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შესავალი

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” აგრძელებს სარეკლამო ბაზრის შესწავლას. 
წინა ანგარიში 2017 წლის მარტში გამოქვეყნდა და ძირითადად 2016 წლის  ტენდენციები იყო 
მიმოხილული.1 მიმდინარე კვლევა კი 2017 წლის სარეკლამო ბაზრის გამოწვევებსა და პრობლემებს 
ეხება და მიმოიხილავს ტელევიზიისა და რადიოს  2018 წლის 3 კვარტლის მონაცემებსაც. 
ანგარიში ასევე შეისწავლის ონლაინ გამოცემების და  გარე სარეკლამო ბაზარზე არსებულ 
მდგომარეობას და თვითმმართველობის არჩევნების დროს წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური 
რეკლამის ტელევიზიების მიხედვით გადანაწილების საკითხს.

წინამდებარე კვლევა მნიშვნელოვანია მედია გარემოს შეფასებისათვის, ვინაიდან  სარეკლამო 
შემოსავლების ოდენობა პირდაპირ კავშირშია მედიის მდგრადობასთან. დამოუკიდებელ, 
ფინანსურად ძლიერ მედიასა და პლურალისტურ მედიაგარემოს ქვეყნის დემოკრატიულ 
განვითარებაში გარდამტეხი როლი აკისრია. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ საქართველოში მედიის 
უმეტესობა ვერ შედგა ბიზნესად და კვლავ არაერთი სიძნელის წინაშე დგას.

სარეკლამო ბაზრის შესაფასებლად, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ” შეისწავლა 
მაუწყებლების მიერ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში (GNCC)2 დეკლარირებული ხარჯები. 
ჩატარდა ათეულობით ინტერვიუ  ტელეკომპანიების, რადიოებისა და ონლაინ გამოცემებისს 
ხელმძღვანელ პირებთან, სარეკლამო სააგენტოებთან, აუდიტორიის გამზომი კომპანიების 
წარმომადგენლებთან, კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასა და   დარგის სპეციალისტებთან. 
კვლევაში გამოყენებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები.

1 მედია სარეკლამო ბაზარი ცვლილებები და გამოწვევები 2016 წელს, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველო”, 30.03.2017, https://www.transparency.ge/ge/blog/media-sareklamo-bazari-tsvlilebebi-
da-gamotsvevebi-2016-tsels 
2 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია,  https://analytics.gncc.ge/ 
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ძირითადი მიგნებები

• 2017 წელს ტელეკომპანიების ჯამური შემოსავალი3 მცირედით, 0.6 მლნ ლარით გაიზარდა, 
და ჯამში 97.5 მლნ ლარი შეადგინა; 4

• თუმცა ტელეკომპანიების 2017 წლის შემოსავალი აღებული დოლარში 2.3 მლნ შემცირდა. 
დოლარში შემოსავლების დათვლა მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ბოლო წლებში როგორც 
მაუწყებლები, ასევე სარეკლამო სააგენტოები და განსაკუთრებით მსხვილი უცხოური რეკლამის 
განმათავსებლები შესაბამის სარეკლამო ბიუჯეტს დოლარში ითვლიდნენ;  

• სატელევიზიო სარეკლამო შემოსავლებმა (სარეკლამო შემოსავლებში დათვლილია რეკლამის 
და სპონსორობის ხარჯები) 2017 წელს 69.2 მლნ ლარამდე შეადგინა, რაც წინა წელს მიღებულ 
შემოსავალთან შედარებით დაახლოებით 14.1 მლნ ლარით (16.9% -ით) ნაკლებია5.

• რეგიონული ტელევიზიების საერთო შემოსავალმა 2017 წელს 2.8 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 
წინა წელთან შედარებით 0.6 მლნ ლარით ნაკლებია; 

• რეგიონული მაუწყებლების6 სარეკლამო შემოსავლები 2016 წელთან შედარებით 0.4 მლნ 
ლარით შემცირდა და 1.7 მლნ ლარი  შეადგინა; 

• 2017 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური რეკლამის სახით ტელევიზიებმა 6 მლნ 
ლარამდე შემოსავალი მიიღეს, რომლიდაც 58% ტელეკომპანია “იმედის” ჰოლდინგში 
განთავსდა, ხოლო 16% “რუსთავი 2”-ზე;

•  მმართველი პარტია “ქართული ოცნება” რეკლამას ძირითადად ტელეკომპანია “იმედზე” 
ანთავსებდა, მაშინ როცა “ნაციონალური მოძრაობა” - “რუსთავი 2”-ზე, ხოლო “პატრიოტთა 
ალიანსი” - “ობიექტივზე”.

• თბილისში გარე რეკლამის ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობა 2 კომპანიას “აუთდორ.
ჯისა” და “სმოდ ედვერთაისინგს” უჭირავს, რომელსაც ერთი და იგივე დირექტორი ჰყავს. 
გარე რეკლამის შემოსავლები გასულ წელთან შედარებით არ შეცვლილა და ბოლო წლებში 
სტაბილურად, დაახლოებით 4.8 მლნ დოლარს შეადგენს. 

• ყველაზე მზარდი ონლაინ სარეკლამო ბაზარია, თუმცა ადგილობრივი ვებგვერდების 
წარმომადგენლები “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოსთან” შემოსავლების 
შემცირების შესახებ საუბრობენ. თანხები, სავარაუდოდ, უცხოურ ვებპლატფორმებზე მიდის.

• წინა წელთან შედარებით 14%-ით შემცირდა რადიო სარეკლამო ბაზარი და 8.7 მლნ ლარი 
შეადგინა.

3 ჯამური შემოსავალი მოიცავს შემდეგი ტიპის შემოსავლებს: განცხადებები, ვებ-ბანერით მიღებული 
შემოსავალი, ინტერაქტივიკონტენტის რეალიზება, მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა, პროდუქტის 
განთავსება (Product Placement), რეკლამა, საეთერო დროის გაყიდვა, სახელმწიფო დაფინანსება, 
სპონსორობა, სხვა არასამაუწყებლო, სხვა პირების შემოწირულობა, ტელეშოფინგი, ტექნიკური მომსახურება, 
სხვა სამაუწყებლო და სხვა შემოსავალი
4 მონაცემები დათვლილია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოსავლის გარეშე
5 მონაცემები დათვლილია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარეკლამო შემოსავლების ჩათვლით
6 ადგილობრივი ტელევიზიები, რომლებიც გაერთიანებულები არიან სხვადასხვა რეგიონულ მაუწყებელთა 
ასოციაციებში ან მაუწყებლობენ რეგიონებში
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სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვა

დღეისათვის საქართველოში ყველაზე მეტი მაყურებელი ტელევიზიას ჰყავს და შესაბამისად, 
მთავარ გავლენიან მედიასაშუალებად რჩება.

 

სარეკლამო და პიარ კომპანია ZenithOptimedia-ს ინფორმაციით,7 რომელსაც მსოფლიოს 70-
ზე მეტ ქვეყანაში აქვს წარმომადგენლობა, 2017 წელს ქართული სარეკლამო ბაზრის ჯამური 
მოცულობა 48.4 მლნ დოლარამდეა, საიდანაც სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის წილი 73%-ია. 

