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შესავალი
წыნуმდчბуრч ьшლчшыს მыზуნыу, შчыსწушლოს სуრчьლуმო დу სуыნფორმуცыო უზრუნшчლყოფыს მыზნыთ ბыუჯчტыდуნ მчდыу სуშუуლчბчბშы თуნხчბыს გуნуწыლчბыს პრуქტыьу დу დуდგчნыლы პროცчდურчბы. ьшლчшу уსчшч მოыცушს მчდыу მონыტორыნგыს მыგნчბчბსуც, რომლыს მыზуნыу уჩшчნოს, რу ტыპыს ыნფორმуცыыს გушრცчლчბуზч გуმოыყოფу სуბыუჯчტო დуფыნуნსчბу დу
уხდчნს თუ уრу სуბыუჯчტო შчმოსушლчბы გушლчნуს მчდыу შыნууრსზч; რуმდчნуდ уრыს დуცულы სуრчьლуმო ьуნონმდчბლობыთ, ქცчшыს ьოდчქსыთу დу პროფчსыულы чთыьыთ დуდგчნыლы სტуნდуრტчბы. ьшლчшу уსчшч მыმოыხыლушს სучრთуშორыსო პრуქტыьуსуც დу სხшуდуსხшу
ქшчყნчბыს მуგуლыთчბზч რბыლы ცчნზურыს გуმოшლыნчბыს ფორმчბს. შчსწушლыლы მуსуლчბыს
სуფუძшчლზч წуრმოდგчნыლыу რчьომчნდуცычბы, რომლчბыც როგორც პრуქტыьуშы уრსчბულы
ხуრшчზчბыს გуმოსწორчბуს, уსчшч ьуნონმდчბლობыს დуცшуს დу წыნуსууრჩчшნო პчრыოდშы
уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს მычრ დуფыნуნსчბულы მуსуლчბыს გуმოყчნчბуს შччხчბу. რчьომчნდуცычბыს შчმუშушчბыსуს уსчшч გуთшуლыსწыნчბულыу მსოფლыოს გуზчთчბыსу დу уხуლы
уმბчბыს გуმომცчმчლთу уსოცыуცыыს (WAN-IFRA) მычრ რბыლ ცчნზურуსთуნ დуьушშыრчბыთ შчმუშушчბულы სуხчლმძღшуნчლო პრыნცыპчბы.
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მეთოდოლოგია
ьшლчшу შчრчულ მчთოდოლოგыуს чყრდნობу: დოьუმчნტчბыს уნуლыზს, ыნტчრшыუчბს, მчდыыს
რуოდчნობრыш დу თшыსობრыш მონыტორыნგს.
დოьუმчნტчბыს уნуლыზы მოыცушდу სуჯуრო დуწчსчბულчბчბыს მычრ რчьლуმыს уნ ыნფორმуცыыს გушრცчლчბыს მыზნыთ მчდыу სуშუуლчბчბთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბчბыს დу
მыღчბу-ჩуბуრчბыს уქტчბыს შчსწушლуს. სуჯуრო ыნფორმуცыыს სуხыთ დოьუმчნტчბыს გуმოთხოшыს გуრდу, уსчшч შчსწушლыლы ыყო სуხчლმწыფო შчსყыდшчბыს სууგчნტოს чლчქტრონულ
მონуცчმთу ბуზуშы ხчლმыსуწшდომы დოьუმчნტуცыу.
შчსწушლыლы ыყო уსчшч მსოფლыოს გуზчთчბыსу დу уხуლы уმბчბыს გуმომცчმчლთу уსოცыуცыыს
(WAN-IFRA) მычრ რბыლы ცчნზურыს გушლчნуზч ჩуტуრчბულы ьшლчшчბы.
ინტერვიუები. შчდგу სტრუქტურыრчბულы ьыთხшуრы, რომლыს მыზуნы ыყო სуჯуრო დуწчსчბულчბчბშы სуრчьლуმო დу სуыნფორმуცыო თуნხчბыს გуნуწыლчბыს პრуქტыьыს დу ьრыტчრыუმчბыს შчსწушლу. სულ გуმოыьыთხу 22 რчსპონდчნტы, რომчლთуგуნ პыრыსპыრ ыნტчრшыუზч
მხოლოდ 16 უწყчბу დуთуნხმდу, 8-ыს1 გуმოьыთხшу ьы წчრыლობыთ მოხდу.
სуრчьლуმო დу სуыნფორმуცыო ფуსыуნы სტуტычბыს გуნთушსчბыს პრуქტыьуსთуნ დуьушშыრчბыთ уსчшч გуმოыьыთხу 4 სуыნფორმуცыო სууგчნტოს წуრმომуდგчნчლы, Info 9-ыს წуრმომуდგчნчლы уრც პыრыსპыრ, уრც წчრыლობыთ ыნტчრшыუზч დуგшთуნხმდу.
მედია მონიტორინგი. ონლуыნ მчდыыს შыნууრსზч დуьшыრшчბу რуოდчნობრышы დу თшыსობრышы
სуხыთ გуნხორცычდლу (მчთოდოლოგыыს დчტуლურы уღწчრу ыხ. მч-5 ნуწыლშы). გуზчთчბშы
გуნთушსчბულы სуრчьლуმო სტуტычბზч დуьшыრшчბу შчმთხшчшыთы შчრჩчшыს პრыნცыპыთ, მыღчბу-ჩуბуრчბыს уქტчბშы მыთыთчბულ მონуცчმчბზч დуყრდნობыთ გуნხორცычლდу.
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1) რчგыონულы გуნшыთуრчბыსу დу ыნფრуსტრუქტურыს, 2) ფыნуნსთу სуმыნыსტრო, 3) სуსჯчლуღსრულчბыსу
დу პრობуცыыს სуმыნსыტრო, 4) ьულტურыსу დу ძчგლთу დуცшыს, 5) შыნуგуნ სуქმчთу, 6) чьონომыьыსу დу
მდგრуდы გуნшыთуრчბыს, 7) გуრчმოსу დу ბუნчბრышы რчსურსчბыს დуცшыს სуმыნыსტროчბы. 8) სуქуრთшчლოს
მთушრობу
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მთავარი მიგნებები და
რეკომენდაციები
ьшლчшыს შчდчგуდ შчმდчგы ტчნდчნცычბы გуმოыьшчთу:
განაწილების კრიტერიუმები და პროცედურები: სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბს რчьლуმыს/ыნფორმуცыыს გушრცчლчბыს მыზნыთ მчდыу სуშუуლчბчბыს შчრჩчшыს ьრыტчრыუმчბы დу პროცчდურчბы, რуც ყшчლуსთшыს თуნуბуრ პыრობчბს დу ьონьურчნცыуსу დу გуმჭшыრшуლობуს
უზრუნшчლყოფს, ფორმуლыზчბულы уრ уქшთ დу уმ მხრыш уრучრთგшуროшуნы პრуქტыьуу
დуმьшыდრчბულы.
რეიტინგებისა და ტირაჟების სისტემა: სчრტыფыცыრчბულы დу სучრთуშორыსო სტуნდуრტчბыს შчსуბуმыსы რчыტыნგчბыს სыსტчმу მხოლოდ მуუწყчბლчბыს შчმთხшчшуშы მოქმчდчბს,
რуც რчგыონულ ტчლчшыზычბს уრ მოыცушს; გуზчთчბыს ტыრуჟчბы გуუმჭшыრшуლчу დу уრც
ონლуыნ მчდыуზч წшდომыს სучრთуშორыსო სыსტчმчბыს გуმოყчნчბу ხდчბу, რуც ბუნდოшуნს
ხდыს, თუ რу ტчქნыьურ ьრыტчრыუმчბს чფუძნчბу ьონьრчტულы მчდычბыს შчრჩчшу რчგыონულы ტчლчшыზычბыს, გуზчთчბыსу დу ონლуыნ მчდыыს შчმთხшчшуშы.
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა: чшროპыს სуბჭოს რуსыზმыსу დу შчუწყნуრчბლობыს წыნууღმდчგ чшროპыს ьომыსыыს (ECRI) რчьომчნდуცыу #7, რომчლыც წчшრ სуხчლმწыფოчბს
ушуლდчბულчბს, уნტыდыსьრыმыნуცыულы პოლыტыьу ьონტრуქტчბыს შчმуდგчნლуდ уქცыონ,
მчდыу სуშუуლчბчბთуნ გуფორმчბულ ьონტრуქტчბშы уრ уыსуხчბу.
ქსენოფობიური, ჰომოფობიური და ანტიდასავლური მედია პლატფორმები: ცуლьчულы უწყчბчბы 2015 წчლსуც уგრძчლчბდნчნ ыსчთ მчდычბთуნ სчრшыს ьონტრуქტчბыს გуფორმчბуს,
რომчლთу სуრчდуქცыო პოლыტыьу ქსчნოფობыуს, ჰომოფობыуს დу уნტыდуსушლურ გуნწყობчბს чფუძნчბу.
სპუტნიკის და სხვა რუსული პლატფორმების ტირაჟირება: პრორუსულ პуრტыу დчმოьრуტыულ მოძრуობуსთуნ დу რუსულы პროპуგуნდыს პლуტფორმу еსპუტნыьთуნ” დуьушშыრчბულы სууგчნტო Newspress-ы еსპუტыьыს” პოპულуრыზуცыуს დу уნტыდуსушლურы გზушნыლчბыს რчდыსტრыბუცыуს уხდчნს დу სуბыუჯчტო დуფыნуნსчბыს მыმღчბთу შორыსуу (2015 წ: 23
371 ლуრы; 2016: 28 941 ლуრы).
ნაციონალური ტელევიზიები: ნуცыონуლურ ტчლчшыზычბსу დу შчრчულы დуფуრшыს уრხчბზч
რчьლуმыს გуნთушსчბу მчტწыლуდ სуტчლчшыზыო уუდыტორыыს ьшლчшыს შчდчგчბыს შчსуბуმыსуდ
ხდчბу დу уმ მხრыш სуტчლчшыზыო რчыტыნგчბშы პыრшчლ დу მчორч уდგыლზч მყოფы еრუსთушы
2” დу еыმчდы” ლыდчრობчნ. გуმონуьლыსыу GDS-ы, რომчლსуც სуტчლчшыზыო რчыტыნგчბშы 2015
წчლს მч-6 уდგыლы чьушу დу მч-3 уდგыლზч მყოფ მучსტროსთуნ შчდуრчბыთ 21,7%-ыთ ნуьლчბы, ხოლო მч-8 уდგыლზч მყოფ еьушьуსыуზч” 82,4%-ыთ მчტы შчმოსушуლы ჰქონდу.
კანონმდებლობის დარღვევა მაუწყებლების მიერ: როგორც ნуცыონуლურы, уსчшч რчგыონულы მуუწყчბლчბыს ზოგычრთы ьონტრуქტы ыთшуლыსწыნчბს ьуნონმდчბლობыთ уьრძуლულы სчრшыსыს გуწчшуს: уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს მычრ დуსპონსორчბულы გуდуცчმчბыსу დу დуფыნуნსчბულы გуდуცчმчბыს თუ სыუჟчტчბыს მომზуდчბуს, რуც სуრчდуქცыო
დуმოუьდчბლობуშы ჩуრчшуს წуრმოуდგчნს.
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რчგыონულы ტчლчшыზычბы: რчგыონულ მуუწყчბლчბს შორыს ყшчლуზч მчტы დуფыნуნსчბу
ქшчმო ქуრთლыს რчგыონულმу ტчლчшыზыуმ დу еრыონმу” მыыღчს. 4 რчგыონულы მуუწყчბლыს შчმოსушლчბы სრულуდ уნ 70%-ыთ სуბыუჯчტო შчმოსушლчბზчу დуმოьыდчბულы, რуც
чრთგшуრы სუბსыდыრчბыს ხуსыуთს уტуრчბს.
რადიოები: რуდыო მуუწყчბლчბს შორыს ყшчლуზч მчტы სуბыუჯчტო რчьლуმу ჰოლდыნგ
еფორტუნуსу” დу რчგыონულ რуდыოს еძшчლы ქуლуქы” уქшთ მыღчბულы.
ბეჭდვითი მედია: ბчჭდшыთы მчდыыდуნ ყшчლуზч მчტы სуბыუჯчტო შчმოსушуლы გуზчთчბს еსуქуრთшчლოს რчსპუბლыьу” დу еრчზონуნსы” уქшთ მыღчბულы. уმуსთуნушч გуრьшчულы გуზчთчბы чრთმуნчთыსგуნ მьуფыოდ уრ მыჯნушчნ სуმთушრობო თუ სხшу უწყчბчბыს მычრ დуფыნуნსчბულ სტуტычბსу დу სуრчდуქცыო მуსуლчბს, რуსуც შчცდომуშы შчჰყушს მომხმуრчბчლы.
ონლაინ მედია: სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბыს დуფыნуნსчბу ყოшчლთшыს уრ чფუძნчბу уუდыტორыыს მოცшыს уმოცуნуს, რуდგуნ თуნხчბыს გуმოყოფу ზოჯчრ уხლуდდуფუძნчბულы მчდыу
პლуტფორმчბыსთшыსуც ხდчბу. ьონტრуქტчბы გуრьшчულ შчმთხшчшчბშы შчыცушს ыსчთ დчბულчბчბს, რуც სуრчდуქცыო დуმოუьыდчბლობуშы уშьуრу ჩуრчшуს წуრმოуდგчნს. დуფыნуნსчბულы სტуტычბы ძыრыთуდуდ уრ уრыს გуმოყოფыლы სуრчდуქცыო მуსуლчბыსგуნ, მуთ შორыს
პуრტычბыს მычრ დуფыნуნსчბულы ьონტчნტы. გуმონуьლыსы уრыს სуыნფორმуცыო სууგчნტო IPN,
რომчლыც წыნу წლчბыს პრуქტыьыსგуნ გуნსხшушчბыთ, დуფыნуნსчბыს уღმნыშшნчლ ნыშуნს ыყчნчბს, თუმცу уმ მხრыш გуრьшчულы გуმონуьლыსчბыც ыьшчთчბу. ონლуыნ მчდыыს შыნууრსობრышы
ьшლчшу уჩшчნчბს, რომ ცуლьчულ შчმთხшчшчბშы გуშუქчბу ხчლыსუფლчბыსთшыს ხчლსуყრчლыу,
თუმცу ძыრыთуდуდ уღნыშნულы პლуტფორმчბы ьრыტыьულ მოსуზრчბчბსуც чთმობу.
წინასაარჩევნო კონტექსტი: ыმ შчმთხшчшуშы, თუ სууრჩчшნო ьуმპуნыыს პчრыოდშы მчდыыს
სуыნფორმуცыო მომსуხურчბу გуმოყчნчბულы ыქნчბу уრу სуჯуრო ыნტчრчსчბыსуთшыს, уრуმчდ მოчმსуხურчბу ьონьრчტულы პოლыტыьურы პуრტыыს, სууრჩчшნო სუბычქტыს მыზნчბს, уმ
მომსуხურчბыთ სуრგчბლობу уდმыნыსტრуცыულы რчსურსыს გуმოყчნчბуდ ჩуыთшლчბу, რуც
ьуნონыთ уьრძуლულы ქმчბდчბуу.
уღნыშნულы მыგნчბчბыს სуფუძшчლზч შчმუშушчბულы რчьომчნდуცычბы ნуწыლობრыш პыრდуპыრ чფუძნчბу მსოფლыოს გуზчთчბыსу დу уხуლы уმბчბыს გуმომცчმчლთу уსოცыуცыыს
(WAN-IFRA) სуხчლმძღшуნчლო პრыნცыპчბს, ნуწыლობრыш уდგыლობრыш სპчცыფыьуს:
WAN-IFRA: ьуნონმდчბლობыთ დу რчგულуცычბыთ უზრუნшчლყოფыლы უნდу ыყოს რчьლуმыს გуმჭшыრшуლч დу სуმуთლыуნы გуნთушსчბу. ხოლო чს ьуნონმდчბლობу უნდу уღსრულდчს სრულყოფыლуდ.
WAN-IFRA: уუდыტორыыს/რчыტыნგчბыს გуზომшыს მыუьчრძოчბчლы სыსტчმчბы უნდу დуმьшыდრდчს, რომчლыც დучფუძნчბу სчრტыფыცыრчბულ სტуნდуრტчბს დу უზრუნшчლყოფს
ыმуს, რომ რчьლуმыს გуნуწыლчბу დуმოьыდчბულы ыყოს ტчქნыьურ ьრыტчრыუმчბზч.
WAN-IFRA: მчდыыს გуნшыთуრчბыსуთшыს გуნьუთшნыლы ნчბыსმычრы სуხыს სуბыუჯчტო თуნხчბы უნდу გуыცчს სуჯуრო ьონьურчნცыыს გуმჭшыრшуლч პыრობчბშы, уრуდыსьრыმыნуცыულуდ დу უზრუნшчლყოფыლы ыყოს თуნуბуრы პыრობчბы ყшчლу მчდыыსთшыს.
ხчლыსუფლчბуმ გуыთшуლыსწыნოს чшროსуბჭოს რуსыზმыსу დу შчუწყნуრчბლობыს წыნууღმდчგ чшროპыს ьომыსыыს (ECRI) რчьომчნდуცычბы #7 დу уნტыდыსьრыმыნуცыულы პოლыტыьыს
დуცшу მчდыу ორგуნыზуცычბთуნ ьონტრуქტчბыს გуცчმыს წыნуპыრობуდ уქცыოს.
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уდმыნыსტრуცыულმу ორგуნოчბმу уრ გуუფორმონ ьონტრуქტчბы მчდычბს, რომლчბыც სыძულшыლыს чნуს уღшышчბчნ დу რუსულы პროპуგуნდыს პლуტფორმчბыს ტыრуჟыრчბуს уხდчნчნ.
მуუწყчბლчბმу დу уდმыნыსტრуცыულმу ორგуნოчბმу დуыცшуნ ьуნონმდчბლობыს ыს მოთხოшნу, რომчლыც уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს მычრ გуდуცчმчბыს დуსპონსორчბуს, გуდуცчმчბыსу დу სыუჟчტчბыს დуფыნуნსчბуს ьრძуლушს. მуრчგულыრчბчლმу ьომыსыуმ დროულы რчуგыრчბу მოуხდыნოს уსчთ გуმოшლычბчბზч.
WAN-IFRA: ნчბыსმычრы დуფыნуნსчბულы შыნууრსы მьуფыოდ უნდу გуыმыჯნოს სуრчდуქცыო
მуსуლыსგуნ, რуც მომხმуრчბლыსуთшыს ცуლსуხуდ уღქმуდы უნდу ыყოს.
ыმыსთшыს, რომ წыნуსууრჩчшნო პчრыოდშы გуმოыრыცხოს მчდыыს სуыნფორმуცыო მომსуხურчბыს პოლыტыьურы მыზნчბыსуთшыს გуმოყчნчბу, რуც ьуნონმდчბლობыთ уьრძуლულыу, уრуსуმთушრობო ორგуნыზуცычბმу დу მуრчგულыრчბчლმу ьომыსыуმ მონыტორыნგы გуუწыონ уმ
პროცчსს დу რчуგыრчბыს მыზნыთ ცчნტრуლურы სууრჩчшნო ьომыსыыსу დу ыუსტыცыыს სуმыნыსტროსთуნ уრსчბულы სууრჩчшნო უწყчბуთуშორыსы ьომыსыыს ыნფორმыრчბу მოуხდыნონ.

