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პროექტის შესახებ
არასამთავრობო

ორგანიზაცია

„მედია

პორტალი“

ფონდ

„ღია

საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით 2013 წლის 1
სექტემბრიდან ახორციელებდა პროექტს - „ფარული და პოლიტიკური
რეკლამის მონიტორინგი 2013 წლის (საპრეზიდენტო) წინასაარჩევნო
პერიოდში“.
პროექტი

ეყრდნობოდა საერთაშორისო გამოცდილებას და იყენებდა

მედიამონიტორინგის საერთაშორისოდ აპრობირებულ მეთოდოლოგიას.
პროექტის ფარგლებში „მედია პორტალი“ პრაიმტაიმში (19:00 - 24:00)
ხუთ სატელევიზიო არხზე გასული პოლიტიკური და ფარული რეკლამების
რაოდენობრივ და თვისებრივ მედიამონიტორინგს ახორციელებდა.
ეს არხებია:

საზოგადოებრივი
მაუწყებლის
პირველი არხი

იმედი

რუსთავი 2

მაესტრო

კავკასია

ანგარიშში წარმოდგენილია 1 სექტემბერი-26 ოქტომბრის
მონიტორინგის შედეგები
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მონიტორინგის ობიექტები
„საარჩევნო კოდექსის“ თანახმად, საერთო მაუწყებლობის მქონე
ტელეკომპანიის

(საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი,“

რუსთავი 2“, „იმედი“, „მაესტრო“ ) ეთერში უფასო პოლიტიკური რეკლამის
განთავსების უფლება აქვს მხოლოდ კვალიფიციურ კანდიდატს.
საერთო მაუწყებლობის მქონე ტელეკომპანიების ეთერში პოლიტიკური
რეკლამისთვის გამოყოფილი დრო ყოველ 3 საათში 90 წამით, ხოლო
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში ყოველ საათში
60 წამით განისაზღვრება.
კვალიფიციურად ითვლება კანდიდატი იმ შემთხვევაში, თუ ის:
●

გაერთიანებული იყო საარჩევნო ბლოკში, რომელმაც ბოლო
საპარლამენტო არჩევნებში მიიღო ამომრჩეველთა ხმების
არანაკლებ 4% და იყო ამ ბლოკის პირველი ნომერი;

●

ან მიეკუთვნებოდა საარჩევნო ბლოკს, რომელმაც ბოლო
ადგილობრივი

თვითმმართველობის

პროპორციული

წესით

ჩატარებულ არჩევნებში ამომრჩეველთა ხმების არანაკლებ 3%
მიიღო.
2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე დარეგისტრირებული იყო 7
კვალიფიციური კანდიდატი. 1 სექტემბერი - 26 ოქტომბრის პერიოდში
ხუთი ტელეკომპანიის ეთერში მათ

პოლიტიკური რეკლამებისთვის

შემდეგი დრო დაეთმოთ:
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პროექტის მიგნებები
შემდეგ თავებში წარმოდგენილია ხუთივე ტელეკომპანიის ეთერში
გასული პოლიტიკური რეკლამების ანალიზი.
თავდაპირველად გთავაზობთ მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირებული
დარღვევების, ტენდენციებისა და

განსაკუთრებულად საინტერესო

შემთხვევების მოკლე მიმოხილვას.
●

უფასო პოლიტიკური რეკლამისთვის განკუთვნილი დროის
გამოყენება კვალიფიციურმა საარჩევნო სუბიექტებმა სხვადასხვა
დროს დაიწყეს. სწორედ ამიტომ მათ რეკლამებს მაუწყებლების
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ეთერში სხვადასხვა დრო დაეთმოთ. სატელევიზიო სარეკლამო
სივრცის გამოყენება ყველაზე ადრე „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“ პრეზიდენტობის კანდიდატმა, დავით ბაქრაძემ
დაიწყო. მისი საიმიჯო რეკლამები „რუსთავი 2“-ის ეთერში 1
სექტემბრიდან გადის.
●

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებიდან ფასიანი პოლიტიკური
რეკლამა მხოლოდ ორმა კანდიდატმა გამოიყენა: დავით
ბაქრაძემ - 93 წუთი და გიორგი მარგველაშვილმა - 13 წუთი.
ბაქრაძის ფასიანი სარეკლამო რგოლები მხოლოდ „რუსთავი
2“-ის ეთერში გადიოდა, გიორგი მარგველაშვილმა კი ფასიანი
რეკლამები განათავსა როგორც „რუსთავი 2“-ის (7 წთ), ისე
„იმედის“ (6წთ) ეთერში.

●

ფასიანი პოლიტიკური რეკლამით ისარგებლა მხოლოდ სამმა
არაკვალიფიციურმა საარჩევნო სუბიექტმა: ნესტან კირთაძემ (1,6
წთ), გიორგი ჩიხლაძემ (105 წმ) და ნინო ბურჯანაძემ - 156,2 წთ.
ბურჯანაძის ფასიანი რეკლამები გადიოდა „იმედის“, „რუსთავი
2“-ის, „მაესტროს“ და „კავკასიის“ ეთერში, ნესტან კირთაძის
და გიორგი ჩიხლაძის რეკლამები კი მხოლოდ „კავკასიის“
და „მაესტროს“ ეთერში გავიდა. გიორგი ჩიხლაძის ფასიანი
პოლიტიკური რეკლამა „მაესტროს“ მაყურებელმა მხოლოდ
ერთხელ ნახა! მისი 24-წამიანი კლიპი „მაესტროს“ ეთერში
მხოლოდ ერთხელ გავიდა.
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●

„დემოკრატიული

მოძრაობა

-

ერთიანი

საქართველოს“

პრეზიდენტობის კანდიდატს - ნინო ბურჯანაძეს - 8 ოქტომბრიდან
საზოგადოებრივი

მაუწყებლის

პირველმა

არხმა

უფასო

სარეკლამო დრო (50,8 წთ) დაუთმო.
●

პრეზიდენტობის
კამპანიისთვის

თითქმის
არასწორი

ყველა

კანდიდატმა

გზავნილები

სარეკლამო

გამოიყენა:

ისინი

ვიდეორგოლების მეშვეობით ამომრჩევლებს აძლევდნენ ისეთ
დაპირებებს, რომელთა შესრულებაც პრეზიდენტის ფუნქციებში
არ შედის.
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ანტირეკლამა
●

„ერთიანი
კანდიდატის,

ნაციონალური
დავით

მოძრაობის“

ბაქრაძის

პრეზიდენტობის

სარეკლამო

კამპანიის

მნიშვნელოვანი ნაწილი ოპონენტი პოლიტიკური ძალის

-

„ქართული ოცნების“ და მისი პრეზიდენტობის კანდიდატის,
გიორგი მარგველაშვილის კრიტიკაზე იყო აგებული. ბაქრაძემ
ხუთივე არხზე პოლიტიკური რეკლამისთვის 662 წთ (11,03 სთ)
გამოიყენა. აქედან, უშუალოდ მის საიმიჯო რგოლებს 370,1 წთ
(55,9%), ხოლო „ქართული ოცნების“ ანტირეკლამებს 291,9 წთ
(44,1%) დაეთმო.

●

დავით ბაქრაძის პოლიტიკური რეკლამები ციკლიდან -

„არ

შესრულდა. ოცნება არ მუშაობს“ ამომრჩევლებს „ქართული
ოცნების“ შეუსრულებელ წინასაარჩევნო დაპირებებს ახსენებდა.
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ფარული რეკლამები
●

მონიტორთა

ჯგუფს

მიაჩნია,

რომ

ფარული

პოლიტიკური

რეკლამის ნიშნებს შეიცავს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის
შვილის - ბერას კონცერტის რეკლამა, რამდენადაც რეპერი
კადრში “ქართული ოცნების” მაისურით ჩანს.
●

ფარული ანტირეკლამის ნიშნები გამოიკვეთა არასამთავრობო
ორგანიზაცია

„სამოქალაქო

სოლიდარობის“

დაკვეთით

მომზადებულ იმ ვიდეორგოლებში, რომლებიც 16 ოქტომბრიდან
საზოგადოებრივი

მაუწყებლის

პირველი

არხის

ეთერში

სოციალური რეკლამის სტატუსით გავიდა. რეკლამა “არა
რასიზმს”

წინასაარჩევნო

კამპანიის

ყველაზე

გადამწყვეტ

მომენტში (არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე) პრეზიდენტ
მიხეილ სააკაშვილს რასიზმში ადანაშაულებდა.
●

2013 წლის წინასაარჩევნო პერიოდი 2012 წლის წინასაარჩევნო
პერიოდთან შედარებით გაცილებით ნაკლები დარღვევების
ფონზე

წარიმართა.

მონიტორინგის

პერიოდში

თითქმის

მინიმუმამდე შემცირდა სამთავრობო უწყებების მიღწევების,
ან მათი მომსახურების ამსახველი სარეკლამო რგოლების
ოდენობა. თუმცა სოციალურ რეკლამებში მინც ისმოდა სიტყვები
“სახელმწიფო უნაზღაურებს”, “სახელმწიფოს დაფინანსებით”
და

“სოფლის

მეურნეობის

სამინისტროს

ხელშეწყობით”,

რაც ქართულ რეალობაში “ქართული ოცნების” კანდიდატის
რეკლამირებას უტოლდება.
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არაეთიკური რეკლამები
●

„მედია პორტალის“ მონიტორთა ჯგუფის შეფასებით, არაეთიკური
რეკლამა

გამოიყენა

კანდიდატმა

კობა

„ხალხის

პარტიის“

დავითაშვილმა

-

მან

პრეზიდენტობის
“ნაციონალური

მოძრაობის” ის ლიდერები, რომელთათვისაც სახელმწიფოს
არაადამიანური მოპყრობის

გამო ბრალი არ წაუყენებია,

ჯალათებად მოიხსენია.
●

“მედია პორტალის” მონიტორები ეთიკური ნორმების დარღვევად
მიიჩნევენ

“ნაციონალური

მოძრაობის“

პრეზიდენტობის

კანდიდატის, დავით ბაქრაძის მიერ ერთ-ერთ ვიდეორგოლში
ფოტოშოპში დამუშავებული გიორგი მარგველაშვილის ფოტოს
გამოყენებას.

დარღვევები
●

მონიტორინგის ყურადღების ცენტრში მოხვდა გადაცემა - „ღამის
შოუ ოთარ ტატიშვილთან ერთად“, რომელშიც პოლიტიკურ
სუბიექტებზე საუბარს არათანაბარი დრო დაეთმო.

●

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-მა დაარღვია „მაუწყებელთა ქცევის
კოდექსის“ 23-მუხლის მე-5 პუნქტი, როდესაც 11 ოქტომბერს „The
ვანოს შოუ“-ში ზურაბ ხარატიშვილს საკუთარი კანდიდატურის
რეკლამირების საშუალება მისცა.

