcy pszenicy mogą
zabezpieczyć się przed słabymi zbiorami, zgadzając się na kupno lub sprzedaż pszenicy gdzie indziej po
niższej cenie. Swapy to podobne transakcje, w których gotówką jest towar. Używany powszechnie na
rynku obligacji dealer może zgodzić się na zamianę odsetek zapłaconych za obligację na cenę rynkową,
ale ponownie jako przyszłą transakcję. Handlowcy uważają te pojęcia za proste; dziennikarze w
większości nie. Tak więc moja rada pozostaje: poproś osobę, która wie, a nawet weźmie udział w tym
rodzaju handlu. Trudno zrozumieć, ale łatwo się pomylić, coś, co nie jest dziennikarstwem finansowym
,stać na to.
Kluczowe punkty
• Giełda towarowa jest giełdą, na której sprzedawane są różne towary i instrumenty pochodne.
• Większość rynków towarowych na świecie handluje produktami rolnymi ,produkty i inne surowce
oraz oparte na nich umowy.
• Ropa naftowa i inne towary mogą być źródłem wielu różnych rodzajów historii. Uważnie obserwuj te
towary - szczególnie olej.
• Zapytaj eksperta o instrumenty pochodne. Analitycy i handlowcy uważają, że są proste. Ja nie!

Badanie kont firmowych i ocena zarządu
Skuteczne firmy stają się i odnoszą sukcesy głównie dlatego, że mają zarząd, który jest kompetentny,
uczciwy i pracowity. Główna odpowiedzialność dyrektora spoczywa przed akcjonariuszami i
pracownikami firmy. W związku z tym dyrektor jest prawnie zobowiązany do prowadzenia rejestrów
firmowych, regularnego składania ich do organów podatkowych i przestrzegania prawnych wymogów
handlowych kraju lub krajów, w których przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Rada dyrektorów,
solidarnie, musi upewnić się, że konta firmy stanowią „prawdziwy i rzetelny obraz” finansów firmy. Aby
wypełnić te obowiązki, dyrektorzy sporządzają roczne sprawozdania finansowe, które są profilem
kondycji finansowej firmy, dochodowych przedsięwzięć i uczciwych transakcji. Dziennikarze biznesowi,
którzy mają nawet elementarne zrozumienie roli dyrektorów i mogą przejrzeć zestaw rachunków, są
drogowskazami do opowieści o sukcesie i rozwoju biznesu; nadużyć, takich jak działania korupcyjne;
stosunki pracy - dobre lub inne; oraz wskazówki, jak dobrze firma radzi sobie z szybkością zmian we
współczesnym świecie. Tworzą one ważne i ekscytujące historie dla każdego członka i sektora
społeczeństwa.
Przegląd rocznych sprawozdań finansowych firmy
W większości krajów zachodnich roczne sprawozdania finansowe spółki są składane za pośrednictwem
regulatora. Zasady i przepisy mogą być dość skomplikowane, ale wymaganiem jest, aby podstawowe
informacje były dostępne publicznie w takich kwestiach jak własność, lokalizacja, funkcje handlowe i
tak dalej. Wszystkie zarejestrowane firmy - czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - muszą złożyć
zwroty roczne. Wraz ze zwrotami należy złożyć zestaw kont firmowych. Jednak nieograniczone
partnerstwa i jednoosobowi przedsiębiorcy, choć zobowiązani do złożenia zwrotu, nie muszą składać
skontrolowanego zestawu rachunków. Jeśli więc firma jest spółką chronioną prawem jako spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, musi sporządzać roczne sprawozdania finansowe zgodnie z lokalnym
prawem i udostępniać je publicznie. Ale jak dziennikarze mogą powiedzieć, czy konta są wiarygodne i
dokładne? Patrząc na konta każdej firmy, dużej lub małej, dziennikarze powinni najpierw sprawdzić,
czy te konta zostały poddane audytowi i co mówi recenzja audytora.
JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO ROCZNYCH RACHUNKÓW
W Wielkiej Brytanii dziennikarze mogą uzyskać konta prawie wszystkich firm handlujących w kraju za
pośrednictwem agencji rządowej o nazwie Companies House. Za niewielką opłatą dostępne są
szczegółowe informacje o kontach firmy kontrolowanych i rejestrowanych przez firmę, zazwyczaj za
pośrednictwem jej księgowych. Wszystkie te informacje są publicznie dostępne za opłatą 1 GBP za
dokument. W Stanach Zjednoczonych istnieją dwie podobne organizacje. Jedną z nich jest Rada
Nadzoru Rachunkowości Przedsiębiorstw Publicznych (PCAOB), która nadzoruje audyty spółek
publicznych; a drugą jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która jest raczej strażnikiem i
nadzoruje kluczowych graczy na świecie papierów wartościowych, w tym giełdy, brokerów, dealerów,
doradców inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne. SEC „zajmuje się przede wszystkim promowaniem
ujawniania ważnych informacji rynkowych, utrzymywaniem uczciwych transakcji i ochroną przed
nadużyciami finansowymi”. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zawierać co najmniej bilans i
rachunek zysków i strat. Bilans pokazuje, jakie aktywa i pasywa posiada firma i skąd pochodzą pieniądze
na ich sfinansowanie. Główne przedsiębiorstwa zazwyczaj publikują raport roczny, który zawiera
opisowy opis działalności firmy w poprzednim roku obrotu. Ten raport zawiera roczne sprawozdanie
finansowe. Wystrzegaj się korzystania z takich informacji, gdy próbujesz odkryć, jak udana lub inna
firma znajduje się w rozwijającej się gospodarce. Zasady i przepisy często nie są tak sztywne, jak na
Zachodzie, a firma może łatwiej ukryć swój prawdziwy status, niż gdyby była badana przez zachodnie
standardy. W rzeczywistości Unia Europejska ustanowiła reformę regulacyjną jako jeden z warunkó1)

uzyskania członkostwa w UE, a Stany Zjednoczone postawiły taki sam popyt w krajach, którym
przekazują znaczne fundusze. Ale w niektórych gospodarkach postęp jest powolny.
Zrozumienie bilansu
Nie bój się bilansów. Nie musisz być księgowym, aby go przeczytać i uzyskać od niego ważne
informacje. (Być może będziesz musiał być księgowym, aby go narysować, ale to inna historia!) Dopóki
masz rozsądny poziom umiejętności arytmetyki, powinieneś być w porządku. Bilans jest po prostu
stwierdzeniem, co firma jest właścicielem i winna w momencie sporządzania rachunków. To tylko
ocena wprowadzona w czerń i biel wartości firmy. Wymienia wartość netto firmy, której jest
właścicielem, zwanej aktywami, i wszystkiego, co jest winne, nazywanego zobowiązaniami
Przypomnijcie sobie, że ostrzegałem na początku, że złotą zasadą jest brak złotej zasady. W tym opisie
kont firmowych jest pewien błąd, o którym dziennikarz musi wiedzieć. Zobowiązania można nazwać
kredytem, ponieważ pożyczka, która będzie widoczna w zobowiązaniach, może być traktowana jako
wkład gotówkowy. To mówienie księgowe, ale bądźcie czujni, że nie da się oszukać podczas
interpretacji bilansu. Bilans nazywany jest bilansem, ponieważ obie strony muszą „bilansować”.
Aktywa muszą być równe zobowiązaniom plus kapitał własny. Informacje te ujawnią dochody firmy,
jej przepływy pieniężne i to, ile udziałowców wniosło do firmy, zwane kapitałem akcjonariuszy.
Powtarzam, aktywa to rzeczy, które firma posiada, które mają wartość, zobowiązania to pozycje
finansowe, które spółka jest winna innym, a kapitał własny to pieniądze, które pozostałyby, gdyby
firma sprzedała wszystkie swoje aktywa i spłaciła wszystkie swoje zadłużenie. Ten ostatni element jest
ważny przy obliczaniu wartości zarobków każdego udziału w firmie na podstawie najnowszego bilansu.
Zysk firmy generalnie określa się jako „zysk przed opodatkowaniem” - co oznacza, że nadal musi płacić
podatki, więc prawdziwy zysk nie został jeszcze ujawniony. Podczas przeglądania bilansu należy uważać
na notatki dołączone do kont. Dadzą ci wskazówki, jakich historii szukać, ponieważ dyrektorzy muszą
ujawniać wszystkie elementy, które mogą mieć wpływ na wydajność firmy. Na przykład linia lotnicza
może zamieścić zdrowy zysk, ale przypisy ujawnią, że flota samolotów starzeje się i należy ją wymienić.
Ten przedmiot jest kosztowny i oczywiście będzie odzwierciedlać przyszłe zyski. Teraz, gdy bilanse nie
są już dla ciebie przerażające, nadszedł czas, aby zobaczyć, jakie inne informacje o firmie powinieneś
szukać.
Czego szukać w rocznych sprawozdaniach finansowych
Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, gdy trafisz do rocznego sprawozdania finansowego, jest
sprawdzenie, czy rachunki zostały w pełni skontrolowane i co mówi opinia audytora. Następnie musisz
zadać następujące pytania dotyczące firmy, których odpowiedzi można znaleźć w różnych
sprawozdaniach finansowych firmy:
* Czy firma jest bankrutem czy nie? Spójrz ponownie na bilans. Łączne aktywa powinny być większe niż
suma zobowiązań. Jeśli nie, firma nie będzie mogła kontynuować handlu bez zastrzyku większego
kapitału od swoich właścicieli. Środki pieniężne i należności powinny być większe niż zobowiązania.
Jeśli nie, firma może nie być w stanie zapłacić swoich rachunków i będzie zmuszona do zaprzestania
handlu, chyba że będzie mogła pożyczyć więcej pieniędzy lub skłonić właścicieli do zwiększenia
kapitału.
* Jak finansowana jest firma? Niektóre środki finansowe zostaną ulokowane w kapitale własnym w
momencie emisji akcji oraz zatrzymanych zysków z lat wcześniejszych. Niektóre będą pożyczkami
długoterminowymi. Jeśli pożyczki te są wysokie w stosunku do kapitału własnego, może to oznaczać
kłopoty w przyszłości, jeśli spadną obroty i zyski, a spółka nie będzie w stanie spłacić odsetek od
kredytu.

* Czy firma ma jakieś pożyczki? Niski poziom długoterminowych pożyczek w stosunku do kapitału
zmniejsza ryzyko. Poszukaj informacji o tym, kiedy pożyczki będą musiały zostać spłacone. Czy w
najbliższym czasie firma będzie w stanie dokonywać spłat lub zaciągać kredyty zastępcze?
* Gdzie firma otrzymuje dochód? Aby zrozumieć działalność firmy, spójrz, gdzie uzyskują przychody.
Rozważ rachunek zysków i strat oraz wszelkie notatki dotyczące dochodu, aby sprawdzić, czy dają one
podział według produktu, rynku lub kraju. Sprawdź, czy nie ma nic niezwykłego w wydatkach w
rachunku zysków i strat oraz w jakiejkolwiek analizie kosztów w notach do rachunków. Czy koszty
odnoszą się do działań opisanych we wstępie i raporcie dyrektorów, czy są one uzasadnione w świetle
poziomu dochodów?
* Czy firma ma bezpieczną bazę aktywów, z którą można kontynuować je działania? Zastanów się, co
ma firma - spójrz pod listę aktywów i spójrz na wiek tych aktywów z obliczenia amortyzacji. Będzie to
w notach do rachunków i pokaże, jak koszty długoterminowych lub „stałych” aktywów zostały
rozłożone na oczekiwany okres ich użytkowania. Możesz zobaczyć, ile z pierwotnego kosztu zostało
przypisane do zestawień dochodów i wydatków z lat ubiegłych. Jeśli jest to wysoki procent, oznacza
to, że aktywa będą wkrótce wymagać wymiany. Czy firma będzie w stanie pozyskać kapitał na zakup
zamienników i pozostanie w biznesie?
* Czy aktywa, w tym nieruchomości, odnoszą się do działalności prowadzonej przez firmę? Jeśli firma
jest właścicielem aktywów, które wydają się nie być potrzebne dla firmy, być może zostały zakupione
na prywatny użytek dyrektorów lub innych osób.
* Kto jest w zarządzie? Dyrektorzy zarządzają firmą i mają ogromną władzę nad tym, co robi bardziej
niż akcjonariusze. Kim oni są? Ile płacą? Czy to uzasadnione? Czy są także dyrektorami innych firm,
które mogą być powiązane? Czy jakikolwiek handel pomiędzy firmami z tymi samymi dyrektorami
kontrolnymi odbywa się na uczciwych warunkach? Czy jedna firma jest celowo faworyzowana?
* Ile miesięcy przychodów reprezentuje poziom należności? Przychody z handlu są siłą napędową
firmy, a czasami dyrektorzy mają pokusę, by zawyżać ją, by wyolbrzymiać zyski. Spójrz na poziom
należności w stosunku do przychodów. Jeśli jest to wyższe, niż można by oczekiwać, aby klienci płacili
faktury, czy jest jakiś problem? Czy administracja firmy nie otrzymuje szybkiej płatności od klientów,
czy może dochód jest zawyżony? Czy wszystkie te należności zostaną zebrane?
* Kto jest właścicielem akcji firmy? Firmy są często częścią grupy. Sprawdź, czy firma, którą badasz,
posiada udziały w innych spółkach lub czy jej akcje są własnością innej firmy. Kto naprawdę kontroluje?
Jeśli firmy z tej samej grupy handlują ze sobą, czy są na uczciwych warunkach, czy też są jakieś
zakłócenia?
* Czy możesz zidentyfikować jakieś trendy w raporcie? Trendy w czasie są bardzo odkrywcze. Porównaj
liczby na kontach z poprzednim rokiem i sprawdź, czy coś się zmieniło znacząco. Czy przychody rosną
czy spadają? Czy koszty rosną czy spadają z przychodami? Czy nastąpiły duże inwestycje w nowe
aktywa? Czy zaciągnięto jakieś nowe pożyczki? Jakie są przyczyny tych zmian?
* Czy przepływy pieniężne są zgodne z danymi o zyskach? Środki pieniężne można mierzyć dokładniej
niż zysk, a manipulowanie raportowanymi danymi jest trudniejsze. Warto więc sprawdzić, czy
przepływy pieniężne i dane dotyczące zysków wyglądają na zgodne. Wysoki zysk i niski przepływ
gotówki mogą oznaczać zawyżenie zysków i odwrotnie.
* Czy firma udzieliła pożyczek? Przedsiębiorstwa mogą udzielać pożyczek innym firmom lub osobom
fizycznym, co będzie widoczne jako aktywa lub należności w bilansie. Ale oprócz banków jest to

