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ძირითადი მიგნებები 
 

 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებმა და ხელისუფლების 

შეცვლამ სარეკლამო ბაზარზე უდიდესი გავლენა იქონია. ამ სამთავრობო 

ცვლილებებიდან მალევე სარეკლამო სექტორში ძირფესვიანი ცვლილებები 

მოხდა. „ჯენერალ მედია“ - მონოპოლისტი კომპანია, რომელიც ნაციონალურ 

არხებზე რეკლამას ყიდდა, აღარ არსებობს. ტელეკომპანიები ახლა გაყიდვების 

საკუთარი გუნდებით უწევენ ერთმანეთს კონკურენციას. 

 პოლიტიკა აღარ თამაშობს მნიშვნელოვან როლს სარეკლამო თანხების 

გადანაწილებაში. ამ ეტაპზე კომპანიები აღარ ავლენენ თვითცენზურას 

სარეკლამო ბიუჯეტის განსაზღვრისას, როგორც ეს ადრე ხდებოდა, და ახლა 

უკვე თავისუფლად იღებენ გადაწყვეტილებებს საკუთარი დანახარჯების 

შესახებ. რეგიონებში, ადგილობრივ გაზეთებში ამბობენ, რომ ცალკეული 

ბიზნესის წარმომადგენლებსა და რიგით ადამიანებს  თავისუფალ 

მედიასაშუალებებთან ურთიერთობის აღარ ეშინიათ. ყოველივე ამის შედეგად, 

სარეკლამო სექტორში და, შესაბამისად, თავად მედიაშიც მნიშვნელოვნად 

გაუმჯობესდა კონკურენციის დონე. 

 რამდენიმე სარეკლამო კომპანია, რომლებსაც ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, 

დავით კეზერაშვილი ფლობდა (ფიქტიური ოფშორული კომპანიების 

მეშვეობით), ახლა ქართული წარმოშობის რუსი ბიზნესმენის, დავით 

იაკობაშვილის საკუთრებაშია. 2011 წლიდან მოყოლებული, იაკობაშვილი 

კეზერაშვილის ბიზნესპარტნიორია რამდენიმე ენერგოკომპანიაში.  

 შედარებით მძლავრი ეკონომიკური ზრდის მიუხედავად, ქართული 

სარეკლამო ბაზარი ბოლო წლებში არ გაზრდილა, რაც ქართული მედიის 

დამოუკიდებლობისა და მდგრადი განვითარების პერსპექტივებზე 

ნეგატიურად მოქმედებს. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 

გამოთვლებით რეკლამაზე გაწეულმა მთლიანმა დანახარჯმა 2012 წელს 

დაახლოებით 54 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. ამ თანხაში შედის მინიმუმ 

8 მილიონი აშშ დოლარიც, რომელიც პოლიტიკურმა პარტიებმა რეკლამაზე 

დახარჯეს. 

 ინვესტორებს კვლავაც აფიქრებთ პოლიტიკური არასტაბილურობა და მეტი 

სიფრთხილით მოქმედებენ. 2013 წლის პირველი სამი თვის მწირი სარეკლამო 

დანარხარჯებისა და ასევე წლის პირველ კვარტალში დაფიქსირებული 

შენელებული ეკონომიკური ზრდის გამო (1.7%), ბაზრის ექსპერტთა 

უმრავლესობა აცხადებს, რომ წელს მთლიანი სარეკლამო დანახარჯების კიდევ 

უფრო შემცირებაა მოსალოდნელი. წლის დასაწყისში რეკლამის ბევრმა 

დამკვეთმა რამდენიმე კვირით გადადო სატელევიზიო რეკლამების 

განთავსება. ეს, პირველ რიგში, დაკავშირებული იყო სამაუწყებლო და 
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სარეკლამო სექტორში მაუწყებლების ახალი მფლობელების, ტელეკომპანიების 

გაყიდვების ახალი გუნდებისა და სარეკლამო განაკვეთების ირგვლივ შექმნილ 

გაურკვევლობასთან. სარეკლამო დანახარჯების ზრდაზე საუბარი მხოლოდ 

2014 წლიდან თუ იქნება შესაძლებელი, თუ, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი და 

უცხოური ბიზნესები თავდაჯერებულობას აღიდგენენ და ინვესტირებას 

გაზრდიან. 

 2012 წელს ტელეარხების მთლიანმა წმინდა სარეკლამო შემოსავალმა 

დაახლოებით 1.5 მილიონი აშშ დოლარით იკლო. ეს უმეტესად 

პოლიტიკურად გაურკვეველი გარემოთი იყო განპირობებული, რამაც 

კომპანიებს სარეკლამო დანახარჯების გაწევისას განსაკუთრებული 

სიფრთხილის გამოჩენისკენ უბიძგა. რეკლამის დამკვეთებზე ასევე  რამდენიმე 

ტელეარხის,  განსაკუთრებით „იმედის“ მფლობელის შეცვლამ იმოქმედა. 

(„იმედის“ მფლობელი 2012 წლისმიწურულს შეიცვალა). რაც შეეხება 

რადიოსადგურების სარეკლამო შემოსავლებს, ამ მაჩვენებელმა 2012 წელს წინა 

წელთან შედარებით ოდნავ იმატა. 

 მაშინ, როცა 2012 წელს „რუსთავი-2“-სა და „იმედის“ სარეკლამო შემოსავლები 

შემცირდა, „მაესტროს“, „კავკასიისა“ და „მეცხრე არხის“ სარეკლამო 

შემოსავლებმა საგრძნობლად იმატა. ყველაზე თვალშისაცემი ზრდა 

არჩევნებამდე და არჩევნების შემდგომ პერიოდს დაემთხვა, თუმცა 

დაახლოებით დეკემბრის თვიდან ამ ტელეკომპანიების ყოველთვიურმა 

სარეკლამო შემოსავალმა კვლავ იკლო. ბაზრის მოთამაშეები, რომელთაც 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ესაუბრა, მიიჩნევენ, რომ ამ 

არხებზე სარეკლამო შემოსავლის საგრძნობი ზრდა, ნაწილობრივ, იმ 

ემოციური რეაქციის შედეგი იყო, რომელიც კომპანიებმა პოლიტიკური 

მოვლენების საპასუხოდ გამოავლინეს და არა ბაზრის კვლევის, სატელევიზიო 

პროდუქტის ხარისხისა და რეიტინგის გათვალისწინებით მიღებული 

გადაწყვეტილება. 

 სარეკლამო დანახარჯების ყველაზე დიდი ნაკადი - 72 პროცენტი - კვლავაც 

სატელევიზიო სექტორში მიედინება. ამ თანხების თითქმის 95 პროცენტი 

თბილისში დაფუძნებულ ტელევიზიებზე მოდის. რაც შეეხება ინტერნეტ 

რეკლამას, ზრდის ტენდენციების მიუხედავად, მისი წილი კვლავაც ძალიან 

მცირეა და მთლიანი სარეკლამო დანახარჯების მხოლოდ ორ პროცენტს 

შეადგენს, ეს კი 1.5 მილიონ აშშ დოლარზე ნაკლებს უდრის. 

 ბევრ მედიასაშუალებას ჯერაც არ ჰყავს სარეკლამო გაყიდვების სპეციალისტი, 

რომელიც რეკლამის დამკვეთთა მოზიდვას ეცდებოდა. ეს საკითხი 

განსაკუთრებით პრობლემურია რეგიონული მედიასაშუალებებისთვის, 

რომლებიც მთლიან რესურსს პროდუქტის შექმნასა და მოვლენების 

გაშუქებაზე ხარჯავენ. 
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რეკომენდაციები 

მედია 

 მცირე მედიასაშუალებებმა და ახალი ამბების ონლაინ გამოცემებმა სარეკლამო 

გაყიდვების კუთხით თანამშრომლობის ახალი მოდელები უნდა შეიმუშაონ. 

სარეკლამო გაყიდვებისას მათ ან აუთსორსინგის მეთოდს უნდა მიმართონ, ან 

თავად შეძლონ, სხვა მედიასაშუალებებთან პარტნიორობის გზით, რეკლამის 

შემკვეთებს ერთობლივი ფართო აუდიტორია შესთავაზონ. 

 მედიამენეჯერებმა პროაქტიურობა უნდა გამოიჩინონ და თავად ჩართონ 

რეკლამის დამკვეთები და სარეკლამო სააგენტოები დისკუსიაში იმის შესახებ, 

თუ რა ტიპის აუდიტორია და მარკეტინგული შესაძლებლობები აინტერესებთ 

რეკლამის დამკვეთებს და რა სახის მონაცემები სჭირდებათ მათ როგორც 

სარეკლამო დანახარჯების შესახებ უკეთ ინფორმირებული გადაწყვეტილების 

მისაღებად, ისე საკუთარი მარკეტინგული ბიუჯეტის გამრავალფეროვნებაზე 

დასაფიქრებლად. 

 მედიასაშუალებები  ყველა კანონიერი, ეთიკური და პროფესიული ნორმების 

დაცვით უნდა მოქმედებდნენ, რათა  დაფინანსებული და სარედაქციო 

პროდუქტის ერთმანეთისგან გამიჯნვა უზრუნველყონ. სარეკლამო და 

დაფინანსებული შინაარსი ყოველთვის მკაფიოდ უნდა იყოს განცალკევებული 

და ყველა ტიპის მედიაში. 

 

პარლამენტი 

 სასურველია, რომ კანონმდებლებმა გააუქმონ მაუწყებლობის შესახებ კანონში 

2011 წელს შეტანილი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც მაუწყებლებს ყოველ 

ერთ საათში რეკლამის გაშვებისთვის გამოყოფილი მაქსიმალური დრო 

გაეზარდათ. პრაიმ-თაიმის დროს რეკლამისთვის გამოყოფილ დროზე 

ლიმიტის შემცირება ნაციონალურ მაუწყებლებზე ტარიფების 

სტაბილურობასა და მდგრად ზრდას შეუწყობს ხელს. ეს, საბოლოო ჯამში, 

წაახალისებს რეკლამის დამკვეთებს გაამრავალფეროვნონ საკუთარი 

სარეკლამო დანახარჯები, მცირე ტელესადგურებს კი მისცემს საშუალებას, 

უფრო თანაბარ პირობებში შეძლონ კონკურენციის გაწევა. შემცირებული 

სარეკლამო ჭრები უფრო სასიამოვნოს გახდის ტელევიზორის ყურების 

პროცესს მაყურებლისთვის  და, შესაძლოა, რეკლამის გავლენაც კი 

გააუმჯობესოს, რადგან ასეთ შემთხვევაში ნაკლები ადამიანი გადართავს სხვა 

არხზე. 

 პარლამენტმა, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან (GNCC) 

კონსულტაციების შედეგად, უნდა განიხილოს რეკლამის შესახებ კანონში 

ცვლილების შეტანის საკითხი იმ მიზნით, რომ აღნიშნული რეგულაცია ე.წ. 
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Product Placement-საც (გადაცემაში რეკლამის განთავსება) შეეხოს, რომელსაც 

მოქმედი კანონი საერთოდ არ სცნობს. ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს 

მაუწყებლებისთვის მოთხოვნის წაყენება, რომ მათ Product Placement-ის 

გამოყენების შესახებ გაფრთხილება გადაცემას დასაწყისში ან დასასრულს 

დაურთონ. ამ გზით, მაუწყებლები უზრუნველყოფენ იმას, რომ არ მოხდება 

მაყურებლის შეცდომაში შეყვანა, როდესაც გადაცემაში გამოჩნდება სტუმარი, 

ან ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი სარედაქციო მასალა - მიმოხილვა და 

რეპორტაჟი, რომელთა ეთერში მოხვედრისთვისაც სინამდვილეში ფულია 

გადახდილი.  

 პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების 

შეტანაზე, რათა დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან 

გათავისუფლდეს სოციალური რეკლამა, რომელსაც არა კომერციული, არამედ 

მხოლოდ სოციალური ღირებულება აქვს. გარდა ამისა, კონკრეტულად უნდა 

გაიწეროს ტერმინის - სოციალური რეკლამის - განსაზღვრებაც, რათა არ 

მოხდეს მისი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება. 

 პარლამენტმა კონსულტაციები უნდა გამართოს GNCC-თან და ახლადშექმნილ 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისთან და იმსჯელოს ანტი-

სპამ რეგულაციის შემოღების შესახებ, რაც მომხმარებლებს მობილურ 

ტელეფონზე არასასურველი სარეკლამო შეტყობინების მიღების შეზღუდვის 

საშუალებას მისცემს.  

 

დონორებმა უნდა: 

 გააგრძელონ და გააძლიერონ მედიასაშუალებების, განსაკუთრებით მცირე 

რეგიონული მედიასაშუალებების, უზრუნველყოფა ტრენინგებით 

მენეჯმენტში, დისტრიბუციასა და გაყიდვებში.  

 გააგრძელონ სხვადასხვა ტიპის მედიისთვის აუდიტორიის შესახებ 

მონაცემების შეგროვებაში დახმარება, თუკი,  მონაცემების შეგროვება 

მომავალში დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე გახდება შესაძლებელი.  

 მხარი დაუჭირონ  მცირე მედიასაშუალებების ინიციატივებს, დაკავშირებულს 

სარეკლამო სივრცის ერთობლივ გამოყენებასთან. 

 მხარი დაუჭირონ და განხორციელებაში დაეხმარონ ახალი ამბების ონლაინ 

ვებგვერდებს იმ საპილოტე პროექტების რეალიზებაში, რომელთა მიზანიც 

ფინანსური მდგრადობის გაუმჯობესებისთვის ინოვაციური და 

არასტანდარტული ბიზნესმოდელების შემუშავება და მოსინჯვა იქნება. 
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შესავალი 
 
ბოლო სამი წლის განმავლობაში ქართული სარეკლამო სექტორი მკვეთრი საბაზრო 

კონცენტრაციითა და პოლიტიზირებით გამოირჩეოდა. „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 2011 წელს  რეკლამის შესახებ გამოქვეყნებულ 

ანგარიშში  ხაზგასმული იყო, რომ სარეკლამო სექტორის დიდ ნაწილს ყოფილ 

თავდაცვის მინისტრთან, დავით კეზერაშვილთან დაკავშირებული ახლო 

მეგობრებისა და ნათესავების ქსელი აკონტროლებდა. მაშინდელმა კვლევამ ასევე 

გამოკვეთა, რომ ბევრი კომპანია გადაწყვეტილების მიღებისას თვითცენზურას 

მიმართავდა და საკუთარი სარეკლამო ბიუჯეტის სრულ თუ არა, დიდ ნაწილს იმ 

მედიასაშუალებებზე ანაწილებდა, რომლებიც მთავრობის მიმართ კრიტიკას არ 

ამჟღავნებდნენ.1  

2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებმა და ძალაუფლების „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობიდან“ „ქართულ ოცნებაზე“ გადაცემამ, მედიაში და სარეკლამო სექტორში 

ძირეული ცვლილებები გამოიწვია. ამ ანგარიშის მიზანია, გამოიკვლიოს სექტორში 

მიმდინარე პროცესები და გამოკვეთოს ის გამოწვევები, რომლებიც ბაზარზე ჯერ 

კიდევ არსებობს. 

 

თავისუფალი, კონკურენტუნარიანი და მზარდი სარეკლამო სექტორი თავისუფალი 

და სიცოცხლისუნარიანი მედიასექტორისა და,  ზოგადად, ჯანსაღი ბიზნეს გარემოს 

შექმნის წინაპირობაა. მედიასაშუალებები მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიაღწევენ 

სარედაქციო დამოუკიდებლობას, თუ მუდმივად არ იქნებიან დამოკიდებულნი 

პოლიტიკური სპონსორებისა და სხვა დაინტერესებული ჯგუფების სუბსიდიებზე, 

შეძლებენ იყვნენ ფინანსურად მდგრადები და მოიპოვონ შემოსავლის სხვადასხვა 

წყარო. 

 

წარმოდგენილი ანგარიში ეფუძნება როგორც საჯარო ჩანაწერებსა და ხელმისაწვდომ 

საჯარო და კომერციულ მონაცემებს, ასევე სარეკლამო და მედიასექტორში მომუშავე 

30-ზე მეტ პროფესიონალთან და წამყვანი ქართული კომპანიების მარკეტინგის 

დირექტორებთან ჩაწერილ ინტერვიუებს. რესპონდენტების გარკვეულმა ნაწილმა 

ანონიმურად დარჩენა ისურვა. 

                                                 
1
 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ (2011): საქართველოს სარეკლამო ბაზარი 

http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/TI%20Georgia%20-

%20The%20Georgian%20Advertising%20Market_0.pdf (ნანახია 2013 წლის 16 მაისიდან). 



8 

 

სარეკლამო ნაკადების გადანაწილება ქართულ მედიაში 
საქართველოში რეკლამაზე დახარჯული თანხის უდიდესი  წილი კვლავ 

ტელევიზიაზე მოდის, რომელიც ათიდან ცხრა ქართველისთვის ახალი ამბებისა და 

ინფორმაციის მთავარი წყაროა. 2 2012 წელს Publicis Hepta-ს გამოთვლებზე 

დაყრდნობით, სარეკლამო დანახარჯების დაახლოებით 72 პროცენტი ტელევიზიებზე 

განაწილდა. „რუსთავი-2“ და „იმედი“, ორი კერძო ტელევიზია, რომელიც 

საქართველოს მასშტაბით მაუწყებლობს, ერთობლივად  აუდიტორიის ბაზრის 

თითქმის 60 პროცენტიან წილს ფლობს და სატელევიზიო რეკლამაზე გაწეული 

მთელი დანახარჯის ორ მესამედზე მეტს იღებს.3 

 

არც გარე, არც ბეჭდური და არც ონლაინ სარეკლამო დანახარჯების შემთხვევაში 

დეტალური და სანდო სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს. გარე რეკლამა, 

რომელსაც მედიასექტორის განვითარებასთან კავშირი არა აქვს, სარეკლამო 

დანახარჯების 11 პროცენტს იღებს, რადიო რეკლამა - 10 პროცენტს, ხოლო ბეჭდური 

მედია -  5 პროცენტს.4 მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის 12 პროცენტისთვის 

ინტერნეტი მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მიღების მთავარ, ან რიგით 

მეორე წყაროდ იქცა,5 რეკლამის დამკვეთები ონლაინ რეკლამისთვის მაინც ძალიან 

მცირე - სულ რაღაც 2 პროცენტს ხარჯავენ.6 

 

                                                 
2
 ინტერნეტ მომხმარებლის ზრდის მიუხედავად, ტელევიზიის პოპულარობა ბოლო წლებში, 

უცვლელია. NDI/CRRC surveys from March 2011 and April/June 2013, 

http://www.crrc.ge/store/downloads/projects/NDI%202011.rar, (ნანახია 2013 წლის 10 მაისს); 
3
 60-პროცენტიანი საბაზრო წილი ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში, ტელევიზორთან 

გატარებული ყოველი ასი წუთიდან 60 წუთს ტელემაყურებელი „იმედს“ და „რუსთავი-2“-ს 

უყურებს. ამ მონაცემების მოპოვება ელექტრონულად, AGB Nielsen Georgia-ს მიერ ხდება. 

მონაცემები აღწერს ქვეყნის ურბანულ მოსახლეობას 18 წელს ზემოთ; 
4
 წმინდა სარეკლამო დანახარჯები ორ სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით გაიზომა: რადიოსა 

და ტელევიზიაში სარეკლამო დანახარჯების გამოსათვლელად  „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველომ“ გამოიყენა სამაუწყებლო ლიცენზიის მფლობელების მიერ 

GNCC-ში წარდგენილი მონაცემები. გარე, ბეჭდური და ონლაინ სარეკლამო დანახარჯების 

გამოთვლისას გამოყენებულია Publicis Hepta-ს ანალიზი სუფთა სარეკლამო დანახარჯის 

შესახებ; 
5
 NDI/CRRC: Public Attitudes in Georgia, 2013, http://www.crrc.ge/research/projects/?id=8 (ნანახია 2013 

წლის 1 მაისს); 
6
 ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებზე ასახულია წმინდა სარეკლამო დანახარჯები. საქართველოში 

წმინდა სარეკლამო დანახარჯების მოცულობა ორ სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით 

გაიზომა: რადიოსა და ტელევიზიაში სარეკლამო დანახარჯების გამოსათვლელად  

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ გამოიყენა სამაუწყებლო ლიცენზიის 

მფლობელების მიერ GNCC-ში წარდგენილი მონაცემები. გარე, ბეჭდური და ონლაინ 

სარეკლამო დანახარჯების გამოთვლისას გამოყენებულია Publicis Hepta-ს ანალიზი სუფთა 

სარეკლამო დანახარჯის შესახებ. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მონაცემები 

მოწოდებულია Publicis Hepta-ს მიერ; 
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Publicis Hepta-ს გათვლებით, 2012 წელს გარე რეკლამაზე წმინდა სარეკლამო 

დანახარჯმა 6 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, ონლაინ მედიაზე - 1.2 მილიონ აშშ 

დოლარი, ხოლო ბეჭდურ მედიაზე - 2.8 მილიონ აშშ დოლარი. 7 

 

ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, 2012 წელს წმინდა სარეკლამო დანახარჯი თითქმის 54 

მილიონ აშშ დოლარს გაუტოლდა, საიდანაც თითქმის 8 მილიონი აშშ დოლარი 

პოლიტიკური პარტიების ბიუჯეტებიდან მოდიოდა. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 

- საქართველოს“ 2011 წლის ანგარიშის თანახმად, 2010 წელს (როდესაც ქვეყანაში 

ადგილობრივი არჩევნები გაიმართა, რომელიც დაბალი სარეკლამო დანახარჯების 

გამოირჩეოდა), წმინდა სარეკლამო დანახარჯი 43 და 46.5 მილიონ აშშ დოლარს 

შორის მერყეობდა. გამომდინარე აქედან, არსებობს მკაფიო ნიშანი იმისა, რომ ბოლო 

სამი წლის განმავლობაში - შესაძლოა, 2008 წლიდან მოყოლებული - საქართველოში 

კერძო სექტორის სარეკლამო დანახარჯები არ იზრდება, და ეს იმ პირობებში, როცა 

2010 და 2012 წლებში ქვეყანაში ყოველწლიურად 6-7 პროცენტიანი ეკონომიკური 

ზრდა ფიქსირდებოდა.8 

 

ტელევიზია 

2012 წელს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისთვის წარდგენილი 

მონაცემების მიხედვით, ტელევიზიებმა 82.707.855 ლარის (დაახლოებით 50 მილიონი 

აშშ დოლარი) შემოსავალი მიიღეს (აქ არ ყოფილა გათვალისწინებული 

მნიშვნელოვანი ფინანსური კონტრიბუცია მფლობელებისა ან პოლიტიკური 

                                                 
7
 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კომუნიკაცია Publicis Hepta-სთან, 2013 

წლის 26 აპრილი; 
8
 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები მთლიან შიდა პროდუქტზე: 

6.3% ზრდა 2010 წელს, 7.2% - 2011 წელს, 6.1% მიახლოებითი ზრდა - 2012 წელს. 

http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=119&lang=eng (ნანახია 2013 წლის 29 მაისს); 

http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=119&lang=eng
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მფარველების მხრიდან).9 აქედან რეკლამამ (სპონსორობის, product placement-ისა10 და 

ტელეშოპინგის ჩათვლით) 63.405.061 ლარი (38.5 მილიონ აშშ დოლარს) შეადგინა.11 

2011 წელთან შედარებით, 2012 წლის მონაცემებში სარეკლამო შემოსავლის 

დაახლოებით 2 მილიონი ლარით (1.2 მილიონი აშშ დოლარით) კლება შეინიშნება. 