●

მონიტორების

დასკვნით,

გადაცემა

პრეზიდენტობის კანდიდატების -

„კურიერი

P.S“-ში

გიორგი თარგამაძის და

გიორგი მარგველაშვილის მიმართ გადაცემის სარედაქციო
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ჯგუფმა ტენდენციურობა გამოიჩინა.
●

“ნაციონალური მოძრაობის” და ზურაბ ხარატიშვილის რამდენიმე
რეკლამას აქვს ძალიან ბუნდოვანი მინაწერი „ფასიანი/უფასო
პოლიტიკური რეკლამა“. ფაქტობრივად,

შეუძლებელია იმის

გარჩევა, რეკლამა ფასიანია თუ უფასო, რაც მნიშვნელოვანი
ხარვეზია.
●

სოციალური რეკლამა

კანონით,

ტელეკომპანიები

თვითონ

წყვეტენ,

რომელ

რეკლამას

მიანიჭონ სოციალური რეკლამის სტატუსი. როგორც წესი, ეთერში გასულ
სოციალურ რეკლამებს არ აქვთ სტატუსის აღმნიშვნელი მინაწერი. იმის
გასარკვევად, თუ რომელი ვიდეორგოლები წარმოადგენდნენ სოციალურ
რეკლამებს,

წერილით

მივმართეთ

საზოგადოებრივი

მაუწყებლის

პირველ არხს, “იმედს”’, “რუსთავი 2”-ს, “მაესტროს” და “კავკასიას”.
სამწუხაროდ, ჩვენს წერილებს არცერთმა ტელეკომპანიამ არ უპასუხა.
შესაბამისად, “მედია პორტალის” ანგარიშში სოციალური რეკლამები
აღნიშნულია როგორც სავარაუდოდ სოციალური რეკლამები.
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ტელეკომპანია „იმედი“
●

პრაიმტაიმში სარეკლამო დრო - 4934 წთ (82,2სთ)

●

აქედან პოლიტიკურ რეკლამის დრო - 342 წუთი ( 5,7სთ)

●

სოციალური (სავარაუდოდ) რეკლამის დრო - 35 წთ (0,58 სთ)

ტელეკომპანია

„იმედის“

მიერ

საქართველოს

კომუნიკაციების

ეროვნული კომისიისთვის გაგზავნილი წერილის მიხედვით ირკვევა,
რომ მონიტორინგის პერიოდში რეკლამის ფასი წუთში 3630-7425 ლარს
შეადგენდა.
1 სექტემბერი - 26 ოქტომბრის პერიოდში ტელეკომპანია „იმედის“
ეთერში გავიდა შვიდივე კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის და
ერთი არაკვალიფიციური სუბიექტის - ნინო ბურჯანაძის - პოლიტიკური
რეკლამები.
პოლიტიკური რეკლამების პროცენტული მაჩვენებელი საარჩევნო
სუბიექტების მიხედვით:
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ნინო ბურჯანაძე, როგორც არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი,
კომერციულ არხებზე მხოლოდ ფასიანი პოლიტიკური რეკლამით
სარგებლობდა.

„სამართლიანობა

ყველგან

და

ყველასთვის“-

ამ

დევიზით ბურჯანაძის რეკლამები ეთერში 23 სექტემბრიდან გავიდა.
„დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველოს“ პრეზიდენტობის
კანდიდატის ფასიან რეკლამებს „იმედის“ ეთერში 25 წუთი დაეთმო.
ერთადერთი კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი, რომელმაც „იმედის“
ეთერში უფასო ვიდეორგოლებთან ერთად ფასიანი პოლიტიკური
რეკლამებიც განათავსა, გიორგი მარგველაშვილია. „ქართული ოცნების“
პრეზიდენტობის კანდიდატმა ფასიანი სარეკლამო დრო მხოლოდ
არჩევნების წინა დღეს, 26 ოქტომბერს გამოიყენა. მარგველაშვილის
ფასიან რეკლამებს ჯამში სულ 6 წთ დაეთმო. სარეკლამო ვიდეორგოლით
ბიძინა

ივანიშვილი

არჩევნებზე

და

მისვლისა

გიორგი
და

მარგველაშვილი

„ქართული

ოცნების“

ამომრჩეველს
პრეზიდენტობის

კანდიდატისთვის ხმის მიცემას მოუწოდებდნენ.
კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტების რეკლამებიდან ყველაზე მეტი
დრო „ნაციონალური მოძრაობის“ პრეზიდენტობის კანდიდატს, დავით
ბაქრაძეს დაეთმო, ხოლო ყველაზე ნაკლები დრო „ხალხის პარტიის“
პრეზიდენტობის კანდიდატს, კობა დავითაშვილს.
ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში 10 სექტემბერს პირველად „ერთიანი
ნაციონალური

მოძრაობის“

პრეზიდენტობის

კანდიდატის,

ბაქრაძის პოლიტიკური რეკლამები გამოჩნდა.
26 ოქტომბრის პერიოდში

დავით

1 სექტემბერი -

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“

პრეზიდენტობის კანდიდატის რეკლამებს ჯამში 69 წთ დაეთმო.
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10 სექტემბრიდან გავიდა ეთერში ბაქრაძის პოლიტიკური რეკლამები
ციკლიდან - „არ შესრულდა. ოცნება არ მუშაობს“.
მონიტორინგის პერიოდში ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში ამ ციკლის
18 სხვადასხვა რეკლამა გავიდა. ყველა მათგანი მოსახლეობას
„ქართული

ოცნების“

შეუსრულებელ

წინასაარჩევნო

დაპირებებს

ახსენებდა. ერთ-ერთ ასეთ ვიდეორგოლში (დაპირება არ შესრულდა N5,
გამარჯვებისთანავე საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი „ქართული
ოცნება“ აამუშავებს ათასზე მეტ ახალ საწარმოს) - გამოყენებულია
კადრები „ქართული ოცნების“ წინასაარჩევნო რგოლიდან, სადაც
ბიძინა ივანიშვილი მოსახლეობას დასაქმებას პირდება. ამისთვის ის
1000-ზე მეტი საწარმოს გახსნას აპირებს. ამ ციკლის ყველა რეკლამის
ბოლოს კადრში ჩნდება წარწერა - „არ შესრულდა, ოცნება არ მუშაობს“.
ჩანს გრაფიკული მონაცემები:

83 დაპირებიდან 76 შეუსრულებელია,

შესრულდა - 1, ხოლო ექვსი მიმდინარეობის პროცესშია. რეკლამას
ძალიან მცირე ზომის შრიფტით აწერია „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“.
„ნაციონალური

მოძრაობის“

პრეზიდენტობის

ბაქრაძის 2 სხვადასხვა საიმიჯო ვიდეორგოლი

კანდიდატის,

დავით

დევიზით - „ერთად

ვაკონტროლოთ მთავრობა“ მისი დაპირებების შესახებ გვიყვება.
გიორგი მარგველაშვილის სარეკლამო კამპანია „იმედის“ ეთერში
5-წამიანი სარეკლამო რგოლით 1 ოქტომბერს დაიწყო. კამპანიისთვის
მან 20 სხვადასხვა სახის ვიდეორგოლი გამოიყენა. მარგველაშვილის
რეკლამები

14

ძირითადად

საპრეზიდენტო

კამპანიის

ფარგლებში
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გამართულ სხვადასხვა შეხვედრებზე წარმოთქმული კადრებისა და
სიტყვებისგან შედგებოდა. გიორგი მარგველაშვილს „იმედის“ ეთერში
პოლიტიკური რეკლამებისთვის სულ 43 წთ დაეთმო.
„ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის“ პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი თარგამაძის 4 სხვადასხვა სახის საიმიჯო რეკლამა ეთერში 21
სექტემბრიდან გამოჩნდა. თარგამაძის პოლიტიკურ რეკლამებს 53 წთ
დაეთმო. სარეკლამო კამპანიისთვის გიორგი თარგამაძემ მხოლოდ
უფასო სარეკლამო დრო გამოიყენა. მისი საიმიჯო ვიდეორგოლების
ბოლოს კადრში ჩნდება სლოგანი - „ტრადიციებით ევროპისკენ“.
25 სექტემბრიდან გადის ეთერში „სამართლიანი საქართველოსთვის“
პრეზიდენტობის კანდიდატის, სერგო ჯავახიძის 3 სხვადასხვა სახის
უფასო პოლიტიკური რეკლამა. ჯავახიძეს ჯამში 48 წუთი დაეთმო. მისი
მთავარი გზავნილი არის: „ჩვენი სახელმწიფო ჩვენი ოჯახია”.
1 სექტემბერი - 26 ოქტომბრის პერიოდში ეთერში გავიდა „საქართველოს
ევროპელი

დემოკრატების“

პრეზიდენტობის

კანდიდატის

ზურაბ

ხარატიშვილის 7 სხვადასხვა რეკლამა. რეკლამების მთავარი სლოგანი
იყო - „პასუხისმგებლობით ძლიერი საქართველოსთვის“. ხარატიშვილის
რეკლამებს ჯამში 42 წთ დაეთმო.
თეიმურაზ მჟავიას პოლიტიკური რეკლამა ტელეკომპანია „იმედის“
ეთერში

2 ოქტომბრიდან გავიდა. მის სარეკლამო კამპანიაში სამი

სხვადასხვა სახის ვიდეორგოლი იყო გამოყენებული.
სარეკლამო

კამპანია

ყველაზე

გვიან,

3

ოქტომბერს
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ვიდეორგოლით “ხალხის პარტიის”პრეზიდენტობის კანდიდატმა, კობა
დავითაშვილმა დაიწყო.

“მედია პორტალის” მონიტორთა ჯგუფის შეფასება
- ტელეკომპანია “იმედში” გასული პოლიტიკური
რეკლამების ანალიზი
პოლიტიკურ რეკლამებში უარყოფითი ტონით ძირითადად კოალიცია
„ქართული ოცნება“ და მისი პრეზიდენტობის კანდიდატი, პრემიერმინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი
გაშუქდნენ.