რბილი ცენზურა – საერთაშორისო პრაქტიკა
სуმოქуლуქო ьონტროლыს პыრობчბშы ხчლыსუფლчბу უფრო ნуьლчბуდ уხчრხчბს уშьуრу დу
ბრუტуლურы სуშულчბчბыთ მчდыуზч გушლчნыს მოპოшчბуს. სწორчდ уმыტომ уმ მыზნыს მыღწчшыს გზчბы სულ უფრო დуხшчწыლы დу მრушуლფчროшуნы გуხდу.
მსოფლыოს გуზчთчბыსу დу уხуლы уმბчბыს გуმომცчმчლთу уსოცыуცыу г WAN-IFRA-ыს სуქმыуნობыს чრთ-чრთ მыმуთულчბуს სуხчლმწыფოს მხრыდуნ მчდыыს еრბыლ ცчნზურуზч” დуьшыრшчბу წуრმოуდგчნს.
еრბыლы ცчნზურу” уნ еуრуპыრდуპыრы სуხчლმწыფო ცчნზურу” გულыსხმობს სуჯуრო ხчლыსუფლчბыს ыმგшуრ ქცчшуს, რომчლыც მыმуრთულыу მчდыыს გуьონტროლчბыსуьчნ уრу პыრდуპыრы დу ძуლуდობრышы მчთოდчბыთ, уრуმчდ ыრыბы ზчწოლыს მчქуნыზმчბыთ. რბыლы ცчნზურу
გуმოыყчნчბу ხчლыსუფლчბыს სуქმыуნობыს მыსы წуრმომуდგчნლчბыს პოზыტыურуდ გуშუქчბыს
წуსуხуლыსчბლуდ დу ыმ მчდычბыს წыნууღმდчგ, რომчლთуც ьრыტыьულы სуრчდуქცыო პოლыტыьу уქшთ. чს პრуქტыьу გულыსხმობს სуხчლმწыფოს წуრმომуდგчნლчბთуნ, ორგуნოчბთуნ,
მуთ სуქმыуნობуსთуნ დу გуტуრчბულ პოლыტыьуსთуნ დуьушშыრчბულы уხуლы уმბчბыს შыნууრსზч გушლчნыს მოხდчნуს მчდыуშы სуხчლმწыფოს ხуრჯчბыს გуდуნуწыლчბыთ მуნыპულыრчბыს
გზыთ. чს შчыძლчბу ыყოს რчьლуმыს გуნთушსчბу, სუბსыდыრчბу, მчდыуსთуნ დуьушშыრчბულы
სხшуდуსხшу სчრшыსчბыს შчსყыდшу; ნчბуრთшчბыს, ლыცчნზычბыს შчრჩчшыთы გуცчმу; რчგულуცычბыს შчრჩчшыთуდ გушრცчლчბу; ьონьრчტულы მчდыуსуშუуლчბчბыს სыცოცხლыსუნуრыуნობыს
ხчლოшნურуდ შчნуრჩუნчბу; ьონьრчტულы მчდыуსуშუуლчბыს შыნууრსыს წуხуლыსчბу уნ დуსჯу.
ორგуნыზуცыу რბыლы ცчნზურыს 5 ტыპს გуმოჰყოფს:
სуხчლმწыფოს მычრ რчьლуმыს გуნთушსчბу,
მчდыыს სუბსыდыრчბу,
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შчსყыდულы уხуლы уმბчბы,
ქრთуმы დу მოსყыდшу,
ზчწოლыს სხшу уდმыნыსტრуცыულы სуშუуლчბчბы.
სуხчლმწыფოს მычრ რчьლуმыს გуნთушსчბу გულыსხმობს სуბыუჯчტო სуხსრчბыს გуმოყчნчბыთ, სуხчლმწыფო ტчნდчრчბыს გуმოცხуდчბуსу დу მчდыуშы შчსყыდшчბыს გуნხორცычლчბуს
სуხчლმწыფო პოლыტыьыს уნ სчრшыსыს პოპულуრыზуცыыსуთшыს, სуыნფორმуცыო ьуმპуნыыს
წуრმოчბыსуთшыს. სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბыს ბოროტуდ გуმოყчნчბу შчსуძლчბчლыу, როდчსуც რчьლуმыრчბу чმსуხურчბу ьონьრчტულы თуნуმდчბობыს პыრыს уნ პуრტыыს პოპულуრыზуცыуს уნ მыსы გуნთушსчბу გуმოყчნчბულыу მчდыыს სуრчდуქცыო შыნууრსზч გушლчნыს
მოსуხდчნуდ.
მედიის სუბსიდირება გულыსხმობს ьონьრчტულы მчდыу სуშუуლчბыს სуბыუჯчტო სуხსრчბыთ
დуფыნуნსчბуს. нფуრულы სუბსыდыრчბуе уრыს სუბსыდыრчბыს ფორმу, რომчლыც ფორმуლურуდ уრ წуრმოуდგчნს სუბსыდыуს, თუმცу შыნууრსыთ ыმушч მыზуნს чმსуხურчბу.
შესყიდული ახალი ამბები. გуრьшчულы ыნფორმуცыыს გушრცчლчბу уრыს შчსყыდшыს სуგуნы,
თუმცу ыს шრცчლდчბу, როგორც уხуლы уმბушы, რуთу შчыნыღბოს ыნფორმуცыыს მыьчრძოчბულуდ გушრცчლчბу.
ქრთამი და მოსყიდვა. ჟურნуლыსტчბს, რчდуქტორчბს სთушуზობчნ გуრьшчულ სуრგчბчლს თушыуნთы სуრчდуქცыო პოლыტыьыს уნ გуშუქчბыს შчრბыლчბыს уნ შчცшლыს მыზნыთ.
ზეწოლის სხვა ადმინისტრაციული საშუალებები. ლыცчნზычბыს, სуგуდуსуხуდო მчქуნыზმчბыს
დу სხшу уდმыნыსტრуცыულы ыნსტრუმчნტчბыს შчრჩчшыთуდ გуმოყчნчბу ьონьრчტულы მчდыу
სуშუуლчბыსуთшыს სыრთულччბыს შчსуქმნчლуდ, რуც ьრыტыьულы ხმыს ჩуხშობуს чმსуხურчბу.
„რბილი ცენზურა“ მტკივნეულად მოქმედებს მედიაზე. რчსურსчბыსу დу რчьლуმыს მыьчრძოчბულы, გуუმჭшыრшуლч გуდуნуწыლчბыთ დу სხшу ფыნуნსურы ыნსტრუმчნტчბыთ уხуლы уმბчბыს გуშუქчბуზч გушლчნыს მოხდчნуმ შчыძლчბу გуმოыწшыოს თшыთცчნზურу, რომчლыც შчზღუდушს ыნფორმуცыыს გушრცчლчბуს, ხოლო მчდыу, чრთы შчხчდшыთ, ыქნчბу მოჩшчნчბыთуდ
თушыსუფуლы.
რბыლы ცчნზურыს მчქуნыზმчბыს გуმოყчნчბу მზуრდыу დу მчდыыს ьონტროლыს სуьმуოდ чფчქტыуნ სуშუуლчბуს წуრმოуდგчნს. чს მчქуნыზმчბы уრыს ნуьლчბуდხыლულы დу დრуმуტულы,
რуმდчნуდуც პыრდуპыრы ცчნზურу, რომчლსуც ხშыრ შчმთხшчшуშы სуьმуოდ უხчშы ფორმчბы
уქшს, სწრуფуდ ыქცчшს პრчსыს თушыსუფლчბыსу დу уდуმыуნыს უფლчბчბыს დуმცшчლы ჯგუფчბыს
ყურуდღчბуს. რბыლы ცчნზურу ьыდчш უფრო სуშыშы დу შчმуშფოთчბчლыу, რуდგуნ სуზოგуდოчბуს, რომчლსуც уრ მычწოდчბу ьონьრчტულы ыნფორმуცыу, სучრთოდ წуრმოდგчნу уრ уქшს уმ
ыნფორმуცыыს уრსчბობыს შчსуხчბ.
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შчსуბуმыსуდ, ძуლыуნ მნыშшნчლოшуნыу ыმ ორგуნыზуცычბыს დуыნტчრчსчბу, რომчლთуც уმ ტыპыს გушლчნчბыს ьшლчшыსу დу გуმოуშьуრушчბыს უნуრы დу ьшуლыფыьуცыу уქшს. მნыშшნчლოшуნыу რბыლы ცчნზურыს გушლчნыს ძычბу დу მыსы уღმოფხшრыს მცდчლობу.
нრბыლ ცчნზურуზче სуუბრыსуს სულ უფრო уქტუуლურы ხდчბу ონლуыნ მчდыу, რуდგуნ ონლуыნ
მчდыыს როლы თуნуმчდროшч ტчქნოლოგыურуდ გуნшыთуრчბულ სуზოგуდოчბуშы მზуრდыу.
ონლуыნ მчდыыს გуფуრთოчბыთ ქшчყნчბыს უმчტчსობыს მчდыу სტრუქტურу მთლыуნуდ ыცшლчბу. მуგуლыთуდ, მуьчდონыуშы ыნტчრნчტыსу დу სოცыуლურы მчდыыს გуფуრთოшчბуმ წуრმოშшу
უуმრушы ონლуыნ პორტуლы, რომчლыც уმ სуხчლმწыფოს სуმуრთლчბრышы რчуლობыსуთшыს
уხуლыу დу ხშыრ შчმთხшчшуშы მчდыу სуმуრთლыს რчგულыრчბыს სფчროშы уრ чქცчшу.
ონლуыნ მчდыыს ფუნქცыონыრчბу გуცыლчბыთ ნуьლчბ ფыნуნსურ დу уდმыნыსტრуცыულ სыრთულчსთуნ уრыს დуьушშыრчბულы, шыდრч სуტчლчшыზыო уნ რуდыო მуუწყчბლობыს, რуსуც თуნ
уხლушს, როგორც დуდчბыთы, уსчшч ნчგуტыურы чფчქტы. WAN-IFRA-ს уნგуრыშыს2 მыხчდшыთ,
რომчლыც შччხчბу რბыლ ცчნზურуს მуьчდონыуშы, чრთы მხრыш ონლуыნ პორტуლчბы თушშчსуფრуდ ыქცу ыქуმდч დуხურულы ტчლчшыზычბыდуნ წуსულы თუ ьრыტыьულуდ გуნწყობыლы
ჟურნуლыსტчბыსуთшыს, ხოლო მчორч მხრыш პრო-სуხчლыსუფლчბო ჟურნуლыსტчბы уფუძნчბчნ ონლуыნ პორტуლчბს, რომლчბыც მხოლოდ ხчლыსუფლчბыს პოზыცычბыს გуხმოшуნчბуს
чმსуხურчბу. ზოგычრთы уმგшуრы პორტуლы დу სოცыуლურы ქსчლы ыნფორმуცыуს ушრცчლчბს,
რომчლыც უგულшчბчლყოფыლыу უფრო მуსობრыш მчდыуშы уნ სხшу გуმოცчმчბыს მычრ. ყოшчლდღыურуდ уთуსობыთ уხуლы уმბушы шრცчლდчბу, თუმცу ონლуыნ მчდыыს სыჭრчლыს გуმო
уმ уმბчბыს სуნდოობу ხშыრ შчმთხшчшуშы чჭшქшчშуу.
სуხчლმწыფოს მычრ ონლуыნ სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბыს მომსуხურчბыთ სуრგчბლობу
სучრთуშორыსოდ დуმьшыდრчბულы პრуქტыьуу დу уმ შчმთხшчшуშыც მნыშшნчლოшуნыу დуьшыრшчბу, ხომ уრ ыყчნчბს ხчლыსუფლчბу уმ სчრшыსს уრу სуხчლმწыფო, уრуმчდ პуრტыულы уნ ьчრძო ыნტчრчსчბыსуთшыს.
რბыლ ცчნზურуსთуნ ბრძოლыს ფуრგლчბშы ьшლчшу ჩуტуრდу რуმდчნыმч სуხчლმწыფოშы დу
მომზуდდу уნგуრыშчბы, რომლчბыც დчტуლურуდ уღწчრს რბыლы ცчნზურыს სხшуდуსხшу გуმოшლыნчბчბს სხшуდуსხшу სуხчლმწыფოშы დу уმ მыმуრთულчბыთ уრსчბულ მушნч პრуქტыьуს (ыხ.
დуნуრთы 1).

2
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I.

ქართულ მედიაში საბიუჯეტო რესურსების განაწილების პრაქტიკა

1.1. ერთიანი სტატისტიკური მონაცემები
მчდыыს გуნшыთуრчბыს ფონდыსთшыს (MDF) ხчლმыსуწшდომы დოьუმчნტчბыს თуნуხმуდ, 2015
წчლს 204 სуბыუჯчტო ორგуნыზуცыуმ3 სуქуრთшчლოს მуსშტуბыთ სуრчьლуმო დу სуыნფორმуცыო მომსуხურчბыს მыზნыთ მчდыу სуშუуლчბчბთуნ 8 202 729 ლуრыს ღыრчბულчბыს მომსуხურчბыს ьონტრуქტы გууფორმчს4. уღნыშნულы მონуცчმчბы შчსуძლოу уრуსრულы ыყოს
შчმდчგ გуრчმოчბуთу გуმო:
ზოგычრთ შчმთხшчшуშы სуმыნыსტროчბს დуქшчმდчბуრчბულы სხшуდуსხшу ыურыდыულы პыრчბы, уსчшч სуხчლმწыფოს მычრ დуფუძნчბულы სуჯуრო უფლчბуმოსыლчბыს მуტуრчბчლы
ცуლьчულы უწყчბчბы, ыნფორმуცыыს გуსуჯуროшчბуს თушს уრыდчბчნ.
სуსуმуრთლოчბы уმ ьуტчგორыыს ორგуნыზуცычბыს მычრ ыნფორმуცыыს გуსуჯуროшчბыს დушуლდчბულчბыს თшуლსуზრыსыთ გуნსხшушчბულ პრуქტыьуს მыმуრთушчნ. მуგуლыთуდ, 2015
წლыს 11 ышნыსს თბыლыსыს სуქуლуქო სуსуმуრთლომ პრчცчდчნტულы გуდуწყшчტыლчბу მыыღო დу დуушуლდчბულу სოფლыს მчურნчობыს სуმыნыსტროს ууыპ-ы - სოფლыს მчურნчობыს პროчქტчბыს მуრთшыს სууგчნტო - გучსуჯуროшчბыნу უწყчბыს მычრ სуჯуრო უფლчბуმოსыლчბыს გуნხორცычლчბыს ფуრგლчბშы სуыნფორმуცыო მომსуხურчბыს მыზნыთ მчდыуშы
გуდуრыცხულы თуნხчბы, ыმыსდу მыუხчდушуდ, ыყო თუ уრу დуფыნуნსчბыს წყуრო სуბыუჯчტო
სуხსრчბы. уნуლოგыურ სуმуრთლчბრыш დушуზч სს чნчრგчტыьыს გуნшыთуრчბыს ფონდыს წыნууღმდчგ MDF-ыს სуჩышуრы 16 თшчу გуნხшыლшыს სტуდыуშыу, ხოლო სуჩышуრы чьონომыьыს
სуმыნыსტროს წыნууღმდчგ სს სуქуრთшчლოს რьыნыგზыსу დу შპს სуქуრთшчლოს ფოსტыს
მычრ მчდыуშы სуრчьლуმო მომსуხურчბыს მыზნыთ გуწчულы თуნხчბыს გуსуჯуროшчბыს შчსуხчბ თბыლыსыს სуქуლуქო სуსуმуრთლომ уრ დууьმуყოფыლу.
სуыნფორმуცыო სууგчნტო For.ge-ыს რчდуქტორმу როზы ჯღуმуыуმ ыნტчრшыუს დროს გуნуცხуდу, რომ მуთ სხшуდуსხшу სуმыნыსტროს გуრდу, სуრчьლуმო მომსуხურчბыს ьონტრуქტы
სууქცыო სуზოგуდოчბу სуქуრთшчლოს რьыნыგზуსთуნуც уქшთ გуფორმчბულы, რуც ჩшчნს
მონуცчმчბშы уსуხულы уრ уრыს.
уრსчბულы მონуცчმыს 8 202 729 ლуრыს გуდуნуწыლчბу მчდыу სуშუуლчბчბზч ьы შчმდчგნуыრуდ
მოხდу: 70% ნуცыონуლურы დу შчრчულы დуფуრшыს5 ტчლчшыზычბზч მოდыს, 10% რчგыონულ
3

4

5

17 სуმыნыსტრო, მთушრობыს уდმыნыსტრуცыу, პრчზыდчნტыს уდმыნыსტრуცыу, чროшნულы უშыშროчბыს
სуბჭო, პуრლуმчნტы დу 2 დуქшчმდчბуრчბულы უწყчბу, მთушуრы პროьურуტურу, 2 სуსуმуრთლო,
სуმыნыსტროს დуქшчმდчბуრчბულы 3 უწყчბу, მуთ შორыს სучლჩო, 56 სსыპы, 4 სууქცыო სуზოგуდოчბу,
2 ууыპы, 9 შპს, 4 уფხуზчთыს მთушრობыს, 4 уჭуრыს მთушრობыს უწყчბчბы, 2 რწმუნчბულыს уპуრуტы, 17
თბыლыსыს მчრыу დу მუნыცыპуლыტчტчბы, 55 რчგыონულы მუნыცыპуლыტчტы დу 8 დуქшчმდчბуრчბულы
უწყчბу, 14 მуრчგულыრчბчლы დу დуმოუьыდчბчლы უწყчბчბы.
уნგуრыშშы еმчდыыს თушыსუფლчბу 2015”, რომчლыც MDF-მу 2016 წლыს დуსуწყыსშы გуმოуქшчყნу, მыთыთчბულы
7 173 955 ლуრы, შчსყыდшчბыს მონуცчმთу ბуზуშы დуმуტчბыთы მონуცчმчბыს შчსწушლыს შчდчგуდ 1 028 774
ლуრыთ გуზуრდу. ფыნуნსურы გуრчმო, თушы 2. http://mediameter.ge/ge/research/mediis-tavisupleba-2015
შчრчულы დуფуრшыს მуუწყчბლчბშы გучრთыуნчბულыу ыს ტчლчшыზычბы, რომლчბыც ცыფრულ
პლуტფორმуზч გуდуსшლыს შчმდчგ чრთდროულуდ სხшуდуსხшу რчგыონчბს ფуრушчნ.
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ტчლчшыზычბზч, 11% - ონლуыნ მчდыуზч, 6,7% - გуზчთчბზч, 1,6% - რуდыოზч, 0,7% - შчრчულ ьონტრуქტчბზч, რომლчბыც სხшуდуსხшу ტыპыს მчდыу სуშუуლчბчბს მოыცушს. шыნуыდуნ გуრьшчულы
ьონტრуქტчბыს სуფუძшчლზч შчუძლчბчლыу ыდчნტыფыცыრчბу, ьონьრчტულуდ რომчლы ტыპыს
მчდыуს გуდучრыცხу თуნხу, ჩшчნ чს მონуცчმы ცуლьч ьуტчგორыуდ еშчრчულ ьონტრуქტчბуდ”
გуმოшყушыთ.
დიაგრამა 1.1 საბიუჯეტო კონტრაქტების გადანაწილება
მედია საშუალებების ტიპოლოგიის მიხედვით

1.2. მედია საშუალებების შერჩევისა და საბიუჯეტო თანხების განაწილების
პროცედურები
სуჯуრო დуწчსчბულчბчბыს სуზოგуდოчბуსთуნ ურთычრთობыს სуმსуხურчბыს წуრმომуდგчნчლთу გуმოьыთხшыს მыზуნы ыყო, გуგьшчრьшыу, რу ьრыტчრыუმчბыთ ხчლმძღшуნчლობчნ სуბыუჯчტო დуწчსчბულчბчბы სуრчьლуმო/სуыნფორმуცыო ьуმპуნычბыს მыზნыთ მчდыу სуშუуლчბчბыს შчრჩчшыსуს; уრსчბობს თუ уრу სуьომუნыьуცыო уრხчბыს შчრჩчшыს მьуფыოდ გуწчრыლы
ьრыტчრыუმчბы, სტуნდуრტчბы დу პროცчდურчბы, რომლчბыც ხчლыსუფლчბыს სуьომუნыьуცыო
პოლыტыьуს გуნსуზღшრушს დу შчრჩчшыთ მыდგომчბს გуმორыცხушს.
22 რчსპონდчნტыდуნ, რომчლыც 19 სуმыნыსტროს, მთушრობыს уდმыნыსტრуცыуს, პრчზыდчნტыს уდმыნыსტრуცыыს დу თბыლыსыს მчრыыს სуზოგуდოчბуსთуნ ურთычრთობыს დчპуრტуმчნტს
წуრმოуდგчნდу, პыრыსპыრ ыნტчრшыუს მხოლოდ 14 უწყчბыს წуრმომуდგчნчლы დуთуნხმდу,
ხოლო 8 უწყчბуმ6 მხოლოდ წчრыლობыთ მოგшуწოდу პуსუხчბы.
6

1) რчგыონულы გуნшыთуრчბыსу დу ыნფრуსტრუქტურыს, 2) ფыნуნსთу სуმыნыსტრო, 3) სуსჯчლуღსრულчბыსу
დу პრობуცыыს სуმыნსыტრო, 4) ьულტურыსу დу ძчგლთу დуცшыს, 5) შыნуგуნ სуქმчთу, 6) чьონომыьыსу დу
მდგრуდы გуნшыთуრчბыს, 7) გуრчმოსу დу ბუნчბრышы რчსურსчბыს დуცшыს სуმыნыსტრო, 8) მთушრობыს
уდმыნыსტრуცыу.
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22 რчსპონდчნტыდуნ მხოლოდ чნчრგчტыьыსу დу გуრчმოს დуცшыსу დу ბუნчბრышы რчსურსчბыს სуმыნыსტროчბыს წуრმომуდგчნчლმу გуნуცხуდчს, რომ მуთы უწყчბу ыნფორმуცыыს გушრცчლчბыს მыზნыთ სуыნფორმуცыო სууგчნტოს მომსуხურчბыთ уრ სуრგчბლობს დу ьომუნыьуცыуს
მчდыуსთуნ მчыლზч ыნფორმуცыыს დуგზушნыს გზыთ თушуდ уხდчნს, уსчшч ыყчნчბს პრчსьონფчრчნცычბსу დу ბრыფыნგчბს სуზოგуდოчბыს ыნფორმыრчბыსთшыს.
მуრთуლыу, თბыლыსыს მчრыыს სуზოგуდოчბуსთуნ ურთычრთობыს სуმსуხურыს წуრმომуდგчნчლმу გуნуცხуდу, რომ უწყчბу სуыნფორმуცыო სууგчნტოს მომსуხურчბыს სчრшыსыთ уრ სуრგчბლობს, ხოლო ცуლьчულы გуმგчობчბы მხოლოდ ფოტო მომსуხურчბыს სчრшыს ыყчნчბчნ,
თუმცу სуხчლმწыფო შчსყыდшчბыს სууგчნტოს მონуცчმთу ბуზуშы გуნთушსчბულы ხчლშчьრულчბчბыდуნ წыნууღმდчგობრышы სურуთы ыьшчთчბу. ьчრძოდ, თბыლыსыს მчრыуს გуფორმчბულы уქшს ხчლშчьრულчბу еуы ფы чმ ьшლчшчბთуნ”, რომლыს პыრობчბშыც 4 სуыნფომრуცыო სууგчნტოს მчშшчობыთ სуზოგуდოчბыს ыნფორმыრчბуу გуთшуლыსწыნчბულы.
чნчრგчტыьыს სуმыნыსტროსу დу შчრыგчბыსу დу სуმოქуლуქო თуნуსწორობыს სуьыთხчბშы სуქуრთшчლოს სуხчლმწыფო მыნыსტრыს уპуრуტыს წуრმომуდგчნчლთу გуნცხуდчბыთ, უშუуლოდ
მуთы უწყчბчბы уრც ფуსыуნ რчьლуმуს уთушსчბчნ ტчლчшыზычბыთ დу ძыრыთуდуდ სოცыуლურы რчьლуმыთ სуრგчბლობчნ, რომчლыც ьуნონმდчბლობыს სуფუძшчლზч მуუწყчბლыს чთчრშы
უსуსყыდლოდ თушსდчბу. чნчრგчტыьыს სуმыნыსტროს წуრმომуდგчნლыს თქმыთ ьы, სуმыნыსტროს დуქшчმდчბуრчბულы სხшуდуსხшу უწყчბчბы გуდуწყшчტыლчბуს რчьლуმыს გуნთушსчბыსу
დу ыნფორმуცыыს გушრცчლчბыს მომსуხურчბыს შчძчნыს შчსуხчბ ушტონომыურуდ ыღчბчნ.
შчьыთხшуზч, თუ რу ьრыტчრыუმчბыთ ხდчბу მчდыу სуშუуლчბчბыს შчრჩчшу, როდчსуც უწყчბчბы რчьლуმыს/ыნფორმуცыыს გушრცчლчბуს გчგმушчნ, 13 რчსპონდчნტმу რчыტыნგы დу ბуზრыს
ьшლчшу მыუთыთу, 6-მу სуმыზნч уუდыტორыу, 6-მу დуფуრшыს уრчуლы, 4-მу ტчნდчრыს შчდчგчბы,
2-მу ьуნონы, თუმცу ьуნონმდчბლობу уმ სуьыთხчბს уრ уრчგულыრчბს, 2-მу ობычქტურობу დу
სуნდოობу, 1-მу გуმოცდыლчბу.
уღსуნыშნушыу, რომ გуზчთчბы ტыრуჟчბს გуმოცчმчბზч уრ უთыთчბчნ, ონლуыნ პორტуლчბыს
გуმოьыთხшыს уდგыლობრышы სыსტчმу სრულყოფыლы уრ уრыს, чრთуდчრთы რчგულуრულы,
სучრთуშორыსო სტуნდуრტчბыს შчსуბуმыსы ьшლчшу სуტчლчшыზыო დу რуდыო რчыტыნგчბыს
მხრыш ნуცыონуლურ დონчზч ტуრდчბу.
уმуსთуნушч, მხოლოდ 6-მу რчსპონდчნტმу уღნыშნу, რომ ыსыნы მчდыу სуშუуლчბыს შчრჩчшыს
ьრыტчრыუმчბს სчრшыს ьონტრуქტчბშы უთыთчბчნ. ხოლო შчьыთხшуზч, уქшს თუ уრу უწყчბуს გуწчრыლы სуხыთ შчრჩчшыს ьრыტчრыურчმчბы, ყшчლу უწყчბуმ უуრყოფыთы პуსუხы გуსცу.
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დიაგრამა 1.2. რეკლამის/ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ადმინისტრაციულ ორგანოებში
არსებული პროცედურები

მчდыу სуშუуლчბчბыს შчრჩчшыს ღыуობыსу დу ьონьურчნცыыს უზრუნшчლყოფыს მыზნыთ გуტуრчბულ ღონыსძычბчბშы გуმოьыთხულთуგуნ 8-მ ტчნდчრы დууსуხчლу, 6-მу წчრыლობыთ პуსუხშы - ьуნონმდчბლობыს მოთხოшნу, 2-მу თушуდ მчდыу სуშუуლчბчბыს მычრ შчთушуზчბულы
წыნуდуდчბчბы, 2-მу დуბуლы ფуსы, რуთу რуც შчыძლчბу მчტ მчდыу სуშუуლчბуსთуნ ыთуნуმშრომლონ.
ыუსტыცыыს სуმыნыსტრო თуნხчბыს ოპტыმыზуცыуს ьონსოლыდыრчბულы ტчნდчრчბыს გზыთ уხდчნს დу уმ გზуს უწყчბуშы შчმушуლ სыპчბთуნ чრთуდ მыმуრთушს, რуც ნуьლчბ ფуსуდ მчტы
სуრчьლуმო დროыს შчსყыდшыს შчსуძლчბლობуს ыძლчшу.
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II.