2012 წლის ივნისიდან მოყოლებული, წინა წლის ყოველი თვის მონაცემებთან 

შედარებით ტელერეკლამაზე გაწეული დანახარჯები მნიშვნელოვანწილად იყო 

შემცირებული. გამონაკლისი გახლდათ მხოლოდ აგვისტო და სექტემბერი, როცა 

სარეკლამო დანახარჯების ზრდა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ 

გახშირებულმა პოლიტიკურმა რეკლამამ გამოიწვია.  

 

 
 

 

                                                 
9
 გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი უდრის 1.65 ლარს; 

10
 Product Placement არის რეკლამის სახეობა, რომელიც გადაცემის მსვლელობისას რაიმე 

პროდუქტის თუ მომსახურების რეკლამირებას გულისხმობს. მწარმოებელმა არხს თავისი 

პროდუქტის შესახებ, შესაძლოა, სატელევიზიო სიუჟეტი დაუკვეთოს, პროდუქტი შეიძლება 

სტუდიაში იქნას მიტანილი და მასზე ჟურნალისტმა ისაუბროს, ან, შესაძლოა, სტუმრის 

სტატუსით მიწვეული კომპანიის წარმომადგენელი ახდენდეს პროდუქტის რეკლამირებას. 
11

 ტელეარხებს მოეთხოვებათ საკუთარი შემოსავლების შესახებ ანგარიში რეგულარულად 

წარადგინონ GNCC-ში. თუმცა, შემოსავლების შესახებ ინფორმაციას ყველა განსხვავებულად 

აღიქვამს: არხების უმეტესობა ამ ანგარიშებში არასდროს გამოჰყოფს ცალკე საკუთარი 

მფლობელებისგან, ან პოლიტიკური მფარველებისგან მიღებულ კონტრიბუციებს. ეს 

მონაცემები საქართველს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ საჯარო ინფორმაციის 

გამოთხოვის საფუძველზე გადმოგვცა; 
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2012 წელს ტელერეკლამის უმსხვილესი დამკვეთები  ყოველდღიური 

სამომხმარებლო საქონლის მწარმოებელი მულტინაციონალური კომპანიები, 

სატელეკომუნიკაციო ფირმები და ლუდის ჩამომსხმელი საწარმოები იყვნენ. 

 

ტელერეკლამის უმსხვილესი დამკვეთები 2012 წელს, მთლიანი დანახარჯების მიხედვით  

1 „კრაფტი“ („ჯაკობსი“, „კარტ ნუა“, 

„ალპენ გოლდი“ და სხვა) 

11 „ვრიგლისი“ („ორბიტი“, „ჯუისი ფრუტი“, 

„ჰუბა ბუბა“) 

2 „პროქტერ & გემბელი“ („პამპერსი“, 

„პანტენი“ და სხვა) 

12 „შვარცკოფი“ (კოსმეტიკა) 

3 „მაგთიკომი“ (ფიჭური კომუნიკაცია) 13 საქართველოს ლუდის კომპანია (“ზედაზენი”) 

4 „მობიტელი“ (“ბილაინი”, ფიჭური 

კომუნიკაცია) 

14 „ბარამბო“ (შოკოლადი) 

5 „ჰენკელი“ („პერსილი“, „სიოსი“, „ფა“ და 

სხვა) 

15 „სილქნეტი“ (ინტერნეტი, IP-ტელევიზია) 

6 „ჯეოსელი“ (ფიჭური კომუნიკაცია) 16 საქართველოს ლატარეის კომპანია 

(აზარტული თამაშები) 

7 „მარსი“ (შოკოლადი) 17 „ელიტ ელექტრონიქსი“ (ელექტრონული 

ტექნიკის მაღაზია) 

8 ლუდსახარში „ნატახტარი“ (სასმელები) 18 PLAYADJARA.COM (კაზინო) 

9 „საქართველოს ბანკი“ (ბანკი) 19 „რიკო კრედიტი“ (მიკროსაფინანსო) 

10 „თი ბი სი ბანკი“ (ბანკი) 20 „გლაქსოსმიტკლაინი“ („სენსოდინი“, 

მედიკამენტები და სხვა) 

წყარო: თი-ვი ემ-არ საქართველო, ნილსენის სატელევიზიო აუდიტორიის გაზომვების 

ლიცენზირებული წარმომადგენელი 

 

რადიო 

კერძო რადიოსადგურების შემოსავალმა 2012 წელს  9.613.189 ლარი (დაახლოებით 5.8 

მილიონი აშშ დოლარი) შეადგინა. ეს მცირედი კლებაა 2011 წელს მიღებული 9.949.837 

ლართან შედარებით (დაახლოებით 6 მილიონი აშშ დოლარი). თუმცა გაიზარდა 

სარეკლამო შემოსავლები: 2012 წელს 8.756.070 ლარიდან (დაახლოებით 5.3 მილიონი 

აშშ დოლარი) 9.182.361 ლარამდე (დაახლოებით 5.5 მილიონი აშშ დოლარი). 
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2012 წლის არჩევნები და სარეკლამო ბაზარი 

ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, პროკურატურამ ბრალი წაუყენა მცხეთა-

მთიანეთის ყოფილ გუბერნატორს, ცეზარ ჩოჩელს, რომელიც არალეგალური ბიზნეს 

საქმიანობისა და ფულის გათეთრებისთვის დააკავეს.12 ჩოჩელი და მისი ოჯახი 

რამდენიმე მსხვილ კომპანიას ფლობდა. ამ კომპანიებს შორისაა საოჯახო და პირადი 

ჰიგიენის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია „ბერტა“, რომელმაც ოპერირება 2012 

წლის მიწურულს შეწყვიტა, ასევე შოკოლადის მწარმოებელი „ბარამბო“ და ლუდის 

ჩამომსხმელი კომპანია „ზედაზენი“. სამივე ზემოთ ჩამოთვლილი კომპანია 2012 წელს 

შედიოდა ყველაზე მსხვილ სატელევიზიო რეკლამის დამკვეთთა ორმოცეულში.13 

საგამოძიებო პროცესის გამო, სავარაუდოა, რომ 2013 წელს ეს კომპანიები სარეკლამო 

დანახარჯებს შეამცირებენ.   

პოლიტიკური რეკლამა 2012 წელს 

2012 წელს პოლიტიკურმა პარტიებმა საკუთარი (გაცხადებული) სარეკლამო ბიუჯეტი 

თითქმის სრულად სატელევიზიო რეკლამაზე დახარჯეს. კოალიცია „ქართულმა 

ოცნებამ“ ფინანსების დიდი ნაწილი საარჩევნო კამპანიისთვის საჭირო მასალების 

                                                 
12

 Civil.ge: „მცხეთა-მთიანეთის ყოფილი გუბერნატორი დააკავეს“, 2013 წლის 25 იანვარი 

http://civil.ge/geo/article.php?id=26477 (ნანახია 2013 წლის 5 მაისს); 
13

 „თი-ვი ემ-არ საქართველო“ - ნილსენის სატელევიზიო გაზომვების ოფიციალური 

ლიცენზირებული პარტნიორი. მონაცემები „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 

გადაეცა 2013 წლის 21 მარტს;   

http://civil.ge/geo/article.php?id=26477


13 

 

(მაისურები და დროშები) შექმნაზე დახარჯა. „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ 

კი თავისი ბიუჯეტი თითქმის მთლიანად საარჩევნო კამპანიის რეკლამირებისთვის 

გამოიყენა.14 

 

საპარლამენტო არჩევნებამდე 60 დღით ადრე, „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ 

11.5 მილიონი ლარი დახარჯა ტელერეკლამაზე, ხოლო 1.08 მილიონი ლარი - ბეჭდურ 

მედიაში განთავსებულ რეკლამაზე. „ქრისტიან-დემოკრატებმა“ და „ახალმა 

მემარჯვენეებმა“ ჯამში 1 მილიონი ლარი დახარჯეს ტელერეკლამაზე და თითქმის 

450 ათასი - ბეჭდურ მედიაში რეკლამაზე. „ქართულმა ოცნებამ“ მნიშვნელოვანი 

მედია შესყიდვები (თითქმის 733.929 ლარის ღირებულებისა) 2011 წლის ბოლო 

რამდენიმე დღეში განახორციელა, ანუ მანამდე, სანამ ძალაში შევიდოდა პარტიათა 

დაფინანსების ახალი წესი. ამის გარდა, კოალიციამ მცირედი ხარჯები გასწია 

საარჩევნო კამპანიის რეკლამირებისთვის: შეისყიდა სარეკლამო დრო და რამდენიმე 

ტელესადგურსა და გაზეთ „გურია ნიუსში“ დააფინანსა კამპანიის ღონისძიებების 

გაშუქების ხარჯები.15 შესაძლოა პოლიტიკურმა პარტიებმა, „ქართული ოცნების“ 

ჩათვლით, (რომელიც საკუთარ პარტიულ გაზეთსაც უშვებდა), სრულად არ 

წარმოადგინეს დანახარჯების შესახებ ინფორმაცია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 ასევე იხილეთ: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ (2012): საარჩევნო კამპანიის 

ფინანსების ანალიზი 1 აგვისტოდან 1 ოქტომბრამდე 
http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/An%20Analysis%20of%20the%20election%20c

ompaign%20finances.pdf. 
15

 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური: ინფორმაცია საზოგადოებრივი მოძრაობა „ქართული 

ოცნების“ (მედიაში) ფინანსურ აქტივობებზე 

http://sao.ge/res/files/uploads/monitoringis%20subieqtebi/media_qartuli-ocneba.pdf, (ნანახია 2013 წლის 

7 მაისს). 

http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/An%20Analysis%20of%20the%20election%20compaign%20finances.pdf
http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/An%20Analysis%20of%20the%20election%20compaign%20finances.pdf
http://sao.ge/res/files/uploads/monitoringis%20subieqtebi/media_qartuli-ocneba.pdf
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პოლიტიკური პარტიების მიერ წარმოდგენილი საარჩევნო კამპანიების სარეკლამო 

დანახარჯები , 2012 წლის წინასაარჩევნო პერიოდი (ლარში) 16
 

 ტელევიზია ბეჭდური 

მედია 

ინტერნეტი პარტიული 

ატრიბუტიკა 

სხვა 

ერთიანი 

ნაციონალური 

მოძრაობა 

11,503,061 1,085,403 53,097 253,146 1,816,548 

ქართული ოცნება 123,833 20,483 - - - 

ქრისტიან-

დემოკრატიული 

მოძრაობა 

730,071 318,932 899 - - 

ახალი მემარჯვენეები 427,152 124,987 - - 17,239 

 

 

მედია შესყიდვები ასევე განხორციელებული აქვს ორ საარჩევნო კამპანიის 

მწარმოებელ ორგანიზაციას. ესენია: „საქართველო არ იყიდება“ (რომელიც მხარს 

უჭერდა „ნაციონალურ მოძრაობას“) და საზოგადოებრივი მოძრაობა „ქართული 

ოცნება“. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ამ ორი ორგანიზაციის წლიური და 

საარჩევნო პერიოდის დეკლარაციები არ გამოაქვეყნა.  

 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში წარდგენილი ყოველწლიური დეკლარაციების 

მიხედვით, 2012 წელს პოლიტიკურმა პარტიებმა საარჩევნო კამპანიის პერიოდის 

მიღმა დახარჯეს დამატებითი 1.5 მილიონი ლარი  (ამ თანხაში შედის წარმოების 

ხარჯებიც). 17 

 

                                                 
16

 აღნიშნული მონაცემები შედგენილია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 

მიერ, აუდიტის სამსახურში პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი დეკლარაციების 

საფუძველზე, http://sao.ge/?action=list_archive&p_id=387&lang=geo (ნანახია 2013 წლის 7 მაისს). 

დეკლარაციებში მოყვანილია პარტიების მიერ 2012 წლის 1 აგვისტოდან 19 ოქტომბრამდე 

პერიოდში გაწეული ხარჯები, თუმცა ყველა პარტიას არ წარმოუდგენია დეტალური 

ინფორმაცია საკუთარი მედია შესყიდვებისა და მარკეტინგული დანახარჯების შესახებ. ასევე 

შესაძლებელია, რომ პარტიებმა სრულად არ განაცხადეს ინფორმაცია საკუთარი დანახარჯების 

შესახებ. სწორედ ამიტომ, ამ მონაცემების ინტერპრეტირებისას განსაკუთრებული 

სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო.   აღნიშნული მონაცემები „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველოს“  თანამშრომლების მიერ არის გამოთვლილი.     
17

 პოლიტიკური პარტიების ფინანსური დეკლარაციების ნახვა შესაძლებელია სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე: http://sao.ge/?action=pdf_archive&p_id=397&lang=geo (ნანახია 

2013 წლის 10 მაისს); 

http://sao.ge/?action=list_archive&p_id=387&lang=geo
http://sao.ge/?action=pdf_archive&p_id=397&lang=geo
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რეგიონულ მაუწყებლებს საარჩევნო კამპანიებისგან შემოსავალი თითქმის არ 

მიუღიათ. რეგულაციის თანახმად, რომლის მიზანია პოლიტიკურ პარტიებს 

პოტენციურ ამომრჩეველზე წვდომის საშუალება მისცეს, არჩევნებამდე 60 დღის 

განმავლობაში მაუწყებლებს პოლიტიკური რეკლამისთვის უფასო სარეკლამო დროის 

გამოყოფა მოეთხოვებათ. საუბარია 90 წამზე ყოველ სამ საათში ერთხელ, რომელიც 

არადისკრიმინაციული წესით უნდა გამოეყოს არჩევნებში მონაწილე ყველა პარტიას.18 

2012 წელს პარტიებს ადგილობრივ ტელეარხებზე მნიშვნელოვანი მედიაშესყიდვები 

არ განუხორციელებიათ და მხოლოდ უფასოდ გამოყოფილ სარეკლამო დროს 

დასჯერდნენ.19 

 

პოლიტიკური და სოციალური რეკლამის საკითხი ამ მომენტისთვის დისკუსიის 

ცენტრალური საგანია. საქართველოს პარლამენტში შექმნილი ინტერფრაქციული 

ჯგუფი და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ერთად მუშაობენ 

პოლიტიკურ და სოციალურ რეკლამასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო 

ცვლილებებზე. სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთი მიზანია სოციალური რეკლამის 

განმარტების შეცვლა, რათა მომავალში ადგილი აღარ ჰქონდეს მისი პოლიტიკური 

მიზნებისთვის გამოყენებას.20  

                                                 
18

 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 51. პუნქტი 5; 
19

 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის არჩევნებზე 

სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში (2012)  http://www.osce.org/ka/odihr/elections/98585 

(ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს); 
20

 Media.ge: „პარლამენტი მედიის ახალ რეგულაციებზე მუშაობს“ (ნანახია 2013 წლის 20 

ივნისს); 

http://www.osce.org/ka/odihr/elections/98585
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ტელევიზია 

„რუსთავი-2“ და „იმედი“ 

„რუსთავი-2“-ის - საქართველოში ყველაზე მსხვილი კერძო მედიასაშუალების - მიერ 

წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით, 2012 წელს კომპანიის შემოსავალმა 30.679.329 

ლარი შეადგინა. ამ თანხის 95 პროცენტი რეკლამიდან იქნა მიღებული.21 2011 წელთან 

შედარებით არხის საერთო შემოსავალმა თითქმის 9 მილიონით, სარეკლამო 

შემოსავალმა კი - 2 მილიონი ლარით იკლო.  

 

ამ შემცირების მიუხედავად, კოტე ბათმანიდი „რუსთავი-2“-ის გაყიდვების 

განყოფილების უფროსი და არხის ახალი სარეკლამო გაყიდვების სახლის „ინტერ 

მედიას“ მეწილე (15 პროცენტიანი წილით), აცხადებს, რომ 2012 წელი ზოგადად კარგი 

წელი იყო „რუსთავი-2“-ისთვის. ბათმანიდმა აღნიშნა, რომ „რუსთავი-2“-ზე ორჯერ 

ჰქონდა ადგილი რესტრუქტურიზაციას, რომლის ფარგლებშიც თანამშრომელთა 

ხელფასების შემცირება მოხდა. ბათმანიდის თქმით, 2013 წელი გაცილებით უკეთესი 

აღმოჩნდა სარეკლამო შემოსავლების მხრივ ვიდრე ამას მოელოდნენ. „ბაზარზე 

გავლენას პოლიტიკური ფული კი არ ახდენს, არამედ გარემო, რომელსაც ესა თუ ის 

პოლიტიკა ქმნის. აი, ეს გარემო მოქმედებს რეკლამის დამკვეთთა სტრატეგიებზე,“ - 

განუცხადა ბათმანიდმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“.22 

 

2012 წელს „იმედის“ შემოსავლები თითქმის 25 პროცენტით შემცირდა: 2011 წელს 

დაფიქსირებული 28.132.817 ლარიდან - 2012 წლის 21.383.406 ლარამდე. 

ტელეკომპანიის სარეკლამო შემოსავლებმა თითქმის 6 მილიონი ლარით იკლო, რაც 

არხის ძველი მფლობელებისთვის გადაცემას და „იმედის“ თანამშრომლებისა და 

საეთერო ბადის ცვლილებას უნდა უკავშირდებოდეს.23 თუმცა ჯერ კიდევ 

მფლობელების შეცვლამდე, „იმედის“ ძველმა მენეჯმენტმა ფინანსური პრობლემების 

გამო რამდენიმე გასართობი შოუ ეთერიდან მოხსნა.24 „იმედის“ სარეკლამო 

შემოსავლებმა კლება 2012 წლის ოქტომბრიდან დაიწყო: სექტემბერში 

დაფიქსირებული თითქმის 3 მილიონი ლარიდან დაახლოებით 500.000 ლარამდე 

(2013 წლის იანვარში). 

                                                 
21

 მონაცემები მოწოდებულია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ; 
22

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ კოტე ბათმანიდთან; 
23

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ (2012):  „მედიის სექტორში ცვლილებები, 

როგორც პოლიტიკური ცვლილებების შედეგი,“ http://transparency.ge/blog/mediis-sektorshi-

tsvlilebebi (ნანახია 2013 წლის 30 აპრილს); 
24

 Media.ge: „იმედზე შემეცნებით-გასართობი გადაცემები იხურება“, 2012 წლის 6 ოქტომბერი 

http://www.media.ge/ge/portal/news/50292/ (ნანახია 2013 წლის 16 მაისს); 

http://transparency.ge/blog/mediis-sektorshi-tsvlilebebi
http://transparency.ge/blog/mediis-sektorshi-tsvlilebebi
http://www.media.ge/ge/portal/news/50292/
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სარეკლამო დროის ლიმიტი, სპონსორობა, Product placement 

2011 წელს მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შედეგად, 15-დან 

20 პროცენტამდე გაიზარდა რეკლამისთვის დასაშვები საეთერო დროის ლიმიტი.25 ამ 

გადაწყვეტილებამ დააკანონა „რუსთავი-2“-სა და „იმედის“ სისტემატური 

კანონდარღვევები, როცა ისინი აჭარბებდნენ რეკლამისთვის კანონით განსაზღვრულ 

საეთერო დროის ლიმიტს. ამას გარდა, საკანონმდებლო შესწორებების შედეგად 120 

წამიდან 300 წამამდე გაიზარდა სარეკლამო ჭრებისთვის გამოყოფილი დროის 

მაქსიმალური ხანგრძლივობაც. შედეგად, ახალი ამბების, საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური ან წინასაარჩევნო დებატების პროგრამა რეკლამით ან ტელეშოპინგით 

შეიძლება შეწყდეს არა უმეტეს 15 წუთში ერთხელ და არა უმეტეს 300 წამით..26 

 

„იმედის“ გაყიდვების დირექტორი, ნიკოლაი სოსნოვსკი, რომელიც არხზე 2007 წელს 

„იმედის“ დახურვამდე მუშაობდა და კომპანიის ძველი მფლობელებისთვის 

დაბრუნების შემდეგ დაბრუნდა, აცხადებს, რომ ხსენებული საკანონმდებლო 

ცვლილებები ხელს აძლევდა „რუსთავი-2“-სა და „იმედს“ და გზას უხსნიდა მათ მეტი 

სარეკლამო შემოსავლის მიღებისკენ, მაშინ როცა ეს არც მომხმარებლების და არც 

ტელეარხების გრძელვადიან ინტერესებში არ შედიოდა.  

 

ქართულ ტელევიზიებს უკიდურესად ხანგრძლივი სარეკლამო ბლოკები ახასიათებთ. 

