
ადამიანისადამიანისადამიანისადამიანის    უფლებათაუფლებათაუფლებათაუფლებათა    ცენტრიცენტრიცენტრიცენტრი    

    

    
    

საპარლამენტოსაპარლამენტოსაპარლამენტოსაპარლამენტო    არჩევნებისარჩევნებისარჩევნებისარჩევნების    გაშუქებისგაშუქებისგაშუქებისგაშუქების    მედიამონიტორინგიმედიამონიტორინგიმედიამონიტორინგიმედიამონიტორინგი    

    

27272727    აგვისტოაგვისტოაგვისტოაგვისტო    ----    2 2 2 2 სექტემბრისსექტემბრისსექტემბრისსექტემბრის    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები    

    

ადამიანის უფლებათა ცენტრი წინასაარჩევნო პერიოდში ახორციელებს 

საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მედიამონიტორინგის პროექტს. პროექტის ფარგლებში, 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორები აკვირდებიან შემდეგ ტელეარხებზე გასულ 

ფარულ პოლიტიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ რეკლამებს: საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი, „იმედი“, „რუსთავი 2“, „კავკასია“, „მაესტრო“ და „მე-9 არხი“. 

მედიამონიტორინგი ხორციელდება ამერიკის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს (USAID)  დაფინანსებული ოთხწლიანი პროექტის „ნდობის გაზრდა საარჩევნო 

პროცესებისადმი“  ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საარჩევნო სისტემების 

საერთაშორისო ფონდი (IFES). 

წინამდებარე  ანგარიში მოიცავს 27 აგვისტოდან 2 სექტემბრამდე პერიოდს. აღნიშნულ 

პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების 

რეკლამებს დრო დაბალანსებულად დაეთმო.  „ქართული ოცნება“ 62 % უარყოფითი ტონით 

გაშუქდა რუსთავი 2-ზე,  89% -ით კი „იმედზე“ და 50% „მაესტროზე,“, რაც დაკავშირებულია 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს არ იყიდებას“ მიერ დამზადებული „ქართული 

ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართული რეკლამების ეთერში ხშირად გაშვებასთან. ამ რეკლამებს 

ამჟამად „ნაციონალური მოძრაობა“ პოლიტიკური რეკლამების სახით იყენებს. 

„ლეიბორისტული პარტიის“ რეკლამა ისევ არ გადის „კავკასიაზე“ და TV9-ზე, რადგან 

ამ პარტიამ აღნიშნულ ტელეარხებს თავად გამოუცხადა ბოიკოტი და უარი თქვა მათ ეთერში 

რეკლამების გაშვებაზე.  

სხვა კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების რეკლამებისაგან განსხვავებით, 

„ნაციონალური მოძრაობის“ რეკლამებში პარტიის ლიდერები და სხვა წარმომადგენლები 

ნაკლებად ფიგურირებენ, რადგანაც აქცენტი ძირითადად სხვადასხვა სამთავრობო უწყებების 

დამსახურებაზეა გაკეთებული. შესაბამისად, სუბიექტების გაშუქების სიხშირის ამსახველ 

დიაგრამებში „ნაციონალური მოძრაობის“, როგორც სუბიექტის პროცენტი, სხვა 

პოლიტიკური პარტიებთან შედარებით ნაკლებია. 

 

 

 

 

 



 

მეთოდოლოგიამეთოდოლოგიამეთოდოლოგიამეთოდოლოგია    

    

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორები ფარულ პოლიტიკურ, სოციალურ და 

ფასიან პოლიტიკურ რეკლამებს ზემოაღნიშნულ ექვს ტელეარხზე აკვირდებოდნენ პრაიმ-

ტაიმში (19:00-24:00 სთ).    

მედიამონიტორინგი მოიცავს რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევას. რაოდენობრივი 

კვლევის ფარგლებში მედიამონიტორები ითვლიან, თუ რა დრო დაეთმო თითოეულ 

სუბიექტს სარეკლამო ჭრებში, როგორი იყო სუბიექტების გაშუქების ტონი და 

ტიპი.  გაშუქების ტონი სამბალიანი სისტემით ითვლება (1 - დადებითი; 2 - ნეიტრალური; 3 -  

დადებითი). ხოლო რაც შეეხება გაშუქების ტიპს (პირდაპირი/ირიბი), გაშუქების ტიპი 

პირდაპირია მაშინ, როცა ეთერში თავად სუბიექტი საუბრობს, როცა მისი ხმა გვესმის. იმ 

შემთხვევაში, თუ სუბიექტზე საუბრობენ, გაშუქების ტიპი ირიბია.    

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში, მედიამონიტორები აკვირდებიან, არის თუ არა 

სხვადასხვა გადაცემებში პიარი და ინფორმაცია ერთმანეთისგან გამიჯნული, ხომ არ გვაქვს 

საქმე ფარულ რეკლამასთან და ინფორმაციის სახით მოწოდებულ პიართან. გარდა ამისა, 

შეესაბამება თუ არა ტელევიზიების სარეკლამო ბადეში გასული სოციალური სტატუსის 

მქონე რეკლამები სოციალური რეკლამის კანონით განსაზღვრულ განმარტებას და ხომ არ 

არის სოციალურ რეკლამებში ფარული რეკლამის ნიშნები. 