მონიტორინგის ყურადღების ცენტრში მოხვდა გადაცემა - „ღამის შოუ
ოთარ ტატიშვილთან ერთად“. გადაცემის ახალი სეზონი 6 სექტემბერს
დაიწყო და საარჩევნოდ ახალი რუბრიკა შემოგვთავაზა.
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„მოგეხსენებათ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი ყოველთვის კარგი
დროა ფულის გასაკეთებლად. დღეიდან მე ვნერგავ ჩემს გადაცემაში
ასეთ ტრადიციას, რომ გავყიდი, დავუთმობ 5 წუთ სარეკლამო დროს
პრეზიდენტობის ნებიემიერ კანდიდატს... ყოველ გადაცემაში მე ვიქნები
რომელიმე კონკრეტული საპრეზიდენტო კანდიდატის მხარდამჭერი“, განაცხადა გადაცემის წამყვანმა ოთარ ტატიშვილმა. პირველ გადაცემაში
ოთარ ტატიშვილი შალვა ნათელაშვილის „მხარდამჭერი“ იყო და მის
დაპირებებზე იხუმრა, შემდეგ გადაცემებში კი კობა დავითაშვილის,
გიორგი თარგამაძისა და დავით ბაქრაძის მხარდამჭერად მოგვევლინა.
13 ოქტომბერს რუბრიკა არ გასულა, 20 ოქტომბერს კი გადაცემის
წამყვანმა „ქართული ოცნების“ პრეზიდენტობის კანდიდატს, გიორგი
მარგველაშვილს „დაუჭირა მხარი“. გადაცემის წამყვანს არ განუმარტავს,
თუ რატომ ვერ მოიპოვეს მისი მხარდაჭერა პრეზიდენტობის სხვა
კანდიდატებმა.
უნდა აღინიშნოს, რომ ოთარ ტატიშვილს გადაცემაში კანდიდატები
არ მიუწვევია და შესაბამისად, არც „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი“
დაურღვევია. თუმცა, არსებობს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის
მხრიდან მედიის მიერ საარჩევნო კამპანიის გაშუქებასთან დაკავშირებით
მიღებული რეკომენდაციები, რომლის თანახმადაც, საარჩევნო პერიოდში
გასართობ და პაროდიულ გადაცემებში კონკრეტული პოლიტიკური
სუბიექტისადმი უპირატესობის მინიჭება დაუშვებელია.
მონიტორთა ჯგუფს მიაჩნია, რომ ფარული პოლიტიკური რეკლამის
ნიშნებს შეიცავს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის შვილის - ბერას
კონცერტის რეკლამა
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ეს რეკლამა მონიტორინგის პერიოდში სულ 44-ჯერ გავიდა. რეკლამის
საერთო ხანგრძლივობა 36 წამია. აქედან 4 წამის განმავლობაში ჩანს
ბერა, რომელსაც „ქართული ოცნების“ ლოგოიანი მაისური აცვია. ამ
რეკლამის მეშვეობით ბერა ივანიშვილი მოსახლეობას თავის კონცერტზე
- „ჩვენ ვართ საქართველო“ ეპატიჟება. რეკლამის ნაწილს ფონად
გასდევს მუსიკა ტექსტით: „საქართველო ჩვენ ვართ, საქართველო ჩვენ
ვართ“.
მონიტორინგის პერიოდში ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში გასულ კიდევ
ერთ სოციალურ რეკლამაზე გავამახვილეთ ყურადღება.
11 სექტემბრიდან ეთერში გავიდა საყოველთაო ჯანდაცვის შესახებ
სარეკლამო

რგოლი.

რეკლამა

თავისი

შინაარსით

განეკუთვნება

სოციალურ რეკლამას. რეკლამის შინაარსი ასეთია: საყოველთაო
ჯანდაცვა გაფართოვდა - „2013 წლის პირველი ივლისიდან დაზღვევის
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არმქონე მოქალაქეებს სახელმწიფო უნაზღაურებს: ამბულატორია ოჯახის ექიმისა და ექიმ-სპეციალისტების მომსახურებას, ექოსკოპია
და

რენტგენი,

ლაბორატორიული

ამბოლატორიული

და

კვლევები.

სტაციონარული

გადაუდებელი

მომსახურება.

გეგმიური

ქირურგიული ოპერაციები, ონკოლოგია, ქიმიო და ჰორმონოთერაპია,
სხიური თერაპია, მშობიარობა. პროგრამით მოსარგებლეს უფლება აქვს
თავად აირჩიოს სამკურნალო დაწესებულება საქართველოს მასშტაბით.
დეტალური ინფორმაციისთვის დარეკეთ 1505 ან მიაკითხეთ სოციალური
მომსახურების სააგენტოს სერვისცენტრებს”.
მონიტორების

ყურადღება

მიიპყრო

სიტყვებმა

„სახელმწიფო

უნაზღაურებს“. იმის გამო, რომ საქართველოში მმართველ პარტიასა
და სახელმწიფოს შორის ზღვარი თითქმის არ არსებობს, შესაძლოა,
ვიდეორგოლი აღქმული იყოს როგორც „ქართული ოცნების“ რეკლამა.
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ტელეკომპანია „რუსთავი 2“
●

პრაიმტაიმში სარეკლამო დრო - 4865 წთ (81 სთ)

●

პოლიტიკური რეკლამების დრო - 583 წთ ( 9,7 სთ)

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის მიერ საქართველოს კომუნიკაციების
ეროვნული კომისიისთვის გაგზავნილი წერილის მიხედვით ირკვევა,
რომ მონიტორინგის პერიოდში რეკლამის ფასი წუთში 4000-14800 ლარს
შეადგენდა.
1 სექტემბერი - 26 ოქტომბრის პერიოდში ტელეკომპანია „რუსთავი
2“-ის ეთერში გავიდა შვიდი კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის და
ერთი არაკვალიფიციური სუბიექტის - ნინო ბურჯანაძის - პოლიტიკური
რეკლამები.
ნინო ბურჯანაძე, როგორც არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი,
მხოლოდ ფასიანი პოლიტიკური რეკლამით სარგებლობდა. ბურჯანაძის
რეკლამებს „რუსთავი 2“-ის ეთერში 61 წუთი დაეთმო. ორი კვალიფიციური
საარჩევნო სუბიექტი, დავით ბაქრაძე და გიორგი მარგველაშვილი
სარგებლობდნენ როგორც ფასიანი, ისე უფასო პოლიტიკური რეკლამით.
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პოლიტიკური რეკლამის პროცენტული მაჩვენებელი სუბიექტების
მიხედვით:

სატელევიზიო სარეკლამო სივრცის გამოყენება ყველაზე ადრე, 1
სექტემბრიდან

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პრეზიდენტობის

კანდიდატმა, დავით ბაქრაძემ დაიწყო. პოლიტიკური რეკლამებისთვის
მან ყველაზე მეტი დრო - 221 წუთი გამოიყენა, აქედან 93 წთ ფასიან
რეკლამებს დაუთმო, ხოლო 128 წთ უფასო პოლიტიკურ რეკლამებს.
დავით ბაქრაძის ფასიანი პოლიტიკური რეკლამები „რუსთავი 2“-ის
ეთერში 8 ოქტომბრიდან გამოჩნდა. ეთერში მისი 201 ფასიანი რეკლამა
გავიდა. დავით ბაქრაძე თითქმის ერთადერთი კანდიდატია, რომელმაც
საკუთარი კამპანია კონკურენტის ანტირეკლამაზე ააგო. რეკლამათა
ციკლში „დაპირება არ შესრულდა. ოცნება არ მუშაობს“ ნაჩვენებია ბიძინა
ივანიშვილის და

კოალიცია „ქართული ოცნების“ სხვა ლიდერთა ის

წინასაარჩევნო დაპირებები, რომელთა შესრულებაც მმართველმა გუნდმა
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ვერ შეძლო. ყველა რეკლამის დასასრულს კადრში ჩნდება წარწერა: „არ
შესრულდა, ოცნება არ მუშაობს“. ამ ციკლის რეკლამების ავტორების
იდენტიფიკაცია რეკლამაზე არსებული მინაწერითაა შესაძლებელი,
რომელზეც იკითხება: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.
მონიტორინგის პერიოდში ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის პრაიმტაიმში
„არ შესრულდა, ოცნება არ მუშაობს“ ციკლის 18 სხვადასხვა რეკლამა
გადიოდა. ერთ-ერთ ვიდეორგოლში, სადაც გამოყენებულია „ქართული
ოცნების“ პრეზიდენტობის კანდიდატის, გიორგი მარგველაშვილის და
მოსახლეობის შეხვედრის ამსახველი კადრი, კარგად ჩანს მისი ზერელე
დამოკიდებულება

ამომრჩევლებისადმი.

გიორგი

მარგველაშვილი,

რომელიც მობილურ ტელეფონზე შეტყობინების წერითაა გართული, არ
უსმენს მასთან შეხვედრაზე მისულ ქალბატონს.
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პრეზიდენტობის კანდიდატის,
დავით ბაქრაძის რეკლამებს ჯამში 221 წთ დაეთმო.
გიორგი მარგველაშვილის პოლიტიკური რეკლამები ეთერში მხოლოდ
28 სექტემბერს გამოჩნდა. უფასო პოლიტიკური რეკლამებისთვის
მან „რუსთავი 2“-ის ეთერში

44 წუთი გამოიყენა, ხოლო ფასიანი

რეკლამებისთვის - 7 წთ.
„ქართული ოცნების“ პრეზიდენტობის კანდიდატის ფასიანი პოლიტიკური
რეკლამები ეთერში 23 ოქტომბრიდან გავიდა (სულ 8 ფასიანი
რგოლი). რეკლამებში ნაჩვენებია მისი შეხვედრები ხალხთან. ერთერთ ვიდეორგოლში კი მას პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი
წარადგენს. გიორგი მარგველაშვილი თითქმის ყველა რეკლამაში ბიძინა
ივანიშვილთან ერთად ჩნდება. „ქართული ოცნების“ პრეზიდენტობის
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კანდიდატის

მთავარი

პოლიტიკური

მესიჯია:

„მინდა

იგრძნოს

საზოგადოებამ, რომ ხალხი და მთავრობა ერთადაა“.
დანარჩენმა კვალიფიციურმა კანდიდატებმა: გიორგი თარგამაძემ,
სერგო ჯავახიძემ, ზურაბ ხარატიშვილმა, თეიმურაზ მჟავიამ და კობა
დავითაშვილმა მხოლოდ უფასო პოლიტიკური რეკლამით ისარგებლეს.
„საქართველოს ევროპელი დემოკრატების“ პრეზიდენტობის კანდიდატმა
ზურაბ ხარატიშვილმა 4 განსხვავებული სარეკლამო რგოლი შესთავაზა
მაყურებელს. მისი მთავარი დევიზი იყო: „პასუხისმგებლობით ძლიერი
საქართველოსთვის“ და “განხვავებები ჩვენი სიძლიერეა“.
„ტრადიციებით ევროპისაკენ“ - ამ პოლიტიკურ ლოზუნგს სთავაზობდა
ამომრჩეველს „ქრისტიან დემოკრატიული“ პარტიის პრეზიდენტობის
კანდიდატი გიორგი თარგამაძე.
„რუსთავი 2“-ის ეთერში გავიდა „სამართლიანი საქართველოსთვის“
პრეზიდენტობის

კანდიდატის,

სერგო

ჯავახიძის

3

პოლიტიკური

რეკლამა. „ჩვენი სახელმწიფო ჩვენი ოჯახია“ - ეს იყო მისი პოლიტიკური
რეკლამების მთავარი მესიჯი.
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“მედია პორტალის” მონიტორთა ჯგუფის შეფასება
- ტელეკომპანია “რუსთავი 2”-ის ეთერში გასული
პოლიტიკური რეკლამების ანალიზი
მონიტორინგის

სუბიექტებიდან

უარყოფითი

ტონი

გიორგი

მარგველაშვილს და პრეზიდენტს დაეთმო. მარგველაშვილისთვის
ეს

ტონი

„ნაციონალური

მოძრაობის“

ანტირეკლამებმა,

ხოლო

პრეზიდენტისთვის გიორგი თარგამაძის რეკლამებმა განაპირობა.

