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Вториот Извештај на Прибе, од-
носно „Оценките и препораките 
на групата искусни експерти за 
прашања поврзани со владеење-

то на правото од 2017 година“, забеле-
жува дека „треба да се обрне внима-
ние на состојбата во која се наоѓаат 
печатените медиуми, затоа што 
бројот на национални дневни весници 
е мошне мал“ што според Извештајот „е 
потенцијална закана за слободните 
плуралистички медиуми“.

Високи претставници на Владата на 
РМ во неколку наврати повторуваат дека 
се размислува за некаков вид на помош од 
јавни фондови за да се одржат, пред сѐ, пе-
чатените медиуми како носители на еден 
значаен вид на новинарско известување 
што во сржта ја има грижата за јавниот ин-
терес и задоволувањето на правото на јав-
носта да знае.И од медиумската заедница 
постојано се слушаат барања за некаков 
вид на помош, што не е изненадување, со 
оглед на тешката финансиска ситуација во 
која се наоѓаат на неодржливиот пазар.

Пенетрацијата на интернет и потре-
сите што ги предизвика на медиумскиот 
пазар и професиите што зависат од тој 
пазар, особено деструкцијата на сите 
традиционални бизнис-модели од кои се 
финансираа традиционалните медиуми 
и новинарството што тие го практикуваа, 
му даваат дополнително значење на пра-

шањето за можноста за помош/субвен-
ционирање на медиумите и медиумското 
производство од јавни фондови, односно 
со парите на даночните обврзници.

Конечно, примерите како што се 
„Брегзит“,Претседателските избори во 
САД, подемот на популистичките поли-
тичари и движења ширум светот, како и 
однесувањето на голем број медиуми во 
Македонија и нивната улогана гласно-
говорници и промотери на политичката 
пропаганда на партијата на власт, по-
кажуваат дека, како никогаш порано, на 
граѓаните им е потребен тој вид на нови-
нарство што го негуваат традиционални-
те медиуми. Таквото новинарство, фоку-
сирано на јавниот интерес, единствено 
може во „информативниот шум“ на ин-
тернет да го обезбеди правото на јавнос-
та да знае и да биде информирана.

Овој текст нема намера да иденти-
фикува или да понуди нови бизнис мо-
дели што ќе ги заменат традиционални-
те бизнис модели засновани на продаж-
бата на рекламен простор.Текстов нема 
намера ни да даде јасни насоки или 
конкретни препораки за начинот на кој 
би се финансирале медиумите од јавни 
фондови или буџети.Намерата на овој 
текст е да отвори неколку прашања чии 
одговори во најголема мера ќе влијаат 
дали, како и од кои средства ќе се обез-
беди таквата поддршка.

ВОВЕД
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Во рамките на активностите за под-
готовка на овој документ, Центарот за 
развој на медиуми организираше и јавна 
дискусија, на 8 јуни 2018 година во Хотел 
„Бест Вестерн Турист“ во Скопје. На дис-
кусијата, ЦРМ ги покани своите ставови 
и гледишта за нацрт-документот да ги 
дадат и претставници на заинтересира-
ните страни – претставници на печате-
ните медиуми, граѓанските организации 
што работат во областа на медиумите, 
претставници на меѓународните органи-
зации што се присутни во Македонија, 
и претставници на носителите на одлу-

ки, односно на двете надлежни владини 
тела во областа на медиумите.

Овој документ е подготвен со поддрш-
ка на програмата „Цивика мобилитас“ 
наШвајцарската агенција за развој 
и соработка (СДЦ). Содржината на 
оваа публикација е единствена одговор-
ност на Центарот за развој на медиуми и 
на ниту еден начин не може да се смета 
дека ги одразува гледиштата на Цивика 
мобилитас, Швајцарската агенција за 
развој и соработка (SDC) или организа-
циите што ја спроведуваат.
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Новинарството низ целата исто-
рија на печатот главно е субвен-
ционирана дејност1. Субвенции-
те генерално доаѓаат одвнатре, 

односно сопствениците користат пари 
заработени од други деловни потфати, 
или, пред сѐ, заработката од продаж-
бата на рекламен простор за финанси-
рање на редакциите што се занимаваат 
со производство на „тврди вести“ (на 
англиски „hard news“, односно вести за 
политиката, економијата, надворешната 
политика, војни и криминал). Медиум-
ските компании се занимаваат, генерал-
но, со две деловни активности –бизнис 
на информирање и бизнис на реклами-
рање – при што продадениот тираж што 
директно зависел од содржината придо-
несувал со 10-20% а рекламирањето со 
80-90% од вкупните приходи. Денес тој 
сооднос е поместен сериозно во полза 

на заработката од тиражот до тој степен 
што, некаде од 2008-2009 година2 во ме-
диумската заедница, и во делот од ака-
демската заедница за кој медиумите и 
медиумските политики се основно поле 
на преокупација, и кај практичарите, 
преовладува ставот дека новинарството 
нема да може никогаш повеќе да се фи-
нансира од рекламирање. 

Главната причина е тоа што огласу-
вачите забрзано се селат кон интернет 
платформите – не нужно и кон инфор-
мативните медиуми на интернет – каде 
веќе се преселени разните видови на 
мали огласи, огласи за недвижности, 
оставајќи ги традиционалните медиуми, 
особено печатот, без огромен дел од по-
ранешната заработувачка од која се фи-
нансираше и новинарството.

1 Повеќе на оваа тема можете да најдете во извештајот „Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present” на Тоу центарот за диги-
тално новинарство (Tow Center for Digital Journalism) од САД, достапен на http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism-
adapting-to-the-present-2/#section-2-institutions

2 Барем од излегувањето на влијателната книга на Роберт Мекчесни (Robert McChesney) и Џон Николс (John Nichols) „The Death and Life 
of American Journalism: The Media Revolution that will Begin the World Again“, PublicAffairs, 2009

НОВИНАРСТВОТО КАКО 
СУБВЕНЦИОНИРАНА ДЕЈНОСТ
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И во Македонија печатените меди-
уми, а во голема мера и информативни-
те медиуми што објавуваат ексклузивно 
преку интернет, се соочуваат со пад на 
приходите од реклами, како и со се пого-
лемо учество на социјалните мрежи и го-
лемите глобални технолошки компании 
– примарно Фејсбук и Гугл – во вкупните 
трошења на дигитално рекламирање.

Вториот значаен потрес во медиум-
скиот еко систем се промените во навики-
те на публиката.Тие промени на навики-
те се видливи на неколку полиња.Прво, 
публиката сега има можност и самата да 
се вклучи во процесот на информирање 
преку можностите за интеракција што ги 
нудат новите платформи (блогови, со-
цијални мрежи) и како можности за креи-
рање кориснички содржини.

Публиката забрзано се сели на нови-
те онлајн платформи, со особено забр-
зан раст на пристап кон информации 
и вести преку мобилните уреди, затоа 
што во „24-часовниот циклус на инфор-
мирање“ ја интересира информациите 
да ги добие што е можно побрзо, без да 
чека печатот да се појави во киосците, и 
на информациите да им пристапи тогаш 
кога сака, каде што сака и на уред на кој 
што сака. Дополнително, изобилството 
на извори на информации и вести, бла-
годарение на интернет, што се достап-
ни бесплатно, резултира во ситуација 
во која, како што вели Лидија Полгрин 
(Lydia Polgreen), главен и одговорен 

уредник на „Хафингтон пост“ каде што 
премина од „Њујорк тајмс“, улогата на 
„Хафингтон пост“ во „... екосистемот е 
да биде новинска организација за луѓе 
што, отворено кажано, никогаш не 
би платиле за вести и не ни мислат 
дека вестите им се многу важни во 
животот“3.

Во таква ситуација, засилена со дра-
матичниот пад на тиражите што, доне-
каде, е амортизиран кај најголемите и 
највлијателни традиционални медиуми 
со глобален досег од претплатниците на 
нивните интернет-изданија, прашање-
то на кое треба да одговориме е дали 
идејата е дека некаква  форма на 
субвенционирање или помош од јав-
ните фондови треба да ги замени 
изгубените приходиод продажба на 
рекламен простор?Сметаме дека тоа 
е невозможно и за далеку побогати др-
жави и национални економии, а не за 
нашата слаба национална економија.
Во таа смисла, мора да бидеме свесни 
и дека средствата што ни стојат, или би 
можеле да ни стојат на располагање ќе 
бидат мошне ограничени. 

Уште помалку можат какви било суб-
венции да ја вратат публиката што веќе 
е преселена на дигиталните платформи 
на интернет.Најновиот извештај на Ин-
ститутот за проучување на новинарство-
то на Ројтерс – The Ditigal News Report 
20174– нуди интересна, иако помалку 
депресивна слика. Иако продажбата 

3 Изјавата е дадена на конференцијата „Иднината на весниците“ организирана од италијанскиот дневен весник „Ла стампа“ на 21 
јуни 2017 година во Торино. Видеото е достапно на линкот https://www.youtube.com/watch?v=inl7sm4jBic, (цитатот почнува во 
05:40 од видеото)

4 http://www.digitalnewsreport.org/
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на печатените изданија паѓа воречиси 
сите земји опфатени од истражување-
то, традиционалните медиуми генерал-
но успеваат да го компензираат тој пад 
на публиката со новата публика што ги 
следи нивните онлајн изданија. Секако, 
основниот проблем е како да се монети-
зира таа нова публика, што во моментов 
претставува потешкотија.