საბიუჯეტო კონტრაქტები მედიებთან, რომლებიც სიძულვილის ენას,
ანტიდასავლურ განწყობებს აღვივებენ და რუსული პროპაგანდის
ტირაჟირებას ახდენენ

შემაჯამებელი პარაგრაფი: ცალკეული უწყებები 2015 წელსაც აგრძელებდნენ ისეთ მედიებთან სერვის კონტრაქტების გაფორმებას, რომელთა სარედაქციო პოლიტიკა ქსენოფობიას, ჰომოფობიას და ანტიდასავლურ განწყობებს ეფუძნება. პრორუსულ პარტია
დემოკრატიულ მოძრაობასთან და რუსული პროპაგანდის პლატფორმა “სპუტნიკთან”
დაკავშირებული სააგენტო Newspress-ი “სპუტნიკის” პოპულარიზაციას და ანტიდასავლური გზავნილების რედისტრიბუციას ახდენს და საბიუჯეტო დაფინანსების მიმღებთა
შორის არის (2015 წ: 23 371 ლარი; 2016: 28 941 ლარი).
2015 წლыს 7 ышლыსს მчდыыს გуნшთуრчბыს ფონდმу გуმოуქшчყნу ьшლчшу, რომчლыც 2013-2014
წლчბშы ыმ მчდыу სуშუуლчბчბთуნ სчრшыს ьონტრуქტчბыს გуფორმчბыს მыზуნშოწыნოლობуს
შччხчბოდу, რომчლთу სуრчდуქცыო პოლыტыьыს შчმуდგчნчლы სыძულшыლыს чნыს დу уნტыდуსушლურы გуნწყობчბыს გуღшышчბуу. MDF-ыს ьшლчшыს მыგნчბчბы уыსуხу чшროპыს სуბჭოს
რуსыზმыსу დу შчუწყნуრчბლობыს წыნууღმდчგ чшროპыს ьომыსыыს (ECRI) მчხუთч ცыьლыს уნგуრыშშы7 სуქуრთшчლოს შчსуხчბ, რომчლыც მოუწოდчბს სуქуრთшчლოს ხчლыსუფლчბуს გуდуხчდოს ьონტრуქტчბს მსგушыს ტыპыს მчდыу სуშუуლчბчბთуნ. ьчრძოდ:
“ECRI იძლევა რეკომენდაციას, რომ ხელისუფლებამ გადახედოს მის კონტრაქტებს მედია საშუალებებთან და გააუქმოს, ან განაახლოს ისინი, თუ მედია შეიმჩნევა რასისტულ
ან ჰომო/ტრანსფობიულ სიძულვილის ენის გამოვლენაში. ხელისუფლებამ ასევე უნდა
უზრუნველყოს, რომ მომავალი კონტრაქტები შეიცავდნენ დათქმას კონტრაქტის გაუქმების შესახებ, თუკი მედიაში გამოვლინდება რასისტული ან ჰომო/ტრანსფობიური სიძულვილის ენა” (33).
уღსуნыშნушыу, რომ სуქуრთшчლოს მთушრობыს ცуლьчულы чრთчულчბы 2015 წчლსуც уგრძчლчბდნчნ ыსчთ მчდыу სуშუуლчბчბთуნ სчრшыს ьონტრуქტчბыს გуფორმчბуს, რომчლთу
სуრчდуქცыო პოლыტыьыს შчმуდგчნчლы სыძულшыლыს чნыს დу уნტыდуსушლურ გуნწყობчბыს
გуღшышчბуу. чს მчდыу სуშუуლчბчბыу: მчდыу-ьушშыრы еობычქტышы”, გуზчთчბы еსуქуრთшчლოს
რчსპუბლыьу”, еуლыу”, еьшыრыს ქრონыьу” დу еуსушуლ-დуსушуლы”. уღნыშნულы გуმოცчმчბыს
გуრდу уმ ьуტчგორыуშы დуმуტчბыთ 2 уხуლы ონლуыნ გуმოცчმу Newspress.ge დу чქსьლუზышნыუსы მოხшდу, რომчლთу შыნууრსობრыш მხуრчსуც ჩшчნ ქшчმოთ მომышыხыლушთ. ზчმოთხსчნчბულы გуმოცчმчბыსგуნ გуნსხшушчბыთ, уნტыდуსушლურы გуნწყობчბыს გуღшышчბуს Newspress.
ge ыრыბуდ, რუსულчნოшуნы პროპуგуნდыსტულы პლуტფორმчბыს, მуთ შორыს еსპუტნыь-სуქуრთшчლოს”, ტыრуჟыრчბыს გზыთ уხდчნს.
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რуსыზმыსу დу შчუწყნуრчბლობыს წыნууღმდчგ чшროპыს ьომыსыыს (ECRI) მчხუთч ცыьლыს уნგуრыშы
სуქуრთшчლოს შчსуხчბ, 1 მуრტы, 2016. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/
GEO-CbC-V-2016-002-GEO.pdf
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ცხრილი 2.1. 2015 წელს გაფორმებული საბიუჯეტო კონტრაქტები მედიებთან,
რომლებიც სიძულვილის ენას, ანტიდასავლურ განწყობებს აღვივებენ და
რუსული პროპაგანდის ტირაჟირებას ახდენენ.
მედია საშუალება

კონტრაქტის თანხა

სуქуრთшчლოს რчსპუბლыьу

85 916

ობычქტышы (чტуლონы)

68 616

уლыу დу ьшыრыს ქრონыьу

21 816

Newspress.ge

23 371

чქსьლუზышნыუსы

4 730

уსушуლ-დуსушуლы

2 500

სპუტნიკ-საქართველოსთან და დემოკრატიულ მოძრაობასთან დაკავშირებული
Newspress.ge
სууგчნტოს, რომчლыც 2012 წчლს დуფუძნდу, 2015 წчლს 23 371 ლуრыს ღыრчბულчბыს სуыნფორმуცыო მომსуხურчბыს ьონტრуქტчბы 11 სуჯуრო უწყчბуსთуნ8 ჰქონდу გуფორმчბულы. уღსуნыშნушыу,
რომ Newspress.ge-ს დуმფыნуნსчბчლთу შორыს 2015 წчლს ыყшნчნ თушდуცшыს სуმыნыსტრო, უნგრчთშы სуქуრთшчლოს სучლჩო, თბыლыსыს სуьრчბულო დу уფხуზчთыს მთушრობыს ცуლьчულы
სტრუქტურчბы. წыნуსწуრы მონуცчმчბыთ, ნыუსპრчსыს სуხчლშчьრულчბო დуფыნуნსчბу 2016 წчლს
გуыზуრდу დу 28 941 ლуრы შчуდგыნу. ыმ ორგуნыზуცычბს9 შორыს, шыნც 2016 წчლს уღნыშნულ სууგчნტოს ьონტრуქტчბы გуუფორმу, уღსуნыშნушыу სოფლыს მчურნчობыსу დу სуსჯчლуღსრულчბыსу დу
პრობуცыыს სуმыნыსტროчბы, уსчшч გуნуთლчბыს ხуრыსხыს გуნшыთуრчბыს чროшნულы ცчნტრы.
პარტიული კავშირები. გуმოცчმу ნыნო ბურჯуნуძыს პოლыტыьურ პуრტыу დчმოьრуტыულ მოძრуობуსთуნ уრыს დуьушშыრчბულы. ნыუსპრчსы 2012 წчლს уლчქსуნდრч ჩუბыნыძчმ დууფუძნу,
რომчლыც სуხуლხო ьრчბыს პრчსსуმსуხურыს ხчლმძღшуნчლы10 ыყო. თушыს მხრыш, სуხуლხო ьრчბу დчმოьრуტыულ მოძრуობуსთуნ уრыს დуьушშыრчბულы დу მыსы уღმуსრულчბчლы
სуბჭოს წчшრы დу ლыდчრы ნыნო ბურჯуნуძчу. სууგчნტოს დуმფыნуნსчბчლ უწყчბчბს შორыს
шხшდчბыთ уფხуზчთыს მთушრობуშы შчმушуლ ცуლьчულ უწყчბчბს (уფხуზчთыს ჯуნმრთчლო-
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თушდуცшыს სуმыნыსტრო, уფხуზчთыს ჯуნმრთчლობыს დу სოცыуლურы დуცшыს სуმыნыსტრო, სуქуრთшчლოს
სучლჩო უნგრчთыს რчსპუბლыьуშы, ნდობыს уღდგчნыსу დу შчრыგчბыს სуьыთხчბშы уფხуზчთыს მыნыსტრыს
уპуრуტы, თბыლыსыს სуьრчბულო, სуხчლმწыფო სчრшыსчბыს გуნшыთуრчბыს სууგчნტო, ღшыნыს чროшნულы
სууგчნტო, სуქуრთшчლოს სуხчლმწыფო ჰыდროგრуფыულы სуმსуხურы, ფыნуნსთу სуმыნыსტროს
მომსуხურчბыს სууგчნტო, სуფыნуნსო уნуლыტыьურы სуმსуხურы დу სуქучრონушыგуცыу.
სოფლыს მчურნчობыს სуმыნыსტრო, სуსჯчლуღსრულчბыსу დу პრობуცыыს სуმыნыსტროчბы, გуნуთლчბыს
ხуრыსხыს გуნшыთуრчბыს чროшნულы ცчნტრы, ნდობыს уღდგчნыსу დу შчრыგчბыს სуьыთხчბშы уფხуზчთыს
მыნыსტრыს уპуრуტы, ქ.თბыლыსыს მუნыცыპуლыტчტыს у(у)ыპ ტуნшуრჯыშыს გуნшыთуრчბыს სპორტულы ცчნტრы,
სуხчლმწыფო სуმშчნчბლო ьომპуნыу, სуქуრთшчლოს სуხчლმწыფო ჰыდროგრуფыულы სуმსуხურы, ფыნуნსთу
სуმыნыსტროს მომსуხურчბыს სууგчნტო დу სуქучრონушыგуცыу.
გуზчთы еуხуლы თуობу”, 3 თчბчრшуლы, 2012. шыნ შчქმნу уხуლы სууგчნტო еნыუსპრчსы” - მчრуბыშшыლმу თუ
ышуნыშшыლმу?” http://www.opentext.org.ge/index.php?m=4&y=2012&art=2501
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ბыს დу სოცыуლურы დуცшыს სуმыნыსტრო, ნდობыს уღდგчნыსу დу შчრыგчბыს სуьыთხчბშы уფხуზчთыს მыნыსტრыს уპуრуტы), რომლыს ხчლმძღшуნчლы шуხტуნგ ყოლბуыу დчმოьრуტыულы
მოძრуობыს პуრტыыს წчшრыу.
სარედაქციო პოლიტიკა. გуნსხшушчბыთ რуდыьуლურы სуრчდуქცыო პოლыტыьыს მქონч სხшу
გуმოცчმчბыსგуნ, რომლчბыც ღыуდ გуმოხуტушчნ ჰომოფობыურ, ქსчნოფობыურ დу уნტыდуსушლურ გуნწყობчბს, ნыუსპრчსы уრу პыრდуპыრ, уრуმчდ ыრыბуდ уხდчნს სხшу გуმოცчმчბыს
მსგушსы შыნууრსыს მуსуლчბыს ტыრуჟыრчბуს პრчსыს მыმოხыლшыს, ыნტчრшыუსу დу სხшу რუბრыьчბыს ფორმуტчბშы. მуგуლыთуდ, 2015 წლыს 4 მуыსს ჰომოფობыуსთуნ დу ტრуნსფობыуსთуნ ბრძოლыს სучრთуშორыსო დღыს 17 მуыსыს წыნу პчრыოდშы, რომчლыც სуქуრთшчლოშы
ფыზыьურ ძуლуდობуსთуნ уსოცыრდчბу, სууგчნტომ გуმოуქшчყნу გуზчთ еьшыრыს ქრონыьыსе
ჰომოფობыურы სტуტыу, სуთуურыთ еპოლыტыьურы მчსуჯდომч ьуლуძч წыნуსწуრ გшуჩшчшს
уზრს, რომ პчდуრуსტчბыს уღლუმы მуыნც ჩуტуრდчბу”11.
ონლуыნ პორტуლы уსчшч уხდчნს რუსчთыს ხчლыსუფლчბыს მычრ დуფუძნчბულы მთушуრы
პროპуგуნდыსტულы პლуტფორმыს еსპუტნыь სуქуრთшчლოს” პოპულуრуზыуს დу სხшу რუსულчნოшуნы წყуროчბыს уნტыდуსушლურы შыნууრსыს მуსуლчბыს ტыრуჟыრчბуს, რуსуც დчტуლურуდ ჩшчნ ქшчმოთ გуნышыხыლушთ.
სპუტნიკ-საქართველოს და სხვა რუსული პლატფორმების ტირაჟირება Newspres-ში. ონლуыნ გуმოცчმу ნыუსპრчსზч 5 თшыуნმу დуьшыრшчბуმ уჩшчნу, რომ გуმოცчმу ფორმуლურы
ბуლуნსыს დуცшуს ცდыლობს დу მრушуლფчროшуნ წყуროчბს შორыს მომხმуრчბчლს რუსულчნოшуნ პროპуგуნდыსტულ პლуტფორმчბს დу მуთ გზушნыლчბს სთушуზობს. მуგуლыთуდ,
პრчსыს მыმოხыლшуშы шხшდчბыთ уრу მხოლოდ რუსულчნოшуნ პროპуგуნდыსტულ წყуრობს,
уრуმчდ ушტორыტчტულы დуსушლურы გуმოცчმчბыს (Washington Post, AP, уმчრыьыს ხმу დу
სხшу) მуსуლчბსуც. თუმცу, ძыრыთуდы уქცчნტы სპუტნыьზч, ыსчшч როგორც სხшу რუსულчნოшуნ პროპуგуნდыსტულ პლуტფორმчბზч ьчთდчბу დу მуთ ნыუსპრчსშы სხшу დуტшыრთшу
уქшთ, შчმდчგ გуრчმოчბуთу გуმო:
ნыუსპრчსы სპუტნыь-სуქуრთшчლოს, уრу მხოლოდ პრчსыს მыმოხыლшыს ьუთხыთ გуნыხыლушს, уრуმчდ уმ პლуტფორმыს პოპულуრыზуცыуს სыსტчმуტურуდ уხდчნს მыსы уხуლы
პროчქტчბыს რчგულуრულы გуშუქчბыს ьუთხыთ. 5 თшыს გуნმушლობуშы სуыტზч გуმოქшчყნდу 16 მуსуლу, რომчლыც სპუტნыь სуქуრთшчლოს ьულტურულ თუ სуზოგуდოчბრыш уქტышობчბს, уხуლ მчდыу პროчქტчბს შччხчბოდу.
ნыუსპრчსыს დыრчქტორы уლчьო ჩუბыნыძч уმушდროულуდ სპუტნыьыს თуნуმშრომчლыу12,
რომчლыც დуსушლურы სуხчლმწыფოчბыს რучგыრчბуს რუსულ პროპуგуნდуზч уღმოსушლчთ чшროპыს ქшчყნчბыს შыდу უსуფრთხოчბыს პრობლчმыს ჭრыლშы გуნыხыლушს13.
11
12

13

http://bit.ly/1Tr5P5I
დуმოუьыდчბლობу.com. 24 ышыლыს, 2015. ешыნ მუშуობს სპუტნыьыსთшыს?” http://damoukidebloba.com/c/news/
vin_mushaobs
მуგуლыთуდ, 2015 წლыს 13 уგшыსტოს რуდыო ыნტчრшыუ нსуფრთხыს შчმცшчლы პრыორыტчტые, წуმყшуნы уლчьო
ჩუბыნыძч, რчსპონდчნტы სыმონ ьыლуძч, თчმу: уმчრыьчლы რчსპუბლыьчლы ьონგრчსმчნыს გуნცხуდчბу
რუსულы პროპуგуნდыს წыნууღმდчგ ბრძოლыს уუცыლчბლობыს თуობуზч. http://sputnik-georgia.com/
radio/20150813/228292209.html
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ნыუსპრчსы уქшчყნчბს დსთ-ს სуьыთხчბშы რუსчთыს მთушуრы ыდчოლოგыს მოდчსტ ьოლчროшыს ыნტчრшыუს, რომლыს თуნуხმуდ, სуქуრთшчლო ნуტოშы ტчრыტორычბыს დуьуრგшыს სуნуცшლოდ გуწчшრыуნდчბу (ыხ. ცხრыლы 2.2). მოდчსტ ьოლчროшы პчრსონу ნონ
გრуტуდуу გуმოცხуდчბულы ლуტшыуსу (2009)14 დу ლыტшуშы (2009)15. 2012 წчლს დნчსტრыსპыრчთыს თшыთგуმოცხуდчბულы რчსპუბლыьыს პრчზыდчნტმу მуს მчგობრობыს ორდчნы
მыуნыჭу16. მოდчსტ ьოლчროшы რუსულы პროპуგуნდыსტულы სуыტчბыს Regnum.ru, Polit.
ru, Regions.ru-ს დуმფუძნчბчლыу, 2013 წლыდуნ ьы Rex.ru -ს რчდуქტორыу. მыსы სуხчლы
სуქуრთшчლოშы გуმომушуლ პრორუსულ მчდыу პორტуლ სуქыნფრმს უьушშыრდчბу.
როგორც სპუტნыьыს, уსчшч სხшу რუსულчნოшуნы პროპуგуნდыსტულы პლуტფორმчბыს
გზушნыლчბы, რომчლთу რчდыსტრыბუცыуსуც ნыუსპრчსы уხდчნს, თуნხшчდრуშыу ыმ уნტыდуსушლურ დу თურქოფობыულ მчსыჯчბთуნ, რуც სხшуდуსხшу уნტыდуსушლურы პლуტფორმчბыს მчშшчობыთ шრცчლდчბу (ыხ. ცხრыლы 2.2.).
ცხრილი 2.2. ანტიდასავლური და ქსენოფობიური გზავნილები ნიუსპრესში სპუტნიკსა
და სხვა რუსულენოვან წყაროებზე დაყრდნობით
გზავნილი

რუსულენოვანი წყარო

სათაური/ფრაგმენტი

ნуტო
ტчრыტორычბыს
სуნуცшლოდ

Noev-kovcheg.ru

მოდчსტ ьოლчროшы: еსуქуრთшчლო
ნуტოშы уლბуთ გуწчшრыуნდчბу, მуგრуმ
მხოლოდ уფხуზчთыსу დу სуმხრчთ
ოსчთыს გуრчშч”17
еსуქуრთшчლოს ნуტო შთуნთქушს”18

ნуტო = სуფრთხчს ФАП News
Н

Н

14

15
16
17
18
19
20

еრუსულы სуმხчდრო პრчსу ნуტოსთуნ
ომыს შчმთხшчшуშы ьушьуსыონზч
გуნსуხორცычლчბчლ ძуლыსხმчшуზч
წчრს”19
я

еთბыლыსმу ыსчш ыგრძნო მოსьოшыს
მუქуრу დу მცыრч პროგრчსыს შчმდчგ
ქуრთულ-რუსულმу ურთычრთობуმ
გуუуრчსчბу დуыწყო”20

http://www.mfa.gov.lv/en/news/latest-news/12093-foreign-minister-declares-two-russian-citizens-personanon-grata-in-latvia
http://www.bbc.com/russian/russia/2009/07/090730_kolerov_stop_lithuania.shtml
http://www.iarex.ru/news/28849.html
http://bit.ly/1Rn8qZ4
http://bit.ly/1TJRLoD
http://bit.ly/1sNTCPn
http://bit.ly/1RnaLmT
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ქуრთულы ჯуრы
სუსტыу, ნуტოს
მыს დуსуხმчრчბლуდ
уრуფчრы გуუьчთчბыу

В

-

еსуქуრთшчლოს თушыსы уრმыыთ
მხოლოდ ტრуბуხы შчუძლыу”21

ქуრთულ-уმчრыьულბრыტуნულы სуმხчდრო
წшრთნчბы =
პროшოьуცыуს რუსчთыს
წыნууღმდчგ

К

я

еრუსчთმу სуქуრთшчლო მьуცრуდ
გууფრთხыლу, რომ шуზыуნშы გуმуრთულ
წრთшნчბს მოსьოшы პროшოьуცыуდ
მыыჩნчшს”22

რыჩуრდ ლუგуრыს
სуხчლობыს
ლуბორуტორыу
= სуფრთხчს

Н

რუსულы პრчსу სуქуრთшчლოს,
ბыოლოგыურы ыуრуღыს წуრმოчბуშы
სდчბს ბრуლს; გушრცчლდу თუ уრу
ч.წ. ღორыს ჭыრы სуქуრთшчლოდуნ23

Н

нზыьуსе шыრუსыს შчქმნу
სуქуრთшчლოშыც შчსуძლчბчლыуе
- რუსულы მხуრыს уრуპыრდуპыრы
ბრуლდчბу24

თურქчთы = სуფრთხчს

21
22
23
24
25
26
27

Н

я

еთურქчთმу შчსуძლოу სуქуრთшчლოს
уჭуრу მოსთხოшოს”25

К

Ъ

еგуმოьыთხшыს შчდчგчბы: чшროპчლчბы
чჭшობчნ, რომ თურქчთы ныსლуმურ
სуხчლმწыფოსთуნе თуნуმშრომლობს”26

სуქуრთшчლოშы
Н
რчლыგыურы ьონფლыქტы
чшროპულы ыნსტыტუტыს
მычრ ыყო
პროшოცыრчბულы

я

еსуქуრთшчლომ ьыდчш чრთხчლ გуыуრу
დуნыს პыრზч დу შчძლო რчლыგыურы
ьონტчქსტыს მქონч ьონფლыქტშы уრ
ჩуძыრულыყო”27

http://bit.ly/1VoOiwK
http://bit.ly/1XQLUzo
http://bit.ly/1UbhIfl
http://bit.ly/1XQPWI4
http://bit.ly/1syScrg
http://bit.ly/22nzdg0
http://bit.ly/22tjL1S
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еуმჯчრуდ დуძуბულობыს მыზчზы
[уდыგчნშы] გуხდу ыს ფуქტы, რომ
ხчლыსუფლчბуმ მუსულმуნчბს
სуსуფლуოზч მыწу გуმოუყო, რуც
чრთ-чრთы чшროპულы ыნსტыტუტыს მычრ
ыყო ნуьуრნуხчшы”.
ყыრыმы რუსчთыს
ნуწыლыу

Sputnik. მნчნыу

გуმთыშшчლы
П
პოლыტыьыს გушრცчლчბуს И
სომხчბы სуქуრთшчლოზчც
ცდыლობчნ

ечшროპчლчბыსу დу уმчრыьчლчბыს
მчსуმчდы ყыრыმს რუსчთыს ნуწыლуდ
მыыჩნчшს”28
еსომხურы პროшოьуცычბы სуქуრთшчლოს
წыნууღმდчგ”29

я

нსომხчთы ьушьуსыуშы, სуუьუნчთу
სыღრმыდуნ მოყოლчბულы, მუდმышуდ
ьონფლыქტчბыს, გуნხчთქыლчბыს,
პროшოьуცычბыს წყуროს წуრმოуდგчნს.
სуქმч чხчბу ыმ ტуქტыьуს, რომლыს
მчშшчობыთуც чრчшуნы სуმხრчთ
ьушьуსыуშы თушыს დომыნыრчბыს
დуმყуრчბуს ცდыლობს: სომხчთы
уქტыურуდ სуრგчბლობს პრыნცыპыთ нგуთыშч დу ыბуტონче.
რუსულы პროპуგуნდыს чრთ-чრთы მთушуრы მчდыу პლуტფორმу - სპუტნыьы - მულტыმчდыურы
სучრთуშორыსო პროчქტыу, რომчლыც რუსчთыს პრчზыდчნტыს 2013 წლыს 9 დчьчმბრыს ბრძуნчბыს სуფუძшчლზч შчыქმნу. სპუტნыьმу, რომчლსуც რუსчთыს მთушრობу ფლობს, სучრთуშორыსო уრчნуზч სуыნფორმуცыу სууგчნტო RIA Novosti დу еრუსчთыს ხმу” ჩууნуცшლу. нსპუტნыь
ჯორჯыу” სуქуრთшчლოშы სуჯуრო რччსტრშы ოფыცыуლურуდ 2015 წლыს 23 ыуნшуრს დуრчგыსტრыრდу.
საქართველოს რესპუბლიკა
2015 წчლს ყшчლуზч მчტы დуფыნуნსчბу - 85 916 ლуრы - уმ ьуტчგორыыს მчდычბშы გуზчთ еსуქуრთшчლოს რчსპუბლыьуს” уქшს მыღчბულы. გуზчთმу სуრчьლуმო მომსуხურчბуზч ხчლშчьრულч-

28
29

http://bit.ly/1skQ6LM
http://bit.ly/1qVx7pQ
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ьуრგуდ ჩуნს სხшуდуსხшу თოქ შოუშы წуმყшуნთу ьომчნტуრчბыთ დу სტუმრчბыს შчრჩчшыთуც.
чს ტчლчшыზыу чწчოდу уსчшч ьуმპуნыуს ბуთუმშы уხуლы მчჩчთыს მშчნчბლობыს წыნууღმდчგ.
ობычქტышыს დуმფუძნчბчლმу დу პуრტыыს нპуტრыოტთу уლыуნსы” ხчლმძღшуნчლმу ыრმу ыნуშшыლმу გуნуცხуდу: нუპыრшчლчს ყოшლыსу, ыსыნы уცნობычრчბчნ, რу სуფრთხчს ქმნыს ბуთუმыს
ცчნტრშы уხуლы მчჩчთыს მშчნчბლობу, უფრო ზუსტуდ რომ шთქшуთ,თურქчთыს სыმბოლოს уღმуრთшу” (30)34.
уრხы პოლыტыьურ გучრთыуნчბу პуტრыოტთу уლыуნსთуნ уრыს დуьушშыრчბულы.
ალია და კვირის ქრონიკა
еуლыу” ჰოლდыნგშы შчმушуლ გуზчთчბს еуლыу” დу еьшыრыს ქრონыьу” 2015 წчლს სчრшыს ьონტრуქტы სуრчьლуმო დу სуыნფორმуცыო მომსуხურчბуზч 6 სуბыუჯчტო ორგуნыზуცыуსთуნ35
ჰქონდу გуფორმчბულы, რომчლთу შორыს სуქуრთшчლოს შრომыსу დу სოცыуლურы დуცшыს
სуმыნыსტროც ფыგურыრчბს. 2013-2014 წლчბშы еуლыу” ჰოლდыნგშы შчმушуლ გуმოცчმчბს 48 650
ლуრыს ღыრчბულчბыს ьონტრуქტчბы ჰქონდуთ გуფორმчბულы შыნуგуნ სуქმчთу სуმыნыსტროსу
დу სოფლыს მчურნчობыს სуმыნыსტროчბыს სხшуდуსხшу სსыპ-чბთуნ36.
MDF-ыს ьшლчшчბыს თуნуხმуდ, уღნыშნულы გуზчთчბы ჰომოფობыურ, ქსчნოფობыურ დу уნტыდуსушურ სуრчდуქცыო პოლыტыьуს уტуრчბчნ, რуც სуქуრთшчლოს შчსуხчბ რуსыზმыსу დу შчუწყნуრчბლობыს წыნууღმდчგ чшროპыს ьომыსыыს (ECRI) მчხუთч ცыьლыს уნგуრыშშыც37 уыსуხу.
სხვადასხვა
2015 წчლს ყшчლуზч მცыრч თуნხыуნы ьონტრуქტчბы გуზчთ еуსушуლ-დуსушуლთуნ” (4730 ლуრы)
დу ыნტчრპორტуლ ечქსьლუზышნыუსთуნ” (2500 ლуრы) გуფორმდу
уღსуნыშნушыу, რომ გуზчთ еуსушуლ-დуსушуლშы” სуქуრთшчლოს მთушრობыს სуმწლыуნы მუშуობыს შчჯуმчბыს уმსуხшчლы уნგуრыშыს სуыნფორმуცыო ьуმპуნыуსთуნ დуьушშыრчბულы სуრчьლуმო მуსуლыს გуნთушსчბуს სуფუძшლуდ სуქуრთшчლოს მთушრობыს 2015 წლыს 27 ნოчმბრыს #2552
გуნьуრგულчბу დучდო. чქსьლუზышნыუსთуნ ьы ьონტრуქტы შსს-ს დуცшыს პოლыცыуმ გууფორმу.
ღыуდ დчьლуრыრчბულы ქსчნოფობыურы დу ჰომოფობыურы შыნууრსыს გуრდу, გуზчთы еуსушуლ-დуსушуლы” уნტыდуსушლურ გуნწყობчბსуც уღшышчბს. გуზчთыს პლуტფორმу უფრო чთ34
35

36

37

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/GEO-CbC-V-2016-002-GEO.pdf
სуქуრთшчლოს შრომыსу დу სოცыуლურы დуცшыს სуმыნыსტრო;
სуქуრთшчლოს ნოტуრыუსთу პуლуტу; სуხчლმწыფო სчრшыსчბыს გуნшыთуრчბыს სууგчნტო; მуსწушლчბчლთу
პროფчსыულы გуნшыთуრчბыს чროшნულы ცчნტრы; მчწуრმчობыს გуნшыთуრчბыს სууგчნტო; чшროპыს
уხуლგуზრდულы ოლыმპыურы ფчსტышуლыს თბыლыსы 2015-ს სуორგуნыზуცыო ьომыტчტы.
http://mediameter.ge/ge/research/sabiujeto-saxsrebi-sizulvilis-enisa-da-antidasavluri-gancqobebisgamavrcelebel-mediashi
1 მуრტы, 2016. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/GEO-CbC-V-2016-002-GEO.
pdf
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ნო-ნуცыონуლыსტურыу, თუმცу როგორც მчდыыს გуნшыთуრчბыს ფონდыს ьшლчшу ცხуდყოფს,
შыნууრსы პრორუსულы მчდычბыს ნуრуტышыს ыდчნტურыу.
чქსьლუზышნыუსმу გуმოуქшчყნу ჰომოფობыურы შыნууრსыს დчზыნფორმуცыу ნуცыონуლურы
მოძრуობыს ყოფыლы წчшრыს გыორგы шуშуძыს ძმыს მуმуьуცზч დуქორწыნчბыს შчსуხчბ, სуთуურыთ ешуშуძыს ძმу еგуთხოшდу”?!38. уღნыშნულы პუბლыьуცыыს გуმო გуმოცчმуს დушыთ шуშуძчმ
სуსуმуრთლოშы უჩышლу დу პыრшчლы ыნსტуნცыыს სуსуმуრთლო მოыგო.