ამ მიზეზის გამო ბოლო ორი წლის განმავლობაში მკვეთრად გაიზარდა product 

placement-ისა და სპონსორობის ტენდენცია, რაც რეკლამის დამკვეთს საშუალებას 

აძლევს საკუთარი სარეკლამო გზავნილი სარეკლამო ჭრამდე ან მისი დასასრულის 

შემდეგ გადასცეს. IREX-ის 2012 წლის კვლევაში - „მედიის მდგრადობის ინდექსი“ - 

ნათქვამია, რომ „product placement-ის პრაქტიკა ტელევიზიებში მკვეთრად გაიზარდა 

და არხები ყოველგვარი სინდისის ქენჯნის გარეშე უშვებენ დასპონსორებულ 

ინფორმაციას, როგორც რიგით ახალ ამბავს. საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ 

მსხვილ ტელეარხებზე ახალი ამბების სახით მიწოდებული  კომერციული 

რეკლამებისთვის განსაზღვრული ტარიფები მოქმედებს.27 „რუსთავი-2“-ისა და 

„იმედის“ წარმომადგენლებმა დაუდასტურეს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველოს“, რომ product placement და სპონსორობა მათთვის აბსოლუტურად 

მიღებული პრაქტიკაა. ამაში შედის პროგრამებში სტუმრების თანხის სანაცვლოდ 

მოწვევაც, გარდა ახალი ამბების გამოშვებისა, სადაც product placement და ფარული 

                                                 
25

 Civil.ge: „მედიაგამჭვირვალობის შესახებ ცვლილებები მიღებულია“, 2011 წლის 8 აპრილი  

http://www.civil.ge/geo/article.php?id=23870 (ნანახია 2013 წლის 7 მაისს); 
26

 საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ მუხლი 64, პუნქტი 9 

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=32866 (ნანახია 2013 

წლის 13 მაისი) 
27

 Irex (2012): მედიის მდგრადობის ინდექსი 2012, გვ. 180. 

http://www.irex.org/system/files/u105/EE_MSI_2012_Full.pdf (ნანახია 2013 წლის 30 აპრილს). 

http://www.civil.ge/geo/article.php?id=23870
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=32866
http://www.irex.org/system/files/u105/EE_MSI_2012_Full.pdf


18 

 

რეკლამა კანონითაა აკრძალული. 

„მაესტრო,“ „კავკასია“ და „მეცხრე არხი“ 

2012 წელს მკვეთრად გაიზარდა რამდენიმე მცირე ტელეარხის, განსაკუთრებით კი 

„მაესტროს“ და „კავკასიას“ შემოსავლები. „მაესტროს“ მიერ GNCC-ში წარდგენილი 

მონაცემების მიხედვით, წლის განმავლობაში მისი შემოსავალი 285.005 ლარიდან 

3.090.650 ლარამდე გაიზარდა, რაც თითქმის ათას პროცენტზე მეტი მატებაა. 

„კავკასიის“ შემოსავლები კი 2012 წელს 383.477 ლარიდან 1.136.680 ლარამდე 

გაიზარდა.  

 

 
 

2012 წლის აპრილამდე „მაესტროს“ ყოველთვიური შემოსავალი 100 ათას ლარს არ 

აღემატებოდა, თუმცა აპრილიდან დაწყებული ზრდის წყალობით, რომელიც 

სექტემბრამდე გაგრძელდა, ამ მაჩვენებელმა ნახევარ მილიონს გადააჭარბა. 

აღსანიშნავია, რომ ამ თანხის მნიშვნელოვანი წილი, სავარაუდოდ, პოლიტიკური 

რეკლამიდან მოდიოდა28. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სარეკლამო შემოსავლის 

თვალშისაცემი ზრდა არ ყოფილა სატელევიზიო რეიტინგის მატების შედეგი. 

 

                                                 
28

 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 

- საქართველოსთვის“ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის საფუძველზე მიწოდებული 

ინფორმაცია; 
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„მაესტროს“ გაყიდვების ახალი დირექტორი, ნანა აბურჯანიძე ამბობს, რომ 2013 წლის 

დასაწყისში დაფიქსირებული სარეკლამო შემოსავლების კლება ტელეკომპანიის მიერ 

მარკეტინგში არასაკმარისი ინვესტირებით იყო განპირობებული. შედეგად, არხმა 

ვეღარ შეძლო ზრდის სწრაფი ტემპის შენარჩუნება. სწორედ ამ მიზეზით, „მაესტროს“ 

მფლობელებმა რეკლამების გაყიდვების განყოფილებაში რეორგანიზაცია დაიწყეს და 

ახალი მარკეტინგის გუნდი შექმნეს, რომელშიც, აბურჯანიძის თქმით, „ჯენერალ 

მედიას“ რამდენიმე ყოფილი თანამშრომელიც მოხვდა.29 2013 წლის დასაწყისში, 

სატელევიზიო პროგრამების მრავალფეროვნების მიზნით, „მაესტრომ“ ახალი არხი - 

„მაესტრო 24“ გახსნა. კონცეფციის მიხედვით, „მაესტრო 24“ აქცენტს ახალ ამბებზე, 

პოლიტიკურ დისკუსიებსა და მიმდინარე მოვლენებზე გააკეთებს, მაშინ როცა 

„მაესტრო“ ახალგაზრდა აუდიტორიის მოზიდვასა და მასზე ორიენტირებული 

რეკლამის დამკვეთების მოძიებას შეეცდება.  

 

არჩევნების შემდეგ სარეკლამო შემოსავლების ზრდა „მეცხრე არხზეც“ დაფიქსირდა. 

2012 წლის დეკემბრისთვის ამ მაჩვენებელმა 311.063 ლარი შეადგინა, თუმცა 2013 

წლის იანვრიდან სარეკლამო შემოსავლებმა კვლავ იკლო.30 არხის დირექტორმა, ლუბა 

ელიაშვილმა აღნიშნა, რომ „მეცხრე არხი“ ახალ მარკეტინგულ სტრატეგიაზე მუშაობს 

და დასძინა, რომ თავის გუნდთან ერთად ცდილობს დაადგინოს, თუ რამ გამოიწვია 

არჩევნების შემდეგ არხზე სარეკლამო შემოსავლების მნიშვნელოვანი მატება. მისივე 

თქმით, გაურკვეველია იყო ეს რეკლამის დამკვეთების მხრიდან ემოციური 

გადაწყვეტილებისა და დანაშაულის განცდის შედეგი, თუ მიზეზი არხის რეიტინგები 

და პროგრამება.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ „მაესტროს“ გაყიდვების 

დირექტორთან, ნანა აბურჯანიძესთან, 2013 წლის 28 მარტი; 
30

 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველოს“ მონაცემები მოაწოდა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შედეგად; 
31

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ ჩაწერილი ინტერვიუ „მეცხრე არხის“ 

დირექტორთან, ლუბა ელიაშვილთან, 2013 წლის 21 მარტი; 
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ცხრილი: აუდიტორიის წილი მაუწყებლების მიხედვით32 

 
 

სავარაუდოა, რომ 2012 წლის აგვისტოს შემდეგ პატარა არხების სარეკლამო 

შემოსავლების მატება არჩევნების ფაქტორით იყო განპირობებული. თუმცა ეს, 

შესაძლოა, ასევე დაკავშირებული ყოფილიყო must-carry/must offer-ის რეგულაციების 

შემოღებასთან, რომელმაც თითოეულ ოჯახს საშუალება მისცა სატელიტის ან 

საკაბელო ქსელის მეშვეობით ოპოზიციურად განწყობილი არხებიც მიეღო. 

აუდიტორიის გაზრდა შეიძლება გამხდარიყო ამ არხების რეიტინგების ზრდისა და, 

                                                 
32

 წყარო: თი-ვი ემ-არ საქართველო, ნილსენის სატელევიზიო აუდიტორიის გაზომვების 

ლიცენზირებული წარმომადგენელი. ამ დიაგრამიდან ამოღებულია კატეგორა „სხვა“, 

რომელშიც შედის ტელევიზორის სხვაგვარი გამოყენება (DVD, თამაშები და ა.შ. etc). 
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შესაბამისად, რეკლამის დამკვეთების დაინტერესების მიზეზი.    

 

ბაზრის მოთამაშეების გარკვეულმა ნაწილმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველოსთან“ საუბარში გამოთქვა ვარაუდი, რომ „მაესტროსა“ და „მეცხრე 

არხზე“ სარეკლამო შემოსავლების შთამბეჭდავი ზრდა, შესაძლოა, ნაწილობრივ 

განპირობებული ყოფილიყო იმ ფაქტით, რომ რეკლამის დამკვეთებმა პოლიტიკურად 

კორექტულად მიიჩნიეს რეკლამის ახალ ხელისუფლებასთან დაკავშირებულ 

ტელეკომპანიებში მიტანა. „არჩევნების შემდეგ, „მაესტროსა“ და „მეცხრე არხზე“ 

რეკლამის განთავსება, თითქოს, მოდურიც კი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 

არხების რეიტინგი მკვეთრად არ გაზრდილა, ჩვენმა ზოგიერთმა კლიენტმა მაინც 

გამოთქვა სურვილი რეკლამა ამ არხებზე განეთავსებინათ,“ - განაცხადა სარეკლამო 

სააგენტო „მედია პორტის“ წარმომადგენელმა თეა რაფავამ. 33 

 

გასათვალისწინებელია ნაციონალური მაუწყებლების შემდეგ ყველაზე მაღალი 

რეიტინგის მქონე ტელეკომპანია „საქართველოს“ დახურვაც, რასაც შესაძლოა 

წვლილი შეეტანა სარეკლამო დანახარჯების დივერსიფიკაციაში. „საქართველო“ 

მცხეთა-მთიანეთის ყოფილი გუბერნატორის, ცეზარ ჩოჩელის ძმის კუთვნილი არხი 

იყო, რომელიც ძირითადად კინოფილმებით დაკომპლექტებული საეთერო ბადით 

გამოირჩეოდა. მაუწყებლობა შეაჩერა „რეალ ტვ“-მაც - ბუნდოვანებით მოცულმა 

არხმა, რომელიც 2010 წლიდან მოყოლებული „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ 

პროპაგანდისტულ მხარდაჭერას უწევდა. 

რეგიონული მაუწყებლები 

რეგიონალური მაუწყებლები „ნილსენის“ სატელევიზიო აუდიტორიის კვლევის 

ფარგლებში ვერ ხვდებიან, რადგან კვლევის შერჩევა მხოლოდ ურბანული 

მოსახლეობისთვის არის რეპრეზენტატული. შესაბამისად, რეგიონალური 

მაუწყებლები, პრაქტიკულად, აუდიტორიის მონაცემების გარეშე საქმიანობენ.34   

„საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის“ (GARB) აღმასრულებელი 

დირექტორის, ნათია კუპრაშვილის თქმით, გამოკითხვამ, რომელიც მისი 

ორგანიზაციისთვის USAID Human and Institutional Capacity Development (HICD) PLUS 

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა, გამოავლინა, რომ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის 

თითქმის ნახევარი ამჯობინებს ახალ ამბებს ადგილობრივი ტელევიზიებისგან 

გაეცნოს და არა ნაციონალური მაუწყებლებისგან. მსგავსი სურათი აჩვენა კიდევ 

ერთმა კვლევამ, რომელიც NDI/CRRC-იმ ერთობლივად ჩაატარეს: საკმაოდ ბევრ 

                                                 
33

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ „მედია პორტის“ მენეჯერთან 

თეა რაფავასთან, 2013 წლის 17 აპრილი; 
34

 იხილეთ: http://www.agbnielsen.net/whereweare/georgia.asp 

http://www.agbnielsen.net/whereweare/georgia.asp
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ქალაქში, ადგილობრივი მოსახლეობის ნახევარზე მეტი აცხადებს, რომ მიმდინარე 

მოვლენებს ადგილობრივი ტელევიზიებით ეცნობიან. ბათუმსა და ზუგდიდში ეს 

ტენდენცია ყველაზე მაღალია - ადგილობრივი მოსახლეობის თითქმის 70 პროცენტი 

ახალი ამბების ადგილობრივ მაუწყებლებზე ყურებას ამჯობინებს. იმავე კვლევაში 

ასევე ნათქვამია, რომ ადგილობრივი ტელეარხების მიერ გაშუქებულ ამბებს ხალხი 

უფრო მეტ ნდობას უცხადებს, ვიდრე ნაციონალურ მაუწყებლებს. 35 

ადგილობრივ მოსახლეობასთან მჭიდრო კავშირის მიუხედავად ეს არხები მაინც ვერ 

ახერხებენ სოლიდური სარეკლამო ნაკადების მოზიდვას. ადგილობრივი 

ტელეკომპანიების უმრავლესობა ძირითადად ნეკროლოგების, პირადი 

შეტყობინებების და პატარა სარეკლამო განცხადებების გაშვებით ირჩენს თავს. ნათია 

კუპრაშვილი ვარაუდობს, რომ ტელერეკლამაზე გამოყოფილი ბიუჯეტების მხოლოდ 

ერთი პროცენტი თუ ხვდება რეგიონულ მაუწყებლებში.36 თუმცა, ისიც ფაქტია, რომ 

ადგილობრივი მაუწყებლების სარეკლამო შემოსავლები იზრდება.  

2012 წელს რეგიონებში გაყიდვების სახლების შექმნის ინიციატივას ჩაეყარა 

საფუძველი, რისი დახმარებითაც ადგილობრივმა ტელესადგურებმა თავიანთი 

სარეკლამო გაყიდვების ნაწილის აუთსორსინგი უნდა შეძლონ და თბილისში 

დაფუძნებული, შედარებით მსხვილი კომპანიების სარეკლამო ბიუჯეტების 

მიზიდვას შეეცადონ. GARB-ის განცხადებით, ამ ინიციატივის შედეგად ასოციაციის 

წევრმა ოცმა ტელეარხმა 2012 წელს 90 ათასი ლარის ოდენობის სარეკლამო 

შემოსავლის მიღება შეძლო. „გურჯაანის ტელევიზიის“ დირექტორის ლევან 

ალექსიშვილის მიერ დაფუძნებული „რეგიონული მედია მარკეტი“ - კიდევ ერთი 

ახალი გაყიდვების სახლი - რომელიც 13 რეგიონულ ტელევიზიას ემსახურება, 

აცხადებს, რომ კომპანიამ სარეკლამო შემოსავლების სახით 200 ათასი ლარის მიღება 

შეძლო.37  

„მონოპოლისტური ბაზრის პირობებში, შარშან რეკლამის დამკვეთთა მოზიდვა 

უკიდურესად რთულ ამოცანას წარმოადგენდა. რეგიონული მაუწყებლებისთვის 

რეკლამის მოზიდვა წააგავს ყამირი მიწის დამუშავების მცდელობას. მიუხედავად 

ამისა, ჩვენდა გასაკვირად, მაინც შევძელით მნიშვნელოვანი ოდენობის სარეკლამო 

შემოსავლების მიღება. თუმცა ეს, ძირითადად, კომპანიების მარკეტინგის 

მენეჯერებთან პირადი კონტაქტების წყალობით მოვახერხეთ,“ - განუცხადა 

                                                 
35კვლევის შედეგები ხელმისაწვდომა CRRC-ის ვებგვერდზე, 

http://www.crrc.ge/research/projects/?id=8 (ნანახია 2013 წლის 10 მაისს); 
36

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ GARB-ის აღმასრულებელ 

დირექტორთან, ნათია კუპრაშვილთან, 2013 წლის 25 მარტი; 
37

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ „რეგიონული მედია მარკეტის“ 

დამფუძნებელთან, ლევან ალექსიშვილთან, 2013 წლის 22 აპრილი; 

http://www.crrc.ge/research/projects/?id=8
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ალექსიშვილმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“.38 

ლევან ალექსიშვილს 2013 წლისთვის ოპტიმისტური პროგნოზები არ აქვს. გასულ 

წელს მის მიერ მოზიდული რეკლამის დამკვეთთა დიდი ნაწილი თესლით, სასუქით 

და სოფლის მეურნეობის აღჭურვილობით მოვაჭრე კომპანიები იყვნენ. დღეს ამ 

კომპანიების უმეტესობამ რეკლამის განთავსებაზე უარი თქვა. ეს მას შემდეგ მოხდა, 

რაც მთავრობამ ამ პროდუქტების შესაძენად ნახევარ მილიონზე მეტ გლეხს 100-დან 

640 ლარამდე ოდენობის ვაუჩერები გადასცა (მიწის ზომისა და ტიპის 

გათვალისწინებით).39 ალექსიშვილის თქმით, სწორედ ამ ვაუჩერების გამო, ზემოთ 

აღნიშნული კომპანიების პროდუქტებზე იმდენად დიდი მოთხოვნა გაჩნდა, რომ მათ 

რეკლამის ინტერესი დაკარგეს და სარეკლამო ბიუჯეტები შეამცირეს. „დიახ, ბაზარი 

დღეს თავისუფალია, მაგრამ ადგილობრივ წარმოებებში საკმარისი ოდენობის ფული 

არ ტრიალებს. რეკლამის განთავსება დღეს გაცილებით მეტ კომპანიას აინტერესებს, 

ვიდრე წინათ, თუმცა მათი სარეკლამო ბიუჯეტები მცირეა. ამას ემატება ზოგადი 

გაურკვევლობის გრძნობაც.“40 

„ჯენერალ მედიას“ დაშლა 

„ჯენერალ მედია,“ გაყიდვების სახლი, რომელიც ყველა ნაციონალურ არხზე ყიდდა 

სარეკლამო დროს, დეკემბერში დაიხურა, თუმცა, ოფიციალურად, არსებობა არ 

შეუწყვეტია. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ დაადგინა, რომ 

„ჯენერალ მედია“ ყოფილი თავდაცვის მინისტრის, დავით კეზერაშვილის 

მეგობრებისა და ნათესავების წრესთან იყო დაკავშირებული. კომპანიას ექვს 

ტელეარხზე („რუსთავი-2,“ „იმედი,“ „საქართველო,“ „მზე,“ „რეალ ტვ,“ და „პირველი 

სტერეო“) რეკლამის გაყიდვაზე ექსკლუზიური უფლება ჰქონდა მოპოვებული.  ბოლო 

ორი წლის განმავლობაში საქართველოში რეკლამაზე დახარჯული თანხის 

დაახლოებით ორი მესამედი სწორედ „ჯენერალ მედიის“ გავლით გადიოდა.41 

 

არჩევნების შემდეგ „ჯენერალ მედიის“ დაშლა რამდენიმე ტელეარხზე მენეჯმენტისა 

და მფლობელობის შეცვლამ გამოიწვია.42 „იმედი“ თავისი ყოფილი მფლობელის, 

გარდაცვლილი ოლიგარქის, ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახს დაუბრუნდა და ახალმა 

                                                 
38 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ „რეგიონული მედია მარკეტის“ 

დამფუძნებელთან, ლევან ალექსიშვილთან, 2013 წლის 22 აპრილი; 
39

 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (2013): სასოფლო-სამეურნეო ბარათების დარიგება 

დაიწყო http://moa.gov.ge/?p=2338&lang=ka (ნანახია 2013 წლის 30 აპრილს); 
40

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ ჩაწერილი ინტერვიუ „რეგიონული 

მედია მარკეტის“ დამფუძნებელთან, ლევან ალექსიშვილთან, 2013 წლის 22 აპრილი. 
41

 იხილეთ: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო:“ „საქართველოს სარეკლამო 

ბაზარი“ (2011). 
42

 იხილეთ: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო:“ „მედიის სექტორში ცვლილებები, 

როგორც პოლიტიკური ცვლილებების შედეგი“ http://transparency.ge/blog/mediis-sektorshi-

tsvlilebebi; 

http://moa.gov.ge/?p=2338〈=ka
http://transparency.ge/blog/mediis-sektorshi-tsvlilebebi
http://transparency.ge/blog/mediis-sektorshi-tsvlilebebi
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ხელმძღვანელობამ არჩია სარეკლამო დრო საკუთარი შიდა მარკეტინგული გუნდის 

ძალისხმევით გაეყიდა. „ჯენერალ მედიასა“ და „მაესტროს“ შორის მოლაპარაკებები არ 

შედგა.43 კომპანიასთან თანამშრომლობის სურვილი მხოლოდ „რუსთავი-2“-მა და 

მისმა ახალმა „კომედი არხმა“ გამოთქვეს. „ჯენერალ მედიის“ თანამშრომელთა 

ნაწილმა ახალი კომპანია „ინტერ მედია“ დააარსა, რომელიც ამჟამად სწორედ 

„რუსთავი 2“-თან და „კომედი არხთან“ თანამშრომლობს. 

 

„ჯენერალ მედიის“ დაშლა და კონკურენციის ზრდა დაინტერესებული მხარეების 

უმრავლესობამ ინტერვიუში პოზიტიურ ფაქტად შეაფასა, თუმცა ზოგიერთმა 

რეკლამის დამკვეთმა აღნიშნა, რომ უძნელდებათ სხვადასხვა გაყიდვების გუნდებთან 

კომუნიკაცია, რომლებიც სხვადასხვა ტელეარხებს წარმოადგენენ. მათ ერჩივნათ, 

ურთიერთობა ჰქონოდათ ერთ კომპანიასთან, „ჯენერალ მედიასთან,“ ანუ ერთი 

ფანჯრის პრინციპით ემოქმედათ.44 

სატელევიზიო რეკლამა: ძველი მოთამაშეები და ახალი კონკურენცია 

სატელევიზიო რეკლამის სექტორში მოთამაშეთა რიცხვი კვლავაც მცირეა. ხშირად 

ზღვარია მოშლილი სარეკლამო სააგენტოს, გაყიდვების სახლსა და სატელევიზიო 

არხს შორის. ერთი და იგივე პირები სხვადასხვა, ზოგჯერ კი სულაც კონკურენტ 

კომპანიებს წარმოადგენენ. სარეკლამო სექტორის ამ თავისებურების გამო იქმნება 

ინტერესთა კონფლიქტის საფრთხე და ჩნდება საბაზრო ძალაუფლების ბოროტად 

გამოყენების რისკი. 

 

 „ჯენერალ მედიის“ ყოფილი თანამშრომლების ნაწილი სარეკლამო ბაზარზე კვლავაც 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, თუმცა თავად კომპანია დომინანტური აღარ არის. 

„ჯენერალ მედიის“ ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, ზურაბ გუმბარიძე ახლა 

„ინტერ მედიის“ დირექტორია (კომპანია სარეკლამო დროს „რუსთავი-2“-სა და 

„კომედი არხზე“ ყიდის.) ახლადშექმნილი კომპანიის 15-პროცენტიან წილს 

„რუსთავი-2“-ის გაყიდვების განყოფილების უფროსი კონსტანტინე ბათმანიდი 

ფლობს.45 ზურაბ გუმბარიძე სხვა რამდენიმე სარეკლამო კომპანიის მეწილეცაა. 