7 https://www.zenithmedia.com 

https://www.zenithmedia.com
https://www.zenithmedia.com
https://www.zenithmedia.com
https://www.zenithmedia.com
https://www.zenithmedia.com
https://www.zenithmedia.com
https://www.zenithmedia.com
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მათივე მონაცემებით, მთლიანი სარეკლამო ბაზარი 2016 წელთან შედარებით, 2017 წელს ჯამში 
1%-ით გაიზარდა,  2018 წლის პროგნოზით კი მთლიანი სარეკლამო ბაზარი 5%-ით გაიზრდება 
და 51 მლნ დოლარს შეადგენს.8

ნიშანდობლივია, რომ ხელისუფლების მიერ ბიზნესისთვის დაწესებული ნებისმიერი შეზღუდვა, მათ 
მიერ რეკლამისთვის დახარჯული თანხის კლებაზე აისახება. მაგალითად, 2017 წელს ონლაინ 
სესხებისთვის დაწესებულმა შეზღუდვებმა,9 ამ მიმართულებით რეკლამის 80%-ით შემცირება 
გამოიწვია.10

აღსანიშნავია, რომ მთავრობის ე.წ. “ლარიზაციის პოლიტიკის”11 თანახმად, 2017 წლის 1 
ივლისიდან მედიასაშუალებებს რეკლამის დოლარში გაყიდვა აეკრძალათ, რასაც მათი თქმით, 
სარეკლამო ბაზარზე განსაკუთრებული პრობლემები არ შეუქმნია. 

8   ZenithOptimedia,  იანვარი-მაისი, 2018
9   https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA 
10 ZenithOptimedia,  იანვარი-მაისი, 2018 
11 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის 
თაობაზე, 29.12.2016,  https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243 

https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://www.youtube.com/watch?v=_oyhDg6gXRA
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13243
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2. სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარი

ბოლო პერიოდის კვლევების მიხედვით, საქართველოში ტელევიზიის პოპულარობა იკლებს, 
თუმცა პოლიტიკური მოვლენებისა და მიმდინარე ამბების შესახებ ინფორმაციის მიღების მთავარ 
წყაროდ  რჩება.12 შესაბამისად, ტელევიზია სარეკლამო ბაზრის ყველაზე დიდი მოთამაშეა.

მაღალ რეიტინგულ ტელევიზიებს შორის “რუსთავი 2” და ტელეკომპანია “იმედი” არიან. თუ 
ბოლო წლებში “რუსთავი 2” რეიტინგებში ლიდერ ტელევიზიად რჩებოდა, 2017 წელს “იმედმა” 
“რუსთავი 2”- ის გაუსწრო.13

12 NDI-ს კვლევები ხორციელდება ბრიტანეთის მთავრობის aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და ატარებს 
CRRC საქართველო
13 კომპანია “თი-ვი ემ-არ საქართველო“ ნილსენის სატელევიზიო აუდიტორიის გაზომვების ოფიციალური 
ლიცენზირებული პარტნიორია და აწვდის სატელევიზიო ბაზარს აუდიტორიის გაზომვის შედეგებს, http://
www.tvmr.ge/ 

http://www.tvmr.ge/
http://www.tvmr.ge/
http://www.tvmr.ge/
http://www.tvmr.ge/
http://www.tvmr.ge/
http://www.tvmr.ge/
http://www.tvmr.ge/
http://www.tvmr.ge/
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2017 SHR%

წყარო: "თი-ვი ემ-არ საქართველო";  სამიზნე აუდიტორია: 18+;  დღის მონაკვეთი: 02:00:00-25:59:590 5 10 15 20 25 30

მუზიკ ბოქსი

კავკასია

იბერია

აჭარა

ტვ პირველი

მაესტრო

მარაო

1 არხი

კომედი არხი

ჯი-დი-ეს

რუსთავი 2

იმედი            28.08%

                 26.76%

              5.61%

     3.86%

    3.63%

          2.19%

         2.06%

       1.83%

    1.14%

   0.9%

   0.86%

0.42%

              5.28%

             5.04%

     1.06%

   0.73%

   0.68%

 0.41%

 0.39%

 0.34%

0.21%

0.17%

0.16%

0.08%

AMR%
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2.1 სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის გამჭვირვალობა
მაუწყებლების შემოსავლების შესახებ მონაცემები კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (GNCC) 
ვებგვერდზე საჯაროდ ხელმისაწვდომია,14 თუმცა დღემდე უცნობი რჩება ვინ უკვეთავს რეკლამას 
მაუწყებლებს. 2013 წელს ძალაში შესული ცვლილებებით,15 მაუწყებლებს არა მხოლოდ 
სარეკლამო შემოსავლები, არამედ იმ პირების იდენტიფიცირებაც უნდა მოეხდინათ ვისგანაც 
7 ათას ლარზე მეტი ღირებულების შემოსავალი ან მომსახურება მიიღეს. თუმცა ტელევიზიების 
ნაწილი და კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ვერ შეთანხმდნენ ფინანსური ინფორმაციის 
მარეგულირებლისათვის წარსადგენი ანგარიშგების ფორმებზე და დავა სასამართლოში 
გაგრძელდა. მაუწყებლების რეკლამის დამკვეთების გაუმჭვირვალობის საკითხი, ამერიკის 
სახელმწიფო დეპარტამენტის 2017 წლის ანგარიშშიც კრიტიკულადაა შეფასებული.16

2.2. ცვლილებები სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარზე
2017 წელს სარეკლამო ბაზარზე ორ ყველაზე დიდ მოთამაშეს მედია ჰოლდინგ “იმედსა”  (რომლის 
შემადგენლობაში შედის ასევე: “მაესტრო” და GDS) და “რუსთავი 2-ს” (რომლის შემადგენლობაში 
შედის: “მარაო” და “კომედი არხი”) შორის მოლაპარაკებები შედგა და 16 იანვრიდან მათ 
რეკლამას ერთი კომპანია “ინტერ მედია”17 ყიდდა. ეს კომპანია ასევე ყიდდა “კავკასიისა” და 
ტვ “პირველის” რეკლამის ნაწილს. შესაბამისად, სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარზე “ინტერ 
მედიამ” ფაქტობრივად მონოპოლისტური მდგომარეობა მოიპოვა, რამაც ZenithOptimedia-ს 
ინფორმაციით,  სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარზე ფასები 36%-ით გაზარდა. 

14 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, https://analytics.gncc.ge/ 
15 მაუწყებლობის შესახებ კანონი, მუხლი 70, პუნქტი 4-4¹-4²; https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/32866 
16 ადამიანის უფლებების შესახებ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის 2017 წლის  ანგარიში, https://
www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277167#wrapper  
17 http://go.on.ge/8fg 
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2018 წლის დასაწყისში კი ტელევიზიებმა გადაწყვიტეს რეკლამა კვლავ ცალკ-ცალკე გაეყიდათ. 
ტელეკომპანია “იმედი” დაშლის მიზეზად ტელევიზიის გაზრდილ რეიტინგს, შიდა გაყიდვების 
მოქნილი და ეფექტური სისტემის შექმნას და გაყიდვების ამ მოდელის სიიაფეს უკავშირებს. 
დღეს “იმედის” სარეკლამო დროს ტელეკომპანიის  კომერციული დეპარტამენტი ყიდის. “ინტერ 
მედია” ჰოლდინგ “რუსთავი 2”-ის (“მარაოსა” და “კომედი არხის” ჩათვლით) სრული დროის, 
ასევე, “კავკასიის”, ტვ “პირველის”, “იბერიის” და “მიუზიკ ბოქსის” დროის ნაწილის გაყიდვებს 
ხელმძღვანელობს. მას ზურაბ გუმბარიძე, ირაკლი ბურძგლა და მიხეილ მშვილდაძე ფლობენ.18 
საბოლოო ჯამში, ბაზრის ნახევარზე მეტს, 52%-ს ტელეიმედი ყიდის, 45 % - “ინტერ მედია”.19

2.3. სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის კლება
2017 წელს წინა წელთან შედარებით ტელეკომპანიების საერთო შემოსავალი მცირედით, 0.6 
მლნ ლარით გაიზარდა და ჯამში 97.5 მლნ ლარი შეადგინა.20 

სარეკლამო შემოსავლები21 69.2 მლნ ლარამდე არის, რაც წინა წელს მიღებულ შემოსავალთან 
შედარებით დაახლოებით 14.1 მლნ ლარით ნაკლებია.22 შესაბამისად, 2017 წელს ლარში 
სარეკლამო შემოსავლები დაახლოებით 16.9%-ით შემცირდა.