38

уმჟуმуდ уღნыშნულы სტуტыу чქსьლუზышნыუსыს სуыტზч ხчლმыსуწшდომы уრ уრыს, თუმცу уმ სууგчნტოზч
დуყრდნობыთ еსуქуრთшчლო დу მსოფლыოს” (http://bit.ly/1TS3vUK) დу for.ge-ыს (http://www.for.ge/view.
php?for_id=35345&cat=9) პორტуლчბზчу გуნთушსчბულы.
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III.

მაუწყებლები

შემაჯამებელი პარაგრაფი: ნაციონალურ ტელევიზიებში რეკლამის განთავსება მეტწილად
სატელევიზიო აუდიტორიის კვლევის შედეგების შესაბამისად ხდება. ზოგიერთი კონტრაქტი როგორც ნაციონალურ, ასევე რეგიონულ ტელევიზიებთან ითვალისწინებს კანონმდებლობით აკრძალული სერვისის გაწევას: ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ დასპონსორებული გადაცემებისა და დაფინანსებული გადაცემების თუ სიუჟეტების მომზადებას,
რაც სარედაქციო დამოუკდებლობაში ჩარევას წარმოადგენს. 4 რეგიონული მაუწყებლის
შემოსავლები სრულად ან 70%-ით საბიუჯეტო შემოსავლებზეა დამოკიდებული, რაც ერთგვარი სუბსიდირების ხასიათს ატარებს.

3.1. ნაციონალური და შერეული დაფარვის ტელევიზიები
სуტчლчшыზыო რчьლуმыს ყшчლуზч დыდы წыლы - 2 802 956 ლуრы - რუსთушы 2-ზч მოდыს, რომчლыც TVMR სуქуრთшчლოს სуრчыტыნგო მონуცчმчბыთ39 2015 წчლს პыრшчლ уდგыლს ыьушчბდу; მуს მოსდчшს ыმчდы - 1 631 048 ლуრы (TVMR: მч-2 уდგыლы); მучსტრო - 566 493 (TVMR:
მч-3 уდგыლы); GDS г 443 742 (TVMR: მч-6 уდგыლы); ьушьуსыу - 82 625 (TVMR: მч-8 уდგыლы);
ობычქტышы (გуდуცчმу чტуლონы) - 68 616 (TVMR: მონуცчმчბы ხчლმыსуწшდომы уრ уრыს); სуზოგуდოчბრышы მуუწყчბლыს პыრшчლы уრხы (გуდуცчმу чტуლონы) - 56 368 (TVMR: მч-5 уდგыლы);
ტчლчьომპуნыу პыრшчლы - 35 400, ტчლчьომპуნыу პულსы - 5 000 ლуრы. уღსуნыშნушыу, რომ
გуრьшчულы სуბыუჯчტო ьონტრуქტчბы уრ ыძლчოდу ыმыს ыდчნტыფыცыრчბыს შчსуძლчბლობуს,
თუ რომчლ მчდыу სуშуულуბуშы რу თуნხу გуდуნуწыლდу.40
დიაგრამა 3.1. საბიუჯეტო რეკლამის გადანაწილება ნაციონალური
და შერეული დაფარვის ტელევიზიებაში, 2015 წ.
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http://www.tvmr.ge/ka#!ka/news/44/წლыს
სსыპы სуქуრთшчლოს სуьуნონმდчბლო მуცნч
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3.2. რეგიონული ტელევიზიები
რчგыონულ ტчლчшыზычბთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბчბыს მыხчდшыთ, 75% уდგыლობრыш მუნыცыპуლыტчტчბზч მოდыს, 4% уჭуრыს ушტონომыურы რчსპუბლыьыს ხчლыსუფლчბуზч,
დуრჩчნыლы 21% ьы - სуქуრთшчლოს чьონომыьыს სуმыნыსტროს, რчგыონულы გуნшыთуრчბыს
დу ыნფრуსტრუქტურыს, სოფლыს მчურნчობыს სуმыნыსტროчბыს დуქшчმდчბуრчბულ უწყчბчბსу
დу სуსуმуრთლოზч.
დიაგრამა 3.2. საბიუჯეტო რეკლამების წილი რეგიონული ტელევიზიებში

სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბы ჯуმშы 24 რчგыონულ ტчლчшыზыуსთуნ თуნуშრომლობчნ. რчგыონულ
მуუწყчბლчბს შორыს ყшчლуზч დыდы თуნხу - 313 980 ლуრы - ქшчმო ქуრთლыს ტчლчшыზыуს уქшს
მыღчბულы, რომчლსуც სხшу ტчლчьომპуნычბы შчმდчგы თуნმыმდчшრობыთ მოსდчшчნ: еრыონы”
- 112 418, еგურჯууნы” - 47 940, еыმчრшыზыу” г 42 630, еფуრшуნу” г 35 000, еმуრნчულы ტш” - 31
725, еზуრы” г 26 562, еბოლნчლы” г 23 136, еуრგო” - 21 176, ечგრыსы” - 20 415, еმчგу ტш” - 20 000,
еჯыხу” г 16 140, еთრыуლчთы” - 9 240, еოდыშы” - 8 180, еьოლხчთы” 89 - 6 140, еმчცხრч ტуლღу” - 5
140, ATV 12 - 4 350, ტчლчуრხы 25 - 3 048, დыу - 2 370, მчცხრч уრხы (уხуლცыხч) - 1 830, თуნуმგზушრы - 1 776, чრу - 1 260, ბორჯომы - 220. уღსуნыშნушыу, რომ გуრьшчულы სуბыუჯчტო ьონტრуქტчბы уრ ыძლчოდу ыმыს ыდчნტыფыცыრчბыს შчსуძლчბლობуს, თუ რომчლ მчდыу სуშуულуბуზч
(17 რчგыონულы ტчლчшыზыу) რу თуნხу გуდуნуწыლდу. ხчლშчьრულчბыს ჯуმურы ღыრчბულчბу
33 775 ლуრს შчуდგчნს.
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დიაგრამა 3.3. საბიუჯეტო რეკლამის გადანაწილება რეგიონულ ტელევიზიებაში, 2015 წ.

ცуლьч გуმოшყушыთ ыს ტчლчшыზычბы, რომчლთу მычრ ьომუნыьуცычბыს მуრчგულыრчბчლ ьომыსыуშы დчьლуრыრчბულ41 მთლыуნ შчმოსушуლშы სуბыუჯчტო რчьლуმыს წыლы 60%-ს уღчმуტчბу, რуც
შчსуძლოу, გуრьшчულы ыნდыьуტორы ыყოს ыმыს სуыლუსტრуცыოდ, თუ რуმდчნуდ уრыს ფыნуნსურуდ დуმოьыდчბულы ьონьრчტულы მчდыу სуშუуლчბу სуბыუჯчტო შчმოსушლчბზч. როგორც შчდуრчბуმ уჩшчნу (ыხ. დыуგრуმу 3-4), 4 რчგыონულы ტчლчьომპуნыу ფыნуნსურуდ სრულуდ уნ დыდწыლуდ სуბыუჯчტო შчმოსушლчბზчу დуმოьыდчბულы. уსчшч გуმოыьшчთу შчმთხшчшчბы, როდчსуც:
მуუწყчბლчბыს მычრ სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბыსთшыს გуწчულы მომსуხურчბыს სуფуსურы ьომუნыьуცычბыს მуრчგულыრчბчლ ьომыსыуშы წуრდგчნыლы ფыნуნსურ მონуცчმчბს уღчმуტчბу
(ქшчმო ქуრთლыს ტш 273%-ыთ, ფуრшуნу - 84%-ыთ, ჯыხу - 23%-ыთ) уნ მуუწყчბლчბыს შчმოსушლыს დыდы წыლы სуბыუჯчტო თуნხчბზч მოდыს (ზуრы - 71%).
დიაგრამა 3.4. რეგინული ტელევიზიების საერთო და საბიუჯეტო შემოსავლები 2015 წელს
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нმуუწყчბლობыს შчსуხчბе 70-ч მუხლыს, მч-4 პუნქტыს თуნуხმуდ, მуუწყчბლчბы шуლდчულы уრыуნ ყოшчლы
ьшуრტლыს მომდчшნო თшыს 15 რыცხшуმდч ьომыსыуს уნგуრыშგчბыს ფორმчბы წуრუდგыნონ.
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уღნыშნულы ფуქტы შчыძლчბу уыხსნуს ორы მычზыთ: 1) ტчლчшыზычბსу დу სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბს შორыს уრსчბულы შუуმушуლы ьომპуნычბыს ხуრჯчბыს გуუმჭшыრшуლობыთ уნ 2) ტчლчшыზчბыს ნуწыლы ьომыსыуს уრ წуრუდგчნს მыღчბულы შчმოსушლчბыს შчსуხчბ სრულყოფыლ
ыნფორმуცыуს.
რуც შччხчბу შчუსуბуმობуს ьომუნыьуცычბыს მуრчგულыრчბчლ ьომыსыуშы დчьლуრыრчბულ
სучრთო შчმოსушლчბსу დу სуბыუჯчტო ьონტრуქტчბშы მыთыთчბულ თуნხчბს შორыს, ქшчმო
ქуრთლыს ტчლч-რуდыო ьომპуნыыს დыრчქტორыს გыორგы მგуლობლыშшыლыს ыნფომრуცыыთ,
ьომპуნыуმ სуьუთуრы შчმოსушლчბыს შчსуხчბ ыნფორმуცыу ьომუნыьуცычბыს ьომыსыуს დღგ-ს
(დуმуტчბыთы ღыრчბულчბыს გуდуსуხуდыს) გуრчშч (255 821 ლуრы) წуრუდგыნу, ხოლო გуრьшчულ შчმთხшчшчბშы ხчლშчьრულчბчბы ьონტრуქტორы ьომპуნыыს მოგчბыს თуნხуს ыთшуლыსწыნчბდу. რуც შччხчბу еფуრшуნуს” დу еჯыხуს”, მуთ ыნფორმуცыу уმ შчუსуბуმობуსთуნ დуьушშыრчბыთ, уრ მოუწოდчბыуთ.

3.3. რადიოები
რуდыო სуშუуლчბчბზч ьы სуრчьლуმო თуნხчბы შчმდчგნуыრуდ გуდуნуწыლდу:
რуდыო ჰოლდыნგы ფორტუნу (ფორტუნу, ფორტუნу +, уრ დуыდуრდო, ушტო რуდыო) - 58 196
ლуრы, შчმდчგ уდგыლზчу რчგыონულы რуდыო еძшчლы ქуლуქы” - 19 350, სуზოგуდოчბრышы
მуუწყчბლыს уჭуრыს რуდыო 17 100, რуდыო ыმчდы - 13 408, რуდыო ьომчრსуნტы42 - 9 145, რуდыოчბы მучსტრო დу шыნыლы - 6 150, уფხуზчთыს ხმу - 3 367, რуდыო უცნობы - 3 075, პыრшчლы რуდыო
- 1 596, რуდыო პуლыტრу - 952, STAR FM - 734 დу რуდыო уთыნуთы - 210.
დიაგრამა 3.5. საბიუჯეტო რეკლამის გადანაწილება რადიოებში, 2015 წ.
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რуდыო еьომчრსуნტთуნ” ხчლშчьრულчბу მчდыу სуშუуლчბыს шчბ-გшчრდზч ыნფორმуცыыს გуნთушსчბуსуც
ыთшуლыსწыნчბდу.
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3.4.

ნაციონალური და შერეული დაფრავის მაუწყებლებთან გაფორმებული
ხელშეკრულების პირობები

2015 წчლს სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბыს მычრ როგორც ნуცыონуლურ, уსчшч რчგыონულ მуუწყчბლчთბთуნ გуფორმчბულы ზოგычრთы ხчლშчьრულчბу წуრმოуდგчნს მуუწყчბლობыს ьуნონыს დуრღшчшуს, რომчლыც ьრძуლушს уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს მычრ გуდуცчმчბыს
დуსპონსორчბуს. ьчრძოდ, ьуნონыს 67-чმუხლыს (სპონსორობыს დуუშшчბლობу) პыრшчლы
პუნქტыს თуნуხმуდ:
еуდმыნыსტრуცыულы ორგуნო, ьოლчგыურы уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოს წчшრы уნ სуჯуრო მოსуმსуხურч, პოლыტыьურы პуრტыу, პოლыტыьურы პуრტыыს ლыდчრы уნ თуნуმდчბობыს პыრы,
პოლыტыьურ პуრტыуთу ьოуლыცыу уნ ბლოьы დу სხшу სууრჩчшნო სუბычქტы уრ შчыძლчბу ыყшნчნ პროგრуმыს სპონსორчბы”.
ქшчმოთ მოცчმულ ცხრыლშы уსуხულыу ыს შчმთხшчшчბы, როდчსуც ხчლშчьრულчბчბы გуდуცчმчბыს სპონსორობуს ыთшуლыსწыნчბდу.
ცხრილი 3.1. ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ დასპონსორებული გადაცემები
დაწესებულება

ტელეკომპანია

გადაცემა

შსს уьуდчმыу

სуზოგуდოчბრышы მуუწყчბчლы/
чტуლონы მчდыу

чტуლონы

შსს დуცшыს პოლыცыыს
დчპуრტуმчნტы

სуზოგуდოчბრышы მуუწყчბчლы/
чტуლონы მчდыу

чტуლონы

თушდуცшыს уьуდчმыу

სуზოგуდოчბრышы მуუწყчბчლы/
чტуლონы მчდыу

чტуლონы

შსს-ს სსыპы
შსს-ს уьуდчმыу

ობычქტышы/чტуლონы მчდыу

чტуლონы

уდыგчნыს, დუშчთыს,
ობычქტышы/чტуლონы მчდыу
ყуზბчგыს, მуრტшыლыს,
ონыს, ხულოს, ьуსპыს,
уხმчტыს, ზчსტуფონыს,
ნыნოწმыნდыს, შუуხчшыს,
სчნуьыს, уმბროლуურыს,
уბуშыს მუნыცыპуლыტчტчბы

чტуლონы
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შპს нთბыლыსыს
სуტრуნსპორტო
ьომპуნыу43

ობычქტышы/სуზოგуდოчბრышы
მуუწყчბчლы/чტуლონы მчდыу

чტуლონы

გуდуცчმу чტуლონыს чთчრშы გуნსуთушსчბლуდ გуფორმчბულы ьონტრуქტчბы ыთшуლыსწыნчბს
მომსуხურчბуს, რომчლыც уრსыთ სуრчდуქცыო დуმოუьыდчბლობуშы ჩуრчшуს წуრმოуდგчნს
დу чწыნууღნდчგчბу ьуნონმდчბლობыთ დу ქცчшыს ьოდчქსыთ დуდგчნыლ ნორმчბს. ьчრძოდ:
еდуმьшчთыს მონуწыლчობыთ გуდуცчმыსთшыს ьыთხшчბыს მომზуდчბу, გуდуცчმыს ჩуწчრу, მыსы
მონტуჟы დу чთчრშы გуნთушსчბуსу დу დуმьшчთыს მычრ შчრჩчულы მოსწушლччბыს წуრმოჩчნуს გуდуცчმыს ფორმуტыს შчსуბуმыსуდе. чს მომსуხურчბу მуუწყчბლობыს ьуნონыს 661 მუხლыთ
уьრძуლულ уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოს მычრ нმуუწყчბლыს პროგრуმчბыს მომზуდчბыს уნ/
დу чთчრშы გуდуცчმыს პыრდуპыრ уნ ыრыბ დуფыნуნსчბуს уნ თуნуდуფыნуნსчბуსе წуრმოуდგчნს. ხчლშчьრულчბу შчыცушს уდმыნыსტრуცულы ორგуნოს მычრ სуრчდуქცыო სуქმыуნობуსу
დу შчმოქმчდчბыთ პროცчსშы ჩуრчшыს დчბულчბчბს, რуც მуუწყчბчლთу ქცчшыს ьოდчქსыს 29.2
მუხლыს (მуუწყчბლыს სуრчდуქცыო დуმოუьыდчბლობыსуდმы წуყчნчბულы მოთხოшნчბы) დуრღшчшуу.
სуქуრთшчლოს ьომუნыьуცычბыს чროшნულმу ьომыსыуმ 2015 წლыს 26 მуრტს სуზოგуდოчბრыш
მуუწყчბчლს уდმыნыსტრуცыულы პуსუხыსმგчბლობу დууьыსრу დу წчრыლობыთы გуფრთხыლчბу მыსცу, რыსы სуფუძшчლыც პыრшчლы уრხыს чთчრშы уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს - სуქуრთшчლოს შыნуგуნ სуქმчთу სуმыნыსტროს დуცшыს პოლыცыыს დчპуრტуმчნტыსу დу სსыპ შსს-ს
уьуდчმыыს მычრ გуდуცчმу ечტуლონыს” სპონსორობу გуხდу44. მуრчგულыრчბლыს გуდуწყшчტыლчბуს წыნ უსწრчბდу სуქуრთшчლოს ჟურნуლыსტურы чთыьыს ქуრტыыს მычრ სуზოგуდოчბრышы
მуუწყчბლыს მონыტორыნგыს уნგуრыშы, სуდуც нчტуლონыსе მычრ ьуნონმდчბლობыს დуრღшчшыს
პრობლчმуу ыდчნტыფыცыრчბულы45. თუმცу, მчდыыს გуნшыთуრчბыს ფონდыს მыმуრთшыს სуფუძшчლზч, ობычქტышыს შчმთხшчшуშы მуრчგულыრчბчლ ьომыსыуს ыდчნტურы уდმыნыსტრуცыულы
პуსუხыსმგчბლობу уრ გуმოუყчნчბыу, რуც ыმыთ уხსნу, რომ გуდуცчმу чთчრშы уღуრ გуდыოდу,
რуც ьომыსыыს შчრჩчшыთ მыდგომуს ცხуდყოფს.
დაფინანსებული გადაცემები/სიუჟეტები მაუწყებლებლებში. ьшლчшыსуს გуმოшლыნდу ыმ ტыპыს
ხчლშчьრულчბчბы, რომლчბыც პыრდуპыრ уრ ыთшуლыსწыნчბს სპონსორობуს, თუმცу ыრыბуდ
წуრმოуდგчნს გуდуცчმчბыსу თუ სыუჟчტчბыს დуფыნуნსчბыს სуშუуლчბуს, რуც уსчшч წуრმოуდგчნს მуუწყчბლობыს ьуნონыს დуრღшчшуს.
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შპს нთბыლыსыს სуტრуნსპორტო ьომპуნыуსთуნе გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბу გуდуცчმыს სуზოგуდოчბრыш
მуუწყчბლыს чთчრშы გуშшчბуს ыთшуლыსწыნчბდу დу чს шуლდчბულчბу შчმდგომშы нობычქტышыსе чთчრშы გуნხორცычლდу.
სуქуრთшчლოს ьომუნыьуცычბыს მуრчგულыრчბчლы ьომыსыыს გуდуწყшчტыლчბу სსыპ нსуზოგуდოчბრышы
მуუწყчბლыსуთшыსе уდმыნыსტრуცыულы პуსუხыსმგчბლობыს დуьыსრчბыს თуობуზч #162/18, 26 მуრტы, 2015
http://gncc.ge/ge/legal-acts/commission/solutions/2015-162-181.page
http://qartia.org.ge/wp-content/uploads/2015/02/GPB-GEO.pdf (გш.31)
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еმуუწყчბლობыს შчსуხчბ” ьуნონыს მუხლы 661 (მуუწყчბლыს დуფыნуნსчბыს დуუშшчბლობу):
1. еуьრძуლულыу уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოს, პოლыტыьურы პуრტыыს, თуნуმდчბობыს პыრыსу დу სуჯуრო მოსуმსуხურыს მычრ მуუწყчბლыს დуფыნуნსчბу, уგრчთшч მыსы მომსуხურчბыს
შчსყыდшу დу მуუწყчბლыს პროგრуმчბыს მომზуდчბыსуნ/დу чთчრშы გуდуცчმыს პыრდуპыრы
уნ ыრыბы დуფыნуნსчბу уნ თуნуდуფыნуნსчბу, გуრდу уმ მუხლыს მч-2 დу მч- 3 პუნქტчბыთ
გуთшуლыსწыნчბულы შчმთხшчшчბыსу.”
661-ч მუხლыს მч-3 პუნქტы გуმონуьლыსს სууრჩчшნო уდმыნыსტრуცыыსთшыს уწчსчბს, მч-2 პუნქტы ьы შчმდчგ შчმთხшчшчბზч шრცчლდчბу:
“ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია შეისყიდოს მაუწყებლის მომსახურება
მხოლოდ სოციალური რეკლამის განთავსებისა და საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს გათვალისწინებულია მისი ბიუჯეტის ცალკე მუხლით”.
გуმონуьლыსыს შчსуხчბ ჩуნуწчრы ьуნონშы 2013 წчლს შчшыდу დу ыს გуრьшчულ წыნууღმდчგობრыობуს შчыცушს დуსპონსორчბულы გуდуცчმчბыსу დу დуფыნуნსчბულы სыუჟчტчბыს დуუშшчბლობуსთуნ მыმуრთчბыთ. ჩуნуწчრы, რომ გуმონуьლыსы შчსуძლოу ыყოს еსуზოგуდოчბыსთшыს
მნыშшნчლოшуნы ыნფორმуცыыს გушრცчლчბу” შчსуძლოу, დуფыნуნსчბულы სыუჟчტчბыს გуმуრთლчბуდ ыნტчრპრчტыრდчს დу уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბმу уმ მыზნыთ გуწчულы ხуრჯчბы
თушыуნთы სуჯуრო უფლчბуმოსыლчბыს გуნხორცычლчბыს მыზნчბыთ уხსნуნ. уსчთ ლчგыტыმურ
მыზნуდ შчსуძლოу, ჩуыთшуლოს რчგыონულ მчდыуსთуნ გуფორმчბულы ыსчთы ьონტრуქტчბы,
რომლчბыც уდგыლობრышы თшыთმმуრთшчლობыს სხდომчბыს ტრуნსლуცыыს გуნხორცычლчბуს
დу გуმჭшыრшуლობуს უზრუნшчლყოფს დу уრу სыუჟчტчბыს მომზуდчბу уნ გуდуცчმуშы სტუმრыს
მოწшчшыს დуფыნуნსчბу, როგორც ქшчმოთ მოყшуნыლ მуგуლыთчბშыу მыთыთчბულы.
სуჯуრო დуწчსчბულчბчბსу დу ტчლчшыზычბს შორыს გуფორმчბულ ხчლშчьრულчბчბშы ხშыრуდ
шხшდчბыთ ыსчთ პыრობчბს, რომლчბыც თушыსы შыნууრსыთ სуრчდуქცыო დуმოუьыდчბლობуშы
ჩуრчшуს წуრმოуდგчნს. чს შчыძლчბу ыყოს დуმьшчთыს სыუჟчტыს მომზуდчბу, შчრჩчულ თчმуზч
გуდуცчმыს მომზуდчბу, დуმьшчთыს მычრ შчრჩчულы სტუმრыს მыწшчшу.
ცხრილი 3.2. ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ დაფინანსებული გადაცემები
და სიუჟეტები ნაციონალურ არხებზე
დაწესებულება

მაუწყებლები

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა რუსთушы 2
და განათლების ცენტრი
დაავადებათა კონტროლის
ეროვნულ ცენტრი

რუსთушы 2
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მომსახურება
6 სуტчლчшыზыო 45-50 წუთыуნы
გуდуცчმыს მომზуდчბуს/გуშшчბу
გуდуცчმуშы нчქыმчბშые
სხшуდуსხшу თчმчბыს გуშუქчბу

დაავადებათა კონტროლის
ეროვნულ ცენტრი

პულსы

გуდуცчმу нპულსშые სыუჟчტы 2
თчმуტურ გуდуცчმуშы, მуთ შორыს
სტუდыуშы სტუმრыს მыწшчшу

სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო

ტчლчыმчდы

ныმчდыს დыლыსе ფуრგლчბშы,
სსыპ სуხчლმწыფო სчრшыსчბыს
გуნшыთуრчბыს სууგчნტოს
თушმჯდომуრыს სტუმრობу,
თчმуზч: нსуზოგуდოчბრышы
ცчნტრчბыსе ьონცчფცыыს,
სуხчლმწыფო დу ьчრძო
სчქტორыს 200 მчტы სчრшыსыს
შчსуხчბ, ცчნტრчბыს
რуოდчნობыსу დу დуგчგმыლы
სыуხლччბыს თуობуზч.

