
 

3.3. იმედი 

 
იმედის შესახებ: ტელეკომპანია
პატარკაციშვილმა დააფუძნა
(“ლოგოვაზი”, "როსიისკიე
არხის - ОРТВ-სა და 
პატარკაციშვილი საპრეზიდენტო
ტელეკომპანიის შენობაში
წლის 13 ნომბერს არხი 100%
 2009 წლის 27 აგვისტოდან
გახდა, რომლის 45%-იანი
მინისტრი გიორგი არველაძე
ცვლილების შემდეგ, არხი
შესახებ ხელშეკრულების
წლის რეიტინგებით “იმედი
ხოლო წილი (SHR) 22,39% 

რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება.  “იმედის” 4 
საერთო  გაშუქებიდან  (1460 სიუჟეტში
(21,6%) უთმობდა, რაც ჯამურად
მაჩვენებელი "ნაციონალურ მოძრაობას
დემოკრატები" (3,1%)  და "ეროვნული
1%-ზე ნაკლები გაშუქება აქვს, რაც
მონაცემი 1,4%-ია. 

ახლადდაფუძნებული პარტიებიდან
თანაბარი მონაცემები აქვთ.  სხვა
დაბალია.  
პრეზიდენტის წილი მთლიან გაშუქებაში
 
დიაგრამა 3.3.1. პოლიტიკური სუბიექტების

პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
ისევე როგორც "რესპუბლიკელების
(პირდაპირი 4,2%, ირიბი 1,8%). "
მოძრაობის" (ირიბი 16,6%, პირდაპირი
0,7%) შემთხვევაში კი პირიქით
"ნაციონალური მოძრაობის" შემთხვევაში
 

                                               
13
 MediaMeter, MDF, იმედი, http://mediameter.ge/ge/media

20 

ტელეკომპანია "იმედი"
13
 2001 წელს ქართველმა მილიარდელმა

დააფუძნა, რომელიც 90-იან წლებში რუსეთში სხვადასხვა
როსიისკიე ავტომობილნიე დილერი"), მათ შორის რუსეთის

 ТВ-6-ის ხელმძღვანელ პოზიციებზე მუშაობდა. 2008 
საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრიდა კენჭს. 2007 

შენობაში შსს სპეცნაზის შეჭრის შემდეგ, არხის მფლობელობა
100%-იანი მართვის უფლებით “ნიუს კორპ ეუროპა ინქ

აგვისტოდან მისი 100%-იანი მფლობელი შპს „ჯორჯიან მედია
იანი წილის მფლობელი ნაციონალური მოძრაობის 

არველაძე იყო. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე
არხი პატარკაციშვილების ოჯახს სიმბოლურ ფასად

ხელშეკრულების საფუძველზე დაუბრუნდა. TVMR საქართველოს
იმედი” რეიტინგებში მეორე ადგილს იკავებდა. მისი რეიტინგი

(SHR) 22,39% იყო.  

 

” 4 თვის მონიტორინგი (1 აპრილი-31 ივლისი) აჩვენებს
სიუჟეტში) ყველაზე დიდ დროს  მთავრობას (41,2%) და

ჯამურად 62,8%-ია. სხვა კვალიფიციური პარტიებიდან
მოძრაობას" აქვს (12,6%), რომელსაც "რესპუბლიკელები

ეროვნული ფორუმი" (1%) მოსდევენ. სხვა დანარჩენ კვალიფიციურ
რაც ჯამურად 4,4%-ია, ხოლო არასაპარლამენტო 

პარტიებიდან "გირჩსა" (1,3%) და  "სახელმწიფო ხალხისთვის
სხვა ახალი პარტიების ხვედრითი წილი საერთო

გაშუქებაში 6,2%-ია, ცესკოს კი - 0,3%. 