    

საზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივი    მაუწყებელიმაუწყებელიმაუწყებელიმაუწყებელი    

27 27 27 27 აგვისტოაგვისტოაგვისტოაგვისტო    ----    2 2 2 2 სექტემბერისექტემბერისექტემბერისექტემბერი    

მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი: : : : ალეკოალეკოალეკოალეკო    ცქიტიშვილიცქიტიშვილიცქიტიშვილიცქიტიშვილი    

მედიამონიტორინგის ამ პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ ტაიმის 

სარეკლამო ჭრებში ჩვენს მიერ დამონიტორინგებული რეკლამების საერთო ხანგრძლივობა 

იყო 17 270  წმ. აქედან ჩვენთვის საინტერესო რეკლამებს, სადაც საარჩევნო სუბიექტები ან 

სამთავრობო უწყებები ფიგურირებდნენ, საერთო ჯამში 8993  წმ. (დაახლ. 150    წთ) დაეთმო.  

13 აგვისტოდან 2 სექტემბრამდე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ოთხივე 

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის რეკლამა სრულყოფილად გადიოდა, რის გამოც 

საბოლოო ჯამში, ამ ტელევიზიის მიერ გამოყოფილი სარეკლამო დრო თითქმის თანაბრად 

გადანაწილდა ამ სუბიექტებზე: ნაციონალურ მოძრაობაზე, ქრისტიან-დემოკრატიულ 

მოძრაობაზე (ქდმ), ლეიბორისტულ პარტიასა და საარჩევნო ბლოკ „ბიძინა ივანიშვილი  - 

ქართულ ოცნებაზე“. ჩვენი მედიამონიტორინგის მიმდინარეობისას საზოგადოებრივ 

მაუწყებელზე პირველად დაფიქსირდა ვითარება, როცა ეთერში გასული პოლიტიკური 

რეკლამების ბალანსი „ნაციონალური მოძრაობის“ სასარგებლოდ არ არის დარღვეული.  



 

გრაფიკიდან ჩანს, რომ 27 აგვისტოდან 2 სექტემბრის პერიოდში საზოგადოებრივ 

მაუწყებელზე კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების რეკლამებს დრო დაბალანსებულად 

დაეთმო. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ყველაზე ხშირად ლეიბორისტული პარტიის 

პოლიტიკური რეკლამა გავიდა (21%). თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ დანარჩენმა სამმა 

სუბიექტმა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ორი ან სამი რეკლამა განათავსა. თუკი ამ 

რეკლამებს შევკრებთ, გამოვა, რომ ყველაზე ხშირად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 

გავიდა „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური რეკლამა პირობითი სახელწოდებით - „1 მლრდ 

ქართული სოფლისთვის“. ეს არის ერთი და იგივე შინაარსის, მაგრამ სხვადასხვა 

ხანგრძლივობის ორი რეკლამა, რომლებმაც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ჩვენთვის 

რელევანტურ რეკლამებს შორის, ჯამში 23% დაიკავა. ასეთივე პრინციპით თუ დავაჯამებთ, 

აღმოჩნდება, რომ 22% დაიკავა „ნაციონალური მოძრაობის“ ორმა სარეკლამო რგოლმა - 

„ძლიერი სოფელი“ (11%) და „1000-ლარიანი ვაუჩერი“ (11%). ხოლო ქდმ-ს სამმა სარეკლამო 

რგოლმა - „სამართლიანი ტარიფები“ (11%) „ფერმერი გლეხის ნაცვლად“ (5%) და 

„ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა“ (4%) ჯამში 20% მოიცვა.  



 

სუბიექტების გაშუქების გრაფიკზე ყველაზე ხანგრძლივი დრო დაეთმო ოპოზიციურ 

სუბიექტებს - ლეიბორისტულ პარტიას და ქდმ-ს, რომლებიც თავიანთ სარეკლამო 

რგოლებში აქტიურად ეწევიან პარტიის რეკლამირებას. „ნაციონალური მოძრაობა“ კი 

რეკლამებში უფრო მეტად მთავრობის მიღწევებზე, დამსახურებებსა და გეგმებზე 

ამახვილებს ყურადღებას და ნაკლებად - პარტიის საქმიანობაზე. კლიპში „1000-ლარიანი 

ვაუჩერი“ მხოლოდ 2-2 წამი ეთმობა პარტიის ლიდერებს - პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს 

და პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს, მაშინ, როდესაც ქდმ-ს და ლეიბორისტული 

პარტიის ვიდეორგოლებში აქტიურად ჩანან ამ პოლიტიკური ძალების ლიდერები - გიორგი 

თარგამაძე და შალვა ნათელაშვილი. ამ გარემოებების გამო, სუბიექტი - ნაციონალური 

მოძრაობა  ქდმ-სა და ლეიბორისტულ პარტიაზე ორჯერ ნაკლები ხანგრძლივობით გაშუქდა 

და ჩვენთვის რელევანტური რეკლამების საერთო ხანგრძლივობიდან 12% დაიკავა. ასეთივე 

ხანგრძლივობით გაშუქდა სუბიექტი „ქართული ოცნება“, რომელიც ამ პერიოდში გასულ 

რეკლამებში თავის სამომავლო პროგრამებზე, ხედვებზე ამახვილებდა ყურადღებას და 

ნაკლებად იყო ნახსენები როგორც პარტია.  