მათგან ერთ-ერთია სარეკლამო სააგანტო „ფორმულა პროესკო პროდაქშენი,“ 

რომელმაც კულტურის სამინისტროსგან 450 ათასი ლარის ღირებულების კონტრაქტი 

                                                 
43

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ „მაესტროს“ გაყიდვების 

დირექტორთან, ნანა აბურჯანიძესთან, 2013 წლის 28 მარტი; 
44

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“  ინტერვიუ „პრო მედიასთან,“ „სპოტ 

მედიასთან“ და „მედია პორტთან;“ 
45

 საჯარო დოკუმენტაცია საჯარო რეესტრის ვებგვერდიდან: 
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=481640&app_id=55

7497, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს); 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=481640&app_id=557497
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=481640&app_id=557497
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მოიპოვა ვიდეო პროდუქციის წარმოებაზე.46 

 

„ჯენერალ მედიაში“ ერთ-ერთი გავლენიანი ფიგურა მაია მეტრეველი იყო.47 ზურაბ 

გუმბარიძესთან ერთად, მან ახლა ორი სარეკლამო სააგენტო - „პრო მედია“ და „სპოტ 

მედია“ დააარსა. ორივე მათგანი, მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, 

საერთაშორისო სარეკლამო და მარკეტინგ ჯგუფთან WPP-სთანაა აფილირებული.48 ამ 

ორმა კომპანიამ, რომლებმაც მუშაობა 2012 წელს დაიწყეს, უკვე შეძლეს  მსხვილი 

კლიენტებისგან სატენდერო წინადადებების მოპოვება. მათ შორისაა საქართველოში 

ყველაზე დიდი რეკლამის დამკვეთი „კრაფტიც“ - ახლა უკვე „სპოტ მედიას“ 

კლიენტი.49 მაია მეტრეველი, „პრო მედიისა“ და „სპოტ მედიის“ გარდა, კიდევ ერთი 

სარეკლამო სააგენტოს - „მედია პორტის“ მეწილეცაა.50 

რადიო 
2012 წლის ივნისის მონაცემებით საქართველოში 36 რადიო მაუწყებლობს.51 

მარეგულირებელ კომისიაში წარდგენილი ანგარიშების მიხედვით, 2012 წელს 

რადიოსადგურების სარეკლამო შემოსავლებმა 9.182.361 ლარი შეადგინა, რაც წინა 

                                                 
46

 საქართველოს საჯარო რეესტრი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=490450&app_id=56

7266,  ნანახია 2013 წლის 26 მაისს); „ნეტგაზეთი“: „პატრიარქი, ანანიაშვილი, ლექსენი, კიკაბიძე 

- კულტურის სამინისტროსგან დაფინანსებული პროექტები“, 2013 წლის 21 იანვარი. 

http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/16179/, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს). 
47

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ (2011): „საქართველოს სარეკლამო ბაზარი,“ 

გვ. 19; 
48

 ეს აფილირება (ჯერ კიდევ) არ არის ასახული WWP-ს ვებგვერდზე http://www.wpp.com 

(ნანახია 2013 წლის 30 მაისს); საქართველოს საჯარო რეესტრი, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=530457&app_id=60

7913, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს); Georgia Today: „მსოფლიოში წამყვანი მარკეტინგული 

კომუნიკაციების ჯგუფი საქართველოში შემოდის“, მარტი, 2013 
http://www.georgiatoday.ge/article_details.php?id=10943 
49

 „საერთაშორსო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუები „პრო მედიისა“ და „სპოტ 

მედიის“ წარმომადგენლებთან, 2013 წლის 3 აპრილი; 
50

 „სპოტ მედიის“ მეწილეები: მაია მეტრეველი (10%), ზურაბ გუმბარიძე (10%), ნინო 

ბაბუხადია (10%), გია ბურძგლა (19% ), ლელი ჭელიძე (51%); 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=523799&app_id=60

1212 (ნანახია 2013 წლის 21 მაისს); „მედია პორტის“ მეწილეები: მაია მეტრეველი (30%), 

„სტუდიო მეტრო“ (5%), „ედ ვინდფორსი“ (5%), „უნივერსალ კაპიტალ გრუპი“ (60%). 

„უნივერსალ კაპიტალ გრუპის“ მფლობელია დავით იაკობაშვილი; 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=536452&app_id=61

4256 (ნანახია 2013 წლის 21 მაისს); „პრო მედიის“ მეწილეები: მაია მეტრეველი (15%), ლელი 

ჭელიძე (55%), გია ბურძგლა (20%), ზურაბ გუმბარიძე (10%); 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=530457&app_id=60

7913 (ნანახია 2013 წლის 21 მაისს); 
51

 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია: 

http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5706, (ნანახია 2013 წლის 20 მაისს); 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=490450&app_id=567266
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=490450&app_id=567266
http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/16179/
http://www.wpp.com/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=530457&app_id=607913
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=530457&app_id=607913
http://www.georgiatoday.ge/article_details.php?id=10943
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=523799&app_id=601212
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=523799&app_id=601212
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=536452&app_id=614256
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=536452&app_id=614256
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=530457&app_id=607913
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=530457&app_id=607913
http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5706
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წლის შემოსავლებზე 5 პროცენტით მეტია. თუმცა შემოსავლების ზრდა ყველა 

რადიოსადგურს თანაბრად არ შეხებია. მაგალითისთვის, „რადიო მაესტრომ“ 2012 

წელს 107.318 ლარის ოდენობის სარეკლამო შემოსავალი მიიღო, რაც 2011 წლის 

შემოსავლებზე ორჯერ მეტია, „აფხაზეთის ხმის“ სარეკლამო შემოსავლები კი წინა 

წელთან შედარებით 51 პროცენტით დაეცა. სხვა მსხვილმა რადიოსადგურებმა 2011 

და 2012 წლებში დაახლოებით ერთი ოდენობის სარეკლამო შემოსავლები მიიღეს. 52 

 

აუდიტორიის დამოუკიდებელი, ობიექტური კვლევა ქართული 

რადიოსადგურებისთვის კვლავაც პრობლემას წარმოადგენს. „რადიო საქართველოს“ 

მარკეტინგის განყოფილების უფროსის, მაია მაზანაშვილის განმარტებით, მსხვილმა 

საერთაშორისო კომპანიებმა, როგორიცაა  „პროქტერ ენდ გემბლი,“  რადიოში რეკლამა 

არ განათავსეს, რადგან, აუდიტორიის შესახებ შესაბამისი მონაცემების არქონის გამო, 

რადიოებს რეკლამის GRP-ის (საერთო სარეიტინგო ქულების) გამოანგარიშებით 

გაყიდვა არ შეუძლიათ.53 მსხვილი კლიენტების (განსაკუთრებით კი ყოველდღიური 

მოხმარების პროდუქტების მწარმოებელი ფირმების) მოზიდვის უუნარობა კი, 

რადიოებს, ტელევიზიებთან შედარებით, არამომგებიან პოზიციაში აყენებს, თუმცა 

ადგილობრივი ბიზნესებისთვის რადიო შედარებით პოპულარულია.  

 

2013 წლის იანვარში, IREX-მა და TNS-ის ლიცენზიანტმა Market Intelligence Caucasus-მა 

რადიო აუდიტორიის უწყვეტი კვლევა წამოიწყეს. კვლევის მიზანი საქართველოს 

ურბანულ მოსახლეობაში რადიო აუდიტორიის შესახებ ცნობების შეგროვება და 

რადიოს მოსმენის ჩვევების აღწერაა. მონაცემები სატელეფონო და პირისპირ 

ინტერვიუების მეშვეობით შეკრიბეს. იანვრიდან აპრილამდე კვლევის სამი ტალღა 

ჩატარდა.54 

 

რესპონდენტთა 44 პროცენტმა აღნიშნა, რომ რადიოს წინა დღით, ან წინა კვირას 

მოუსმინა. ახალციხესა და ქუთაისში რადიომსმენელთა ყველაზე დიდი რაოდენობა, 

თითქმის 52 პროცენტი ცხოვრობს, თბილისში კი მათი რიცხვი 49 პროცენტია. რადიოს 

                                                 
52 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია: კერძო რადიოსადგურების 

შემოსავლების შესახებ მონაცემები მარეგულირებელმა კომისიამ 2013 წლის 10 აპრილს საჯარო 

ინფორმაციი გამოთხოვის საფუძველზე მოგვაწოდა. 
53

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ ჩაწერილი ინტერვიუ „რადიო 

საქართველოს“ მარკეტინგის უფროსთან, მაია მაზანაშვილთან, 2013 წლის 5 აპრილი. 
54

 კვლევა ჩატარებულია TNS-ის ლიცენზიის მფლობელი Caucasus Market Intelligence-ის მიერ 

და დაფინანსებულია IREX-ის პროგრამა G-Media-ს ფარგლებში ისევე, როგორც ეს ანგარიში. 

კვლევის მომზადების პერიოდში საქართველოს 14 ქალაქში 4.178 პირისპირ და სატელეფონო 

ინტერვიუ ჩატარდა. პრეზენტაცია რადიო აუდიტორიის შესახებ დეტალური ინფორმაციით 

ხელმისაწვდომია IREX საქართველოს ვებგვერდზე: http://irex.ge/wp-content/uploads/TOTAL_22-

05_Eng.pdf (ნანახია 2013 წლის 3 ივნისს);  

 

http://irex.ge/wp-content/uploads/TOTAL_22-05_Eng.pdf
http://irex.ge/wp-content/uploads/TOTAL_22-05_Eng.pdf
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ყველაზე ნაკლებად ზუგდიდში 

უსმენენ (13 პროცენტი). 

კვლევამ აჩვენა, რომ 

რადიომსმენელებს საშუალოზე 

მაღალი შემოსავალი აქვთ, 

ხშირად არიან დასაქმებულნი, 

ასევე ხშირად ფლობენ 

ავტომობილს და ძირითადად 

24-34 წლამდე ასაკობრივ 

კატეგორიას განეკუთვნიან.  

 

კვლევის შემდეგ ეტაპებზე 

რადიო აუდიტორიის შესახებ 

უფრო დეტალური ინფორმაცია 

დაგროვდება, განსაკუთრებით 

ეს მცირე ზომის დასახლებებს 

ეხება. თუმცა, უკვე არსებულ 

მონაცემებზე დაყრდნობით 

IREX G-MEDIA-ს 

რადიოკონსულტანტი რიჩარდ 

მაკქლეარი ასკვნის, რომ 

რადიოსადგურებს 

საქართველოში უფრო ფართო აუდიტორია აღმოაჩნდა, ვიდრე ბევრი მოელოდა. 

რადიო განსაკუთრებით პოპულარულია მანქანის მფლობელებს შორის - მათი 60 

პროცენტი ყოველდღიურად უსმენს ამა თუ იმ რადიოარხს. მაკქლეარის თქმით, ის 

გაოცებული დარჩა, რომ ბევრი (35 პროცენტი) რადიოს სახლში უსმენს. კვლევის 

თანახმად მსმენელთა 15 პროცენტი მობილურ ტელეფონს იყენებს რადიოს 

მოსასმენად, შვიდი პროცენტი - სხვა ელექტრონულ მოწყობილობებს, ხუთი 

პროცენტი კი რადიოს ინტერნეტით უსმენს. „ეს მონაცემები ცხადყოფს, რომ რადიოს 

მოსმენის კულტურა დროის შესაბამისად ვითარდება და მაუწყებლები მსმენელთან 

დასაკავშირებლად ახალ პლატფორმებსაც იყენებენ“ - ამბობს მაკქლეარი.55 

 

კვლევის ეს ფორმატი გამორიცხავს არხის წვდომისა და აუდიტორიის ისეთ რთულ 

და კომპლექსურ კალკულაციებს, რაც სატელევიზიო აუდიტორიის კვლევის დროსაა 

შესაძლებელი. რადიოს შემთხვევაში არ გამოიყენება ე.წ. „ფიფლმეტრები,“ 

მოწყობილობა, რომელიც ავტომატურად იწერს ოჯახის რომელი წევრი რომელ არხზე 

რთავს. მიუხედავად ამისა, რადიოს კვლევის დაწყება პოზიტიური ნაბიჯია. კვლევა 

                                                 
55

 IREX 2013 წლის 15 მარტი: http://irex.ge/archives/1080 (ნანახია 2013 წლის 6 ივნისს); 

http://irex.ge/archives/1080
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ქმნის საფუძველს იმისათვის, რომ რადიორეკლამა კომპანიებისათვის უფრო 

მიმზიდველი გახდეს. 

პრესა 
პრესა სარეკლამო ბაზრის ყველაზე სუსტი რგოლია. გაზეთების ტირაჟი კვლავაც არ 

იზომება, თუმცა ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით, ქართული ბეჭდური 

გამოცემების ტირაჟი ძალიან დაბალია. საქართველოს ყველაზე მსხვილი გაზეთი 

„კვირის პალიტრა“ აცხადებს, რომ მისი ტირაჟი ყოველკვირეულად 63 ათასია.56 

გავრცელებული ცნობებით, ისეთი ცნობილი ყოველდღიური გამოცემების ტირაჟი, 

როგორებიც „რეზონანსი“ და „24 საათია,“  5 ათას ეგზემპლარს არ აღემატება.57  

 

„მედია პალიტრის“ სარეკლამო განყოფილების ხელმძღვანელი, ირინა შარვაშიძე 

ამბობს, რომ 2012 წელს „კვირის პალიტრის“ სარეკლამო შემოსავლები 7 პროცენტით 

გაიზარდა, 2013 წელს კი იგი შემოსავლების 15 პროცენტიან ზრდას მოელის.58 

 

ბევრი ყოველდღიური თუ ყოველკვირეული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 

გამოცემა ჭორებს, პირად შეხედულებებსა და ფაქტებს ერთმანეთში ურევს.  მდარე 

ხარისხის გამო გაზეთები საჯარო დებატების ინიცირებასა და წარმართვას ვერ 

ახერხებენ და ვერც მიმდინარე პროცესებზე ახდენენ გავლენას. ზოგიერთი გაზეთი 

სიძულვილის ენასაც იყენებს და ხშირად ქსენოფობიურ და ნაციონალისტურ 

განცხადებებს აქვეყნებს. მსხვილ კომპანიებს კი, ბუნებრივია, არ სურთ მსგავსი 

შინაარსის განცხადებების გვერდით თავიანთი რეკლამის განთავსება.59 შესაბამისად, 

გაზეთებში რეკლამას უმეტესად მცირე ან საშუალო სიდიდის კომპანიები ათავსებენ, 

რომელთაც სარეკლამო კამპანიები ახალ პლატფორმაზე, ინტერნეტში ჯერ არ 

გადაუტანიათ.  

 

ბევრი გამომცემელი ვერ ახერხებს რეკლამის დამკვეთებს კონკრეტულად უთხრას 

მკითხველის რა სეგმენტს მოიცავს მათი გაზეთი თუ ჟურნალი. ჟურნალ „ტაბულას“ 

მთავარი რედაქტორი, თამარ ჩერგოლეიშვილი ამბობს, რომ რეკლამის 

დამკვეთებისთვის მკაფიოდ განსაზღვრული სამიზნე აუდიტორიის შეთავაზება იყო 

                                                 
56

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ „პალიტრა მედიის“ სარეკლამო 

სამსახურის უფროსთან, ირინა შარვაშიძესთან, 2013 წლის 22 მარტი; 
57

 IREX (2013): ევროპისა და ევრაზიის მედიის მდგრადობის ინდექსი 2013; 2013 წლის აპრილი, 

გვ.162; 
58

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ „პალიტრა მედიის“ სარეკლამო 

სამსახურის უფროსთან, ირინა შარვაშიძესთან, 2013 წლის 22 მარტი; 
59

 Media.ge: „სიძულვილის ენა ქართულ პრესაში“, 21 დეკემბერი, 2011 წ., 

http://www.media.ge/ka/portal/news/44049/, (ნანახია 2013 წლის 10 მაისს); 

http://www.media.ge/ka/portal/news/44049/
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სწორედ მისი ჟურნალის წარმატებული მარკეტინგული კამპანიის მიზეზი.60 2012 

წელს „ტაბულამ“ ინტერნეტ და აიპი ტელევიზიის პროვაიდერ კომპანია 

„სილქნეტთან’ კონტრაქტი გააფორმა. კონტრაქტის პირობებით,  Silk TV-ის 

აბონენტებს ჟურნალი უფასოდ გადაეცემოდათ. მკითხველთა რაოდენობა გაიზარდა, 

რასაც რეკლამის ფასისა და სარეკლამო შემოსავლების ზრდაც მოყვა. შარშან 

ჟურნალმა 350 ათასი ლარის ოდენობის სარეკლამო შემოსავლები მიიღო. თუმცა, 

„ტაბულა“ ფინანსურად სრულად დამოუკიდებელი მაინც ვერ გახდა. ახლა „ტაბულა“ 

ტელეარხის მომზადების პროცესშია, ჟურნალი კი ახლა უკვე თვეში ერთხელ 

გამოდის.61  

რეგიონული გაზეთები 

რეგიონული გამოცემების მდგომარეობა არჩევნების შემდეგ გაუმჯობესდა. 

პოლიტიკურმა ზეწოლამ იკლო, ამიტომ, კომპანიებს, დისტრიბუტორებსა და 

მკითხველებს პოლიტიკურად დამოუკიდებელ გამოცემებთან თანამშრომლობის აღარ 

ეშინიათ. „არჩევნებამდე კომპანიების უმრავლესობას ოპოზიციურად განწყობილი 

მედიასაშუალებების სია ჰქონდა; ოპოზიცურ გამოცემებში რეკლამას არ ათავსებდნენ, 

რათა საკუთარი ბიზნესისთვის საფრთხე აერიდებინათ. ახლა ყველაფერი 

სხვანაირადაა და შიშიც გაქრა. არჩევნების შემდეგ შემოსავლებიც გაიზარდა“, - ამბობს 

ქუთაისური გაზეთ „ახალი გაზეთის“ მთავარი რედაქტორი ია ბობოხიძე62. 

„არჩევნების შემდეგ სრულიად განსხვავებული განწყობაა და სულ უფრო მეტი 

ადამიანი ათავსებს განცხადებებს ჩვენს გაზეთში ისე, რომ არაფრის ეშინიათ“, - 

ამბობს ლაურა გოგოლაძეც, „ჩემი ხარაგაულის“ (იმერეთი) მთავარი რედაქტორი.63 

 

თუმცა, საკმარისი რესურსების არქონის გამო ადგილობრივი გამოცემების 

უმრავლესობა მხოლოდ განცხადებების ტიპის რეკლამის მოზიდვას ახერხებს. იმ 

რეგიონული გამოცემების დიდი ნაწილი, რომლებსაც ადგილობრივი ამბების 

ხარისხიანი გაშუქების გამო კარგი რეპუტაცია აქვთ, თავიანთ ისედაც მცირე 

რესურსებს მთლიანად ჟურნალისტური პროდუქტის დამზადებას ახმარენ, 

დარჩენილ დროში კი ხელმომწერთა რიცხვის გაზრდაზე მუშაობენ. მათ პოტენციური 

რეკლამის დამკვეთებთან მოლაპარაკების წარმართვისთვის და მათი 

დაინტერესებისათვის არც მარკეტინგული გუნდი ჰყავთ და არც სათანადო უნარ-

ჩვევები გააჩნიათ. „ჩვენ რეკლამა უბრალოდ არ გვაქვს, თუ არ ჩავთვლით იმ 

                                                 
60

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ ჟურნალ „ტაბულას“ 

რედაქტორთან, თამარ ჩერგოლეიშვილთან, 2013 წლის 4 აპრილი; 
61

 აქამდე „ტაბულა“ ყოველკვირეული ჟურნალი იყო;  
62

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ ია ბობოხიძესთან, 2013 წლის 

27 მაისი. 
63

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ ლაურა გოგოლაძესთან, 2013 

წლის 26 მაისი. 
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შემთხვევებს, როცა სარეკლამო ფართს ესა თუ ის სამინისტრო ან საერთაშორისო 

ორგანიზაცია ყიდულობს საკუთარი განცხადების გამოსაქვეყნებლად. ვცდილობდით 

რეკლამის მოზიდვას, თუმცა წარუმატებლად. ახლა ამ მიმართულებით აღარ 

ვმუშაობთ, რადგან ჩვენს თანამშრომლებს გაყიდვებისა და მარკეტინგის სფეროში 

კვალიფიკაცია არ აქვთ. ამ ეტაპზე დონორთა მიერ გაცემული გრანტებით 

ვარსებობთ“, - ამბობს ახალქალაქის გაზეთის,  „სამხრეთის კარიბჭის“ რედაქტორი 

რიმა ღარიბიანი.64 

 

„რა თქმა უნდა, მესმის რეკლამის მნიშვნელობა, მაგრამ არის ერთი დიდი „მაგრამ“ - 

რეკლამის მოსაზიდად საჭირო არც კომპეტენცია და არც გამოცდილება არ მაქვს“, - 

ამბობს ლაურა გოგოლაძე ხარაგაულიდან. იგივე პრობლემა აწუხებს „ახალი გაზეთის“ 

რედაქტორს ია ბობოხიძესაც: „მარკეტინგისა და მენეჯმენტის განხრით 

თანამშრომელი არ გვყავს, არც ჩვენი ლოკალური ბაზრის აღწერილობა ვიცით და 

სწორედ ამის გამო ვერ ვახერხებთ შემოსავლების ზრდას“, - განუცხადა ია ბობოხიძემ 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“.   

„პალიტრა მედია“ 

„პალიტრა მედია“ ერთადერთი მსხვილი ფინანსურად დამოუკიდებელი მედია 

ჰოლდინგია საქართველოში, რომელმაც პოლიტიკური კავშირების გარეშე შეძლო 

წარმატებული ბიზნეს მოდელის შექმნა. 1995 წელს კომპანია მხოლოდ ერთ გაზეთს 

„კვირის პალიტრას“ გამოსცემდა, დღეს კი მის პორტფოლიოში ოცამდე ჟურნალი და 

გაზეთია. „პალიტრა მედიას“ რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტო და გასართობი 

ვებგვერდიც ეკუთვნის. მედია ჰოლდინგში  შედის წამყვანი საინფორმაციო სააგენტო 

„ინტერპრესნიუსი,“ „რადიო პალიტრა“, ახლად დაარსებული ტელეარხი „პალიტრა 

ტვ“, წიგნის მაღაზიების ქსელი, საგამომცემლო სახლი და ბეჭდური გამოცემების 

სადისტრიბუციო ქსელი.  