სუბიექტების მთლიანი გაშუქება, იმედი 

 
გაშუქება. მთავრობის პირდაპირი გაშუქება (45,8%) ირიბს

რესპუბლიკელების" (პირდაპირი 6,7%, ირიბი 5,2%) და "თავისუფალი
"ქართული ოცნების" (ირიბი 23,1%, პირდაპირი 20,3%), 

პირდაპირი 9,1%) და  "სახელმწიფო ხალხისათვის" (ირიბი
, ირიბი აღემატება პირდაპირს, თუმცა განსხვავებული

შემთხვევაში სხვაობა უფრო დიდია, ვიდრე "ქართული ოცნების

        
http://mediameter.ge/ge/media-profiles/imedi 

მილიარდელმა ბადრი 
სხვადასხვა კომპანიებში 

რუსეთის საზოგადოებრივ 
. 2008 წელს ბადრი 

2007 წლის 7 ნოემბერს 
მფლობელობა შეიცვალა. 2007 

ინქ“-ს გადაეცა, ხოლო 
მედია პროდაქშენ გრუპი“ 

 ყოფილი ეკონომიკის 
არჩევნებზე ხელისუფლების 

ფასად წილის დათმობის 
საქართველოს მონაცემებით, 2015 

რეიტინგი (AMR) 4,23%, 

აჩვენებს, რომ ტელევიზია, 
და „ქართულ ოცნებას“ 

პარტიებიდან ყველაზე მაღალი 
რესპუბლიკელები" (6%), "თავისუფალი 

კვალიფიციურ სუბიექტს 
 ოპოზიციის ერთიანი 

ხალხისთვის" (1,2%) თითქმის 
საერთო მონაცემებში 1%-ზე 

 

ირიბს (36%) აღემატება, 
თავისუფალი დემოკრატების" 

20,3%), "ნაციონალური 
ირიბი 1,8%, პირდაპირი 

განსხვავებული სხვაობებით. 
ოცნების". 



 

სხვა კვალიფიციური პარტიების უმეტესობა
მონაცემი კი თითქმის იდენტურია.
 
ახალი პოლიტიკური ცენტრი "გირჩი
„სახელმწიფო ხალხისთვის“ პირიქით
 
ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის ირიბი
ცესკოსი (ირიბი 0,5%, პირდაპირი
უწყებათაშორისი კომისია კი, რომელმაც
წარმოდგენილი.  
 
დიაგრამა 3.3.2. პოლიტიკური სუბიექტების

 
 
კონტენტის ტონი სუბიექტების
გაშუქებიდან, ტელეკომპანია “იმედმა
(94%), "გირჩი" (92%), 1%-ს ქვემოთ
(89%) და პრეზიდენტი (89%) გააშუქა
 
მთავრობის პოზიტიური ტონი (10%) 
“ქართული ოცნების” შემთხვევაშიც
ნეგატიური ტონი (29%) საპარლამენტო
დაფიქსირდა, რომლის პოზიტივი
(17%) და პოზიტივიც (18%) თითქმის
ნეგატიური და 2%-იანი პოზიტივი 
- პოზიტიური; "გირჩის" 4% - ნეგატიური
 
დიდი სხვაობა გამოიკვეთა პრეზიდენტის
ცესკო კი თანაბარი პოზიტივით (4%) 
 
დიაგრამა 3.3.3. პოლიტიკური სუბიექტების
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უმეტესობა პირდაპირ მეტად შუქდებოდა, ვიდრე 
. 

გირჩი" (პირდაპირი 1,5%, ირიბი 1,1%) პირდაპირ მეტად
პირიქით - ირიბად (პირდაპირი 0,7%, ირიბი 1,8%);  

ირიბი (8,2%) გაშუქება აჭარბებს პირდაპირს (4,4%), 
პირდაპირი 0,2%), თავისუფალი და სამართლიანი

რომელმაც საქმიანობა ივლისში დაიწყო, მხოლოდ 

სუბიექტების პირდაპირი და ირიბი გაშუქება, იმედი 

სუბიექტების გაშუქებაში. ყველაზე მაღალი ნეიტრალური
იმედმა” არასაპარლამენტო ოპოზიცია (95%), "თავისუფალი

ქვემოთ წარმოდგენილი პარტიები ერთიანად (92%), "რესპუბლიკური
უქა.  

(10%) აღემატებოდა ნეგატიურს (9%); .   სახელისუფლებო
შემთხვევაშიც პოზიტიურს (10%) ნეგატიური (13%)  სჭარბობდა

საპარლამენტო ოპოზიციის და "ერთიანი ნაციონალური 
პოზიტივი 1% იყო. ახლად დაფუძნებული "სახელმწიფო ხალხისთვის

თითქმის თანაბარია. "რესპუბლიკელების" მიმართ 
 გამოიკვეთა, "ეროვნული ფორუმის"  მიმართ - 8% 

ნეგატიური, 4%- პოზიტივი. 