საქართველოს სპორტისა
და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

რუსთушы 2,
уრდуыდуრდო,
ფორტუნу

ტчლчьომპуნыу нრუსთушы 2е-ыს
გуდуცчმуშы нსხшу შუуდღче
სტუმრыს მыწшчшу; ორ წуმყшуნ
რуდыოშы нფორტუნуе დу нуრ
დуыდуრდოе შчმსყыდшчლыს
სტუმრуდ მыწшчшу

აჭარის ტურიზმისა და
კურორტების დეპარტამენტი

მучსტრო
რუსთушы 2

სыუჟчტыს მომზуდчბу

3.5. რეგიონული მაუწყებლების ხელშეკრულების პირობები
уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს მычრ რчგыონულ ტчლчшыზычბთуნ გуფორმчბულы ьონტრуქტчბы ыთшуლыსწыნчბდу, როგორც დуьшчთыლ სыუჟчტчბыსу დу გуდуცчმчბыს მომზуდчბуს,
სტუმრыს მыწшчшыს დуფыნуნსчბуს, რуც სуრчდуქცыო დуმოუьыდчბლობуშы ჩуრчшуу, уსчшч სуьრчბულოს სხდომчბыს პыრდуპыრ чთчრშы ტრуნსლуცыуს, რуც ыნფორმуცыыს ნчыტრуლურы გуმტуრыს ფუნქცыуს გულыსხმობს. მуგуლыთуდ, ჭыуთურыს მუნыცыპуლыტчტსу დу ტчლчьომპуნыу
ыმчრшыზыуს შორыს დуდчბულы ხчლშчьრულчბыს სуგуნыу სуьრчბულოს სხდომчბыს პыრდуპыრ
чთчრშы გуდуცчმу, გуმგчობыს სуჯуროობыს უზრუნшчლყოფу. ხчლშчьრულчბыს სხшу ფორმчბы
ьы რчуლურуდ წуრმოуდგчნს როგორც ьуნონმდчბლობыს, уსчшч მуუწყчბчლთу ქცчшыს ьოდчქსыს დуრღшчшуს.
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ცხრილი 3.3. ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ დაფინანსებული გადაცემები
და სიუჟეტები რეგიონულ მაუწყებლებზე
დაწესებულება

მაუწყებელი

მომსახურება

ქუთაისის მერია

ტчლчრуდыო ьომპуნыу
нრыონые

ცნობыლы ქуრთшчლы პოчტчბыს,
წуრმуტчბულы სპორტსმчნчბыს დу
სხшуთу შчსуხчბ გуდуცчმчბыს
მომზуდчბу; уღმуსრულчბчლы დу
уრჩчшыთы ორგуნოს
წуრმოуმდგчნლчბыსთшыს თшчშы
4-ჯчრ 90 წუთыს დуთმობу,
თოქ-შოუს მომზуდчბу.

ქუთაისის მერია

რуდыო нძшчლы ქуლуქые

რуდыო გуდуცчმыს нგуხსოшდчს
შчნы ыსტორыуе ორგуნыზчბу;
ქуლуქ ქუთуыსыს уდგыლობრышы
თшыთმуრთшчლობыს მычრ
გуწчულы სуმუშуოчბыსу დу
გуნხორცычლчბულы პროчქტчბыს
уმსуხшчლы რуდыო-სыუჟчტчბыსу
დу სуыნფორმуცыო ხуსыуთыს
რуდыო-გуდуცчმчბыს მომზуდчბу.

საერთო
სასამართლოების
დეპარტამენტი

ქшчმოქуრთლыს ტчლчшыზыу გуდуცчმыს მომზуდчბу; სტუმრчბыს
მოწшчшу

საერთო
სასამართლოების
დეპარტამენტი

სსыპ нსуზოგуდოчბრышы
მуუწყчბლыს уჭуრыს
ტчლчшыზыу დу რуდыოе

გуდуცчმыს მომზуდчბу; სტუმრчბыს
მოწшчшу

ახალქალქალაქის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ტчლчьომპуნыу
уტш12

გуდуცчმчბыს მომზуდчბу;
სуქმыуნობыს გуშუქчბу

წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი

ჯыხу

სуьრчბულოს დу გуმგчობыს
მუშуობыს уმსуხшчლы
სыуნფორმуცыო სыუჟчტчბыს,
სხшуდуსხшу ღონыსძчბчბыს,
გуნცხуდчბчბыს გуდуღчბу,
მონტуჟы დу чთчრშы გуნთушსчბу
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ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტი

ьოლხчთы 89

მშчნчბლობыს პროчქტчბыს,
სуმშчნчბლო დу სხшу სуხыს
სуმუშуოчბыს შчსრულчბыს
მდგომуრчობыს გуშუქчბу

სენაკის
მუნიციპალიტეტი

чგრыსы

ღონыსძычბчბыს გуდуღчბу დу
გуშუქчბу, სыუჟчტыს მომზуდчბуსу
დу დуმონტуჟчბу.

ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი

уრგო

მуსуლыს მონტуჟы; ыნფორმуცыыს
გуნთушსчბу
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IV.

ბეჭდვითი მედია

შემაჯამებელი პარაგრაფი: ბეჭდვითი მედიის შემთხვევაში 2 პრობლემა იკვეთება: 1. ბუნდოვანია საბიუჯეტო დაწესებულებების მიერ ამ ტიპის მედიუმებში საბიუჯეტო სახსრების
გადანაწილების პრაქტიკა, რადგან არაგამჭვირვალეა გამოცემების ტირაჟები, გაურკვეველია მათი გავრცელების არეალი და ამდენად რთული განსასაზღვრია, რა კრიტერიუმებს ეფუძნება მედია საშუალებების შერჩევა. 2. გარკვეული გაზეთები ერთმანეთისგან
მკაფიოდ არ მიჯნავენ სამთავრობო თუ სხვა უწყებების მიერ დაფუნანსებულ სტატიებსა
და სარედაქციო მასალებს, რასაც შეცდომაში შეჰყავს მომხმარებელი.

4.1. სტატისტიკური მონაცემები
ბчჭდшыთы ნуცыონуლურы გуმოცчმчბыდуნ ყшчლуზч დыდы თуნხу - 85 916 ლуრы - გуზчთ еსуქуრთшчლოს რчსპუბლыьуზч” მოდыს, შчმდчგ уდგыლზчу еრчზონуნსы” г 80 057, ьшыრыს პуლыტრу 73 513, шчრსыу - 61 716, ჯორჯыу თუდчы - 28 600, еуლыу” ჰოლდыნგშы შчმушуლы გуზчთчბы еуლыу”
დу еьшыრыს ქრონыьу” - 21 816 პრуыმ თуыმы - 18 500 დу სხшчბы 56 726.
დიაგრამა 4.1. საბიუჯეტო რეკლამის გადანაწილება ნაციონალურ გაზეთებში, 2015 წ.

რчგыონულ გуზчთчბზч რчьლуმыსу დу სуыნფორმуცыო მომსуხურчბыს თуნხчბы уსч გуდуნуწыლდу: - გуზчთы რუსთушы - 50 000, გуზчთы шრуსტуნы - 22 400; გურჯыსტуნы -15 500; ечნცыьლოპчდыу ქუთуыსы” - 14 994 ლуრы, чგრыსыს მуცნч - 13 67246; გуზчთчბы еуმბროლуურыს მოуმბч”
-7 000; еგურыу ნыუსы” - 4250; еსპчქტრы” - 2 900; еლыტчრуტურულы მчსხчთы - 1 600 დу еჰო დу
уრу” - 400. 4 600 ლуრыს ღыრчბულчბыს чრთыуნы ხчლშчьრულчბу ьы სხшуდуსხшу გуმოცчმчბშы
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თуნხуშы შчდыს 4 707 ლуრыს გуზчთыს გуმოწчრыს ღыრчბულчბу, რуც სხшу გуმოცчმчბыს შчმთხшчшуშы
გуთшуლыსწыნчბულы уრ уრыს.
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еგურыуნыუსы”, еბуთუმчლчბы”, еსуმხრчთыს ьуრыბჭч”, еსპчქტრы”, еმთушуრы თчმу სуმчგრчლოშы”, еуხуლы გуზчთы”, еრუსთушы”, ечგრыსы” დу еსшуნчთы” სуრчьლуმო მომსуხურчბыს შчძчნуს
ыთшуლыსწыნчბდу.
დიაგრამა 4.2. საბიუჯეტო რეკლამის გადანაწილება რეგიონულ გაზეთებში, 2015 წ.

4.2. გაზეთებთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობები
ბчჭდшыთ მчდыуსთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბыს პыრობчბშы шხшდчბыთ, როგორც ზოგуდуდ სуრчьლуმო მуსуლчბыს გуნთушსчბыს, уსчшч უფრო სპчცыფыურуდ სуრчьლуმო ბуნчრыს уნ
სуრчьლуმო სტуტыыს გуნთушსчბыს, სуრчьლуმო მуსуლыს მომზуდчბыს шуლდчბულчბуს. уღსуნыშნушыу, რომ თუ სуტчლчшыზыო მчდыуსთуნ გуფორმчბულ გуრьшчულ ьონტრуქტчბშы уუდыტორыыს მოცшу (სуტчლчшыზыო რчыტыნчბы) ხчლშчьრულчბчბыს წыნуპыრობуу, გуნსხшушчბულы
шыთуრчბуу ბчჭდურы გуმოცчმчბыს შчმთხшчшуშы, სуდуც ხчლშчьრულчბчბы ძыრыთуდуდ уრ შчыცушს დуთქმуს სуგуზчთო ტыრуჟчბыსу დу გушრცчლчბыს уრчуლыს შчსуხчბ. уმуსთуნушч ცуლьч უნდу уღыნыშნოს ыსыც, რომ ბчჭდшыთ მчდыуს уრуგуმჭшыრшуლობу уხуსыуთчბს დу როგორც
წчსы, ыსыნы სуьუთуრ გуმოცчმчბზч ტыრуჟчბыს მыთыთчბуს уრ уხდчნчნ. გуსуთшуლыსწыნчბчლыу
ыსыც, რომ გуნსხшушчბыთ მуუწყчბლчბыსგуნ, ბчჭდшыთ მчდыуს ფыნуნსურы შчმოსушლчბыს დчьლуრыრчბыს шуლდчბულчბу ьуნონმდчბლობыთ уრ чшуლчბу. чრთуდчრთы წყуრო, სуыდуნуც
ბчჭდшыთы მчდыыს შчმოსушლчბыს შчსуხчბ ыნფორმуცыыს მოპოшчბуу შчსуძლчბчლы, სуბыუჯчტო
ორგуნыზуცычბыს შчსყыდшчბыу.
4.3.

საბიუჯეტო სარეკლამო/საინფორმაციო მასალების გაზეთებში
განთავსების ფორმები და შინაარსი

სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბыს მычრ გуზчთчბთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბыსуს ყურуდღчბу
სуრчьლуმო მуსуლчბыს (სტуტычბыს) გуნთушსчბыს ფორმчბსу დу შыნууრსზч გуმуხшыლდу. მыღчბу-ჩуბуრчბыს уქტчბыს სуფუძшчლზч შчმთხшчшыთы შчრჩчшыს პრыნცыპыთ გуზчთчბыს ньшыრыს
ქრონыьуе, нრчზონуნსые, нპრуыმ თуыმыსе, нსуქуრთшчლოს რчსპუბლыьыსе დу ньшыრыს პуლыტ36

რыსе ыმ ნომრчბს დушуьшыრდыთ, რომლчბშыც სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბыს სуრчьლуმო მуსуლчბыს გуნთушსчბу ыყო გуთшуლыსწыნчბულы.
დуьшыრшчბыს შчდчგуდ შчმდчგы ტчნდчნცычბы გуმოыьшчთу:
დაფინანსებული სტატიები. ყшчლуზч მчტы სуბыუჯчტო ფуსыуნы სტуტыу გуზчთ еრчზონуნსშы”
დуыბчჭდу. чს გуმოცчმу 2015 წчლს გуზчთчბს შორыს გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბчბыს მыხчდшыთ მчორч уდგыლზч (80 057) ыყო. პыრшчლ уდგыლზч მყოფы (85 916) გуზчთы еსуქуრთшчლოს რчსპუბლыьу”, რომчლზчც დчტуლურы ыნფორმуცыу уნტыდуსушლურы დу ჰომოფობыურы მчდычბыს ნуწыლშы ცуლьчу გуმოყოფыლы, მხოლოდ სуტчნდчრო წыნуდуდчბчბსу დу
გуნცხуდчბчბს уქшчყნчბდу, რуც მьуფыოდ ыყო გуმыჯნულы სуრчდуქცыო მуსуლчბыსგуნ.
სარეკლამო მასალების სარედაქციოსგან გამიჯვნა. სуრчьლуმო მуსуლчბыს სуრчდуქცыო
მуსуლчბыსგуნ გуმыჯшნыს წчსчბы დу პრуქტыьу გуმოცчმчბыს მыხчდшыთ გуნსხшушчბულыу:
1. გуზчთ нპრуыმ ტуыმშые რуыმч სуხыს ნыშуნы, რომчლыც მьыთხшчლს დуფыნуნსчბულы მуსуლыს სуრчდуქცыო პუბლыьуცычბыსგуნ გуმыჯшნуშы დучხმуრчბу, მыთыთчბულы уრ уრыს.
2. მуრთуლыу, გуრчზчთ еრчზონуნსშы” სуრчьლуმო ტыპыს მуსуლчბыს შчსуხчბ მыთыთчბу ბოლო გшчრდზч, მცыრч შრыფტыთ გуმოყოფыლ ჩуრჩოშы, уნчьდოტчბыს რუბრыьыს
თушზчу მოცчმულы, მуგრуმ თушуდ რუბრыьчბыს სуხчლწოდчბчბыს შыნууრსы შчცდომуშы
შчმყшуნыу, რуდგуნ სуრчьლуმო მуსуლчბыს სуრчდуქცыოსგуნ გуმыჯшნыს შчსуძლчბლობуს уრ ыძლчшу. მуგуლыთуდ, რთულыу, რუბრыьчბы нბыზნчსპრчსые, еპროчქტчბы”, еპრчსьონფчრчნცыу”, еმოшლчნу”, ечქსპრчსыნტчრшыუ” მьыთხшчლმу დуფыნуნსчბულ მуსуლуდ
уღыქшуს.
3. გуზчთчბშы еуლыу” დу ньшыრыს ქრონыьуе47 ბოლო გшчრდზч მыთыთчბულыу, რომ - ®-ыთ,
D-ыთ დу O-ыთ დуბчჭდыლы მуსуლчბы შчმьшчთыს მычრ уრыს დуფыნуნსчბულы. R ნыშуნыთ
გуმოქшчყნчბულы მуსуლчბыს სуრчьლуმო შыნууრსы ბოლო გшчრდზч მыთыთчბულы уქшს
გуზчთ еьшыრыს პуლыტრуსуც”. თუმცу პრуქტыьуშы чს წчსчბы გуნსხшушчბულуდ მუშуობს.
მуგуლыთуდ, 2015 წლыს 21-27 დчьчმბчრს გуზчთчბმу ньшыრыს ქრონыьуმе დу ньшыრыს პуლыტრуმе გуმოуქшчყნчს სტуტычბы, რომчლთу გуნთушსчბу სуხчლმწыფო სчრшыსчბыს გуნшыთуრчბыს სууგчნტოს ьონტრуქტыთ ыყო გуთшуლыსწыნчბულы. სуზოგуდოчბრышы ცчნტრчბыს შчსуხчბ გуმოქшчყნчბულ еьшыრыს პуლыტრыს” მуსуლуს, სуთуურыთ е200-ზч მчტы
სуხчლმწыფო დу ьчრძო სчრшыსы ьომფორტულ გуრчმოშы” ბოლოშы чრთшოდу რчьლуმыს уღმნыშшნчლы ნыშуნы R, ხოლო еьшыრыს ქრონыьыს” ыდчნტურы თчმуზч მომზуდчბულ
მуსуლуს еსуზოგуდოчბრышы ცчნტრчბы - სуხчლმწыფო დу ьчრძო სчრшыსчბы სოფლыს მოსуხლчობыსთшыს” სуრчьლуმო სტуტыыს уღმნыშшნчლы ნыშуნы уრ уხლდу (ыხ. ფოტო გш. 39).
პოზიტიური (პრომო) სათაურები. გуზчთმу რчზონуნსმу, რომчლыც სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბчბыს რуოდчნობыს მხრыш მчორч уდგыლზчу, რუბრыьуშы нბыზნчსპრчსые уრучრთы შчьшчთыლы სტуტыу გуმოуქшчყნу. სტуტыыს სуთуურчბы ыსчთ
მуხуსыуთчბლчბს შчыცушს, როგორыცуу еუნыьуლურые, еსრულფуსოшуნы”, нშთуმბчჭდушые,
нნуხტომыსчბურы ზრდуе დу у.შ (ыხ. ცხრыლы 4.1). რუბრыьыს სуხчლწოდчბу еბыზნчსპრчსы”,
уსчшч ыს ფуქტы, რომ სуრчьლуმო სტуტычბыს ნуწыლы გуზчთыს ჟურნуლыსტчბыს მычრ уრыს
47

уმჟуმуდ გуმოდыს სуხчლწოდчბыთ ньшыრыს уლыуе.
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მომზуდчბულы, შчცდომуშы შчმყшуნыу დу სуრчდуქცыო მуსуლчბыს სуრчьლуმოსგуნ მьуფыოდ გуმыჯшნыს შчსуძლчბლობуს уრ ыძლчшу.
ცხრილი 4.1. 2014-2015 წლებში გაზეთ რეზონანსში რუბრიკაში „ბიზნესპრესი“
გამოქვეყნებული ფასიანი სტატიები.
უწყება

სტატიის სათაური

სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს პროექტების
მართვის სააგენტო

პыრшчლуდ სуქуრთшчლოშы მчხыლчობыს გуნшыთуრчბыს
უნыьуლურы შчსуძლчბლობу გуჩნდу.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან чმыგრуცыыდуნ დуბრუნчბულ 2 уთуსуმდч თуნуმчმуმულчს
იძულებით გადაადგილებულ
სრულფуსოшуნы დуხმуრчბу уღმოუჩыნчს
პირთა განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
ღვინის ეროვნული სააგენტო

ღшыნыს ტურчბыს პოპულуრობу დыდы სыსწრуფыთ ыზრდчბу

ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაცია

შთуმბчჭდушы მуტчბу г уგшыსტოშы სуქуრთшчლოს 10%-ыთ
მчტы სучრთуშორыსო шыზыტორы чწшыу

ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაცია

ბოლო 2 თшчშы ტურыზმыს ნуხტომыსчბრურы ზრდуу

ფასიანი ინტერვიუები. გуმოыьшчთу ფуსыуნы ыნტчრшыუчბыს გуმოქшчყნчბыს პრуქტыьу, როდчსуც გуმოქшчყნчბыს ფორმу მуსуლыს რчьლуმуდ уღქმыს შчსуძლчბლობуს уრ ыძლчოდу.
მуგуლыთуდ, 2015 წლыს 23 მуრტს გуზчთ нპრуыმ ტуыმშые რუბრыьуშы EXCLUSIVE სოფლыს
მчურნчობыს მыნыსტრ ოთуრ დуნчლыуს ыნტчრшыუ еуხуლы პროчქტы სოფლыს მчურნчობыს
სуმыნыსტროსგуნ” გуმოქшчყნდу, რომчლыც მьуფыოდ уრ ыყო გуმыჯნულы სуრчდуქცыო მуსуლчბыსგуნ. ыნტчრшыუს ლыდშы ьы ушტორы, რომчლыც გуზчთыსთшыს სხшу მуსуლчბსуც уქшчყნчბს, уსчთ შчსушуლს уьчთчბს: нსуნуმ პოლыტыьურы ოპონчნტчბы მыზчზчბს чძчბчნ დу
ხშыრуდ ცდыლობчბчნ, უმыზчზოდ ჭыქуშы ქуრыშხуლы დууტრыуლონ სოფლыს მчურნчობыს
სуმыნыსტრო уხуლ პროчქტчბზч მუშуობуს გуნуგრძობს.е еპრуыმ ტуыმыს” მსგушსуდ ფуსыуნы
ыნტчრшыუ სуქуრთшчლოს ოьუპыრчბულы ტчრыტორычბыდуნ ыძულчბыთ გуდууდგыლчბულ
პыრთу, გуნსуხლчბыსу დу ლტოლшыლთу სуმыნыსტროს დуფыნуნსчბыთ 2014 წლыს 10 ышნыსს
გуზчთ еრчზონуნსშыცе გуმოქшчყნდу, რუბრыьыთ ечქსპრчსნыუსы”. ыნტчრшыუ მыნыსტრыს ყოფыლ მოуდგыლчსთуნ სуნდრო ბრчგуძчსთуნ სуთуურыთ, еსуნდრო ბრчგуძч: დчшნыლчბს
გуნსуьუთრчბულы ყურуდღчბу სჭыრდчბуთ” გуზчთыს მოქმчდ ьორчსპონდчნტს ჰქონდу
уღчბულы დу შчცდომуშы შчმყшуნы ыყო, რуდგуნ ფуსыуნы მуსуლыს уღქმыს შчსуძლчბლობуს
38

уრ ыძლчოდу. ცуლьч სуьыთხыу, თუ რуმდчნуდ მыზуნშчწონыლыу ბыუჯчტыდуნ ыსчთы მуსуლыს დуფыნуნსчბу, რომчლыც ცуლьчულ მოшლчნчბთуნ დуьушშыრчბыთ სуჯуრო პыრыს დуმოьыდчბულчბчბыს გушრცчლчბуს ыსуხушს მыზნуდ დу уრу მოქуლуქччბыს ыნფორმыრчბуს
სуხчლმწыფოს მычრ გуწчულы სуქმыуნობыს уნ გуრьшчულы სчრшыსыს შчსуხчბ.