 

„პალიტრა მედიის“ გენერალური მენეჯერი, ირაკლი თევდორაშვილი ამბობს, რომ 

მისი კომპანია ისევე განიცდიდა პოლიტიკურ ზეწოლას, როგორც სხვა 

მედიასაშუალებები. 2008 წელს ზოგიერთმა ბიზნესმა „პალიტრა მედიას“ გამოცემებში 

რეკლამის განთავსება შეწყვიტა. ეს ტენდენცია 2012 წლის ბოლომდე გაგრძელდა. 

„გარკვეულწილად გაგვიმართლა, - ამბობს თევდორაშვილი, - ბიზნესში 

მრავალფეროვნების შეტანა შევძელით. გადავინაცვლეთ ონლაინ პლატფორმაზე და 

საგამომცემლო სახლი გავხსენით. მაშინ არ ვიცოდით, ეს სექტორები მომგებიანი 

იქნებოდა თუ არა, მაგრამ წარმატებას მივაღწიეთ და ახლა უკვე აღარ ვართ 
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 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ რიმა ღარიბიანთან, 2013 წლის 

27 მაისი.  
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შემოსავლის მხოლოდ ერთ წყაროზე დამოკიდებული. როცა ერთ სეგმენტში იქმნება 

პრობლემა, მეორედან ვანაზღაურებთ“.65 

 

„პალიტრამ“ ყველაზე დომინანტური სექტორის, ტელევიზიის ათვისებაც გადაწყვიტა 

და „პალიტრა ტვ“ დააარსა. ამასთან, კომპანიამ ზრდა სხვა მხრივაც განაგრძო - 

კომპანიის შიგნით შექმნა თვითმომსახურების ქსელი ბეჭდვის, დისტრიბუციისა და 

გაყიდვების სერვისებით. „მედია პალიტრა“ სხვდასხვა ტიპის პროდუქტს სთავაზობს 

მკითხველს: ახალ ამბებს, ყვითელ პრესას, გასართობ და თემატურ (მაგ: სამედიცინო) 

ჟურნალებს. ეს მრავალფეროვნება კომპანიას საშუალებას აძლევს რეკლამის 

დამკვეთებს სხვადასხვაგვარი სარეკლამო პაკეტი შესთავაზოს. თითოეულ გამოცემას 

დამოუკიდებლად გაუჭირდებოდა რეკლამის გაყიდვა, თუმცა რამდენიმე გამოცემა 

ერთ სარეკლამო პაკეტში რეკლამის დამკვეთთათვის ბევრად უფრო მიმზიდველია. 

ონლაინ მედია 
რეკლამის სპეციალისტები და მედია სექტორის წარმომადგენლები, რომელთაც 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ესაუბრა, ონლაინ რეკლამას 

საქართველოში ყველაზე სწრაფად განვითარებად სეგმენტად მიიჩნევენ. თუმცა, 

ბაზრის ამ სეგმენტის შესახებ მონაცემები ძალიან მწირია, რის გამოც რთულია ამ 

მოსაზრებების რიცხვებით გამყარება.  

 

ინტერნეტი ყველაზე ნაკლებად პოპულარულ მედიუმად რჩება. 2012 წელს ონლაინ 

პლატფორმამ მთელი სარეკლამო დანახარჯების დაახლოებით ორი პროცენტი მიიღო, 

რაც 1.2 მილიონი აშშ დოლარის ტოლფასია.66  2010 წელს, „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველოს“ წინა ანგარიშის მიხედვით, ინტერნეტ-რეკლამა 

საერთო სარეკლამო დანახარჯების 1 პროცენტს შეადგენდა (1 მილიონ აშშ დოლარზე 

ნაკლები).67  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ანგარიშში ინტერნეტის 

თავისუფლების შესახებ გამოიკვეთა, რომ ინტერნეტ მომხმარებელთა რიცხვის ზრდა 

შენელებულია.68 CRRC-ის „კავკასიის ბარომეტრის“ კვლევის მიხედვით, რომელიც 
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 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ ირაკლი თევდორაშვილთან, 

2013 წლის 9 მაისი. 
66

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ვარაუდი ეფუძნება საქართველოს 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შედეგად 

მიღებულ ოფიციალურ მონაცემებს მაუწყებლების შემოსავლების შესახებ, ასევე, Publicis Hepta-

ს მიერ შემოშავებულ მონაცემებს, რომლებიც ორგანიზაციამ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველოს“ წარმომადგენლებს 2013 წლის 26 აპრილს გააცნო. 
67

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ (2011): საქართველოს სარეკლამო ბაზარი, 

გვ. 6. 
68

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ (2012): „ინტერნეტის თავისუფლება – ვინ 

აკონტროლებს საქართველოს ტელეკომუნიკაციების სექტორს?“ გვ. 8. 
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2012 წლის მიწურულს ჩატარდა, საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის 

მეოთხედი (24 პროცენტი) ინტერნეტს ყოველდღიურად მოიხმარს, ხოლო რვა 

პროცენტი ინტერნეტში კვირაში ერთხელ მაინც შედის.69 

 

ონლაინ სეგმენტის ნელი განვითარების მიზეზი, შესაძლოა, ინტერნეტის, როგორც 

კომერციული სექტორის განუვითარებლობა იყოს. საქართველოში ცოტა 

კომერციული ტიპის ვებსაიტი და ონლაინ მაღაზიაა, რომლებზეც მომხმარებელს 

პირდაპირ შეუძლია ფულის დახარჯვა. მსგავსი ვებსაიტები სხვა საიტებიდან 

მომხმარებლების მოსაზიდად ინტერნეტში დიდი ოდენობით რეკლამას 

განათავსებდნენ. ონლაინ გადახდების სისტემა PayPal-ის მომსახურება ქართველი 

მომხმარებლებისთვის 2013 წლის აპრილიდან გახდა ხელმისაწვდომი, რამაც ონლაინ 

მაღაზიების განვითარებასაც შეიძლება შეუწყოს ხელი. 

 

ქართული საინფორმაციო ვებგვერდები ე.წ. cookies (ტექსტურ ფაილებს, რომლებსაც 

ვებსაიტი მასზე შესვლისას მომხმარებლის ინტერნეტ ბრაუზერში ინახავს) არ 

იყენებენ (სოციალური მედიის ინსტრუმენტებისა და Google Analytics-ის 

გამოკლებით). Cookies  მედიაგამოცემებსა და რეკლამის დამკვეთებს ვიზიტორთა 

ქცევის დაკვირვებისა და რეკლამის ეფექტურობის გაზომვის საშუალებას მისცემდა. 

რადგანაც cookies ვებგვერდის ოპერატორებს ვიზიტორთა შესახებ ინფორმაციის 

შეგროვების საშუალებას აძლევს, სულ უფრო მეტი გამოცემა - მაგალითად ჟურნალ 

„ეკონომისტის“ ონლაინ ვერსია - აფრთხილებს თავისი ვებგვერდის სტუმრებს cookies 

არსებობის შესახებ და გამოცემის პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკას აცნობს.70 

ევროპის სარეკლამო სტანდარტების ალიანსს მიღებული აქვს სახელმძღვანელო და 

თვითრეგულაციის წესები, რაც ონლაინ რეკლამის ინდუსტრიისთვის ქცევის 

სტანდარტს წარმოადგენს.71 

 

ბოლო ორი წლის განმავლობაში ბევრმა საინფორმაციო პორტალმა ბანერებისთვის 

გამოყოფილი სივრცის უფრო ეფექტური მართვა დაიწყო. მაგალითად, ბანერი 

პირდაპირ გადადის რეკლამის ფასებსა და გაყიდვების აგენტის საკონტაქტო 

ინფორმაციაზე. ბევრი საინფორმაციო საიტი რეკლამის გადასახადს კვლავაც თვეების 

მიხედვით ადგენს. რეკლამის ფასის დაანგარიშება უფრო დახვეწილი მეთოდებითაც 

შეიძლება, მაგალითად, ყოველი 1000 ნახვის ან ბანერზე ყოველი დაწკაპუნების 

                                                                                                                                                 
http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/State%20of%20the%20Internet,%20Press%20Re

lease%20ENG.pdf 
69

 კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები (CRRC): კავკასიის ბარომეტრი 2012 – 

საქართველო (მონაცემები დაუმუშავებელი იყო იმ მომენტისთვის, როდესაც „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველოს“ გადმოეცა 2012 წლის დეკემბერში); 
70

 იხილეთ: http://www.economist.com/cookies-info (ნანახია 2013 წლის 10 მაისს). 
71

 ევროპის სარეკლამო სტანდარტების ალიანსი: ქცევის სტანდარტები ონლაინ 

რეკლამირებისას, http://www.easa-alliance.org/page.aspx/386; 

http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/State%20of%20the%20Internet,%20Press%20Release%20ENG.pdf
http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/State%20of%20the%20Internet,%20Press%20Release%20ENG.pdf
http://www.economist.com/cookies-info
http://www.easa-alliance.org/page.aspx/386
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მიხედვით.  

 

საქართველოში საინფორმაციო და გასართობი ვებგვერდების მომხმარებელთა 

ოდენობის დასათვლელად, მათზე მონაცემების შესაგროვებლად და ერთმანეთთან 

შესადარებლად ფართოდ მიღებული და სანდო სისტემა არ არსებობს. Top.ge, 

რომელიც მის სისტემაში ჩართული ვებგვერდების რეიტინგებს ვიზიტორთა 

რაოდენობის მიხედვით აქვეყნებს, ნაკლებად სანდოა. ამას „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველოსთან“ მედიასაშუალებებისა და რეკლამის დამკვეთი 

კომპანიების წარმომადგენლები ინტერვიუებისას აღნიშნავდნენ.  

 

ბაზარზე საერთოდ არ ფუნქციონირებს დამოუკიდებელი კომპანიები, რომელთა 

პროფილიც საინფორმაციო და გასართობი ვებგვერდებისთვის ონლაინ კამპანიების 

დაგეგმვა და სარეკლამო სივრცის მარკეტინგი იქნებოდა. არადა, ეს მცირე 

მედიასაშუალებებს საკუთარი სარეკლამო სივრცის გაყიდვის პროცესში 

პროფესიონალთა გუნდის ჩართვის საშუალებას მისცემდა. 

 

რამდენიმე საინფორმაციო პორტალის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ პრობლემას 

მარკეტინგის მენეჯერების არაპროფესიონალიზმიც წარმოადგენს. მათი 

განცხადებით, რეკლამის დამკვეთები ჯერ ვერ ხედავენ ონლაინ რეკლამირების 

რეალურ პოტენციალს და შედეგად, ვერც მსგავსი კამპანიების წარმატებით დაგეგმვას 

ახერხებენ.  

Facebook 

Facebook ქართული საინფორმაციო ვებგვერდების მნიშვნელოვანი კონკურენტია და, 

ონლაინ სარეკლამო ბიუჯეტების მნიშვნელოვან წილსაც იზიდავს. სოციალური 

ქსელის მაღალი წვდომა, ადგილობრივ აუდიტორიაზე გამიზნული რეკლამების 

დაბალი ფასი და ის ფაქტი, რომ facebook-ზე კამპანიის წამოწყება და წარმართვა 

მარტივია, facebook-ის კონკურენტუნარიანობას უზრუნველყოფს. Facebook-ის 

მონაცემების მიხედვით საქართველოში მას მილიონზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს.72 

Publicis Hepta-ს მონაცემებზე დაყრდნობით 2012 წელს facebook-მა საქართველოდან 

250.000-დან 300.000-მდე აშშ დოლარის სარეკლამო შემოსავალი მიიღო, ანუ ინტერნეტ 

რეკლამაზე დახარჯული თანხების დაახლოებით 20-25 პროცენტი facebook-ზე მიდის 

და შესაბამისად, ქართულ ვებგვერდებს არ ხმარდება.73  

 

Facebook-ზე რეკლამის საფასურს ან რეკლამის ყოველი 1000 ნახვის (CPM) ან 

რეკლამაზე ყოველი დაწკაპუნების მიხედვით (CPC) ანგარიშობენ. საქართველოსთვის 

                                                 
72

 https://www.facebook.com/ads/ (ნანახია 2013 წლის 30 მაისს);  
73

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კომუნიკაცია Publicis Hepta-სთან, 2013 

წლის 26 აპრილი; 

https://www.facebook.com/ads/
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CPC-ის საშუალო ფასი 0.04 აშშ დოლარია; CPM-ისა - 0.01 აშშ ცენტი. შედარებისთვის: 

აშშ-ში საშუალოდ CPC 0.74 დოლარი ღირს, CPM კი 2.38 დოლარი.74 

საინფორმაციო ვებგვერდების მდგრადობა 

ონლაინ მედია საქართველოში მრავალფეროვანია. არის რამდენიმე პოლიტიკურად 

მიკერძოებული გამოცემა ისევე, როგორც ვებგვერდები, რომლებიც მოვლენებს 

ნეიტრალურად აშუქებენ. ონლაინ მედია გამოცემებს ლიცენზია არ მოეთხოვებათ, 

რაც ნიშნავს, რომ ბაზარზე ახალი მოთამაშეების შესვლა მარტივია. პროდუქციის 

წარმოების ხარჯიც გაცილებით დაბალია, ვიდრე ბეჭდური ან სამაუწყებლო მედიის 

შემთხვევაში. ამ მიზეზების გათვალისწინებით ონლაინ გამოცემებს გარეშე 

ფინანსური მხარდაჭერის გარეშეც შეუძლიათ არსებობა.  

 

ახალი ამბების ვებგვერდების დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით რეგიონული 

გამოცემები, კვლავაც ვერ ახერხებენ მნიშვნელოვანი სარეკლამო შემოსავლების 

მოზიდვას. ამიტომაც ხშირად ნაწილობრივ ან მთლიანადაც, საერთაშორისო დონორ 

ორგანიზაციათა მხარდაჭერაზე არიან დამოკიდებულნი. 

 

ქართულ ონლაინ მედიაგამოცემებს დღემდე არ უცდიათ რაიმე ინოვაციური გზის 

მოძებნა საკუთარი შემოსავლის გასაზრდელად. „გრანტები იწურება, ასე რომ, დროა, 

მედიასაშუალებებმა ბიზნეს ორგანიზაციებივით დაიწყონ ფიქრი და ეძიონ გზები 

ფინანსური მდგრადობის მოსაპოვებლად. ამიტომაც ვაქცევთ ჩვენ ამხელა 

ყურადღებას მარკეტინგს“, - ამბობს მაია წიკლაური 75 - მედიის სფეროში არსებული 

სიახლეების შესახებ სამენოვანი ვებგვერდის, media.ge-ს მთავარი რედაქტორი, 

რომელიც თვითონაც ძირითადად გრანტებით ფინანსდება.  მიუხედავად იმისა, რომ 

media.ge ხარისხიანად აშუქებს მოვლენებს, მისი მომხმარებლები კი ძირითადად 

საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელები არიან, 2012 წელს მან რეკლამიდან მხოლოდ 4 

ათასი ლარის ამოღება შეძლო. ვებგვერდი ახლა მარკეტინგის მენეჯერის 

დაქირავებაზე ფიქრობს და იმედს იტოვებს, რომ წელს სარეკლამო შემოსავლებს 

გააორმაგებს76. 

 

USAID/IREX-ის, Transitions-ის (TOL) და „ღია საზოგადოება - სქართველოს“ (OSGF) 

ფინანსური მხარდაჭერით, თბილისსა და რეგიონებში დაფუძნებული ონლაინ 

მედიაგამოცემების ნაწილმა - batumelebi.ge, media.ge, liberali.ge, livepress.ge, newscafe.ge 

TSPress.ge, icn.ge, kavkasiatv.ge, icmm.ge -  Sourcefabric-ის მიერ ონლაინ მედია 

                                                 
74

 Facebook-ის სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედო სარეკლამო ფასების გამოთვლა შესაძლებელია 

მისამართზე http://facebook.com/advertising; 
75

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ Media.ge-ს მთავარ 

რედაქტორთან, მაია წიკლაურთან, 2013 წლის 15 მარტი; 
76

 იქვე 

http://facebook.com/advertising
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გამოცემებისთვის შექმნილი Newscoop პლატფორმის გამოყენებით ახალი 

ვებგვერდები შექმნეს.77 ახალი ვებგვერდები მომხმარებელს უფრო მარტივ დიზაინს 

სთავაზობს. მეორეს მხრივ კი, ახალი პლატფორმა ვებსაიტებს საშუალებას აძლევს 

რეკლამა ერთობლივად გაყიდონ.  

 

საინფორმაციო ვებსაიტები ხშირად მთელ თავიანთ რესურსს ჟურნალისტებისა და 

რედაქტორთა ჯგუფების შექმნას ახარჯავენ. მათ არ აქვთ მარკეტინგული ჯგუფი და 

რეკლამის მოზიდვასაც ვერ ახერხებენ. ამის მაგალითია გაზეთ „ბათუმელების“ მიერ 

შექმნილი ახალი ამბების ვებგვერდი netgazeti.ge, რომელიც მომხმარებელს მაღალი 

ხარისხის ჟურნალისტურ პროდუქტს სთავაზობს, მაგრამ მცირე სარეკლამო 

შემოსავლები აქვს და დონორების მხარდაჭერის გარეშე ფინანსური პრობლემების 

წინაშე დგება.78 

 

თუმცა არსებობენ მომგებიანი ონლაინ მედია გამოცემებიც. „მედია პალიტრა,“  

რომელიც სხვა ვებგვერდებთან ერთად ipn.ge-ს, ambebi.ge-ს და palitratv.ge-ს ფლობს, 

აცხადებს, რომ კომპანიამ ონლაინ რეკლამებიდან შემოსული თანხები 2012 წელს 

გააორმაგა. ახლა ონლაინ სარეკლამო შემოსავალი ჰოლდინგის საერთო სარეკლამო 

შემოსავლის 22 პროცენტს შეადგენს, რითაც ჩამორჩება ბეჭდურს (66 პროცენტი) და 

უსწრებს რადიოს (12 პროცენტი).79 

 

გარე რეკლამა 
2012 წელს გარე რეკლამიდან მიღებულმა შემოსავალმა დაახლოებით 6 მილიონი აშშ 

დოლარი შეადგინა. გარე რეკლამა ტელევიზიის შემდეგ, სარეკლამო ბაზრის ყველაზე 

მსხვილი სეგმენტია.80 გარე რეკლამის ძირითადი კლიენტები თამბაქოს 

მწარმოებლები და სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლები არიან. Outdoor.ge-ს 

(კომპანია თბილისში ბილბორდების და გარე რეკლამისთვის გამოყოფილი 

ლოკაციების უდიდეს ნაწილს განაგებს) დირექტორი, კოტე ჭავჭანიძე,  ამბობს, რომ 

ბეჭდურ და სამაუწყებლო მედიებში ალკოჰოლისა და თამბაქოს რეკლამირებაზე 

დაწესებული შეზღუდვების გამო, ამ პროდუქციის გამავრცელებელი კომპანიები 

რეკლამას ბილბორდებზე ათავსებენ. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

                                                 
77

 Sourefabric არაკომერცილი ფონდია, რომლის მთავარი ოფისიც ჩეხეთში, პრაღაში 

მდებარეობს. ზემოთ ნახსენები ონლაინ მედიასაშუალებების გარდა, ისინი (დამოუკიდებლად) 

თანამშრომლობენ „ნეტგაზეთთანაც“; 
78

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ „ნეტგაზეთის“ მთავარ 

რედაქტორთან, ნესტან ცეცხლაძესთან, 2013 წლის 18 მარტი; 
79

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ „პალიტრა მედიას“ სარეკლამო 

სამსახურის უფროსთან, ირინა შარვაშიძესთან, 2013 წლის 22 მარტი 
80

 მონაცემები ეკუთვნის Publicis Hepta-ს. 
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საქართველოსთან“ საუბარში ჭავჭანიძემ ისიც აღნიშნა, რომ რეკლამის დამკვეთებმა 

2013 წელს გარე რეკლამის ბიუჯეტები გასულ წელთან შედარებით 10-15 პროცენტით 

შეამცირეს. შესაბამისად, ის ვარაუდობს, რომ გარე რეკლამაზე დანახარჯები 2013 

წლის განმავლობაში დაიწევს.81 

 

თბილისში გარე რეკლამის შესახებ მწირი მონაცემები არსებობს. სოციოლოგიური 

გამოკითხვებისა და მარკეტინგის ინსტიტუტი (IPM) გარე რეკლამის ლოკაციების 

მონიტორინგს ორ კვირაში ერთხელ ატარებს. კომპანია გამვლელთა რაოდენობას, ანუ 

ე.წ. „რეკლამის ნახვის შანსს,“ (Opportunities to See - OTS) ითვლის. ამ მონაცემების 

გამოყენებით საერთო სარეიტინგო ქულების (GRP) დაანგარიშებაც შეიძლება. „თუმცა, 

საქმე ისაა, რომ რეკლამის დამკვეთთა ძალიან მცირე ნაწილი იყენებს არსებულ 

მონაცემებს და არც უფრო დეტალური მონაცემების შეგროვება ხდება აუცილებელი, 

რადგან კომპანიების მხრიდან საკმარისი დაინტერესება არ არის,“ - ამბობს IPM-ის 

კლიენტთა მომსახურების მენეჯერი ქეთი ჯავახიშვილი.82 

 

Outdoor.ge-ს თბილისის ბაზარზე კვლავაც წამყვანი პოზიცია უჭირავს. კომპანიას 

ქალაქის მერიამ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე გარე რეკლამის განთავსების 

ექსკლუზიური უფლება მიანიჭა. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველოსთან“ საუბარში კოტე ჭავჭანიძემ აღნიშნა, რომ outdoor.ge და მისი 

კონტრაქტორი კომპანია „ალმა+“ დედაქალაქში გარე რეკლამის ბაზრის 90%-ს 

აკონტროლებს.83 მტკვრის მარცხენა სანაპიროს „სმოდ ედვერთაიზინგი“ ფარავს. ამ 

კომპანიას ცალკე, დამოუკიდებელ სუბიექტად არასდროს უმოქმედია და, 

სავარაუდოდ, დე ფაქტო მდგომარეობით, ის Outdoor.ge-ს შემადგენლობაში შედის.84 

 

ორივე კომპანიას ოფშორული მფლობელები ჰყავს, რომელთა უკანაც „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველოს“ აზრით, დავით კეზერაშვილი იმალებოდა. 

ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, „სმოდიც“ და Outdoor.ge-ც დავით იაკობაშვილის 

ხელში გადავიდა (იხილეთ დაბლა). 

 

თბილისში განთავსებული ბილბორდების ნაწილს რამდენიმე მცირე კომპანია და 

                                                 
81

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ outdoor.ge-ს დირექტორთან, 

კოტე ჭავჭანიძესთან, 2013 წლის 1 აპრილი. 
82

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ IPM-ის კლიენტთა 

მომსახურების მენეჯერთან, ქეთი ჯავახიშვილთან, 2013 წლის 23 აპრილი. 
83

 GRP-ის გამოთვლა შესაძლებელია იმ ადამიანების რიცხვის გაყოფით, რომელთაც ჰქონდათ 

გარე რეკლამის ნახვის საშუალება 18 წელს ზემოთ მოსახლეობის რიცხვზე. “საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ outdoor.ge-ს დირექტორთან, კოტე ჭავჭანიძესთან, 

2013 წლის 1 აპრილი. 
84

 “სმოდ ედვერთაიზინგს“ არ აქვს საკუთარი ვებგვერდი და არც „ყვითელი ფურცლების“ 

(yell.ge) ბაზაში იძებნება; 
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კერძო პირები ფლობენ. ეს ბილბორდები, ძირითადად, მათსავე მფლობელობაში 

არსებული სახლების ფასადებზეა დამაგრებული. რეგიონებში ბილბორდებს სწორედ 

კერძო პირები აკონტროლებენ და არა კომპანიები. ისინი ხან ერთ, ხან რამდენიმე 

ლოკაციაზე ფლობენ ბილბორდს. 

რეკლამა მობილური ტელეფონით  
საქართველოში სულ უფრო მეტი კომპანია მიმართავს SMS რეკლამირების მეთოდს, 

მათ შორისაა ბანკები, სამედიცინო კლინიკები და ელექტრონული ტექნიკის 

მაღაზიები. კომპანიებს თითოეული გაგზავნილ შეტყობინება 2-დან 4 თეთრი 

უჯდებათ.85 მოკლე ტექსტური შეტყობინებები აგრესიულ სარეკლამო ინსტრუმენტად 

ითვლება, მაგრამ მათი ხილვადობა მაღალია - თითქმის ყველა  მომხმარებელი ნახავს 

შეტყობინებას, რაც არ უნდა გამაღიზიანებელი იყოს ეს მისთვის.  

 

SMS რეკლამის მომსახურებას რეკლამის დამკვეთებს რამდენიმე კომპანია სთავაზობს. 

GeoSms და Ms Group ექსკლუზიურად „ჯეოსელთან“ და „ბილაინთან“ 

თანამშრომლობენ,86 დანარჩენი რამდენიმე კომპანია კი დამოუკიდებლად 

ფუნქციონირებს.87 

 

მობილური რეკლამა კანონმდებლობით არ რეგულირდება (არ არსებობს 

რეგიულაციები სპამის წინააღმდეგ, არც რაიმე ბაზა, სადაც საკუთარი ნომრის 

შეყვანით მომხმარებელი შეტყობინების მიმღებთა სიიდან ავომატურად ამოეწერება), 

რის შედეგადაც, მომხმარებელთა პირადი მონაცემები დაუცველია. „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველო“ ორი სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლებს 

ესაუბრა. მათ დაადასტურეს, რომ ფლობენ როგორც მობილური ტელეფონების 

უზარმაზარ მონაცემთა ბაზას, ასევე ამ ნომრებთან დაკავშირებულ დამატებით 

ინფორმაციასაც, თუმცა არც ერთმა კომპანიამ არ გაამხილა, თუ როგორ მოიპოვეს ეს 

მონაცმები. თავის მხრივ, მობილურმა ოპერატორებმა „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველოს“ განუცხადეს, რომ საკუთარი კლიენტების ნომრებს 

არც ყიდიან და არც სხვებს უზიარებენ.88 

 

                                                 
85

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ GeoSMS-ის მარკეტინგის 

დირექტორთან, რუფატ ბაგიროვთან, 2013 წლის 25 მარტი; 
86

 ეს პარტნიორობა ორივე მხარემ - GeoSms-მა და „ჯეოსელმა“ დაადასტურა; პარტნიორობა 

დაადასტურა „ბილაინმაც“; “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ 

GeoSMS-ის მარკეტინგის დირექტორთან, რუფატ ბაგიროვთან, 2013 წლის 25 მარტი;  
87

 ორივე კომპანია - „ჯეოსელიც“ და „ბილაინიც“ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველოსთან“ ინტერვიუს დროს ადასტურებს, რომ ასეთი ტიპის პარტიორობები 

არსებობს; 
88

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კომუნიკაცია Paradox Georgia-სთან, 2013 

წლის 20 მარტი და GeoSMS-თან, 2013 წლის 25 მარტი. 
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შესაძლოა, ამ სექტორში შექმნილი მდგომარეობა ახალი სამთავრობო უწყების - 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის - ჩამოყალიბებამ შეცვალოს. ამ 

უწყების ამუშავების შემდეგ (ის ახლა შექმნის პროცესშია), მომხმარებლებს უკვე 

შეეძლებათ იჩივლონ, თუკი ფიქრობენ, რომ მათ შესახებ ინფორმაცია პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის დარღვევით გროვდება ან ინახება. კანონი, სრული 

მასშტაბით 2016 წლისთვის ამოქმედდება. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორს ექნება უფლება, როგორც კერძო კომპანიების, ისე სამთავრობო უწყებების 

ქმედებები გამოიძიოს კანონის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით.89 

 

პროფესიონალიზმი: GRP - ის გამოყენება 
რეკლამისა და მარკეტინგის სექტორი, რომელსაც, ფაქტობრივად, 

მულტინაციონალური და მსხვილი ქართული კომპანიები მართავენ, ნელი, მაგრამ 

შეუქცევადი ტემპით, სულ უფრო დახვეწილი ხდება. ამის ერთ-ერთი 

დამადასტურებელი ფაქტი საერთო სარეიტინგო ქულების უფრო ხშირი გამოყენებაა. 

ეს ქულები კომპანიას სასურველი სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრის და რეკლამის 

უფრო ეფექტურად განათავსების საშუალებას აძლევს; ეს მომხმარებელზე წვდომის 

უფრო ეფექტური გზაა ვიდრე, მაგალითად, მარკეტინგის მენეჯერის საყვარელ შოუში 

სარეკლამო დროის შესყიდვა.  

 

საერთო სარეიტინგო ქულა, იგივე GRP არის „ერთი ან რამდენიმე მედია საშუალებით 

რეკლამის ნახვების სრული რაოდენობა მოცემულ დროის მონაკვეთში. GRP ამ 

მედიასაშუალების რეიტინგით ან მედიასაშუალებების რეიტინგების ჯამით 

გამოიხატება. გამოთვლისას გათვალისწინებულია, რომ რეკლამა სხვადასხვა ან ერთსა 

და იმავე მედიასაშუელაბაზე ერთი და იგივე პირმა შესაძლოა ორჯერ ან მეტჯერ 

ნახოს. საერთო სარეიტინგო ქულები არის მედია არხის წვდომისა და მედია 

დაგეგმარებით გათვალისწინებული რეკლამის გაშვების საშუალო სიხშირის 

ნამრავლი.“90 

  

GRP-ები (%) = წვდომა (%) x საშუალო სიხშირე (#)91 

 

ამ ფორმულაში წვდომა გულისხმობს იმ ადამიანთა ოდენობას (ან პროცენტულ 

მაჩვენებელს) სამიზნე აუდიტორიიდან, რომლებიც წარმოადგენენ იმ კონკრეტული 

მედიასაშუალების აუდიტორიას, სადაც აღნიშნულ დროში გადის რეკლამა. ტერმინი - 
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 საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, მუხლი 27, პუნქტი 1. იქვე. 

მუხლი 39; 
90

 მარკეტინგის ამერიკული ასოციაცია: ლექსიკონი, 

http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=G. (ნანახია 2013 წლის 25 აპრილს). 
91

 კაცი, ჰელენი (2010): „მედიის სახელმძღვანელო“, თავი მე-6, ტერმინები, გამოთვლები და 

ვარაუდები, გვ.121-დან 124-მდე; 

http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=G
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სიხშირე კი იმ ოდენობას აღნიშნავს, რამდენჯერაც რეკლამის დამკვეთს სურს 

მომხმარებელს რეკლამა ანახოს. 92 

 

მაგალითად, თუკი არხის ეთერში, რომელიც სამიზნე აუდიტორიის 10%-ს წვდება 

რეკლამა დღეში ხუთჯერ გადის, ამ სარეკლამო კამპანიის GRP ღირებულება 50 იქნება 

(5 X 10 პროცენტზე). 

 

საერთო სარეიტინგო ქულებს, როგორც წესი, სატელევიზიო სარეკლამო კამპანიის 

დაგეგმვისას იყენებენ, თუმცა მათი გამოყენება სხვა მედიასაშუელებებში 

რეკლამირების დროსაც შეიძლება. მაგალითად, თუ სარეკლამო კამპანიის სამიზნე 

აუდიტორიის სამი პროცენტი გაივლის ბილბორდთან, რომელზეც თქვენი რეკლამაა 

განთავსებული, 120 დღის განმავლობაში დღეში ორჯერ, მაშინ: GRP =3 X 2 X 120 = 720. 

 

სიხშირის კოეფიციენტის გამოთვლისას რეკლამის დამკვეთი წარსულ გამოცდილებას 

ან კვლევებს ეყრდნობა და ასკვნის, თუ რა დრო სჭირდება აუდიტორიას სარეკლამო 

მესიჯის გასაგებად და დასამახსოვრებლად.  

 

თუმცა საქართველოში საეთერო დროის ყიდვა კომპანიის რეალური მოთხოვნების 

გაანალიზებისა და ზუსტი დაგეგმარების გარეშე კვლავაც ხშირია. არადა, არასწორი 

დაგეგმარება კომპანიისთვის ზედმეტი დანახარჯების ტოლფასია, რადგან 

მომხმარებელთან საჭიროზე ხშირი კომუნიკაცია მასზე უარყოფით ზეგავლენას 

ახდენს. 

 

კომპანიები თავად არ ცდილობენ ზედმეტი დანახარჯები აირიდონ თავიდან. 

შესაძლოა სწორედ ამიტომაც ზღუდავდა სარეკლამო გაყიდვების ყოფილი 

მონოპოლისტი, „ჯენერალ მედია“ ქართულ კომპანიებს, რომ შესყიდვები GRP-ის 

გამოთვლით ეწარმოებინათ, - ამბობს სარეკლამო ბაზარზე არსებული ერთ-ერთი 

კომპანიის წარმომადგენელი. სარეკლამო დროის GRP-ის მიხედვით შეძენა მხოლოდ 

უცხოურ მწარმოებლებს და საერთაშორისო კავშირების მქონე იმ ქართულ კომპანიებს 

შეეძლოთ, რომელთაც GRP-ის გამოყენება მოეთხოვებოდათ, - განუცხადა ამ 

კომპანიის დირექტორმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“. 

 

გავრცელებული ცნობების თანახმად, „ჯენერალ მედია“ GRP-ის დამოუკიდებელი 

სარეკლამო სააგენტოების შესავიწროვებლად და თავად კომპანიასთან 

დაკავშირებული სააგენტოების წასახალისებლადაც იყენებდა. „ჯენერალ მედიის“ 

რამდენიმე თანამშრომელი სხვა სააგენტოების მეწილეებიც იყვნენ. ერთ-ერთი ასეთი 

სააგენტო „მედია პორტი“ იყო. 
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 იქვე. 
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სარეკლამო სააგენტო Betterfly-ს  აღმასრულებელი დირექტორი დავით ჯაში იხსენებს 

შემთხვევას, როდესაც სასმელების მწარმოებელი კომპანიისთვის რეკლამის 

დამზადებაზე გამოცხადებულ ტენდერში მიიღო მონაწილეობა. კლიენტმა სარეკლამო 

კამპანიის დაგეგმვა GPR-ის გამოთვლებით მოითხოვა. „ჯენერალ მედიამ“ GRP-ის 

გამოყენებით თანამშრომლობა არც Betterfly-თან და არც ოთხ სხვა სააგენტოსთან 

მოისურვა, რის გამოც ეს სააგენტოები ტენდერს გამოეთიშნენ. სამაგიეროდ, GRP-ის 

გათვალისწინებით კამპანიის დაგეგმვის უფლება „მედია პორტს“ მისცეს. სასმელების 

მწარმოებელმა კომპანიამ ეს ფაქტი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველოსთან“ საუბარში დაადასტურა, თუმცა კომპანია „ჯენერალ მედიასა“ და 

„მედია პორტს“ შორის შესაძლო შიდა გარიგებასთნ დაკავშირებით ინფორმაციას არ 

ფლობს, მაგრამ ეჭვი აქვს, რომ ასეთ გარიგებას შესაძლოა ჰქონდა ადგილი. „მედია 

პორტის“ წარმომადგენელს, თეა რაფავას ახსოვს ეს ტენდერი, მაგრამ არ სურს, 

კომენტარი გააკეთოს „ჯენერალ მედიის“ ურთიერთობებზე სხვა სარეკლამო 

სააგენტოებთან.
93 

ორი მსხვილი სარეკლამო სააგენტოს წარმომადგენლებმა, რომელთა თხოვნითაც მათ 

ვინაობას არ ვასახელებთ, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 

განუცხადეს, რომ „ჯენერალ მედიის“ დე ფაქტო მემკვიდრე „ინტერ მედია“ კვლავაც 

აგრძელებს დამოუკიდებელი სარეკლამო სააგენტოების შევიწორებას. მაგალითად, 

„ინტერ მედია“ არ აძლევს მათ უფლებას  „რუსთავი-2“-სა და „კომედი არხზე“ 

სარეკლამო დრო GPR-ის გამოყენებით დაჯავშნონ. მაშინ, როცა „პრო მედია“ – „ინტერ 

მედიასთან“ დაკავშირებული სააგენტო („ინტერ მედიის“ დირექტორი და კომპანიის 

50 პროცენტის მფლობელი ზურაბ გუმბარიძე ამავე დროს „პრო მედიის“ 10 

პროცენტიანი წილის მფლობელიცაა) - უპრობლემოდ ახერხებს, GPR-ზე დაყრდნობით 

შეთანხმების გაფორმებას, როდესაც ეს რეკლამის დამკვეთის ტენდერით 

გათვალისწინებული მოთხოვნაა, - ამბობენ სარეკლამო სააგენტოების 

წარმომადგენლები. 

იმ კომპანიების გარდა, რომელთაც GPR-ის გამოსაყენებლად უბრალოდ კომპეტენცია 

არ ჰყოფნით, არსებობენ ისეთი ბიზნესებიც, რომლებიც ვერ ხედავენ აზრს, დრო და 

რესურსი ახალი მარკეტინგული მეთოდების ათვისებაზე ხარჯონ. ერთ-ერთი ლუდის 

მწარმოებელი კომპანიის მარკეტინგის დირექტორმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 

- საქართველოს“ განუცხადა, რომ მათ GPR არ აინტერესებთ, რადგან სარფიან ფასად 

ფლობენ „რუსთავი-2“-ის ექსკლუზიურ კონტრაქტს.94 
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 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ „მედია პორტის“ 

წარმომადგენელთან თეა რაფავასთან, 2013 წლის 17 აპრილი. 
94

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ ლუდის მწარმოებელი 

კომპანიის მარკეტინგის დირექტორთან, 2013 წლის 11 აპრილი. 
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აუდიტორიის შესახებ მონაცემების ნაკლებობა და ბაზარზე 

შიდა კოორდინაციის არარსებობა 
უამრავ მედიასაშუალებას არ აქვს სანდო მონაცემები თავიანთი აუდიტორიის 

შესახებ. ამის გამო ბევრ დამოუკიდებელ მედიასაშუალებას - განსაკუთრებით კი 

ბეჭდურ გამოცემებსა და ადგილობრივ მაუწყებლებს - უჭირს რეკლამის დამკვეთების 

დაინტერესება. ისინი ვერაფრით ამტკიცებენ, რომ მათ მედიასაშუალებებში რეკლამის 

განთავსება კომპანიისთის მომგებიანია. ტელევიზია ერთადერთი სეგმენტია, სადაც 

აუდიტორიის შესახებ სანდო მონაცემები არსებობს. თუმცა, აუდიტორიის კვლევა  ე.წ. 

„ფიფლმეტრის“ გამოყენებით მხოლოდ ქვეყნის ურბანულ მოსახლეობას მოიცავს.  

 

წარსულში რამდენიმე ტელევიზიის აღმასრულებელი დირექტორი გამოთქვამდა 

ეჭვს, თუ რამდენად ზუსტად იყო წარმოდგენილი მათი არხების რეიტინგი TV MR GE-ს 

ბაზაში. მიუხედავად ამისა, ტელესექტორმა და სარეკლამო ინდუსტრიამ დღემდე ვერ 

მოახერხა საერთო საბჭოს შექმნა, რომელიც ტელეაუდიტორიის კვლევისა და ბაზის 

გადამოწმებას შეძლებდა. ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად IREX-ის პროგრამა G-Media-ს 

ფარგლებში სატელევიზიო რეიტინგების გაზომვის სისტემის აუდიტი 

განხორციელდა (კვლევას Nielsen-ის ლიცენზიის მფლობელი კომპანია „ტი-ვი ემ-არ 

ჯი“ ახორციელებს). აუდიტის შედეგად კვლევის მეთოდოლოგიაში ხარვეზები არ 

დაფიქსირდა.95 

 

ამავე პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით, რადიოაუდიტორიის კვლევა დაიწყო, 

რომელიც ახლა საწყის ფაზაშია. საქართველოში არ ფუნქციონირებს რადიორეკლამის 

ბიუროს მსგავსი უწყება, ანუ ორგანიზაცია, რომელიც რადიოსადგურების ინტერესებს 

დაიცავდა, პოტენციურ კლიენტებს კი რადიორეკლამის უპირატესობას აუხსნიდა. 

IREX-ის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შეეცდებიან, ხელი შეუწყონ ასეთი ორგანოს 

ჩამოყალიბებასაც, პარალელურად კი კვლავაც დაუჭირონ მხარი რადიოაუდიტორიის 

შესახებ მონაცემთა ბაზის წარმოებას.96 

 

საქართველოს ასევე აკლია სარეკლამო სააგენტოების, გაყიდვების სახლების და 

რეკლამის სფეროში ჩართული სხვა მოთამაშეების წარმომადგენლობითი ორგანო, 

რომელიც შექმნიდა სადისკუსიო პლატფორმას, წამოჭრიდა ინდუსტრიის 

თვითრეგულაციის პრობლემას, შეიმუშავებდა და გაავრცელებდა ეთიკის კოდექსსა 

და ინდუსტრიის სტანდარტებს, ორგანიზებას გაუწევდა პროფესიულ ტრეინინგებსა 

და საერთოდ, დაიცავდა სექტორის ინტერესებს. 

                                                 
95

 IREX: „2013 წლის სატელევიზიო აუდიტორიის გაზომვების სისტემის საერთაშორისო 

აუდიტის შედეგები,“ http://irex.ge/ge/archives/1092, (ნანახია 2013 წლის 26 ივნისს)  
96

 კომუნიკაცია IREX-ის პროგრამა G-Media-ს ხელმძღვანელის მოადგილესთან, ლიკა 

ჩახუნაშვილთან, 2013 წლის 4 ივნისი. 

http://irex.ge/ge/archives/1092
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გადასახადები და საკანონმდებლო ჩარჩო 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, ზოგადად, კომფორტულ გარემოს ქმნის 

რეკლამის დამკვეთთათვის. ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნისგან განსხვავებით, 

საქართველოში რეკლამაზე ცალკე გადასახადი არ არსებობს. კომპანიები რეკლამაზე 

დახარჯულ თანხებს დანახარჯებში ატარებენ, რაც მათი მოგების გადასახადს 

ამცირებს. 97 

 

თუმცა სოციალური რეკლამის დაბეგვრა პრობლემად რჩება. მაუწყებლები 

ვალდებულები არიან ყოველ სამ საათში 90 წამი სოციალურ რეკლამას დაუთმონ.98 

მიუხედავად იმისა, რომ მაუწყებლები სოციალურ რეკლამას უფასოდ უშვებენ 

ეთერში ისინი მაინც იხდიან დამატებითი ღირებულების გადასახადს, - აცხადებს 

რეკლამის სფეროს რამდენიმე სპეციალისტი. რეკლამის შესახებ კანონის 12.1 მუხლი 

სოციალურ რეკლამას ასე განმარტავს: „საზოგადოებრივი სიკეთის ხელშეწყობისა და 

საქველმოქმედო მიზნების მიღწევისკენ მიმართული რეკლამა, რომელიც არ არის არც 

კომერციული და არც წინასაარჩევნო რეკლამა და არ შეიცავს კერძო სამართლის 

იურიდიული პირის ან სამთავრობო დაწესებულების, აგრეთვე მათ მიერ გაწეული 

მომსახურების რეკლამას“. 99  

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, ზოგიერთი მომსახურება, 

რომელიც საზოგადოების ინტერესებს ემსახურება, დამატებითი ღირებულების 

გადასახადისგან თავისუფალია. ამ ტიპის მომასხურებებს განეკუთვნება ეკლესიის 

აგება, ან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის აღდგენა.100 თავისი არსით 

სოციალური რეკლამაც მხოლოდ საზოგადებრივ ინტერესებს ემსახურება, 

შესაბამისად, ამ მომსახურების დღგ-სგან გათავისუფლება მიზანშეწონილი იქნება. 