Состојбите во Македонија на тоа поле 
не се разликуваат многу од остатокот на 
светот, иако дополнително беа влошени 
во периодот на владеење на претходна-
та влада на ВМРО-ДПМНЕ.Дополнител-
но, како што забележаа и учесниците 
на јавната дискусија, Македонија има 
изразито ниска читателска култура, а 
македонските весници (но и книгоизда-
вателството, без оглед дали се работи 
за белетристика или публицистика) ни-
когаш немале особено високи тиражи. 
Тиражите постојано паѓаат5, со малку 
надеж дека е можен пресврт, што води и 
кон намалување на интересот на огласу-
вачите за рекламирање во печатот. При-
тоа, издавачите на печатени дневни и 
неделни весници и магазини, поради ни-
ската куповна моќ на населението, не се 
осмелуваат дел од растечките трошоци 
да ги покријат со зголемување на цената 
на весниците, која останува најниска во 

регионот6 (во 2011 година слични со Ср-
бија и Романија7), споредена и како ап-
солутна бројка и во споредба со цените 
на основните животни продукти како што 
се лебот и млекото. Оттаму, од евенту-
ална програма за субвенции за печате-
ните медиуми ќе се очекува и да ги суб-
венционира читателите на дневните 
весници преку одржување на ниската 
малопродажна цена, поради стравот 
дека секакво зголемување на цената до-
полнително ќе се одрази негативно и на 
веќе малите тиражи. 

Од друга страна, бројот на информа-
тивни интернет страници е огромен, за 
големината на достапниот пазар и пуб-
лика.Бесплатните вести ги има во огро-
мни количини што ако целта е да бидете 
информирани, интернет е навидум до-
волен, секако, со вкалкулирана загуба 
во квалитетот на информирањето.Ситу-
ацијата совршено ја илустрира поентата 
на Лидија Полгрин цитирана погоре.

Поради сето спомнато погоре, ставот 
дека печатот веќе нема иднина и дека 
веќе не е прашање дали, туку кога ќе 
исчезне, безмалку се смета за аксиомат-
ски.Тоа важи дури и за такви глобални 
играчи како што е „Њујорк тајмс“.При-
тоа, мора да се напомне дека кога гово-

5 Емпириски податоци за тиражите на македонските дневни весници скоро и да нема, поради фактот што тие најчесто беа третирани 
како најдобро чувана тајна на издавачите. Податоците што се објавуваат како законска обврска се однесуваат на печатениот 
тираж, податоци што редовно се соочуваат со сомнежот на упатените кои ги сметаат прикажаните бројки за нереални. За 
споредба со денешната ситуација во која сите пет активни дневни весници заедно печатат околу 40,000 примероци дневно, ја 
имаме информацијата дека згаснатиот дневен весник „Дневник“ во 2003 година достигнал продаден тираж и од над 100,000 
примероци.

6 Иако не постојат систематски истражувања, одредени медиуми во регионот пишувале за тоа прашање. За илустрација, проверете 
во статијата на онлајн магазинот „Форум“, „U Hrvatskoj najskuplje novine u regiji“, Forum.tm, 23 мај 2014 година, достапно на 
http://www.forum.tm/vijesti/u-hrvatskoj-najskuplje-novine-u-regiji-1829

7 Погледнете во статијата на порталот на РТВ Б-92, „Naše novine najjeftinije u regionu“, 26 april 2011 godina, B-92.net, достапно на 
страната https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=04&dd=26&nav_id=508592
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рат за исчезнувањето на печатот, никој 
не мисли дека тоа ќе значи исчезнување 
на весниците како институции, со свои 
редакции, традиција и стандарди, туку 
дека тие забрзано ќе се селат на интер-
нет. Во таа смисла, Франција и Шведска 
нудат директни субвенции за печатени-
те медиуми наменети за нови дигитални 
иницијативи и дигитализација на изда-
нијата. На конференцијата организира-
на од „Ла Стампа“спомната погоре, на 
панелот на менаџери, главниот извршен 
директор на Њујорк тајмс Марк Том-
сон вели дека сите стратегии за развој 
на весникот помалку или повеќе поаѓа-
ат од претпоставката дека приходите од 
печатеното издание ќе паднат на нула, 
како и дека „е совршено веројатно 
дека печатот целосно ќе исчезне“8.

Оттаму, второто значајно прашање 
што треба да го одговориме, значи, е 
дали треба да трошиме јавни пари 
за да одржуваме во живот техно-
лошки застарена платформа како 
што е печатот?Веројатноста дека 
трендот на гаснење на печатените днев-
ни весници ќе се сврти е мала, и не 
мислиме дека Македонија може да си 
дозволи ограничените јавни средства 
што би можела да ги издвои за помош 
за медиумите и новинарството да ги на-
сочи кон технолошка платформа која од 
денешен аспект изгледа застарена.

Извештајот на Прибе препорачува да 
се обезбеди помош за печатените меди-
уми со објаснување дека во македонија 

има премалку печатени медиуми, што 
негативно се одразува на медиумскиот 
плурализам.Сепак, според големината 
на пазарот (околу 560,000 домаќинства), 
и споредено со слични по големина па-
зари на најразвиените медиумски паза-
ри, излегува дека сегашните пет печате-
ни дневни весници најверојатно се и по-
веќе од тоа што пазар со таква големина 
може да издржи.

Новата медиумска економија врши 
огромен притисок врз традиционалните 
медиуми, особено врз печатот.Кратење-
то на, често, прохибитивно високите 
трошоци на печатење и дистрибуција се 
најбрзата опција да се амортизира загу-
бата на пазарот на рекламирање.Интер-
нет нуди можност за вршење на инфор-
мативна дејност со негување на тради-
ционалниот новинарски пристап што во 
старт ги елиминира таквите трошоци на 
печатење и дистрибуција.

Сопствениците се трудат да ги скра-
тат трошоците таму каде што можат.Ги 
менуваат форматите во кои се печатат, 
го стеснуваат регионот на дистрибуција.
Сепак, најчесто на удар први се редак-
циите и новинарските работни места. 
Загубите на новинарски работни места 
во традиционалните редакции, особено 
во печатените медиуми, на некои од раз-
виените медиумски пазари се страшни, 
и надминуваат 50 отсто во периодот од 
средината на претходната деценија до 
денес. Способноста на интернет да ги 
апсорбира новинарите што ги загубиле 

8 Изјавата е дадена на конференцијата „Иднината на весниците“ организирана од италијанскиот дневен весник „Ла стампа“ на 21 
јуни 2017 година во Торино. Видеото е достапно на линкот https://www.youtube.com/watch?v=vcBoGHSRhtM, (цитатот почнува 
во 02:45 од видеото)
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своите места во традиционалните меди-
уми изгледа слаба. Секако, тој овозможу-
ва, како што се случи во Македонија, но-
винари што ги напуштиле, или морале да 
ги напуштат, традиционалните редакции, 
да основаат сопствени информативни 
медиуми на интернет, иако тука се соочу-
ваат со непостоењето на докажан бизнис 
модел што ќе обезбеди одржливост, осо-
бено не на се позаситениот пазар. Како 
резултат, се наоѓаме во ситуација во која, 
иако се повеќе луѓе можат и се занимава-
ат со новинарство (или информирање на 
јавноста), се помал број од нив тоа може 
да го прави професионално, односно тоа 
да го работи за плата.

Од друга страна, новинарството, со 
своите традиционални вредности, стан-
дарди и приоди, е од суштинско значење 
за демократскиот развој. Случаите како 
референдумот за излегување на Вели-
ка Британија од ЕУ, Претседателските 
избори во САД во 2016 година и побе-
дата на Доналд Трамп, како и нашето 
искуство во времето на владеењето на 
претходната власт недвосмислено го 
покажува значењето на вистинското ин-
формирање во полза на интересите на 

јавноста и нејзиното право да знае како 
се трошат нејзините пари и како се врши 
јавната власт. 

Прашањето на кое треба да одгово-
риме, значи, е дали треба да троши-
ме јавни пари за зачувување на но-
винарски работни места, или за за-
чувување на новинарството сфате-
но како известување на јавноста за 
прашања од нејзин интересе и како 
задоволување на правото на јавнос-
та да знае?Oчигледно е дека скудните 
јавни фондови што евентуално би може-
ле да ги издвоиме (со оглед за потребата 
од интервенции во огромен број области 
од сите сфери на општествениот живот) 
за субвенционирање на медиумска или 
новинарска продукција мора да се рас-
пределуваат особено внимателно.Фоку-
сот мора да биде на зачувување на еден 
традиционален вид на новинарство пос-
ветено на јавниот интерес и правото на 
јавноста да знае, како и на оние форми 
на новинарска продукција кои највеќе 
страдаа во тековната криза – истражува-
чкото новинарство, локалното информи-
рање и другите форми на специјализи-
рано известување.
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Голем број земји од светот имаат 
системи за индиректно и директно 
субвенционирање на печатот9.

