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შესავალი

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“ ტრადიციულად გთავაზობთ სატელევიზიო სარეკლამო 
ბაზრის შესწავლის შედეგებს, რომლის მთავარი გამოწვევა 2021 წელს კვლავაც კორონა ვირუსი და  
პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები იყო, რაც ეკონომიკას ტვირთად დააწვა.

სარეკლამო შემოსავლის კვლევა და ტენდენციების დანახვა მნიშვნელოვანია მედიაში არსებული 
პრობლემების ანალიზის, შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებისა და პრობლემის დაძლევისათვის. 
კვლევა მოიცავს ყველა კერძო ტელევიზიასა და საზოგადობრივ მაუწყებელს.  წარმოდგენილი მასალა 
ეყრდნობა ღია მონაცემებს, გამოთხოვილ საჯარო ინფორმაციასა და სფეროს წარმომადგენლებთან 
ჩაწერილ ინტერვიუებს. 

მიგნებები:

 ● 2021 წელს, 2020 წელთან შედარებით, სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარი1   7.8 მლნ ლარით 
გაიზარდა (10.4%) და 83.1 მლნ ლარი შეადგინა.

 ● 2021 წელს ყველაზე მეტი რეკლამა, ტრადიციულად  „იმედის“ ჰოლდინგმა მიიღო. მისმა 
შემოსავალმა 2021 წელს 31.1 მლნ ლარი (სარეკლამო ბაზრის 37.4%) შეადგინა. მეორე ადგილზე 
ტელეკომპანია „რუსთავი 2“2  „მთავარმა არხმა“ ჩაანაცვლა 11.9 მლნ ლარი (სარეკლამო ბაზრის 
14.3%) შემოსავლით.

 ● ბოლო წლებში სარეკლამო შემოსავლის ყველაზე დიდი კლება მანამდე  ლიდერ ტელეკომპანია 
„რუსთავი 2-ს“ ჰქონდა, რაც დროში მფლობელის შეცვლას ემთხვევა. 2018 წელთან შედარებით 
2021 წელს მისი სარეკლამო შემოსავალი 19.3 მლნ ლარით შემცირდა (63.4%) და 11.1 მლნ ლარი 
შეადგინა, ხოლო 2020 წელთან შედარებით 1.7 მლნ ლარით შემცირდა (13.1%)

 ● 2021 წელს კერძო ტელევიზიების ჯამური შემოსავალი3 1.3 მლნ ლარით გაიზარდა (1%) და 139.8 
მლნ ლარი შეადგინა.

 ● 2021 წელს კერძო ტელევიზიებიდან ჯამური შემოსავლების მხრივ პირველი ადგილი „ფორმულას“ 
ეჭირა 37.5 მლნ ლარით, რომელშიც 31.6 მლნ ლარი „არასამაუწყებლო შემოსავალია“, რაც 
მფლობელისგან, დავით კეზერაშვილისგან სესხის სახით აღებული თანხაა.

 ● 5 ყველაზე შემოსავლიანი ტელევიზიიდან 2020 წელს არც ერთს არ ჰქონია მოგება. ყველზე დიდი 
ზარალი, 74.5 მლნ ლარი, ტელეკომპანია „იმედმა“ განიცადა.

 ● საზოგადოებრივი მაუწყებელის სარეკლამო შემოსავალი 2021 წელს 2.4 მლნ ლარი იყო. ეს 1.4 
მლნ ლარით მეტია 2020 წელთან წელთან შედარებით.

1  სარეკლამო ბაზარი მოიცავს რეკლამის, სპონსორობის, ტელეშოპინგის, პროდუქტის განთავსებისა და განცხადებების 
კომპონენტებს, ბოლო ნახვა 25.09.2022
2  2021 წლის მაისში „რუსთავი2-მა“ „პრაიმ ტაიმთან“ ერთად შექმნა მედიაჰოლდინგი. შესაბამისად, 2021 წელს 
„რუსთავი 2-ში“ დათვლილია „მედია ჰოლდინგისა“ და „რუსთავი 2-ის“ მონაცემები.
3  არქივის გაქირავება, განცხადებები, ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი, ინტერაქტივი, კონტენტის რეალიზება, 
მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა, პროდუქტის განთავსება (Product Placement), რეკლამა, საეთერო დროის 
გაყიდვა, სპონსორობა, სხვა პირების შემოწირულობა, ტელეშოფინგი, ტექნიკური მომსახურება, სხვა არასამაუწყებლო 
შემოსავალი,  სხვა სამაუწყებლო,  სხვა.
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სარეკლამო ბაზარი

სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის4 მოცულობა, 2020 წელთან შედარებით, 2021 წელს 7.8 მლნ ლარით 
გაიზარდა (10.4%) და 83.1 მლნ ლარი შეადგინა. ზრდა, სავარაუდოდ, კორონა ვირუსთან დაკავშირებული 
ეკონომიკური შეზღუდვების შემსუბუქებით იყო გამოწვეული.

