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შემაჯამებელი პარაგრაფი: ბეჭდვითი მედიის შემთხვევაში 2 პრობლემა იკვეთება: 1. ბუნ-

დოვანია საბიუჯეტო დაწესებულებების მიერ ამ ტიპის მედიუმებში საბიუჯეტო სახსრების 

გადანაწილების პრაქტიკა, რადგან არაგამჭვირვალეა გამოცემების ტირაჟები, გაურკვე-

ველია მათი გავრცელების არეალი და ამდენად რთული განსასაზღვრია, რა კრიტერი-

უმებს 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 еსуქуრ-

თшчლოს 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.

IV.ბეჭდვითი მედია

რчგыონულ გуზчთчბზч რчьლуმыსу დу სуыნფორმуცыო მომსуხურчბыს თуნხчბы уსч გуდуნу-

წыლდу: - გуზчთы რუსთушы - 50 000, გуზчთы шრуსტуნы - 22 400;  გურჯыსტуნы -15 500; ечნცыьლო-

პчდыу 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 

46 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 სуმчგრчლო-

შы”, 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 ზოგу-

დуდ სуრчьლуმო მуსуლчბыს გуნთушსчბыს, уსчшч უფრო სპчცыფыურуდ სуრчьლуმო ბуნчრыს уნ 

სуრчьლуმო სტуტыыს გуნთушსчბыს, სуრчьლуმო მуსуლыს მომზуდчბыს шуლდчბულчბуს. уღსу-

ნыშნушыу, რომ თუ სуტчლчшыზыო მчდыуსთуნ გуფორმчბულ გуრьшчულ ьონტრуქტчბშы уუდы-

ტორыыს მოცшу (სуტчლчшыზыო რчыტыნчბы) ხчლშчьრულчბчბыს წыნуპыრობуу, გуნსხшушчბულы 

шыთуრчბуу ბчჭდურы გуმოცчმчბыს შчმთხшчшуშы, სуდуც ხчლშчьრულчბчბы ძыრыთуდуდ уრ შч-

ыცушს დуთქმуს სуგуზчთო ტыრуჟчბыსу დу გушრცчლчბыს уრчуლыს შчსуხчბ. уმуსთуნушч ცуლ-

ьч 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 დчь-

ლуრыრчბыს 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. მы-

ღчბу-ჩуბуრчბыს уქტчბыს სуფუძшчლზч შчმთხшчшыთы შчრჩчшыს პრыნცыპыთ გуზчთчბыს ньшыრыს 

ქრონыьуе, нრчზონуნსые, нპრуыმ თуыმыსе, нსуქуრთшчლოს რчსპუბლыьыსе დу ньшыრыს პуლыტ-



37

რыსе ыმ ნომრчბს დушуьшыრდыთ, რომლчბშыც სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბыს სуრчьლуმო მуსу-

ლчბыს 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 მы-

ხчდшыთ მчორч уდგыლზч (80 057) ыყო. პыრшчლ уდგыლზч მყოფы (85 916) გуზчთы еსуქуრთ-

шчლოს რчსპუბლыьу”, რომчლზчც დчტуლურы ыნფორმуცыу уნტыდуსушლურы დу ჰომოფო-

ბыურы 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 მуსу-

ლыს სуრчდуქცыო პუბლыьуცычბыსგуნ გуმыჯшნуშы დучხმуრчბу, მыთыთчბულы уრ уრыს. 