წინასაარჩევნო პერიოდში სამთავრობო სტრუქტურები სოცილურ რეკლამას 

ბოროტად იყენებდნენ და მისი საშუალებით სახელისუფლებო პარტიას უწევდნენ 

პროპაგანდას.101 

                                                 
97

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ საგადასახადო ექსპერტთან 

ზვიად როგავასთან, 2013 წლის 17 აპრილი. 
98

 საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, მუხლი 65. 
99

 საქართველოს კანონი რეკლამის შესახებ, მუხლი 12.1, 

http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7110&info_id=6862 (ნანახია 2013 წლის 20 

მაისს). 
100

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 168, პუნქტი 2. 
101

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“: „სოციალური რეკლამები მმართველი 

პარტიის სამსახურში“, 2012 წლის 3 აგვისტო, http://transparency.ge/blog/sotsialuri-reklamebi-

mmartveli-partiis-samsakhurshi; „სოციალური რეკლამა თუ წინასაარჩევნო ხრიკი?“ 

http://transparency.ge/blog/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%

83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-

%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90-

http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7110&info_id=6862
http://transparency.ge/blog/sotsialuri-reklamebi-mmartveli-partiis-samsakhurshi
http://transparency.ge/blog/sotsialuri-reklamebi-mmartveli-partiis-samsakhurshi
http://transparency.ge/blog/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98
http://transparency.ge/blog/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98
http://transparency.ge/blog/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98
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ახალი საკანონმდებლო რეგულაცია: რეკლამის შემკვეთთა ვინაობის 

გამჟღავნება 

2013 წლის 31 მაისს პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები 

დაამტკიცა, რომელსაც 25 ივნისს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო.102 კანონის ძალაში 

შესვლისათვის პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო უნდა დასძლიოს. 

 

ცვლილებების შემდეგ, 70-ე მუხლის,  მე-4(3) პუნქტი ასეთია: „კომისია  ასაჯაროებს 

პირის ვინაობას, თუკი პირის მიერ მაუწყებელში ბოლო სამი თვის განმავლობაში 

განთავსებული რეკლამის, სპონსორობის, ტელეშოპინგის ღირებულებამ, ან პირის 

მიერ გაღებულმა შემოწირულობამ ან განხორციელებულმა მომსახურებამ შვიდიათას 

ლარზე მეტი შეადგინა.“103 

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შესაძლო კანონის ამ მუხლის 

სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაცია მოახდინოს. შესაძლოა, რეგულაცია ყველა იმ არხს 

შეეხოს, რომელიც თუნდაც სატელიტის მეშვეობით, საქართველოს მთელ 

ტერიტორიას ფარავს. თუმცაღა ცვლილების ავტორთა მიზანი იყო, მხოლოდ 

„რუსთავი-2“-ისა და „იმედისთვის“ მოეთხოვათ მსხვილი რეკლამის დამკვეთების 

ვინაობის დასახელება („რუსთვი 2“ და „იმედი“ სახმელეთო მაუწყებლობით 

საქართველოს მოსახლეობის 90 პროცენტს ფარავენ). 

ინიციატივა აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვის შესახებ  

2013 წლის დასაწყისში „ქართული ოცნების“ დეპუტატმა კობა დავითაშვილმა 

საკმაოდ საკამათო კანონპროექტი წარმოდგინა, რომლის მიზანიც საჯარო თავშეყრის 

ადგილებსა და მედიასაშუალებებში აზარტული თამაშების რეკლამის სრული 

აკრძალვაა. დავითაშვილის მტკიცებით, ამ გზით აზარტულ თამაშებზე 

დამოკიდებულ ადამიანთა რიცხვი შემცირდება.104 თუმცა, 1 მაისს პარლამენტმა 

„ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის“ შესახებ კანონში 

                                                                                                                                                 
%E1%83%97%E1%83%A3-

%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%

83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D-

%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98 (ნანახია 2013 წლის 7 ივნისს).   
102

 Civil.ge: „პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები დაამტკიცა,“ 2013 

წლის 31 მაისი, http://civil.ge/geo/article.php?id=26973 (ნანახია 2013 წლის 7 ივნისს).   
103საქართველოს კანონი “მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ,” მუხლი 70(43). კანონი ძალაში არ არის შესული, რადგანაც 

პრეზიდენტმა მას ვეტო დაადო.  http://president.gov.ge/ge/PressOffice/News?8343, (ნანახია 2013 

წლის 26 ივნისს) 
104

 GHN: „აზარტული თამაშების რეკლამები შესაძლოა, აიკრძალოს,“ http://ghn.ge/news-

81639.html, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს). 

http://civil.ge/geo/article.php?id=26973
http://president.gov.ge/ge/PressOffice/News?8343
http://ghn.ge/news-81639.html
http://ghn.ge/news-81639.html
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შესატანად მომზადებული ცვლილებები არ მიიღო. მმართველი პარტიის ხმები გაიყო 

და კანონს დასამტკიცებლად საჭირო 59 ხმიდან 13 ხმა დააკლდა. მიუხედავად ამისა, 

დავითაშვილმა განაცხადა, რომ ის ხელმოწერებს შეაგროვებს რეფერენდუმის 

ჩატარების მოთხოვნით უკვე არა მხოლოდ აზარტული თამაშების რეკლამის, არამედ 

უშუალოდ ასეთი თამაშების აკრძალვის თემაზე.105 

 

აზარტული თამაშების რეკლამის შესაძლო აკრძალვის საკითხმა სხვადასხვა 

მედიასაშუალებებისა და outdoor.ge-ს უკმაყოფილება გამოიწვია,106 რადგან კაზინოები 

და აზარტულ თამაშებზე სპეციალიზებული ვებგვერდები საკმაოდ სოლიდურ 

თანხებს ხარჯავენ რეკლამაზე, განსაკუთრებით კი გარე და ონლაინ რეკლამაზე. 

არსებობს მოსაზრება, რომ აკრძალვის შემთხვევაში შესაძლოა ტელეარხებმა 

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ტრანსლაციის უფლებების ყიდვა ვეღარ 

მოახერხონ, რადგან აღნიშნული ღონისძიებების სპონსორები ხშირად სათამაშო 

ბიზნესის წარმოადგენელი კომპანიები არიან.107 

 

 „წელს სარეკლამო ხარჯები გავანახევრეთ ამ კანონპროექტის გამო. თუ კანონი არ 

დამტკიცდება, დანახარჯებს ხელახლა გავაორმაგებთ,“- განუცხადა „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველოს“  ერთ-ერთი ონლაინ კაზინოს მენეჯერმა.108 

მნიშვნელოვანი ფიგურები 

დავით კეზერაშვილი და დიმიტრი ჩიქოვანი 

შემოსავლების სამსახურის ყოფილ უფროსს, ყოფილ თავდაცვის მინისტრსა და 

პრეზიდენტ სააკაშვილთან დაახლოებულ პირს დავით კეზერაშვილს კორუფციაში 

ბრალი იანვარში წაუყენეს. მას უკრაინიდან საქართველოში ალკოჰოლის უკანონოდ 

შემოტანის სქემის მფარველობის სანაცვლოდ 12 მილიონი აშშ დოლარის ქრთამად 

აღება ედება ბრალად. ბრალდების მიხედვით, ამ საქმიანობას კეზერაშვილი 

რამდენიმე წლის განმავლობაში ეწეოდა, იმ პერიოდის ჩათვლით, როცა ის საჯარო 

                                                 
105

 Media.ge: „პარლამენტმა აზარტული თამაშების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებები არ 

მიიღო,“ 2013 წლის 1 მაისი, http://www.media.ge/ge/portal/news/300240/, (ნანახია 2013 წლის 2 

მაისს). 
106 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ ონლაინ კაზინოს მენეჯერთან, 

რომელმაც ანონიმურად დარჩენა არჩია. ინტერვიუ Outdoor.ge-ს დირექტორთან, კოტე 

ჭავჭანიძესთან, 2013 წლის 1 აპრილი. 
107

 ირაკლი მაღრაძე: „ინიციატივა, რომელიც იმაზე მეტს ზღუდავს, ვიდრე ერთი შეხედვით 

ჩანს“, ჟურნალ „ტაბულას“ ვებ გვერდი, 2013 წლის 23 მარტი, http://www.tabula.ge/article-

29630.html, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს). 
108

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინტერვიუ ონლაინ კაზინოს მენეჯერთან, 

რომელმაც გვთხოვა, არ დაგვესახელებინა მისი ვინაობა. 

http://www.media.ge/ge/portal/news/300240/
http://www.tabula.ge/article-29630.html
http://www.tabula.ge/article-29630.html
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სამსახურში იყო.109 თებერვალში კეზერაშვილს, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, 

წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯეს. ბრალდების მხარე ასევე ამტკიცებს, 

რომ კეზერაშვილმა ჯოზეფ ქეის 2008 წელს „იმედში“ წილი იძულებით 

დაათმობინა.110 ადვოკატების თქმით, კეზერაშვილი ბრალდებებს უარყოფს.111 

 

„იმედის“ საქმესთან დაკავშირებით, პროკურატურა ბრალს თბილისის მერ გიგი 

უგულავასაც სდებს. 2010 წელს მერიამ თბილისის ცენტრში მიწის ნაკვეთი 17 მილიონ 

დოლარად კომპანია „ახალი რიყესგან“ გამოისყიდა. „ახალმა რიყემ“ მიწა 

მუნიციპალიტეტისგან 7 მილიონ აშშ დოლარად ორი წლით ადრე შეიძინა. 

პროკურატურის განცხადების მიხედვით, ამ საქმიდან მიღებული 10 მილიონი აშშ 

დოლარი „იმედში“ ჯოზეფ ქეის წილის ანაზღაურებისთვის გამოიყენეს.112 
 

კეზერაშვილის სიძე, დიმიტრი ჩიქოვანი, რომელიც კეზერაშვილის მიერ 

კონტროლირებულ რამდენიმე სარეკლამო კომპანიას მართავდა, ბრიტანულ 

ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებული კომპანიის - „ლექსორ კაპიტალის“ 

ოფიციალურ წარომადგენლად რჩება. ეს კომპანია ფლობს 30-პროცენტიან წილს 

საქართველოს ლატარიის კომპანიაში (დარჩენილი 30 პროცენტი სახელმწიფოს 

ეკუთვნის.)113 

Outdoor.ge 

Adprojects Inc. - ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული კომპანია, 

რომელსაც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დასკვნით, წარსულში 

დავით კეზერაშვილი აკონტროლებდა, კვლავაც რჩება Outdoor.ge-ს 70-პროცენტიანი 

წილის მფლობელად, მაგრამ, როგორც ჩანს, არჩევნების შემდეგ Adprojects Inc. 

კეზერაშვილისგან დავით იაკობაშვილის ხელში გადავიდა.114 თუმცა, საქართველოს 

                                                 
109

 Civil.ge: „ყოფილ თავდაცვის მინისტრ დავით კეზერაშვილს კორუფციაში ედება ბრალი,“ 

2013 წლის 31 იანვარი, http://www.civil.ge/geo/article.php?id=26498 (ნანახია 2013 წლის 7 მაისს). 
110

 მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“: 

„სატელევიზიო სივრცე საქართველოში“ (2009), 

http://transparency.ge/sites/default/files/Media%20Ownership%20November%202009%20Eng.pdf, გვ. 12. 
111

 „ბლექ სი პრესი“: „ბრიტანელი ადვოკატები საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრს 

დაიცავენ“, 2013 წლის 15 მარტი (ნანახია Factiva-ს გამოყენებით 2013 წლის 16 მაისს). 
112

 Civil.ge: „სასამართლომ უგულავას მიმართ პროკურატურის არც ერთი შუამდგომლობა არ 

დააკმაყოფილა“, 2013 წლის 25 თებერვალი, http://www.civil.ge/geo/article.php?id=26595 (ნანახია 

2013 წლის 16 მაისს). 
113

 საჯარო რეესტრის ვებ გვერდზე ხელმისაწვდომი საჯარო დოკუმენტები, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=350409&app_id=3

51353, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს). 
114

 საჯარო რეესტრის ვებ გვერდზე ხელმისაწვდომი საჯარო დოკუმენტები, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=548726&app_id=5

66431, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს); 

http://www.civil.ge/geo/article.php?id=26498
http://transparency.ge/sites/default/files/Media%20Ownership%20November%202009%20Eng.pdf
http://www.civil.ge/geo/article.php?id=26595
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=350409&app_id=351353
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=350409&app_id=351353
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=548726&app_id=566431
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=548726&app_id=566431
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=548726&app_id=566431
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საჯარო რეესტრში ამ შესყიდვის შესახებ მონაცემები ასახული არ არის.115 მაისში, 

outdoor.ge-ს მფლობელობის საკითხი პოლიტიკური დებატების მიზეზი გახდა. 

„ნაციონალური მოძრაობის“ დეპუტატებმა გოგა ხაჩიძემ და ირმა ნადირაშვილმა 

პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის მრჩეველს, გია ხუხაშვილს დავით 

იაკობაშვილისთვის outdoor.ge-სა და სარეკლამო სააგენტო „მედია პორტის“ 

წართმევის მცდელობაში დასდეს ბრალი. საქართველოში იაკობაშვილის 

წარმომადგენელმა ალექსანდრე ბერიძემ ეს ინფორმაცია უარყო და აღნიშნა, რომ 

მთავრობა იაკობაშვილის საქმიანობაში არ ჩარეულა. თუმცა ბერიძემ არ უარყო, რომ 

სწორედ იაკობაშვილი ფლობს outdoor.ge-ს.116 ხუხაშვილმა განაცხადა, რომ 

იაკობაშვილის საქმიანობაში ჩარევა არ უცდია, მაგრამ, ინტერვიუში აღნიშნა, რომ  

კეზერაშვილის მიერ არალეგალურად მოპოვებული ენერგო-კომპანიების 

სახელმწიფოსთვის დაბრუნებაში მას მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის.117 

 

დავით იაკობაშვილი 

მთავრობის შეცვლის შემდეგ რამდენიმე სარეკლამო და ენერგო-კომპანიამ, 

რომლებსაც ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიები ფლობენ (რეალურად 

ამ კომპანიებს დავით კეზერაშვილი ან მასთან დაახლოებული პირები 

აკონტროლებენ) მფლობელები შეიცვალა. როგორც ჩანს, ამ კომპანიებიდან რამდენიმე 

თბილისში დაბადებულმა რუსმა ბიზნესმენმა დავით იაკობაშვილმა შეიძინა. 

ჟურნალ „ფორბსის“ რუსული გამოცემის მიხედვით იაკობაშვილის ქონება 950 

მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს.118 იაკობაშვილი  რუსული რძის პროდუქტებისა და 

წვენების საწარმო „ვიმ-ბილ-დან“-ის თანადამფუძნებელი, მეწილე და თავმჯდომარე 

გახლდათ. კომპანია 2010 წელს 4.2 მილიარდ აშშ დოლარად PepsiCo-მ შეიძინა.119 

სახელმწიფო შემოწმებების კომისიის (SEC) დოკუმენტაციის მიხედვით, 

იაკობაშვილმა რუსეთში  რამდენიმე „მსხვილი სოფლის მეურნეობის, უძრავი 

                                                 
115

 ამონარიდი საჯარო რეესტრიდან 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=489908&app_id=56

6431; 
116

 IPN-ი: „ბიზნესმენ დავით იაკობაშვილის ბიზნესჯგუფი საპარლამენტო უმცირესობის 

განცხადებებს პასუხობს“, 2013 წლის 8 მაისი, http://www.interpressnews.ge/ge/ekonomika/238851-

biznesmen-davith-iakobashvilis-biznesjgufi-saparlamento-umciresobis-ganckhadebebs-pasukhobs.html, 

(ნანახია 2013 წლის 8 მაისს); 
117

 ნეტგაზეთი: „ხუხაშვილი: კეზერაშვილი ვეღარ ძარცვავს სახელმწიფოს და მე მივიღე ამაში 

მონაწილეობა“,  http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/19408/, (ნანახია 2013 წლის 22 მაისი); 
118

 Forbes.ru: http://www.forbes.ru/profile/david-yakobashvili (ნანახია 2013 წლის 15 მაისს). 
119

 Bloomberg BusinessWeek: „PepsiCo-ს East European Snack შეტევის ქვეშ“, 2013 წლის 28 

თებერვალი (ნანახია Factiva-ს გამოყენებით 2013 წლის 15 მაისს); SEC: Wimm-Bill-Dann Foods 

OJSC, 14D-9, განთავსებულია 2011 წლის მარტში, 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1166718/000104746911001972/a2202587zsc14d9.htm (ნანახია 

2013 წლის 15 მაისს). 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=489908&app_id=566431
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=489908&app_id=566431
http://www.interpressnews.ge/ge/ekonomika/238851-biznesmen-davith-iakobashvilis-biznesjgufi-saparlamento-umciresobis-ganckhadebebs-pasukhobs.html
http://www.interpressnews.ge/ge/ekonomika/238851-biznesmen-davith-iakobashvilis-biznesjgufi-saparlamento-umciresobis-ganckhadebebs-pasukhobs.html
http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/19408/
http://www.forbes.ru/profile/david-yakobashvili
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1166718/000104746911001972/a2202587zsc14d9.htm


47 

 

ქონების, სამთო მრეწველობისა და გასართობი პროფილის მქონე ჰოლდინგი“ 

დააფუძნა.120 ამჟამად იაკობაშვილი Sistema JSFC-ის საბჭოს წევრი გახლავთ და მისი 

წილების .0031 პროცენტს ფლობს. Sistema JSFC, რომლის აქციებიც საჯაროდ იყიდება, 

რუსეთსა და დსთ-ში მოღვაწეობს და მას ინვესტიციები მრავალ სექტორში აქვს 

განხორციელებული, მათ შორის, ტელეკომუნიკაციებში, მაღალ ტექნოლოგიებში, 

სანავთობო და ენერგოსექტორში, რადარებსა და ავიაკოსმოსურ სფეროში, საბანკო 

სექტორსა და საცალო ვაჭრობაში, მედიაში, ტურიზმსა და ჯანდაცვაში.121 

იაკობაშვილი აქტიურად მოღვაწეობს რუსეთის ვაჭრობისა და ინდუსტრიის 

პალატაში და სხვა ბიზნეს-ასოციაციებში; ასევე მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმსა და 

ევროპის დემოკრატიული ფორუმის ეკონომიკურ მრჩეველთა სენატში. 122 

საქართველოში იაკობაშვილის საქმიანობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. 

როგორც ირკვევა, ის საქართველოს ენერგოსექტორში 2011 წლიდანაა ჩართული - 

დავით კეზერაშვილთან ერთად ის „გალფის“ ერთ-ერთი მეწილე იყო, თუმცა, მისი 

წილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ მხოლოდ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ 

გახდა ცნობილი, როცა კომპანიაში მისი წილი გაიზარდა. „გალფის“ მიერ ნოემბერში 

გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში შეტანილი იყო იაკობაშვილის ციტატა, რომლის 

მიხედვითაც ის საქართველოში ინვესტიციების გაგრძელებას მომავალშიც აპირებს 

და, გარდა ამისა, საქველმოქმედო პროექტებში მონაწილეობის სურვილიც აქვს.123 

მედიისთვის გაკეთებულ განცხადებებში იაკობაშვილის ადვოკატები უარყოფენ 

ცნობას იმის შესახებ, რომ ის კეზერაშვილის ბიზნეს-პარტნიორი გახლდათ. 124 

იაკობაშვილის კუთვნილ აქტივებში შედის: 

 სარეკლამო კომპანია „სმოდ ედვერთაიზინგი“, რომელიც მან 345 ათას აშშ 

დოლარად შეისყიდა.125 სარეკლამო სექტორის ექსპერტთა ნაწილი ამტკიცებს, 

                                                 
120

 კომპანიების დეტალური სია იხილეთ: SEC: Wimm Bill Dann Foods OJSC, 20-F, 

განთავსებულია 2010 წლის 23 აპრილს, გვ.114, ნანახია: http://www.secinfo.com/d11MXs.rKUs.htm  

(2013 წლის 15 მაისს). 
121

 კომპანია “სისტემას“ ვებ გვერდი, http://www.sistema.com/press/press-

releases/2012/07/shareholdings-allocated-to-sistema-board-of-directors.aspx (ნანახია 2013 წლის 10 

მაისს). 
122

 SEC-ის 2011 წლის დოკუმენტაცია, ნანახია შემდეგ მისამართზე: 

http://www.secinfo.com/d11MXs.rKUs.htm  (2013 წლის 10 მაისს). 
123

 „გალფის“ ვებგვერდი: http://gulf.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=33&info_id=188 (ნანახია 

2013 წლის 10 მაისს). 
124

 „ნეტგაზეთი“: "გალფის" აქციონერი იაკობაშვილი კეზერაშვილს ემიჯნება, 2013 წლის 31 

მაისი, www.netgazeti.ge/GE/105/business/20191/ (ნანახია 2013 წლის 1 ივნისს). 
125

 საჯარო დოკუმენტების მიხედვით, 345 ათასი აშშ დოლარი გადაირიცხა ლატვიური 

Aizkraukles ბანკის ანგარიშზე, რომელიც ეკუთვნის Smod Equities Corp-ს - პანამურ ჰოლდინგ-

კომპანიას, რომელიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ რწმენით, დავით 

კეზერაშვილის „ფასადს“ წარმოადგენს (კეზერაშვილი წინათ „სმოდსა“ და Outdoor.ge-ს 

http://www.secinfo.com/d11MXs.rKUs.htm
http://www.sistema.com/press/press-releases/2012/07/shareholdings-allocated-to-sistema-board-of-directors.aspx
http://www.sistema.com/press/press-releases/2012/07/shareholdings-allocated-to-sistema-board-of-directors.aspx
http://www.secinfo.com/d11MXs.rKUs.htm
http://gulf.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=33&info_id=188
www.netgazeti.ge/GE/105/business/20191/
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რომ „სმოდი“ დამოუკიდებელი მოთამაშე არასდროს ყოფილა და რომ ის 

outdoor.ge-ს დეფაქტო ფილიალია.126 „სმოდი“ მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე 

არსებულ ბილბორდებს მართავს და მის გაქირავებაზე ექსკლუზიურ უფლებას 

ფლობს. ბილბორდების მართვაზე 12-წლიანი ლიცენზია თბილისის მერიამ 

2009 წელს ირაკლი ჩიქოვანის „მაგი სტილ მედიას“ დაუმტკიცა, თუმცა „მაგი 

სტილმა“ 2011 წელს ეს ლიცენზია „სმოდს“ გადასცა. იმავე პერიოდში მერიამ 

ლიცენზია მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს ბილბორდებზე outdoor.ge-ს 

გადასცა.127 მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად outdoor.ge-ს მფლობელები 

არ შეცვლილან, სავარაუდოდ, კომპანიის ახალი მფლობელი სწორედ 

იაკობაშვილი გახდა.128 

 იაკობაშვილმა 2 მილიონ აშშ დოლარად, ვირჯინიის კუნძულებზე 

რეგისტრირებული მისივე კომპანია Gannado Worldwide-ს მონაწილეობით, 

„უნივერსალ კაპიტალ გრუპი“ (UCG) შეიძინა (Redeli Management Limited, BVI-ის 

გავლით).129კომპანია UCG ფლობს: 

 წამყვანი სარეკლამო სააგენტო შპს „მედია პორტის“  60 პროცენტს;130 

 ფოთის პორტის ტერმინალის ოპერატორის შპს UCG Trans-ის - 100 

                                                                                                                                                 
აკონტროლებდა). საქართველოს საჯარო რეესტრი: 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=563095&app_id=5

80317, გვ.87 პანამური კომპანიის არაოფიციალური რეგისტრაციის ფორმა: 

http://ohuiginn.net/panama/company/id/643043 (ნანახია 2013 წლის 12 მაისს). 
126

 “სმოდი“ ფლობს 56 პროცენტიან წილს შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია 

„ედპოლში“ და 50 პროცენტიან წილს ასევე შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიებში: 

Region Transport Advertising და Speed Master. „სმოდის“ მფლობელია Milarm International Corp 

(ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, საიდენტიფიკაციო ნომერი 1734332), რომელსაც, თავის 

მხრივ, Gannado Worldwide S.A. ფლობს (ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, 

საიდენტიფიკაციო ნომერი 651774), სადაც დირექტორი იაკობაშვილია, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=505400&app_id=58

0317; 
127

 იხილეთ: “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ (2011): საქართველოს სარეკლამო 

ბაზარი, გვ. 27, http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/TI%20Georgia%20-

%20The%20Georgian%20Advertising%20Market_0.pdf. 
128

 Outdoor.ge-ს თანამშრომელმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ უთხრა, რომ 

მფლობელების შეცვლას ახლო მომავალში ელის. 
129

 ამ შემთხვევაშიც თანხა ლატვიურ Aizkraukles Bank-ის ანგარიშზე გადაირიცხა, ანგარიშის 

მფლობელია RLYF Management S.A., პანამა (საიდენტიფიკაციო ნომერი 642085), რომელიც 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ რწმენით, კეზერაშვილის კიდევ ერთი 

ფასადური კომპანიაა. Gannado Worldwide-ის მფლობელის ვინაობის შესახებ ინფორმაცია 

დახურულია,  თუმცა ის ფაქტი, რომ იაკობაშვილი მისი ოფიციალური დირექტორის პოსტზე 

მსახურობს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ აძლევს საშუალებას, დაასკვნას, 

რომ იაკობაშვილი თვითონვეა მფლობელი.   
130

 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=536452&app_id=61

4256 (ნანახია 2013 წლის 20 მაისს).   