იდენტური შინაარსის ცალმხრივი მასალები სხვადასხვა გაზეთში. 2015 წლыს 17 სчქტчმბчრს
чრთდროულуდ ორ გуზчთშы გуმოქшчყნდу ыდчნტურы შыნууრსыს სტуტычბы, რომლчბშыც სуьონსტыტუცыო სуსуმуრთლოს მოსуმуრთლыს მчრуბ ტურушуს პრчტчნზычბы სуьონსტыტუცыო
სуსуმуრთლოს თушმჯდომуრыსу დу სხшу ьოლчგчბыს მыმуრთ ცуლმხრышуდ ыყო წуრმოდგчნыლы. გуზчთ еრчზონуნსыს” მуსуლу, სуხчლწოდчბыთ еმოსуმуრთლч მчრуბ ტურушу სуьონსტыტუცыო სуსуმуრთლოს მыზуნმыმуრთულ ზчწოლуშы уდуნуშуულчბს” ფуსыуნы რчьლуმыს
რუბრыьуშы еმოшლчნу” გуმოქшчყნდу, ხოლო გуზчთ еуხуლ თуობуშы” სуხчლწოდчბыთ еმчრуბ
ტურушу გыორგы პуპუуშшыლს დу სуьონსტыტუცыო სуსуმуრთლოს ზчწოლуშы уდуნуშуულчბს”
დуыბчჭდу. მуსуლу სуьონსტыტუცыო სуსуმуრთლოს ыმ გуდуწყшчტыლчბыს გуმოქшчყნчბыს შчმდчგ დуыბчჭდу, რომლыთуც თბыლыსыს ყოფыლы მчრыს გыგы უგыლушуს სуьონსტыტუცыო სуრჩчლы ნуწыლობრыш დуьმуყოფыლდу დу რომчლზчც მчრуბ ტურушу ушуდმყოფობыს გуმო ხчლს
уრ уწчრდу. ორышч სტуტыуშы მოყшуნыლы ыყო სуьონსыტუცыო სуსуმуრთლოს რуმდчნыმч მოსуმуრთლыს ბыოგრуფულы მონуცчმы, მуთы нნуცыონуლურ მოძრуობуსთуნе ьушშыრыს სуыლუსტრуცыოდ. გуზчთ нრчზონуნსმуе წчრыლობыთ ьыთხшуს, თუ шыს მычრ ыყო ფуსыуნ რუბრыьуშы
еმოшლчნу” გуმოქшчყნчბულы სტуტыу დуფыნуნსчბულы, уრ უპуსუხу, ხოლო მчრуბ ტურушуმ
MDF-თуნ სуტчლოფონო სуუბრыსуს პუბლыьуცыыს დуფыნуნსчბыს ფуქტы უуრყო.
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ქшчმოთ მოცчმულ ცხრыლშы ცуლьч გуმოшყушыთ ыს ონლуыნ პლуტფორმчბы, რომლчბыც 2012
წლыდуნ დуფუძნდნчნ დу 1000 ლуრыს ღыრчბულчბыს ზчმოთ სуბыუჯчტო ьონტრуქტчბы გуუფორმდуთ. თუ დуმьшыდრчბულы სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბыს შчმთხшчшуშы, ыნფორმуცыыს
გушრცчლчბыს მыზნыთ ьონტრуქტчბыს გуფორმчბу მуთы ცნობуდობыთу დу მომხმуრчბчლთу
уრчуლыთ შчыძლчბу уыხსნуს, уხლуდშчქმნыლ სууგчნტოчბთуნ მსგушსы ьონტრуქტчბыს გуფორმчბу ბუნდოшуნს ხდыს მуთы შчრჩчшыს ьრыტчრыუმчბს.
ცხრილი 5.1. 2012 წელს და შემდგომ დაფუძნებული მედიები,
რომლებსაც 1000 ლარს ზემოთ საბიუჯეტო კონტრაქტები გაუფორმდათ
# გამოცემა

დაფუძნების თარიღი

კონტრაქტის
ღირებულება
2014

კონტრაქტის
ღირებულება
2015

3466.93

5267

1 CP.ge

01/08/2013

2 Newspress.ge

05/01/2012

3 Accent.com.ge,
ჰოლდыნგы уქცчნტы

14/04/2014

4 Kvira.ge

11/09/2013

225

9300

5 Mediamall.ge - MmG

12/04/2013

1000

2200

6 smoge.org - ууыპ
სуმчგრчლოს
მчდыу ორგуნыზуცыу

20/09/2012

23371
45520

4500

5.2. ხელშეკრულების პირობები ონლაინ მედიასთან
ონლуыნ გуმოცчმчბს სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბთуნ სხшуდуსხшу ტыპыს მომსуხურчბыს შчსყыდшу
уქшთ გуფორმчბულы. уნონსчბыს გушრცчლчბыს, ფოტოგуდуღчბыს დу სხшуდуსხшу სტуნდуრტულы მომსуხურчბыს გуრდу, ыьшчთчბу შчმთხшчшчბы, როდчსуც ьონტრуქტыს პыრობчბы სуრчდуქცыო დуმოუьыდчბლობуშы ჩуრчшуს წуრმოуდგчნს. чს уრыს როგორც დуმьшчთыს მოთხოшნыს
შчსуბуმыსуდ მуთы სуქმыуნობыს გуშუქчბу, ыნტчრшыუчბыს уღчბу, уსчшч გуშუქчბულы მуსуლчბыსთшыს პრыორыტчტыს მыნыჭчბу, მуთы მთушуრ თчმчბშы გуმოტуნыს დу ხуნგრძლышობыს გуნსуზღшრыს ჩуთшლыთ, რуც რчდуქცыыს ушტონომыურы დыსьრчცыуу:
დуმьшчთыს მოთხოшნыს შчსуბуმыსуდ მыსы სуქმыуნობыს შчსуხчბ ыნფორმуცыыს მომზуდчბу
დу გуშუქчბу (IPN; Info 9; PIA; GHN; Newspress; Etanews; For.ge; Frontnews; News.ge);
ьულტურыს სуმыნыსტროსთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბыთ, სууგчნტო PIA ыღчბს шуლდчბულчბуს, ыნფორმуცыу ტოპ ნыუსчბыს ьуტчგორыуშы 1 სууთыთ გуნуთушსოს, ხოლო შчმდგომ მчორч ьуტчგორыуშы გуდуыტуნოს, уრуუმчტчს თшчშы 5-ჯчრ. მчორч ьуტчგორыыს ნыუსчბშы ыნფორმуცыыს გушრცчლчბу ьы уრу უმчტчს 25-ჯчრ მოуხდыნოს.
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სууგчნტოчბы PIA; GHN, Expressnews.ge, Info 9 თушდуცшыს სуმыნыსტროსთуნ გуფორმчბულы
ьონტრуქტчბыს თуნуხმуდ ыღчბчნ შчმდчგ шуლდчბულчბуს: еმыმწოდчბчლы шуლდчბულыу,
ыმ შчმთხшчшуშы, თუ თушდуცшыს სფчროსთуნ დуьушშыრчბыთ რуыმч სуხыს სыуხლыს შчსуხчბ
შчыტყობს, გуმოქшчყნчბуმდч чს ыნფორმуცыу სуზოგуდოчბრыш სуქმчთу დчპуრტуმчნტშы გуდууმოწმოს”.
სууგчნტო GHN уსчшч თушდуცшыს სуმыნыსტროსთуნ გуფორმчბულы ьონტრуქტыთ ыღчბს
шуლდчბულчბуს უზრუნшчლყოს ыნტчრшыუ სуმыნыსტროს მычრ მыთыთчბულ პчრსონуსთуნ,
ხოლო თბыლыსыს მчრыуსу დу შპს еуыფычმ ьшლчшчბს” შორыს გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბу уსчшч ыთшуლыსწыნчბს ყოшчლთшыურуდ მნыშшნчლოшуნ დу სуыნტчრчსო თчმчბზч
სуыნფორმуცыო სууგчნტოს მычრ ыნტчრшыუчბыს მომზуდчბуს დу სуыტზч გуნთушსчბуს.
ыსчшч როგორც წыნу წლчბыს ьшლчшыს შчმთხшчшуშы, 2015 წчლსуც გуმოшლыნდу ხчლშчьრულчბчბы, რომчლთу чრთ-чრთы პыრობуу ონლуыნ სууგчნტოчბыსуგуნ მოსуხლчობыს გуმოьыთხшыს
შчსყыდшу. თушდуცшыს სуმыნыსტროს რуმდчნыმч სууგчნტოსთуნ уქшს მსგушსы ტыპыს ხчლშчьრულчბу გуფორმчბულы:
News.ge-სთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბу გულыსხმობს შчმსყыდшчლыს სურшыლыსуმчბრ уქტუуლურ თчმуზч გуმოьыთხшыს ჩуტуრчბуს. მსგушსы პыრობу გшხшდчბу Newspress-თуნ,
topnews.mediamall.ge-თуნ, Accent.com.ge-სთуნ დу sazogadoeba.ge-სთуნ გуფორმчბულ
ьონტრуქტчბშы, уსчшч თბыლыსыს მчრыуსу დу შპს еуыფычმ ьшლчшчბს” შორыს დуდчბულ ხчლშчьრულчბуშы, თუმცу уმ უьуნуსьნчლშы уრ уრыს დуьონьრчტчბულы, თუ რომчლы სууგчნტოს
шуლდчბულчბуშы შчდыს გуმოьыთხшчბыს ჩуტуრчბу.
ხчლშчьრულчბчბშы уრ уრыს მыთыთчბულы, თუ ьონьრчტულуდ რу თчმуტыьуზчу გуნსуზღшრულы გуმოьыთხшчბыს ჩуტуრчბу. გуმოьыთხшыს თчმуტыьыს შчსуხчბ ыნფორმуცыу MDF-მу თушდуცшыს სуმыნыსტროდуნ გуმოыთხოшу, თუმცу პуსუხы шчრ მышыღчთ.

5.3. საბიუჯეტი კონტრაქტების გავლენა საინფომრაციო სააგენტოების
სარედაქციო პოლიტიკაზე
ьшლчшыს ფуრგლчბშы სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბыს სуრчდуქცыო პოლыტыьыს მონыტორыნგыც
გуნხორცычლდу, რომლыს მыზуნы ыყო დушьшыრшчბოდыთ: 1) როგორыу დуფыნуნსчბულы მуსуლчბыს მოცულობу დу თчმуტыьу; 2) რуმდчნуდ уქшს შчსуძლчბლობу მომხმуრчბчლს чრთმуნчთыსგуნ გуმыჯნოს დуფыნуნსчბულы დу სуრчდуქცыო მуსуლчბы; 3) რу გушლчნуს уხდчნს
სуბыუჯчტო ьონტრуქტчბы გушლчნуს გуშუქчბыს შыნууრსზч.
მონიტორინგის მეთოდოლოგია. მონыტორыნგыს სუბычქტчბуდ ыს სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბы შчыრჩნчნ, რომლчბыც 2013-2015 წლчბშы ყшчლуზч სტуბыლურуდ ыღчბდნчნ სуბыუჯчტო სчრшыს ьონტრуქტчბს დу 2015 წчლსуც ყшчლуზч მчტы დуფыნуნსчბу ჰქონდуთ. чსчნыу: ыნტчრპრчსნыუსы (IPN.ge), პыу (PIA.ge), ჯы-чыჩ-чნы (GHN.ge), ыნფო 9 (INFO 9.ge) დу FOR.ge. 2015 წчლს FOR.
ge-ს სხшу სууგчნტოчბზч შчდуრчბыთ მცыრч დуფыნуნსчბу ჰქონდу, თუმცу, шыნуыდуნ გуმოცчმыს
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რчდуქტორыს როზы ჯღуმуыуს ыნფორმуცыыთ, ыსыნы სуქуრთшчლოს რьыნыგზыსგуნуც ыღчბчნ
დуფыნуნსчბуს, რуც თуნხობრыш მონуცчმчბშы уსуხულы уრ уრыს, მონыტორыნგыს სუბычქტы чს
სууგчნტოც გуხდу.
ცხრილი 5.2. 2015 წელს 5 საინფორმაციო სააგენტოსთან გაფორმებული
საბიუჯეტო კონტრაქტები და მათი ღირებულება
საინფორმაციო
სააგენტო

საბიუჯეტო კონტრაქტების
რაოდენობა

საბიუჯეტო კონტრაქტების
ჯამური ღირებულება

IPN

59

249 352

PIA

21

80 236

INFO 9

17

66 286

GHN

10

32 578

FOR.ge

6

19 457

ьшლчшу რуოდчნობრышы დу თшыსობრышы მчთოდыთ ჩуტуრდу. რуოდчნობრышы ьшლчшыს დროს
დуьшыრшчბу ხდчბოდу ყოшчლდღыურ მуსуლчბშы, რу уდგыლы უჭыრушს სуბыუჯчტო ьონტრуქტчბыთ გуთшуლыსწыნчბულ, ოფыცыуლურ ыნფორმуცыуს დу როგორыу მуთы ტыპოლოგыу. თшыსობრыш ნуწыლშы ყურуდღчბу გуმуხшыლდу, რу ფორმыთ уწшდыуნ მчდыу სуშუуლчბчბы მуსуლчბს მьыთხшчლს, გуმыჯნულыу თუ уრу чრთმуნчთыსგуნ სуრчდуქცыო დу დуფыნуნსчბულы ыნფორმуცыу; уსчшч გуნხыლულыу ტчნდчნცыურы გуშუქчბыს ცуლьчულы მуგуლыთчბы.
ыმыს გуნსуსуზღшრуდ, თუ რуმდчნуდ уრыს წуრმოდგчნыლы уღნыშნულ მчდыу პლуტფორმчბშы
გуნსხшушчბულы პოლыტыьურы მოსуზრчბчბы, გууნуლыზчბულыу სხшуდуსხшу პოლыტыьურы პуრტычბыს შчსуხчბ მომზуდчბულы მуსуლчბыს რуოდчნობრышы მონуცчმчბы დу მуთы ტыპოლოგыу.
რуოდчნობრышы ьшლчшу 2015 წლыს 16 ოქტომბრыდуნ 2016 წლыს 1 ыуნшრуმდч პчრыოდს მოыცушს დу ორშуბуთыდуნ პуრуსьчшыს ჩуთшლыთ გуნხორცычლდу.
რაოდენობრივი მონაცემები
IPN. სуმონыტორыნგო პчრыოდშы სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბს შორыს ყшчლზч მчტы ыნფორმуცыу IPN-მу გуმოуქшчყნу. 8997 уხуლы уმბыდуნ ნуხчшуრზч მчტы - 4631 მთушრობуსу დу მыს
დуქшчმდчბуრчბულ სხшуდуსხшу უწყчბчბს დучთმოთ, 1034 ыნფორმуცыу ьы - პოლыტыьურы
პуრტычბыს წуრმომуდგчნლчბს, რომчლთу შორыს მმуრთшчლы პოლыტыьურы გუნდыც შчდыს.
PIA. ыნფორმуცыыს მრушуლრыცხოшნчბыს თшуლსуზრыსыთ ыნტчრპრчსნыუსыს შчმდчგ PIA.ge
მოდыს, რომчლმуც მონыტორыნგыს პчრыოდშы 5150 ыნფორმуცыу გуმოуქшчყნу. გуმოქшчყნчბულы მуსуლчბыს ნуხчшуრზч მчტы ьы - 2790 ыნფორმуცыу სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბს დучთმო, პოლыტыьურ პуრტычბს ьы დууხლოчბыთ 10% - 482.
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INFO 9. სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბს შორыს სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბზч მომზуდчბულы მуსуლчბы ყшчლуზч დыდы პროცчნტულы წыლыთ სуыნფორმуცыო სууგчნტო INFO 9-ზч ыყო წуრმოდგчნыლы. 4796 მуსуლыდуნ 2786 სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბს დучთმო, პოლыტыьურ პуრტычბს ьы მხოლოდ - 324.
GHN. სуыნფორმуცыო სууგчნტო GHN-მу ьы სуმთушრობო უწყчბчბს სხшу უწყчბчბზч შчდуრчბыთ
ნуьლчბы მуსуლу დуუთმო. გуმოქшчყნчბულы 4844 уხуლы уმბыდуნ სуმთушრობო უწყчბчბს
მხოლოდ 2204 (45 %) чხчბოდу. GHN-ზч პოლыტыьურы პуრტычბыს შчსуხчბ 612 уხуლы уმბушы
გуმოქшчყნდу.
For.ge. მონыტორыნგыს პчრыოდშы ყшчლуზч ნуьლчბы (3223) მуსуლу For.ge-მ გуმოуქшчყნу. გуმოქшчყნчბულы ыნფორმуცыыს უმრушლчსობу (3029) for.ge-ს სხшу მчდыу სуშუуლчბчბზч დуყრდნობыთ ჰქონდу მომზуდчბულы, სуыდуნуც 1048 სуმთушრობო უწყчბчბს შччხчბოდу, 480 ьы
პოლыტыьურ პуრტычბს.
დიაგრამა 5.3. საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების აქტივობების
გაშუქება 5 საინფორმაციო სააგენტოს მიხედვით

თემატური ტიპოლოგია
როგორც ქшчმოთ მოცчმულ ცხრыლშы ჩуნს, ყшчლу სууგчნტოს შчმთხшчшуშы ყшчლуზч მчტы ыნფორმуცыу სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბыს ოფыცыуლურ შчხшчდრчბს, ღონыსძычბчბს, шыზыტчბსу
დу პრчსьონფчრчნცычბს დучთმო; შчმდчგ уდგыლზчу სხшуდуსხшу სуმთушრობო პროგრуმыს,
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ыნыცыуტышыს, სчრшыსыსу დу სოცыуლურы პროგრуმыს შчსуხчბ მуსуლчბы; რуსуც მოსდчшს სხшуდуსხшу თчმуზч გуьчთчბულы ьომчნტуრчბы; ьრыმыნуლыსу დу ыნცыდчნტчბыს გуშუქчბу; გуნცხуდчბчბы დу ოფыცыуლურы წчრыლчბы; მыლოცшчბы, სуმძыმრчბы დу დуჯыლდოшчბчბы; ყшчლуზч
მცыრч მуსуლу მოსуხლчობуსთуნ შчხшчდრчბს შччხчბოდу.
уღსуნыშნушыу, რომ ыსчთы ьуტчგორыыს მуსуლчბы, როგორыცуу გуნცხуდчბчბы, ოფыცыуლურы
წчრыლчბы დу მыლოცшчბы, სуმძыმრчბы დу დуჯыლდოшчბчბы, თუ მуთ გуნსуьუთრчბულы სуыნფორმуცыო ღыრчბულчბу уრ уქшთ, მчტуდ შччსуბуმчბу ფуსыуნы ыნფორმуცыыს ьуტчგორыуს,
шыდრч ыსчთы თчმуტыьу, რომчლыც მыმდыნуრч уმბчბыს შчმуდგчნчლыу დу რომლыს სуыნფორმуცыო ღыრчბულчბу მчდыу სуშუуლчბуმ ушტონომыურуდ უნდу გуნსуზღшროს.
ცხრილი 5.3. საბიუჯეტო ორგანიზაციების შესახებ
5 სააგენტოს მიერ გაშუქებული თემატიკის ტიპოლოგია
თემატიკა
სააგენტოების
მიხედვით

შეხვედრები/
ღონისძიებები/
ვიზიტები/
პრესკონფერენც.

IPN

2682

PIA

სამთავრობო
პროგრამები/
ინიცატივები/

კომენტარი

კრიმინალი/
ინციდენტები

განცხადება/
ოფიციალური
წერილები
სამომხმარებლო
ინფორმაცია

მილოცვები/
სამძიმრები/
დაჯილდოვება

მოსახლეობასთან
შეხვედრები

სხვადასხვა

777

490

219

200

158

26

79

1585

552

239

196

90

87

15

26

INFO 9

1593

454

225

200

130

116

29

39

GHN

1328

363

149

133

113

62

21

41

FOR.ge

590

246

140

56

21

19

2

13

სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბს შორыს ყшчლуზч მчტы ыნფორმуცыу IPN-მу (488), PIA-მ (339), INFO
9-მ (320) დу FOR.ge-მ (286) პრчმычრыსу დу მთушრობыს სуქმыуნობыს შчსуხчბ მуსуლчბს დуუთმчს, GHN-მу ьы - თушდуცшыს სуმыსტროს (255). ხუთышч სууგчნტო როგორც მთушრობыს уდმыნыსტრуცыыს, уსчшч თушდуცшыს სуმыნыსტროს ьონტრуქტორыу.
მანიპულაციის შემთხვევა
2015 წლыს 29 уგшыსტოს ტчლчьომპуნыу еыმчდыს” чთчრშы ორы სуზოგуდოчბრыш პოლыტыьურы თოქ-შოუ დуыხურшуს, ხოლო 4 სчქტчმბчრს სуზოგуდოчბრышы მуუწყчბლыს თოქ-შოუს
წуმყшуნыს ოპოზыცыურы პოლыტыьურы პуრტыыს ლыდчრზч დуქორწыნчბыს გуმო დуხურшуს
სуზოგуდოчბრышы ორგуნыზуცычბыს მხრыდуნ ьრыტыьу მოჰყшу. სуპуსუხოდ ხчლыსუფლчბыს
წуრმომуდგчნლчბы სуჯуრო გуმოსшლчბშы уპчლыრчბуს სучრთуშორыსო ыნდчქსчბშы მчდыыს
თушыსუფლчბыს მდგომуრчობыს გуუმჯობчსчბуზч уьчთчბდნчნ. 4 სчქტчმბчრს თოქ-შოუчბыს დуხურшыს თчმуზч ьომчნტуრы პრчმычრ-მыნыსტრმу ыრуьლы ღуრыბуშшыლმуც გууьчთу დу გуუმჯობчსчბულ გуრчმოზч გууმуხшыლу ყურуდღчბу. სწორчდ 4 სчქტчმბчრს48 IPN-მу როგორც მыმ48

მчდыыს დуმოუьыდчბლობыს რчыტыნგშы სуქуრთшчლოს პოზыცыу გуუმჯობчსდу, ыნტчრპრчსნыუსы, 4 სчქტчმბчრы,
2015. http://www.interpressnews.ge/ge/msoflio/344201-mediis-damoukideblobis-reitingshi-saqarthvelos-poziciagaumjobesda.html?ar=A
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დыნуრч уხуლы уმბушы გууშუქу რчპორტыორчბы სуზღшრчბს გуრчშчს მчდыыს თушыსუფლчბыს 7
თшыს წыნуნდчლы ыნფორმуცыу, როგორც მыმდыნуრч уხуლы уმბушы. სууგчნტოს уრქышშы ხчლმыსуწшდომыу ორыგыნуლы მуსуლу, რომчლыც რчуლურ დროშы, 2015 წლыს 12 თчბчრшуლს49,
სучრთуშორыსო ыნდчქსыს გуმოქшчყნчბыს დროს გуშუქდу. რчპორტыორчბы სуზღшრчბს გуრчშч
მчდыыს თушыსუფლчბыს ыნდчქსს, რომчლыც მთчლы მსოფლыოს მონуცчმчბს уსуხушს, ყოшчლწლыურуდ წლыს დуსуწყыსშы уქшчყნчბს.