2017 წელს თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა, შესაბამისად მნიშვნელოვანია 
გავითვალისწინოთ პოლიტიკური რეკლამისთვის დახარჯული თანხაც. სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურისა და ცესკო-ს მონაცემებით, პარტიების მიერ გაწეულმა ხარჯმა დაახლოებით 6 მლნ 
ლარი შეადგინა.23 პოლიტიკური რეკლამის გარეშე 2017 წლის სარეკლამო შემოსავალი ლარში 
63.2 მლნ გამოვა, რაც 2016 წლის პოლიტიკური რეკლამის (9 მლნ ლარი) გარეშე დათვლილ 
სარეკლამო შემოსავლებზე 11.1 მლნ ლარით ნაკლებია.24

18 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, https://tinyurl.com/yambxr23 
19 ZenithOptimedia,  იანვარი-მაისი, 2018
20 მონაცემები არ მოიცავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოსავლებს
21 სარეკლამო შემოსავლებში დათვლილია რეკლამისა და სპონსორობის ჯამი
22 მონაცემები მოიცავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარეკლამო შემოსავლებსაც
23 მონაცემები დათვლილია პოლიტიკური პარტიების მიერ აუდიტის სამსახურში წარდგენილი 
დეკლარაციების და ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან მიღებული მონაცემების მიხედვით. რადგანაც 
დეკლარაციების ნაწილი არასათანადოდ არის შევსებული, ამიტომ თანხაში შეიძლება იყოს მცირედი 
ცდომილება.
24 მედია სარეკლამო ბაზარი ცვლილებები და გამოწვევები, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველო”, 30.03.2017, https://www.transparency.ge/ge/blog/media-sareklamo-bazari-tsvlilebebi-
da-gamotsvevebi-2016-tsels 
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2016 წელთან შედარებით, 2017 წელს მკვეთრადაა შემცირებული “რუსთავი 2”-ის სარეკლამო 
შემოსავალი. 14 მილიონიანი სარეკლამო კლებიდან, უდიდესი წილი - 9.8 მლნ ლარი 
ტელეკომპანია “რუსთავი 2”-ზე მოდის. “რუსთავი 2”-ის სარეკლამო შემოსავალი 2016 წელს 
38.4 მლნ ლარი იყო, ხოლო 2017 წელს ეს მონაცემი 28.6 მლნ ლარს შეადგენს. 2017 წელს  
“იმედის” სარეკლამო შემოსავალი მხოლოდ  1.4 მლნ ლარით შემცირდა. მიუხედავად ამისა, 
სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის ყველაზე მსხვილ მოთამაშეებად კვლავ “რუსთავი 2” და 
“იმედი” რჩებიან. მათ მთელი სარეკლამო ბაზრის 75%-ზე მეტი უჭირავთ.

ტელეკომპანიების შემოსავალი რეკლამიდან და სპონსორობიდან

2016
(მლნ ლარი)

2016
(მლნ დოლარი)

2017
(მლნ ლარი)

2017 
(მლნ დოლარი)

იანვარი 3.4 1.4 4.5 1.7

თებერვალი 4.3 1.7 3.2 1.2

მარტი 6.3 2.6 5.0 2.0

აპრილი 6.6 2.9 5.1 2.1

მაისი 7.4 3.4 5.6 2.3

ივნისი 7.1 3.3 5.8 2.4

ივლისი 5.9 2.5 5.0 2.1

აგვისტო 3.0 1.3 3.1 1.3

სექტემბერი 9.4 4.1 5.7 2.3

ოქტომბერი 9.4 4.0 8.8 3.5

ნოემბერი 8.8 3.5 7.8 2.9

დეკემბერი 11.7 4.4 9.6 3.7

ჯამი 83.3 35.1 69.2 27.5

*ცხრილი მოიცავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარეკლამო შემოსავლებსაც
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 5 ყველაზე შემოსავლიანი ტელეკომპანია (2017 წელი)

ტელევიზიები სარეკლამო 
შემოსავალი 

(მლნ ლარი)

სარეკლამო 
შემოსავალი 

(მლნ დოლარი)

საერთო 
შემოსავალი 

(მლნ ლარი)

საერთო 
შემოსავალი 

(მლნ დოლარი)

რუსთავი 2 28.6 11.4 32.3 12.8

იმედი 23.4 9.3 26.9 10.6

იბერია TV 3 1.2 3 1.2

ტვ პირველი 2.4 0.9 2.5 1

სილქნეტი 2.0 0.8 3.3 1.3

ტელევიზიების შემოსავლები 2013-2017 წლები

წელი საერთო 
შემოსავალი

(მლნ ლარი)

საერთო 
შემოსავალი

(მლნ დოლარი)

სარეკლამო 
შემოსავალი 

(მლნ ლარი)

სარეკლამო 
შემოსავალი

(მლნ დოლარი)

2013 74.9 45.0 66.0 39.6

2014 94.6 53.3 84.0 47.3

2015 86.1 37.9 72.6 31.9

2016 96.9 40.9 81.4 34.4

2017 97.5 38.6 68.4 27.2

*მონაცემები არ მოიცავს საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს შემოსავლებს
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მიუხედავად სარეკლამო ბაზრის კლებისა, არის ტელეკომპანიები, რომელთა შემოსავალიც 
სტაბილურად იზრდება. მაგალითად, ტვ“პირველის” სარეკლამო შემოსავალი, წინა წელთან 
შედარებით, 2017 წელს თითქმის გაორმაგებულია.

ცალკე უნდა აღინიშნოს ტელეკომპანია “ობიექტივი”, რომლის შემოსავლის ნახევარზე მეტს 
შემოწირულობა წარმოადგენს. 2017 წელს მთლიანი შემოსავლის (1 მლნ 469 ათასი) ნახევარზე 
მეტი 807 ათასი ლარი შემოწირულობას ეჭირა. 2013-2017 წლებში ჯამში ტელევიზიამ 2.2 მლნ 
ლარზე მეტი შემოწირულობა მიიღო.

2.4 კვარტალური შემოსავალი
მიმდინარე წლის ტენდენციის სანახავად, საინტერესოა 2018 წლის  კვარტლის (იანვარი-
სექტემბერი) სარეკლამო ბაზრის შემოსავლების 2017 წლის იმავე პერიოდის შემოსავლებთან 
შედარება.