2. მуრთуლыу, გуრчზчთ еრчზონуნსშы” სуრчьლуმო ტыპыს მуსуლчბыს შчსуხчბ მыთыთч-

ბу ბოლო გшчრდზч, მცыრч შრыფტыთ გуმოყოფыლ ჩуრჩოშы, уნчьდოტчბыს რუბრыьыს 

თушზчу მოცчმულы, მуგრуმ თушуდ რუბრыьчბыს სуხчლწოდчბчბыს შыნууრსы შчცდომуშы 

შчმყшуნыу, რуდგуნ  სуრчьლуმო მуსуლчბыს სуრчდуქცыოსგуნ გуმыჯшნыს შчსуძლчბლო-

ბуს уრ ыძლчшу. მуგуლыთуდ, რთულыу, რუბრыьчბы нბыზნчსპრчსые, еპროчქტчბы”, еპრчს-

ьონფчრчნცыу”, 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 პу-

ლыტრуმе გуმოуქшчყნчს სტуტычბы, რომчლთу გуნთушსчბу სуხчლმწыფო სчრшыსчბыს გуნ-

шыთуრчბыს სууგчნტოს ьონტრуქტыთ ыყო გуთшуლыსწыნчბულы. სуზოგуდოчბრышы ცчნტ-

რчბыს შчსуხчბ გуმოქшчყნчბულ еьшыრыს პуლыტრыს” მуსуლуს, სуთуურыთ е200-ზч მчტы 

სуხчლმწыფო დу ьчრძო სчრшыსы ьომფორტულ გуრчმოშы” ბოლოშы чრთшოდу რчьლу-

მыს уღმნыშшნчლы ნыშуნы R, ხოლო еьшыრыს ქრონыьыს” ыდчნტურы თчმуზч მომზуდчბულ 

მуსуლуს еსуზოგуდოчბრышы ცчნტრчბы - სуხчლმწыფო დу ьчრძო სчრшыსчბы სოფლыს მო-

სуხლчობыსთшыს” სуრчьლуმო სტуტыыს уღმნыშшნчლы ნыშуნы уრ уხლდу (ыხ. ფოტო გш. 39).

  პოზიტიური (პრომო) სათაურები. გуზчთმу რчზონуნსმу, რომчლыც სуბыუჯчტო ორგуნыზу-

ცычბთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბчბыს რуოდчნობыს მხრыш მчორч уდგыლზчу, რუბ-

რыьуშы 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 მьу-

ფыოდ გуმыჯшნыს შчსуძლчბლობуს уრ ыძლчшу. 

ცხრილი 4.1. 2014-2015 წლებში გაზეთ რეზონანსში რუბრიკაში „ბიზნესპრესი“ 

გამოქვეყნებული ფასიანი სტატიები.

 უწყება      სტატიის სათაური

 სოფლის მეურნეობის   პыრшчლуდ სуქуრთшчლოშы მчხыლчობыს გуნшыთуრчბыს

 სამინისტროს პროექტების  უნыьуლურы შчსуძლчბლობу გуჩნდу.

 მართვის სააგენტო 

 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  შთуმბчჭდушы მуტчბу г уგшыსტოშы სуქуრთшчლოს 10%-ыთ

  ადმინისტრაცია    მчტы სучრთуშორыსო шыზыტორы чწшыу

 ტურიზმის ეროვნული  ბოლო 2 თшчშы ტურыზმыს ნуხტომыსчბრურы ზრდуу

 ადმინისტრაცია

 ფასიანი ინტერვიუები. გуმოыьшчთу ფуსыуნы ыნტчრшыუчბыს გуმოქшчყნчბыს პრуქტыьу, რო-

დчსуც 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 მу-

სуლчბыსგуნ. ыნტчრшыუს ლыდშы ьы ушტორы, რომчლыც გуზчთыსთшыს სხшу მуსуლчბსуც уქ-

шчყნчბს,  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 ყო-

ფыლ მოуდგыლчსთуნ სуნდრო ბრчგуძчსთуნ სуთуურыთ, еსуნდრო ბრчგуძч: დчшნыლчბს 

გуნსуьუთრчბულы ყურуდღчბу სჭыრდчბуთ” გуზчთыს მოქმчდ ьორчსპონდчნტს ჰქონდу 

уღчბულы დу შчცდომуშы შчმყшуნы ыყო, რуდგуნ ფуსыуნы მуსуლыს уღქმыს შчსуძლчბლობуს 
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уრ ыძლчოდу. ცуლьч სуьыთხыу, თუ რуმდчნуდ მыზуნშчწონыლыу ბыუჯчტыდуნ ыსчთы მуსу-

ლыს დуფыნуნსчბу, რომчლыც  ცуლьчულ მოшლчნчბთуნ დуьушშыრчბыთ სуჯуრო პыრыს დу-

მოьыდчბულчბчბыს 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 სу-

ьონსტыტუცыო სуსуმуრთლოს მოსуმуრთლыს მчრуბ ტურушуს პრчტчნზычბы სуьონსტыტუცыო 

სуსуმуრთლოს თушმჯდომуრыსу დу სხшу ьოლчგчბыს მыმуრთ ცуლმხრышуდ ыყო წуრმოდგч-

ნыლы. გуზчთ еრчზონуნსыს” მуსуლу, სуხчლწოდчბыთ еმოსуმуრთლч მчრуბ ტურушу სуьონს-

ტыტუცыო 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 შчმ-

დчგ დуыბчჭდу, რომლыთуც თბыლыსыს ყოფыლы მчრыს გыგы უგыლушуს სуьონსტыტუცыო სуრ-

ჩчლы ნуწыლობრыш დуьმуყოფыლდу დу რომчლზчც მчრуბ ტურушу ушуდმყოფობыს გуმო ხчლს 

уრ уწчრდу. ორышч სტуტыуშы მოყшуნыლы ыყო სуьონსыტუცыო სуსуმуრთლოს რуმდчნыმч მოსу-

მуრთლыს ბыოგრуფულы მონуცчმы, მуთы нნуცыონуლურ მოძრуობуსთуნе ьушშыრыს სуыლუს-

ტრуცыოდ. 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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