niezwykła rzecz. Jeśli zobaczysz takie pożyczki w bilansie, powinieneś zapytać, czy istnieje dobry powód
biznesowy, aby to zrobić.
* Jak firma wykorzystuje swój zysk? Zysk zapewnia dywidendy jako zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy,
podatki dla rządu i kapitał do reinwestowania w biznes. Dobrym pomysłem jest przyjrzenie się temu,
co dzieje się z zyskiem. Czy w biznesie zachowany jest rozsądny poziom i czy nakłady inwestycyjne są
przeznaczone na podtrzymanie działalności? Czy to wszystko jest przekazywane właścicielom, co
zagraża przyszłości firmy?
Zrozumienie rachunku zysków i strat
Następnie spójrz na rachunek zysków i strat, który pokazuje przychody i wydatki za ostatni rok
budżetowy. Jest sporządzany na zasadzie memoriałowej. Oznacza to, że przyjmuje pozycje należne
firmie (należności) lub przedmioty, które spółka jest winna wierzycielom (zobowiązania), nawet jeśli
rozliczenie gotówkowe nie zostało jeszcze dokonane. Sprawdź także, w jaki sposób firma jest
finansowana. Niektóre fundusze będą równe kapitałowi (kapitał wniesiony w momencie emisji akcji
plus zyski zatrzymane z lat wcześniejszych). Inne środki będą pochodzić z pożyczek długoterminowych.
Jeśli pożyczki te są wysokie w stosunku do kapitału własnego, może to oznaczać kłopoty w przyszłości,
jeśli spadną obroty i zyski, a spółka nie będzie w stanie spłacić odsetek od kredytu. Informacje te można
znaleźć w bilansie.
RAPORTY ROCZNE
Innym źródłem kont firmowych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych jest roczny raport firmy,
który jest prawnie wymagany od spółek publicznych i tych notowanych na giełdzie. W zależności od
wielkości firmy raporty te są zazwyczaj błyszczącymi, dobrze wyprodukowanymi dokumentami
wysyłanymi do akcjonariuszy. Większość firm łatwo udostępnia kopie dziennikarzom. Jak już
wspomniano, roczne sprawozdania finansowe są przede wszystkim księgowe, podczas gdy roczne
sprawozdania mają charakter narracyjny.
Co dziennikarze muszą wiedzieć o zarządach
Rada dyrektorów to grupa osób wybranych przez akcjonariuszy (właścicieli) do reprezentowania ich
interesów i ochrony inwestycji akcjonariuszy. Dyrektorzy muszą również zapewnić inwestorom
przyzwoity zwrot z inwestycji. Takie są zasady przewodnie w zachodnich gospodarkach otwartego
rynku. Ale dziennikarze zajmujący się wschodzącymi demokracjami powinni mieć świadomość, że
zasady otwartego rynku wciąż ewoluują, aw niektórych krajach europejskich rzeczywistość jest
znacznie inna; dyrektorzy często uważają, że ich głównym obowiązkiem jest ochrona pracowników
firmy, a po drugie akcjonariuszy lub akcjonariuszy.
Uwaga Przepisy rządowe dotyczące rozliczania rachunków w rozwijających się demokracjach czasami
nie są tak sztywne jak w Londynie czy Nowym Jorku. Trzeba więc uważnie przyjrzeć się relacjom firm
w rozwijających się demokracjach, aby zapewnić, że dane ujawnią całą historię.
Zwykle zarząd składa się z osób fizycznych. W większości przypadków dyrektorzy mają żywotny interes
w firmie, pracują w wyższej kadrze kierowniczej lub są niezależni w businesssavvy. Dyrektorzy
zarządzają firmą i mają ogromną władzę nad tym, co robi - bardziej niż akcjonariusze. Dlatego też
dziennikarze muszą zadawać takie pytania, jak:
• Kim są członkowie zarządu?
• Ile płacą członkowie zarządu?

• Czy rekompensata jest uzasadniona?
• Czy członkowie zarządu są również dyrektorami innych firm, które mogą być powiązane?
• Czy jakikolwiek handel pomiędzy firmami z tymi samymi dyrektorami kontrolnymi odbywa się na
uczciwych warunkach? Czy jedna firma jest celowo faworyzowana?
DYREKTOR NIE WYKONUJĄCY
Jedna klasa dyrektora jest znana jako dyrektor niewykonawczy (NED). Ta klasa dyrektorów została
wprowadzona z powodu wiedzy, która mogłaby pomóc firmie w działaniu. Są doradcami, a nie
bezpośrednimi menedżerami, ale mają takie same obowiązki prawne jak inni dyrektorzy i mogą być
pociągnięci do odpowiedzialności za wszelkie problemy, jakie może mieć firma, zwłaszcza finansowe
lub prawne. Zadawanie takich pytań jest niezbędne do oceny ogólnego stanu zdrowia firmy. Na
przykład na przełomie wieków niektórzy dyrektorzy i dyrektorzy amerykańskiego koncernu
energetycznego Enron zostali oskarżeni o złe raportowanie finansowe i ukrywanie miliardów dolarów
długu firmy. Zostali uznani za winnych w sądzie rejonowym, ale decyzja została później uchylona.
Ostatnio pojawiły się kontrowersje dotyczące premii wypłacanych wyższym kierownictwu banków. To
był ogromny punkt debaty w wielu krajach, ale szczególnie w kluczowych stolicach finansowych
Londynu i Nowego Jorku. Zarządy wielu firm świadczących usługi finansowe znalazły się pod ostrzałem
za przyznawanie ogromnych premii, zwykle na odpowiedzialność zarządu. Na przykład brytyjski bank
Royal Bank of Scotland został ostrzeżony za przyznanie prezesowi Stephenowi Hester 2,2 miliona
funtów, co kontrastowało ze średnią płacą 34 000 funtów. Bank został podany do publicznej
wiadomości podczas kryzysu bankowego późnych lat 80-tych, kiedy rząd wziął 80-procentowy pakiet
akcji, aby zapobiec problemom z handlem. Lord Oakeshott, były rzecznik skarbu brytyjskiej Partii
Liberalno-Demokratycznej, oświadczył, że bankierzy są „najlepiej opłacanymi pracownikami sektora
publicznego o milę w banku, który upada w społeczeństwie, nie udzielając pożyczek. Zakończmy ten
nonsens i znacjonalizujmy teraz RBS. ”Przychody z handlu są siłą napędową firmy, a czasami dyrektorzy
są kuszeni, by zawyżać ją, by wyolbrzymiać zyski. Spójrz na poziom należności w stosunku do
przychodów. Ile miesięcy dochodu osiąga poziom należności reprezentują? Jeśli jest to wyższe, niż
można by oczekiwać, aby klienci płacili faktury, czy jest jakiś problem? Czy administracja firmy nie
otrzymuje szybkiej płatności od klientów, czy może dochód jest zawyżony? Czy wszystkie te należności
zostaną zebrane? Trendy w czasie są bardzo odkrywcze. Porównaj liczby na kontach z poprzednim
rokiem i sprawdź, czy coś się zmieniło znacząco. Rozważ następujące:
• Czy przychody rosną czy spadają?
• Czy koszty rosną lub spadają z przychodami?
• Czy nastąpiły duże inwestycje w nowe aktywa?
• Czy zaciągnięto jakieś nowe pożyczki?
• Jakie są przyczyny tych zmian?
Środki pieniężne można mierzyć dokładniej niż zysk, a trudniej manipulować raportowanymi danymi.
Warto więc sprawdzić, czy przepływy pieniężne i dane dotyczące zysków wyglądają na zgodne. Wysoki
zysk i niski przepływ gotówki mogą oznaczać zawyżenie zysków i odwrotnie.
Obejmujące doroczne spotkania
Jedna mała uwaga: w pierwszych dniach dziennikarstwa biznesowego nie mogłem wyjść z podziwu, że
inwestorzy to osoby, takie jak ja, którzy kupili kilka funtów lub dolarów na zakup części udziałów w

dużej firmie. Nigdy nie wpadaj w tę pułapkę. Pisząc o inwestorach lub badając ich, pamiętaj, że dla
dużych firm inwestorzy są wielcy. Są to fundusze inwestycyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe i inne
duże organizacje, które mogą posiadać tysiące i tysiące akcji. Chociaż zarząd może kontrolować firmę,
główni inwestorzy mogą wywierać ogromny wpływ; a coroczne walne zgromadzenia (AGM) mogą być
czasem niewygodnymi miejscami spotkań dla dyrektorów, jeśli główny inwestor z dużą liczbą akcji
wyborczych jest zdenerwowany ich wynikami. AGM, do których dostęp mają dziennikarze (firma nie
ma prawnego obowiązku udzielania dostępu do reporterów), mogą być bardzo ciekawymi okazjami,
pełnymi konfliktów i kontrowersji - to znaczy, że są bogactwem potencjalnych historii. Warto poświęcić
co najmniej jedno AGM dużej firmy w swojej karierze. W końcu należy pamiętać, że żadne pojedyncze
sprawozdanie finansowe ani doroczne spotkanie nie opowiedzą pełnej historii o wydajności firmy, a
nawet rentowności. Ale biorąc pod uwagę inne informacje, może stanowić bardzo potężne źródło
informacji dla dziennikarzy finansowych i produkować dane, co jest najlepszym narzędziem reportera,
jeśli chodzi o pisanie dogłębnej i dokładnej historii o każdej firmie, dużej lub małej. Oglądanie i
analizowanie działalności firm, zwłaszcza średnich i dużych, od bilansu po działania dyrektorów, może
namalować historię wartą opowiedzenia - historię, która może uszczegółowić informacje, które nie
byłyby oczywiste dla członka społeczeństwa, który nie może zagłębić się w tło firmy w sposób, w jaki
może to zrobić dziennikarz biznesowy.
Kluczowe punkty
• Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki notowane na giełdzie muszą składać roczne
sprawozdania finansowe za pośrednictwem regulatora stanowego. Te konta są dostępne publicznie.
• Konta firmowe zawierają bilans: migawkę sytuacji finansowej firmy.
• Sprawdź rachunek zysków i strat firmy, aby zobaczyć jego kondycję finansową.
• Zrozumienie roli i obowiązków dyrektora firmy
• Ważne jest, aby informować o corocznym walnym zgromadzeniu (AGM). AGM mogą pomóc w
budowaniu historii.
• Krytyki premii dyrektorów są tematem kontrowersyjnym. Spróbuj przeanalizować te dodatkowe
płatności, być może z pomocą specjalisty.