Индиректни субвенции, како што се 
повластените даночни стапки, ослобо-
дување од обврската за плаќање на по-
штенските услуги, или можноста јавните 
и државните тела да купуваат огласен 
простор поради обврската за јавни обја-
ви, постојат безмалку во сите држави, 
а постоеле (и постојат) дури и во САД, 
земја која вообичаено ја гледаме како 
најчист пример за пазарна регулација на 
медиумскиот сектор со најмала поддрш-
ка за медиумите од јавни фондови. 

Такви мерки на индиректна помош 
предлага и Извештајот на Прибе – пред 
сѐ во форма на повластени даночни 

стапки. Печатените медиуми во Маке-
донија, според член 30 од Законот за 
данокот на додадена вредност10, веќе 
„уживаат“ во повластена стапка на да-
нокот за додадена вредност – 5 наместо 
18 отсто. Прашањето дали повластена-
та даночна стапка дополнително да се 
намали или печатените медиуми да би-
дат целосно ослободени од обврската 
за плаќање на ДДВ е отворено и треба 
сериозно да се разгледа.

Една мерка, предложена во Норвеш-
ка во март 2017 година, во извештајот 
на Комисијата за разновидност на ме-
диумите до Министерството за култу-
ра, е привремено изземање на инфор-
мативните медиуми од обврската да 
ги плаќаат социјалните придонеси за 
своите вработени. 

9 За преглед на праксите на субвенционирање погледнете го документот за јавни политики на Лондонската школа за економија и поли-
тички науки Media Policy Brief 11 – Public Funding of Private Media, LSE Media Policy Project, March 2014, достапен на адресата http://
www.lse.ac.uk/media@lse/documents/MPP/LSE-MPP-Policy-Brief-11-Public-Funding-Private-Media.pdf. Добар преглед на праксите на 
субвенционирање во шест земји во светот – Финска, Франција, Германија, Италија, Велика Британија и САД – има во документот Public 
Support for the Media: A Six Country Overview of Indirect and Direct Subsidies, Reuters Institute for the Study of Journalism, August 2011, 
достапен на адресатаhttps://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-11/Public%20support%20for%20Media.pdf.  

10 Достапен на адресата http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0986/Zakon_za_DDV__Sl_vesnik_na_RM_br_189_od_14.10.2016.pdf

ДИРЕКТНИ или 
ИНДИРЕКТНИ СУБВЕНЦИИ
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Еден чест предлог што доаѓа од ме-
диумската заедница е ослободување на 
договорите за реклама од обврската за 
плаќање на ДДВ (или воведување на по-
властена стапка на данокот за додадена 
вредност за договорите за рекламирање, 
односно откуп на рекламен простор во 
медиумите).Претпоставката е дека то-
гаш огласувачите ќе бидат помотивира-
ни да трошат на купување на рекламен 
простор, при што корист ќе имаат и ме-
диумите.Таквиот предлог сметаме дека 
е спорен поради две причини.Првата 
причина е дека воопшто не се работи за 
медиумски субвенции, туку за субвенции 
за маркетиншките операции на комер-
цијалните компании, при што тешко ќе 
се утврди каков јавен интерес треба да 
се заштити или промовира преку такви-
те субвенции.Втората причина е што не 
гледаме како тоа може да помогне во 
прекинување на трендот на бегање на 
огласувачите од традиционалните ме-
диуми кон дигиталните платформи, кон 
технолошките компании и социјалните 
мрежи, и да се обнови нужната поврза-
ност на бизнисот на информирање со 
бизнисот на рекламирање.Односно, пос-
тои опасност таквиот тренд само да се 
забрза и да добие нов замав, на штета 
на буџетските приходи.

Ослободувањето од обврската за 
плаќање на поштенските услуги е друг 
дел од системот на индиректни субвен-
ции .Колкав би бил ефектот од таквото 
ослободување е отворено прашање, 
затоа што претплатата, освен од држав-
ни институции (како уште еден вид на 
скриено субвенционирање што го ко-
ристеше претходната власт), не е ши-

роко раширена пракса во македонската 
читателска публика.Тешко еда се оче-
кува промена во таа насока, имајќи ги 
предвид паѓачките тиражи и недостигот 
на традиција кај населението да се пре-
тплатува на дневни весници.

Задолжителните јавни објави (јавни 
повици, тендери, конкурси, објави на пис-
мена, судски, извршителски и нотарски 
документи и сл.) постојат и во Република  
Македонија. Бегло разгледување и бро-
ење на јавните објави и комерцијалните 
реклами во постоечките дневни весници 
укажува дека првите, во моментов, се 
најзначаен извор на приходи за дневни-
те весници. Сметаме дека една од при-
чините за инсистирањето на одржување 
на печатените изданија на дневните ве-
сници е токму фактот што, во услови на 
се помали тиражи и сепосиромашен ог-
ласувачки пазар, задолжителните јавни 
објави се единствениот сигурен извор на 
финансии, а без печатеното издание, из-
давачите би ја отсекле приходна линија. 

Задолжителните јавни објави ги сле-
ди негативно мислење, затоа што ми-
натата власт (а од такви обвиненија не 
беа ослободени ни претходните влади) 
и нив ги злоупотребуваше како дел од 
системот на скриено субвенционирање, 
преку насочување, без критериуми или 
каква било транспарентност, кон прија-
телски настроените медиуми.Тие, сека-
ко, со себе го носат и прашањето на се-
лекција на печатените медиуми во кои 
ќе се купува огласен простор за нивно 
објавување и можноста за фаворизи-
рање на одредени печатени медиуми за 
сметка на други.
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Минатата власт спроведуваше цел 
систем на скриени субвенции со кој до-
минираше тн. „владино рекламирање“, 
каде владата се јавуваше како купувач 
на рекламно време и простор, при што 
основен критериум за избор на меди-
умите во кои ќе се емитуваат или печа-
тат владините реклами беше блискоста 
на уредувачката политика со политиките 
на владата. Втор значаен извор на „скри-
ени субвенции“ беше обезбедување на 
лукративни договори за сопствениците 
на медиумите, преку јавни тендери за 
вршење на јавни работи, при што од нив 
се очекуваше дел од парите да ги пре-
насочат, како внатрешни субвенции, кон 
медиумите и редакциите, во замена за 
позитивна промоција на владината про-
паганда. Одлуката на сегашната влада 
да прекине со какви било форми на ку-
пување на рекламен простор во меди-
умите е чекор во позитивна насока, иако 
медиумите го чувствуваат отсуството на 
тие пари кои претставуваа значаен дел 
од достапните рекламни приходи. 

Генерално, индиректните субвенции 
во форма на повластени даночни стапки, 
ослободување од обврската за плаќање 
на поштенските услуги или задолжител-
ните јавни објави се прифатливи и до-
бродојдени како можност за субвенцио-
нирање на печатените медиуми.Првите 
две се особено прифатливи, затоа што се 
применуваат универзално, за сите меди-
уми, што во старт ги исклучува можности-
те за манипулација или нивно користење 
како средство за притисок врз медиуми-

те или за стекнување на нивната накло-
ност. На прашањето на задолжителните 
јавни објави, од друга страна, мора да 
му се пристапи внимателно, со развој на 
постапки што ќе овозможат фер и транс-
парентен избор на медиумите во кои ќе 
се купува огласен простор за нивно обја-
вување, слично или идентично како и за 
прашањето на „владиното рекламирање“, 
за да се избегнат традиционалните начи-
ни на нивна злоупотреба. 

Различни држави нудат и помош во 
дистрибуцијата и транспортот (Фран-
ција), набавка на хартија, фондови за 
иновации и модернизација на редакции-
те и слично.Покрај индиректните субвен-
ции, во повеќе европски држави постојат 
и програми за директни субвенции за 
медиумската продукција.Норвешка, која 
има една од најразвиените програми 
за помош на медиумите, дава директни 
субвенции за вторите по големина вес-
ници во сите поголеми градови.Повеќе 
држави, како што е Финска, даваат ди-
ректна помош за медиумите на јазиците 
на малцинствата. Франција, покрај по-
мошта во дистрибуцијата, финансира и 
програми за иновативност и дигитални 
иницијативе во редакциите, а исто така 
има програма за помош на медиумите 
што објавуваат онлајн. Помошта често 
директно е наменета за спречување на 
исчезнувањето на печатените медиуми 
и обезбедување на медиумски плурали-
зам, нешто што е особено значајно во 
денешното време на најголемата криза 
на печатените медиуми во историјата.
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Прашањето на субвенции за меди-
умите главно се однесува на пе-
чатените медиуми кои се соочу-
ваат со најголем егзистенцијален 

ризик.Иако влијанието на новите дигитал-
ни платформи врз телевизијата не е многу 
помало, вклучително и падот на уделот од 
достапните рекламни буџети што одат на 
телевизија, прашањето на субвенциони-
рање за радиодифузните медиуми воопш-
то не се ни поставува.