2018 წლის ცხრა თვის მონაცემებით, სარეკლამო შემოსავლები 2017 წლის იმავე პერიოდთან 
შედარებით 1.3 მლნ ლარით არის შემცირებული. 

 2018 წლის 3 კვარტლის შემოსავლები ტელევიზიაში

წელი (3 კვარტალი) რეკლამა/სპონსორობა(GEL)

2017 წელი                                                                                                                        43.1

2018 წელი                                                                                                          41.8
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3. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პოზიცია - გაიზარდა 
თუ შემცირდა სარეკლამო ბაზარი

სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის გაზრდა/შემცირების საკითხი ბოლო პერიოდში აქტუალური 
თემა იყო, რასაც თან ახლდა მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი საკამათო ცვლილებების 
განხილვა.25 საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის მიღებიდან მეორე 
დღეს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ რეკლამის ანგარიში გამოაქვეყნა.26 კომისიამ 
აღნიშნა, რომ მართალია 2017 წელს სარეკლამო ბაზარი საქართველოში შემცირდა, თუმცა 
ალტერნატიული ანალიზის საფუძველზე სარეკლამო ბაზარი სტაბილური და მზარდია. 

კომისიამ რეკლამის დამკვეთი კომპანიებიდან გამოითხოვა გაწეული სარეკლამო მომსახურების 
ხელშეკრულებები, ხოლო ტელეკომპანიებიდან - ინფორმაცია შესაბამის დამკვეთ კომპანიაზე 
გაყიდული სარეკლამო დროიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ. აღნიშნული დოკუმენტების 
ანალიზის შედეგად, კომისიამ დაადგინა, რომ სარეკლამო თანხების დაახლოებით 27% 
ტელეკომპანიების მიღმა, შუამავალ კომპანია, “ინტერ მედიაში” დარჩა27. 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის შეფასებით, “რუსთავი 2”-ის და “იმედის” ჰოლდინგს იგივე 
პრინციპით რომ გაეყიდა რეკლამა როგორც ამას 2016 წელს აკეთებდნენ, ნაცვლად მიღებული 
60 მლნ ლარისა 2017 წელს 75  მლნ ლარს მიიღებდნენ. შედეგად ტელეკომპანიების სარეკლამო 
შემოსავალი ნაცვლად 14%-ით შემცირებისა, 3 %-ით გაიზრდებოდა.

“ინტერ მედიის” წარმომადგენელმა, რომელიც “რუსთავი 2”-სა და “იმედის” რეკლამას ყიდდა, 
ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კომპანიაში მთლიანი 
სარეკლამო შემოსავლიდან დაახლოებით 27% რჩებოდა არასწორია და პროცენტულად კომპანიის 
შემოსავალი დაახლოებით 6%-ს შეადგენდა. 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ალტერნატიულ კვლევაში ამტკიცებს, რომ “რუსთავი 2” 
-მა 2015 და 2017 წლებში 10 მლნ შემოსავალი არ აჩვენა. მათი განმარტებით, სარეკლამო 
შემოსავლების ანალიზის სამართლებრივი შეფასების გაკეთება სამართალდამცავი ორგანოების 
კომპეტენციაა და არა კომისიის.28

GNCC-ის მიერ დათვლილი სარეკლამო შემოსავლები ასე გამოიყურება:

25 “რა იცვლება „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში და როგორ წარიმართა ცვლილებების 
ინიცირებისა და განხილვის პროცესი”, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”, 10.07.2018, 
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-
rogor-carimarta-cvlilebebis 
26 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012-2017 წლების სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის ანალიზი, 
https://www.gncc.ge/uploads/other/3/3001.pdf 
27 “ინტერმედია” 2017 წელს “იმედისა” და “რუსთავი 2”-ს სარეკლამო დროს ყიდდა
28 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წერილი, 25.09.2018
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*წყარო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია;  *თანხა მოცემულია მლნ ლარში.
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4. “რუსთავი 2”-ის ფინანსური პრობლემები

2017 წლის განმავლობაში ქვეყნის ყველაზე დიდი ოპოზიციური ტელევიზიის ფინანსური 
პრობლემების შესახებ ინფორმაცია არაერთხელ გავრცელდა. გამოცხადდა რეორგანიზაცია29 
“რუსთავი 2”-ში, “მარაოსა” და “კომედი არხზე”. პერიოდულად ვრცელდებოდა ცნობები 
ტელევიზიიდან თანამშრომელთა წასვლისა და თანამშრომელთა მიმართ არსებული ფინანსური 
დავალიანების შესახებ. გენერალურმა დირექტორმა, ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ თუ ფინანსურ 
პრობლემებს ვერ მოაგვარებდა, თანამდებობიდან გადადგებოდა.30

ჩვენთან ინტერვიუში “რუსთავი 2”-ის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მთავარი პრობლემა  
“რუსთავი 2”-ის მფლობელობასთან დაკავშირებული სასამართლო დავაა. ერთი მხრივ ამ 
დაუსრულებელი დავის გამო რეკლამის დამკვეთისთვის “რუსთავი 2”-ს არასტაბილური კომპანის 
იმიჯი აქვს, მეორე მხრივ კი მძიმე ტვირთად აწევს ტელევიზიის ქონებაზე დადებული ყადაღა.31 

29 http://go.on.ge/b15 
30 http://go.on.ge/d4b 
31 http://rustavi2.ge/ka/news/61505 

http://go.on.ge/b15
http://go.on.ge/b15
http://go.on.ge/b15
http://go.on.ge/b15
http://go.on.ge/b15
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http://go.on.ge/d4b
http://go.on.ge/d4b
http://go.on.ge/d4b
http://go.on.ge/d4b
http://go.on.ge/d4b
http://go.on.ge/d4b
http://go.on.ge/d4b
http://go.on.ge/d4b
http://go.on.ge/d4b
http://go.on.ge/d4b
http://rustavi2.ge/ka/news/61505
http://rustavi2.ge/ka/news/61505
http://rustavi2.ge/ka/news/61505
http://rustavi2.ge/ka/news/61505
http://rustavi2.ge/ka/news/61505
http://rustavi2.ge/ka/news/61505
http://rustavi2.ge/ka/news/61505
http://rustavi2.ge/ka/news/61505
http://rustavi2.ge/ka/news/61505
http://rustavi2.ge/ka/news/61505
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5. რეკლამა წინასაარჩევნო პერიოდში

2017 წელს საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართა, რამაც საშუალება მისცა 
ტელევიზიებს პოლიტიკური პარტიების მხრიდან რეკლამის სახით დამატებითი სოლიდური 
შემოსავლები მოეზიდათ - ჯამში 6 მლნ ლარამდე. პოლიტიკური რეკლამის სახით  ყველაზე მეტი 
თანხა “იმედის” ჰოლდინგმა მიიღო, მას  “რუსთავი 2” მოსდევს.32

წარმოდგენილი მონაცემების საფუძველზე დგინდება, რომ პარტიების ნაწილს, როგორც მმართველ, 
ასევე ოპოზიციურ პარტიებს, საკუთარი ფავორიტი ტელევიზიები აქვთ, სადაც წინასაარჩევნოდ 
რეკლამას ანთავსებენ. მაგალითად,  თუ “ქართული ოცნება” რეკლამას ძირითადად “იმედს” 
უკვეთავს, “ნაციონალურ მოძრაობა” რეკლამას “რუსთავი 2”-ში, ხოლო “პარტიოტთა ალიანსი” 
- “ობიექტივში” ანთავსებს.  