მედიამონიტორინგის მიმდინარეობისას სუბიექტების გაშუქების გრაფიკზე 

პირველად მოხვდა არასამთავრობო სექტორი. მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, გრაფიკზე 

ასახული სუბიექტი - „არასამთავრობო ორგანიზაცია“ მოიცავს კრებითად ყველა იმ 

არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლებმაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 

საარჩევნო თემატიკაზე კლიპები განათავსეს ან შესაბამისი პროექტები დააფინანსეს. კერძოდ,  

ეს ორგანიზაციებია - „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, „ადამიანის 

უფლებათა ცენტრი“, კოალიცია „დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის“ და „ფონდი ღია 

საზოგადოება - საქართველო“. როგორც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გვაცნობა, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკლამებს, უმეტესწილად, სოციალური რეკლამის 

სტატუსი აქვს მინიჭებული. ეს რეკლამები აკმაყოფილებს კანონის მოთხოვნას, რომლის 



თანახმად, სოციალური რეკლამა მიმართული უნდა იყოს საზოგადოებრივი სიკეთის 

ხელშეწყობისკენ ან ჰქონდეს გამოხატული საქველმოქმედო მიზანი.  

მაგალითისთვის: კოალიცია „დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის“ მიერ 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განთავსებული რეკლამა წარმოადგენს „შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა საყურადღებოდ“ მომზადებულ საინფორმაციო 

ვიდეორგოლს. კოალიცია შშმ პირებს მოუწოდებს, არ ჩამორჩნენ პროცესებს და თუ 

შეუძლიათ გადაადგილება, თვითონვე მივიდნენ საარჩევნო უბნებზე, რაშიც არასამთავრობო 

ორგანიზაცია მათ დახმარებას ჰპირდება. კლიპში ასევე თვალსაჩინო შრიფტით ნაჩვენებია 

ცესკოს ცხელი ხაზის ნომერი, სადაც შშმ პირებს ასევე შეუძლიათ, დარეკონ და მიიღონ 

ინფორმაცია 1 ოქტომბერს დანიშნული არჩევნების თაობაზე. კლიპის მარჯვენა კუთხეში 

გამოტანილ პატარა „ფანჯარაში“  სმენადაქვეითებულ პირებს, პარალელურ რეჟიმში, 

თითების ენითაც მიეწოდება ინფორმაცია.  

27 აგვისტოდან 2 სექტემბრის პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კვლავ არ 

გადიოდა ორგანიზაცია „საქართველო არ იყიდებას“ მიერ დამზადებული რეკლამები 

კოალიცია „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ, რომლებსაც ამ ეტაპზე კვალიფიციური 

საარჩევნო სუბიექტი - „ნაციონალური მოძრაობა“ ანთავსებს სხვადასხვა ტელეარხების 

ეთერში. შესაბამისად, კოალიცია „ქართული ოცნება“ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გასულ 

ჩვენთვის რელევანტურ რეკლამებში უარყოფითი ტონით არც ამ პერიოდში გაშუქებულა. 

ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკური რეკლამიდან 1  გამომდინარე, რაზეც წინა 

პერიოდულ ანგარიშში ვრცლად ვისაუბრეთ 2, 51% უარყოფითი ტონით გაშუქდა სუბიექტი - 

პრეზიდენტი. ამასთან, წინა პერიოდულ ანგარიშთან შედარებით, პრეზიდენტის უარყოფითი 

ტონით გაშუქების მოცულობა გაიზარდა, რადგან ამ პერიოდში ლეიბორისტული პარტიის 

რეკლამა პრაიმ-ტაიმში უფრო მეტი სიხშირით გავიდა. 
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როგორც გრაფიკიდან ჩანს, 27 აგვისტოდან 2 სექტემბრის პერიოდში 13% უარყოფითი 

ტონით ასევე გაშუქდა მმართველი პარტია - „ნაციონალური მოძრაობა“, რაც უკავშირდება 

ქდმ-ს სარეკლამო რგოლს სოფლის მეურნეობის აღორძინებასთან დაკავშირებით. კლიპში 

ნაჩვენებია გრაფიკები, სადაც წარწერით - „ნაციონალური მოძრაობა“ მითითებულია, თუ 

როგორი მცირე თანხები გამოიყოფოდა სოფლის მეურნეობისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტში 

ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში. რეკლამის ამ მონაკვეთში 

სუბიექტი - „ნაციონალური მოძრაობა“ წარმოჩენილია უარყოფითი ტონით. ამის შემდეგ 

იმავე გრაფიკზე ნაჩვენებია მიჯნა, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ 

პერიოდზე მიუთითებს და ამ მიჯნაზე გამოსახულია ციფრი - 1 მლრდ ლარი. ამით ქდმ 

ამომრჩეველს ჰპირდება სახელმწიფო ბიუჯეტში თანხების რადიკალურ გაზრდას სოფლის 

მეურნეობისთვის.  

დანარჩენი სუბიექტები, ძირითადად, დადებითი ტონით არის გაშუქებული და ეს 

ბუნებრივიც არის, რადგან საქმე რეკლამებს ეხება. გამონაკლისია სუბიექტი - არასამთავრობო 

ორგანიზაცია, რადგან არასამთავრობო სექტორი თავიანთ კლიპებში უფრო მეტად 

საზოგადოების ინფორმირებას ცდილობს და არა საკუთარი თავის რეკლამირებას. 

