
საქართველოს სარეკლამო 
ბაზარი 

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ 

 

 

 



მიმოხილვა 

• ქართული სარეკლამო ბაზრის მოცულობა 
და დისტრიბუცია; 

• რეკლამის ძირითადი განმათავსებლები;  

• ქართული სარეკლამო ბაზრის ძირითადი 
მახასიათებლები; 

• პოლიტიკის როლი;  

• სარეკლამო ბაზრის მთავარი მოთამაშეები;  

• ზრდის პოტენციალი;  

• დასკვნები.  

 

 

 



მეთოდოლოგია 

• კვლევა 
– ქართული და უცხო სახელმწიფოთა 

კანონმდებლობის ანალიზი;  
– სტატისტიკა (ZenithOptimedia, AGB Nielsen) 
– კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის 

კვლევა;  
– საჯარო ინფორმაცია (მონაცემები კომპანიის 

მფლობელთა შესახებ, შემოსავლისა და ქონების 
დეკლარაციები, კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის მონაცემები); 

• ინტერვიუ 30-ზე მეტ ექსპერტთან;  



მთლიანი სარეკლამო დანახარჯების 
განაწილება   



სარეკლამო ბაზრის წმინდა მოცულობა 
(2010) 

მედია 
სუფთა დანახარჯი $ 
დოლარი 

გაზეთი & ჟურნალები 3.5 - 4.5 მილიონი 

ტელევიზია* 35 მილიონი 

რადიო* 2.2 მილიონი 

გარე რეკლამა  2 - 4 მილიონი 

ონლაინ მედია 0.5 - 1 მილიონი 

ჯამი 43 - 46.5 მილიონი 

*მონაცემები მოწოდებული კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ; 
 
საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასება ეყრდნობა კომუნიკაციების ეროვნული  
კომისიის, საზოგადოებრივი  მაუწყებლის და  ZenithOptimedia/AGB Nielsen 2009 წლის 
მონაცემებს (1 ლარი = 0.566 აშშ დოლარი) 



რეკლამის ყველაზე დიდი დამკვეთები სატელევიზიო 
სექტორში (2011 წლის იანვრიდან სექტემბრამდე)    

 

1. პროქტერ ენდ გემბელი     21. GPC                                                             
2. ჯეოსელი    22. ალდაგი BCI 
3. კრაფტი   23. ვრიგლისი                                    
4. მაგთი GSM   24. კოკა–კოლა                              
5. საქართველოს ბანკი  25. GPI ჰოლდინგი                
6. მობიტელი    26. კასტელი                                
7. ლუდსახარში ნატახტარი 27. უნილევერი       
8. თიბისი ბანკი     28. საქართველოს კინოთეატრები                          
9. სილქნეტი   29. თბილისის ივენთ ჰოლი                               
10. მარსი    30. ელიტ ელექტრონიქსი                                      
11. ავერსი   31. პენტჰაუზ კლუბი                                      
12. ქოლგეით პალმოლივი  32. ფიკოსოტა სინთეზი           
13. პსპ      33. ბანკი რესპუბლიკა                                         
14. რეკიტ ბენკისერი    34. ლიბერთი ბანკი                    
15. საქართველოს ლატარია  35. ბარამბო         
16. გლაქსოსმითკლაინი  36. ვიმ–ბილ–დან ჯორჯია               
17. ბერტა    37. პროკრედიტ ბანკი                                     
18. ნესტლე    38. ბეკო                                   
19. შვარცკოფი   39. იტალფუდი 
20. ჰენკელი   40. ოუფენრევოლუშენ ჯორჯია 
    

• წყარო: „ეი–ჯი–ბი ნილსენ – საქართველო“ 
 



სარეკლამო ბაზრის ძირითადი 
მახასიათებლები 

• მონაცემების ნაკლებობა: 
• გამონაკლისს წარმოადგენს ტელევიზია; 
• მულტინაციონალური რეკლამის განმათავსებლები ზუსტ და გადამოწმებულ 

ინფორმაციას საჭიროებენ;  

• ბაზრის მნიშვნელოვანი მოთამაშეები: კონკურენციის ნაკლებობა 
• ჯენერალ მედია სატელევიზიო რეკლამის 70% განაგებს;  
• აუთდორ.ჯი  

• დაბალი ფასები: 
• სატელევიზიო რეკლამისათვის განკუთვნილი დაბალი ფასები შესაძლებლობას არ 

იძლევა სხვა მედია საშუალებებისათვის რეკლამიდან შემოსავლების მიღებისა;  
• სარეკლამო ბაზარი პატარა არის არსებული მედია სექტორის შესანარჩუნებლად;  
• დიდი მედია საშუალებებიც არ ითვლება მომგებიანად;  

• პოლიტიკური ზეგავლენა და ხელისუფლების ჩარევა  
• კერძო სექტორი: თვითცენზურის გარემო; 
• ბუნდოვანია ზღვარი კომპანიებსა და ხელისუფლებას შორის;  

• მესაკუთრეთა გამჭვირვალობის ნაკლებობა 
• კომპანიის მფლობელთა ხშირი ცვლილებები;  
• ოფშორული კომპანიები და ფორმალური ხელმძღვანელები;  