Постојат повеќе причини за таквиот 
став.Првиот и основен е, во европските 
медиумски системи вообичаено се суб-
венционираат јавните радиодифузни сер-
виси со пари на граѓаните, без оглед дали 
во форма на специфична давачка за таа 
намена од видот на радиодифузната так-
са која постоеше во Македонија или како 
ставка од државниот буџет.Субвенциите 
за јавниот радиодифузен сервис, намене-
ти за задоволување на програмските пот-
реби на граѓаните во старт ги исклучуваат 
можностите за сите форми на директно 
субвенционирање на комерцијалните ра-
диодифузери.

Втората причина е што, според широ-
ко прифатеното мислење, телевизијата 
се наоѓа во своето „второ златно доба“ на 
извонредно квалитетна играна продукција 
која повеќекратно се исплатува. Исто така, 
телевизијата засега најдобро се опира на 
влијанието на интернет во смисла на уда-
рот врз традиционалниот бизнис-модел на 
финансирање преку продажба на рекла-
мен простор.Тоа, секако, не важи за маке-
донскиот сиромашен, а сепак повеќекрат-
но презаситен радиодифузен пазар.

За комерцијалните радиодифузери 
може да се одвојат средства за субвенцио-
нирање, но генерално само за специфич-
ни видови на програма (најчесто програми 
на јазиците на националните малцинства), 
ако таквите програми им се наметнати 
како обврска.Во некои држави, особено во 
радиодифузијата на локално ниво, и ради-
одифузерите имаат пристап до јавни фон-
дови за поттикнување на медиумски плу-
рализам, или фондови за производство на 
програми од јавен интерес (втората форма 
постоеше и во Македонија, но беше укина-
та поради бројни злоупотреби).

ПЕЧАТ, РАДИОДИФУЗИЈА 
И ИНТЕРНЕТ



БеЛеШкА ЗА кРеиРАЊе нА ЈАВнА поЛиТикА 
ЗА СуБВенЦиониРАЊе нА МеДиуМиТе и ноВинАРСТВоТо

Центар за развој на медиуми I www.mdc.org.mk Центар за развој на медиуми I www.mdc.org.mk

16

Радиодифузните медиуми, односно 
телевизиските емитери, имаат одреден 
пристап и до јавните фондови за фи-
нансирање на играна или документарна 
аудиовизуелна продукција, каде што се 
натпреваруваат со продуцентските ком-
пании.Таквите фондови треба да оста-
нат отворени и за радиодифузерите, но 
со сосема јасни критериуми за што точно 
можат да се користат таквите средства.

Прекинувањето на праксите на мина-
тата влада за помалку или повеќе скри-
ени субвенции, пред се, за телевизиите, 
веќе придонесува за консолидирање на 
македонскиот радиодифузен пазар пре-
ку затворање на медиуми. Во таа смисла, 
сметаме дека какви било субвенции за 
радиодифузните медиуми, пред целос-
но консолидирање на пазарот и негово 
димензионирање на достапните комер-
цијални приходи, примарно во форма на 
приходи од продажба на рекламно вре-

ме, се неприфатливи затоа што можат 
само да придонесат за продолжување 
на инаку неодржливата ситуација. 

Што се однесува до информатив-
ните медиуми што објавуваат исклучи-
во на интернет, мора да го имаме пред 
очи фактот дека денес превладува ми-
слењето дека интернет е иднината на 
новинарското информирање. Интернет, 
истовремено, е главниот канал кон кој се 
селат новинарите и медиумските профе-
сионалци поттикнати на таквата селидба 
од тековната криза на печатот. Оттаму, 
информативните медиуми на интернет 
не треба да бидат исклучени од можнос-
та за пристап до такви форми на субвен-
ционирање од јавни фондови за кои ќе 
се договориме дека треба да постојат 
во Македонија, за да се обезбеди дека 
јавноста ќе има пристап до квалитетно 
новинарско информирање за прашања 
од нејзин интерес.
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Неспорен факт е дека новинар-
ството и печатените медиуми, 
како традиционални носители 
на најквалитетното новинарство 

што во својот фокус го има интересот на 
јавноста да знае како се трошат пари-
те на граѓаните и како се врши јавната 
власт, се во криза. 

Промените во медиумскиот еко-сис-
тем што со себе ги донесе новата диги-
тална ера на интернет и мобилните тех-
нологии значат, покрај многуте позитив-
ни аспекти на таквите промени, и дека 
новинарството нема повеќе да може да 
се финансира од продажба на рекламен 
простор.

Истовремено, демократизацијата на 
информирањето на јавноста како дејност 
значи дека, иако се повеќе луѓе се зани-
маваат со информирање (не нужно со но-
винарско информирање), малкумина ќе 
можат тоа да го прават професионално, 
односно, за тоа да добиваат плата.

Субвенционирањето со јавни пари на 
таквиот вид на новинарство посветено 
на јавниот интерес и на правото на јав-
носта да знае е повеќе од потреба, за-
тоа што серија настани во светот (Брег-
зит, Претседателските избори во САД во 
2016 година, растот на популистичките 
политичари и движења) покажуваат кол-
ку таквото новинарство е значајно и кол-
ку е значајно да ја помогнеме неговата 
егзистенција. 

Оттаму, при разгледувањето на мож-
носта за воспоствување на систем за 
субвенционирање на медиумите, треба 
особено внимание да обрнеме на след-
ните аспекти:

- Индиректните субвенции во форма на 
даночни олеснувања се добредојдени, 
потребни и пожелни, затоа што тие не 
се дискриминаторни и се однесуваат на 
сите играчи на пазарот подеднакво, што 
значи дека не влијаат на дополнителна 
дисторзија на пазарот;

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
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- Задолжителните јавни објави, од своја 
страна, иако се потреба за печатените 
медиуми што се уште се активни, го но-
сат со себе потенцијалот за злоупотре-
ба, треба внимателно да се разгледаат 
во насока на наоѓање на инструменти 
што ќе ги спречат таквите злоупотреби, 
односно, преференцијално распределу-
вање на договорите за нивно објавување 
за одредени медиуми;

- Каква било програма за директни суб-
венции треба да се фокусира не на 
одржување на застарените технолошки 
платформи во живот (колку и да е болна 
нивната загуба, во смисла на изгубена 
традиција) туку на зачувување на оние 
видови на новинарство што се потребни 
во демократскиот развој на секое опш-
тество – „тврди вести“, истражувачко но-
винарство, локално информирање, итн. 
Имено, фокусот треба да биде на про-
дукцијата на потребните содржини што 
задоволуваат некаква форма на јавниот 
интерес, а не на платформите за објаву-
вање. Оттаму, таквите програми треба да 
се отворени и за оние онлајн медиуми 
посветени на таквото новинарство.

- Програмите за субвенционирање треба 
да помогнат, а не да бидат единствен 
извор на приходи за медиумите. Оттаму, 
нивната цел не треба да биде да ги заме-

нат изгубените приходи од рекламирање. 
Нивната дистрибуција, во земја што може 
да си дозволи само скудни средства за 
таа намена, мора да биде правено со ог-
ромно внимание за тие да бидат ефектив-
ни и целисходни.

- Какви било програми за субвенциони-
рање на радиодифузни/аудиовизуелни 
медиуми се непожелни, барем до оној 
момент до кога не можеме да бидеме ре-
лативно сигурни дека на пазарот функ-
ционираат толку радиодифузери колку 
што тој може да издржи. Во сегашните 
услови, секакви пари што влегуваат од 
непазарни извори (надвор од бизнисот 
на продажба на рекламен простор) само 
ја одржуваат и продолжуваат сериозно 
неодржливата состојба на радиодифуз-
ниот пазар.

- Македонското општество е шаренолико, 
со многубројни интересни групи и заед-
ници по повеќе основи. Оттаму, а со ог-
лед на традицијата на субвенционирање 
на јавната радиодифузија и на нејзината 
улога во задоволувањето на различните 
информативни, образовни, културни и 
програмски потреби, мора да се погри-
жиме за соодветно финансирање на јав-
ниот радиодифузен сервис како примар-
на цел за напорите за јавна поддршка за 
радиодифузните медиуми.
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Во рамките на активностите за 
подготовка на овој документ, Цен-
тарот за развој на медиуми орга-
низираше и јавна дискусија, на 8 

јуни 2018 година во Хотел „Бест Вестерн 
Турист“ во Скопје. На дискусијата, ЦРМ 
ги покани своите ставови и гледишта за 
нацрт-документот да ги дадат и претста-
вници на заинтересираните страни – 
претставници на печатените медиуми, 
граѓанските организации што работат во 
областа на медиумите, претставници на 
меѓународните организации што се при-
сутни во Македонија, и претставници на 
носителите на одлуки, односно на двете 
надлежни владини тела во областа на 
медиумите – Министерството за инфор-
матичко општество и администрација и 
Секторот за комуникации, отчетност и 
транспарентност. 