32 მონაცემები დათვლილია პოლიტიკური პარტიების მიერ აუდიტის სამსახურში წარდგენილი 
დეკლარაციების და ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან მიღებული მონაცემების მიხედვით. რადგანაც 
დეკლარაციების ნაწილი არასათანადოდ არის შევსებული, ამიტომ თანხაში შეიძლება იყოს მცირედი 
ცდომილება.
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პარტიების მიერ კონკრეტულ ტელევიზიებში განხორციელებული სარეკლამო დაკვეთები ხაზს 
უსვამს ქვეყანაში არა მხოლოდ პოლიტიკურ, არამედ სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარზე არსებულ 
პოლარიზაცია/პოლიტიზაციას. 

0 50000010000001500000200000025000003000000

სხვაობიექტივიიმედი/მაესტრორუსთავი 2

პატრიოტთა ალიანსი

ქართული ოცნება

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
    45 1135

81 459

                    3 223 620

801887

    74 700

17 076

*თანხა მოცემულია ლარში
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6. საზოგადოებრივი მაუწყებელი

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2017 წლის სარეკლამო შემოსავლები, 2016 წელთან შედარებით, 
მნიშვნელოვნად შემცირებულია.

აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს 2016-2017 წლებში სარეკლამო შემოსავალი საერთოდ არ 
ჰქონდა. 

ნიშანდობლივია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის 
ტელევიზიისა და რადიო შემოსავლებით  ქვეყანაში ყველაზე მდიდარი ტელევიზიაა. სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან მიღებული გარანტირებული დაფინანსებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
შემოსავლები რამდენიმე მილიონით აღემატება კერძო ტელევიზიების შემოსავლებს: 
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საკანომდებლო ცვლილებები მაუწყებლობის შესახებ კანონში 2018 წლის დასაწყისში33 შევიდა, 
რომლითაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს გაუორმაგდა კომერციული რეკლამის განთავსების დრო 
და ასევე, გაფართოვდა სპონსორობის განთავსების ფარგლები. ცვლილებებს ტელევიზიებისა და 
სამოქალაქო სექტორის უმრავლესობა  ეწინააღმდეგებოდა და მსჯელობა მკვეთრი დაპირიპირების 

33 რა იცვლება „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში და როგორ წარიმართა ცვლილებების 
ინიცირებისა და განხილვის პროცესი, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”, https://www.
transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-
cvlilebebis 
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https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis
https://www.transparency.ge/ge/blog/ra-icvleba-maucqeblobis-shesaxeb-sakartvelos-kanonshi-da-rogor-carimarta-cvlilebebis


22

ფონზე მიმდინარეობდა. შემოთავაზებულ ცვლილებებს ვეტო დაადო პრეზიდენტმაც, თუმცა 
პარლამენტმა ვეტო დაძლია და კანონი ძალაში შევიდა34.  

შედეგად, კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში წარდგენილი მონაცემების მიხედვით, 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეკლამა/სპონსორობის ოდენობა 2018 წლის სამი კვარტლის 
მონაცემებით 2017 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვნად, თითქმის 2 მილიონი 
ლარით გაიზარდა. 35

34 http://go.on.ge/ecw 
35 მონაცემები არ მოიცავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მონაცემებს

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 3 კვარტლის შემოსავალი (ლარი)

2018 წელი2017 წელი

რეკლამა/
სპონსორობა

500 239

            2 450 112

http://go.on.ge/ecw
http://go.on.ge/ecw
http://go.on.ge/ecw
http://go.on.ge/ecw
http://go.on.ge/ecw
http://go.on.ge/ecw
http://go.on.ge/ecw
http://go.on.ge/ecw
http://go.on.ge/ecw
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7. რეგიონული მედია

რეგიონური მედიის შემოსავლები36 რეკლამიდან და სპონსორობიდან 2018 წლის პირველ, მეორე 
და მესამე კვარტლებში 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 145 ათასი ლარით 
შემცირდა. რაც შეეხება იმავე პერიოდის საერთო შემოსავლებს, 305 ათას ლარზე მეტითაა 
შემცირებული.

რეგიონული მედიისთვის არც 2017 წელი იყო შემოსავლიანი. შემოსავალმა მნიშვნელოვნად 
დაიკლო, ხოლო რეკლამა/სპონსორობით მიღებული შემოსავლები ლარში 22%-ით შემცირდა.

36 ადგილობრივი ტელევიზიები, რომლებიც გაერთიანებულები არიან სხვადასხვა რეგიონულ მაუწყებელთა 
ასოციაციებში ან მაუწყებლობენ რეგიონებში.

რეგიონული მედიის შემოსავლები (ლარი)

0 200000 400000 600000 800000 10000001200000

სხვარეკლამა/სპონსორობა

2018 
(I-III კვარტალი)

2017 
(I-III კვარტალი)

         1 131 811

851 383

           986 398

691 337

წელი 2016 
(მლნ ლარი)

2016 
(მლნ დოლარი)

2017 
(მლნ ლარი)

2017 
(მლნ დოლარი)

ჯამი 3.4 1.4 2.8 1.1

რეკლამა/ 
სპონსორობა

2.1 0.9 1.7 0.7
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რეკლამა/სპონსორობის შემოსავლების მხრივ რეგიონულ ტელევიზიებში ტელერადიოკომპანია 
“ოდიში” ლიდერობს, 2017 წლის ხუთეული  შემოსავლების მიხედვით კი ასე გამოიყურება:

რეგიონული მედიის მნიშვნელოვან პრობლემად აუდიტორიის კვლევა რჩება, რომელიც 
ფაქტობრივად არ იზომება. შესაბამისად, არ არსებობს  რეალური ინფორმაცია  რეიტინგების 
და მაყურებლების ქცევის შესახებ, რაც აძნელებს მათ ურთიერთობას რეკლამის დამკვეთებთან. 

რეგიონული ტელევიზიების აუდიტორიის კვლევა იმდენად ძვირია, რომ ნაკლებ სავარაუდოა 
უახლოეს მომავალში რომელიმე მთვლელი კომპანია ამ საკითხით დაინტერესდეს და ბაზარზე 
სიტუაცია უკეთესობისკენ შეიცვლოს.

რეგიონული ტელევიზიები - რეკლამა/სპონსორობა (ლარი)

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

ტვ 25

ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი

ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანია

ტელერადიოკომპანია რიონი

ტელერადიო კომპანია ოდიში

    254 399

   227 389

 172 412

    156 883

148 085
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8. კონსოლიდირებული ტენდერი

მთავრობის დადგენილების საფუძველზე 2017 წელს პირველად გამოცხადდა კონსოლიდირებული 
ტენდერი ტელევიზიებისგან საეთერო დროის შესყიდვის შესახებ. ტენდერის ერთ-ერთი მიზანი 
საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვა იყო.37

ტენდერი ორ ეტაპად გამოცხადდა. პირველ, ორ მილიონიან ტენდერში  მონაწილეობა მხოლოდ 2 
კომპანიას, “იმედსა” და “რუსთავი 2”-ს შეეძლო, რადგან მონაწილეების სატელევიზიო რეიტინგი 
არანაკლებ 4% უნდა ყოფილიყო (კონსოლიდირებულ ტენდერში შესაძლებელი იყო ერთზე მეტი 
გამარჯვებულის გამოვლენა).38 ტენდერში მონაწილეობა მხოლოდ ტელეკომპანია “იმედმა” მიიღო 
და გაიმარჯვა. “რუსთავი 2”- ის წარმომადგენელმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, ტენდერში 
მონაწილეობის ვადები გაუშვეს და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დღემდე სასამართლოში 
ედავებიან ვადებისა და პროცედურული დარღვევების გამო.