Prywatyzacja
Przez ponad trzydzieści lat rządy w Europie prywatyzowały coraz więcej działań, które wcześniej były
wykonywane przez państwo. Europa Wschodnia dołączyła do tego trendu na początku lat 90. i ogólnie
kontynuuje go dzisiaj, pomimo wyjątków w niektórych krajach i sektorach. Stany Zjednoczone
sprywatyzowały niewielką liczbę przedsiębiorstw państwowych w sektorze transportu i finansów, a
różne stany USA sprzedały takie media, jak woda i elektryczność. Ale podczas gdy prywatyzacja jest
często przedmiotem gorących debat amerykańskich polityków, wyprzedaże amerykańskiego rządu
spadają w porównaniu do 130 przedsiębiorstw sprzedanych przez Wielką Brytanię w ciągu trzech
dekad lub francuskiego programu prywatyzacji, w którym odnotowano ponad 50 przedsiębiorstw
sprywatyzowana od 1990 r. Częściową przyczyną ostrej różnicy w programie prywatyzacji między
Stanami Zjednoczonymi a innymi gospodarkami Zachodu jest filozofia otwartego rynku. Stany
Zjednoczone doprowadziły świat w polityce zezwalania na prywatną własność, podczas gdy rządy w
Francja, Wielka Brytania i inne części Europy znacjonalizowały wiele przedsiębiorstw w ostatnim
stuleciu i utrzymywały kontrolę aż do lat 90-tych. W Rosji, nawet po programie reformy rynku
pierestrojki i prezydenta Borysa Jelcyna, wiele przedsiębiorstw państwowych nadal było własnością
państwa i było przez nie zarządzane. Co więc oznaczają te trendy dla dziennikarstwa biznesowego?
Dlaczego powinna mieć miejsce prywatyzacja? Jakie są plusy i minusy własności rządu i własności
sektora prywatnego?
Co oznacza prywatyzacja dla dziennikarza biznesowego?
Dziennikarze biznesowi muszą zrozumieć różnice między otwartą gospodarką rynkową a gospodarką
kontrolowaną lub planowaną centralnie. Stany Zjednoczone są przykładem polityki otwartego rynku i
filozofii promujących ideał systemów ekonomicznych bez barier w handlu rynkowym. Takie systemy
charakteryzują się niskimi taryfami handlowymi i opodatkowaniem, kilkoma przepisami licencyjnymi i
ograniczeniami związkowymi związkami zawodowymi lub związkami pracowników w handlu.
Finansowy i społeczny upadek byłego Związku Radzieckiego dał olbrzymi impuls państwom Europy
Wschodniej do podążania za modelem amerykańskim i zasadniczo tak się stało. Korea Północna, z
drugiej strony, jest uosobieniem zamkniętego rynku, z ogromną kontrolą państwa nad transakcjami
biznesowymi, nielicznymi, jeśli w ogóle, przedsiębiorstwami prywatnymi i rządowymi przemysłami
zarządzającymi. Tak więc dziennikarze biznesowi muszą spojrzeć na prywatyzację na różne sposoby, w
zależności od polityki rynkowej przyjętej w różnych krajach. Otwarty rynek jest dość jasny w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy Zachodniej; ale w starej Europie Wschodniej
nie jest ona tak rozwinięta, a rządy są zajęte sprzedażą swoich przedsiębiorstw państwowych,
ponieważ próbują przekształcić zamknięte gospodarki w otwarty rynek.
Zalety prywatyzacji
Często własność rządu oznacza, że decyzje biznesowe podejmowane są w celach politycznych, takich
jak ochrona pracy. Taka konfiguracja stawia urzędników rządowych odpowiedzialnych za godzenie
sprzecznych interesów, gdy zazwyczaj mają najmniejsze kwalifikacje. Chociaż niektórzy eksperci
twierdzą, że w niektórych krajach na niektórych etapach rozwoju istnieją zalety centralnie
planowanych i kontrolowanych gospodarek, zazwyczaj własność sektora prywatnego przynosi większą
elastyczność ekonomiczną, innowacje, inwestycje w maszyny i ludzi oraz wzrost gospodarczy. Dla
rządów zalety prywatyzacji są liczne. Prywatyzacja przynosi rządowi dochód ze sprzedaży
przedsiębiorstw państwowych oraz z przyszłych podatków płaconych przez to przedsiębiorstwo, za
które rząd może płacić za inne dobra i usługi publiczne. Ponadto prywatyzacja zwiększa szanse, że
sprywatyzowana firma odpowie na potrzeby rynku, a nie polityczne. Zapewnia także, że menedżerowie
i akcjonariusze sektora prywatnego ponoszą część winy, jeśli coś pójdzie nie tak, a tym samym

zmniejsza presję polityczną na rząd. Końcową korzyścią jest to, że często pozwala rządom pomóc w
tworzeniu kultury akcjonariatu wśród swoich obywateli.
Wady prywatyzacji
Mimo że prywatyzacja ma znaczące zalety, istnieją również wady. W przypadku sprzedaży mediów, na
przykład, rządy mają tendencję do odciążania przedsiębiorstw, które były monopolami, takimi jak
woda. Główny cel, jakim było zebranie funduszy dla rządu, został osiągnięty. Ale ponieważ narzędzie
było monopolem, przewaga niższych cen i konkurencji została utracona. Narzędzie może robić to, co
mu się podoba; a ponieważ jego zadaniem było osiąganie zysku, ceny były nieograniczone, co
prowadziło do znacznie droższych produktów.
Ponieważ sprywatyzowane firmy są sprzedawane w środowisku otwartego rynku, nie ma ograniczeń,
kto mógłby je kupić. Kilka przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii zostało przyciągniętych przez
zagranicznych oferentów, którzy nie mają interesu narodowego ani programu pomocy społecznej w
centrum swoich celów. Chcą po prostu osiągnąć jak największy zysk dla akcjonariuszy, więc interes
publiczny ma niski priorytet. Prywatyzowana firma prawie zawsze ma nowe kierownictwo.
Menedżerowie przedsiębiorstw państwowych mają zazwyczaj różne cele, takie jak zapewnienie
klientom możliwości zakupu produktu w rozsądnej cenie - takiej, która nie będzie zawstydzać rządu,
bez względu na koszty produkcji. Nowe zarządzanie musi również wdrażać efektywne praktyki pracy,
co często oznacza redukcję siły roboczej. Tak więc bezrobocie staje się produktem ubocznym. Na
przykład w Wielkiej Brytanii premier Margaret Thatcher podjęła ogromny program prywatyzacji
państwowych gałęzi przemysłu w latach 80-tych. Jej następca, John Major kontynuował tę politykę i
zaczął sprzedawać jedną z ostatnich dużych firm państwowych, system kolejowy, w 1993 r. System
kolejowy potrzebował ogromnych inwestycji na modernizację, a zwolennicy prywatyzacji powitali
nową erę efektywności kolei, gdy rząd wprowadził ustawodawstwo sprzedać British Rail.
Zwolennicy planu twierdzili między innymi, że prywatyzacja przyniesie lepszą obsługę klienta; ale cel
ten nie został zrealizowany we wczesnych latach, ponieważ nowi właściciele błędnie obliczyli program
dobrowolnych odejść dla maszynistów, którzy opuścili sprywatyzowaną usługę w ciężkich warunkach.
Pociągi musiały zostać odwołane, opłaty wzrosły, a usługę uznano za znacznie gorszą niż w przypadku
kontroli państwa. Zdarzały się również wypadki kolejowe, w tym szczególnie poważne i osłabione
zaufanie publiczne. Krytycy oskarżyli firmy kolejowe o ograniczenie bezpieczeństwa w celu zwiększenia
zysków. Rząd zaniepokojony publiczną wrogością do prywatyzacji interweniował na temat tego, ile
firmy mogą pobierać opłaty za przejazdy i jak zaplanowano ich rozkłady jazdy pociągów. Proces
prywatyzacji zaczął się rozpadać. Główną zachętą do jakiegokolwiek wykupu jest uczynienie przemysłu
państwowego rentownym, a to było coraz trudniejsze dla inwestujących przedsiębiorstw. Krytycy
wydawali się mieć rację. Jednak w ciągu kilku dziesięcioleci, wolniej niż przewidywano w czasie
prywatyzacji, tempo podwyżek taryf stało się wolniejsze niż pod kontrolą państwa, zaplanowano o
wiele więcej pociągów każdego dnia, a stacje zostały odnowione na większości tras i nowych pociągów
(tabor kolejowy ) zakupione. Inwestycje w tabor były w dużej mierze oparte na przychodach, więc
wagony były mniejsze; pasażerowie musieli stać na długich trasach a anulowane usługi stały się
powszechne. Ale punktualność nie uległa znacznej poprawie i chociaż liczba pasażerów wzrosła, inne
środki transportu zrzuciły część podróżnych z kolei. Tak więc prywatyzacja w tym przypadku była
mieczem obosiecznym. Istnieje jednak zgoda co do tego, że gdyby kolej została pozostawiona w rękach
rządowych, byłaby głodna z gotówki inwestycyjnej, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego
- których ostatnio było wiele - a koleje ucierpiałyby pod kontrolą państwa.
Wrogość wobec prywatyzacji

W wielu krajach wrogość do prywatyzacji jest powszechna w samym rządzie. Politycy wprowadzają
jedynie prywatyzację, aby przyciągnąć zagraniczne fundusze rządowe lub uzyskać członkostwo w
podmiotach politycznych, takich jak Unia Europejska. Dlatego dziennikarze biznesowi muszą uważnie
obserwować ten proces. Na przykład w Bośni rząd planował sprzedać jedną ze swoich fabryk tytoniu.
Zainteresowanie międzynarodowe było powszechne, ponieważ fabryka miała zdrowy bilans i była
potencjalnie dobrym zakupem. Ale premier postawił swoją reputację, domagając się, aby każda
wyprzedaż, bardzo niepopularny ruch w kraju, zagwarantował, że dodatkowe miejsca pracy dla
pracowników będą częścią umowy. W konsekwencji związał warunek ze sprzedażą, która wymagała od
kupującego wybudowania luksusowego hotelu na odludziu, gdzie było mało prawdopodobne, aby
hotel generował interesy. To był jego pomysł na złagodzenie krytyki prywatyzacji. Jeden nabywca,
który wykazał zainteresowanie rośliną tytoniową, nie chciał inwestować w białego słonia i sprzedaż
spadła. Początkowa utrata miejsc pracy, które zostałyby utracone podczas prywatyzacji,
prawdopodobnie zostałaby naprawiona dzięki zwiększonej produkcji z zakładu, ale rząd nie chciał
ryzykować.
Rola prasy w prywatyzacji
Rola prasy jako strażnika skutecznej prywatyzacji, która utrzymuje proces, jest przejrzysta i uczciwa
oraz zapewnia rządowi najlepsze warunki i ich uzyskanie. Aby być skutecznym w tej roli, dziennikarze
muszą wykorzystać źródła informacji i zrozumienia od pełnego spektrum ekspertów i interesariuszy:
urzędników państwowych, bankowców inwestycyjnych, prawników, doradców podatkowych,
analityków kapitałowych, ekonomiści, konsultanci, adwokaci „dobrych rządów”, ambasady,
biznesmeni, konkurenci i pracownicy. Istnieją tysiące pytań, które dziennikarze mogą - i powinni zapytać o prywatyzację. Niektóre z nich obejmują
• Jaki jest plan prywatyzacji rządu?
• Kim są doradcy rządowi?
• Jaka jest wartość aktywów przedsiębiorstwa i jakie są jego zobowiązania?
• W jaki sposób te aktywa są porównywalne z innymi w tej samej firmie, zarówno w sektorze
publicznym, jak i prywatnym?
• Czy jest możliwe, aby rzeczywiście zobaczyć aktywa, które są wymienione, w przypadku fabryki - na
przykład jej zakładu i maszyn lub floty dostawczej?
• Czy wartość aktywów maleje w trakcie prywatyzacji?
• Czy wszyscy oferenci mają dostęp do tych samych informacji?
• Czy istnieje prospekt? (Prospekt jest dokumentem dla potencjalnych inwestorów, który przedstawia
działalność firmy, obejmuje sprawozdania finansowe, biografie urzędników i dyrektorów, ich
wynagrodzenie oraz listę aktywów).
• O czym ostrzega prospekt emisyjny?
• Kto wygrywa, a kto przegrywa prywatyzację?
• Czy oferenci są w jakikolwiek sposób powiązani z urzędnikami państwowymi?
• Czy oferty są otwarte dla publiczności?
• Co mogą zaoferować oferenci oprócz ceny zakupu?