Присутните на средбата се согласија 
дека доброто новинарство треба да се 
плати, а дека состојбите на македонски-
от пазар, кој е премал за да може да се 
потпира само на пазарните законитости, 

ја наложуваат потребата од помош за 
медиумите што го негуваат сериозното 
новинарство.

Повеќе учесници го повторија ставот 
дека, иако медиумите се бизнис, сепак 
не се работи за „гранапи“, со оглед на 
општествената одговорност што ја има-
ат, и дека поради тоа мора да се обез-
бедат еднакви услови за сите актери на 
пазарот, за потоа пазарот да може да 
„одлучи“ кој ќе опстане а кој не. 

Учесниците ги повторија лошите ис-
куства со поранешните програми за суб-
венционирање на печатени медиуми (по-
следната таква програма беше укината 
во 2002 година), кои, според нив, биле 
„теледиригирани“ односно добитниците 
на помош биле познати однапред, без 
какви било критериуми. Тие се навратија 
и на начинот на кој претходната власт 
на ВМРО-ДПМНЕ ги злоупотребуваше 
јавните пари за да обезбеди меиумска 
поддршка за своите пропагандни актив-
ности и политики.

АНЕКС 1: 
Јавна дискусија 

за Нацрт-документот 
за јавни политики
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Учесниците посочија на разлики-
те помеѓу американскиот и европскиот 
пристап кон субвенционирањетто на 
медиуми, нагласувајќи дека формите на 
директно субвенционирање се далеку 
пораширени во европските земји, и дека 
нашите политики генерално треба да се 
водат по европските искуства.

Учесниците ги спомнаа и лошите чи-
тачки навики на македонските граѓани, 
кои многу малку читаат.Дополнително, 
укажаа на фактот дека ситуацијата на 
интернет е најверојатно и полоша, затоа 
што од времето поминато на интернет, и 
особено на социјалните медиуми, сосе-
ма малку е посветено на конзумирање 
на содржини произведени од традицио-
налното новинарство и на јавниот инте-
рес во целина.

Според учесниците, потребен е по-
инаков однос од страната на државата 
кон јавниот интерес.Првенствено, тоа 
значи дека државата треба да определи 
кој ќе биде јавниот интерес што ќе тре-
ба да го штитат или задоволуваат меди-
умите, и врз основа на таа одлука да ги 
дефинира критериумите за распределба 
на достапните фондови.Исто така, ја по-
сочија потребата за основање на фонд 
за истражувачко новинарство, кое меди-
умите генерално не можат да го поддр-
жат сами за себе.

Дел од учесниците го спомнаа пра-
шањето на фондовите на странските 
донатори поради форсирањето на одре-
дени медиуми или типови на продукција 
на содржини.Сепак, убедени се дека 
„една одговорна власт што се залага за 

транспарентност и сака критика“, треба 
и може да предвиди политики што ќе ги 
земат предвид и таквите фондови.

Претставникот на новооснованото 
Здружение на печатени медиуми, кое 
опфаќа петнаесетина изданија и ги над-
минува постоечките политички и етнички 
поделби во земјата, ја претстави и ини-
цијативата на здружението со барање до 
Владата на РМ за обновување на про-
грамата за поддршка на печатените ме-
диуми. Нивното барање, освен неколку 
форми на индиректна поддршка, односно 
ослободување од даночните обврски и ос-
лободување од обврската за плаќање на 
социјалните придонеси и за нововрабо-
тени новинари и за новинарите што веќе 
работат во печатените медиуми, бараат и 
директна помош, односно помош поврза-
на со производството на весниците. 

Посочувајќи дека берзанската цена на 
хартијата расте и се очекува до крај на го-
дината да порасне за цели 30% во однос 
на јануари 2018 година, од Здружението 
бараат поддршка во форма на покривање 
на 50% од трошоците за набавка на хар-
тија, како на трошоците на продажба и 
дистрибуција на печатените весници и ма-
газини. Едно од барањата на Здружение-
то е Владата да обезбеди дека сите пре-
тпријатија и корпорации во кои државата 
поседува удел од сопственоста, ќе одвојат 
10 проценти од своите буџети за огласу-
вање што ќе одат за купување на рекла-
мен простор во печатените медиуми.

Некои учесници во дискусијата го по-
ставија прашањето дали треба воопшто 
да се размислува за старите платфор-
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ми, како што е печатот, наместо да се 
фокусираме примарно на тоа кој и каков 
јавен интерес ќе треба да постигнеме 
преку субвенционирањето.Истовреме-
но, посочија дека пред носењето на од-
луките дали и каква програма за помош 
на медиумите и новинарството ќе биде 
воспоставена, треба да се направи се-
риозно истражување на актуелната со-
стојба за да се соберат податоци кои ќе 
помогнат во идентификацијата на прио-
ритетните области на интервенција.

Сите учесници во јавната дискусија 
се согласни дека прашањето на почи-
тувањето на новинарските стандарди и 
постоечките системи за саморегулација 
треба да бидат задолжителен дел од 
критериумите за одлучување за распре-
делувањето на евентуалните фондови 
за поддршка на медиумите и новинар-
ската продукција.
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The Second Priebe Report, that 
is, the “Assessment and recom-
mendations of the Senior Experts’ 
Group on systemic Rule of Law is-

sues 2017”, published in September 2017, 
notes that “the situation in print media 
should be addressed as the number of na-
tional newspapers is very low” which, ac-
cording to the report is “... a potential threat 
to a free and pluralistic media”.

High-ranking representatives of the Gov-
ernment of Macedonia have repeated, on 
several occasions, that they were consider-
ing some form of assistance, funded from 
public funds, primarily to print media as 
carriers of an important form of journalistic 
reporting focused on the public interest and 
the right of the public to know the truth.  The 
media community continuously voices de-
mads for some form of assistance, which is 
hardly a surprise knowing the difficult finan-
cial situation on the unsustainable market.

The growth of internet and the turbu-
lence it caused in the media market and 

professions depending on the health of 
that market, especially the destruction of 
all traditional business-models used to fi-
nance that traditional media and the jour-
nalism they practices, invest additional 
significance to the question of possible 
assistance, in the form of public subsidies 
for media and media production by the 
tax-payers. 

Ultimately, the examples of “Brexit” (the 
referendum on Great Britain’s exit from EU), 
the 2016 Presidential Elections in the U.S., 
the rise of populist movements and politics, 
as well as the well documented behaviour 
of a significant number of Macedonian me-
dia and the role they played as mouth-piec-
es and promoters of ruling party’s political 
propaganda in Macedonia indicate that, like 
never before, the citizens need that form of 
journalism established and pursued by the 
traditional media. That form of journalism 
that is focused on the public interest can 
solely secure, in the prevailing “information 
noise” on the internet, the right of the public 
to know and be informed. 

INTRODUCTION

JUNE 2018, SkOPJE
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This text doesn’t intend to identify or offer 
new business-models that would somehow 
replaced the traditional, advertising based 
business-model. Neither it aims to issues 
some clear instructions or recommendations 
regarding the future fi nancing of media with 
public money. It intends, however, the raise 
a number of questions the answers to which 
should help us determine how and from what 
sources shall we provide such a support.

The process of preparation of this docu-
ment included an organisation of a public 
discussion, held on June 8, 2018 at the 
“Best Western Tourist” Hotel in Skopje. 
MDC invited to the discussion representa-
tives of the stakeholders – representatives 
of print and online media, CSOs working in 
the area of media, international organisa-

tions that maintain presence in Macedonia, 
decision making bodies, that is, representa-
tives of two Government institutions directly 
charged with matters related to media poli-
cies - to present their views and positions 
on the issues presented in the draft and on 
the generall issue of media subsidies. 

This document was prepared with sup-
port by the Civica Mobilitas programme of 
the Swiss Agency for Development and Co-
operation (SDC). The contents of this publi-
cation is the sole responsibility of the Media 
Development Centre and shall be not un-
derstood, in any way or fashion, to be rep-
resentative of the views of Civica Mobilitas, 
the Swiss Agency for Development and Co-
operation (SDC) or the organisations that 
implement the programme.
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Throughout its history, journalism 
has been extensively subsidized 
activity1. The subsidies are mainly 
internal, that is, the owners use the 

money made in other ventures - primarily 
money earned from sales of advertising 
space - to finance editorial offices that pro-
duce the “hard news” on politics, economy, 
foreign affairs, war and crime). The me-
dia companies work, roughly speaking, 
in two businesses - the business of news 
and business of advertising - with sales of 
copy that directly depended on the actual 
contents on offer contributed with about 
10-20% of the total income earned, while 
advertising contributed the remaining 80-
90% of the earnings.  Today, that ratio has 
moved seriously in favour of earnings from 
sold circulation to the extent that, starting 
sometimes in 2008 or 20092, there is a 
predominant view in the media community 
and the part of the academic community 
focused on media and media policies that 
journalism will never again be financed 
from sales of advertising space. 