10 ოქტომბრიდან „რუსთავი 2“-ის ეთერში რეკლამების რაოდენობა
გასამმაგდა. გარდა ამისა, პრეზიდენტობის კანდიდატები გვხვდებოდნენ
სხვადასხვა გადაცემებსა და გასართობ შოუებში. ეს გადაცემებია: „The
ვანოს შოუ“, „კურიერი P.S.“, „ნანუკას შოუ“ და „ნიჭიერი”. აღსანიშნავია,
რომ ამ გადაცემებმა ეთერი მხოლოდ პრეზიდენტობის

რამდენიმე

კანდიდატს დაუთმეს.
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ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის იუმორისტულ გადაცემა „The ვანოს შოუ“ში სტუმრად იყვნენ პრეზიდენტობის კანდიდატები:

დავით ბაქრაძე,

გიორგი თარგამაძე, სერგო ჯავახიძე, კობა დავითაშვილი

და ზურაბ

ხარატიშვილი.
აღსანიშნავია, რომ „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი“ საარჩევნო პერიოდში
საერთო მაუწყებლებისთვის შეზღუდვებს აწესებს და არაპოლიტიკურ
გადაცემაში კანდიდატების გამოჩენას კრძალავს. კერძოდ, „მაუწყებელთა
ქცევის კოდექსის“ 23-მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად:. „საარჩევნო
პერიოდში კანდიდატის ან პარტიის წარმომადგენლის იმ პროგრამებში
მონაწილეობა, რომლებიც არ არის პოლიტიკასთან პირდაპირ კავშირში,
დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოლაპარაკება პროგრამაში
მონაწილეობის შესახებ შედგა საარჩევნო პერიოდის დაწყებამდე.
კანდიდატს არ უნდა მიეცეს საშუალება გამოთქვას პოლიტიკური
მოსაზრებები ან სხვა გზით მოახდინოს საკუთარი კანდიდატურის
რეკლამირება“.

ამ

შემთხვევაში

ტელეკომპანია

„რუსთავი

2“-მა

დაარღვია „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი“: წინასაარჩევნო პერიოდში
პრეზიდენტობის კანდიდატები სტუმრად იყვნენ მიწვეულები გადაცემაში,
რომელიც პოლიტიკასთან პირდაპირ კავშირში არ არის;
11 ოქტომბერს კი, როცა „The ვანოს შოუ“-ს სტუმარი იყო ზურაბ
ხარატიშვილი,

მას

საკუთარი

საშუალებაც მიეცა. ხარატიშვილმა

კანდიდატურის

რეკლამირების

შოუში განაცხადა, რომ ის არის

„ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც საქმეს სხვებზე უკეთესად აკეთებს“
და ამომრჩეველს მისთვის ხმის მიცემისკენ მოუწოდა.
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გადაცემა „კურიერი P.S.“ პრეზიდენტობის კანდიდატების შესახებ სიუჟეტს
ყოველ გადაცემაში გვთავაზობდა. „კურიერი P.S.“-მა მაყურებელს
წარუდგინა

პრეზიდენტობის

5

კანდიდატი:

გიორგი

თარგამაძე,

დავით ბაქრაძე, შალვა ნათელაშვილი, ნინო ბურჯანაძე და გიორგი
მარგველაშვილი. მონიტორთა ჯგუფს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტობის
რამდენიმე კანდიდატის შესახებ მომზადებული მასალა არაობიექტური
და ტენდენციური იყო. მაგალითად, 6 ოქტომბრის გადაცემაში გავიდა
სიუჟეტი გიორგი თარგამაძის შესახებ.
ის შემდეგი სიტყვებით იწყებოდა: „როგორც თევზი წყალში, პოლიტიკაში
თავს კარგად გრძნობს“ (კადრში ჩანს როგორ ცურავს გიორგი თარგამაძე).
„წლებია ცურავს და ყოველთვის ჩაუძირავია, ნავსაც ყოველთვის სწორად
ირჩევდა და ახლა თავად არის გემის კაპიტანი“. სიუჟეტი გრძელდება
იდილიით, რომელიც გიორგი თარგამაძის ცხოვრებას ახლავს: ჯანსაღი
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ცხოვრების წესი, დილის ვარჯიში, ჯანსაღი საუზმე (ჰერკულესის ფაფას
ამზადებს), ინტერვიუები და შეხვედრები. საგანგებოდ თარგამაძისთვის
განკუთვნილი
თარგამაძე

სამარხვო

ამახვილებს

საჭმელების
ყურადღებას.

სუფრა,

რომელზეც

უწმინდესის

ნაჩუქარი

თავად
ხატი

კანდიდატის რწმენას უსვამს ხაზს. ასევე, ნაჩვენებია თარგამაძის
დამოკიდებულება ოჯახის მიმართ.
13

ოქტომბერს

„კურიერი

P.S.“-მა

მაყურებელს

პრეზიდენტობის

კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი გააცნო. სიუჟეტში გამოყენებულია
ნინო ბურჯანაძის კომენტარი, სადაც ის აცხადებს, რომ გიორგი
მარგველაშვილი ვერ შეძლებს პრეზიდენტობას, რადგან მას არ აქვს
საკმარისი კომპეტენცია და გამოცდილება. გარდა ამისა, ჟურნალისტი
პრეზიდენტობის კანდიდატზე საუბრისას ხაზს უსვამს

მის „რთულად

გასაგებ განცხადებას ქართული კულტურის ორენოვნების შესახებ“.
სიუჟეტში გამოყენებულია კადრი, სადაც გიორგი მარგველაშვილი
ამბობს: „როდესაც შენს მეზობლებთან საურთიერთობო ენა ხდება
რუსული, ეს არის კულტურის ნაწილი“. ერთ-ერთ კადრში პრეზიდენტობის
კანდიდატი რუსულად საუბრობს. სიუჟეტის დასასრულს კი ჟურნალისტი
ამბობს, რომ მარგველაშვილი მოდის „ორენოვანი კულტურით“ და ამით
მის პრორუსულ პოლიტიკოსად წარმოჩენას ცდილობს.
20 ოქტომბერს გადაცემა „კურიერი P.S.“-ში გავიდა

დავით ბაქრაძის

შესახებ მომზადებული სიუჟეტი. სიუჟეტში „ნაციონალური მოძრაობის“
პრეზიდენტობის კანდიდატი დადებითად იყო წარმოჩენილი და ხაზი
გაესვა მის წარმატებულ პოლიტიკურ კარიერას.
21 ოქტომბერს გადაცემა „ნიჭიერში“ პრეზიდენტობის კანდიდატი მიხეილ
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(გელა) სალუაშვილი გამოვიდა. გადაცემაში მონაწილეობის მიღება
კანდიდატის პირადი გადაწყვეტილებაა და ამ შემთხვევაში მაუწყებელს
მიკერძოებაში ვერ დავადანაშაულებთ. თუმცა, გადაცემა პირდაპირი
ეთერში არ გადაიცემა და ავტორებს შეეძლოთ კანდიდატის გამოსვლა
არჩევნების შემდეგ გაეშვათ. მიხეილ (გელა) სალუაშვილის „ნიჭიერში“
გამოსვლა შეიძლება აღქმული იყოს როგორც წარუმატებელი და
ამდენად, მას შეიძლება რაიმე სახით გავლენა მოეხდინა მისი პოტენციური
ამომრჩევლების გადაწყვეტილებაზე.
მონიტორინგის პერიოდში ჩვენი ყურადღება მიიპყრო რამდენიმე
სოციალურმა რეკლამამ. „პრეცედენტები ქმნის ტრადიციას“ - პირობითად
ასე დავარქვით ცესკო -ს 44-წამიან რეკლამას. რეკლამაში მოთხრობილია
საქართველოს საარჩევნო ტრადიცია, ხაზგასმულია ცესკო-ს მუშაობის
მაღალი ხარისხი. მიგვაჩნია, რომ ეს რეკლამა არ ჯდება სოციალური
რეკლამის კანონით დადგენილ განსაზღვრებაში და ემსახურება არა
მოსახლეობისთვის სოციალური სიკეთეების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდებას, არამედ „ცესკოს“ რეკლამირებას.
კიდევ ერთი სოციალური რეკლამა დასაქმებას ეხება: „სახელმწიფოს
დაფინანსებით შეგიძლიათ

ისწავლოთ თანამედროვე პროფესიულ

პროგრამებზე, დაეუფლოთ პროფესიას და გაიაროთ პრაქტიკა წამყვან
ორგანიზაციებში,“ - აღნიშნულია რეკლამაში.
მედიამონიტორთა ჯგუფს მიაჩნია, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში
ტელეკომპანიების ეთერში ამგვარი რეკლამების გასვლა, მით უფრო იმ
ფონზე, როცა „ქართული ოცნების“ მთავარი დაპირება საპარლამენტო
არჩევნების დროს დასაქმების ხელშეწყობა იყო, შესაძლოა აღქმული
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იყოს როგორც ფარული რეკლამა, რადგან, ეს რეკლამები ერთგვარი
მტკიცებაა იმის, რომ

„ქართულმა ოცნებამ“ თავისი დაპირებები

შეასრულა.
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საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი
●

სარეკლამო ჭრების საერთო დრო - 2521 წთ (42 სთ)

●

პოლიტიკურ რეკლამების დრო - 976.1 წუთი (16,2 სთ)

●

სოციალურ რეკლამების დრო - 15,8 წთ.

1 სექტემბერი - 26 ოქტომბრის პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის
პირველი არხის ეთერში გავიდა შვიდი კვალიფიციური საარჩევნო
სუბიექტის და ერთი არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის - ნინო
ბურჯანაძის - უფასო პოლიტიკური რეკლამები.
ბურჯანაძის უფასო რეკლამებს ჯამში სულ 50.8 წთ დაეთმო.
პოლიტიკური რეკლამის პროცენტული მაჩვენებელი სუბიექტების
მიხედვით:
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საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში პოლიტიკური
რეკლამები 10 სექტემბერს გამოჩნდა.
10

სექტემბრიდან

ეთერში

გადიოდა

„ნაციონალური

მოძრაობის“

პრეზიდენტობის კანდიდატის, დავით ბაქრაძის რეკლამა, სადაც ის იმ
პროგრესზე საუბრობს, რასაც „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ მიაღწია
ქვეყანაში, რომელსაც „კორუფცია და კრიმინალი მართავდა“.
როგორც გაირკვა, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უარი თქვა ეთერში
„ნაციონალური

მოძრაობის“

მიერ

წარდგენილი

იმ

პოლიტიკური

რეკლამების გაშვებაზე, სადაც საუბარი იყო „ქართული ოცნების“
შეუსრულებელ დაპირებებზე.
„ეს რეკლამა სხვისი ანტირეკლამა კი არ უნდა იყოს, თავის თავზე თქვან,
რა ვაჟკაცები არიან, რა გააკეთეს და ოცნებამ რა არ გააკეთა, ამას ეთერში
არ მივცემ“, – ასეთი განცხადება გააკეთა ამ საკითხზე საზოგადოებრივი
მაუწყებლის პირველი არხის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა
თამაზ ტყემალაძემ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის მიერ „ნაციონალური
მოძრაობის“ რეკლამების ეთერში არ განთავსება 11 სექტემბერს
დარღვევად შეაფასა კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ.
GNCC-ის დასკვნიდან 2 დღეში, 13 სექტემბერს საზოგადოებრივ
მაუწყებელზე „ნაციონალური მოძრაობის“ კიდევ 6 სხვადასხვა სახის
რეკლამა გაჩნდა. ამ რეკლამების მთავარი მიზანი „ქართული ოცნების“
დისკრედიტაციაა.
აღსანიშნავია, რომ დავით ბაქრაძე ერთადერთი სუბიექტია, რომელმაც

"მედია პორტალი "_ პოლიტიკური და ფარული რეკლამის მონიტორინგი _ 2013 წელი

31

თავისი წინასაარჩევნო კამპანია ოპონენტი პოლიტიკური ძალის,
„ქართული ოცნების“ და მისი პრეზიდენტობის კანდიდატის, გიორგი
მარგველაშვილის

ანტირეკლამებზე

ააგო.