მედიამონიტორინგის წინა პერიოდული ანგარიშის შემდეგ, ფაქტობრივად, არაფერი 

შეცვლილა სუბიექტების გაშუქების ტიპების ამსახველ გრაფიკზე. ნაციონალური მოძრაობა 

და პრეზიდენტი კვლავ მთლიანად ირიბად არის გაშუქებული. ხოლო ლეიბორისტული 

პარტია, ქდმ და „ქართული ოცნება“ ნაწილობრივ პირდაპირი, ნაწილობრივ ირიბად, რაც 

გამოწვეულია იმით, რომ ამ პოლიტიკური სუბიექტების რეკლამებში ამომრჩეველს ხშირად 

პირდაპირ მიმართავენ ლიდერები.  



 

27 აგვისტოდან 2 სექტემბრის პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებელის პრაიმ-ტაიმში არ 

გასულა ვიდეორგოლები - „მე მიყვარს თბილისი“, „ანაკლია გულითადად გელით“, „რაჭა 

ჩემი სიყვარული“, „მე მიყვარს სვანეთი“, რომლებიც წინა პერიოდულ ანგარიშში უცნობი 

სტატუსის მქონე რეკლამებად აღვნუსხეთ და ამ რეკლამების გარშემო არსებულ 

პრობლემატიკაზეც ვრცლად ვისაუბრეთ3.  
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როგორც რეკლამების თემატიკის ამსახველი გრაფიკიდან ჩანს, საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის პრაიმ-ტაიმში ჩვენთვის რელევანტური რეკლამებიდან ძალიან დიდი ნაწილი 

პოლიტიკურ რეკლამებს უკავია (84%). სოციალური და სავარაუდოდ სოციალური 

რეკლამების წილი მხოლოდ 18%-ია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ ტაიმის 

სარეკლამო დროში უმეტესი დრო პოლიტიკურ პარტიებს ეთმობა.  

     

რუსთავირუსთავირუსთავირუსთავი    2222    

მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი    ----    სალომესალომესალომესალომე    აჩბააჩბააჩბააჩბა    

მონიტორინგის ამ პერიოდში ტელეკომპანია რუსთავი 2-ზე სარეკლამო ჭრების საერთო 

ხანგრძლივობამ 40 663 წმ (დაახლოებით 677 წუთი) შეადგინა.  აქედან ჩენთვის 

რელევანტური რეკლამების ჯამური ხანგრძლივობაა 86 77 წმ (დაახლოებით 144 წუთი) იყო.  

მონიტორინგის ამ პერიოდში, რუსთავი 2-ის ეთერში ყველაზე ხშირად პოლიტიკური 

რეკლამები გადიოდა (როგორც ფასიანი, ისე უფასო). სოციალურ რეკლამებს სულ 11 %  

დაეთმო. 

გრაფიკიგრაფიკიგრაფიკიგრაფიკი    1. 1. 1. 1. რეკლამებირეკლამებირეკლამებირეკლამები    თემატიკისთემატიკისთემატიკისთემატიკის    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით. . . .     



 

მონიტორინგის ამ მონაკვეთშიც ყველაზე ხშირად, ქართული ოცნების ანტირეკლამა 

გადიოდა. მას რელევანტური რეკლამების საერთო ხანგრძლივობის 28 % დაეთმო. (იხ. 

გრაფიკზე - „ქართული ოცნება - უკან დაბრუნება“.)  ამ რეკლამის ტექსტი ასეთია: „რა 

მიმართულებით წაიყვანს ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს? ის ამბობს, რომ ქვეყანა 

საბჭოთა პერიოდის საქართველოს უნდა დაემსგავსოს, როცა, მისი თქმით, ცხოვრება უფრო 

საინტერესო იყო. ალბათ, ამიტომ, მისი მთავარი მრჩეველი პენსიების დარგში ოთარ 

ხუფენიაა - საპენსიო ფონდის უფროსი შევარდნაძის პერიოდში, როდესაც პენსიები თვეობით 

იგვიანებდა. (...) ჩვენ არ გვინდა წარსულში დაბრუნება“ - ამ ტექსტის პარალელურად ჩნდება 

ქართული ოცნების წევრების ფოტოები და 90-იანი წლების საქართველოს ამსახველი 

კადრები - პურის რიგში მდგომი მოსახლეობა და ჩაბნელებული ქუჩები. 

აღნიშნული რეკლამა დაამზადა არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველო არ 

იყიდებამ“ და უსასყიდლოდ გადასცა ნაციონალურ მოძრაობას. 

საანგარიშო პერიოდში კვლავაც გვხვდებოდა ნაციონალური მოძრაობის რეკლამა, 

რომელიც საარჩევნო პროგრამის ფარგლებში ყველა ოჯახისთვის 1000 ლარიანი ვაუჩერის 

დარიგებას ეხებოდა.   

მონიტორინგის  ამ მონაკვეთში ეთერში ნაციონალური მოძრაობის ახალი რეკლამაც 

შეგვხვდა (იხ. გრაფიკზე „დასაქმება / მეტი სარგებელი ხალხს“). რეკლამაში საუბარია იმაზე, 

რომ  ბოლო წლებში განხორციელებული სასიკეთო ცვლილებების მიუხედავად, კვლავაც 

ბევრ ადამიანს უჭირს. ქვეყნის მთავარ პრობლემად კვლავაც უმუშევრობა რჩება. ამ 

პრობლემის ამოსაფხვრელად კი, დასაქმების სამინისტრო შეიქმნა, რომელიც ყველა 

უმუშევარს აღრიცხავს და დაასაქმებს.  