• Czy rząd wyznaczył realistyczne cele? Czy to osiągnął?
Tak jak istnieją tysiące pytań, które można zadać w sprawie prywatyzacji, tak prawie tyle historii jest
do napisania.
Objęcie sektora prywatnego
Kapitał jest ograniczony, dla sektora prywatnego i dla rządu. Jeśli rząd jest właścicielem całej
działalności gospodarczej, będzie miał trudności z podjęciem decyzji o tym, czy inwestować więcej w
edukację czy linie lotnicze, więcej w płace lub badania i tak dalej. Poprzez prywatyzację wielu
przedsiębiorstw rząd pozwala konsumentom i producentom dokonywać wyborów w oparciu o podaż
i popyt. Dziennikarze, którzy donosili o monopolach państwowych i gospodarkach centralnie
planowanych, powinni przyzwyczaić się do innego sektora. Na przykład, gdy British Airways zostały
sprywatyzowane, reporterzy musieli zmienić swoje badania i dochodzenia, zadając pytania dyrektorom
firm, a nie ministrom rządowym. Musieli uzyskać informacje z kont firmowych, a nie ze skarbca Wielkiej
Brytanii. Wymagano od nich zgłoszenia o dorocznym walnym zgromadzeniu, z udziałem akcjonariuszy,
czasami zadając niewygodne pytania. Tak więc całe podejście do raportowania o sprywatyzowanej
firmie zmieniło się z postępowania z urzędnikami państwowymi na zbliżających się przedsiębiorców i
inwestorów. Firmy konkurują ze sobą. Decyzje należy zatem oceniać raczej na podstawie racji ich
działalności niż wpływu politycznego. Proste działania, takie jak zwolnienia, mogą mieć duży sens
biznesowy, ponieważ pozwalają firmie skuteczniej konkurować na rynku. Jeśli firma jest własnością
rządu, takie decyzje są bardziej narażone na wpływ polityczny bezrobotnych pracowników. Firmy są
przede wszystkim zainteresowane zyskami; rządy są przede wszystkim zainteresowane wyborami.
Firmy wykonują również szereg funkcji, które są korzystne dla całej gospodarki. Szkolą pracowników,
inwestują w nowe możliwości, reklamują (tym samym subsydiując rozrywkę), wprowadzają innowacje
i wiele więcej. Tak więc reporterzy muszą oglądać firmy sprzedane przez państwo z zupełnie nowego
punktu widzenia. Można porównywać wyniki nowej firmy z osiągnięciami starej firmy:
• Czy nowa firma zapewnia lepszą satysfakcję klientów w ramach zarządzania w stylu otwartego rynku
niż w przypadku, gdy była własnością rządu?
• Czy warunki pracy uległy poprawie?
• Czy cele są spełnione?
• Czy zainstalowano nowy sprzęt?
• Czy nowe praktyki pracy przynoszą korzyści pracownikom?
Są to pytania, które mogą prowadzić do dobrych historii, niezależnie od odpowiedzi na takie pytania.
Globalnie rządy przechodzą na politykę otwartego rynku, co oznacza duże programy wyprzedaży
aktywów państwowych. Nie ma gwarancji, że ten globalny trend wyprzedaży prywatyzacji poprawi
wyniki przemysłowe i usługi publiczne, więc to dobrzy reporterzy biznesowi powinni opowiedzieć
historie o swoich sukcesach i porażkach.
Spojrzenie na arkusze bilansu
Jeśli dziennikarze chcą objąć działalność biznesową, muszą mówić językiem samych firm. Oznacza to
zrozumienie kont firmowych, w tym bilansów, zestawień przepływów pieniężnych i rachunków zysków
i strat. Bilanse są w sensie sensownym do pomiaru ogólnego stanu zdrowia firmy. Kryzys kredytowy,
który rozpoczął się w 2007 r. I rozprzestrzenił się na cały świat, jest w dużej mierze problemem
bilansów. Dziennikarze, którzy ich nie rozumieją, nie będą w stanie zgłębić kryzysu.

Terminy Jak dowiedziałeś się w poprzednich częściach, bilans mierzy to, co firma posiada (aktywa) i jak
zapłaciła za te aktywa (zobowiązania i kapitał własny). Zobowiązania muszą zostać spłacone wraz z
odsetkami. Kapitał własny to środki pozyskane z emisji akcji. Jest to często nazywane kapitałem
podwyższonego ryzyka, ponieważ akcjonariusze ponoszą ryzyko, jeśli coś pójdzie źle, i otrzymają
korzyści, jeśli sprawy pójdą dobrze.

Kiedy dziennikarze omawiają prywatyzację własności państwowej, powinni spojrzeć na bilans, aby
ocenić, jak firma porównuje się z innymi w kraju i sektorze. Jednym z podstawowych pytań jest to, czy
rząd po prostu przenosi istniejące akcje do publicznej wiadomości, czy też nastąpi podwyższenie
kapitału, czyli wysiłek pozyskania nowych funduszy od akcjonariuszy. Dziennikarze muszą również
zapytać, czy rząd będzie sprzedawał większość firmy i rezygnował z kontroli, czy też w jakiś sposób
utrzymywałby wystarczającą liczbę akcji, aby zablokować niektóre decyzje spółki. Rządy mogą
zachować kontrolę, nawet jeśli w niektórych przypadkach mają udział mniejszościowy. Na przykład
porty lotnicze w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i UE są popularnymi inwestycjami, w których
udział większościowy jest prywatny, ale rząd utrzymuje udział. Uzasadnieniem jest to, że jeśli własność
prywatna zawodzi, rządy mogą wkroczyć, aby utrzymać istotne ogniwo transportowe. Prywatni
inwestorzy prawie na pewno dostrzegą dodatkowe ryzyko, jeśli rząd utrzymuje kontrolę. Sugeruje to,
że firma i jej menedżerowie nie będą mogli robić pewnych rzeczy z powodu wymagań rynku, ale będą
musieli uwzględnić względy polityczne. Po sprywatyzowaniu bilans firmy w pewnym stopniu określi,
jak duży może się on rozwijać, ile będzie musiał zapłacić za pożyczenie pieniędzy, a nawet czy jest
podatny na zakup przez inną firmę. Każda dana kwota kapitału prawdopodobnie ograniczy liczbę
aktywów, które firma może nabyć. Własni kredytodawcy firmy (dostawcy gotówki, która staje się
zobowiązaniem) w większości przypadków będą chcieli zobaczyć dobrą poduszkę kapitałową, zanim
będą skłonni zaangażować fundusze. Bilans jest również miejscem, w którym spółka rejestruje kapitał
obrotowy: krótkoterminowe aktywa i zobowiązania, które są potrzebne na co dzień do płacenia
pracownikom, dostawcom i innym oraz do udzielania kredytów klientom i innym. Zarządzanie
kapitałem obrotowym jest kluczową odpowiedzialnością kierownictwa i często jest szczególnie
problematyczne w szybko rozwijających się firmach. Spółki sprywatyzowane będą w większości
przypadków miały do czynienia z rynkami kapitałowymi lub instytucjami kredytowymi. Dziennikarze
powinni uważnie śledzić tę interakcję, ponieważ w tym miejscu będą mieli poczucie, jak inni
postrzegają firmę. W niektórych przypadkach rynek akcji (dla spółek notowanych na giełdzie)
odpowiada na decyzje, które miały miejsce między spółką a jej pożyczkodawcami lub akcjonariuszami.
Dziennikarze muszą zobaczyć te połączenia
Koncentracja na przyszłości
Inwestorzy w prywatne firmy, niezależnie od tego, czy dostarczają dług czy kapitał, również są bardzo
skoncentrowani na przyszłości. Rzadko poświęcają czas, aby spojrzeć wstecz na to, jak firma radziła
sobie w ubiegłym roku lub we wcześniejszych latach: ich troską jest prognozowanie, jak firma zrobi w
przyszłym roku i kolejne lata i odpowiednio inwestować. Dziennikarze zajmujący się takimi firmami
muszą więc nieustannie poszukiwać poglądów kierownictwa na temat przyszłości, w tym planów i
zmartwień, oraz reakcji na przewidywane zagrożenia.
Wskazówka Świat biznesu jest przyszłościowy. Dziennikarze, którzy to opisują, muszą nauczyć się
myśleć o tym w taki sam sposób, jak robią to menedżerowie firmy
Agencje prywatyzacyjne

W krajach, które przechodzą od gospodarki zamkniętej do otwartego rynku, prywatyzacją przemysłu
państwowego zazwyczaj zarządza agencja quasi-rządowa, zwana agencją prywatyzacyjną. Agencje
prywatyzacyjne zazwyczaj dążą do stworzenia otwartej gospodarki i struktury własności,
maksymalizacji inwestycji, osiągnięcia akceptacji społecznej i politycznej oraz ustanowienia jasnych
struktur własności. Przykładem jest działalność Serbskiej Agencji Prywatyzacyjnej, która nadzorowała
stosunkowo dużą wyprzedaż aktywów państwowych: państwowej spółki naftowej, trzy główne banki,
firma telefonii komórkowej, linia lotnicza, sieć hoteli i wiele innych mniejszych przedsiębiorstw
państwowych. Spójrz na korzyści, które narosły ogólnie; koszty dla rządu; korzyści i koszty dla
inwestorów; korzyści i koszty dla pracowników; i korzyści i koszty dla firmy, jej sektora i całej
gospodarki. Które prywatyzacje zakończyły się sukcesem? W co warto zainwestować? Gdzie są teraz te
firmy? To może wydawać się uciążliwym i trudnym ćwiczeniem. Ale z odrobiną badań możliwe jest
uzyskanie dobrego wyczucia procesu prywatyzacji, ponieważ serbskie firmy zostały w większości
sprzedane. Stosując niektóre techniki dziennikarskie opisane w tej książce, można stworzyć dobry
przykład tego, co prywatyzacja może oznaczać dla kraju dążącego do środowiska wolnego
przedsiębiorstwa i przeszkód, które napotyka po drodze.
Kluczowe punkty
• Dziennikarz biznesowy musi zrozumieć kluczowe elementy i znaczenie prywatyzacji w celu
przedstawienia kondycji finansowej firmy lub sektora.
• Konieczne jest podstawowe zrozumienie kont firmowych, w tym bilansu i tego, co mogą powiedzieć
o firmie.
• Śledź ważne nowe firmy na giełdzie, aby ocenić ich sukces.

MŚP i gospodarka
Globalni analitycy i komentatorzy ekonomiczni zgadzają się, że jedną z istotnych cech kwitnącej i
rozwijającej się gospodarki jest dynamicznie rozwijający się sektor małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP). Definicja MŚP w UE to przedsiębiorstwo, które zatrudnia 250 pracowników lub mniej, a roczna
obrót nie większy niż 50 milionów euro. W zakresie poniżej tego średnie przedsiębiorstwo,
mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako jedno z dziewięcioma pracownikami i obrotami poniżej 2
milionów euro; małe przedsiębiorstwo definiuje się jako jedno zatrudniające od 10 do 50 pracowników
i obroty poniżej 10 milionów euro. Amerykańska definicja MŚP różni się w zależności od branży i
rodzaju działalności, z liczbą pracowników w średnim przedsiębiorstwie, aż do 1,500, ale zazwyczaj
wynosi 500; w małym przedsiębiorstwie, 250; i mikroprzedsiębiorstwo, 6. Kiedy kupujesz papier z
lokalnego sklepu lub nawet kupujesz hot-doga na ulicy miasta, jesteś technicznie klientem MŚP.
Bardziej typowo, termin SME w żargonie biznesowym oznacza firmy średniego zasięgu - od firm
włókienniczych po firmy komputerowe i elektroniczne, do sadów i winnic. Analitycy zajmujący się tym
sektorem, wspierani danymi z brytyjskich, amerykańskich i unijnych departamentów rządowych,
twierdzą, że MŚP odgrywają niezwykle ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju i przyczyniają się do
bogactwa narodowego na różne sposoby. Nie tylko MŚP tworzą miejsca pracy dla obu wiejskie i
miejskie siły robocze, ale także zapewniają zrównoważony rozwój i innowacje w całej gospodarce. MŚP
mają wpływ na podział dochodów, dochody podatkowe i zatrudnienie, a także na efektywne
wykorzystanie zasobów i stabilność dochodów rodziny. Mają także skłonność do zatrudniania bardziej
pracochłonnych procesów produkcyjnych niż duże przedsiębiorstwa. W związku z tym w znacznym
stopniu przyczyniają się do zapewnienia możliwości zatrudnienia, generowania dochodu i ograniczenie
ubóstwa. Sektor MŚP obejmuje tak wiele różnych gałęzi przemysłu, odgrywa tak ważną rolę w rozwoju
gospodarczym i zapewnia tak wiele miejsc pracy na całym świecie, że reporterzy biznesowi i
ekonomiczni muszą go dokładnie pokryć. Przedsiębiorstwa MŚP są częścią makroekonomii jako sektor
i mikroekonomii jako małe firmy. Ponadto niektóre MŚP stają się dużymi przedsiębiorstwami
wielonarodowymi korporacje, które są nazwami domowymi na rynkach akcji i obligacji, takich jak
przykłady na pasku bocznym. Dziennikarz nie odczuwa większych emocji niż stwierdzenie, że co roku
zgłasza małe przedsiębiorstwo, które rośnie z każdym rokiem, dopóki nie stanie się spółką giełdową z
szeroko zakrojonymi operacjami międzynarodowymi. Sprawozdawczość na temat MŚP jest jednak
głównie spowodowana względami makroekonomicznymi, które są sektorem ważnym dla prawie
każdej gospodarki narodowej na świecie.
OD MŚP DO NAZWY DOMU
Wiele dużych przedsiębiorstw ma swoje początki jako małe i średnie przedsiębiorstwa, aw wielu
gospodarkach MŚP są punktem wyjścia do industrializacji. Aby zrozumieć MŚP i ich znaczenie,
dziennikarze powinni przyjrzeć się początkom wielu dzisiejszych dużych firm. Istnieją dziesiątki
przykładów firm, które dziś nazywamy nazwami domowymi, które zaczęły się jako MŚP. Microsoft,
Apple, Amazon i Google zaczęli jako jeden do trzech facetów w garażu; Vodafone był kiedyś małym
spin-offem z Racal; i Hewlett-Packard zaczął w małej drewnianej chacie.
Rozwój MŚP
Wpływ MŚP jest daleko idący. Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym UE za 2012 r. Szacunkowo 23 mln
MŚP w UE zapewnia około 87 mln miejsc pracy. Ponad dwie trzecie wszystkich miejsc pracy w UE to
MŚP - proporcja ta rośnie. Według danych ze spisu powszechnego w USA z 2010 r. Istnieje około 21
milionów przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 500 pracowników, łącznie 60 milionów
pracowników. W wielu gospodarkach małe i duże firmy są ze sobą powiązane, co ma kluczowe
znaczenie atrakcyjność inwestycji zagranicznych. Aby jednak prosperować, MŚP potrzebują