ეს

ვიდეორგოლები

პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის და „ქართული ოცნების“ სხვა
წევრების საარჩევნო დაპირებებიდან (წინასაარჩევნო გამოსვლებიდან)
ამოკრებილი კადრების

კოლაჟს

წარმოადგენს: „უნდა შეიქმნას

რეალური სამუშაო ადგილები. ასეთი სამუშაო ადგილების რაოდენობა
ათეულობით ათასი იქნება“, „პროფესიის მიხედვით უნდა მოვახერხოთ
და დავასაქმოთ ყველა საქართველოს მოქალაქე“, „წლის ბოლომდე მე
ვფიქრობ, რომ 60-ის ნაცვლად 100 ზე მეტი ახალი საწარმოს დაფინანსება
მოხერხდება“. „ღირსეული დასაქმება ყველას, რაც გულისხმობს, ყველა
რეგიონში 1000-ზე მეტი საწარმოს გახსნას“. ამ ფრაზების დასასრულს კი
ისმის ხმა - „არ შესრულდა, ოცნება არ მუშაობს“.
„ქართული ოცნების“ ყველა ანტირეკლამას გასდევს მსხვილი შრიფტით
შესრულებული გრაფიკული მონაცემი: „სულ დაპირება 83, შესრულდა
1, პროცესშია 6, არ შესრულდა 76“, ხოლო ვიდეორგოლის

ბოლოს

გვახსენებენ, რომ „არ შესრულდა. ოცნება არ მუშაობს“.
ყველა ვიდეორგოლს ქვედა მარჯვენა კუთხეში მინაწერი აქვს: „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობა“, რაც იმის დასტურია, რომ ეს რეკლამები
„ნაციონალური მოძრაობის“ დაკვეთით მომზადდა და სწორედ მათ
ეთვლებათ უფასო სარეკლამო დროში. უნდა აღინიშნოს, რომ წარწერა
ძალიან მცირე ზომის შრიფტითაა შესრულებული და მისი წაკითხვა ჭირს.
კიდევ ერთ რეკლამაში საუბარია იმაზე, რომ გიორგი მარგველაშვილს
არ აქვს დიპლომატიური გამოცდილება: „საქართველოს მომავალი
პრეზიდენტი დიდი საერთაშორისო გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება.
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საქართველოს

ნატოსკენ

სვლის

ხელშეწყობა,

ასოცირების

ხელშეკრულების გაფორმება, რუსეთის ოკუპაციასთან და აგრესიასთან
გამკლავება...

ასეთი

გამოწვევების

პირისპირ

წარმოგიდგენიათ

პრეზიდენტი, რომელსაც საგარეო პოლიტიკის, დიპლომატიისა და
ეროვნული უსაფრთხოების საკითხთა ცოდნა და გამოცდილება არ
გააჩნია.“ ამ დროს რეკლამაში ჩნდება მარგველაშვილის ფოტო,
რომელიც სავარაუდოდ, ფოტოშოპშია დამუშავებული და კანდიდატს
კომიკურად

წარმოაჩენს.

კადრში

კი

ჩნდება

მსხვილი

შრიფტით

შესრულებული სუბტიტრი -„კარგი იქნება ეს საქართველოსთვის?“

მედიამონიტორთა ჯგუფს მიაჩნია, რომ პოლიტიკურ რეკლამაში მსგავსი
მეთოდებით დამუშავებული ფოტოს გამოყენება არაეთიკურია.
ამ რეკლამას აქვს მინაწერი - „უფასო პოლიტიკური რეკლამა“, თუმცა,
არც შინაარსით და არც მინაწერით არ იკვეთება, რომელი სუბიექტია
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მისი დამკვეთი და რომელ კანდიდატს ეთვლება ის უფასო სარეკლამო
დროში.

ვიდეორგოლში

გიორგი

მარგველაშვილის

გარდა

სხვა

პრეზიდენტობის კანდიდატი არ ჩანს. როგორც მოგვიანებით “მედია
პორტალს” საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის სარეკლამო
სამსახურში განუცხადეს, ეს რეკლამაც დავით ბაქრაძეს ეკუთვნოდა.
„ერთიანი

ნაციონალურ

მოძრაობის“

პრეზიდენტობის

კანდიდატის

რეკლამებს ჯამში 185,6 წთ ( 3 სთ) დაეთმო.
დავით ბაქრაძის

რეკლამებში გარკვევით არ იკითხება წარწერა:

ფასიანი/უფასო პოლიტიკური რეკლამა. მინაწერი იმდენად წვრილი
და ბუნდოვანია, რომ ჭირს გარჩევა, რეკლამა ფასიანია თუ უფასო.
მედიამონიტორთა ჯგუფს ეს ფაქტი მნიშვნელოვან ხარვეზად მიაჩნია:
კანონი მკაცრად ადგენს ყველა პოლიტიკური სუბიექტის უფასო
პოლიტიკური

რეკლამისთვის

მნიშვნელოვანია,

რომ

განკუთვნილ

მედიამონიტორებს

დროს.
და

შესაბამისად,
ასევე,

რიგით

მაყურებლებსაც ნათლად შეეძლოთ ტიტრის საშუალებით იმის გარჩევა,
ფასიანია თუ უფასო ესა თუ ის პოლიტიკური რეკლამა.
„ქართული

ოცნების“

პრეზიდენტობის

კანდიდატის

გიორგი

მარგველაშვილის რეკლამები საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი
არხის ეთერში 28 სექტემბრიდან გამოჩნდა. რატომღაც, საარჩევნო
სუბიექტმა

მისთვის

განკუთვნილი

უფასო

სარეკლამო

დრო

28

სექტემბრამდე არ გამოიყენა.
მარგველაშვილის რეკლამებში ხშირად ჩნდებოდა პრემიერ-მინისტრიც,
რომელიც მოსახლეობას არჩევნებზე წასვლისა და მარგველაშვილისთვის
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ხმის მიცემისკენ მოუწოდებდა.
მონიტორინგის მონაკვეთში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი
არხის ეთერში 154-ჯერ გავიდა „ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის“
პრეზიდენტობის

კანდიდატის,

გიორგი

თარგამაძის

3

სხვადასხვა

რეკლამა. ერთ-ერთი მათგანი 55-წამიანია და ასახავს იმ პოლიტიკურსაზოგადოებრივ გზას, რაც თარგამაძემ გუნდთან ერთად გაიარა.
თარგამაძის მეორე რეკლამაში აქცენტი ტრადიციების დაცვასა და
ქვეყნის განვითარებაზე კეთდება. მესამე, 60-წამიან რეკლამაში კი,
რომელიც

საზოგადოებრივი

დებატებიდან

ამოჭრილი

მაუწყებლის

კადრებითაა

ეთერში

კანდიდატების

მომზადებული,

თარგამაძე

ამბობს, რომ ივანიშვილმა უკვე დაასახელა ის პროცენტები, რომლებსაც
კანდიდატები

არჩევნებში

მიიღებენ:

„კომისიები

კი,

უბრალოდ

გააფორმებენ ამ ციფრებს“. რეკლამაში ის მოსახლეობას არჩევნებში
მისვლისკენ მოუწოდებს და თავის ამომრჩეველს აიმედებს, რომ ადრე
თუ გვიან, გაიმარჯვებენ.
„საქართველოს ევროპელი დემოკრატების“ პრეზიდენტობის კანდიდატის,
ზურაბ

ხარატიშვილის

9

სხვადასხვა

რეკლამა

საზოგადოებრივი

მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში მონიტორინგის პერიოდში 151ჯერ გავიდა. ზურაბ ხარატიშვილი ერთადერთი საარჩევნო სუბიექტია,
რომელიც თავის სარეკლამო ვიდეორგოლში აქცენტს ქვეყნის ეთნიკურრელიგიურ მრავალფეროვნებაზე აკეთებს. „ეს განსხვავებები ჩვენი
სიძლიერეა. განსხვავებულთა თანხმობა - ეს არის გზა კეთილდღეობისკენ,“
- ნათქვამია რეკლამაში.
ხარატიშვილის
ერთ

რეკლამები

ვიდეორგოლში

საინტერესოა

ამომრჩეველს

სხვა

მხრივაც:

„საქართველოს
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დემოკრატების“ ლიდერი, პაატა დავითაია მიმართავს და წინასაარჩევნო
დაპირებებზეც ის საუბრობს, მეორე ვიდეორგოლში კი „საქართველოს
ევროპელი დემოკრატების“ კიდევ ერთი ლიდერი, ბაჩუკი ქარდავა
იძლევა საარჩევნო დაპირებებს.
მონიტორინგის