ნაციონალური მოძრაობის რეკლამები ეთერში გადიოდა როგორც  უფასო, ისე 

ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის წარწერით.  

საანგარიშო პერიოდში  ოპოზიციური პარტიების (კვალიფიციური სუბიექტების) 

რეკლამებიც გადიოდა და ყველა მათგანი უფასო პოლიტიკური რეკლამა იყო. 

„ქართული ოცნების“ რეკლამა მოსახლეობას ამ პოლიტიკური გუნდის 

ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის აღორძინებას ჰპირდება.  

ქდმ კი, თავის რეკლამაში მოსახლეობას ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, 

სამართლიანი ტარიფების დაწესებას ჰპირდება.  

მონიტორინგის ამ პერიოდში ეთერში კიდევ ერთი კვალიფიციური სუბიექტის - 

ლეიბორისტული პარტიის რეკლამებიც გვხვდებოდა. რეკლამა შედგებოდა პარტიის 

ლიდერის, შალვა ნათელაშვილის სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერში გამოსვლების 

კოლაჟისგან. გამოსვლებში პარტიის ლიდერი ძირითადად უარყოფითად მოიხსენებდა 

ნაციონალური მოძრაობის ლიდერსა და მის მთავარ კონკურენტ ბიძინა ივანიშვილს. 

რეკლამაში ჟურნალისტის კითხვაზე: რატომ უნდა აგირჩიოთ მოსახლეობამ თქვენ, 

ნათელაშვილი პასუხობს: „იმიტომ, რომ სხვა გზა არ არსებობს“. 

 

 

 

 



 

 

საყურადღებო ფაქტი, რაც მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა არის ის, რომ 

რუსთავი 2-ის ეთერში ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას 

აქვს განთავსებული. 

რეკლამებში ყველაზე ხშირად შემდეგი სუბიექტები გაშუქდნენ: 



 

რაც შეეხება გაშუქების ტონს, სუბიექტები ძირითადად დადებითად გაშუქდნენ, 

თუმცა ორი სუბიექტი უარყოფითად გაშუქდა. უარყოფითად გაშუქებული სუბიექტებია - 

პრეზიდენტი და „ქართული ოცნება“. პრეზიდენტი უარყოფითად ლეიბორისტული პარტიის 

უფასო პოლიტიკურ რეკლამაში გაშუქდა. რომელშიც პარტიის ლიდერი შალვა 

ნათელაშვილი უარყოფით კონტექსტში საუბრობს მიხეილ სააკაშვილზე, ამბობს, რომ, ის არ 

შეასრულებს არც ერთ დაპირებას და ა.შ. „ქართული ოცნება“ კი, ძირითადად, უარყოფითად 

იმ ანტირეკლამებში გაშუქდა, რაზეც დეტალურად ზემოთ უკვე მოგახსენეთ.  



    

რაც შეეხება სოციალურ რეკლამებს, ეთერში სავარაუდოდ ამ სტატუსის მქონე 

რეკლამების საერთო, ჯამურმა დრომ 698 წმ შეადგინა.  

მოგეხსენებათ, რეკლამას სოციალურ სტატუსს თავად ტელეარხი ანიჭებს. ჩვენ 

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-სგან ოფიციალურად გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, თუ რომელ 

რეკლამას აქვს სოციალური სტატუსი მინიჭებული. თუმცა, სამწუხაროდ, პასუხი არ 

მიგვიღია. ამიტომ, მონიტორინგის ამ მონაკვეთში, დავაკვირდით იმ რეკლამებს, რომელთაც 

სოციალური რეკლამის ნიშნები აქვთ.  

სავარაუდოდ, სოციალური რეკლამის სტატუსი აქვს ცესკოს ორ რეკლამას, ერთი 

მათგანი ცესკოს, როგორც პროფესიონალებით დაკომპლექტებული ორგანიზაციის 

რეკლამირებას ემსახურება და მის მუშაობას შეეხება, მეორე  კი - არჩევნების შესახებ 

ამომრჩევლის ინფორმირებას. აღნიშნულ კატეგორიას მიეკუთვნება ასევე რეკლამა 

ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ჯანმრთელობის პოლისების გაცემის დაწყების თაობაზე. 

აღნიშნული რეკლამები სავარაუდოდ სოციალური რეკლამების კატეგორიას მივაკუთვნეთ, 

რადგანაც ისინი გადმოგვცემენ საზოგადოებისთვის საჭირო ინფორმაციას, რაც სოციალური 

რეკლამის შემადგენელი კრიტერიუმია.  

