Studiu IREX: Mai multa libertate de exprimare pe fondul unei mass-media tot mai
concentrate

23.05.2013 / Pe parcursul anului
2012, mass-media din Moldova a înregistrat o u_oar cre_tere la capitolul
libertcii de exprimare _i al instituciilor de suport, dar niciun progres
vizibil în managementul presei ca afacere. Mai mult ca atât, transparenca
proprietcii mass-media a degradat mult fac de anul precedent.
Datele sunt oferite de
studiul „Indicele viabilitcii mass-media” (Media Sustainability Index, MSI), edicia
2013, editat de organizacia internacional non-profit IREX, în cooperare cu Agencia
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internacional (USAID).
Datorit aplicrii Legii
privind libertatea de exprimare, adoptate în 2010, situacia s-a îmbuntcit
pentru pres _i jurnali_ti, comparativ cu ceilalci ani. Totu_i, se pare c înc
nu toci judectorii cunosc prevederile acestei legi, iar multe autoritci
publice locale aleg s ignore sau s interpreteze distorsionat prevederile legii.

Profesionalismul
jurnalistic a fost apreciat de autorii studiului ca fiind în u_oar cre_tere,
într-o anumit msur _i datorit închiderii postului pro-comunist NIT TV. Au
rmas neschimbate îns defectele tradicionale ale presei moldovene_ti: goana
dup senzacionalism în cazul presei audiovizuale _i online, plagiatul _i
nerespectarea eticii jurnalistice în presa de toate genurile. Autocenzura înc
mai face parte din politica editorial a multor institucii de pres, fapt ce a
fost pus de experci pe seama legturilor cu politicul, factor care st _i la
baza proprietcii netransparente în mass-media. De altfel, transparenca
proprietcii mass-media a fost evaluat cu cele mai mici calificative din
întreg studiul, iar unul din expercii participanci i-a oferit acestui indicator
0 puncte.
În ce prive_te
audiovizualul public, studiul noteaz c reformele promise în 2010 nu au fost
duse la bun sfâr_it, iar faptul c Parlamentul înc nu a adoptat un nou Cod al
Audiovizualului a redus din potencialul progres al Moldovei în domeniul promovrii
unei independence reale a mass-media publice.
Dezvoltarea continu a
piecei audiovizualului a dus, pe de o parte, la liberalizarea acesteia _i la o
ofert mai divers pentru spectatori, iar pe de alt parte, a crescut actualitatea
problemei managementului viabil al presei ca afacere. În acest sens, autorii
studiului au evidenciat lipsa de viabilitate a instituciilor de pres mici,
care nu au un acces suficient la piaca de publicitate _i, din acest motiv, nu
pot face fac concurencei cu marii juctori cu acoperire nacional. În acela_i
timp, foarte pucine ziare _i posturi de radio _i TV urmresc studiile de
audienc, neexistând aproape nicio institucie care s-_i bazeze politica
editorial _i cea de vânzri pe cerincele spectatorului sau cititorului.
Cu un scor de 2,42
puncte din 4 posibile _i o cre_tere de 0,16 puncte fac de anul precedent, Moldova
se claseaz în grupul crilor cu pres aproape viabil, alturi de state precum
Croacia (2,44), Bosnia _i Hercegovina (2,03), Bulgaria (2,09), România (2,15),
Kosovo (2,46) _i Muntenegru (2,23). Comparativ cu alte cri din spaciul
post-sovietic (cum ar fi Rusia, Ucraina, Azerbaijan sau Belarus), dar _i din
Europa Central (Serbia, Macedonia) starea presei din Moldova este mai satisfctoare
_i mai aproape de statutul de pres viabil. Autorii studiului precizeaz c
niciuna din cele 21 de cri din Europa _i Eurasia studiate în aceast edicie nu
a atins nivelul de viabilitate (msurat cu scorul de 3-4), cele mai mari cote
aparcinând Croaciei _i Kosovo, iar cele mai mici – Turkmenistanului (0,44) _i
Uzbekistanului (0,69).
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Studiul privind Indicele viabilitcii mass-media (Media
Sustainability Index) este realizat anul de ctre IREX, începând cu anul 2001.
Cercetarea apreciaz _i analizeaz situacia mass-media din 21 de cri din
Europa _i Eurasia.
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