ამ

პერიოდში

„სამართლიანი

საქართველოსთვის“

პრეზიდენტობის კანდიდატის, სერგო ჯავახიძის 4 რეკლამა 225-ჯერ
გავიდა. „ჩვენი სახელმწიფო ჩვენი ოჯახია“ - ეს იყო ჯავახიძის რეკლამების
მთავარი მესიჯი. ის რეკლამაში შიდა კონფლიქტებსაც ეხება და ამბობს,
რომ კონფლიქტები არის ყველა ოჯახში, მაგრამ ერთიანი ძალებით
მოახერხებს მათ დარეგულირებას, მეზობლებთან ურთიერთობისთვის
კი, მოლაპარაკების გზას არჩევს.
კობა დავითაშვილის სამი რეკლამა საზოგადოებრივი მაუწყებლის
პირველი არხის ეთერში 133- ჯერ გავიდა. ერთ-ერთ რეკლამაში
დავითაშვილი საგარეო კურსზე საუბრობს და ამბობს, რომ კანდიდატების
ერთი ნაწილი პრორუსულ კურსს ირჩევს, მეორე კი ქვეყანას ნატოსკენ
მიექაჩება. კობა დავითაშვილის კურსი კი, როგროც რეკლამიდან
ირკვევა არის პროქართული. „არც ნატო, არც რუსეთი“ - ასეთია
რეკლამის მთავარი მესიჯი. მეორე რეკლამაში დავითაშვილი მის მიერ
განვლილ პოლიტიკურ გზაზე საუბრობს. მესამე ვიდეორგოლში კი, ისმის
მოწოდება, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლები, მათ
მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამო, ციხეში უნდა აღმოჩნდნენ.
„დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველოს“ პრეზიდენტობის
კანდიდატის, ნინო ბურჯანაძის 4 რეკლამა საზოგადოებრივი მაუწყებლის
პირველი არხის ეთერში 52 ჯერ გავიდა. ეთერში გასული ყველა
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ვიდეორგოლი იყო უფასო პოლიტიკური რეკლამა. ნინო ბურჯანაძეს არ
ჰქონდა კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის სტატუსი და შესაბამისად,
არ ეკუთვნოდა უფასო სარეკლამო დრო.
„საარჩევნო კოდექსის” მიხედვით, თუ საზოგადოებრივი კვლევის
შედეგების თანახმად რომელიმე პოლიტიკური პარტია არჩევნების
წელს ჩატარებული არანაკლებ 5 გამოკითხვის, ან არჩევნებამდე 1
თვის განმავლობაში ჩატარებული კვლევის შედეგების შესაბამისად
სარგებლობს ამომრჩეველთა არანაკლებ 4 პროცენტის მხარდაჭერით,
მაუწყებელი უფლებამოსილია ის კვალიფიციურ სუბიექტად აღიაროს.
ბურჯანაძემ მასთან მიმართებაში „საარჩევნო კოდექსის” 51-ე მუხლის მე-8
პუნქტის ამოქმედება მოითხოვა. უნდა აღინიშნოს, რომ კანონმდებლობის
მიხედვით,

მაუწყებელი

ვალდებული

არ

არის,

არაკვალიფიციურ

კანდიდატს უფასო დრო დაუთმოს, ეს მისი კეთილი ნებაა.

“მედია პორტალის” მონიტორთა ჯგუფის შეფასება
- საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის
ეთერში გასული პოლიტიკური რეკლამების
ანალიზი
სარეკლამო რგოლებში უარყოფითად მხოლოდ ორი სუბიექტი - გიორგი
მარგველაშვილი და პრეზიდენტი გაშუქდა. გიორგი მარგველაშვილი
უარყოფითად

„ნაციონალური მოძრაობის“ დაკვეთით მომზადებულ

„ქართული ოცნების“ ანტირეკლამებში გაშუქდა, პრეზიდენტი კი გიორგი
თარგამაძის რეკლამებში.
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საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 16 ოქტომბერს გავიდა რეკლამა
„არა რასიზმს“.
მისი

დამკვეთი

არასამთავრობო

ორგანიზაცია

„სამოქალაქო

სოლიდარობაა“. რეკლამაში გამოყენებულია 2010 წელს გადაღებული
საარქივო მასალები, სადაც მიხეილ სააკაშვილი საყვედურობს იმ
ქართველ მებაჟეებს, რომლებმაც ესპანელი ტურისტები გაჩხრიკეს.
„სად გინახავთ, რომ ყველა შემოსულ სატრანსპორტო საშუალებას
აჩერებდნენ. სად გინახიათ, რომ ჩამოყავდეთ და ყველა ტურისტს
სათითაოდ ჩხრეკდნენ…. მაშინ ჩვენ რა, ზანგები ვართ თუ რატომ
ვიქცევით ველურებივით?“

სოციალური რეკლამის მესიჯია „არა

ძალადობას! არა რასიზმს! Say no to racism!“. მონიტორინგის პერიოდში
ეს რეკლამა ეთერში 3-ჯერ გავიდა.

38

"მედია პორტალი "_ პოლიტიკური და ფარული რეკლამის მონიტორინგი _ 2013 წელი

www.mportali.com

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში არჩევნებამდე რამდენიმე დღით
ადრე „სამოქალაქო სოლიდარობის“ კიდევ ერთი რეკლამა გამოჩნდა.
ამჯერად, ეს რეკლამა საზოგადოებას ტელეკომპანია „იმედის“ დარბევას
ახსენებდა. რეკლამაში გამოყენებულია კადრი, სადაც მიხეილ სააკაშვილი
ამბობს, რომ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში საქართველოში ყველაზე
მეტი ტელეკომპანია გაიხსნა. პრეზიდენტის სინქრონის დასასრულს
ვიდეორგოლში ჩნდება „იმედის“ დარბევის კადრები. რეკლამის მთავარი
მესიჯია: „არა ძალადობას, არა მედიაზე ზეწოლას“.

მონიტორინგის

პერიოდში ეს რეკლამა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის
ეთერში 2-ჯერ გავიდა.
მედიამონიტორთა ჯგუფს მიაჩნია, რომ ორივე ეს ვიდეორგოლი ფარული
ანტირეკლამის ნიშნებს შეიცავს: როცა არჩევნებამდე რამდენიმე დღით
ადრე ეთერში ჩნდება რეკლამები, რომლებშიც არჩევნებში მონაწილე
პარტია

და მისი ლიდერი რასისტებად და მოძალადეებად არიან
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წარმოჩენილნი, ეს ირიბი მესიჯია, რომ ამომრჩევლებმა ამ პარტიას ხმა
არ მისცენ.
მონიტორინგის პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი
არხის ეთერში გადიოდა რამდენიმე სოციალური რეკლამა. ამ რეკლამებს
საერთო ჯამში 15,8 წთ დაეთმო.
საზოგადოებრივი

მაუწყებლის

აქტიურად გადიოდა რეკლამა -

პირველი

არხის

ეთერში

ყველაზე

„რთველი 2013 იწყება“. საკვლევი

დროის განმავლობაში რეკლამა ეთერში 8 ჯერ გავიდა. ვიდეორგოლი
სულ 29-წამიანი იყო, აქედან 28 წამის განმავლობაში გასდევდა
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლოგო. რეკლამაში გვხვდება ისეთი
ფრაზები, როგორებიცაა: „2013 წლის რთველი ქართული მეღვინეობამევენახეობის ინდუსტრიაში გარდამტეხი ეტაპია“, „ქვეყნის წარმატება
სოფლის გაძლიერებით იწყება“.მონიტორინგის ჯგუფს მიაჩნია, რომ
ეს ვიდეორგოლი არ შეესაბამება კანონით დადგენილი სოციალური
რეკლამის განმარტებას და მიზნად ისახავს არა საზოგადოებრივი
სიკეთეების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას, არამედ სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს რეკლამირებას.
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ტელეკომპანია „კავკასია“
●

პრაიმთაიმში სარეკლამო დრო - 1686 წთ (28,1 სთ)

●

უფასო პოლიტიკური რეკლამების დრო - 302 წთ ( 5,03 სთ)

●

ფასიანი პოლიტიკურ რეკლამების დრო - 35,6 წთ (0,59 სთ)

●

სოციალური (სავარაუდოდ) რეკლამების დრო - 33,3 წთ (0,55 სთ)

1 სექტემბერი - 26 ოქტომბრის პერიოდში „კავკასიის“ ეთერში გავიდა
შვიდივე კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის უფასო პოლიტიკური
რეკლამები. ფასიანი პოლიტიკური რეკლამებით ისარგებლა სულ სამმა
არაკვალიფიციურმა საარჩევნო სუბიექტმა: ნესტან კირთაძემ (1,6 წთ),
გიორგი ჩიხლაძემ (0,9 წთ) და ნინო ბურჯანაძემ - 33,1 წთ.
პოლიტიკური რეკლამის პროცენტული მაჩვენებელი სუბიექტების
მიხედვით:

"მედია პორტალი "_ პოლიტიკური და ფარული რეკლამის მონიტორინგი _ 2013 წელი

41

ტელეკომპანია

„კავკასიას“

პოლიტიკური

რეკლამის

წუთობრივი

ტარიფი დროის მიხედვით ჰქონდა განსაზღვრული: 19:00-00:00 სთ-ებში
პოლიტიკური რეკლამის ერთი წუთის ღირებულება 600-1200 ლარს
შეადგენდა.
ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამები ტელეკომპანია „კავკასიის“
ეთერში 11 სექტემბრიდან გადიოდა. სარეკლამო ჭრებში

პირველად

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პრეზიდენტობის კანდიდატის,
დავით ბაქრაძის სარეკლამო რგოლები გამოჩნდა. ბაქრაძის რეკლამების
საერთო ხანგრძლივობა 59,65 წთ იყო.
ტელეკომპანია „კავკასიის“ ეთერში „ქართული ოცნების“ 13 სხვადასხვა
სახის

ანტირეკლამა

„ქართული

ოცნების“

გავიდა.

ვიდეორგოლებში

წარმომადგენლების

მიერ

გამოყენებულია
წინასაარჩევნოდ

გაცემული დაპირებები და მათი საჯარო გამოსვლებიდან ამოჭრილი
კადრები.
მაგალითად:
„დაპირება არ შესრულდა N7 (გადასახადების განახევრება)“ - „ქართული
ოცნების“

ანტირეკლამა,

რომელიც

ეთერში

უფასო

პოლიტიკური

რეკლამის სტატუსით გადიოდა.
ბიძინა ივანიშვილი პრესკონფერენციაზე საუბრობს გადასახადების
შემცირებაზე. ამბობს, რომ გადასახადების განახევრება ხვალიდანვე
შეიძლება: „ელექტროენერგია საქართველოს აქვს ძალიან იაფი,
რადგან გვაქვს ძალიან ბევრი ელექტროსადგური. გაზის დიდი ნაწილი
გვეკუთვნის უფასოდ, რადგან საქართველოში გადის ეს ტრუბა.... ეს
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ყველაფერი, ალბათ, მესამედი გამოვა ახლანდელი გადასახადების“.
ვიდეორგოლის ბოლოს კადრში ჩნდება წარწერა: „არ შესრულდა.
ოცნება არ მუშაობს“. ვიდეორგოლს მუდმივად გასდევს გრაფიკული
მონაცემი: 83 დაპირებიდან 76 შეუსრულებელია. შესრულდა 1, ხოლო
ექვსი მიმდინარეობის პროცესშია.
„კავკასიის“ ეთერში დავით ბაქრაძის 2 საიმიჯო რეკლამა გავიდა:
„ერთად ვაკონტროლოთ მთავრობა“

-ამ დევიზით დავით ბაქრაძე

ამომრჩევლებს ჯანდაცვის გაუმჯობესებას, ტერიტორიული მთლიანობის
აღდგენას, სამუშაო ადგილების შექმნას, ბიზნესის აღორძინებას და
ყველა

ხელისუფლებასთან

ნაციონალური

მოძრაობის“

თანამშრომლობას
პრეზიდენტობის

პირდება.