რაც შეეხება, მეორე ერთ მილიონიან ტენდერს, სადაც იმ ტელევიზიებს შეეძლოთ მონაწილეობა, 
რომელთა რეიტინგი არაუმეტეს 4%-ს შეადგენს, გაიმარჯვეს შემდეგმა ტელევიზიებმა39: 
“ობიექტივი”,  “პალიტრა TV”, ტვ პირველი, “სტარვიზია”,  “ჯი-დი-ესი”,  “მაესტრო”, “მარაო“, 
“კომედი არხი”, “კავკასია”, “იბერია” და საზოგადოებრივი მაუწყებელი.  

ჩვენი მცდელობის მიუხედავად, მთავრობის კანცელარიიდან ვერ მივიღეთ დეტალური ინფორმაცია, 
თუ რომელმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ კონკრეტულად რომელ ტელევიზიაში რა რაოდენობის 
რეკლამა განათავსა. თუმცა, შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე ამ ტენდერის ფარგლებში 
განხორციელებული 213 ათასი ლარის ღირებულების ტელე-მომსახურების შესყიდვის შესახებ 
მოვიძიეთ ინფორმაცია.40  

37 საქართველოს მთავრობა, განკარგულება #1427, 12.07.2017, https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/3750064 
38 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, http://tenders.procurement.gov.ge/
public/?go=236523&lang=ge 
39 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, http://tenders.procurement.gov.ge/
public/?go=237583&lang=ge 
40 მონაცემები ეყდნობა სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე განთავსებული კონსოლიდირებული 
ტენდერის ფარგლებში განხორციელებული პირდაპირი შესყიდვების ანალიზს. რადგან აქ არ არის 
განთავსებული  რამდენიმე უწყების პირდაპირი შესყიდვები (მაგალითად, მთავრობის ადმინისტრაცია), 
შესაძლოა მონაცემები არ იყოს სრული.
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ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ უზრუნველყოს ტენდერის შედეგად დახარჯული 
ჯამური თანხის რაოდენობის გამჭვირვალობა ტელეკომპანიების მიხედვით, რომ არ გაჩნდეს 
კითხვები თანხის რაციონალურად და არადისკრიმინაციულად ხარჯვასთან დაკავშირებით. 
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9. გარე რეკლამა

გარე რეკლამის სარეკლამო ბაზარი გასულ წელთან შედარებით არ შემცირებულა და 
სტაბილურობით ხასიათდება. ის, 2016 წლის მსგავსად, 2017 წელსაც მთელი სარეკლამო ბაზრის 
10%-ს პროცენტს იკავებს და 4.7 მლნ დოლარს შეადგენს.41

9. 1. გარე რეკლამა თბილისში
თბილისში გარე რეკლამის ბაზრისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური მანკიერების და ამ 
ბაზარზე თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს 
ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ბიზნესმენის დავით კეზერაშვილის ინტერესების შესახებ 
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ჯერ კიდევ 2011 წელს წერდა.42 

ბაზარი 2 კომპანიას შორისაა განაწილებული. აღნიშნულ შემთხვევაში საკითხი უფრო პრობლემურია, 
რადგან ორივე კომპანიის უკან ერთი და იგივე პირები დგანან, ამიტომ კონკურენციის სააგენტომ 
უნდა შეისწავლოს ხომ არ ხდება კომპანიების მხრიდან დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად 
გამოყენება.

დღევანდელი მდგომარეობით, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე რეკლამის განთავსების უფლება 
“აუთდორ.ჯის” აქვს,43 ხოლო მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე “სმოდ ედვერთაისინგს”.44 “აუთდორ.
ჯიმ” მერიის მიერ გამოცხადებული აუქციონზე გარე რეკლამის მართვა 12 წლის ვადით 2009 
წელს მიიღო, ხოლო “სმოდ ედვერთაისინგმა” 2011 წელს “მაგი სტილი” ჩაანაცვლა. ისიც 
მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე გარე რეკლამის განთავსებას 2021 წლამდე განკარგავს.45 საჯარო 
რეესტრის მონაცემების მიხედვით, 2017 წლიდან “აუთდორ.ჯი”-ს და “სმოდს” ერთი და იგივე 
დირექტორი მართავს, ის საქართველო-რუსეთის ორმაგი მოქალაქე ზურაბ პერტაიაა.

41 წყარო: *ZenithOptimedia, იანვარი-მაისი, 2018
42 საქართველოს სარეკლამო ბაზარი, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”, 2011, https://
bit.ly/2LZ4E1e 
43 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, https://drive.google.com/file/d/1d8y-PmDF81K5PYL_
uKKi7lTbrYZD9SXv/view?usp=sharing 
44 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, https://drive.google.com/file/d/17vnxfTqk8Y6DOPguUqo9jU2lQD
wgB74J/view?usp=sharing 
45 ქონების მართვის სააგენტოს წერილი, 08.05.2018, https://bit.ly/2nJvAEk 
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დღეს “აუთდორ.ჯი”-სა და “სმოდის” მესაკუთრე, ბიზნესმენი დავით იაკობაშვილია. ამის შესახებ 
სტუდია “მონიტორს” “აუთდორ.ჯის” წარმომადგენელმა დაუდასტურა.46

ასევე, ჩვენ მიერ საჯარო რეესტრში მოპოვებული დოკუმენტაციით დგინდება, რომ “მილარმ 
ინტერნეიშენალმა” 2013 წელს “სმოდი”  345 ათას დოლარად იყიდა47, ოფშორული კომპანიის 
დირექტორებად კი დავით იაკობაშვილი და სერგეი ვორონცოვი არიან მითითებული48. 

“ფორბს ჯორჯიასთან” ინტერვიუში იაკობაშვილი აცხადებს, რომ 2011 წლიდან დავით 
კეზერაშვილის პარტნიორი იყო. უფრო ადრე კი ყოფილი პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მაშინ 
გაიცნო, როცა ის ბიზნესში პირველ ნაბიჯებს დგამდა და მასთან პოზიტიური ბიზნესპარტნიორობა 
აკავშირებს49. 

აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს დავით ნარმანიამ დედაქალაქის მერად არჩევის შემდეგ, კომპანია 
“აუთდორ.ჯი” მერიაში დაიბარა.50 მიუხედავად ქალაქის ხელმძღვანელობის განცხადებისა ბაზარზე 
მონოპოლისტური მდგომარეობის შეცვლასთან დაკავშირებით, როგორც ვხედავთ, ამ დრომდე 
ამ მხრივ ცვლილებები არ მომხდარა. უცნობია, რა როლი ითამაშა საქართველოში ყველაზე 
გავლენიანი კაცის, ბიძინა ივანიშვილის ნაცნობობამ იაკობაშვილს ბიზნესის შენარჩუნებაში.  