sprzyjającego otoczenia biznesowego, odpowiednich podstawowych usług infrastrukturalnych,
dostępu do krótko- i długoterminowego finansowania po rozsądnych stawkach, kapitału własnego i
kapitału wysokiego ryzyka, pomocy doradczej oraz wiedzy o możliwościach rynkowych. Zazwyczaj
cierpią z powodu słabych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i braków w księgowości,
zarządzaniu produkcją i planowaniu biznesowym. Dotychczas międzynarodowe doświadczenie
pokazuje, że bardzo niewielu inicjatywom rządowym i darczyńcom udało się wdrożyć zrównoważone
strategie rozwoju MŚP w gospodarkach wschodzących. Trudność była o wiele bardziej bodźcem do
rozwoju MŚP, w tym jednoosobowych przedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, takich jak kawiarnie
i kawiarnie. Obecnie powszechnie uważa się, że rola rządu w tym procesie powinna ograniczać się do
zapewniania solidnego środowiska dla rozwoju sektora prywatnego, korygowania potencjalnych
niedoskonałości rynku i tworzenia równych szans, które pozwolą MŚP na konkurowanie z ich większymi
odpowiednikami na równych zasadach.
Większość rządów nie ma finansów ani możliwości bezpośredniego zaangażowania się w finansowanie
MŚP i świadczenie usług. Rząd wydaje się nie być odpowiednim narzędziem do wdrażania i
koordynowania takich wysiłków, a partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz rozwoju MŚP wydają się
bardziej krytycznym elementem dla powodzenia tych wysiłków.
Poprawa zasięgu mediów w MŚP
Ile razy dziennikarze rzucają się na konferencję prasową rzuconą przez dużą branżę i ledwie rzucają
okiem na komunikat prasowy małego faceta? Jest to zbyt częste, nie tylko w gospodarkach
wschodzących, ale w wielu innych częściach świata. Jednak ignorują prawdziwą historię ekonomiczną,
która leży pod ich nosem. Istnieją dwa główne działania, które dziennikarze biznesowi mogą podjąć,
aby poprawić relacje mediów z MŚP. Jednym z nich jest przeprowadzenie badań i dopasowanie
statystyk dla MŚP w ich krajach do statystyk UE lub USA. Czy jest to podobna sytuacja i jakie raporty
można na nią zrobić zarówno w kontekście regionalnym, jak i międzynarodowym? Jeśli analitycy UE
mają rację, to inwestycje wewnętrzne są bezpośrednio związane z sukcesem małych firm na rynkach
wschodzących. Ale czy świat zewnętrzny wie o tym?
Uwaga Niektórzy twierdzą, że dziennikarze zgłaszają złe wiadomości. Z samej definicji wiadomości są
anomalne i w większości niepokojące. Ale raportowanie biznesowe może zwrócić uwagę na
pozytywne. Wykorzystując umiejętności raportowania i wiadomości opisane w innych miejscach w tej
książce, możliwe jest tworzenie atrakcyjnych raportów na temat rozwoju MŚP.
Innym ważnym problemem dla dziennikarzy biznesowych jest sprawdzenie, czy ich rząd żyje zgodnie z
deklarowanym wsparciem sektora MŚP. Rządy wielu gospodarek w okresie przejściowym odnotowały,
że pomogły zwiększyć wzrost gospodarczy poprzez działania wspierające sektor MŚP. „MŚP znajdują
się na szczycie listy priorytetów UE. Są motorem wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy mówi Richard Brunton, minister ds. Zatrudnienia, przedsiębiorstw i innowacji w UE. Szereg statystyk
rządowych pokazuje, że liczba MŚP na świecie rośnie z roku na rok, zapewniając nowe miejsca pracy.
Wiele rządów twierdzi, że stworzyło korzystne środowisko dla MŚP poprzez programy i polityki, takie
jak:
• reforma prawna
• wsparcie finansowe i inwestycyjne
• udzielanie gwarancji kredytowych
• pomoc w tworzeniu i rozwoju infrastruktury wsparcia

• informacje biznesowe i wsparcie doradcze
• promocja zagranicznej działalności gospodarczej
• wspieranie działań innowacyjnych i wprowadzanie nowoczesnych technologii
• wprowadzenie korzystnej polityki podatkowej
• kształcenie i szkolenie zawodowe
• tworzenie uproszczonych systemów raportów statystycznych i księgowości
• wsparcie zakupów państwowych
• utworzenie krajowych centrów dla MŚP
Wprawdzie te programy i polityki musiały przetrwać straszliwy kryzys finansowy dla niemal każdej
gospodarki na świecie. Ale jako strażnicy i strażnicy społeczeństwa obywatelskiego to dziennikarze
muszą badać wykonanie tych zasad pod względem następujących parametrów:
• Czy ramy nadal istnieją?
• Jak skuteczne były te cele?
• Jakie zmiany musiały zostać wprowadzone?
• Czy polityka rządu daje impuls sektorowi MŚP?
Jeśli twierdzenia rządów są prawdziwe (a ogólne statystyki MŚP wydają się je uwzględniać), to istnieją
pewne dobre globalne historie, które należy opublikować. Jeśli nie, to jest historia wyjaśniająca
czytelnikom i widzom, dlaczego sklep z rogami obok nich w jakiejkolwiek dużej gospodarce został
zmuszony do zamknięcia w zeszłym tygodniu. Jednym z przełomowych, ale istotnych zadań
dziennikarza biznesowego jest uważne zbadanie rządowego rejestru spełnienia swoich roszczeń i
zasad. To, co rząd twierdzi, że zamierza zrobić, jest często jasno określone, ale nie zawsze realizowane.
Rządy w żadnym kraju nie są znane przyznając się do błędów, chyba że muszą. Ogólnie rzecz biorąc,
partie opozycyjne w krajach demokratycznych rzucają wyzwanie rządowej polityce, ale rola
dziennikarzy jest równie ważna w porównaniu deklaracji politycznych z rzeczywistością.
Przykłady polityki MŚP
W poniższych sekcjach zawarte są oficjalne oświadczenia krajowych polityk dotyczących MŚP przez
rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Czytając te sekcje, bądź czujny na stosowne pytania
dziennikarskie: Czy deklarowane cele rządu pasują do rzeczywistości? Jeśli nie, dlaczego nie? Dlaczego
więc nie zbadać?
Stany Zjednoczone
Strona internetowa Biura Amerykańskiego Przedstawiciela Handlowego (USTR) stwierdza1: Małe firmy
są podstawą gospodarki USA i głównym źródłem miejsc pracy dla Amerykanów. Małe i średnie
przedsiębiorstwa (MŚP) również stanowią największą grupę eksporterów z USA i są głównymi
użytkownikami towarów importowanych. W październiku 2009 r. USTR uruchomił nową inicjatywę
polityki handlowej, aby umożliwić MŚP rozwój działalności i tworzenie miejsc pracy poprzez handel
międzynarodowy. Grupa robocza obejmująca całą agencję zapewnia, że kształtowanie polityki i
egzekwowanie przepisów lepiej służą małym i średnim przedsiębiorstwom. USTR zwrócił się również o
zbadanie przez Komisję Handlu Międzynarodowego roli małych i średnich eksporterów, aby
poinformować o wysiłkach polityki handlowej. Taka jest polityka. Takie oświadczenia polityczne można

łatwo znaleźć na stronach rządowych we wczesnych etapach badań reportera. W kwietniu 2011 r.,
Osiemnaście miesięcy po rozpoczęciu inicjatywy dotyczącej polityki wobec MŚP, Biuro USTR,
Administracja Handlu Departamentu Handlu Międzynarodowego oraz Small Business Administration
ujawniły internetowe narzędzie do umowy o wolnym handlu (FTA), oficjalnie opisane w następujący
sposób:
Mali eksporterzy mają teraz zasoby internetowe, które usprawniają informacje o taryfach dla 85
procent towarów trafiających na 20 rynków zagranicznych, z którymi USA wynegocjowało umowy
handlowe. To narzędzie ułatwia małym firmom rozwój i rozwój dzięki eksportowi….
Amerykańska Komisja Handlu Międzynarodowego (ITC) przeprowadza serię trzech dochodzeń
wymaganych przez USTR, aby lepiej zrozumieć, jak wiele amerykańskich małych i średnich
przedsiębiorstw eksportuje obecnie towary i usługi, ich rolę w generowaniu zatrudnienia i działalności
gospodarczej w USA, ich wyniki w handlu w porównaniu z MŚP w innych rozwiniętych gospodarkach,
a także szczególne bariery na rynkach zagranicznych związane z rozwojem ich działalności handlowej,
którą USTR może rozwiązać poprzez politykę handlową. Na podstawie informacji uzyskanych w tych
raportach oraz na temat bieżącego zaangażowania w małe przedsiębiorstwa USTR będzie dążyć do
ustalenia priorytetów dla nowych umów handlowych i do wdrożenia istniejących umów handlowych,
które lepiej odpowiadają potrzebom tych przedsiębiorstw i ich pracowników, więc że programy
promocji eksportu w innych agencjach mają większą szansę na sukces. Przedstawiciel handlowy USA
pomaga już małym firmom w USA, usuwając bariery w międzynarodowym systemie handlowym.
Wysokie taryfy służą jako dodatkowe podatki od eksportu i importu w USA, podnosząc koszty
produktów małych przedsiębiorstw i zawężając ich potencjalne rynki. Stany Zjednoczone dążą do
obniżenia ceł i eliminacji ceł na wszystkie towary przemysłowe i konsumenckie dzięki dwustronnym
umowom handlowym, które przyniosą korzyści wszystkim amerykańskim przedsiębiorstwom, dużym i
małym.
Wszelkie dochodzenie w sprawie tych roszczeń powinno odnotować to oświadczenie, co sugeruje, że
rząd USA popiera MŚP w bardzo znaczący sposób. W szczególności mówi się, że złagodził ciężar taryf
importowych i eksportowych dla MŚP. Co więcej, wskazuje on na zasoby internetowe, dzięki którym
MŚP mogą sprawdzić, jakie podatki importowe zostały „usprawnione” oraz że to narzędzie pomoże
MŚP w rozwoju i rozwoju.
START HISTORII
Czy strona internetowa pomaga? Zapytaj stowarzyszenia małych firm, czy to pomogło; spójrz na
najnowsze dane dotyczące handlu, aby sprawdzić, czy istnieją wyraźne ulepszenia w eksporcie i
imporcie oraz sprawdź, jakie taryfy zostały obniżone i o ile. To przynajmniej początek historii - więc
sprawdź, dokąd cię to zaprowadzi.
Strona internetowa USTR kontynuuje:
Stany Zjednoczone aktywnie angażują się w rozwój umów handlowych które wspierają rozwój handlu
elektronicznego i egzekwowalność transakcji elektronicznych…. USTR współpracuje z Small Business
Administration (SBA), Departamentem Handlu, Export-Import Bank i innymi przedstawicielami rządu
federalnego, aby zapewnić amerykańskim firmom zasoby i możliwości potrzebne do osiągnięcia
sukcesu.
Praca z Kongresem i innymi agencjami w całym rządzie, jest naszym celem jest zarówno zwiększenie
liczby małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących, jak i zwiększenie liczby rynków i klientów
obsługiwanych przez MŚP eksportujące. Z perspektywy dziennikarza biznesowego, dlaczego nie