„ერთიანი

კანდიდატის

ყველა

რეკლამა უფასო იყო.
„ქართული

ოცნების“

პრეზიდენტობის

კანდიდატის,

გიორგი

მარგველაშვილის რეკლამებს 40,5 წთ დაეთმო. მარგველაშვილის
პოლიტიკური

რეკლამები

ერთმანეთისგან

მხოლოდ

წარწერებით

განსხვავდებოდა. ყველა ვიდეორგოლში პრეზიდენტობის კანდიდატი
აქციაზე შეკრებილ ხალხს მიმართავს, წარწერებში კი მითითებულია,
თუ სად ტარდებოდა შეხვედრა (შეხვედრა გორში, წნორში, თელავში,
სიღნაღში და ა.შ.). რეკლამებში ხშირად ჩნდებოდნენ მთავრობისა და
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები.
საანგარიშო პერიოდში „კავკასიის“ ეთერში „ქრისტიან-დემოკრატიული
მოძრაობის“ პრეზიდენტობის კანდიდატის, გიორგი თარგამაძის სამი
სხვადასხვა საიმიჯო რეკლამა გავიდა, საერთო ხანგრძლივობით 52 წთ.
სამივე ვიდეორგოლის ხანგრძლივობა 90 წამია.
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ერთ-ერთ ვიდეორგოლში თარგამაძე საკუთარი გამოცდილების და
წარსულის შესახებ ყვება - თუ როგორ არ ემორჩილებოდა არც ერთ
მმართველ ჯგუფს; მეორე ვიდეორგოლში კი გასულ წელს ჩატარებულ
საპარლამენტო არჩევნებს იხსენებს და ამბობს, რომ რადიკალიზმიდან
ქართველი ერი ვერ გამოვიდა; რომ არც განურჩევლად ყველას დაჭერა
ვარგა და არც - მასობრივი შეწყალება და რომ დროა, ქვეყანა ეროვნული
პატრიოტიზმიდან ეკონომიკურ პატრიოტიზმზე გადავიდეს.
„საქართველოს ევროპელი დემოკრატების“ პრეზიდენტობის კანდიდატის,
ზურაბ ხარატიშვილის პოლიტიკური რეკლამების მთავარი მესიჯი იყო
„პასუხისმგებლობით

ძლიერი

საქართველოსთვის“.

ხარატიშვილმა

პოლიტიკური რეკლამებისთვი მხოლოდ უფასო სარეკლამო დრო
გამოიყენა, საერთო ხანგრძლივობით 31 წთ.
კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებიდან ყველაზე ნაკლები სარეკლამო
დრო - 6,5 წთ „ხალხის პარტიის“ პრეზიდენტობის კანდიდატმა, კობა
დავითაშვილმა გამოიყენა.
მონიტორინგის

პერიოდში

რეკლამებით ისარგებლა.

მან

მხოლოდ

უფასო

პოლიტიკური

1 სექტემბერი- 26 ოქტომბრის პერიოდში

„კავკასიის“ ეთერში მისი 2 საიმიჯო ვიდეორგოლი გავიდა. „არც ნატო და
არც რუსეთი არ გვინდა, ჩვენ საქართველოს გზას მივყვებით“ - ასეთია
ერთ-ერთი რეკლამის მესიჯი.
მეორე ვიდეორგოლში კი კობა დავითაშვილი

თავის პოლიტიკურ

წარსულს გვახსენებს. ამბობს, რომ მას დეპუტატის მანდატი ფულზე
არ გაუყიდია, რომ ყოველთვის ხალხის გვერდით იდგა და ამიტომაც,
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ამომრჩეველმა ხმა სწორედ მას უნდა მისცეს. ამ დროს კადრში ჩანს
ნაცემი კობა დავითაშვილი და 7 ნოემბრის დარბევის კადრები.
23 სექტემბრიდან ეთერში გავიდა „დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი
საქართველოს“ პრეზიდენტობის კანდიდატის, ნინო ბურჯანაძის რეკლამა
„სამართლიანობა ყველგან და ყოველთვის“. რეკლამა არის ხუთწამიანი.
ვიდეორგოლში

ისმის

ნინო

ბურჯანაძის

სამართლიანობას ყველგან და ყოველთვის“.

ხმა:

„ჩვენ

აღვადგენთ

ბურჯანაძის რეკლამებს

33,1 წუთი დაეთმო.
საანგარიშო პერიოდში ტელეკომპანია „კავკასიის“ ეთერში გავიდა
ასევე „სამართლიანი საქართველოსთვის“ პრეზიდენტობის კანდიდატის
-

სერგო

ჯავახიძის

სამი

სხვადასხვა

რეკლამა.

პრეზიდენტობის

კანდიდატის მთავარი გზავნილია - „ ჩვენი სამშობლო ჩვენი ოჯახია“.
ჯავახიძის რეკლამებს 54, 21 წთ დაეთმო.
მონიტორინგის პერიოდში ეთერში გავიდა „ქრისტიან-დემოკრატიული
სახალხო პარტიის“ პრეზიდენტობის კანდიდატის თეიმურაზ მჟავიას
უფასო პოლიტიკური რეკლამები -

„საქართველო განუყოფელია“,

საერთო ხანგრძლივობით 40,5 წთ. ვიდეორგოლში საუბარია თეიმურაზ
მჟავიას საპრეზიდენტო დაპირებებზე და მის გეგმებზე.
1 სექტემბერი-26 ოქტომბრის პერიოდში ტელეკომპანია „კავკასიის“
პრაიმთაიმში

გასული

არაკვალიფიციური

საარჩევნო

სუბიექტის,

ნესტან კირთაძის ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ხანგრძლივობა
იყო 10 წამი. ვიდეორგოლი მოუწოდებდა ამომრჩეველს, ხმა მიეცათ
„ჭეშმარიტად სახალხო პრეზიდენტისთვის“. ნესტან კირთაძემ ფასიანი
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რეკლამებისთვის 1,6 წთ გამოიყენა.
პრეზიდენტობის კანდიდატის - გიორგი ჩიხლაძის 24- წამიანი რეკლამა
„კავკასიის“ ეთერში სულ 3-ჯერ გავიდა: „შენ ხარ სულელი, ასე ფიქრობენ
პრეზიდენტობის

კანდიდატები

რომლებიც,

ურცხვად

გთავაზობენ

დაუჯერებელ ზღაპრებს. მე, ვერ გაკადრებთ ასეთ სისულელეს, ჩვენი ხსნა
მაღალი ეკონომიკის განვითარებასა და მაღალი დონის განათლებაშია.
როცა ქვეყანა აღორძინდება, ის რაც გვაკლია, ის რაც დავკარგეთ თავად
მოვა და დაგვიბრუნდება,“ - ამბობს გიორგი ჩიხლაძე საკუთარ ფასიან
პოლიტიკურ რეკლამაში.
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“მედია პორტალის” მონიტორთა ჯგუფის შეფასება
- ტელეკომპანია “კავკასიის’ ეთერში გასული
პოლიტიკური რეკლამების ანალიზი
პოლიტიკურ

რეკლამებში

უარყოფითად

გაშუქდნენ:

გიორგი

მარგველაშვილი, ბიძინა ივანიშვილი, მიხეილ სააკაშვილი, „ქართული
ოცნება“ და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.

ამავე პერიოდში გადიოდა რამდენიმე სოციალური რეკლამა (რთველი
2013 და შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის რეკლამა). სოციალურ
რეკლამებს სულ 33,3 წუთი დაეთმო.

სოციალური რეკლამების

დამკვეთები სხვადასხვა სამინისტროები იყვნენ. სოციალური სტატუსის
მქონე რეკლამები, ძირითადად, პოზიტიური ხასიათისაა და ამა თუ
იმ სახელისუფლებო უწყების საქმიანობას დადებითად წარმოაჩენს.
(ვაკანსიების გამოცხადება, ახალი პროფესიული სასწავლებლები და
ა.შ.)
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ტელეკომპანია “მაესტრო”
სარეკლამო დროის საერთო ხანგრძლივობა - 1537 წთ ( 25,6 სთ)
პოლიტიკურ რეკლამების დრო - 670 წთ (11,1 სთ)
სოციალური რეკლამების დრო - 34 წთ
ტელეკომპანია

„მაესტროს”

მიერ

საქართველოს

კომუნიკაციების

ეროვნული კომისიისთვის გაგზავნილი წერილის მიხედვით ირკვევა,
რომ მონიტორინგის პერიოდში რეკლამის ფასი წუთში 2200-3700 ლარს
შეადგენდა.
პოლიტიკური რეკლამის პროცენტული მაჩვენებელი სუბიექტების
მიხედვით:

1 სექტემბერი - 26 ოქტომბრის პერიოდში „მაესტროს“ ეთერში გავიდა
შვიდი კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის პოლიტიკური რეკლამები
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და ორი არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის - ნინო ბურჯანაძის
და გიორგი ჩიხლაძის - სარეკლამო კლიპები. პრეზიდენტობის ორივე
კანდიდატმა საიმიჯო რეკლამებისთვის ფასიანი რეკლამა გამოიყენა:
ნინო ბურჯანაძის 5 სხვადასხვა რეკლამა 108-ჯერ გავიდა ეთერში,
გიორგი ჩიხლაძის 24-წამიანი რეკლამა კი ერთხელ.
ტელეკომპანია „მაესტრო“-ს ეთერში 10 სექტემბრამდე არ გადიოდა არც
ერთი პოლიტიკური რეკლამა. 10 სექტემბრიდან ეთერში გამოჩნდა დავით
ბაქრაძის უფასო პოლიტიკური რეკლამა. „მაესტრო“-ს

პრაიმტაიმში

გვხვდებოდა „ნაციონალური მოძრაობის“ პრეზიდენტობის კანდიდატის
სამი სხვადასხვა სახის საიმიჯო პოლიტიკური რეკლამა.
„მაესტრო“ ასევე სარეკლამო დროს უთმობს „ნაციონალური მოძრაობის“
იმ რეკლამებს, რომლებშიც კოალიცია „ქართული ოცნებისა“ და ბიძინა
ივანიშვილის შეუსრულებელ საარჩევნო დაპირებებზეა საუბარი. ამგვარი
რეკლამებია „არ შესრულდა. ოცნება არ მუშაობს“ (60-ის ნაცვლად
100-ზე მეტი საწარმოს დაფინანსება). ვიდეორგოლში გამოყენებულია
ბიძინა ივანიშვილის ტელეკომპანია „კავკასიაში“, დავით აქუბარდიას
გადაცემაში სტუმრობის ამსახველი კადრები, სადაც პრემიერი აცხადებს,
რომ გაიხსნება მინიმუმ 60 ქარხანა, რაც შესრულებული არ არის.
ტელეკომპანია

„მაესტროს“

ეთერში

„არ

შესრულდა.