გრაფიკი 1. სატელევიზიო სარეკლამო შემოსავალი (მლნ)
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ყველაზე მეტი რეკლამა, ტრადიციულად  „იმედის“ ჰოლდინგმა მიიღო, რომელშიც ტელეკომპანია 
„იმედიც“5 შედის.  მისმა შემოსავალმა 2021 წელს 31.1 მლნ ლარი შეადგინა. მეორე ადგილზე  „მთავარი 
არხია“.

4  სარეკლამო ბაზარი მოიცავს რეკლამის, სპონსორობის, ტელეშოპინგის, პროდუქტის განთავსებისა და განცხადებების 
კომპონენტებს, ბოლო ნახვა 12.09.2022
5  იმედი, ჯი-დი-ეს თი-ვი, სტუდია მაესტრო
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გრაფიკი 2. რეკლამის მიხედვით ყველაზე შემოსავლიანი ტელევიზიები 2021 წელს
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2021 წლის მონაცემებით, საქართველოში 116 ტელევიზია მაუწყებლობს6.7ჯამში, სარეკლამო 
შემოსავლების მხრივ 5 ყველაზე შემოსავლიან ტელევიზიას მთლიანი სარეკლამო ბაზრის 81% უჭირავს.

6 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიიდან მოწოდებულ სიას დამატებული აქვს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrAFS1ofT_
3JPeon6ISywda08OY82HiF/edit?usp=sharing&ouid=113856264373636255973&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrAFS1ofT_3JPeon6ISywda08OY82HiF/edit?usp=sharing&ouid=113856264373636255973&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrAFS1ofT_3JPeon6ISywda08OY82HiF/edit?usp=sharing&ouid=113856264373636255973&rtpof=true&sd=true
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გრაფიკი 3. ტელევიზიების წილი ბაზარზე

დანარჩენი ტელევიზიების შემოსავალი

5 ტელევიზიის შემოსავალი

81% 19%

ბოლო წლებში ყველაზე დიდი სარეკლამო კლება მანამდე ლიდერ ტელეკომპანია „რუსთავი 2-ს“8 აქვს, 
რაც დროში მფლობელის შეცვლას ემთხვევა. 2018 წელთან შედარებით 2021 წელს მისი სარეკლამო 
შემოსავალი 19.3 მლნ ლარით (63.4%) შემცირდა და 11.1 მლნ ლარი შეადგინა. 2021 წელს მეორე 
ადგილიც დათმო და მესამეზე გადაინაცვლა. შემოსავლების მხრივ მეორე ადგილზე 2019 წელს შექმნილი 
ტელეკომპანია „მთავარმა არხია“ 11.9 მლნ ლარიანი სარეკლამო შემოსავლით. 

რაც შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მისი სარეკლამო შემოსავალი 2021 წელს 2.4 მლნ ლარი იყო, 
რაც 1.4 მლნ ლარით მეტია წინა წელთან შედარებით. როგორც მაუწყებელში განგვიცხადეს, ეს ზრდა 
ძირითადად 2021 წელს ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის ტრანსლიაციამ გამოიწვია. საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიამ და რადიომ მხოლოდ 63 ათას ლარამდე შემოსავალი მიიღო. 

პოლიტიკური რეკლამა

2021 წელს თვითმმართველობის არჩევნებზე ფასიან პოლიტიკურ რეკლამაზე 3.8 მლნ ლარამდე თანხა 
დაიხარჯა.9 ყველაზე მეტი თანხა, 2.3 მლნ ლარი „ქართულმა ოცნებამ“ დახარჯა, მას მოსდევს „ლელო 
საქართველოსთვის“ 1.1 მლნ ლარით და „ნაციონალური მოძრაობა“ 0.3 მლნ ლარით.  