პრეზიდენტის გაშუქების ნეგატიურ (10%) და პოზიტიურ
(4%) და ნეგატივით (4%) გაშუქდა.  

სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი,  იმედი 

 ირიბად, ზოგიერთის 

მეტად შუქდება, ხოლო 

(4,4%), ისევე როგორც 
სამართლიანი არჩევნებისათვის 

 ირიბად (0,03%) არის 

 

ნეიტრალური ტონით, საერთო 
თავისუფალი დემოკრატები" 

რესპუბლიკური პარტია" 

სახელისუფლებო პარტიის  
სჭარბობდა. ყველაზე მაღალი 

 მოძრაობის" მიმართ 
ხალხისთვის" ნეგატივი 
 ერთი მხრივ 9%-იან 

8% ნეგატიური ტონი, 2% 

პოზიტიურ (1%) ტონს შორის; 

 



 

 
სუბიექტების წილი ტელევიზიის
პოზიტიური გაშუქების  ყველაზე დიდი
რაც ჯამურად 86,8%-ია. მათ მკვეთრად
ხალხისათვის (2,9%), "ნაციონალური
სხვა სუბიექტების წილი პოზიტიურ
 
„იმედის“ ნეგატიური ტონის კონტენტის
ნაციონალურ მოძრაობას" (30,2%) 
მოკრძალებულად "რესპუბლიკელები
 
პრეზიდენტის გაშუქების ნეგატიური
(0,2%) და პოზიტიური (0,1%) წილი
 
დიაგრამა 3.3.4. პოლიტიკური სუბიექტების

 

თვისებრივი მონაცემები 

როგორც სტატისტიკური მონაცემებიდან
ხელისუფლებას და სახელისუფლებო
პოლიტიკური სუბიექტების ჯამური
პოლიტიკური სუბიექტების საქმიანობას
მხარეების პოზიცია. ასევე ძირითადად
ინფორმაცია არასრულად არის
მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით

ფაქტობრივი სიზუსტე/ მიკერძოება
მოძრაობის" ბრალდებები იმის შესახებ
ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში
მოძრაობის" ლიდერებს ფიზიკურად
კაპიტალმა” და კრიმინალურმა ავტორიტეტმა
ნაციონალური მოძრაობის მტკიცებით
მტკიცებულებადაც მათ პრესკონფერენციაზე
გადარიცხვის ფაქტს ადასტურებდა

როგორც იდენტურ თემაზე ონლაინ
"ნაციონალურმა მოძრაობამ" პრესკონფერენციაზე
რომლის სათავეში კრიმინალურ 
პრემიერი კახი კალაძე, რომელიც
ამავდროულად “კალა კაპიტალის” 
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 "კალატოზა არის ე.წ. "კანონიერი ქურდის

დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრობისთვის იყო
კრიმინალიზებული.  
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ტელევიზიის პოზიტიურ და ნეგატიურ კონტენტში. ტელეკომპანია
დიდი წილი მთავრობასა (56,8%)  და "ქართულ ოცნებაზე
მკვეთრად ჩამოუვარდება შემდგომ ადგილზე 

ნაციონალური მოძრაობა" 2,6%-ით და "რესპუბლიკური პარტია
პოზიტიურ ტონში, ვინც 1%-ზე ქვემოთ გაშუქდა, 5,8%-ია.  

კონტენტის ყველაზე დიდი წილი  მთავრობას (31,5%) 
(30,2%) უკავიათ, რომელსაც "ქართული ოცნება" (24%) 

რესპუბლიკელები" (3,8%) მოსდევენ.  

რი ტონის წილი (5%) პოზიტიურს (0,9%) აღემატება
წილი თითქმის იდენტურია.  

სუბიექტების გაშუქების წილი პოზიტიურ და ნეგატიურ კონტენტში

მონაცემებიდან ჩანს, ტელეკომპანია „იმედი“ პოზიტიური 
სახელისუფლებო პარტია „ქართული ოცნებას“ უთმობდა, 

ჯამური წილი პოზიტიურ კონტენტში 13,2%-იყო; ტელეკომპანია
საქმიანობას აშუქებს და, როგორც წესი, სიუჟეტებში

ძირითადად დაცულია ეთიკური სტანდარტებიც. თუმცა არის
არის მოწოდებული, რაც ფაქტობრივ სიზუსტესთან

დაკავშირებით კითხვებს აღძრავს.  