გაურკვეველია კიდევ ერთი რეკლამის სტატუსი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს 

შეეხება. რეკლამას არა აქვს მინაწერი შესაბამისი სტატუსის შესახებ. რეკლამის ტექსტი 

ასეთია: „თავდაცვის სფეროში სახელმწიფოს 3T კონცეფციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

კომპონენტი, ტოტალური ზრუნვაა. ჯანდაცვა, განათლება, შეღავათები ტრანსპორტზე, 

საბანკო შეღავათები, ფინანსური წახალისება და დასაქმება. 2013 წლიდან 

სამხედროებისთვის და მათი ოჯახებისთვის სხვადასხვა სოციალური შეღავათები 

ამოქმედდება. თავდაცვის სამინისტრო ბაკალავრიატში სწავლას დაუფინანსებს ყველა იმ 



პირს, რომელმაც ჩააბარა უმაღლეს სასწავლებელში, ვერ მოიპოვა სახელმწიფო გრანტი და 

ვერ იხდის სწავლის საფასურს. ასეთ ადამიანს სახელმწიფო სთავაზობს ერთწლიან სამხედრო 

სამსახურს, რის შედეგადაც მისი სწავლა სრულად დაფინანსდება. არც მშვიდობიან დროს და 

არც ომში არც ერთ ადამიანს არ მივატოვებთ“.  

საანგარიშო პერიოდში გასულ ტელე-გადაცემებში ფარული რეკლამის ნიშნები არ 

შეინიშნება.  

 

 

 

„„„„იმედიიმედიიმედიიმედი““““    

მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი    ----    მანანამანანამანანამანანა    ვარდიაშვილივარდიაშვილივარდიაშვილივარდიაშვილი    

27 აგვისტო – 2 სექტემბრის საანგარიშო პერიოდში, „იმედის“ ეთერით მონიტორინგისთვის 

საინტერესო რეკლამებიდან 92 პროცენტს წარმოადგენდა პოლიტიკური რეკლამები, 4–4 

პროცენტს კი სავარაუდოდ სოციალური და სავარაუდოდ კომერციული. 



 

 

საანგარიშო პერიოდში გამოჩნდა ბევრი ახალი რეკლამა, მათ შორის, რეკლამები თავდაცვის 

სამინისტროს საქმიანობაზე და რეინჯერებისთვის  სასწავლო კურსების შესახებ.  

რაც შეეხება ყველაზე ხშირად გასულ რეკლამებს, პირველ ადგილს 26 პროცენტით იკავებს 

„ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართული რეკლამა – „უკან დაბრუნება“, შემდეგ მოდის  

ნაციონალური მოძრაობის რეკლამა „ათასლარიანი ვაუჩერი“, რომელშიც მოსახლეობისთვის 

ვაუჩერის დარიგებაზეა საუბარი. 



 

 



 

რაც შეეხება გაშუქების ტონს, „ქართული ოცნება“ დადებითად მხოლოდ 11%-ით არის 

წარმოდგენილი, 89%-ის შემთხვევაში მისი ტონი უარყოფითია, რაც დაკავშირებულია მის 

წინააღმდეგ მიმართულ რეკლამებთან. ასპროცენტიანი დადებითი გაშუქება აქვთ 

სუბიექტებს: ლეიბორისტური პარტია, ქდმ, პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის სამინისტრო, 

ნაციონალური მოძრაობა, პრეზიდენტი დადებითადა არის გაშუქებული 80% შემთხვევაში.  

რაც შეეხება გაშუქების ტიპს, ქდმ–სა და ლეიბორისტური პარტიების რეკლამები, როგორც 

წესი, ერთი პირის პიარზეა აგებული, შესაბამისად პირდაპირი ტონით ხშირად შუქდებიან 

გიორგი თარგამაძე და შალვა  ნათელაშვილი.  

 



 

 

კავკასიაკავკასიაკავკასიაკავკასია    

მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი    ----    ინგაინგაინგაინგა    ვარსიმაშვილივარსიმაშვილივარსიმაშვილივარსიმაშვილი    

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში ტელეკომპანია „კავკასიის“ ეთერში რეკლამების 

მოცულობა პრაიმ-ტაიმში შეადგენდა 7805 წმ.ს (დაახლოებით 130 წუთს). აქედან ჩვენთვის 

რელევანტურ რეკლამებს უჭირავს 4223 წმ (დაახლოებით 70 წუთი). 



 

„კავკასიის“ ეთერში უფასო საარჩევნო რეკლამები განათავსეს შემდეგმა კვალიფიციურმა 

სუბიექტებმა: ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, კოალიცია „ქართულმა ოცნებამ“ და 

ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ. კიდევ ერთი კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი - 

„საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“ კვლავაც ბოიკოტს უცხადებს ტელეარხს და უარს 

ამბობს განათავსოს რეკლამები მის ეთერში. 



 

ერთიანიერთიანიერთიანიერთიანი    ნაციონალურინაციონალურინაციონალურინაციონალური    მოძრაობამოძრაობამოძრაობამოძრაობა წარმოდგენილია შემდეგი ორი რეკლამით: 

„„„„ძლიერიძლიერიძლიერიძლიერი    სოფელისოფელისოფელისოფელი“ “ “ “ ----     აღნიშნულ რეკლამაში ნათქვამია, რომ ნაციონალური მოძრაობის 

მიზანია პროგრესი ყველა ოჯახმა იგრძნოს. ნაციონალური მოძრაობა მოსახლეობას ჰპირდება 

„სოფლად ირიგაციის სისტემების მოწყობას, ქვეყნის მასშტაბით მექანიზაციის ცენტრების 

გახსნას, რომლებიც ქართულ სოფლებს ტრაქტორებით, გლეხკაცს კი ახალი ცოდნით 

მოამარაგებს“. 