ოცნება

არ

მუშაობს“ ციკლის 13 სხვადასხვა რეკლამა გავიდა. ამ ციკლის ყველა
ვიდეორგოლის ბოლოს კადრში ჩნდება წარწერა: „არ შესრულდა.
ოცნება არ მუშაობს“. ვიდეორგოლს მუდმივად გასდევს გრაფიკული
მონაცემი: 83 დაპირებიდან 76 შეუსრულებელია. შესრულდა 1, ხოლო
ექვსი მიმდინარეობის პროცესშია.
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ბაქრაძის რეკლამების საერთო ხანგრძლივობა 126,5 წთ (2, 1 სთ) იყო.
საანგარიშო პერიოდში 66-ჯერ გავიდა „ქრისტიან-დემოკრატიული
მოძრაობის“ პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი თარგამაძის 4
სხვადასხვა პოლიტიკური რეკლამა.
ყველაზე ადრე ეთერში გავიდა 55-წამიანი რეკლამა, რომელიც ასახავს
იმ პოლიტიკურ-საზოგადოებრივ გზას, რაც თარგამაძემ გუნდთან ერთად
გაიარა. ვიდეორგოლში აღნიშნულია, რომ თარგამაძე გუნდთან ერთად
ყოველთვის, ყველა რეჟიმის პირობებში ახერხებდა სიმართლის თქმას.
ყველაზე გვიან, 6 ოქტომბერს გიორგი თარგამაძის რეკლამა „გვეშველება

რამე?“

გავიდა.

ვიდეორგოლში

თარგამაძე

ქვეყნის

ეკონომიკურ განვითარებასა და აღმშენებლობაზე საუბრობს. რეკლამის
ხანგრძლივობა 85 წამია.
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„სამართლიანი

საქართველოსთვის“

პრეზიდენტობის

კანდიდატის

სერგო ჯავახიძის 4 სხვადასხვა პოლიტიკური რეკლამა 151-ჯერ გავიდა.
რეკლამებში პრეზიდენტობის კანდიდატი სახელმწიფოს განვითარების
გზებზე საუბრობს და აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ „ჩვენი სახელმწიფო
ჩვენი ოჯახია“.
„ქართული

ოცნების“

პრეზიდენტობის

კანდიდატის

პოლიტიკური

რეკლამა ეთერში პირველად 28 სექტემბერს გავიდა - 20 წამიან, უხმო
ვიდეორგოლებში

გამოყენებულია

კოალიცია

„ქართული

ოცნების“

მიერ სხვადასხვა დროს ჩატარებული აქციების კადრები, სადაც ჩანან
დღევანდელი მთავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი. კიდევ
ერთ ვიდეორგოლში გიორგი მარგველაშვილი
ხალხს მოუწოდებს,

აქციაზე შეკრებილ

რომ 27 ოქტომბრის არჩევნებზე მივიდნენ და

კოჰაბიტაცია „დაამთავრონ“. მესამე რეკლამაში კი საპრეზიდენტო
კანდიდატს პრემიერ-მინისტრი აქციაზე წარადგენს შემდეგი სიტყვებით:
„საქართველოს ღირსეული პრეზიდენტი ეყოლება“.
28 სექტემბრიდან დაიწყო „ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტიის“
პრეზიდენტობის კანდიდატის, თეიმურაზ მჟავიას უფასო პოლიტიკური
რეკლამებიც.

კადრში

პარტიის“ წევრები.

ჩანან

ტრიბუნასთან

შეკრებილი

„სახალხო

მამუკა გიორგაძე და ნოდარ ნათაძე თეიმურაზ

მჟავიას წარადგენენ, როგორც აფხაზეთის მთავრობის

ლეგიტიმურ

წარმომადგენელს. თეიმურაზ მჟავიას რეკლამებს 73 წთ დაეთმო.
139-ჯერ

გავიდა

„საქართველოს

ევროპელი

დემოკრატების“

პრეზიდენტობის კანდიდატის, ზურაბ ხარატიშვილის 9 საიმიჯო რეკლამა.
რეკლამებში პრეზიდენტობის კანდიდატი აქცენტს ეთნიკურ და რელიგიურ
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განსხვავებულობაზე აკეთებს

და აცხადებს, რომ „განსხვავებულთა

თანხმობა - ეს არის გზა კეთილდღეობისაკენ“. მეორე ვიდეორგოლში
ის ქვეყნის გაერთიანებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ „საზოგადოების
ერთობა და მოყვასის სიყვარული ქვეყნის შენების აუცილებელი
პირობაა“. ხარატიშვილის მთავარი დევიზი არის „პასუხისმგებლობით
ძლიერი საქართველოსკენ“.
ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გავიდა კანდიდატ გიორგი ჩიხლაძის
24-წამიანი ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა:

„შენ ხარ სულელი, ასე ფიქრობენ პრეზიდენტობის კანდიდატები
რომლებიც, უცხვად გთავაზობენ დაუჯერებელ ზღაპრებს. მე, ვერ
გაკადრებთ

ასეთ

სისულელეს,

ჩვენი

ხსნა

მაღალი

ეკონომიკის

განვითარებასა და მაღალი დონის განათლებაშია. როცა ქვეყანა
აღორძინდება, ის რაც გვაკლია, ის რაც დავკარგეთ თავად მოვა და
დაგვიბრუნდება.“

- ამბობს გიორგი ჩიხლაძე რეკლამაში, რომელიც

ეთერში მხოლოდ ერთხელ გავიდა.
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“მედია პორტალის” მონიტორთა ჯგუფის შეფასება
- ტელეკომპანია “მაესტროს” ეთერში გასული
პოლიტიკური რეკლამების ანალიზი
პოლიტიკურ

რეკლამებში

უარყოფითად

გაშუქდნენ:

გიორგი

მარგველაშვილი, ბიძინა ივანიშვილი, მიხეილ სააკაშვილი, „ქართული
ოცნება“ და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.

რაც

შეეხება

ფარულ

რეკლამებს,

მონიტორინგის

დასაწყისში

გამოვლინდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეკლამა - „რთველი
2013 იწყება“,

რომელიც მონიტორინგის ჯგუფის შეფასებით

ფარულ

რეკლამის ნიშნებს შეიცავდა.
“ნაციონალური

მოძრაობის”

რეკლამების

მსგავსად,

ზურაბ

ხარატიშვილის რეკლამასაც ძალიან ბუნდოვნად აქვს მინაწერი „ფასიანი/
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უფასო პოლიტიკური რეკლამა“. შეუძლებელია იმის გარჩევა, რეკლამა
ფასიანია, თუ უფასო.
ხარატიშვილის რეკლამები დამაბნეველია იმ მხრივაც, რომ ორ
რეკლამაში მის მაგივრად ამომრჩეველს დაპირებებს „საქართველოს
ევროპელი დემოკრატების“ ლიდერები

- პაატა დავითაია და ბაჩუკი

ქარდავა აძლევენ.
1 სექტემბერი- 26 ოქტომბრის პერიოდში „მაესტროს“ ეთერში კობა
დავითაშვილის რეკლამებს 52 წუთი დაეთმო. მედიამონიტორთა ჯგუფს
მიაჩნია, რომ დავითაშვილის ერთ-ერთი რეკლამა არაეთიკურია.
ვიდეორგოლი, რომლის ხანგრძლივობაც 14 წამია, ე. წ. ციხის კადრებით
იწყება: „ამ სისტემის შემოქმედნი კვლავ თქვენს მხარდაჭერას ითხოვენ,“ გვეუბნებიან რეკლამაში, - „დღევანდელმა ხელისუფლებამ ვერ შეასრულა
მთავარი დანაპირები, ვერ აღადგინა სამართლიანობა. ჯალათები
ისევ დაუსჯელები დადიან“. ამ დროს კადრში ჩანს უშიშროების საბჭოს
მდივნის, გიგა ბოკერიას ფოტო. გიგა ბოკერიასთვის კი სახელმწიფოს
არაადამიანური მოპყრობის გამო ბრალი არ წაუყენებია.
„ნულოვანი ტოლერანტობა სააკაშვილის ჯალათებს, ყველანი ციხეში!“ - ამ
მოწოდებით ასრულებს დავითაშვილი საკუთარ პოლიტიკურ რეკლამას.
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რეკომენდაციები:
მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით „მედია პორტალი“ მიიჩნევს,
რომ სასურველი იქნება, თუ მოხდება დაშვებული ხარვეზების
გაანალიზება და გამოსწორება. ამ მიზნით „მედია პორტალი“
რეკომენდაციას აძლევს:
პოლიტიკურ პარტიებს :
●

უარი თქვან არაეთიკური რეკლამის გამოყენებაზე;

●

საარჩევნო კამპანიაში 90 და 60-წამიანი ვიდეორგოლების
ნაცვლად

გამოიყენონ

20-30-წამიანი

რეკლამები,

რადგან

მოკლე რეკლამები უფრო აღქმადი და დასამახსოვრებელია
ამომრჩევლისთვის;
●

უარი თქვან სარეკლამო კამპანიაში შეუსაბამო დაპირებების
გამოყენებაზე;

●

უზრუნველყონ,

რომ

პოლიტიკურ

რეკლამაში

ნათლად

იკვეთებოდეს დამკვეთი, განსაკუთრებით ისეთ რგოლებში, სადაც
პოლიტიკური ოპონენტები ნეგატიურად არიან წარმოჩენილნი.
მედიას:
●

სოციალური

რეკლამის

სტატუსი

მიანიჭონ

მხოლოდ

იმ

რეკლამებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ კანონით განსაზღვრულ
კრიტერიუმებს;
●

ეთერში გასულ სოციალურ რეკლამებს დაურთონ სტატუსის
აღმნიშვნელი მინაწერი - „სოციალური რეკლამა“;

●

დაიცვან მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი და თავი შეიკავონ
წინასაარჩევნო

პერიოდში

გასართობ

და
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გადაცემებში საარჩევნო სუბიექტების მიწვევისგან;
●

თანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენონ ყველა კანდიდატი მათზე
მასალების მომზადებისას;

●

აქტიურად გააშუქონ პოლიტიკურ რეკლამებში დაფიქსირებული
დარღვევები,
შეუსაბამო

პოლიტიკური
დაპირებები,

სუბიექტების

ანტირეკლამა

მიერ
და

გაცემული
არაეთიკური

პოლიტიკური კომუნიკაცია.
პარლამენტს:
●

შევიდეს ცვლილება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ და
განისაზღვროს ფარული პოლიტიკური რეკლამის დეფინიცია.
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არასამთავრობო ორგანიზაცია „მედია პორტალი“
დაფუძნდა 2012 წელს.
ორგანიზაციის მიზანია საქართველოში მედიის განვითარებისა და
გაჯანსაღების ხელშეწყობა, საზოგადოების ინფორმირება ახალი
მედიის ტექნოლოგიებისა და შესაძლებლობების შესახებ, მოქალაქე
ჟურნალისტიკის, როგორც ინსტიტუტის დანერგვა და სამოქალაქო
საზოგადოების ჩართვა მიმდინარე მოვლენების გაშუქებაში.
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