მიკერძოება. 17 ივნისს ტელეკომპანია „იმედმა“ გააშუქა
შესახებ, რომ იმ 2 პირს (გიორგი გიგაური, ვლადიმერ

კორცხელში 22 მაისის შუალედური არჩევნების დროს
ფიზიკურად გაუსწორდა და ხულიგნობის მუხლით ბრალდებული

ავტორიტეტმა “კალატოზამ”
14
 ანგარიშზე 35 000 აშშ 

მტკიცებით, გადარიცხვა “ალფა ბანკის” მეშვეობით
პრესკონფერენციაზე დოკუმენტი წარადგინეს, რომელიც

ადასტურებდა.  

ონლაინ გამოცემა “ნეტგაზეთის” მიერ მომზადებული 
პრესკონფერენციაზე წარმოადგინა ფინანსური გადარიცხვის
 ავტორიტეტ “კალატოზასთან” ერთად კახი კალაძეც

რომელიც "ქართული ოცნების" საარჩევნო შტაბის
” დამფუძნებელი და პარტნიორია. 

        
ქურდის", დავით ქარსელაძის მეტსახელი, რომელიც წინა ხელისუფლების

იყო დაპატიმრებული. ქურდული სამყაროს წევრობა საქართველოში

ტელეკომპანია „იმედზე“ 
ოცნებაზე" (30%) მოდის, 
 მყოფი სახელმწიფო 

პარტია" 1,9%-ით. ჯამურად 

(31,5%) და  "ერთიან 
(24%) და შედარებით 

აღემატება; ცესკოს ნეგატიური 

კონტენტში, იმედი 

 

 კონტენტის 86,8 %-ს 
, მაშინ, როცა სხვა 

ტელეკომპანია განსხვავებული 
სიუჟეტებში წარმოდგენილია 

არის შემთხვევები, როცა 
სიზუსტესთან, ბალანსთან და  

გააშუქა "ნაციონალური 
ვლადიმერ გეგეშიძე), ვინც 

დროს "ნაციონალური 
ბრალდებული იყო, “კალა 

 დოლარი ჩაურიცხეს. 
მეშვეობით მოხდა, რის 

რომელიც, მათი მტკიცებით, 

 მასალიდან ირკვევა, 
გადარიცხვის  სქემა, 

კალაძეც ფიგურირებს. ვიცე-
შტაბის ხელმძღვანელია, 

ხელისუფლების დროს ორგანიზებული 
საქართველოში 2006 წლიდან არის 



 

კაპიტალის წერილობითი განცხადება
კომენტარი, რომლის თანახმადაც
გაყალბებული.   

ფაქტობრივი სუზუსტე/ბალანსი
სოფელ კორცხელში შუალედური
ფიზიკური ანგარიშსწორების კადრებით
წამყვანმაც აღნიშნა, რომ დაშავებული
დღეებში „ქართული ოცნების” დაშავებული
მედიით გამოვლენილან.  

თემის განხილვა დაიწყო ჩართვით
შემდეგ წარმოდგენილი იყო ვიცე
ჩართვა, რომელმაც ნაციონალური
სხვა თემებსაც შეეხო. კალაძეს არჩევნების
ჩართეს "ქართული ოცნების" ოფისიდან
ნაციონალური მოძრაობის“ პოზიცია
ფორმით გაშუქდა (თინა ბოკუჩავას
დარღვეული იყო ბალანსიც.  