„1000 „1000 „1000 „1000 ლარიანილარიანილარიანილარიანი    ვაუჩერივაუჩერივაუჩერივაუჩერი““““ გვამცნობს, რომ, მართალია, ნაციონალური მოძრაობის 

პრიორიტეტი ხალხის დასაქმებაა, მაგრამ თითოეულ ოჯახს სხვა მრავალი პრობლემაც აქვს, 

ამიტომ ნაციონალური მოძრაობა თითოეულ ოჯახს 1000 ლარიან ვაუჩერს ჰპირდება, 

რომელიც 4 წელზეა გათვლილი და ოჯახი თავად გადაწყვეტს როგორ გამოიყენოს იგი - 

„შეიძინოს მედიკამენტები, გადაიხადოს კომუნალური გადასახადები თუ შეუძინოს შვილებს 

სახელმძღვანელოები“. 

რეკლამებში ფიგურირებენ საქართველოს პრეზიდენტი - მიხეილ სააკაშვილი, პრემიერ-

მინისტრი - ივანე მერაბიშვილი,საქართველოს მთავრობა, რიგითი ამომრჩეველი და სხვა. 

რეკლამების ტონი -- დადებითია. 

საარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნო    ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი    „„„„ბიძინაბიძინაბიძინაბიძინა    ივანიშვილიივანიშვილიივანიშვილიივანიშვილი    ----    ქართულიქართულიქართულიქართული    ოცნებაოცნებაოცნებაოცნება““““ ამომრჩეველს 

„გამარჯვებისთანავე სოფლის მეურნეობის აღორძინების სპეციალურ პროგრამის 

ამოქმედებას ჰპირდება, რაც გულისხმობს რეგიონული ეკონომიკის განვითარებას, 

აგრარული სექტორის მოდერნიზაციას, აგროსამრეწველო პროდუქციის სტაბილურ 



წინსვლას, სოფლის მოსახლეობის დასაქმებას, მათი შემოსავლების ზრდასა და ცხოვრების 

დონის ამაღლებას“. 

რეკლამის სუბიექტი ბიძინა ივანიშვილი სიტყვას აძლევს ამომრჩეველს, რომ „ყველა სოფელს 

და თითოეულ ოჯახს კეთილდღეობის გზაზე დააყენებს“. 

ქრისტიანქრისტიანქრისტიანქრისტიან----დემოკრატიულდემოკრატიულდემოკრატიულდემოკრატიულ        მოძრაობასმოძრაობასმოძრაობასმოძრაობას მონიტორინგის ამ მონაკვეთში ერთი სახის უფასო 

პოლიტიკური რეკლამა აქვს წარმოდგენილი:  

„„„„სამართლიანისამართლიანისამართლიანისამართლიანი    ტარიფებიტარიფებიტარიფებიტარიფები    ხალხსხალხსხალხსხალხს““““ - რეკლამის სუბიექტი, ქდმ-ს ლიდერი გიორგი თარგამაძე 

ამბობს, რომ სიღარიბის აღმოსაფხვრელად ერთადერთი და სწორ გზაა სამართლიანი 

ტარიფების დაწესებაა, რაც მხოლოდ მათი გამარჯვების შემთხვევაში მოხდება. ამიტომ 

მოუწოდებს ყველა ამომრჩეველს ხმა მისცენ ქდმ-ს. 

ცენტრალურიცენტრალურიცენტრალურიცენტრალური    საარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნო    კომისიაკომისიაკომისიაკომისია    წამოდგენილია ორი რგოლით: 1) „კანონის პატივისცემას 

მოაქვს ნდობა“, სადაც ყველას აფრთხილებენ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის 

პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების 

საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია და 2) “ურთიერთპატივისცემას  მოაქვს ნდობა“, 

სადაც, ძირითადად, კონკურენტთან ღირსეულ ურთიერთობაზეა საუბარი. 

წინასაარჩევნო სარეკლამო ბატალიებში იმთავითვე მიიქცია ყურადღება არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „საქართველო არ იყიდებას“ დაკვეთით შექმნილმა ვიდეორგოლებმა, რომელთა 

დანიშნულება კოალიცია „ქართული ოცნების“ ლიდერის, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ 

საზოგადოებრივი აზრის შექმნაა. ორგანიზაციამ ვიდეორგოლები უსასყიდლოდ გადასცა 

ნაციონალურ მოძრაობას. 

„„„„უკანუკანუკანუკან    დაბრუნებადაბრუნებადაბრუნებადაბრუნება““““- ასე ეწოდება „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართულ მომდევნო 

რეკლამას. „რა მიმართულებით წაიყვანს საქართველოს ბიძინა ივანიშვილი?“- კითხულობენ 

რეკლამის ავტორები და მოჰყავთ ციტატა ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი სატელევიზიო 

გამოსვლიდან, სადაც ის ამბობს -  „ჩვენ გვინდა საინტერესო ცხოვრება, როგორც ეს საბჭოთა 

კავშირის დროს იყო“. რეკლამაში ეს ფრაზა ზოლად გასდევს შავ-თეთრ ფონზე კადრებს, 

სადაც ხალხი დგას პურის რიგში, საწვავის რიგში, ღია ცის ქვეშ ცეცხლზე ამზადებს სადილს, 

აგროვებს შეშას და სხვა.  