სათაურების ტენდენციური შერჩევა
რუსთушы 2-ыს სуьუთრчბуსთуნ დуьушშыრчბыთ მыმდыნуრч სуსуმуრთლო დушуს уდგыლობრышы
დу სучრთуშორыსო ორგуნыზуცычბы მчდыыს თушыსუფლчბыს მდგომуრчობыს ьუთხыთ გуნыხыლушчნ დу уმ პროცчსშы ხчლыსუფლчბыს როლზчც уმуხшыლчბчნ ყურуდღчბуს. уმчრыьыს შччრთчბულы შტуტчბыს чლჩыს ыуნ ьчლыს გуზчთ еრчზონуნსыსთшыს” მыცчმულы ыნტчრшыუ, რომчლыც
რუსთушы 2-ыს სуქმчსуც შччხო, სуыნფორმуცыო სууგчნტობმу სуთуურчბы ыნტчრшыუს ьონტчქსტыს გуრчშч გуმოыტуნчს დу ყურуდღчბу ხчლыსუფლчბыს ჩуურчшლობуზч გууმуხшыლчს, IPN-ыს
შчმთხшчшуშы ьы чს уზრы მტьыცчბыთ ფორმуშы ыყო მოცчმულы:

49

50
51
52

IPN

PIA

GHN

ыуნ ьчლы მыыჩნчшს, რომ
სуქуრთшчლოს ხчლыსუფლчბу
მчდыуზч ზчწოლуს уრ уხდчნს50

уრ шთшლыთ, რომ
ხчლыსუფლчბу
მчდыуზч ზчწოლыთуу
დуьушчბულы51

ыуნ ьчლы: уრ шთшლыთ,
რომ ხчლыსუფლчბу
მчდыуზч ზчწოლыთуу
დуьушчბულы52

еრчპორტыორчბы სуზღшრчბს გуრчშч” - სуქуრთшчლოშы მчდыыს თушыსუფლчბыს ьუთხыთ шыთуრчბу
გуუმჯობчსდу, ыნტчრპრчსნыუსы, 12 თчბчრшуლы, 2015.
http://www.interpressnews.ge/ge/politika/316728-qreportiorebi-sazghvrebs-garesheq-saqarthveloshi-mediisthavisuflebis-kuthkhith-vithareba-gaumjobesda.html?ar=A
http://bit.ly/1UmVx3j
http://pia.ge/show_news.php?id=61135&lang=geo
http://bit.ly/25Ik0Iv
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კამპანიური ხასიათის ცალმხრიცი პუბლიკაციები For.ge-ზე
მონыტორыნგыს პчრыოდშы სуыნფორმуცыო სууგчნტო FOR.ge-მ ტчლчьომპуნыу რუსთушы 2-ыს
წыნууღმდчგ уრучრთы მуსуლу მოуმზуდу, რომчლыც მხოლოდ чრთы მხуრыს - სуსуმуრთლოშы
მოდушч ქыბуრ ხуლшуშыს პოზыცыуს уსуხушდу, რуც გуრьшчულწыლуდ ьуმპуნыურ ხуსыуთს уტуრчბდу. ზოგычრთы მуსуლу ьы ფчыსბუьზч ფуსыуნы რчьლуმыს სуხыთ ыყო გуნთушსчბულы. ქшчმოთ მოყшуნыლыу ზოგычრთы პუბლыьуცыыს სуთуურы:
FOR.ge

სათაურები
нზчწოლу, რომчლыც ხორცычლდчბу მოსуმуრთლч
ურთმчლыძчზч, ხორცычლდчბу ყшчლу მოსуმуრთლчზче
нრуს ჰქшыу уრ მыыღოს ხыსტы გуდуწყшчტыლчბу?! ыცыს მуრგшчლуშшыლმу
რу გуდуწყшчტыლчბуს ыღчბს მოსуმуრთლч?!е
нნыьу გшуრуმыу სуსуმуრთლოს уშуნტуჟчბსе
нრუსთушы 2е-ыს მыლыონчრы(?!) დыრчქტორы დуხმуრчბуს სуზოგуდოчბуს სთხოшსе
нქыბуრ ხуლшуშы уრ чბრძшыს სыტყшыს თушыსუფლчბуს, ыს ыბრძшыს სыტყшыს
თушыსუფლчბыსთшыსе
ქуრთულы მчდыу нნуცыონуლურе სуბчლშы, уნუ - მჩуგшრчლчბы ჩуგრულчბыს
მуნტыуშы
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5.4. პოლიტიკური პარტიების მიერ დაფინანსებული მასალები
მчდыыს შыნууრსობრышы მონыტორыნგыს დროს გуმოыьшчთу შчმთხшчшчბы, როდчსуც რуმდчნыმч სуыნფორმуცыო სууგчნტო სыსტчმуტыურуდ უცшლчლы სуხыთ уქшчყნчბდу чრთыდуыმушч
პуრტыыს ოფыცыуლურ шчბ-გшчრდчბზч გуნთушსчბულ ыნფორმуცыуს სуრчьლуმო მыთыთчბыს
გуრчშч. მыუხчდушуდ ыმыსу, რომ ჩшчნы ьшლчшу სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბს შччხчბу, ცуლьч გуმოшყушыთ პуრტычბыს ნуწыლы დу გуმოшьыთხчთ ыს პуრტычბы, რომლчბыც ჩшчნы დуშшчბыთ სууგчნტოчბыს ფуსыуნы სчრшыსыთ სуრგчბლობდნчნ. გуმოьыთხшуმ уჩшчნу, რომ 7 პуრტыу - IPN-ыს,
2 - PIA-ს, ხოლო 1 г GHN-ыს ფуსыуნы მომსуხურчბыს სчრшыსыთ სуრგчბლობს (ыხ. ცხრыლы 3).
ცხრილი 5.4. პარტიები, რომლებსაც საინფორმაციო სააგენტოების
ფასიანი მომსახურებით სარგებლობენ
პარტიები

IPN

PIA

INFO 9

GHN

FOR.ge

ქуრთულы ოცნчბу53 / რчსპუბლыьчლчბы
ქуრთულы ოცნчბу / ьონსчრшуტორчბы
ნуცыონуლურы მოძრуობу
დчმოьრуტыულы მოძრуობу
თушыსუფуლы დчმოьრуტчბы
მчმуრცხчნчთу уლыуნსы
დчшნыლთу პуრტыу
როგორც ქшчმოთ მოცчმულы დыуგრуმуზч ჩуნს, პуრტычბыს სуქმыуნობыს გуშუქчბу მხოლოდ
ფуსыуნ პуьчტზч уრ уრыს დуმოьыდчბულы დу რуოდчნობრыш მონуცчმчბშы ыსчთы პуრტычბыც
დу პოლыტыьოსчბыც ხшდчბыуნ, რომლчბыც სууგчნტოчბთуნ მსგушსы ტыპыს მომსуხურчბыთ уრ
სуრგчბლობчნ. მуგуლыთуდ, уხуლы პოლыტыьურы ცчნტრы - გыრჩы დу თბыლыსыს სуьრчბულოს
დуმოუьыდчბчლы დчპუტуტы уლчьო чლыსуშшыლы, რომчლыც სуმონыტორыნგო პчრыოდშы уქტыურობыს გуმო ჩшчნ ცуლьч გуმოшყушыთ, ხუთышч სууგчნტოს გуშუქчბуშы ფыგურыრчბчნ. уმуსთуნушч უნდу уღыნыშნოს, რომ ფуსыуნы სчრшыსы მуыნც уხდчნს გушლчნуს რуოდчნობრыш მონуცчმчბზч, მуგуლыთуდ მчმуრცხчნч уლыуნსы (2,6%) დу დчшნыლთу პуრტыу (1,3%), რომლчბыც
IPN-ыს ფуსыуნы მომსуხურчბыთ სуრგчბლობчნ, уმ სууგчნტოს გуშუქчბуშы მчტуდ ფыგურыრчბчნ,
шыდრч გыრჩы (1,2%), რომчლსуც სуპуრლуმчნტო წуრმომуდგчნლობу ჰყушს. уმуსთуნушч დчшыლთу პуრტыу მხოლოდ IPN-ыს გуშუქчბуშы ფუგურыრчბს, ხოლო მчმуრცხчნч уლыуნსы IPN-სу
დу PIA-ს.

53

სуქуრთшчლოს პуრლуმчნტыს უმრушლчსობыს პრчს-სуმსуხურыს ხчლმძღшуნчლы გრчტу წыწушуს ცნობыთ, ьოуლыცыу ნуწыლობრыш სуპуრლуმчნტო პуьчტыთ სуრგчბლობდу, ნуწыლობრыш დуმуტчბыთ ფуსыуნы მომსуხურчბыთ.
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5.5. დაფინანსებული ინფორმაციის განთავსების ფორმები
სуრчьლуმო დу დуფыნуნსчბულы მуსуლчბыს სуრчდуქცыოსგуნ გуმыჯшნыს მьуფыო სტуნდуრტчბы
ონლуыნ მчდыуშы уრ მოქმчდчბს. уმ მხრыш уრучრთგшуროшуნы პრуქტыьуу შчქმნыლы.
მონыტორыნგыს პчრыოდშы მხოლოდ სууგчნტო IPN-ыს 2 მуსуლуს54 уხლდу уღნыშшნу NS г news
from subscribers (ხчლმომწчრыს ыნფორმуცыу) დу 3 მуსуლуს რчьლуმыს уღმნыშшნчლы ნыშуნы (R)55, ხოლო პуრტычბыს მычრ დуფыნуნსчბულ მуსуლчბს, როგორც IPN, уსчшч სხшу სууგчნტოчბы
ყოшчლგшуრы მыთыთчბчბыს გуრчშч уქшчყნчბდნчნ. ыდчნტურы თчმыს სხшуდуსხшу მчდыуშы გуნთушსчბыს შчდуრчბуმ уჩшчნу, რომ ыს მуსуლу, რომчლыც ნчტგуზчთს რчьლуმыს ნыშნыთ ჰქონდу
გуნთушსчბულы, IPN-ზч, PIA-ზч დу INFO 9-ზч როგორც სуრчდуქცыო მуსуლу, ყოшчლგшуრы ნыშნыს გуრчშч გуნთушსდу:
უწყება

IPN

PIA

INFO 9

Netgazeti

სуქуრთшчლოს
ოьუპыრчბულы
ტчრыტორычბыდуნ
ыძულчბыთ
გуდууდგыლчბულ
პыრთу, გуნსуხლчბыსу
დу ლტოლшыლთу
სуმыნыსტრო

მრушуლსულыуნ
დчшნыლ ოჯуხчბს
თბыლыსშы ბыნчბы
გуდучცчმу56

სოზуრ სუბуრმу
მრушуლსულыуნы
დчшნыლы ოჯуხы
მოыნуხულу57

სოზуრ სუბуრმу ыს
მრушуლსულыуნы
დчшნыლы ოჯуხы
მოыნуხულу,
რომчლსуც
თბыლыსშы
ბыნчბы გуდучცчმу58

სუბуრы
12-სულыуნ
დчшნыლ
ოჯуხთуნ59
R

2016 წლыდуნ მხოლოდ IPN-ზч გуыზуრდу მуსуლчბыს ხшчდრыთы წыლы, რომчლთуც დуფыნуნსчბыს уმსуხшчლы ნыშуნы - NS уხლушს. თუმცу, როგორც დуьшыრшчბуმ, уჩшчნу, уმგшуრы წчსы ყოшчლთшыს уრ მოქმчდчბს. მуგуლыთуდ, სуბურთуლოს გуმგчბლыს მოსуხლчობуსთуნ შчხшчდრчბы
чრთ შчმთხшчшуშы NS-ыს ნыშნыთ გуმოქшчყნდу, მчორч შчმთხшчшуშы, როგორც სуრчდуქცыო მуსуლу. ორышч შчმთხшчшуშы სуთуურშы გуმგчბчლы პოზыტыურ ьონტчქსტშы ыყო წуრმოდგчნыლы:

54

55

56
57
58
59
60
61

NS - ხელმომწერის ინფორმაცია

დაფინანსების ამსახველი ნიშნის გარეშე

еბчქу მыქуუტуძчმ შуრტушуს ქუჩуზч
გზыს სуფуრыს ьчთыლმოწყობыს
სуმუშуოчბы დууთшуლычრу”60

еსуბურთуლოს გуმგчბчლმу მოსуხლчობыს
პრობლчმчბы მოыსმыნу”61

ნыნო ბуსыლыуს ფыლმыს еуნуს ცხოшრчბу” მსოფლыო პრчმычრу გოტчნბურგыს ьыნოფчსტышуლზч შчდგчბу, 10
ნოчმბчრы, 2015. http://bit.ly/2133uj0
уხლуდ დуფუძნчბულы Origin - Georgia რчგыონчბშы уხуლы გчოგრуფыულы уღნыშшნчბыს გуმოшლчნуზч
ыზრუნчბს, 14 დчьчმბчრы, 2015. http://bit.ly/1t1wCfj
გыორგы სуმуნыშшыლы: еრთшчლы 2015” გуმორჩчულы ыყო ბчшრы თшуლსуზრыსыთ, 10 ოქტომბчრы, 2015. http://
bit.ly/1TRE0AV
ыსტორыულ ьურორტ ბуьურыуნыს გуნшыთуრчბыს уხуლы чტуპы ыწყчბу, 25 დчьчმბчრы, 2015. http://bit.ly/1X6VHlw
ншуგონმშчნчბчლы ьომპуნыыსе уხуლы პчრსპчქტышчბы г მთушრობыს ыნыცыуტышу уდგыლობრышы წуრმოчბыს
წуხуლыსчბуზч, 25 დчьчმბчრы, 2015. http://bit.ly/28fmJLx
http://bit.ly/22Jhz6w
http://pia.ge/show_news.php?id=54867&lang=geo
http://bit.ly/28fqLn4
http://netgazeti.ge/news/73530/
http://bit.ly/1RVw27F
http://bit.ly/1PAvBVM
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NS-ыს уღმნыშшნчლы ნыშуნы уრ გшხшდчბу პуრტычბыს მычრ დуფыნуნსчბულ ыნფორმуცыуზчც,
რომчლыც ზოგჯчრ პуრტыыს ოფыცыуლურ шчბ-გшчრდზч გуნთушსчბულы მуსуლуს დу სуთуურსуც
უცшლчლуდ ыმчორчბს. მуგуლыთуდ:
IPN
ნыნო ბურჯуნуძч - რуც
"რუსთушы 2"-ыს ыრგшლыш
ხდчბу, "ქуრთულы
ოცნчბыს” უსუსურობыს
გуმოшლыნчბуу62

PIA

დემოკრატიული მოძრაობის ვებ-გვერდი

რуც "რუსთушы 2"-ыს ნыნო ბურჯуნуძч - რуც "რუსთушы 2"-ыს
ыრგшლыш ხდчბу,
ыრგшლыш ხდчბу, "ქуრთულы
"ქуრთულы ოცნчბыს” ოცნчბыს” უსუსურობыს გуმოшლыნчბуу64
უსუსურობыს
გуმოшლыნчბуу63

2016 წლыდуნ IPN-ზч პуრტычბыს დуფыნуნსчბულы მуსуლчბს ზოგычრთ შчმთხшчшуშы, მуგуლыთуდ დчшნыლთу პуრტыыს, მыწчრыლы уქшს NS-ыს ნыშуნы, დчმოьრуტыულы მოძრуობыს მуსуლчბშы уღნыშნულыу, რომ მуსуლу პრчსცчნტრыს მычრ уრыს მыწოდчბულы, ხოლო ნуცыონуლურы მოძრуობыს - პуრტыыს шчბზч გуნთушსчბულыსგуნ მოდыფыცыრчბულы სуხыთ ыბчჭდчბу.
IPN-ыს რчდуქტორმу ლчლу ბуღდушуძчმ ыნტчრшыუს დროს уღნыშნу, რომ ხчლმომწчრчბыს
მуსуლчბыც სууგчნტოს ჟურნуლыსტчბыს მычრ მზуდდчბу დу შччსуბуმчბу სууგчნტოს სტуნდуრტчბს, რომლыს თуნуხმуდ, სыуხლч уრ უნდу შчыცушდчს შушы პыуრыს чლчმчნტчბს, უხуმსობуს,
დыსьრчდыტуცыуს, შчურуცხყოფуს, ძуლуდობыსьчნ მოწოდчბуს.
PIA-ს დыრчქტორыს დыმыტრы ტыьуრуძыს გуნმуრტчბыთ, ыმыსდу მыუხчდушуდ, уქшთ თუ уრу ხчლშчьრულчბу გуფორმчბულы სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბთуნ, სуыნტчრчსო თчმчბыს შчმთხшчшуშы, გуშუქчბу მуыნც ხდчბу დу ьონტრуქტчბыს ფуქტორы სууგчნტოს ьრыტыьულობыს ხуრыსხზч уრ уыსуხчბу.
For.ge-ს რчდуქტორыს როზы ჯღуმуыуს ыნფორმуცыыთ, ხчლშчьრულчბыს ფуრგლчბშы მომზуდчბულы მуსуლчბы нსыуხლччბыსе ьуტчგორыуშы ხшდчბу. მуთы სуრчდуქცыო პოლыტыьыსთшыს ьы
რუსულы პროპуგуნდыს შчმცшчლы მуსуლчბыს გуმოქшчყნчბу მыუღчბчლыу.
GHN-ыს რчდуქტორыს გოჩу მыრცხულушуს გуნმуრტчბыთ, სуრчდуქცыო მуსуლыს нსуыნფორმуცыო მომსуხურчბыს ფуრგლчბშые გуნთушსчბულы მуსуლчბыსგуნ გуმыჯшნу уრ ხდчბу, მხოლოდ
ტчქსტშыу уღნыშნულы, თუ რომчლ უწყчბуს чყრდნობыуნ. уმуსთуნушч ыსыნы დуმьшчთчბыს შчსуხчბ ьრыტыьულы მуსуლчბыს გуმოქшчყნчბуსуც уრ чრыდчბыуნ. GHN-ыს სуრчდуქცыო პოლыტыьыსთшыს მыუღчბчლыу уდуმыуნчბыს პыრуდ ცხოшრчბуზч წчრу, уსчшч ыსчთы პოლыტыьოსчბыსთшыს სышრცыს დуთმობу, шыნც პრორუსულы გуნწყობчბыთ გуმოыრჩчшу.
INFO 9-ыს რчდуქცыыს шчრც პыრыსპыრ, шчრც წчრыლობыთ ыნტчრшыუზч დуთуნხმчბу шчრ მოხчრხდу, уმდчნуდ მуთы სуრчდуქცыო პოლыტыьыს შчსуხчბ ыნფორმуცыу уნგуრыშშы წуრმოდგчნыლы уრ уრыს. ქшчმოთ მოყшуნыლы მуგуლыთы ьы, რომчლыც მონыტორыნგыს პროცчსშы გуმოшლыნდу, уსуხушს შчმთხшчшуს, როდчსуც დуფыნуნსчბულы სტуტыу, шчბ-გшчრდზч სуრчьლуმო
уღნыშшნыს გуრчშч გуმოქшчყნდу. ьчრძოდ:
62
63
64

http://bit.ly/1PeMOi6
http://bit.ly/22JZ4Pn
http://bit.ly/1RVETpG

52

2015 წლыს 12 ნოчმბчრს65 სуыნფორმуცыო სууგчნტო ыნფო 9-ზч გуმოქшчყნდу ыნფორმуცыу, სуთуურыთ еушыуьომპуნыу нჩыნчთыს სуმხრчთ ушыуხуზчბმуе 2016 წчლს თბыლыსыდуნ ურუმჩыს
გушლыთ დуგчგმыლ уხуლ მыმуრთულчბчბზч პრчზчნტуცыу გуმуრთу”. მуსуლуს, რომчლშыც სуმოქуლуქო ушыуცыыს სууგчნტოსу დу ჩыნчთыს სуმხуრчთ ушыуხуზчბыს მуრьчტыნგыს დчპуრуმчნტыს ხчლმძღшуნчლчბыს მოსуზრчბчბы ыყო გуმოთქმულы, რчьლуმыს уღმნыშшნчლы ნыშуნы уრ
чრთшოდу. чьონომыьыს სуმыნыსტროს შპს სуქуრთшчლოს учროპыრტчბыს გучრთыуნчბыს INFO
9-სთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბыსу დу 2015 წლыს 30 ნოчმბრыთ დуთуრыღчბულы მыღчბу-ჩуბуრчბыს уქტыთ ыრьшчшу, რომ 12 ნოчმბчრს სууგчნტოს шчბგшчრდზч მуსуლу შპს სуქуრთшчლოს учროპორტчბыს გучრთыуნчბыს დуьшчთыთ გуნთушსდу.
წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აკრძალვა
წыნуსууრჩчшნო ьуმპуნыыს პчრыოდშы რომчლыმч პოლыტыьურы პуრტыыს, სууრჩчшნო სუბычქტობыს ьуნდыდуტыს, სууრჩчшნო სუბычქტыს მხуრდуსуჭчრуდ уნ სуწыნууღმდчგოდ წыნуსууრჩчшნო уგыტуცыыსу დу ьуმპуნыыს პროცчსშы уდმыნыსტრуცыულы რчსურსчბыს გуმოყчნчბу სуქуრთшчლოს სууრჩчшნო ьოდчქსыთ уრыს уьრძуლულы. ьოდчქსыს 48-ч მუხლыს პыრшчლы ნуწыლыს
еბ” ქшчპუნქტыს მыხчდшыთ, ыьრძуლчბу სуხчლმწыფო ხчლыსუფლчბыს დуწчსчბულчბчბыსуთшыს
уნ уდგыლობრышы თшыთმმуრთшчლობыს ორგуნოчბыსу დу ыმ ორგуნыზуცычბыსуთшыს, რომლчბыც სуქуრთшчლოს სуხчლმწыფო ბыუჯчტыდуნ ფыნуნსდчბыуნ (გуრდу პოლыტыьურы პуრტычბыსу), გуნьუთшნыლы სуьომუნыьуცыო სуშუуლчბчბыს, სуыნფორმуცыო მომსуხურчბыსу დу სხшуდуსხшу სуხыს ტчქნыьыს გуმოყчნчბу.
уმ ჩуნуწчრыს თуნуხმуდ, ыьრძуლчბу სуჯуრო დуწчსчბულчბчბыსуთшыს გуნьუთшნыლы სуыნფორმуცыო მომსуხურчბчბыს გуმოყчნчბу სууრჩчшნო მыზნчბыსуთшыს. ыმ შчმთხшчшуშы, თუ მчდыыს სуыნფორმуცыო მომსуხურчბу გуმოყчნчბულы ыქნчბу уრу სуჯуრო ыნტчრчსчბыსуთшыს,
уრуმчდ чმსуხურчბу ьონьრчტულы პოლыტыьურы პуრტыыს, სууრჩчшნო სუბычქტыს მыზნчბს, уმ
მომსуხურчბыთ სуრგчბლობу уდმыნыსტრуცыულы რчსურსыს გуმოყчნчბуდ ჩуыთшლчბу ыმ შчმთხшчшуშыც ьы, თუ уღნыშნულ მომსуხურчბуზч ხчლშчьრულчბчბы წыნуსууრჩчшნო პчრыოდуმდч
ыქნчბу გуფორმчბულы.
სууრჩчшნო ьოდчქსыს 49-ч მუხლыს მч-6 ნуწыლыს მыხчდшыთ, წыნуსууრჩчшნო ьуმპуნыыს პчრыოდშы уьრძуლულыу სуქуრთшчლოს სуხчლმწыფო ბыუჯчტыს/уდგыლობრышы თшыთმმуრთшчლы чრთчულыს ბыუჯчტыს სуხსრчბыთ ыსчთы სууგыტуცыო მуსуლыს, шыდчო уნ уუდыომуსуლыს
დуმზуდчბу, шчბგшчრდыს уნ მыსы ნуწыლыს შчქმნу, რომчლშыც/რომчლზчდуც уსуხულыу чსу
თუ ыს სууრჩчшნო სუბычქტы/პოლыტыьურы პуრტыу уნ მыსы уრჩчшნчბშы მონуწыლчობыს რыგыთы ნომчრы уნ/დу რომчლыც შчыცушს уმу თუ ыმ სууრჩчшნო სუბычქტыს/პოლыტыьურы პуრტыыს
მხуრდуსуჭчრ/სуწыნууღმდчგო ыნფორმуცыуს. ыმушч პчრыოდშы уьრძуლულыу სуქуრთшчლოს
სуხчლმწыფო ბыუჯчტыს/уდგыლობრышы თшыთმმуრთшчლы чრთчულыს ბыუჯчტыს სуხსრчბыთ
დуმზуდчბულ სოცыуლურ რчьლуმуშы სууრჩчшნო სუბычქტыს/პოლыტыьურы პуრტыыს уნ მыსы
რыგыთы ნომრыს გуმოყчნчბу.
65

http://www.info9.ge/ekonomika/biznrsi/133018
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დანართი 1.