ბალანსი. 30 ივნისს “იმედმა” 
თბილისის საკრებულოს  წევრის
„ნაციონალური მოძრაობის“ მტკიცებით
დირექტორი თანამდებობიდან ფინანსების
აუდიტის დასკვნაშია საუბარი. კადრში
ამონარიდი დოკუმენტიდან, რომელიც
მიერ გახმოვანებულ ბრალდებებს
სატრანსპორტო კომპანიის ყოფილი
უარყოფა. მასალაში ასევე არ
უმრავლესობის წევრის, გუგული მაღრაძის

ფაქტობრივი სიზუსტე/ბალანსი
ტელეკომპანია „იმედმაც“ გააშუქა
თანხების ხარჯვის მიზნობრიობასთან
ბურჭულაძის ახალ პოლიტიკურ
მონიტორინგის სამიზნე სხვა მედიებისგან
ბრალდებების წყარო 9 მილიონიდან
ტაბლოიდური გაზეთი “პრაიმ ტაიმია
პრესასა და ჟურნალისტებზე განზოგადება

“საქველმოქმედო ფონდ
გავრცელებული ინფორმაციით
მილიონი ლარი შევიდა, საიდანაც

თავად სიუჟეტის ფონად პრაიმ თაიმის
დაკავშირებით ინკოგნიტო წყაროა
კომენტარიდან ირკვევა, რომ  2012
მიღებული, აქედან 4 მილიონ 850 343 
შორის საბალანსო დოკუმენტაცია
გადამოწმებული, რა პერიოდს 
სამსახურს ფონდთან დაკავშირებით

ბალანსი. 1 აპრილს იმედმა კოალიცია
ქართული ოცნების წარმომადგენლებს
შელაპარაკება გააშუქა (20:05 წუთი

23 

იმედის სიუჟეტში
როგორც 
მოძრაობის" 
ადრესატი, 
ფიგურირებს
პოლიტიკური
პირის შესახებ
გამოტოვებულია
არის აღნიშნული
კავშირებია “
ვიცე-პრემიერს
აქცენტი გადატანალია
ბრალდებების
პოლიტიკოსების
გარდა, წარმოდგენილია

განცხადება, ასევე ალფა-ბანკის მიერ სააგენტო 20/30-
თანახმადაც გამოქვეყნებული დოკუმენტები "ნაციონალური მოძრაობის

ბალანსი. 22 მაისს, გადაცემა „იმედის დრო“ (20:01) იმ დღეს
შუალედური არჩევნების დროს ნაციონალური მოძრაობის

კადრებით, კომენტარის გარეშე დაიწყო. მაესტროს
დაშავებული ორივე მხრიდან იყვნენ, თუმცა არც ინციდენტის

დაშავებული მხარდამჭერები არც ჰოსპიტალიზებული

ჩართვით ცესკოდან და წარმოდგენილი იყო ცესკოს პოზიცია
ვიცე-პრემიერის, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის

ნაციონალური მოძრაობის მიერ კორცხელში დადგმულ პროვოკაციაზე
არჩევნების თემაზე გადაცემაში 304 წამი დაეთმო. პირდაპირ

ოფისიდან მამუკა მდინარაძის ბრიფინგი (186 წამი). გადაცემაში
პოზიცია დაწყებიდან ერთი საათის შემდეგ- 21:03 წუთზე -

ბოკუჩავას ჩართვა - 229 წამი). შესაბამისად, გარდა ფაქტობრივი

” ლაივის (გადაფარვის) ფორმით გააშუქა "ნაციონალური
წევრის ირაკლი აბესაძის ბრიფინგი (22:34). წამყვანის

მტკიცებით, დედაქალაქის სატრანსპორტო კომპანიის
ფინანსების არამიზნობრივ ხარჯვის გამო გაათავისუფლეს
კადრში ნაჩვენებია შიდა აუდიტის დასკვნა, თუმცა 

რომელიც ან დაადასტურებდა, ან უარყოფდა "ნაციონალური
ბრალდებებს. დოკუმენტების გადამოწმების ნაცვლად, მასალაში

ყოფილი ფინანსური დირექტორისა და თბილისის მერის
არ არის აღნიშნული, რომ ბრალდების ადრესატი

მაღრაძის სიძეა.  