46  https://www.facebook.com/monitorstudio/videos/1112317115497658/ 
47  სამეწარმეო რეესტრი, https://drive.google.com/file/d/1FHxUfW8yQTJ0exhPaS7xPqoYtJmEl-TE/view 
48  სამეწარმეო რეესტრი, https://drive.google.com/file/d/1wxMzxmrUrpiiT4Bdjxs3fAN6aP5lB3rF/view 
49  http://forbes.ge/news/323/waxvide-daviTi%2C-dabrunde-goliaTi 
50  https://www.youtube.com/watch?v=R1ciytAKmM0 
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10. რეკლამა ინტერნეტში

ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. თუ ინტერნეტი საქართველოში 
ინფორმაციის პირველწყარო 2013 წელს მოსახლეობის 4 პროცენტისთვის იყო, 2018 წელს 
რაოდენობა 18 პროცენტამდე იზრდება და იკლებს ტელევიზიის მაყურებელთა რაოდენობა.51

ონლაინ სარეკლამო ბაზარი მსოფლიოში ყველაზე მზარდ ბაზრად ითვლება. მაგალითად, 
ევროკავშირის ბაზარი 5 წლის განმავლობაში, 2011-2016 წლებში 94 პროცენტით გაიზარდა, 
თუმცა ეს ტელევიზიისა და რადიოს რეკლამის ხარჯზე არ ხდება, ვინაიდან ისინი მეტ-ნაკლები 
სტაბილურობით ინარჩუნებენ რეკლამის ოდენობას. ყველაზე დიდი სარეკლამო კლება ბეჭდვურ 
მედიას აქვს (გაზეთი/ჟურნალი).52

საქართველოში ონლაინ სარეკლამო ბაზარი, 2014 წელთან შედარებით, 2017 წელს გაორმაგდა 
(დოლარში) და 2018 წლის პროგნოზით53, კიდევ 25%-ით გაიზრდება.

10.1 ონლაინ გამოცემების პრობლემები

მიუხედავად საქართველოს ონლაინ სარეკლამო ბაზრის ზრდისა, დამოუკიდებელი ონლაინ 
მედიასაშუალებების დიდი ნაწილი თვითკმარ ბიზნესად ვერ ჩამოყალიბდა.

51 NDI-ს კვლევები ხორციელდება კვლევები ხორციელდება ბრიტანეთის მთავრობის aid-ის ფინანსური 
ხელშეწყობით და ატარებს CRRC საქართველო.
52 “ონლაინ სარეკლამო ბაზარი 93%-ით გაიზარდა, თუმცა უკონტროლო და ავტომატური ონლაინ 
რეკლამების საფრთხეც მზარდია”, ევროპული აუდიოვიზუალური ობსერვატორია, 23.03.2018, https://
tinyurl.com/ya55wt55   
53 *ZenithOptimedia, იანვარი-მაისი, 2018

ინტერნეტ სარეკლამო ბაზარი

წყარო:  *ZenithOptimedia, იანვარი-მაისი, 2018

0
1
2
3
4
5
6
7
8

20182017201620152014
(პროგნოზი)

6.3
5

2.3 2.4
3.5

+25%
+43%

+4%
+46%

https://tinyurl.com/ya55wt55
https://tinyurl.com/ya55wt55
https://tinyurl.com/ya55wt55
https://tinyurl.com/ya55wt55
https://tinyurl.com/ya55wt55
https://tinyurl.com/ya55wt55
https://tinyurl.com/ya55wt55
https://tinyurl.com/ya55wt55
https://tinyurl.com/ya55wt55
https://tinyurl.com/ya55wt55


30

მაგალითად, ვებგამოცემა “ნეტგაზეთი” უკვე მერვე წელია არსებობს ბაზარზე და მისი ძირითადი 
დამფინანსებლები კვლავ დონორი ორგანიზაციები არიან. “ნეტგაზეთის” რედაქტორის ნესტან 
ცეცხლაძის განცხადებით, ბოლო პერიოდში რეკლამა კიდევ უფრო შემცირდა და ამ დროისთვის 
არსებული მდგომარებით, პოზიტიური პროგნოზის გაკეთებაც კი უჭირს:

“ინტერნეტ რეკლამაში შესაძლოა მართლაც ბევრი ფული მიდის, მაგრამ არა ქართულ 
ვებსაიტებში, არამედ უცხოურ პლატფორმებზე. მაგალითად, ფეისბუქზე, გუგლსა და იუთუბზე”, 
- ამბობს ნესტან ცეცხლაძე.

საქართველოში ყველაზე პოპულარული სოციალური მედიაა. მხოლოდ ფეისბუქზე 2 მლნ 700 
ათასი ადამიანია დარეგისტრირებული,54 ხოლო ვებგვერდები, რომლებსაც ყველაზე მეტი 
დაფარვა აქვთ, ასე გამოიყურება:

54  ZenithOptimedia,  იანვარი-მაისი, 2018

ვებსაიტები დაფარვის მიხედვით

წყარო: ZenithOptimedia,  იანვარი-მაისი, 2018
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უცნობია ზუსტად რა თანხა იხარჯება უცხოურ პლატფორმებზე, რადგან შემოსავლების შესახებ 
ინფორმაციას ქვეყნების მიხედვით არ ქვეყნდება. თუმცა, აღსანიშნავია ამ პლატფორმების 
მოქნილობა. ისინი მარტივ სისტემას სთავაზობენ მომხმარებელს და დამკვეთებს საშუალებას 
აძლევენ ზუსტად შეარჩიონ რეკლამის სამიზნე აუდიტორია და თავადვე აირჩიონ მომსახურების 
საფასური.    

გამონაკლისი ამ შემთხვევაში ჰოლდინგი “პალიტრაა”55 (რომლის მფლობელობაში რამდენიმე 
ვებგვერდია, მათ შორის, საინფორმაციო სააგენტო www.ipn.ge), რომელმაც მოახერხა მდგრად 
ბიზნესად ჩამოყალიბება. აღნიშნული მედია რეკლამასთან ერთად, სხვადასხვა სახის მომსახურებას 
სთავაზობს დამკვეთებს56. გარდა ამისა, “პალიტრა” საბიუჯეტო რეკლამისა და საინფორმაციო 
მომსახურების შესყიდვებში ლიდერია.57

55 http://palitra.ge/ 
56 http://www.interpressnews.ge/ge/images/doc/ipn_prezentation_2018.
pdf?ver=8&Itemid=107&Itemid=106   
57 “მედიის ფინანსური გაჭვირვალობა 2017”, მედიის განვითარების ფონდი, https://preview.tinyurl.com/
y9skl8yk 
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საბიუჯეტო რეკლამის და საინფორმაციო მომსახურების 
გადანაწილება ონლაინ მედიაში, 2017 (ლარი)
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ინტერნეტ მედიის  ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული 
ტენდერების მოთხოვნებს უმეტესად ბაზარზე არსებული ერთეული პრეტენდენტები აკმაყოფილებენ 
და რჩება შთაბეჭდილება, რომ საჯარო შესყიდვები, სწორედ აღნიშნულ კომპანიებზეა მორგებული. 
პრობლემებს შორის მოხვდა ონლაინ სააგენტოების პოლიტიკაც სარეკლამო მასალების 
აღნიშვნასთან დაკავშირებით:

“შეიძლება საერთოდ არ აწერდნენ რომ მასალა რეკლამაა ან სხვადასხვა გაუგებარი აღნიშვნები 
ჰქონდეთ. ჩვენ მკაცრი სარედაქციო პოლიტიკა გვაქვს და რეკლამას ვაწერთ, რომ რეკლამაა, 
თუმცა დამკვეთები ითხოვენ, ისე დავაწეროთ, როგორც სხვები აკეთებენ. ყოფილა შემთხვევები 
რომ მსგავს საკითხებზე შეუთანხმებლობის გამო არ მოუტანიათ რეკლამა”, - ამბობს “ლიბერალის” 
რედაქტორი ლიკა ზაკაშვილი.
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11. რადიო 

კლება შეინიშნება რადიო რეკლამის ბაზრის მიმართულებითაც. 