The main reason lies in the fact that 
advertisers rapidly move to the online plat-
forms – not necessarily to the news media 
on the internet – including classified and re-
al-estate ads, depriving the traditional media 
and print media in particular of a significant 
proportion of their past earnings used to fi-
nance, among other things, their journalism. 

In Macedonia, too, print media and, to a 
great extent, the online-native news media, 
face a fall of advertising revenues and the 
growing domination of social networks and 
global tech companies - above all Facebook 
and Google - in total digital advertising.

Another important influence of the in-
ternet relates to changing audience hab-
its. Those changes are evident in several 
areas.  First of all, the audience now can 
get involved the the process of reporting 
of news and public information through the 
new platforms (blogs, social networks) and 
opportunities for interaction and creation of 
user-generated contents they offer. 

JOURNALISM AS 
SUBSIDISED ACTIVITY

1 More information on this topic is available in the report „Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present”, Tow Center for Digital Journalism, 
available on URL http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism-adapting-to-the-present-2/#section-2-institutions 

2 The start of that discussion goes back at least to the publication of the influential book “The Death and Life of American Journalism: The Media 
Revolution that will Begin the World Again”, by Robert McChesney and John Nichols, PublicAffairs, 2009.
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The audience rapidly moves to the new 
online platforms. Especially rapit has been 
the growth  of access to news and informa-
tion through mobile devices, having in mind 
the fact that in the 24-hour news cycle, the 
audience is interested to get the information 
as soon as possible, without having to wait 
for the press to arrive to the news agents, 
and to access information and contents 
where they want, when they want and on 
the preferred device. In addition, the abun-
dance of news sources available for free 
on the internet has resulted in a situation in 
which, according to Lydia Polgreen, Editor-
in-Chief of the Huffi ngton Post (she moved 
there from The New York Times, the role of 
the Huffi ngton Post in the “…media ecosys-
tem is to be a news organisation for people 
who, frankly, would never pay for news and 
don’t see the news all that important”3. 

In such a situation, augmented by the 
dramatic declines of sold corculation - 
countered somewhat for the biggest and 
most infl uential traditional media with glob-
al reach by the online subscriptions, the 
question we need to asnwer the question 
if the idea is to use some for or public 
subsidies to replace the lost advertising 
revenues? We fi nd that impossible goal for 
far wealthier states and national economies 
than Macedonian weak economy. We also 
need to be aware of the very limited nature 
of available funds.  

There are also no subsidies that could 
make the audience that moved to online 
platforms return to the print media. The lat-
est Digital News Report 20174, prepared by 
the Reuters Institute for Study of Journal-
ism offers an interesting, albeit slighly de-
pressive picture.  Although the sale of print 
copy declines in almost all of the 30 plus 
countries covered by the report, the tradi-
tional media in general manage to com-
pensate the audience decline with the new 
audience that follows their online editions.  
Naturally, the main problem of diffi cult mon-
etisation of that new audience remains.

The situation is not much different in 
Macedonia. In fact, it further deteriorated 
during the reign of previous government 
of VMRO-DPMNE. In addition, as noted 
by the participants in the public discus-
sion, Macedonia has no developed culture 
of reading and Macedonian newspaper 
(just like book publishing, fi ction and non-
fi ction) never boasted any signifi cant cir-
culation. Circulation, in fact, is constantly 
declining5, with little hope for possible turn 
in the other direction, leading to reduced 
interest of advertisers for media buying in 
the press.  At the same time, publishers 
don’t even dare, due to the low purchase 
power of the population, to cover the grow-
ing costs of publishing with increased re-
tail prices for their newspapers or maga-
zines (they remain among lowest in the 

3 The statement was taken from Polgreen’s speech at the “Future of Newspapers” Conference, organized by the Italian daily La Stampa on June 
21, 2017, in Torino. The video of the editors’ panel is available on URL https://www.youtube.com/watch?v=inl7sm4jBic, (the quoted segment 
starts at 05:40)

4 http://www.digitalnewsreport.org/ 
5 There is little, if any, hard data on circulation of Macedonian dailies, due to the fact that it was commonly treated as top secret issue by the 

publishers. The dailies are legally obligated and do publish their print circulation figures in their mastheads, and even those figures are 
suspect and, according to some experts and business insiders, unrealistic. We could compare the situation today when all five active daily 
newspapers print a total of about 40,000 copies daily with the information that the now defunct “Dnevnik” daily has sold over 100,000 copies 
daily in 2003. 
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region6 (in 2011, prices of press were simi-
lar in Serbia and Romania7), both as an 
absolute number and compared to prices 
of other bear necessities like bread and 
milk.  Therefore, any future programme of 
press subsidies will be expected to sub-
sidize the readers of daily newspapers 
through maintenance of low retail pric-
es, because of the fear that any increase 
of prices of copy will have negative effect 
on already low circulation figures.  

On the other hand, there is a huge num-
ber of online newssites, compared with 
the size of available market and audience. 
Free news is abundant in quantities that al-
low one to be fully informed by the internet 
alone, of course, with the calculated loss of 
quality of information. The current situation 
is a perfect illustration for the point made by 
Lydia Polgreen quoted above. 

All of the above taken into consider-
ation, it is hardly surprising that the view 
is now almost axiomatic that print newspa-
pers have no future and that the question 
is not if, but when it will disappear. That is 
true even for major global players like The 
New York Times. Here, we should note that 
when talking about disappearance of the 
press, nobody talks about disappearance of 
papers as institutions with newsrooms and 
editorial offices, tradition and standards, 
but that they will rapidly move online.  In 
that sense, France and Sweden actually 
offer direct subsidies for the print media in-

tended for development of new digital initia-
tives and digitalisation of their publications. 
At the same conference organized by La 
Stampa, in the CEO’s panel discussion, the 
CEO of The New York Times Mark Thomp-
son said that all strategic plans of the paper 
start, more or less, from the position that 
the earnings generated by the print edition 
of the paper will drop to zero at some point 
of time and that it was “perfectly likely that 
the press will disappear alltogether”8. 

Therefore, another important question 
that we need to answer is whether it is pru-
dent to spend public funds to keep afloat 
an outdated technological platform like 
the printed press? The likelihood that the 
trend of shutting down of print newspa-
pers will turn is low and we don’t think that 
Macedonia can afford to spend the limited fi-
nances avalable as assistance to media and 
journalism on a platform that in the contem-
porary context seems to be totally outdated.  

The Priebe Report recommends that 
assistance to the print media needs to be 
provided with explanation that Macedonia 
has few print media, with negative effect on 
media pluralism. On the other hand, if we 
take into consideration the size of the mar-
ket (about 560,000 households) and com-
pare it with markets of similar size in the 
most developed media markets, it turns out 
that the exising five print daily newspapers 
are actually more that a market of that size 
could sustain. 

6 Although there have been no systematic research, some media in the region have reported on that issue. As an illustration, check the article of 
the Croatian online magazine “Forum”, “U Hrvatskoj najskuplje novine u regiji“, Forum.tm, of May 23, 2014, available at http://www.forum.
tm/vijesti/u-hrvatskoj-najskuplje-novine-u-regiji-1829 (in Croatian) 

7 See the article published by B-92 portal, “Naše novine najjeftinije u regionu“, of April 26, 2011, B-92.net, available on URL https://www.b92.net/
biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=04&dd=26&nav_id=508592 (in Serbian)

8 The statement is quoting from Thompson’s speech in the “Future of Newspapers” conference, organized by the Italian daily La Stampa, June 21, 
2017, Torino. The video is available on URL https://www.youtube.com/watch?v=vcBoGHSRhtM, (quoted segment starts at 02:45)  
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The new media economy puts huge 
pressure on the traditional media, espe-
cially the print media. The cutting of the of-
ten prohibitively high costs of printing and 
distribution remain the quickest option to 
compensated the losses in the advertising 
market.  Internet is of help, since it offers 
the possibility to inform the public relying on 
traditional journalist approach while elimi-
nating the costs of printing and distribution.

The owners look to cut costs wherever 
possible.  They change the formats of their 
papers from broadsheets to smaller, tabloid 
formats, they reduce regions of distribu-
tion, etc. It is, however, the editorial offi ces 
and journalistic jobs that are fi rst to suffer 
cost-cutting efforts. The loss of journalistic 
positions in traditional media, especially the 
press, in some developed media markets 
are truly horrendous, over 50 percent over 
the period from mid-2000’s to this day. The 
ability of the internet to absorb the journal-
ists that lost their jobs in traditional media 
seems weak at the moment. On the other 
hand, the online domain allows, and it hap-
pened in Macedonia, the journalists that left 
or were forced to leave traditional editorial 
offi ces to establish their own newsmedia 
online, in spite of the fact that they face the 
problem of uncertain unproven business 
models that would ensure their sustainabil-
ity in the increasingly oversaturated market. 
As a result, we fi nd ourselves in a situation 
in which while increasingly more people can 
and do journalism (or inform the public), 

less and less of them can do that profes-
sionally, that is, to do it as a sallaried job. 