ბალანსი. მაესტროს, მარშალპრესის და PIA-ს მსგავსად
გააშუქა (20:15 წუთი) ბრალდებები ფონდ „იავნანას“ მიერ

მიზნობრიობასთან დაკავშირებით, რაც თავის მხრივ მისი დამფუძნებლის
პოლიტიკურ პარტიასთან “სახელმწიფო ხალხისათვის” იყო

მედიებისგან განსხვავებით, სიუჟეტში არ არის მითითებული
მილიონიდან ქველმოქმედებისთვის მხოლოდ 3 მილიონის

ტაიმია”.  სიუჟეტის წარდგინებაში ერთი გაზეთის 
განზოგადება ხდება. კერძოდ, წამყვანი აღნიშნავს: 

ფონდ იავნანასთან დაკავშირებით პრესაში შეკითხვები
ინფორმაციით, წლების განმავლობაში ფონდში ქველმოქმედების

საიდანაც ქველმოქმედებაზე მხოლოდ 3 მილიონი დაიხარჯა

თაიმის სტატიაა შერჩეული, ხოლო თანხების არამიზნობრივად
წყაროა დასახელებული. სიუჟეტიდან კი ფონდის
2012-2015 წლებში ფონდს 5 მილიონ 769 406 ლარის 

850 343 ლარი ქველმოქმედებაზეა დახარჯული. ხარჯებსა
დოკუმენტაცია კი შემოსავლების სამსახურს წარედგინება. 

 მოიცავს 9 მილიონიანი შემოსავალი, აქვს თუ
დაკავშირებით გამოვლენილი ფინანსური დარღვევები და  როდიდან

კოალიცია “ქართული ოცნების” ყოფილ წევრებს - რესპუბლიკელებსა
წარმომადგენლებს - შორის განათლების კანონთან დაკავშირებით

წუთი). მასალაში მოცემულია "ქართული ოცნების" წარმომადგენლის

სიუჟეტში კახი კალაძე, 
"ნაციონალური 

 ბრალდებების 
საერთოდ არ 

ფიგურირებს და მაღალი 
პოლიტიკური თანამდებობის 

შესახებ ბრალდებები 
გამოტოვებულია. სიუჟეტში არც ის 

აღნიშნული, თუ რა 
“კალა კაპიტალსა” და 

პრემიერს შორის. მასალაში 
გადატანალია თავად 

ბრალდებების უარყოფაზე. 
პოლიტიკოსების შეფასების 

წარმოდგენილია კალა 
-ისთვის გაკეთებული 

მოძრაობის" მიერ არის 

დღეს ზუგდიდის რაიონის 
მოძრაობის წევრების მიმართ 
მაესტროს მსგავსად, “იმედის” 

ინციდენტის, არც შემდგომ 
ჰოსპიტალიზებული ყოფილან, არც 

პოზიცია დარღვევებზე. 
ლიდერის კახა კალაძის 

პროვოკაციაზე ისაუბრა და 
პირდაპირ ეთერში ასევე 

გადაცემაში „ერთიანი 
- პირდაპირი ჩართვის 

ფაქტობრივი უზუსტობისა, 

ნაციონალური მოძრაობის" 
წამყვანის განცხადებით, 

კომპანიის ფინანსური 
გაათავისუფლეს, რაზეც შიდა 

 არ არის მოყვანილი 
ნაციონალური მოძრაობის" 

მასალაში მოყვანილია თავად 
მერის მიერ ამ ფაქტის 

ადრესატი საპარლამენტო 

მსგავსად, 25 ივლისს 
მიერ საქველმოქმედო 
დამფუძნებლის, პაატა 
იყო დაკავშირებული.  

მითითებული ის ფაქტი, რომ 
მილიონის დახარჯვის შესახებ 

 პუბლიკაციის მთელ 

ითხვები აქვთ. მედიაში 
ქველმოქმედების სახით 9 

დაიხარჯა”.  

არამიზნობრივად ხარჯვასთან 
ფონდის წარმომადგენლის 

 შემოწირულობა აქვს 
ხარჯებსა და შემოსავლებს 

. სიუჟეტში არ არის 
თუ არა შემოსავლების 

როდიდან.  