zadzwonić do Small Business Administration, aby zobaczyć, jak rozwija się partnerstwo z USTR. Jak i
dlaczego pomaga MŚP?
Strona USTR trwa:
Aby lepiej zrozumieć kluczowe wyzwania, które ograniczają amerykańskie MŚP w wypełnianiu ich
potencjału eksportowego, nadal docieramy szeroko do stowarzyszeń handlowych i pojedynczych
przedsiębiorstw, od Krajowego Stowarzyszenia Producentów, do Krajowego Stowarzyszenia Małych
Przedsiębiorstw oraz do poszczególnych MŚP . I konsultujemy się z ekonomistami wewnątrz i na
zewnątrz rządu oraz z naszymi partnerami międzyagencyjnymi, aby zidentyfikować i usunąć bariery
ograniczające eksport MŚP.
Jako dziennikarz biznesowy możesz chcieć zbadać sprawę : Co robi National Association of
Manufacturers (NAM) i National Small Business Association (NSBA) myśli o tych inicjatywach? Uzyskaj
oświadczenia od swoich dyrektorów, aby sprawdzić, czy są zadowoleni z tego, co robi rząd, i poproś
USTR o kilka przykładów, nawet nazwy poszczególnych firm, do których dział handlowy „sięgnął”.
Wreszcie USTR twierdzi, że konsultuje się z ekonomistami w sprawie usuwania barier handlowych.
Ekonomiści mogą być najbardziej niezależnymi ekspertami. Śledź niektórych z tych ekonomistów,
zwłaszcza tych zewnętrznych, i zobacz, co mają do powiedzenia. Te twierdzenia rządu mogą być
źródłem wielu historii. Bez przesądzania. Twoje badania mogą ujawnić, że istnieje
prawdopodobieństwo, że niezależne oceny, które raportujesz, będą żywą mieszanką pozytywnych i
negatywnych.
Zjednoczone Królestwo
Rząd Wielkiej Brytanii twierdzi, że robi co następuje, aby „uczynić z Wielkiej Brytanii łatwiejsze miejsce
do prowadzenia działalności”:
Udostępniamy fundusze i programy, aby udostępnić pożyczki j małym firmom, w tym:
• program z Bank of England umożliwiający bankom i towarzystwom budowlanym pożyczanie od nich
po niższych stawkach, aby mogły następnie pożyczać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) po
niższych stopach procentowych
• nowy bank biznesowy, który zapewni więcej finansowania MŚP
Zapewniamy finansowanie i programy zachęcające sektor prywatny do inwestowania w małe firmy, w
tym:
• współpraca z inwestorami z sektora prywatnego w celu zapewnienia rządowi i sektorowi
prywatnemu pieniędzy na inwestycje w MŚP
• inwestowanie w MŚP za pomocą środków rządowych i sektora prywatnego dzięki programowi
pożyczek początkowych, partnerstwu w zakresie finansowania działalności gospodarczej oraz
funduszowi inwestycyjnemu na rzecz aniołów biznesu
Finansujemy inicjatywy i zarządzamy nimi, aby zachęcić młodych ludzi i dać im umiejętności zakładania
własnej firmy, w tym:
• rekrutacja młodych właścicieli firm do pracy w charakterze wolontariuszy, którzy będą chodzić do
szkół i rozmawiać z młodymi ludźmi na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej

• współpraca ze szkołami i szkołami wyższymi w celu promowania programów takich jak „Tenner”,
które dają 10 funtów na każdego ucznia na rozpoczęcie działalności gospodarczej i „Enterprise Village”,
który pomaga szkołom założyć firmę
Rząd uruchomił również strony internetowe, które dostarczają MŚP informacji na temat prowadzenia
i rozwoju działalności. Według brytyjskiego Departamentu Biznesu, Innowacji i Umiejętności oraz
Skarbu HM: Liczba przedsiębiorstw sektora prywatnego w Wielkiej Brytanii wzrosła do 4,8 milion na
początku 2012 r. - rekordowo wysoki. Barclays szacuje, że w Anglii i Walii było zaledwie 500 000 nowych
firm w 2011; również rekordowa liczba i 12 700 (2,6%) więcej niż w 2010 r. W tym samym okresie
zamknięto około 500 000 przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy twierdzą, że potrzebują dostępu do
finansowania i mniejszej biurokracji, aby nadal działać. Opracowaliśmy naszą politykę wspierania startupów i MŚP, aby mogli nadal rozwijać się i wnosić wkład w gospodarkę, aby uzyskać dostęp do
finansowania i wsparcia, które wcześniej nie były dostępne….
Nasza praca obejmuje:
• lepsze przepisy, aby ułatwić prowadzenie biznesu
• współpraca z HM Revenue & Customs w celu wprowadzenia szeregu środków mających pomóc
przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność i MŚP, w tym urlop ubezpieczeniowy na pierwszy rok
zatrudnienia osób, obniżony podatek od osób prawnych i program inwestycji w przedsiębiorstwo
nasion (SEIS)
• eksport
• umiejętności
• innowacje
Sceptyczni dziennikarze już zakwestionowali niektóre z tych twierdzeń rządu brytyjskiego, a historie o
wsparciu bankowym za pośrednictwem pożyczek Banku Anglii zostały szeroko skrytykowane. Czy
krytyka była uzasadniona? Rzuć wyzwanie niektórym z tych twierdzeń zarówno bankierów, jak i
rządów, porozmawiaj z analitykami sektorowymi i ekonomistami. Czy rząd Wielkiej Brytanii, który
spełnia wymogi wsparcia dla MŚP, został publicznie ogłoszony i czy sektor MŚP skorzystał z działań
rządu?
Postawy wobec małych przedsiębiorstw i przedsiębiorczości
Poziom rozwoju małych firm w każdym kraju zależy w znacznym stopniu od stosunku tego kraju do
małych przedsiębiorstw i ogólnie do przedsiębiorczości. Sektor małych przedsiębiorstw rozwija się w
każdej gospodarce pod wpływem wielu czynników: sytuacji makroekonomicznej i szczególnych
wymagań ludności, otoczenia regulacyjnego i tak dalej. Jednak zdolność małych przedsiębiorstw do
przezwyciężenia jakiegokolwiek negatywnego wpływu niektórych lub wszystkich z tych czynników
zależy od tego, jak rządy postrzegają sektor MŚP. ich działalności gospodarczej. Czy zatem MŚP odnoszą
korzyści z tych pozornie pozytywnych polityk? Sukces (lub nie) sektora małych przedsiębiorstw zależy
od stosunku każdego narodu do inicjatyw przedsiębiorczych i środowiska gospodarczego, które
zachęca do przedsiębiorczości. Zadaniem dziennikarza jest oczywiście raportowanie na temat sektora
w sposób jak najbardziej bezstronny.
Wielki biznes często oferuje epikurejskie obiady, czaty w mahoniowej sali konferencyjnej lub szanse na
przetestowanie luksusowych samochodów. Ludzka natura polega na tym, że reporterzy wolą badać
interesy, jednocześnie ciesząc się takimi wygodami. Dyrektorzy w MŚP lub przedsiębiorcy
jednoosobowi zwykle docierają do tematu, który chcą opowiedzieć bardziej bezpośrednio. Kanapka i

butelka piwa to kolejność dnia. Dlatego nie jest niczym niezwykłym, że poszczególne firmy są
ignorowane, a sektor małych przedsiębiorstw może nie być odpowiednio odzwierciedlony w
biuletynach informacyjnych proporcjonalnie do jego znaczenia. Ale pamiętajcie, że dzisiejszy mały
biznes zaplecza może być jutrzejszym rywalem Microsoft. Nawet jeśli tak nie jest, jest duża studnia
kolorowych opowieści gotowych do opowiadania – nie tylko rozrywkę samą w sobie, ale bardziej
ilustrującą znaczenie tego sektora niż zwykły opis suchej statystyki rządowej.
Kluczowe punkty
• Dziennikarze muszą zrozumieć rolę i znaczenie MŚP.
• Aby ocenić wydajność europejskich krajowych MŚP, porównaj statystyki dotyczące wyników MŚP w
danym kraju z ogólnymi danymi UE. Analogicznie w Stanach Zjednoczonych, zmierzyć swój stan
przeciwko statystykom dla USA.
• Ważne jest zbadanie, czy rządy krajowe spełniły swoje promulgowane zasady dotyczące MŚP,
sprawdzając, jak działają MŚP.
• Przeanalizuj podejście Twojego kraju do wsparcia MŚP; następnie zadawaj pytania podmiotom
zewnętrznym, takim jak małe stowarzyszenia biznesowe, analitycy i partie opozycyjne.
• Szukaj opowieści o MŚP - są kolorowe, a czasami okazjonalnie okazują się dramatycznymi prologami
dla pojawienia się wielkich firm.

Znaczenie spisu ludności
Dane ekonomiczne dostępne publicznie w dowolnym kraju mogą być szczególnie ważne dla
dziennikarzy biznesowych. Żaden nie jest bardziej niż spis. Jako przykład tego, jak tego rodzaju dane
mogą i powinny być wykorzystywane, dane spisowe w Armenii charakteryzują problemy doświadczane
przez reporterów w mniejszych i przejściowych gospodarkach. Liczba ludności Armenii jest gorącym
tematem debaty. Oficjalne dane pokazują, że kraj ma ponad 3 miliony mieszkańców; krytycy mówią,
że to połowa tego. Dlaczego to ma znaczenie? Dlaczego dziennikarze ekonomiczni i biznesowi powinni
zwracać uwagę na liczby, czymkolwiek są?
Potrzeba spisu
Faktem jest, że każdy kraj potrzebuje podstawowych informacji o swoich mieszkańcach w celu
planowania, rozwoju i poprawy jakości życia. Informacje statystyczne, które służą jako podstawa
planowania prognoz, są niezbędne dla procesu demokratycznego. W przypadku Armenii liczba ludności
jest standardem, według którego pomoc zagraniczna jest przyznawana krajowi. Spis ludności jest w
zasadzie liczebnością ogólnej populacji, aby określić takie kwestie, jak warunki mieszkaniowe, wiek,
płeć, imigracja, emigracja, stan cywilny, liczba dzieci, zatrudnienie i tak dalej. Dane stanowią podstawę
informacji do celów podejmowania decyzji w różnych obszarach życia mieszkańców kraju. Wszystkie
te dane pochodzą z oficjalnego spisu powszechnego, zwykle przeprowadzanego raz na dziesięć lat w
większości gospodarek otwartego rynku, ale kontrowersyjnie, rzadziej w Armenii.
DANE CENOWE W USA I W Wielkiej Brytanii
W Stanach Zjednoczonych spis powszechny jest prowadzony przez US Census Bureau. Ostatnim razem,
kiedy przeprowadzono pełny spis ludności w 2010 r., Biuro coraz częściej przeprowadza ankiety dla
innych agencji rządowych, takich jak zatrudnienie, statystyki przestępczości, potrzeby mieszkaniowe i
tak dalej. Ostatni brytyjski spis powszechny w ramach starego systemu odbył się w 2011 r., A spis
ludności przeprowadzany jest przez krajowe biuro statystyczne (ONS). Podobnie jak jego amerykański
odpowiednik, odpowiada za dostarczanie całej gamy innych danych ekonomicznych i demograficznych
w regularnych odstępach czasu. Gromadzenie danych spisowych w obu krajach sięga ponad 200 lat.
Ale patrząc na historyczne zapisy, amerykańscy dziennikarze muszą być trochę ostrożni, ponieważ spis
ludności został również przeprowadzony na poziomie państwa przez wiele państw przez dobre wiele
lat. Spis ludności służy jako przewodnik dla wewnętrznych inwestycji. Prostym przykładem są
międzynarodowe sieci konsumenckie. Producenci hamburgerów nie zainwestują w krajową franczyzę,
jeśli uważają, że w rzeczywistości nie ma trzech milionów głodnych paszczy czekających na spożycie
wołowiny w bułce, ale tylko połowę tej liczby; podobnie z dystrybutorami napojów bezalkoholowych
lub międzynarodowymi browarami. W kraju dane dotyczące ludności są wykorzystywane do
planowania dróg. Gdzie oni się udają i do jakiego natężenia ruchu mogą się spodziewać? Ilu dzieci w
wieku szkolnym jest teraz i prawdopodobnie będzie w przyszłości? Takie dane są wymagane do
zaplanowania programu budowy szkoły, szkolenia nauczycieli i obszarów najbardziej potrzebujących
edukacji. Rządy potrzebują danych spisowych, zwłaszcza do celów budżetowych. Planowanie szkół dla
miliona dzieci nie ma sensu, jeśli kraj ma tylko jedną czwartą tej liczby, lub zaopatrzenie dla 250 000
emerytów, gdy prawdziwa liczba to milion. Informacje o spisie ludności i budżecie krajowym Niestety
budżet krajowy jest pozycją bardzo podatną na korupcję i niekompetencję. Dlatego reporter
gospodarczy i biznesowy musi być w stanie odczytać budżet rządowy i odpowiednio zrozumieć, jakie
pieniądze są wydawane gdzie i dlaczego. Aby dokładnie określić, czy wydatki są przydzielane w
odpowiednich obszarach i monitorować tę aktywność, reporterzy muszą znać statystyki ze spisu. Ilu
ludzi jest w kraju i na co wydawane są pieniądze? Informacje spisowe pomagają również w odpowiedzi