Journalism and its traditional values, 
standards and approaches, on the other 
hand, remains essential for the democratic 
development of any society. Examples such 
as the Brexit referendum in Great Britain, 
the 2016 U.S. Presidential Elections and the 
victory of Donald Trump, and our own expe-
riences from the reign of the previous gov-
ernment certainly illustrate the importance 
of true reporting motivated by the interests 
of the public and the right of citizens to be 
informed how their money is spent and how 
public governance is performed.  

We should, therefore, decide if we 
should spend public funds to preserve 
journalistic jobs or to preserve the jour-
nalism understood as informing the 
public on matters of public interest and 
satisfying the public’s right to know? It 
is evident that the scares public resources 
that we could dedicate (having in mind the 
need for intervention in many areas of so-
ciety) to subsidies for media or journalistic 
production need to be distributed and allo-
cated with utmost care.  The focus has to be 
placed on the effort to preserve a traditional 
form of journalism focused on the public in-
terest and the right of the citizens to know, 
and those forms of journalistic production 
that have suffered the most in the current 
crisis - investigative journalism, local affairs 
and other forms of specialized reporting.
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Many countries in the world have 
established systems of direct 
and indirect press subsidies9.
The indirect subsidies, such as 

tax relief or privileged tax rates, postage 
fee rebates or possibility for public and 
state bodies and institutions to purchase 
advertising space to meet obligations re-
garding publication of mandatory public no-
tices, exist in almost all countries, including 
the U.S., country usually viewed as purest 
example of prevalence of market principles 
in themedia sector with least instruments 
for provision of public support to media. 

Such measures of indirect assistance 
are proposed by the Priebe Report – pri-
marily in the form of privileged tax rates and 
tax relieves.  The print media in Macedonia, 
according to Article 30 of the Law on Value 
Added Tax10, already “enjoy” privileged rate 
of VAT - they are charged 5 instead of 18 
percent for each sold copy. The possibility 

to further decrease the VAT rates charged 
on the press, all the way to fully relieving 
them from the obligation to pay VAT is on 
the table and should be discussed seriously.

One measure, proposed in Norway in 
March 2017, in the report prepared by the 
Commission on Media Diversity and sub-
mitted to the Norwegian Ministry of Cul-
ture, proposes temporary exemption for the 
news media from the obligation to pay the 
social allowances for their employees.  

A common proposal presented by the 
media community in Macedonia is to re-
duce the VAT rates on contracts for sale of 
advertising space (or full tax relief for me-
dia buying agreements). The assumption 
is that it would encourage advertisers to 
spend more on media buying, thus bringing 
benefits to the media. We find that proposal 
disputable on two grounds. The first is that 
it doesn’t represent any form of subsidy for 

DIRECT OR INDIRECT 
SUBSIDIES

9 For an overview of subsidizing practices, see the policy document Media Policy Brief 11 – Public Funding of Private Media, LSE Media Policy 
Project, March 2014, available at URL http://www.lse.ac.uk/media@lse/documents/MPP/LSE-MPP-Policy-Brief-11-Public-Funding-Private-
Media.pdf. A fine overview of subsidizing practices in six countries in the world – Finland, France, Germany, Italy, Great Britain and U.S. 
– is offered in the document Public Support for the Media: A Six Country Overview of Indirect and Direct Subsidies, Reuters Institute for 
the Study of Journalism, August 2011, available at URL https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-11/Public%20
support%20for%20Media.pdf.  

10 Available at URL http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0986/Zakon_za_DDV__Sl_vesnik_na_RM_br_189_od_14.10.2016.pdf
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the media, but for the marketing operations 
of commercial companies, and it would be 
diffi cult to determine the public interest that 
such subsidy programme should aim to pro-
tect or promote. The second is that we can-
not see how it would help break the trend of 
moving of advertisers from traditional media 
to digital platforms, tech companies and so-
cial networks or restore the necessary re-
lations between the business of news and 
business of advertising. In fact, the danger 
is for that trend to enhance and accelerate, 
at expense of budget income lines. 

The relief from the obligation to pay post-
age fees for print media is another segment 
of the systems for indirect subsidies.  The 
actual effects of such a measure in Macedo-
nia is questionable, knowing that subscrip-
tions – with exception of subscriptions by 
state institutions which was one of the forms 
of hidden subsidies used by the previous 
government – is not widely accepted prac-
tice among Macedonian readers. It is diffi cult 
to expect any positive change in that area, 
having in mind the declining circulations and 
the lack of tradition among the population to 
subscribe for daily newspapers. 

Mandatory public notices (public an-
nouncements, public procurement proce-
dures, public calls, judicial, executive and 
notary public writs and such) exist in the 
Republic of Macedonia. Even a perfunctory 
counting of public notices and commercial 
ads in the existing daily newspapers indi-
cates that the former are, at this moment, 
the primary source of income for the daily 
newspapers in the country. We believe that 
one of the reason for the insistence of pub-
lishers to maintain their print editions lies 

in the fact that, in a situation of declining 
circulations and limited advertising market, 
public notices are the sole somewhat cer-
tain source of income, which would be lost 
without the print editions.  

The mandatory public notices have a 
bad reputation, having in mind that former 
government (similar accusations were fre-
quently addressed at all past administra-
tions, in fact) abused them as a party of 
its elaborate system of hidden subsidies, 
directing them without any criteria or trans-
parency towards the “friendly” media out-
lets. Naturally, they imply the question of 
manner of selection of print media in which 
various institutions will purchase advertis-
ing space for their publication, as well as 
the issue of possibilty to favour certain print 
media at the expense of others.

In general, the previous government had 
in place a whole system of hidden subsidies, 
dominated by the so-called “government ad-
vertising”, where the Government emerged 
as major media buyer. The sole criteria for 
selection of media in which to place its ads 
and public announcements seemed to be 
how friendly editorial policies of the media 
were friendly towards Government’s poli-
cies. The decision of the current Govern-
ment to stop with any forms of media buying 
is a step in the positive direction, although 
the media feel the absence of that spending 
that amounted to a signifi cant portion of the 
total advertising spending in the country. 

In general, indirect subsidies, such as 
privileged tax rates, postage fee relief or 
public notices are acceptable and welcome 
as a possibility for support of print media. 
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The first two more so, because they ap-
ply to all media universally, eliminating the 
possibilities for manipulation and abuse as 
instrument of pressure over the media in 
order to gain their favour. The public notic-
es issue needs to be approached carefully 
and proper procedures need to be devel-
oped to ensure fair and transparent selec-
tion of media in which advertising space will 
be procured, similar or identical to the issue 
of “government advertising”. 

Various countries offer assistance with 
transport and distribution, purchase of pa-
per, funds for promotion of innovation, up-
grading and digitalization of editorial of-

fices, Etc. Norway, having one of the best 
developed programmes of assistance for 
the media, provides direct subsidies for the 
second newspapers in all major urban ar-
eas. Many countries, for example Finland, 
provide direct assistance to the media in mi-
nority languages. France, in addition to the 
distribution assistance, finances innovation 
programes and digital initiatives in editorial 
offices, and also maintains a programme of 
assistance for media that maintain online 
editions. The assistance is often directly 
aimed to prevent the disappearance of print 
media and secure media pluralism, issues of 
great importance in this age marked by the 
greatest crisis of the print media in history.
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The issue of media subsidies mainly 
covers the print media, due to the 
fact that they face the greatest ex-
istential risk. Although the infl uence 

of new digital platforms on television is not 
lesser, including the decline of available ad-
vertising spending on TV ads, the issue of 
possible subsidies for broadcast media is 
not even mentioned. 

There are several reasons for that po-
sition. The fi rst reason lies in the fact that, 
in European media systems, there is usual 
practice of public subsidies for the public 
broadcasting services, whether in the form 
of specifi c broadcasting license fee charged 
on all TV set owners (it used to exist in 
Macedonia until very recently) or as grants 
from state budgets. The fi nancial support 
for the public broadcasting service, intend-
ed to satisfy the needs for different types of 
programmes and contents of the citizens, 
eliminates all possibilities to provide direct 
subsidies for commercial broadcasters.

Second, according to the widely accept-
ed view, television today fi nds itself in its 
“second golden age”, age of high quality TV 

drama that has proven to be quite profi table 
for those who invest in such pro“uction. 
Television also offers greater resistance to 
the internet in terms of absorbing the blow 
on the traditional advertising based busi-
ness model. That, of course, is not the case 
in Macedonia’s empoverished and over-
saturated, by some degrees of magnitude, 
broadcasting market. 