რეკლამა/სპონსორობის მხრივ ბაზრის ლიდერია რადიო ჰოლდინგი “ფორტუნა”, რომლის 
შემადგენლობაშიც რამდენიმე რადიო სადგური შედის. მას მოსდევს რადიო “იმედი”. 

წელი 2013
GEL

2013
USD

2014
GEL

2014
USD

2015
GEL

2015
USD

2016
GEL

2016
USD

2017
GEL

2017
USD

ჯამი 9.4 5.6 9.7 5.5 13.2 5.8 12.1 5.1 10.6 4.2

რეკლამა/ 
სპონსორობა

8.2 4.9 8.6 4.9 9.3 4.0 10.1 4.3 8.7 3.4

*მონაცემები არ მოიცავს საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს შემოსავლებს; * თანხა მოცემულია მლნ ლარში და მლნ დოლარში

რადიოები რეკლამა/
სპონსორობა 

(მლნ ლარი)

რეკლამა/
სპონსორობა 
(მლნ დოლარი)

ჯამი
(მლნ ლარი)

ჯამი
(მლნ დოლარი)

ჰოლდინგი 
“ფორტუნა”

4.7 1.9 4.7 1.9

რადიო “იმედი” 1.1 0.4 1.1 0.4

ქართული რადიო 0.4 0.2 0.4 0.2

მომავლის რეკლამა 0.3 0.1 0.3 0.1

მედია ცენტრი ღია 
აფხაზეთისთვის

0.3 0.1 0.3 0.1
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11.1. რადიოს აუდიტორიის გაზომვა 
რადიოს აუდიტორიის გაზომვა 2013 წელს Market Intelligence Caucasus TNS-მა დაიწყო. კვლევა 
USAID-ის დაფინანსებით G-Media-ის პროექტის მხარდაჭერით ტარდებოდა. 2013 წელს კვლება 
უფასო იყო და ეტაპობრივად რადიო მაუწყებლების ბაზარს უნდა დაეფინანსებინა.

ბოლო კვლევა 2017 წელს ჩატარდა, რომლის გამოყენებაც რადიო სადგურებს 2018 წლის 
ბოლომდე შეეძლებათ. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი ამბობს, ამ ეტაპისთვის 
პროექტი შეჩერებულია და უსახსრობის გამო განახლება აღარ იგეგმება.
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12. პოლიტიკური ზეწოლა რეკლამის დამკვეთებზე

ჩვენს რესპონდენტებს რეკლამის დამკვეთებზე პოლიტიკური ზეწოლის შესახებ არ უსაუბრიათ, 
თუმცა საანგარიშო პერიოდში გავრცელდა რამდენიმე ინფორმაცია. “სალვეს დეველოპმენტის” 
მფლობელის განცხადებით, მასზე და მის კომპანიაზე ზეწოლა იმიტომ ხდება, რომ “რუსთავი 2”-ზე 
ათავსებს რეკლამას58, ხოლო მეორე იყო ზუგდიდის მერის განცხადება, რომელმაც ბიზნესმენებს 
სთხოვა, რომ “რუსთავი 2”-ზე რეკლამა არ მიეტანათ59.

კამპანია “რუსთავი 2”-ის წინააღმდეგ “ქართული მარშის”60 დამფინანსებელმა კონტანტინე 
მორგოშიამ დაიწყო.61 სოციალურ ქსელში რამდენიმე ვიდეო გავრცელდა, სადაც ცალკეული 
პირები საპირფარეშოში იმ პროდუქტს ყრიდნენ/ასხამდნენ, რომელთაც “რუსთავი 2”-ში რეკლამა 
მიჰქონდათ და ამ “ბინძურ ტელევიზიას” აფინანსებდა. 

58 http://rustavi2.ge/ka/news/88696 
59 http://netgazeti.ge/news/280334/ 
60 ქართული ნეონაციზმის ანატომია, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”, 17.05.2018 
https://www.transparency.ge/ge/blog/kartuli-neonacizmis-anatomia 
61 https://www.facebook.com/konstantine.morgoshia/videos/1685541551483000/ 
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http://rustavi2.ge/ka/news/88696
http://rustavi2.ge/ka/news/88696
http://rustavi2.ge/ka/news/88696
http://rustavi2.ge/ka/news/88696
http://rustavi2.ge/ka/news/88696
http://netgazeti.ge/news/280334/
http://netgazeti.ge/news/280334/
http://netgazeti.ge/news/280334/
http://netgazeti.ge/news/280334/
http://netgazeti.ge/news/280334/
http://netgazeti.ge/news/280334/
http://netgazeti.ge/news/280334/
http://netgazeti.ge/news/280334/
https://www.transparency.ge/ge/blog/kartuli-neonacizmis-anatomia
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https://www.transparency.ge/ge/blog/kartuli-neonacizmis-anatomia
https://www.transparency.ge/ge/blog/kartuli-neonacizmis-anatomia
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13. ბიზნენსის მხრიდან მედიის სარედაქციო პოლიტიკაში 
ჩარევის მცდელობა

ონლაინ გამოცემა “ნეტგაზეთის” რედაქტორის განცხადებით, იყო რამდენიმე შემთხვევა, 
როცა რეკლამის დამკვეთმა გამოცემის მიერ გამოქვეყნებული არასასურველი სტატიების გამო 
კონტრაქტი აღარ გაუფორმა, ხოლო მეორე შემთხვევაში სხვა კომპანიამ იგივე მიზეზის გამო 
მათი რედაქციისთვის მნიშვნელოვანი სარეკლამო ხელშეკრულება შეწყვიტა.
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რეკომენდაციები: 

• ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს არადისკრიმინაციული მიდგომა რეკლამის 
განთავსებასთან დაკავშირებით; 

• ხელისუფლების მიერ კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში დახარჯული 
სარეკლამო თანხები უნდა იყოს გამჭვირვალე;

• აუდიტის სამსახური უნდა დაინტერესდეს, როგორც კონსოლიდირებულ ტენდერში 
დახარჯული თანხების, ასევე ხელისუფლების მიერ სხვადასხვა მედიასაშუალებებში 
განთავსებული რეკლამების მიზანშეწონილობასა და ხარჯეფექტურობაში;

• საქართველოს პარლამენტმა ბიზნესზე შეზღუდვების დაწესებისას, უნდა გაითვალისწინოს 
როგორ აისახება ეს სარეკლამო ბაზარზე;

• საქართველოს პარლამენტმა თავი უნდა შეიკავოს სადაო და პრობლემური 
კანონპროექტების მიღებისაგან, რომელიც ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს ბაზარზე; 

• პოლიტიკოსებმა თავიანთი განცხადებებით პირდაპირ ან ირიბად არ უნდა მოახდინონ 
სარეკლამო ბაზარზე გავლენა;

• ხელისუფლებამ ხელი არ უნდა შეუწყოს მონოპოლიების წარმოქმნას სარეკლამო 
ბაზარზე.
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