na pytania dotyczące dochodów rządowych. Ile można oczekiwać pieniędzy podatkowych? A jeśli dane
są niedokładne, jakie są konsekwencje nie tylko dla rządu, ale dla jednostki?
Krótko mówiąc, zrozumienie danych dotyczących populacji i poszukiwanie częstych aktualizacji,
zwłaszcza w pełnym spisie ludności, jest ważną częścią pracy dziennikarza w monitorowaniu działań
rządu.
Co informacje o spisie ludności nam mówią
Informacje o spisie ludności są używane przez wszystkie części społeczności, od władz krajowych i
regionalnych po urbanistów, grupy społeczne, duże i małe firmy i inne. Dane mogą określać granice
wyborcze i podział funduszy rządowych na regiony. Mogą one pomóc w planowaniu podstawowych
usług, takich jak mieszkalnictwo, ubezpieczenie społeczne, transport, edukacja, przemysł, sklepy i
szpitale. Informacje te pozwalają również rządowi zobaczyć, jak miasta rosną (lub kurczą się) i jakie
usługi będą potrzebne w przyszłości. We współczesnym świecie kluczowym wymogiem spisu ludności
jest ujawnienie podziału grup mniejszościowych i etnicznych w danym kraju oraz konsekwencji
finansowych dla procesu budżetowego. Podobnie, imigracja i emigracja są ważnymi kwestiami. Jeśli
kraj doświadcza ogromnego napływu ludzi z innych krajów, potrzebuje wiedzieć, czy imigranci
przyniosą korzyści (większe dochody podatkowe) czy problemy (brak mieszkania). Emigracja w dużych
ilościach oznacza, że dochody podatkowe zmniejszą się, a świadczenie usług stanie się droższe. Istnieje
również kwestia transferów z zagranicznych krewnych. Wiele europejskich rodzin otrzymuje pieniądze
od krewnych mieszkających poza krajem, a ten dochód może być ważny dla gospodarki narodowej. Ale
często, wraz z wiekiem populacji, transfery te maleją; i jeśli dane nie będą ostrzegać rządów o zmianach
tego rodzaju, ich wydatki będą znacznie większe niż dochody.
Rola reporterów i informacji spisowych
Reporterzy ekonomiczni, a także ci, którzy zgłaszają się do rządu, nie powinni czekać na
przeprowadzenie spisu w celu zadawania pytań i monitorowania aktywności. Zawsze trzeba zapytać o
pytania użyte w formularzach spisowych. Podczas gdy liczba ludności jest największą wymaganą
statystyką, poszczególne części żądanych informacji mogą być kontrowersyjne, aw niektórych krajach
uważa się, że atakują prywatność jednostki i zwiększają siłę państwa. Powinna to być rola mediów w
każdym kraju. nie tylko do zbadania wydatków rządowych opartych na danych spisowych, ale także do
żądania pełnej debaty publicznej na temat tego, jakie dane gromadzi spis. Rządy często przyłączają się
do przemysłu i handlu, wymagając dokładnych danych. Zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni
muszą znać najlepsze lokalizacje dla zakładów produkcyjnych, magazynów, sklepów i innych obiektów.
Potrzebują informacji do oceny potencjalnych rynków i prognozowanej sprzedaży, alokacji budżetów
reklamowych i liczby pracowników. Jest to ważny materiał dla dziennikarzy biznesowych i
ekonomicznych w pogoni za historią. Dane ze spisu ludności są niezbędne dla niektórych
najważniejszych decyzji podejmowanych przez planistów rządowych, służby socjalne i firmy
biznesowe. Media odgrywają więc kluczową rolę w zapewnieniu regularnego przeprowadzania
pełnego i nieskalanego spisu ludności oraz wykorzystywania tych danych do monitorowania wyników
rządowych i biznesowych zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Co więcej, media powinny
zbadać, czy spisy gromadzą odpowiednie informacje dla władz, aby zapewnić, że ich planowanie
odzwierciedla działania i działania, które utrzymają kraj na drodze do ożywienia, dobrobytu i udanego
przejścia od starej centralnie planowanej gospodarki przeszłość.
No More Census?
Nawet gdy piszę tą część, ulegam sile mojego zastrzeżenia dla młodych dziennikarze: „Złotą zasadą
dziennikarstwa jest to, że nie ma złotej zasady”. We wrześniu 2013 r. ONS zaproponował zniesienie

obszernego brytyjskiego spisu powszechnego przeprowadzanego co dziesięć lat od 1801 r., który ma
zostać zastąpiony przez ciekły kwestionariusz próbkowania. Ale podobnie jak w przypadku wielu
rządowych propozycji, w demokratycznym kraju partie opozycyjne i wiele organizacji, które opierają
się na spisie, oskarżyły rząd o zakończenie badania, które w Wielkiej Brytanii odbywa się co dziesięć
lat, aby spróbować ukryć prawdę o liczbie imigrantów wjeżdżających do kraju. Imigracja była
przedmiotem gorących debat w Wielkiej Brytanii, z sugestiami, że liczby są znacznie wyższe niż
zgłoszono, a rząd nie chce kontrolować tego. Rząd twierdzi, że chce znaleźć tańszą metodę liczenia
ludności, podczas gdy krytycy twierdzą, że może pozwolić politykom „pogrzebać o prawdzie o liczbach
imigracyjnych. ”Brytyjscy urzędnicy chcą również wykorzystać ogromne bazy danych należące do
sektora prywatnego i połączyć dane z publicznie dostępnymi informacjami. Chcą korzystać z danych
Google, plików supermarketów i firm energetycznych. Jeśli takie zmiany zostaną wprowadzone, wiele
rządów na całym świecie będzie uważnie obserwować, jak to zrobić udane te zmiany są. Bez wątpienia
koszty zostaną obniżone, co jest atrakcyjną perspektywą dla wielu krajów.
STABILNOŚĆ SPÓŁKI W USA
Jest mało prawdopodobne, aby tego rodzaju debata miała miejsce w Stanach Zjednoczonych,
ponieważ moc i obowiązek wprowadzenia spisu są zapisane w amerykańskiej konstytucji. Oprócz
administracyjnych i ekonomicznych uzasadnień spisów powszechnych zawartych w tej części,
amerykański spis powszechny jest oficjalna podstawa sprawiedliwego podziału miejsc i przerysowania
okręgów wyborczych na zasadzie proporcjonalnej reprezentacji.
Korzystanie z danych spisowych w historiach
Podczas gdy wiele historii opiera się na najnowszych informacjach spisowych, dane z poprzednich
zapisów są często używane do zilustrowania porównania, gdy wymagają tego fakty. Głównym
problemem w Unii Europejskiej jest swobodny przepływ osób, który jest jedną z kluczowych zasad Unii.
Niektóre państwa członkowskie, zwłaszcza Wielka Brytania, obawiają się, że poziom imigracji z nowych
państw członkowskich osiąga niezrównoważony poziom. Dlatego reporterzy wykorzystują dane z
poprzednich spisów ludności, aby pokazać, ilu nowych przybyszów pochodzi z danego stanu. Ich
raporty często zawierają porównania rok do roku i dekadę dekady, aby pokazać gwałtowny wzrost lub
spadek danych imigracyjnych na poparcie ich argumentu. Media wykorzystują również dane liczbowe,
na przykład liczbę szkół i uczniów, wykazując, że placówki oświatowe wypadają w szwach lub statystyki
pacjentów medycznych wskazują, czy wystarczająca liczba lekarzy jest dostępna lub czy są szkoleni.
Bez spisu powszechnego raportowanie tego rodzaju byłoby bardzo trudne.
Amerykańskie Biuro Spisu Ludności ułatwia teraz życie dziennikarzom niż w przeszłości, przedstawiając
serię pakietów informacji prasowych, w tym informacje na temat takich tematów, jak ruchy ludności,
starzenie się ludzi w pewnym okresie czasu, liczba właścicieli domów, miejskie i mieszkańcy wsi oraz
wzrost i wzorce społeczności wielorasowych. Wcześniej reporterzy musieli sami robić znacznie więcej
badań analitycznych. Wszystkie te informacje dostarczają przedsiębiorczych dziennikarzy i
dziennikarzy specjalistycznych (edukacja, przestępczość, środowisko) bogactwo materiałów na
potrzeby historii krajowych i krajowych. Na przykład organizacje społeczne zajmujące się biednymi
wywołały lawinę opowiadań w Stanach Zjednoczonych, wykorzystując dane ze spisu ludności z 2010 r.,
aby zasugerować, że połowa populacji amerykańskiej była poniżej granicy ubóstwa. Reporterzy, którzy
śledzili roszczenie, stworzyli serię opowieści, które albo pokazywały manipulację danych, albo program
pomocy żywnościowej pomógł lub nie pomógł i że populacje miejskie zmieniały się lub pozostawały
statyczne. Ale wszystkie te tematy wymagały od dziennikarzy dostępu do danych ze spisu
powszechnego z 2010 r., Aby potwierdzić fakty dotyczące pisanych przez nich historii.
Kluczowe punkty

• Spis jest ważny nie tylko dla wspierania procesu demokratycznego, ale także dla wspierania inwestycji
wewnętrznych.
• Planowanie rządu i biznesu zależy od dokładnego spisu ludności.
• Reporterzy powinni zadawać pytania dotyczące zawartości spisu, aby upewnić się, że prosi o
odpowiedni rodzaj informacji.
• Dane ze spisu powszechnego mogą wskazywać dziennikarzom wiele historii w takich dziedzinach, jak
imigracja, edukacja i udogodnienia dla osób starszych.

Dobry, zły i brzydki
Dziennikarstwo nie jest nauką ścisłą, powtarzam się. Nie ma zasad i przepisów dla dziennikarzy, jak na
przykład w zawodach prawniczych lub księgowych. Ale istnieją kodeksy postępowania, które uczciwi
dziennikarze powinni starać się przestrzegać. Niestety, dziennikarstwo jest tak popularną
społecznością międzynarodową obejmującą niezliczone tysiące „skrybów”, że nie jest ona jednolicie
etyczna, dokładna lub uczciwa. i kategoria etyczna. Ale ja również nawiązałem kontakt z innymi, którzy
mieli kilka zasad lub skrupułów, ustąpili miejsca stronniczości lub osobistym uczuciom, lub też byli
nagannie niedbali o konsekwencje tego, co zgłaszają. Zastanów się uważnie, zanim opublikujesz
historię, i zdecyduj, czy będziesz pełen dumy zawodowej z powodu dobrze wykonanej pracy, czy rzucisz
i odwrócisz się we śnie, wiedząc, że twoja historia wyrządziła nieodwracalną szkodę grupie ludzi, a
nawet pojedynczemu indywidualny. Dziennikarstwo biznesowe ma większe szanse na zrujnowanie
życia, firm lub nawet rządów poprzez złe raporty niż niemal każda inna forma dziennikarstwa. Poniżej
znajduje się kilka przykładów dobrego raportowania, złych raportów i nieostrożnych (brzydkich)
raportów, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat.
Objęcie kryzysu finansowego w 2008 roku
Ten pierwszy przykład dotyczy sprawozdań dotyczących kryzysu gospodarczego z 2008 r. Gdy jesienią
tego roku kryzys gospodarczy uderzył w świat, fale radiowe i strony z gazetami były pełne historii o
gospodarce. Niektóre były dobre; niektóre były złe. W kolejnych sekcjach opiszę, jak dwa różne media
informowały o tej samej historii, z korzyścią lub ze szkodą dla czytelników.
NAKŁADKI NA ŚWIATOWY KRYZYS FINANSOWY
„Najgorszy kryzys od lat 90. bez końca” (The Wall Street Journal) „Kryzys finansowy przynosi ekonomię
swoim kolanom” (Washington Business Journal) „Rynki w rozsypce jako blokady pożyczek” (The
Washington Post) „Trzy tygodnie That Changed the World ”(The Guardian)„ Citigroup to Ax 50000
”(London Evening Standard)„ Bank Collapse wysyła fale uderzeniowe dookoła świata ”(The Times)„
Najgorszy kryzys rynkowy od 60 lat ”(Financial Times)
A Bleak Future
Przykładem bardzo złego raportowania o kryzysie była jedna angielska stacja telewizyjna, która
nadawała wiadomości na całym świecie. Ta stacja telewizyjna rozpoczęła swój biuletyn informacyjny o
stanie gospodarki, mówiąc, że bankierzy mają przed sobą ponurą przyszłość. To był jeden z trzech
nagłówków; pozostałe dwie historie w ogóle nie były związane z gospodarką. Stacja poprowadziła
główną część biuletynu z kryzysem gospodarczym, co było OK. Ale potem poradził sobie z tym
poważnym kryzysem, który dotknął znaczną część jego populacji, raportując z baru, gdzie powiedział,
że bankierzy i brokerzy topią swoje smutki, ponieważ wkrótce stracą pracę. Cała historia pokazała, że
barmani serwują duże ilości koktajli nazwanych na cześć różnych banków kupieckich, które stanęły w
obliczu bankructwa, podczas gdy wielu młodych mężczyzn, pijących napoje, opłakiwało swój los. Bez
komentarza, bez świadomych opinii, bez szczegółów kryzysu - tylko grupa ludzi upija się. W tej historii
nie było wzmianki o tym, jak kryzys wpłynie na ogólną populację, na przykład na utratę miejsc pracy;
lub w jaki sposób kryzys miałby tak niszczycielskie skutki dla światowej gospodarki, jak upadki banków,
inflacja i wysokie stopy procentowe. Zamiast tego opowieść była lekkim kawałkiem, który opłakiwał
utratę płac bankierów i fakt, że alkohol uczyniłby go mniej bolesnym. Nie przeprowadzono wywiadu z
ekspertem; w rzeczywistości wszystkie ukąszenia dźwięku pochodziły od pijących, którzy mogli lub nie
być bankierami. Utwór nic nie powiedział widzowi o kryzysie w ogóle. Kiedy stacja wróciła do studia,
prezenter przedstawił analityka biznesowego, aby wyjaśnić kryzys. Byłoby dobrze, gdyby nie