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=563095&app_id=580317
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=563095&app_id=580317
http://ohuiginn.net/panama/company/id/643043
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=505400&app_id=580317
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=505400&app_id=580317
http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/TI%20Georgia%20-%20The%20Georgian%20Advertising%20Market_0.pdf
http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/TI%20Georgia%20-%20The%20Georgian%20Advertising%20Market_0.pdf
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=536452&app_id=614256
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=536452&app_id=614256
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პროცენტს131; 

 შპს „აგარის შაქრის“  24.497 პროცენტს.132 

 Gannado Worldwide-ის მონაწილეობით იაკობაშვილი ასევე ფლობს შპს „კაზინო 

აჭარის“ 90 პროცენტს. ეს წილი მან 2011 წლის მაისში 8.72 მილიონ აშშ 

დოლარად შეიძინა. 133 

 ნოემბერში იაკობაშვილი „სან პეტროლეუმ ჯორჯიას“ („გალფი“) მთავარი 

მეწილე გახდა. ეს კომპანია „გალფის“ 140-მდე ბენზინგასამართ სადგურს 

ამუშავებს. (კომპანიის მფლობელია დელავერში რეგისტრირებული Energy 

Investment Venture Holdings LLC). როგორც ირკვევა, იაკობაშვილი, 

კეზერაშვილთან ერთად, კომპანიის დაარსების დღიდან მისი მეწილეა.134 2012 

წლის ნოემბერში „სან პეტროლეუმ ჯორჯიამ“ განაცხადა, რომ კეზერაშვილმა 

მთლიანად დათმო თავისი წილი, მაგრამ არ დაკონკრეტებულა, თუ კომპანიის 

რა წილს ფლობს იაკობაშვილი.135 

 იაკობაშვილმა 25-დან 80 პროცენტამდე გაზარდა თავისი წილები „პეტროკას 

ენერჯი გრუპში“ (რომელიც, როგორც ცნობილი ხდება, 2011 წელს შეიძინა). 136 

ეს გარიგება 240 მილიონ აშშ დოლარადაა შეფასებული.137 „პეტროკასი“ 

ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობს „ლუკოილთან“, „სოკართან“, 

„რომპეტროლთან“ და „გალფთან“ და საქართველოს, თურქმენეთის, 

ყაზახეთის, ყირგიზეთისა და ვიეტნამის ბაზრებზე მნიშვნელოვან მოთამაშეს 

წარმოადგენს. არსებული ცნობების მიხედვით, კომპანიას 2012 წელს 800 

                                                 
131

 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=253582&app_id=29

0106,  http://www.apmterminals.com/europe/poti/contact.aspx?id=17837 (ნანახია 2013 წლის 20 მაისს).   
132

 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=434654&app_id=50

6536 (ნანახია 2013 წლის 20 მაისს).    
133

 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=326952&app_id=3

25637, გვ. 38 (ნანახია 2013 წლის 20 მაისს). 
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=326952&app_id=3

25637, გვ. 9 (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს). 
134

 Gulf-ის ვებგვერდი: http://gulf.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=33&info_id=188; 

http://gulf.ge/?lang_id=ENG&sec_id=6 (ნანახია 2013 წლის 21 მაისი). 
135

 შპს Energy Investment Venture Holdings-ის შემთხვევაში (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 4916402) 

მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არაა მითითებული საჯარო ჩანაწერებში 

(https://delecorp.delaware.gov/tin/GINameSearch.jsp, ნანახია 2013 წლის 21 მაისს); 
136

 წილები ნაწილდება კვიპროსზე რეგისტრირებული ჰოლდინგი-კომპანია Nextra Services 

Limited-ის მიერ. საჯარო დოკუმენტები ხელმისაწვდომია საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=434896&app_id=50

6747, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს); RBCDaily: დავით იაკობაშვილმა იოგურტი ნავთობზე 

გაცვალა, 2013 წლის 21 იანვარი, http://www.rbcdaily.ru/tek/562949985549074, (ნანახია 2013 წლის 

29 აპრილს); 
137

 AK&M Mergers and Acquisitions Market Bulletin: გარიგებები საერთაშორისო პარტნიორების 

მონაწილეობით, 2013 წლის 28 თებერვალი, ნანახია Dow Jones Factiva-ს გამოყენებით; 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=253582&app_id=290106
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=253582&app_id=290106
http://www.apmterminals.com/europe/poti/contact.aspx?id=17837
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=434654&app_id=506536
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=434654&app_id=506536
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=326952&app_id=325637
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=326952&app_id=325637
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=326952&app_id=325637
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=326952&app_id=325637
http://gulf.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=33&info_id=188
http://gulf.ge/?lang_id=ENG&sec_id=6
https://delecorp.delaware.gov/tin/GINameSearch.jsp
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=434896&app_id=506747
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=434896&app_id=506747
http://www.rbcdaily.ru/tek/562949985549074
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მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ბრუნვა ჰქონდა.138 

 იაკობაშვილი ფოთში შპს „ჩენელ ენერჯი“-ს მფლობელი გახდა (კომპანიას 

გიბრალტარში რეგისტრირებული Channel Energy (Eire) ფლობს). ეს კომპანია   

ფოთის პორტში ნავთობტერმინალსა და საწყობებს მართავს; „ჩენელ ენერჯი 

ფოთი“  შპს „ფოთის ტერმინალში“ წილების 32.67 პროცენტს ფლობს.139 

 იაკობაშვილი ასევე ფლობს კომპანია Future Products-ს. ესაა ენერგო-

ლოჯისტიკური კომპანია, რომელიც დაკავშირებულია „ჩენელ ენერჯისთან“ 

და Future Products Company-ის მფლობელობაშია (სეიშელის კუნძულები).140 

 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში თავისი აქტივების სამართავად იაკობაშვილი 

ოფშორულ ჰოლდინგებს იყენებს, იგი თავადაა ამ კომპანიების ოფიციალური 

დირექტორი. აქედან გამომდინარე, მისი ბიზნეს საქმიანობა გაცილებით უფრო 

გამჭვირვალეა, ვიდრე საქართველოში მოღვაწე სხვა იმ ბიზნესმენებისა, რომლებიც 

ოფშორულ ჰოლდინგებს საკუთარი ვინაობის დასაფარად იყენებენ.  

ბიზნეს გარიგება პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსა და დავით იაკობაშვილს 

შორისაც შედგა. 2012 წლის მარტში, ივანიშვილის აგრო-ინდუსტრიულმა კომპანიამ 

„სტოილენსკაია ნივამ“ რამდენიმე პურის ქარხანა შეიძინა იაკობაშვილის ჰოლდინგ 

ЗАО Русагропроект-ისგან (რუსული აგრარული პროექტი). იაკობაშვილმა ამ გარიგების 

შესახებ ინფორმაცია 2012 წელს დაადასტურა, მაგრამ არ გაამხილა გარიგების ზუსტი 

ღირებულება.141 ივანიშვილმა შემდეგ „სტოილენსკაია ნივა“ ამერიკაში დაფუძნებულ 

საინვესტიციო ფირმას Arco International Group-ს მიყიდა, გავრცელებული 

ინფორმაციით 180 მილიონ აშშ დოლარად (ეს შემოსავალი პრემიერის დეკლარაციაში 

ასახული არ არის.)142 

სტუდია „მონიტორისა“ და „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ 

მიერ წარმოებულ გამოძიებაში იაკობაშვილი შპს „ახალი რიყეს“ მეწილედაც იყო 

დასახელებული. „ახალმა რიყემ“ 2006 წელს თბილისის ცენტრში მიწის ნაკვეთი 

                                                 
138

 RBCDaily: „დავით იაკობაშვილმა იოგურტი ნავთობზე გაცვალა,“ 2013 წლის 21 იანვარი, 

http://www.rbcdaily.ru/tek/562949985549074, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს); 
139

 http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2000/11846.shtml; http://channelenergy.ge/?cat=5; 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=538426&app_id=61

6114 
140

  http://channelenergy.ge/?cat=5; http://futureproducts.com/; 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=app&m=view_doc&doc_id=111865. 
141

 Kommersant.ru: Давид Якобашвили заработал себе на хлеб, („იაკობაშვილმა პურის ფული 

იშოვა“) 2012 წლის 6 მარტი, http://www.kommersant.ru/doc/1887465, (ნანახია 2013 წლის 29 

აპრილს); 
142

 Kommersant.ru: Бидзина Иванишвили обработал "Стойленскую ниву", 2012 წლის 7 სექტემბერი, 

http://www.kommersant.ru/doc/2016783, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს); Declaration.ge: 

http://declaration.ge/csb/report/report.seam?id=44171&lang=2 (ნანახია 2013 წლის 5 მაისს); 

http://www.rbcdaily.ru/tek/562949985549074
http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2000/11846.shtml
http://channelenergy.ge/?cat=5
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=538426&app_id=616114
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=538426&app_id=616114
http://channelenergy.ge/?cat=5
http://futureproducts.com/
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=app&m=view_doc&doc_id=111865
http://www.kommersant.ru/doc/1887465
http://www.kommersant.ru/doc/2016783
http://declaration.ge/csb/report/report.seam?id=44171&lang=2
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მერიისგან 7 მილიონ აშშ დოლარად იყიდა. 2008 წელს კი კომპანიამ მიწა მერიას 17 

მილიონ აშშ დოლარად უკან დაუბრუნა.143  თებერვალში იაკობაშვილმა განაცხადა, 

რომ იგი აღნიშნული ტერიტორიის განვითარებას გეგმავდა, თუმცა გარიგება ჩავარდა  

და იგი არანაირ კრიმინალურ აქტივობაში ჩართული არ არის. 144  

ირაკლი ჩიქოვანი 

15 აპრილს ირაკლი ჩიქოვანი, რომელიც 2009 წლიდან საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე იყო, დაკავებული თანამდებობიდან გადადგა, 

თუმცა დღემდე რჩება ხუთკაციანი კომისიის წევრად.145 კომისიის სხდომებს ის 

ნოემბრიდან აღარ დასწრებია და, როგორც ჩანს, ამჟამად საქართველოს ფარგლებს 

გარეთ ცხოვრობს.146 

 

ჩიქოვანი კვლავაც ფლობს სარეკლამო სააგენტო „მაგი სტილ მედიას“ 42 პროცენტს და 

სამშენებლო კომპანიების „მაგი სტილისა“ და „ბედეგის“ მეწილედ რჩება.147 ჩიქოვანის 

ბიზნეს პარტნიორი, გიორგი გეგეშიძე, რომელიც „რუსთავი-2“-ის 9 პროცენტიანი 

წილის მფლობელია, ასევე ფლობს შპს „სამკუთხედს,“ რომელიც, თავის მხრივ, 

Outdoor.ge-ს 20 პროცენტის მფლობელია.148  

 

                                                 
143

 საია: „კითხვები რიყის შესახებ,“ http://gyla.ge/geo/blog?info=855, (ნანახია 2013 წლის 29 

აპრილს); 
144

 „ივერიონი“ (24.02.13): „დავით იაკობაშვილი რიყის ტერიტორიასთან დაკავშირებით რაიმე 

უკანონო სქემაში მონაწილეობას უარყოფს“.  http://www.iveroni.com.ge/2012-01-19-17-16-29/27368-

davith-iakobashvili-riyis-teritoriasthan-dakavshirebith-raime-ukanono-sqemashi-monatsileobas-

uaryofs.html?lang=ka-GE (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს). 
145

 „ლიბერალი“: „ირაკლი ჩიქოვანმა GNCC-ს თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა“, 2013 

წლის 14 აპრილი, http://www.liberali.ge/ge/liberali/news/114538/, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს). 
146

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“: „სამთვიანი შვებულება - 

მარეგულირებელი ორგანოს ხელმძღვანელი სამსახურში არ გამოდის“, 2013 წლის 31 იანვარი, 

http://www.transparency.ge/blog/samtviani-shvebuleba-maregulirebeli-organos-khelmdzghvaneli-

samsakhurshi-ar-gamodis, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს). 
147

 საქართველოს საჯარო რეესტრი: 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=465376&app_id=54

0650, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?state=search_by_name&value=%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83

%92%E1%83%98+%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=498344&app_id=57

5512, (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს); 
148

 საქართველოს საჯარო რეესტრი: 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=471180&app_id=54

6161, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=489908&app_id=56

6431, 

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=511167&app_id=58

2222 (ნანახია 2013 წლის 29 აპრილს). 

http://gyla.ge/geo/blog?info=855
http://www.iveroni.com.ge/2012-01-19-17-16-29/27368-davith-iakobashvili-riyis-teritoriasthan-dakavshirebith-raime-ukanono-sqemashi-monatsileobas-uaryofs.html?lang=ka-GE
http://www.iveroni.com.ge/2012-01-19-17-16-29/27368-davith-iakobashvili-riyis-teritoriasthan-dakavshirebith-raime-ukanono-sqemashi-monatsileobas-uaryofs.html?lang=ka-GE
http://www.iveroni.com.ge/2012-01-19-17-16-29/27368-davith-iakobashvili-riyis-teritoriasthan-dakavshirebith-raime-ukanono-sqemashi-monatsileobas-uaryofs.html?lang=ka-GE
http://www.liberali.ge/ge/liberali/news/114538/
http://www.transparency.ge/blog/samtviani-shvebuleba-maregulirebeli-organos-khelmdzghvaneli-samsakhurshi-ar-gamodis
http://www.transparency.ge/blog/samtviani-shvebuleba-maregulirebeli-organos-khelmdzghvaneli-samsakhurshi-ar-gamodis
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=465376&app_id=540650
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=465376&app_id=540650
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?state=search_by_name&value=%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98+%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?state=search_by_name&value=%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98+%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=498344&app_id=575512
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=498344&app_id=575512
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=471180&app_id=546161
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=471180&app_id=546161
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=489908&app_id=566431
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=489908&app_id=566431
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=511167&app_id=582222
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=511167&app_id=582222
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გეზი მდგრადი განვითარებისკენ? 

მარკეტინგის მენეჯერებისა და სარეკლამო სფეროში მომუშავე სპეციალისტების 

დიდი ნაწილი, რომელთაც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ 

ანგარიშის მომზადების პროცესში ესაუბრა, იზიარებს მოსაზრებას, რომ არსებული 

სარეკლამო ბაზარი საქართველოში მოქმედ ყველა მედიასაშუალებას ვერ გასწვდება. 

(საუბარია დაახლოებით 90 ტელე და რადიოარხზე, 65-მდე ბეჭდურ გამოცემასა და 

ახალი ამბების ათობით ონლაინ პორტალზე)149 

 

თუმცა, სარეკლამო სექტორში მოღვაწე ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელს 

განსხვავებული მიდგომა აქვს. „შეიძლება, ჩემი ნათქვამი მოულოდნელიც იყოს, 

მაგრამ რეკლამის დამკვეთთა და სარეკლამო სააგენტოების გადმოსახედიდან 

საქართველოში საკმარისი რაოდენობის სატელევიზიო არხი არ არის. კარგი იქნებოდა, 

გვქონოდა მესამე სოლიდური ტელევიზიაც. „რუსთავი-2“-ისა და „იმედის“ გარდა, 

არც ერთ არხს არ აქვს მაღალი რეიტინგი, ისინი ფართო აუდიტორიას ვერ იზიდავენ,“ 

- აცხადებს სარეკლამო კომპანიის წარმომადგენელი. 

 

ის, რომ პატარა არხების შემოსავლები არჩევნებამდე პერიოდში გაიზარდა, 

მთავრობის შეცვლის შემდეგ კი მალევე შემცირდა, შეიძლება ჯანსაღი განვითარების 

დასაწყისად აღვიქვათ. არსებული დინამიკა მიგვანიშნებს, რომ სარეკლამო 

დანახარჯები პოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით აღარ ნაწილდება და 

მედიაში რეკლამის განთავსება ბაზრის ინდიკატორებისა და რეიტინგების 

გათვალისწინებით ხდება.  

 

2013 წელს მსოფლიოში სარეკლამო დანახარჯების 4.1 პროცენტიანი ზრდაა 

მოსალოდნელი. ZenithOptImedia-ს პროგნოზით, განსაკუთრებით განვითარებადი 

ქვეყნების ბაზრები გაიზრდება (საშუალოდ 8 პროცენტით). განვითარებული ბაზრები 

კი ევროზონის კრიზისის გამო მხოლოდ 1 პროცენტით გაიზრდება.150 

საქართველოში მარკეტინგის სპეციალისტები და გაყიდვების მენეჯერები ერთ 

რამეზე თანხმდებიან: სავარაუდოდ, საქართველო ვერ შეძლებს ფეხი აუწყოს 

გლობალურ ტენდენციას და წელს სარეკლამო ბაზარი გააფართოოს. სპეციალისტები 

                                                 
149

 პრესა: 48 გაზეთი, 18 ჟურნალი. IREX-ის მედიის მდგრადობის ინდექსი 2013, გვ. 162. 

http://www.irex.org/sites/default/files/u105/EE_MSI_2013_Georgia.pdf (ნანახია 2013 წლის 21 მაისს); 

მაუწყებლები: 90 სამაუწყებლო ლიცენზია (წყარო: GNCC 2012 წლის ივნისი) 

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5706 (ნანახია 2013 წლის 21 მაისს). 
150

 ბერნარდი, ჯონათანი: Zenith Optimedia პროგნოზირებს 4.1% ზრდას გლობალურ სარეკლამო 

დანახარჯებში 2013 წელს, 2012 წლის 3 დეკემბერი, 
http://www.zenithoptimedia.com/zenith/zenithoptimedia-forecasts-4-1-growth-in-global-adspend-in-2013 

(ნანახია 2013 წლის 29 აპრილი).  

 

http://www.irex.org/sites/default/files/u105/EE_MSI_2013_Georgia.pdf
http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5706
http://www.zenithoptimedia.com/zenith/zenithoptimedia-forecasts-4-1-growth-in-global-adspend-in-2013
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2013 წელს ქართული სარეკლამო ბაზარზე კერძო სექტორის დანახარჯების კლებას 

ელიან იმ მიზეზით, რომ წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში კომპანიებმა 

შეკვეცეს სარეკლამო ბიუჯეტები და შემცირდა ეკონომიკური ზრდაც. ახლა ბევრია 

დამოკიდებული იმაზე, თუ როდის ირწმუნებენ ადგილობრივი და საერთაშორისო 

ინვესტორები, რომ საქართველოში ბიზნესის განვითარებისთვის სტაბილური 

გარემოა შექმნილი. როგორც კი კერძო სექტორში ინვესტიციები მოიმატებს, 

სარეკლამო დანახარჯებიც გაიზრდება. 

 

სანამ სარეკლამო სექტორი არ გაიზრდება ბევრ მედიასაშუალებას მძიმე საბაზრო 

გარემოსთან შეგუება და შემოსავლის ახალ წყაროების ძიება მოუწევს. სარეკლამო 

დანახარჯების შეჩერებული ზრდის გამო, მომავალ ორ წელიწადში სარეკლამო 

ბაზარი, სავარაუდოდ, კონსოლიდაციას განიცდის.  
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