
PERFORMANȚA	  TELEVIZIUNILOR	  PUBLICE	  -‐	  COMPARAȚII	  LA	  NIVEL	  EUROPEAN	  
	  
	  
Explicații:	  
Graficele	  reprezintă	  valoarea	  medie	  a	  răspunsurilor	  experților	  din	  fiecare	  țară,	  la	  itemi	  de	  
sondaj	  puși	  sub	  formă	  de	  afirmație.	  Fiecare	  răspuns	  a	  putut	  avea	  o	  valoare	  între	  	  0	  și	  10,	  
unde	  0=fals	  și	  10=adevărat,	  iar	  5	  este	  la	  mijloc.	  
	  
Câteva	  rezultate:	  
	  
Încrederea	  în	  TVR,	  comparat	  cu	  posturile	  private,	  este	  limitată.	  Mai	  exact,	  experții	  cred	  că	  
TVR	  furnizează	  ceva	  mai	  multe	  informații	  de	  încredere,	  dar	  nu	  sunt	  aproape	  deloc	  de	  
părere	  că	  este	  mai	  lipsit	  de	  interferențe	  din	  direcția	  puterii	  politice.	  De	  fapt,	  în	  fiecare	  țară,	  
majoritatea	  experților	  chestionați	  au	  fost	  de	  acord	  că	  postul	  public	  furnizează	  ceva	  mai	  
multe	  informații	  de	  încredere.	  Dar	  scorurile	  pe	  țară	  diferă	  de	  la	  o	  medie	  de	  5.5	  în	  România,	  
apropiată	  de	  cea	  din	  Italia	  (5.1),	  până	  la	  un	  impresionant	  9.1	  în	  Germania.	  Când	  se	  pune	  
problema	  rezistenței	  la	  influența	  guvernamentală,	  însă,	  variațiile	  între	  țări	  cresc,	  iar	  TVR	  are	  
o	  valoare	  medie	  a	  răspunsurilor	  deplorabilă	  (2.7),	  mai	  mică	  decât	  în	  Bulgaria	  (3.2)	  și	  mult	  sub	  
cea	  din	  Germania	  (6.1).	  
	  
În	  ceea	  ce	  privește	  diversitatea	  gamei	  de	  emisiuni	  și	  nivelul	  de	  interes	  pe	  care	  îl	  suscită,	  
grila	  TVR	  pare	  considerată	  întrucâtva	  diversă	  dar	  mai	  degrabă	  anostă.	  În	  majoritatea	  
țărilor,	  experții	  au	  tins	  să	  fie	  de	  acord	  că	  televizunea	  publică	  are	  o	  gamă	  mai	  largă	  de	  
programe	  decât	  televiziunile	  private.	  Rata	  medie	  de	  răspuns	  în	  România	  a	  fost	  de	  6,4	  (pe	  
scala	  0-‐10,	  unde	  fals=0	  iar	  adevărat=1),	  apropiată	  de	  cea	  din	  Bulgaria	  (6,3)	  sau	  Italia	  (6,2),	  
dar	  considerabil	  sub	  Marea	  Britanie	  sau	  Germania	  (8,	  respectiv	  8,4).	  În	  schimb,	  în	  alte	  state	  
nu	  s-‐a	  considerat	  neapărat	  că	  televiziunea	  publică	  are	  programe	  mai	  plictisitoare	  pentru	  
privitorul	  mediu	  decât	  posturile	  private.	  La	  acest	  capitol,	  doar	  posturile	  din	  Slovacia,	  Ucraina,	  
Moldova	  și	  Ungaria	  au	  „bătut”	  TVR.	  	  În	  Italia,	  Germania	  sau	  Marea	  Britanie,	  experții	  au	  fost	  
în	  ansamblu	  de	  părere	  că	  emisiunile	  posturilor	  publice	  nu	  sunt	  mai	  plictisitoare	  decât	  cele	  
ale	  privaților.	  
	  
La	  întrebarea	  dacă	  se	  cheltuiesc	  prea	  mulți	  bani	  pe	  TVR	  comparat	  cu	  cât	  produce,	  rata	  
medie	  a	  răspunsurilor	  a	  fost	  de	  5.5	  pe	  scala	  0-‐10	  (fals-‐adevărat),	  comparabilă	  cu	  cea	  din	  
Italia	  (5.8).	  În	  ceea	  ce	  privește	  BBC,	  valoarea	  a	  fost	  de	  1.3	  (!)	  adică	  foarte	  aproape	  de	  „fals”.	  
În	  Germania	  rata	  medie	  a	  răspunsului	  a	  fost	  de	  3.	  	  
 
  



Figura 1: Televiziunea publică [în această țară], în comparație cu canalele private de 
televiziune, are mai multe știri politice 

 
 
  



Figura 2: Televiziunea publică [în această țară], în comparație cu canalele private de 
televiziune, are o gamă mai mare de programare 

 
  



Figura 3: Televiziunea publică [în această țară], în comparație cu canalele private de 
televiziune, are mai multe programe plictisitoare pentru privitorul mediu 

 
  



Figura 4: Televiziunea publică [în această țară], în comparație cu canalele private de 
televiziune, are o acoperire mai în profunzime a politicii și afacerilor publice 

 
  



Figura 5: Televiziunea publică [în această țară], în comparație cu canalele private de 
televiziune, are un stil mai puțin senzaționalist 

 
  



Figura 6: Televiziunea publică [în această țară], în comparație cu canalele private de 
televiziune, pune mai mult accent pe cultura și tradiția minorităților din [ȚARĂ] 

 
  



Figura 7: Televiziunea publică [în această țară], în comparație cu canalele private de 
televiziune, furnizează mai multe informații de încredere 

  



Figura 8: Televiziunea publică [în această țară], în comparație cu canalele private de 
televiziune e complet lipsită de interferențe politice guvernamentale 

 
  



Figura 9: Prea mulți bani publici sunt cheltuiți pe televiziunea publică [în această țară] în 
comparație cu cât produce 

 
 
 