„ქართულმა ოცნებამ“ რეკლამა ძირითადად „იმედის“ ჰოლდინგში, „რუსთავი 2-სა“ და „პოსტვ-ზე“ 
განათავსა, ხოლო „მთავარ არხზე“, „ფორმულაზე“ და ტელეკომპანია „პირველზე“ ფასიანი პოლიტიკური  
რეკლამა საერთოდ არ მიუტანია. თავის მხრივ „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ რეკლამის ძირითადი 
ნაწილი „მთავარ არხსა“ და „ფორმულაზე“ განათავსა და „იმედის“ ჰოლდინგში ფასიანი პოლიტიკური  
რეკლამა არ მიუტანია. რაც შეეხება „ლელო საქართველოსთვის“, რეკლამის დიდი ნაწილი ტელეკომპანია 
„პირველში“ და „მთავარ არხზე“ განათავსა.

8  რეორგანიზაციის შემდეგ „მედია ჰოლდინგი“
9  აუდიტის სამსახურის მონაცემები, ფორმა 5.5, https://monitoring.sao.ge/ka/elections/Local-self-government-
elections/2021-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E
1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%8
3%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9
B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1
%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98 

https://monitoring.sao.ge/ka/elections/Local-self-government-elections/2021-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%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%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://monitoring.sao.ge/ka/elections/Local-self-government-elections/2021-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%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%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://monitoring.sao.ge/ka/elections/Local-self-government-elections/2021-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%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%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://monitoring.sao.ge/ka/elections/Local-self-government-elections/2021-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%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%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://monitoring.sao.ge/ka/elections/Local-self-government-elections/2021-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%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%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://monitoring.sao.ge/ka/elections/Local-self-government-elections/2021-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%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%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
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გრაფიკი 4. პოლიტიკური რეკლამის ხარჯი 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე
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პოლიტიკური რეკლამიდან ყველაზე მეტი თანხა, 797 ათასი ლარი,  ტელეკომპანია „იმედმა“ მიიღო10, 
786 ათასი ლარი „რუსთავი 2-მა“ და 609 ათასი ლარი ტელეკომპანია „პირველმა“.

გრაფიკი 5. ტელევიზიების მიერ პოლიტიკური რეკლამიდან მიღებული თანხა
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10  იმედი და ჯი-დი-ეს თი-ვი
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აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წელს საარჩევნო კანონმდებლობაში  ცვლილებები შევიდა და  
გაუქმდა მუხლი, რომელიც პოლიტიკური პარტიებისთვის სარეკლამო ხარჯების დასაფარად საბიუჯეტო 
დაფინანსების მიღების შესაძლებლობას ადგენდა.11 ამ მუხლში დადგენილი იყო, რომ „საარჩევნო 
სუბიექტისთვის გამოყოფილი თანხის არანაკლებ 15%-ისა გამოყენებული უნდა იქნეს წინასაარჩევნო 
რეკლამის განსათავსებლად არანაკლებ 7 მაუწყებელში, რომლებიც არ არიან ეროვნული მაუწყებლები“. 
შესაბამისად, ამ საკანონმდებლო ცვლილებამ ყველაზე მეტად რეგიონულ ტელევიზიების შემოსავალზე 
იმოქმედა, სადაც არჩევნების დროს მინიმალური რაოდენობის რეკლამა განთავსდა. კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის ინფორმაციით, ჯამში ფასიანი პოლიტიკური რეკლამიდან 22-მა რეგიონულმა 
მაუწყებელმა 45 ათას ლარამდე მიიღო.12 

ტელევიზიების ფინანსური მოგება/ზარალი

საქართველოში მოქმედი ტელევიზიების ფინანსური მდგრადობა ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა. 
ანგარიშგების პორტალზე არსებული მონაცემებით აღმოჩნდა, რომ ქვეყანაში არსებული 5 ყველაზე 
შემოსავლიანი ტელევიზიიდან 2020 წელს არც ერთს არ ჰქონია მოგება. ყველაზე დიდი ზარალი, 74.4 
მლნ ლარი, ტელეკომპანია „იმედმა“ განიცადა.