przypadek, w którym analityk, który mógł zostać uznany przez widzów za niezależnego analityka, był
redaktorem wiadomości biznesowych stacji telewizyjnej.
Uwaga Nie ma nic złego w korzystaniu z profesjonalnych reporterów, o ile są prawidłowo
zidentyfikowani. W rzeczywistości BBC robi to w nadmiarze. Ale sugerowanie, że redaktor wiadomości
jest analitykiem biznesowym, jest kłamliwe. Powodem, dla którego analitycy są wykorzystywani jako
komentatorzy, jest niezależne spojrzenie na problem i ustalenie wiarygodności. Wykorzystanie
dziennikarza w ten sposób przyniosło coś przeciwnego.
Ogólnie rzecz biorąc, raportowanie było niechlujne, brakowało wiarygodności i wykazało, że operacja
informacyjna albo nie rozumiała wpływu kryzysu na jego kraj, albo była całkowicie nieświadoma i
niesympatyczna dla skutków dla ogółu ludności. To było bardzo słabe dziennikarstwo.
Prawdziwe raportowanie
Inna stacja, która miała siedzibę w Wielkiej Brytanii, wydała raport tego samego dnia i mniej więcej w
tym samym czasie, z prawdziwym wyczuciem znaczenia tej historii. Znów były trzy nagłówki. Z kolei
nagłówki pokazywały, jak rynki się trzęsą, jak zagrożone są miejsca pracy w całym kraju i co rząd
zamierza z tym zrobić. Kotwica przedstawiła program z parkietu dużego biura maklerskiego, ustalając
tym samym, o czym była ta historia; a na ekranie pojawił się niezależny analityk, który wyjaśnił, co
dzieje się z giełdami i dlaczego ważne było załamanie cen akcji. Następnie sporządzono raport na żywo
z centrum Londynu, aby wyjaśnić możliwość utraty miejsc pracy, wpływ na emerytury, utratę
oszczędności, cięcia wynagrodzeń i inne kwestie dotyczące zwykłej osoby. Wreszcie program przeszedł
na 10 Downing Street, siedzibę brytyjskiego premiera, na konferencję prasową z samym premierem,
który został dokładnie przesłuchany przez poinformowanych dziennikarzy. Wszystko to zostało
zilustrowane doskonałą grafiką, zdjęciami z wiadomościami i wywiadami z ekspertami. To była robota
bardzo dobrze wykonana. Historia ta stała się bardzo wiarygodna dla nadawcy i wzbudziła zaufanie do
biuletynów informacyjnych w ciągu następnych tygodni i miesięcy, gdy kryzys wymknął się spod
kontroli. Porównanie tego, jak potraktowano tę samą historię na dwa różne sposoby, nie jest
nacjonalistycznym szowinizmem. Jest to prosta kwestia kompetencji i zrozumienia. Jeden nadawca
dbał o wpływ na odbiorców; drugi po prostu ubolewał nad losem niewielkiej części obywateli.
Przykład nieostrożnego raportowania
Poziom krajowej sprzedaży detalicznej jest ważnym wskaźnikiem skuteczności gospodarki. Tak więc,
gdy kryzys finansowy rozpoczął się w 2008 r., Wiele doniesień prasowych przeglądało publikowane
statystyki. Jednak niektórzy dziennikarze zdawali się być zdeterminowani, aby znaleźć alarmujący
nagłówek bez względu na to, co naprawdę mówią statystyki. Jedna strona internetowa miała tytuł
„Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii na rekordowo niskim poziomie”, a następnie „Raport o
sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii opublikował najgorszy odczyt miesięczny od 25 lat”.
kwestionowanych sprzedawców zgłosiło spadek sprzedaży. Większość (54%) musiała zgłosić wzrost
sprzedaży lub sprzedaż statyczną. Jednak nic z tego nie mówi czytelnikom, jaki był poziom sprzedaży.
Sprzedaż detaliczna nie mogła być niższa niż 25 lat temu, jak podał nagłówek. Gospodarka prawie
podwoiła wielkość w tym okresie. Rzeczywiście, na końcu artykułu było zdanie mówiące, że oficjalne
statystyki sprzedaży detalicznej rządu wykazały wzrost. Raport ten był nieostrożnym i
nieodpowiedzialnym dziennikarstwem.
Przykład dobrego raportowania
Ta sama strona internetowa, jak opisano w poprzedniej sekcji, opublikowała również dobry raport na
temat inwestycji w branży telekomunikacyjnej w Wielkiej Brytanii. BT, sprywatyzowana była

państwowa monopolistyczna firma telefoniczna, ogłosiła plany dokonania ogromnych inwestycji (1,5
miliarda funtów) w kable światłowodowe. Bez wątpienia wiele informacji zawartych w artykule
pochodzi z komunikatu prasowego firmy BT. Ale dziennikarz dołożył dodatkowych starań, aby opisać,
co to raczej techniczne ogłoszenie oznaczało dla zwykłych gospodarstw domowych w całym kraju.
Obywatele otrzymaliby znacznie szybszy dostęp szerokopasmowy, w zależności od miejsca
zamieszkania, i mogliby uruchamiać kilka aplikacji komputerowych jednocześnie, takich jak pobieranie
filmów o wysokiej rozdzielczości, granie i praca na złożonej grafice projektowania. Dziennikarz zadbał
również o to, by BT opisał rywali komercyjnych, opisując, co robią, aby ulepszyć swoje usługi. W
artykule opisano również wpływ polityki rządowej, na przykład poziom zysków, na jakie pozwala
krajowy regulator telekomunikacyjny, i czy jest to wystarczający zwrot z kapitału na tak duże
inwestycje. Dziennikarz dołożył również starań, aby zadzwonić do BT i zadać kolejne pytania. Ten
dziennikarz zamieścił suchy i techniczny komunikat w ciekawym spojrzeniu na to, jak technologia
zmienia nasze życie i jak wielkie komercyjne firmy walczą z nią na rynku.
Raportowanie w gospodarkach wschodzących
W niektórych gospodarkach wschodzących kompetentne raportowanie biznesowe jest nadal jak
odległe gwiazdy na niebie. Dziennikarze odurzyli się pojęciem wolności prasy. Ale idea, że wolność
przychodzi z odpowiedzialnością, jeszcze nie zapadła. W jednym kraju firma telefonii komórkowej
osiągała zdrowe zyski. Ale dziennikarze byli nauczani w ramach wcześniejszego autorytarnego reżimu,
że zysk równy był korupcji. Bez większego wysiłku w zdobywaniu faktów, media masowo zaczęły trąbić
o tym pomyśle i uczyniły z niego nagłówek, że kierownictwo firmy telefonicznej było skorumpowane.
Reporter po reporterie użył starej wymówki, która niczego nie potwierdza: „Ale wszyscy wiedzą, że to
prawda.” Ta haniebna próba napisania historii ostatecznie spowodowała rezygnację dyrektora firmy
telefonii komórkowej i mniej kompetentnego zastępcy przejmującego . Późniejsze dochodzenie
przeprowadzone przez międzynarodowy zespół śledczych złożony z francuskich, amerykańskich i
brytyjskich ekspertów finansowych nie wykazało żadnych praktyk korupcyjnych, ale było już za późno.
Dyrektor generalny zrezygnował i szkody zostały poniesione. Duża międzynarodowa firma
telekomunikacyjna wykazała zainteresowanie przejęciem udziałów, co zapewniłoby firmie bardzo
potrzebne inwestycje, ale wycofało się z powodu negatywnego rozgłosu.
Miejsca pracy zostały utracone, ekspansja zatrzymała się, a zdolność kraju do handlu
międzynarodowego została poważnie ograniczona. Ogólnym efektem było cofnięcie ożywienia
gospodarczego kraju o znaczny okres czasu. (A jednak przez dłuższy czas niektórzy dziennikarze nadal
chwalili się swoją rolą w upadku dyrektora generalnego, jakby odnosili sukcesy w jednej z wielkich
historii śledczych wszechczasów.) Złe, nawet ignoranckie sprawozdania, takie jak to może mieć wpływ
na gospodarkę, powodując nędzę i żal, ponieważ źle wyszkoleni i źle przygotowani media chcą po
prostu opowiedzieć. Być może istnieją pewne usprawiedliwienia dla tak tandetnego dziennikarstwa w
krajach rozwijających się, ale nie było żadnego kolejnego skandalu, który wciąż trwa w Wielkiej
Brytanii, omówionego dalej.
MEDIA I RZĄD
W uczciwy sposób niektóre rządy wydają dużo pieniędzy na próbę stworzenia uczciwej i wolnej prasy
w gospodarkach wschodzących. Ale moje doświadczenie jest takie, że ich wysiłki są neutralizowane
przez umieszczanie programów medialnych w rękach urzędników służby cywilnej, którzy nic nie wiedzą
o mediach, lokalnych urzędnikach, którzy nie mogą zlekceważyć poglądu, że prasa powinna być
niewolnicza wobec władzy, lub ludzi, którzy myślą „ etyka ”jest brudnym słowem i korzystaj z funduszy,
aby wyścielić własne kieszenie.
Brytyjski skandal telefoniczny

Skandal telefoniczny w Wielkiej Brytanii, który wstrząsnął nagłówkami w 2011 r., Miał również pewne
konsekwencje w Stanach Zjednoczonych, ale główny wpływ miał w Wielkiej Brytanii. Podam krótki
zarys tego, co się stało. Aby uzyskać tę historię, reporterzy w niektórych brytyjskich gazetach
wykorzystali nowoczesną technologię do włamania się do telefonów komórkowych gwiazd, bankierów,
polityków i innych godnych uwagi dusz. Dochodzenie policji, powoli reagujące na pierwotne zarzuty
hakowania, odkryło, że praktyka stała się powszechna. Ostatecznie premier Wielkiej Brytanii David
Cameron zarządził dochodzenie kierowane przez starszego sędziego Lorda Sprawiedliwości Levesona,
które ujawniło, że reporterzy rutynowo włamywali się do telefonów brytyjskiej rodziny królewskiej,
rodzin ofiar morderstw i krewnych zabitych w zamachach w Londynie z lipca 2005 r. Publiczne
oburzenie z powodu tej nieetycznej praktyki doprowadziło do zamknięcia bardzo starej brytyjskiej
gazety The News of the World po opublikowaniu przez 168 lat. Kilku dyrektorów imperium
wydawniczego właściciela podało się do dymisji i po raz pierwszy w historii brytyjska prasa była
zagrożona regulacjami rządowymi. Spółka macierzysta News of the World, News International (NI; z
siedzibą w Nowym Jorku), była właścicielem wielu głównych organizacji medialnych, a rezygnacje
zostały przekazane od wiodących redaktorów w stabilnej firmie NI , w tym Dow Jones. Firma
macierzysta Dow Jones, News Corp., została zbadana przez FBI i Departament Sprawiedliwości. Być
może najgorszym aspektem tego rozpadu etyki dziennikarskiej był wyraźny brak wyrzutów sumienia
ze strony kierownictwa tych publikacji, co może mieć efekt domina, powodując nałożenie ograniczeń
na wolność prasy w Wielkiej Brytanii i poza nią.
Świetlana przyszłość
Podczas gdy „Leveson Affair” ujawnił pewne złe i brzydkie praktyki w mediach na całym świecie,
doniesienia o ogromnym kryzysie finansowym „lateksów” były w dużej mierze wzorowe i coś, z czego
wszystkie media, a zwłaszcza media biznesowe, powinny być dumne. Świat został poinformowany o
tej poważnej tragedii gospodarczej dzięki śmiałym raportom, kompetentnym komentarzom i łatwym
do czytania artykułom, które były graficzne, ale technicznie sprawne. I tak świat zaczął rozumieć za
pośrednictwem mediów, co się stało i jakie były konsekwencje. To było pióro w czapce dobrego
dziennikarstwa, gdziekolwiek jest ono praktykowane.
Kluczowe punkty
• Słaba sprawozdawczość ekonomiczna może przesłaniać prawdziwość sytuacji.
• Kompetentna i pełna sprawozdawczość może wyjaśnić złożoną sytuację szerokiej publiczności.
• Uszkodzone raporty mogą spowodować nieodwracalne szkody dla społeczności i jednostek.
• Nieetyczne praktyki w dziennikarstwie mogą zaszkodzić całej branży medialnej.