There are cases when subsidies may be 
provided to commercial broadcasters. In gen-
eral, such programmes cover only specifi c 
types of contents (usually in the languages of 
national minorities), especially if production or 
broadcasting of such contents are imposed 
on the broadcasters as a legal obligation. In 
some courntries, and especially at local level 
broadcasting, broadcasters have access to 
public funds intended for promotion of media 
pluralism, or funds for production of public 
interest programmes (the latter used to func-
tion in Macedonia, being terminated in 2005 
because of numerous abuses, usually by the 
users of the funding). 

Television broadcasters have some ac-
cess to the public funds for promotion and 

PRINT, BROADCASTING 
AND INTERNET
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financing of feature or documentary audio-
visual works, where they enter direct com-
petition with independent production com-
panies. Such facilities should remain open 
to the broadcasters, but with clear criteria 
for application and utilisation of funds. 

The termination of previous govern-
ment’s practice to allocate more or less hid-
den subsidies, primarily to the TV broad-
casters, already contributes to the consoli-
dation of Macedonian broadcasting market, 
as evident in the number of media that shut 
down their operations. In that context, we 
believe that any subsidies for the broadcast 
media before full consolidation of the mar-
ket to dimensions allowed by the available 
commercial income, primarily in the form of 

sales of advertising time, are unacceptable 
because they could only contribute to per-
petuate otherwise unsustainable situation. 

As far as online-native news media are 
concerned, we need to have in view the pre-
vailing position that the internet is the future 
of journalistic reporting. The internet, at the 
same time, is the main channel to which 
journalists and media professionals move, 
spurred on by the ongoing crisis of the 
print media. Therefore, online news-media 
shouldn’t be excluded from the possibility to 
access such forms of subsidies from public 
funds that we shall agree need to exist in 
Macedonia in order to ensure that the public 
shall have access to quality journalism that 
informs it on matters of public interest.
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It is an indisputable fact that print media 
and print journalism, traditionally the car-
riers of highest quality journalism focused 
on public’s interest to know how tax-pay-

ers’ money is spent and how are public of-
fi ces performed, are in serious crisis.  

The changes in the media eco-system 
brought about by the digital era of internet 
and mobile technologies mean, in spite of 
many positive aspects of those changes, that 
journalism shall not be able to fi nance itself 
from sale of advertising space ever again. 

At the same time, the democratization of 
public information and related desinterme-
diation have meant that, while many more 
people work in public information (not nec-
essarily in the form of journalistic report-
ing), few will be able to do it professionally, 
as a salaried job.

Public subsidies for that type of jour-
nalism dedicated to the public interest and 
the right of citizens to know are more than 
necessary, in view of the series of events 
(the Brexit referendum, U.S. Presidential 

Elections, rise of populism) indicate the 
importance of that type of journalism. Also, 
they indicate how important it is to assist 
its existence. 

Therefore, when reviewing and discuss-
ing the possibility to create a system of me-
dia subsidies, we need to give special con-
sideration to the following aspects:
- The indirect subsidies, such as tax relief, 

are welcome and necessary, because they 
exclude the possibility for discrimination 
and cover all players in the market equally, 
therefore, they don’t contribute to addi-
tional distorsion of the market;

- Mandatory public notices, on the other 
hand, while being essential to the print 
media that remain active, bring about 
potential for abuses and should be consid-
ered carefully in order to identify the in-
struments that would prevent such abuses, 
especially the preferential allocation of 
agreements for publication of public no-
tices to favourite media;

- Any programme of direct subsidies needs 
to focus not on preserving outdated tech-
nological platforms afl oat (regardless of 

CONCLUSIONS AND 
RECOMMENDATIONS
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how painful the loss may be, in terms of 
lost traditions), but to preserve those 
forms of journalism that are necessary 
for the democratic development of any 
society - hard news reporting, investiga-
tive journalism, local reporting, etc. The 
focus, namely, should be placed on produc-
tion of necessary types of contents that 
satisfy some public interest, and not on 
the publishing platforms. For that reason, 
such programmes of subsidies need to be 
opened to the online media dedicated to 
those types of journalism.

- Subsidies should assist, not become sole 
source of income for the media. Therefore, 
their goal shouldn’t be to replace the lost 
advertising revenue. The distribution of 
subsidies, in a counry that can afford only 
limited funds to that goal, needs to be im-
plemented with great care to ensure that 
they are effective and that they shall meet 
the purpose.

- No form of subsidies of broadcast/audio-
visual media are acceptable, until such a 
time when we can be relatively certain that 
there are as many players in the market as 
the market can truly hold. In the current 
situation, any money coming from non-
market sources (outside the business of 
sale of advertising space or time) only per-
petuate the seriously unsustainable situa-
tion in the broadcasting market.

- Macedonian society is diverse, with many 
interest groups and communities vying for 
the public attention. Therefore, an in view 
of the tradition of subsidized public broad-
casting system and its role in tending to di-
verse information, education, cultural and 
other programming needs of various groups 
and communities, we need to ensure that 
there will be adequate and sufficient financ-
ing for the public broadasting service as a 
primary goal of all eforts to secure public 
funding for the broadcast media.
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The preparation of this document 
included a public discussion, or-
ganized by the Media Develop-
ment Centre on June 8, 2018, at 

the “Best Western Tourist” Hotel. MDC in-
vited to the discussion representatives of 
the stakeholders - representatives of print 
and online media, CSOs working in the 
area of media, international organisations 
that maintain presence in Macedonia, de-
cision making bodies, that is, representa-
tives of two Government institutions directly 
charged with matters related to media poli-
cies - to present their views and positions 
on the issues presented in the draft and on 
the generall issue of media subsidies. 

The participants agreed that good qual-
ity journalism needs to be paid and that the 
situation in Macedonian market, too small 
to rely solely on market principles, impose 
the need to assist the media that pursue 
serious journalism.  

Several participants reiterated the view 
that, although media are business ven-
tures, they should be not equalized to a 

“mom-and-pop corner store” because of 
the social responsibility they have, and for 
that reason, equal conditions need to be 
created for all players in the market which 
can then “decide” who shall survive and 
who shall fail. 

They noted the negative experiences 
with past programmes for subsidizing of 
print media (the last such programme was 
terminated in 2002) which, in their view, 
were “controlled from the remote” result-
ing in a situation in which the winners were 
known in advance, without any criteria of 
distribution. The participants also noted the 
manner in which the previous government 
of VMRO-DPMNE abused public funds to 
secure media support for its propaganda 
activities and its policies.  

The participants indicated the differenc-
es between the American and European 
approaches to media subsidies, empha-
sizing that forms of direct subsidies are far 
more common in the European countries 
and that our policies need to follow primar-
ily European experiences. 

ANNEX 1: 
Public Discussion of the draft 

policy document
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The participants also mentioned the bad 
reading habits of Macedonian citizens, who 
are not known for reading much. They add-
ed that the situation on the internet is prob-
ably worse, knowing that only a fraction of 
the time spent online, especially on the so-
cial networks, is dedicated to consumption 
of contents produced by traditional journal-
ism and contents dedicated to public inter-
est in general. 

The state, the participants said, needs 
to adopt a different approach to the matter 
of public interest. Primarily, it means that 
the state should define the public interest 
that media need to meet or tend to, and 
use that definition as basis for definition 
of criteria for allocation and distribution of 
available funds. The participants also noted 
the need to create a fund for investigative 
journalism, type of reporting that the media 
generally can’t support on their own. 

Some participants mentioned the funds 
distributed by foreign donors, who have 
been known to favour certain media or 
types of content production. They are, nev-
ertheless, convinced that “a responsible 
government that promotes transparency 
and likes to be critically observed” can and 
should design policies that will take into ac-
count the influence of such funds. 

The representative of the newly created 
Association of Print Media (a gathering of 
a dozen or so print media that goes over 
the existing political or ethnic divisions in 
the country) presented the Association’s 
initiative to the Government to reinstate the 
programme for support of the print media. 
The initiative covers several forms of indi-

rect support, tax relief and exemption from 
the obligation to pay social allowances for 
newly employed journalists, as well as di-
rect assistance related to production costs 
of newspapers. 

The Association noted that prices of 
roto-paper were growing and are expected 
to grow about 30% by the end of the year, 
compared to January 2018, and asks for 
support in the form of coverage of 50% of 
the costs of procurement of paper, as well 
as costs of distribution of print newspapers 
and magazines.  One interesting demand 
presented by the Association is for the 
Government to ensure that all enterprises 
and corporations in which the state holds 
shares of ownership shall reserve 10% of 
their advertising budgets for media buying 
in the print media. 

Several participants raised the ques-
tion if we should even consider the old 
platforms, such as print paper, and if we 
should truly focus on the type of public 
interest goals that subsidies would aim 
to achieve. They also noted that, before 
any decision is made on potential subsidy 
programme for media and journalism, we 
need to make a serious survey of the ex-
isting situation in order to gather data that 
will assist with the identification of prioraity 
areas of intervention. 

All participants in the discussion agreed 
that the matter of adherence to journalistic 
standards and respect of existing self-reg-
ulation systems need to be an integral part 
of the criteria for allocation of any eventual 
funds for support of media and journalistic 
production.
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