ცხრილი: კომპანიების მოგება(+)/ზარალი(-)

ტელევიზიები სულ შემოსავალი ხარჯი ზარალი

იმედი 28,740,849 102,242,346 -74,366,008

მთავარი 11,624,142 29,197,737 -17,573,594

რუსთავი 2 15,365,863  57,818,148 -42,452,285

პირველი 6,887,019 8,828,283 -1,941,264

ფორმულა 4,846,185 39,309,348 -34,463,163

ჯამური შემოსავალი

კერძო ტელევიზიების ჯამური შემოსავალი13 მცირედით, 1.3 მლნ ლარით (1%) გაიზარდა და 139.8 მლნ 
ლარი შეადგინა.

11  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წერილი, 11.02.2022, https://drive.google.com/file/d/1m_
ZI9P1oyuUMEx7SwqTlyQNCnoeq2WeK/view?usp=sharing  
12  კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის ანგარიში, https://www.comcom.ge/uploads/other/9/9574.pdf 
13  არქივის გაქირავება, განცხადებები, ვებ-ბანერით მიღებული შემოსავალი, ინტერაქტივი, კონტენტის რეალიზება, 
მაუწყებლის მფლობელის შემოწირულობა, პროდუქტის განთავსება (Product Placement), რეკლამა, საეთერო დროის 
გაყიდვა, სპონსორობა, სხვა პირების შემოწირულობა, ტელეშოფინგი, ტექნიკური მომსახურება, სხვა არასამაუწყებლო 
შემოსავალი,  სხვა სამაუწყებლო,  სხვა

https://reportal.ge/ka/Reports/GetFile/32244
https://reportal.ge/ka/Reports/GetFile/31613
https://reportal.ge/ka/Reports/GetFile/29375
https://reportal.ge/ka/Reports/GetFile/26408
https://reportal.ge/ka/Reports/GetFile/28144
https://drive.google.com/file/d/1m_ZI9P1oyuUMEx7SwqTlyQNCnoeq2WeK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_ZI9P1oyuUMEx7SwqTlyQNCnoeq2WeK/view?usp=sharing
https://www.comcom.ge/uploads/other/9/9574.pdf
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გრაფიკი 6. ტელევიზიების ჯამური შემოსავალი (მლნ)
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*მონაცემები არ მოიცავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოსავლებს

კერძო ტელევიზიებიდან ჯამური შემოსავლების მხრივ პირველი ადგილი „ფორმულას“ უჭირავს 37.5 
მლნ ლარით, რომელშიც 31.6 მლნ ლარი „არასამაუწყებლო შემოსავალია“, რაც მფლობელისგან, 
დავით კეზერაშვილისგან სესხის სახით აღებულ თანხას წარმოადგენს.

ჯამურ შემოსავალში, ასევე, სოლიდური ნაწილი, 17.2 მლნ ლარი მოდის „მაუწყებლის მფლობელის 
შემოწირულებაზე“, სადაც  8.8 მლნ ლარი „მთავარი არხისთვის“ შეწირული თანხაა, 5.8 მლნ ლარი 
- „სილქ მედიასთვის“, 1.3 მლნ ლარი - საპატრიარქოს ტელევიზია „ერთსულოვნებისთვის“, 0.6 მლნ 
ლარი- „ალტ ინფოსთვის“  და 0.3 მლნ ლარი - „ობიექტივისთვის“.

„სხვა სამაუწყებლო“ შემოსავლებიდან14 ტელევიზიებმა  5.3 მლნ ლარის შემოსავალი მიიღეს, საიდანაც 
4.5 მლნ ლარი „აჭარასპორტ.ტვ“ ანგარიშზე მოდის.15 

14  კომუნიკაციების კომისიის განმარტებით, ამ მიმართულებაშ შედის შემდეგი სახის შემოსავლები -        გადაცემის 
მომზადების საფასური, პროექტული შემოსავლები, ლოკაციის ინტეგრაციები (მაგალითად, სიუჟეტი რომელიმე ტიპის 
გადაცემაში (დილა, შუადღე, საღამო)),  სხვდასხვა საკაბელო და IPTV-ში (მაგთიკომი, სილქნეტი და სხვა) არხის 
რეტრანსილირება, სიგნალის გავრცელება და გრანტები. 
15  კომუნიკაციის კომისიის მიხედვით, „სხვა სამაუწყებლო“ შემოსავლებში შეიძლება იგულისხმებოდეს საეთერო 
დროის გაყიდვა, კონტენტის რეალიზება, არქივის გაქირავება, მაუწყებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების 
გაწევა (მაგ. ხმის რეჟისურა, ოპერატორის მიერ კადრების გადაღება, ა.შ). 
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