პოლიტიზირებული სარეკლამო 
ბაზარი  

• თავდაცვის ყოფილ მინისტრ დავით კეზერაშვილთან 
დაკავშირებული პირები აკონტროლებენ სარეკლამო ბაზრის 
დიდ ნაწილს;  

• არსებობს მთელი რიგი მინიშნებები, რომ კომპანიები თავს 
არიდებენ კრიტიკულ მედიასთან ასოცირებას; 
• კერძო სექტორში არსებობს თვითცენზურის გარემო;  
• თავისუფალი სარეკლამო შეთავაზებებზე უარის თქმა;  

• ხელისუფლების როლი 2012/2013 წლის არჩევნების წინ 
• ხელისუფლების მიერ რეკლამის ცალკეულ მედია 

საშუალებებში განთავსება (ტელევიზია, ტაბულა, 24 საათი) 
• საგაზეთო ჯიხურების მფლობელობა;  
• აუთდორ.ჯი - გარე რეკლამის დომინანტი მოთამაშე;  
 



 
წილები სატელევიზიო ბაზარზე  

 
წელი 2010 2011 (იანვარი–

სექტემბერი)  

არხი\ საბაზრო 

წილის % 

საბაზრო წილის 

% 

 რეკლამების გაყიდვების სახლი/კომენტარები   

“იმედი” 29.84% 31.56% „ჯენერალ მედია“ 

“რუსთავი 2” 29.18% 28.88% „ჯენერალ მედია“ 

სხვა 11.25% 10.14% ტელევიზორის სხვაგვარი გამოყენება (DVD, თამაშები და ა.შ) 

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 

“პირველი არხი“  

5.53% 4.49% „ჯენერალ მედია“ (2011 წლის აპრილის ჩათვლით) – შეზღუდვები 

რეკლამებზე 

სხვა უცხოური 4.39% 5.57% უცხოური   

საქართველო 3.80% 4.27% „ჯენერალ მედია“  

სხვა რუსული 2.62% 1.94% უცხოური   

„რეგიონ ტვ“ 2.36% 2.57% დაგეგმილია შერწყმა „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ არხთან 

„პირველი კავკასიურისა“  

„ევრიკა“ 2.08% 1.51% ლიცენზიას იყენებს საპატრიარქოს ტელევიზია – რეკლამები არ გადის  

„მზე“ 1.62% 1.34% „ჯენერალ მედია“  

 „კავკასია“ 1.61% 1.12% დამოუკიდებელი   

სხვა ქართული 1.33% 1.67% დამოუკიდებელი (მოიცავს რეგიონალურ არხებს)    

„აჭარის ტელევიზია“ 1.10% 1.07% სამთავრობო ტელევიზია – ყიდის სარეკლამო დროს   

„მაესტრო“ 0.88% 1.28% დამოუკიდებელი   

„პირველი სტერეო“ 0.84% 0.81% „ჯენერალ მედია“  

„მუზიკ ბოქსი“ 0.77% 0.57% დამოუკიდებელი   

„საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ 

– „მეორე არხი“  

0.50% 0.90% „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ – რეკლამები არ გადის   

„რეალ ტი–ვი“ 0.30% 0.31% „ჯენერალ მედია“  

წყარო: „ეი–ჯი–ბი ნილსენი“, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ კვლევა 

         . 



ზრდის პოტენციალი  

• ზრდის პოტენციალი  
– რეკლამის განმათავსებლები ხარჯავენ იმაზე 

ნაკლებს ვიდრე შესაძლოა დახარჯონ;  
– სატელევიზიო რეკლამის ფასები მნიშვნელოვნად 

ნაკლებია მეზობელ სომხეთსა და აზერბაიჯანის 
სახლემწიფოებთან შედარებით  

– სავსებით რეალურია საქართველოს სარეკლამო 
ბაზრის 20-დან 30%-ით ზრდა (თუ 
გავითვასლიწინებით ეკონომიკის წლიურ 5%-იან 
ზრდის მაჩვენებელს); 

– სავარაუდოა, რომ დამატებითი მონაცემების 
არსებობა ხელს შეუწყობს ზრდას და უფრო მეტი 
პროფესიონალური და კონკურენტული სექტორის 
შექმნას;  
 
 
 



დასკვნა  
• მაყურებელთა თაობაზე უფრო მეტი მონაცემები არის 

საჭირო კონკურენციისა და მდგრადი სარეკლამო და მედია 
გარემოს ხელშესაწყობად (ტელევიზია, რადიო, ონლაინ 
მედია); 

• საჭიროა დამოუკიდებელი მედია საშუალებებს შორის 
თანამშრომლობის გაძლიერება რეკლამების გაყიდვების 
კუთხით - ჯენერალ მედიას დომინანტური მდგომარების 
შესამცირებლად; 

• სექტორის გამსაზღვრელი უნდა იყოს საბაზრო პრინციპები 
და არა პოლიტიკა;  

• სავარაუდოა, რომ დამატებითი კონკურენცია და ნაკლები 
პოლიტიკური ჩარევა ხელს შეუწყობს ზრდას;   
- სახელმწიფო ორგანოების სარეკლამო დანახარჯები;  

• დისკუსია უნდა დაიწყოს ინტერესთა კონფლიქტის წესების 
გაუმჯობესების თაობაზე;  



 

 

დიდი მადლობა ყურადღებისათვის! 

 
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ 

 

 
 

 