უარყოფითი ტონით მოიხსენიება „ქართული ოცნების“ წევრი, ამჟამად პატიმრობაში მყოფი 

თამაზ თამაზაშვილი, რომელიც რეკლამის ავტორების თქმით, წარსულში კრიმინალებთან 

და ქურდულ სამყაროსთან კავშირში იმყოფებოდა და რომელსაც, ბიძინა ივანიშვილი 

არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, მაღალ პოსტს ჰპირდება შინაგან საქმეთა 

სამინისტროში.  „არ გარისკოთ!- მოუწოდებენ  ანტირეკლამის ავტორები საქართველოს 

მოსახლეობას. 



 

საარჩევნო პერიოდში ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში გამოჩნდა რამდენიმე გადაცემა 

სარჩევნო თემაზე. 

არჩევანიარჩევანიარჩევანიარჩევანი    2012, 2012, 2012, 2012, რომელიც შაბათობით მიმოიხილავს გასული კვირის სარჩევნო მოვლენებს და 

„„„„თქვენითქვენითქვენითქვენი არჩევანიარჩევანიარჩევანიარჩევანი““““,სადაც მოწვეულნი არიან საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, 

რომლებიც წარმოადგენენ საკუთარი პარტიის პროგრამებს და პასუხობენ სტუდიაში 

მოწვეული ამომრჩევლების შეკითხვებს. 

საანგარიშო პერიოდში გასულ ტელე-გადაცემებში ფარული რეკლამის ნიშნები არ 

დაფიქსირებულა. 



 

 

 



 

„„„„მაესტრომაესტრომაესტრომაესტრო““““    

მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი    ----    შორენაშორენაშორენაშორენა    ლათათიალათათიალათათიალათათია    

 

საანგარიშო პერიოდში მაესტროს ეთერში გავიდა 64% პოლიტიკური რეკლამა და 36% 

სავარაუდოდ კომერციული რეკლამა.  

 

რეკლამებიდან ყველაზე ბევრი დრო დაეთმო რეკლამას „ათასლარიანი ვაუჩერი“ (31%), 

ამომრჩეველთა ლიგის რეკლამასა (13%) და რეკლამას „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ – 

„უკან დაბრუნება“. (13%). 



 

ყველაზე ხანგრძლივი დრო დაეთმოთ სუბიექტებს „ქართული ოცნება“ , ქდმ და 

ლეიბორისტური პარტია. ამათგან ბოლო ორის  გაშუქების ტონი იყო 100 პროცენტით 

დადებითი, რაც შეეხება „ქართულ ოცნებას,“ ის 41 % შემთხვევაში გაშუქებულია 

დადებითად, 50% შემთხვევაში უარყოფითად  9 % შემთხვევაში კი ნეიტრალურად.  

 



 

 

ასევე 100% დადებითი ტონი აქვთ სუბიექტებს: ცესკო, პრემიერ-მინისტრი, ნაციონალური 

მოძრაობა, ამომრჩეველთა ლიგა. რაც შეეხება პრეზიდენტს, ის 56%–ით დადებითად, 44%–ით 

კი უარყოფითად არის გაშუქებული. 



 

 

მონიტორინგის მიხედვით, ლეიბორისტური პარტია 72% შემთხვევაში პირდაპირი, 28 % 

შემთხვევაში კი ირიბი ტონით არის წარმოდგენილი, ქდმ – 31% პირდაპირი, 69% – ირიბი, 

„ქართული ოცნება“ – 24% პირდაპირი, 76% – ირიბი.  



 

TV9TV9TV9TV9    

მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი    ----    გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    ჯანელიძეჯანელიძეჯანელიძეჯანელიძე    

საანგარიშო პერიოდში ტელეკომპანია TV9-ს სარეკლამო ჭრის საერთო ხანგრძლივობამ 

შეადგინა 22873 წამი (დაახლოებით 381 წუთი).  



 

საანგარიშო პერიოდში, TV9-ის ეთერში ყველაზე ხშირად კოალიცია 'ქართული ოცნების' 

წინასაარჩევნო სარეკლამო რგოლი გავიდა პირობითი სახელწოდებით: "სოფლის 

მეურნეობის დახმარების ფონდი 1 000 000 000 ლარის ბიუჯეტით". ეთერში ასევე ხშირად 

გადიოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო რგოლები პირობითი 

სახელწოდებებით: "1000 ლარიანი ვაუჩერი", "დასაქმების სამინისტრო," ქრისტიან-

დემოკრატების "ჯანდაცვა", "1,1 მილიარდი სოფლის მეურნეობას" და სხვა. 



 

 

საანგარიშო პერიოდში ეთერში ხშირად გადიოდა ჯგუფ 'შინ'-ის წინასაარჩევნო აქცია-

კონცერტის ანონსი "ერთი ხმა", რომელიც ამომრჩევლებს, პოლიტიკური ორიენტაციის 



მიუხედავად, არჩევნებზე მისვლისკენ მოუწოდებს. აღნიშნული ვიდეორგოლი არ შედის 

ტელეარხისაგან მოწოდებული სოციალური რეკლამების სიაში, შესაბამისად, სავარაუდოდ, 

ის ფასიან რეკლამას წარმოადგენს. 

ოპოზიციის წინასაარჩევნო რგოლებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რგოლები მოსდევს 

თითქმის ყველა სარეკლამო ჭრაში იშვიათი გამონაკლისის გარდა.  
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