რბილი ცენზურის მაგალითები ქვეყნების მიხედვით

მსოფლыოს გуზчთчბыსу დу уხуლы уმბчბыს გуმომცчმчლთу уსოცыуცыыს (WAN-IFRA) уნგуრыშчბыს მыხчდшыთ
მაკედონია66
уნგуრыშыს მыხчდшыთ, მуьчდონыуშы მნыშшნчლოшуნы გуმოწшчшу თушыსუფуლы მчდыыსуთшыს уრыს სыმბыოზურы ურთычრთობу მმуრთшчლ პуრტыуსу დу რыგ მчდыу-სуშუуლчბчბს, მуთ მფლობчლчბს
შორыს. ხчლыსუფლчბыსуდმы ლოыуლურы გуმოცчმчბы წуხуლыსчბულыу სხшуდуსხшу სуშუуლчბчბыთ. რბыლ ცчნზურуს ხчლს უწყობს
მчდыыს სуьუთრчბыს გуუმჭшыრшуლობу დу პოლыტыьურ პуრტычბთуნ
ьушშыრы. მчდыу ბуზуრыს ფыნуნსურы მდგომуრчობу გуნуპыრობчბს,
რომ მчდыуსуშუуლчბуთу დыდы ნуწыლы სуხчლმწыფო რчьლуმчბზчу
დуმოьыდчბულы დу ფыნуნსურуდ მოწყшლуდნы რჩчბыуნ. სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბыს გуუმჭшыრшуლობу მნыშшნчლოшуნы პრობლчმуу
მуьчდონыыსуთшыს. ხчლыსუფლчბыსуდმы ьრыტыьულуდ გуნწყობыლы
მчდыу, როგორც წчსы, шчრ ыღчბს სуბыუჯчტო რчьლуმуს. სуბыუჯчტო
დуფыნуნსчბу დуურчგულыრчბчლы დу გуუმჭшыრшуლчу.
ჟურნуლыსტთу уსოცыуცыыს ьшლчшыს თуნуხმуდ, 2014 წლыს ოქტომბчრსу დу დчьчმბчრშы 6 მыლыონ чшროზч მчტы სуბыუჯчტო თуნხу
გуდучრыცხу 6 ьчრძო ტчლчьომპуნыуს, 8 ყოшчლდღыურგуზчთს დу
სуმ ყოшчლьшыრчულ ჟურნуლს. ყшчლуზч მчტы დуფыნуნსчბу მыыღო kanal5, რომчლსуც მოყшу Alfa TV ds TV Sitel. სуბыუჯчტო თуნხчბыს უმчტчსობу გуდуыრыცხу გуზчთчბშы Nova Makedonija, Lajme
დу koha. ცчნტრуლურმу ხчლыსუფლчბуმ ყшчლуზч მчტы სуბыუჯчტო
თуნხу გуდуრыცხу Republika-შы. чს გуმოცчმчბы ძуლыуნ ыშшыуთуდ
уრыуნ ьრыტыьულნы სуხчლыსუფლчბო პოლыტыьыს მыმуრთ.
სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბу ხშыრ შчმთხшчшуშы შუуმушуლы სууგчნტოчბыს სуშუуლчბыთ ხდчბу, რуც уრთულчბს თуნხчბыს მыьшლчшуს.
სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბу ხშыრ შчმთხшчшуშы ьონьრчტულы ფыგურыს პრომოუტыრчბуს чმსуხურчბу. მуგуლыთуდ, როდчსуც ქуლуქыს
მчრы მთლыуნ ფчრуდ გшчრდს ყыდულობს, რომчლზчც სууხуლწლო
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World Association of Newspapers and News Publishers, Bad Practices, Bad Faith: Soft Censorship in
Macedonia, 2015 http://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_article_file/Soft%20Censorship%20
Macedonia%20Dec%2015.pdf
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მыლოცшу уრыს დуტуნыლы. уდგыლობრышы ორგуნыზуცычბыს ьრыტыьыს სуგуნы ыს уრыს, რომ уმგшуრы რчьლуმыრчბу уრ чმსуხურчბу სуჯуრო მыზნчბს.
მონტენეგრო67
მონტчნчგროშы მчდыу ძыრыთуდуდ ьчრძო წყуროчბыდуნ ფыნуნსდчბу დу ნуьლчბуდ სуხчლმწыფო დуხმуრчბыთ. მчდыуშы გуდуრыცხულы სуბыუჯчტო თуნხчბыს უმчტчსობу ძыრыთуდуდ სуხчლმწыფო
რчьლуმыრчბуს მოыცушს, ыსчшч როგორც მოსуხლчობуსთуნ ьომუნыьуცыыსთшыს მыმуრთულы მომსуხურчბыს ხчლშчьრულчბчბს.
чшროьომыსыыს 2013 წლыს уნგуრыშыს მыხчდшыთ, მონტчნчგროშы
პრობლчმуს წуრმოуდგчნს სуხчლმწыფოს მხრыდуნ რчьლуმыრчბыს მчშшчობыთ ბчჭდურы მчდыыს დуფыნуნსчბу. რуც ხორცычლდчბу
სуხчლმწыფო შчსყыდшыს რчგულуცычბыს წчსчბыს დуრღшчшыთ დу
уბრьოლчბს სуმуრთლыуნ ьონьურчნცыуს. ყოшчლდღыურы გуზчთы
Dan-ыს რчდуქტორы Nikola Markovic уცხуდчბს, რომ მыსმу გуზчთმу
шчრ მოыპოшу ыნფორმуცыу თუ რу ьრыტчრыუმчბыთ შчыრჩчшу მчდыу
რчьლуმыრчბыსуთшыს.
მონტчნчგროშы уრ уრსчბობს სპчცыуლურы წчსчბы, რომლчბыც სуხчლმწыფოს მычრ მчდыыს დуფыნуნსчბыს მуთ შორыს რчьლуმыს გуნთушსчბыს სуьыთხს დууრчგულыრчბს. მონტчნчგროშы გушრცчლчბულыу მуთ შორыს მчდыыს სуხчლმწыფო დуხმуრчბу, როგორც პыრდуპыრы სუბსыდыრчბыს სуხыთ, уსчшч ыრыბуდ სчსხыს გуცчმыს, шуლчბыს
уნ სуგуდуსуხуდო დушуლыуნчბыს პуტычბыს გზыთ. уმ პრობლчმуს ьыდчш უფრო уღრმушчბს ფуქტы, რომ ьуნონმდчბლობыთ уრ уრსчბობს
10 000 чшროზч ნуьლчბы სуხчლმწыფო დуხმуრчბыს მონыტორыნგыს
шуლდчბულчბу, რыს გуმოც მчდыуშы გуცчმულы უმчტчსы სуხчლმწыფო
დуხმуრчბчბы ьონტროლს მыღმуу. 2014 წчლს სуხчლმწыფომ ууმოქმчდу სуბуნьო გуრуნტычბы, როდчსуც ყოფыლы სуხчლმწыფო დу уმჟуმуდ ხчლыსუფლчბыსуდმы ლოыуლურы გуზчთы Pobjeda ბуნьыს წыნуშч
уრსчბულ шуლს шчრ ыხდыდу დу შчმდчგ шуლы სრულуდ დуფуრу.
ყოшчლდღыურы გуზчთ Dan-ыს რчდуქტორы რчьლуმыს დыსьრыმыნуცыულуდ გуნуწыლчბыს თшуლსуჩыნო მуგуლыთчბზч სуუბრობს. уმыს
სуыლუსტრуცыოდ გуზчთ Dan-ыსу დу Vijesti-ыს მуგуლыთы მოჰყушს,
რომლчბыც სуრчდуქცыო პოლыტыьыს შчსуბуმыსуდ ыღчბчნ გуნსხшушч-
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ბულы რуოდчნობыთ სуბыუჯчტო რчьლуმыს დуьшчთуს. სуხчლმწыფო
სуბыუჯчტო, რчьლуმыს გуნთушსчბуს გуზчთ Pobjeda-შы ыმыთ уმуრთლчბდу, რომ ыს სуბыუჯчტო გуზчთს წуრმოуდგчნდу, თუმცу რчьლуმыს
რуოდчნობу уრ შчმცыრчბულу уრც გуზчთыს პრышуტыზчბыს შчმდчგ დу
ыს გуზчთчბშы გуნთушსчბულы სуრчьლуმო თуნხчბыს 59 %-ს ыღчბს.
уმ პыრობчბშы გуზчთы Dan шчრ ыღчბს მуგуლыთыსуთшыს ьონტრуქტчბს სуხчლმწыფო სуმსуხურშы уრსчბულы шуьуნსычბыს შчსуხчბ ыნფორმуცыыს გушრცчლчბуზч. გуზчთыს რчდуქტორы уცხуდчბს,
რომ სуხчლმწыფოსგуნ მыыღчს უуრы მыუხчდушуდ ыმыსу, რომ მуთы
შчთушуზчბу გуცыლчბыთ ыуფы ыყო დу გуზчთы чრთ-чრთы ყшчლуზч
მуღуლტыრуჟыуნыу. მსგушს მდგომуრчობуშыу ыნტчრნчტ პორტуლы Vijesti, რომლыს რчდуქტორы Srdan Kosovic-ы уცხуდчბს, რომ
3 წლыს მуნძыლზч პორტуლს уრ მыუღыу სуხчლმწыფო რчьლуმыს
დуьшчთу, მыუხчდушуდ ыმыსу, რომ პორტуლы чრთ-чრთы ყшчლуზч
ხშыრуდ ნуხшуდыу.

სერბეთი68
სხшу სуხчლმწыფოчბыს მსგушსуდ სчრბчთშы პრობლчმურ პრуქტыьуს
წуრმოуდგчნს სуხчლმწыფო რчьლуმыს თшыთნчბურы დу გуუმჭшыრшуლч გуნуწыლчბу. уრც чრთы ыნსტыტუტы уრ გуმოსცчმს მონуცчმчბს სуბыუჯчტო თуნხчბыს რчьლуმыრчბуშы ხуრჯшыს შчსуხчბ, уსчшч уრც чრთы
სуხчლმწыფო ыნსტыტუტы уრ уьონტროლчბს, თუ რу პრыნცыპыთ ნуწыლდчბу სуხчლმწыფო რчსურსчბы რчьლуმыრчბуზч. სчრბчთშы რчьლуმыს ყшчლуზч მსხшыლы გуნმთушსчბчლы სуხчლმწыფოს სуьუთრчბуშы уრსчბულы ტчლч-ьომუნыьуცычბыს ьომპуნыуу - Telekom Serbija,
რომчლыც წლыურуდ დууხლოчბыთ 10 მыლыონ чшროს ხуრჯушს რчьლуმыრчბуზч. მчორч ყшчლуზч მსხшыლы მხуრჯшчლы სчრბчთыს გуრчმოს დуცшыსу დу სышრცულы დуგчგმуრчბыს სуმыნыსტროу , რომчლმуც
2009 წчლს დууხლოчბыთ 1.5 მыლыონы чшრო დуხуრჯу სуხчლმწыფო
ьуმპуნыу еმოდы დушуსუფთушოთ სчრბчთыს” პოპულуრыზуცыуზч.
уნტы-ьორუფცыულы სуბჭოს დуსьшნыს მыხчდшыთ, სуხчლმწыფო ორგуნოчბы დыდы ოდчნობыთ თуნხчბს ხуრჯушчნ რчьლуმыრчბуზч სწორчდ პოზыტыურы გуშუქчბыსу დу ьონьრчტულы პოლыტыьურы ფыგურчბыს სуქმыуნობыს შчსуხчბ ыნფორმуცыыს გушრცчლчბыს მыზნыთ.
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სуრчьლуმო ьონტრуქტчბыს მыხчდшыთ, სчრბულы სуხчლმწыფო ორგуნოчბы ხშыრуდ ыთხოшчნ მчდыу-სуშუуლчბчბыსуგуნ სуხчლმწыფო
თуნуმდчბობыს პыრчბыს ыნტчრшыუს გуმოქшчყნчბуს, სуხчლმწыფო
დуწчსчბულчბчბыს სуქმыуნობыს შчსуხчბ PRსტуტычბыს, როგორც
уხуლы уმბчბыს გуმოქшчყნчბуს. уმ შчმთხшчшуშы уრ уრыს მыნыშნчბу,
რომ სуქმч გшуქшს დуფыნуნსчბულ შыნууრსთуნ, რуმуც შчыძლчბу სуზოგуდოчბу შчცდომуშы შчыყшуნოს, რომ ыს чცნობу დуმოუьыდчბчლ
ჟურნуლыსტურ ნуმუშчшуრს.
уრსчბულы მчდыу ьуნონმდчბლობу სчრბчთშы шчრ პуსუხობს თуნуმчდროшч გуნმოწшчшчბს. чს რчგულуცычბы დу სуნქცычბыს уრуრსчბობу სуშუуლчბуს уძლчшს სуხчლმწыფო ორგуნოчბს, თшыთნчბურуდ
გуდуწყшыტონ, თუ რу уქტышობчბы დу სуьыთხчბы შчыძლчბу სуჭыროчბდчს რчьლуმыრчბуს გуდуსуხуდыს გуდуმხდчლთу ფულыთ.
ყшчლуზч მчტуდ წуხуლыსчბულы სრულуდ уნ ნуწыლობრыш სуხчლმწыფოს სуьუთრчბуშы уრსчბულы მчდыу გуმოცчმчბыу. ьшლчшыს მыხчდшыთ, სчრბчთыს 10-მу სуმыნыსტრომ 2010 წчლს დууხლოчბыთ 440,000
чшრო დуხуრჯу სხшуდуსხшу მчდыу სчრшыსчბშы, რომლыდуნуც მыნыმუმ
72,000 чшრო დуыხуრჯу 9 გуზчთსу დу ჟურნуლშы რчьლуმыს გуნთушსчბуზч. Politika daily, რომლыს 50 %-ыуნ წыლს სуხчლმწыფო ფლობს დу
დღыურ გуმოცчმчბს შორыს ტыრуჟыს მыხчდшыთ მчხუთч уდგыლზчу მыыღო 44,700 чшრო - მთчლს 9 გуმოცчმуშы გуდуრыცხულы თуნხыს 62%.
არგენტინა69
სახელმწიფო სახსრების გამოყენება მედიის შინაარსის
კონტროლისათვის და რეკლამის დისკრიმინაციული
განაწილება
уრგчნტыნыს ნчუქчნыს პროшыნცыыს ხчლыსუფლчბуმ შчქმნу გуდуსуხуდыს გуდуმხდчლчბыს მычრ დуფыნуნსчბულы სуьმуოდ დуხшчწыლы
მчქуნыზმы, რуთу რчьლуმыს გуნуწыლчბыსуს უფრო მуრტышуდ მычღო
მчდыыს შыნууრსზч დуფუძნчბულы გуდуწყшчტыლчბчბы. მთушრობуმ
დуыქыრушу მчდыыს მონыტორыნგыს ьომპуნыу, რომчლსуც ფლობდу
ыურыდыულы პыრы GrupoCrear, S.R.L დу ьლычნტчბს уწшდыდу чგრчთ
წოდчბულ Clipping სчრшыს, რуც გულыსხმობს მчდыыს ьшლчшуს დу
ьლычნტыსуთшыს სуыნტчრчსო ыნფორმуცыыს შчგრчшობуს. სხшуგшуრуდ, რომ шთქшуთ, ьომპуნыу ხчლыსუფლчბуს დуыნტчრчსчბыს მы69
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ხчდшыთ уწшდыდу ыნფორმуცыуს, თუ რომчლы მчდыуსуშუуლчბуშы
რу შыნууრსыს ыნფორმуცыу ыყრыდу თушს. დოьუმчნტчბыს მыხчდшыთ,
2004 წლыს პыრшчლы 5 თшыს მуნძыლზч სуხчლმწыფოს ьომპуნыуს გуდуუხуდу 49,300 პчსო.
чრთ-чრთы რуდыოჟურნуლыსტыს ыნფორმуცыыთ, ьომპуნыу уფуსчბდу სხшуდуსხшу მчდыуსуშუуლчბыს შыნууრსს დу чს ыნფორმуცыу შчმდчგ გуმოыყчნчბოდу სуხчლმწыფო რчьლуმыს გуდуნуწыლчბыსуთшыს.
ჟურნуლыსტმу გуნუცხуდу მьшლчшуრчბს, რომ როდчსуც 2004 წლыს
შუу პчრыოდშы რуდыოსуდგურს შчუწყდу სуხчლმწыფო სуრчьლуმო
დуьшчთчბы, რуდыოს მчსуьუთრчმ მыმуრთу პროшыნცыыს ыმ თуნуმდчბობыს პыრს, რომчლыც სуხчლმწыფო რчьლуმыს გуნთушსчბуს ხчლმძღшуნчლობდу, ыს ьы ьომპуნыуსთуნ გуდууმыსуმуრთчს. როდчსуც
რуდыოსуდგურыს მчსуьუთრчმ მыმуრთу ьომპуნыуს, მыსმу წуრმომуდგчნლчბმу უთხრчს, რომ еნчგуტыურы სურуთы” уრ ыძლчოდу სуშუуლчბуს, რომ მуს მычღო სуხчლმწыფო რчьლуმу. ьომპуნыыს წуრმომуდგчნლчბыს გуნმуრტчბыთ, მыზчზы ыყო ыს, თუ როგორ გууშუქу
მуნ 2004 წლыს მуრტშы ьონьრчტულы სуხчლыსუფლчბო სьуნდуლы.
Clipping de Medios ყოფыლმу წуრმომуდგчნლчბმу მьшლчшуრчბს გуნუცხуდчს, რომ ьომპуნыыს წуრმომуდგчნლчბმу მოуმზуდчს რуმდчნыმч уნგуრыშы რуდыოსуდგურыს სуქმыуნობуზч დу ხчლыსუფლчბыს
წуრმომуდგчნლчბს გуუგზушნчს. уმ ტыპыს уნგуრыშчბы ძыრыთуდуდ
მოыცушდу уნуლыზს, თუ როგორ уშუქчბდу чს თუ ыს მчდыу სуშუуლчბу ьონьრчტულ სуьыთხს. уნგуრыშчბы чგზушნчბოდу გუბчრნуტორыს
ოფыსს. ьომპуნыыს ყოფыლმу თуნуმშრომლчბმу уსчшч დууდуსტურчს,
რომ Reale-Dalla Torre-მ, чრთ-чრთы სуრчьლуმო სууგчნტო, რომლыს
სчრшыსчბыთуც სуრგчბლობდу პროшыნცыыს ხчლыსუფლчბу, уსчшч გуმოыყчნу Clipping de Medios-ыს მычრ შчქმნыლы დу გууნуლыზчბულы
ფуыლчბы. ьომპуნыу ууნуლыზчბდу სуტчლчшыზыო уხуლ уმბчბსуც დу
уფуსчბდу მуთ როგორც პოზыტыურს уნ ნчგуტыურს. სуხчლმწыფოს
წуრმომуდგчნლчბმу უуრყшчს уმგшуრы სчრшыსыთ სуრგчბლობу.
რეკლამის განთავსების მასანქცირებელ მექანიზმად გამოყენება
2002 წლыს уპრыლშы, გуზчთმу Rio Negro გуმოуქшчყნу სტуტыуთу
სчრыу, რომчლыც чხчბოდу სуხчლმწыფო სуьუთრчბуშы уრსчბულы
ლуტуრыыს ьომპуნыыს ხчლმძღшуნчლыს Miguel Irigoyen-ыს ьორუფცыულ სуქმыуნობуსთуნ დу ქრთуმыს уღчბуსთуნ დуьушშыრчბულ
ბრуლდчბчბს. уმ პчრыოდშы Rio Negro-ს ჰქონდу გრძчლшуდыуნы
ьონტრуქტы ლуტуრыыს შчდчგчბыს ყოшчლდღыურуდ გуმოქшчყნчბуსთуნ დуьушშыრчბыთ, რომчლыც уრ გуნуხლчბულу, თუმცу ьომპу58

ნыу უგზушნыდу შчდчგчბს გуზчთს დу დууხლოчბыთ 6 თшыს მуნძыლზч
შчდчგчბы ыბчჭდчბოდу ყოшчლგшуრы уნуზღуურчბыს გуრчშч.
სარეკლამო ხარჯების გადანაწილების ცვლილება სარედაქციო
პოლიტიკის ცვლილებასთან ერთად
The Schroeder group уრыს уრგчნტыნуშы ცნობыლы ოჯуხыს მычრ მуრთულы ьონგლომчრуტы, რომчლыც ნуწыლობრыш уნ სრულуდ მოыცушს ნчუქчნыს პროшыნცыуშы მოქმчდ მნыშшნчლოшуნ уგრობыზნчსს,
სуმчდыცыნო სчრшыსчბს, ღшыნыს ბыზნчსს დу уსчшч რуმდчნыმч მчდыуსуშუуლчბуს მуთ შორыს, რуდыო LU5-ს, რომчლსуც ჰყушს ყшчლуზч
მчტы მსმчნчლы პროшыნცыуშы. 2003 წლыს მуრტშы Schroeder-ს ოჯуხმу შчыძыნу ყოшчლდღыურы გуზчთы La Mañana del Sur დу შчუცшуლу
სуხчლы La Mañana de Neuquén. уრგчნტыნულы პრчსыს თуნуხმуდ
ოჯуხმу მыыღო რуმდчნыმч გრძчლшуდыуნы სчსხы დу ьონტრуქტы
პროшыნცыыს მთушრობыსуგуნ, რომчლთу ნуწыლыც გуნხორცычლდу
დуრღшчшыთ დу მთушრობуმ ტრуნზуქცыыს ნуწыლуდ სуьმуოდ სучჭшო ბчნчფыტчბы შчსთушуზу ოჯуხს.
სуხчლმწыფოსგуნ გуმოთხოшыლы ыნფორმуცыыს თуნуხმуდ, პროшыნცыыს ხчლыსუფლчბыს მычრ რчьლуმуზч გуწчულы ხуრჯчბы La
Mañana de Neuquén-შы მნыშшნчლოшნуდ გуыზуრდу მуს შчმდчგ, რуც
გуზчთы ыყыდу Schroeder-მу დу Juan Carlos Schroeder გуხდу მыსы დыრчქტორы. რчуლურуდ სуხчლმწыფო რчьლуმу გуზчთშы გуსуმმуგდу
2003 წчლს დу 1.1 მыლыონ პчსომდч, რომლыდуნуც 334,000 პчსო მыыღო წыნу მფლობчლчბმу 2002 წчლს. La Mañana de Neuquén ыქცу
ზოგуდуდ პროшыნცыыს уდმыნыსტრуცыыს მыმуრთ თуნმыმდчшრულуდ
ლოыуლურ მчდыуდ.
რეკლამის დისკრიმინაციული ალოკაცია
პროшыნცыу Cordoba-ს 4 წуმყшуნ გуზчთს შორыს რчьლуმыს გуდуნуწыლчბыს ьшლчшуმ уჩшчნу, რომ სуხчლმწыფოს მычრ გуნხორცычლчბულы რчьლуმыს 65%-ზч მчტы თушსდчბу ტыრуჟыთ ყшчლуზч მცыრч
ორ გуზчთშы. Comercio y Justicia ბыზნчს დу სуმуრთლчბრыш სуьыთხчბზч ორычნტыრчბულы მცыრч გуზчთыу, სуშუуლო ტыრуჟыთ 3.800,
რომчლმуც მыыღო სуხчლმწыფო რчьლуმыს 45 %. შчდуრчბыსуთшыს
Hoy Día Córdoba-ს уქшს დууხლოчბыთ 3-ჯчრ მчტы ტыრуჟы დу მыღчბულы уქшს სуხчლმწыფო რчьლуმыს მხოლოდ 17%-დууხლობыთ 1/3
ыმыსу, რуც მыыღო Comercio y Justicia-მ. ყшчლуზч დыდმу გуზчთმу La
Voz del Interior-მу, რომчლსуც Comercio y Justicia-ზч 16-ჯчრ დыდы
ტыრуჟы уქшს, მыыღო რчьლуმыს 18%.
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სуბуზრო уნ ტчქნыьურზч მчტуდ 2 მცыრч გуზчთыსуთшыს პრышыლчგыыს
მыნыჭчბу სხшу ხуსыуთыს ფуქტორчბыთ уыხსნчბу. 2001 წчლს ძლычრы
чьონომыьურы რчცчსыыს დროს Comercio y Justicia-ს მფლობчლчბმу
დуტოшчს გуზчთы. მуს შчმდчგ გуზчთы ыმуრთчბу მыსышч თуნуმშრომლчბыსგуნ შчდგчნыლы ьოოპчრуტышыს მычრ. уდგыლობრышы პრчსыს
გучრთыуნчბыს ыნფორმуცыыთ, პროшыნცыыს ხчლыსუფლчბуმ ფуრულы
გуრыგчბу დуდო шыცч გუბчრნуტორыს მხуრდуჭчრыთ, რуთу ფыნуნსურы სუბსыდыრчბу მოчხდыნу სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბыს სуშუуლчბыთ დу თуნуმშრომლчბს გуზчთშы სуმუშуო уდგыლчბы შччნуრჩუნчბыნуთ. რуმდчნуდуც სуხчლმწыფოსგуნ მчდыыს სუბსыდыრчბу уპრыორы уრуსуთуნуდო ჩуრчшу уრ уრыს გуმოხуტшыს თушыსუფლчბуშы, уმ
შчმთხшчшуშы, ნуმდшыლуდ გуუმуრთლчბчლыу სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბыს, როგორც სუბსыდыრчბыს ფორმыს, გуმოყчნчბу.
მთავრობის დაფინანსებული სივრცის წარმოდგენა
დამოუკიდებელ ჟურნალისტიკად
ьომპуნыу მуьროьომы уწуრმოчბს სуმ სуტчლчшыზыო პროგრуმуს
Primer Plano (First Glance),El Mirador (The observer) დу En Voz Alta
(Out Loud) ყოшчლы მуთგуნы გуდыს ьчრძო уრხზч -Channel 7. чს სуმы
პროგრуმу გуდმოსცчმს სуხчლыსუფლчბო წуრმуტчბчბს დу გуდуыცчმу ыსчთ уდგыლчბშыც, სуდуც მოსуხლчობуს уრ уქшს სуьуბчლო
ტчლчшыზыу. Primer Plano-სთуნ დууხლოчბულы წყуროს მыხчდшыთ,
გуდуცчმыს 5 ბლოьыდуნ 2 მუდმышуდ გуმოყოფыლы ыყო ხчლыსუფლчბыს ыმ ыნტчრшыუчბыსу დу მуსуლыსуთшыს, რომчლსуც თушуდ
ыსურшчბდნчნ. En Voz Alta ძыრыთуდуდ შчდგчბу პოლыტыьოსчბыს დу
სуხчლმწыფოს წуრმომуდგчნლчბыს ыნტчრшыუчბыსуგуნ.
уმуსთуნ, чს გуდуცчმчბы ыღчბს დыდы რуოდчნობыთ სуხчლმწыფო
რчьლуმуს. მуგуლыთуდ, 2004 წლыს 12 ышნыსს სуხчლმწыფო რчьლуმу En Voz Alta-ს გуნმушლობуშы წуრმოуდგчნდу გуდуცчმыს მთლыуნы რчьლуმчბыს 44%-ს.
სуხчლმწыფოსგуნ გуმოთხოшыლы ыნფორმуცыыს თуნуხმуდ, სуხчლმწыფომ რчьლуმыრчბуსთуნ დуьушშыრчბыთ მуьროьომს 2002 წчლს
გуდуურыცხу 135.400 პчსო, 2003 წчლს - 98.000 პчსო, ხოლო 2004
წლыს პыრшчლ 5 თшчშы - 44.500 პчსო. ьონьრчტულуდ რу სуრчьლуმო სчრшыსчბыსуთшыს გуыცу чს თуნხу, გуურьшчшчლыу.
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