რესპუბლიკელებსა და 
დაკავშირებით სიტყვიერი 

წარმომადგენლის ეკა 
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ბესელიას კომენტარი, ხოლო დაპირისპირებაში მონაწილე "რესპუბლიკური პარტიის" წევრის ნოდარ 
ებანოიძის ან პარტიის სხვა წარმომადგენლის პოზიცია პარტიულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით 
წარმოდგენილი არ არის. 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება. 30 ივნისს “იმედმა” ნაწილობრივ გასაჯაროვებული 
"ქართული ოცნების" შიდა კველვის შედეგები გააშუქა (20:09). მასალის წარდგინებისას წამყვანმა იმ ორ 
აქცენტზე გაამახვილა ყურადღება, რომელიც შედეგების ნაწილობრივი გასაჯაროვებით მმართველმა 
პოლიტიკურმა გუნდმა შესთავაზა აუდიტორიას. კერძოდ, წარდგინებაში აღინიშნა: 

“ქართულმა ოცნებამ შიდა კვლევის თავდაპირველად გასაჯაროვება არ ისურვა, მაგრამ 
საზოგადოებამ 2 მთავარი აქცენტის შესახებ მაინც შეიტყო: 1. მმართველი პარტიის მხარდაჭერთა 
რაოდენობა "ნაციონალური მოძრაობისას" 2-ჯერ აღემატება. 2. დაახლოებით ასეთივე სურათია 
ლიდერების მონაცემებშიც - გიორგი კვირიკაშვილი ლიდერობს. 

ყველა კადრს გასდევს წარწერა: „ქართული ოცნების" შიდა კვლევა. მონაცემების მიხედვით მმართველ 
გუნდს 35% აქვს, "ნაციონალურ მოძრაობას" - 13%-მდე“.  

ჩართვაში პირველ რიგში წარმოდგენილია პასუხი კითხვაზე: “თქვენი აზრით, პრემიერ მინისტრის 
პოზიციაზე ვინ უფრო მოახერხებს არსებული პრობლემების მოგვარებას?” აღნიშნულ შეკითხვაზე პასუხად 
როგორც ვერბალურად, ასევე გრაფიკულად მხოლოდ ერთი მონაცემია წარმოდგენილი: 41% გიორგი 
კვირიკაშვილს, მოქმედ პრემიერს უჭერს მხარს.  

მანიპულაციურად იყო წარმოდგენილი მეორე შეკითხვაც. კერძოდ გრაფიკულ გამოსახულებაში კითხვა 
სრული სახით იყო მოცემული: თქვენი არჩევანის მიუხედავად, როგორ ფიქრობთ, რომელი პარტია 
მიიღებს ყველაზე მეტ ადგილს პარლამენტში? ჟურნალისტმა კი ჩართვაში კითხვის პირველი ნაწილი 
“თქვენი არჩევანის მიუხედავად” საერთოდ გამოტოვა, რაც არსებითი დეტალია საზოგადოების 
განწყობების სწორად შესაფასებლად. აღნიშული შეკითხვის პასუხიც ნაწილობრივ არის მოცემული: 65% 
ფიქრობს, რომ “ქართული ოცნება”.  

სელექციური ფორმით კვლევის შედეგების გაშუქება, ასევე კითხვების ზუსტი ფორმულირების გარეშე 
გადმოცემა შეცდომაში შემყვანია, მით უფრო, როცა არც სავარაუდო ცდომილება, არც გადაუწყვეტელი 
ამომრჩევლის შესახებ ინფორმაცია ან სხვა ისეთი არსებითი დეტალია წარმოდგენილი, რომელმაც 
შესაძლოა გავლენა მოახდინოს შედეგზე. 

წინასაარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების გაშუქებისათვის 
კანონმდებლობით დადგენილი 11 სავალდებულო რეკვიზიტიდან “იმედს” მხოლოდ 3 - დამკვეთი, 
შემსრულებელი და კითხვების ზუსტი ფორმულირება აქვს მითითებული, თუმცა ეს უკანასკნელი 
ნაწილობრივ.  

 

3.4. მაესტრო 
 

მაესტროს შესახებ: რუსთავი 2-ის საკუთრებითი დავის გარდა, არჩევნების წინ - 2015 წლის ბოლოს 
და 2016 წლის დასაწყისში - ფინანსურ და წილების გადანაწილებასთან დაკავშირებით დაპირისპირება 
ტელეკომპანია “მაესტროს”

15
 მენეჯმენტსა და მფლობელებს შორის წარმოიშვა. 2016 წლის 

თებერვალში არხის წილების კონფიგურაცია ერთ-ერთი მესაკუთრის, გიორგი გაჩეჩილაძის 
სასარგებლოდ შეიცვალა,  რომელმაც შპს „სტუდია მაესტროს“ ორი თანამფლობელისგან 15-15% 
წილები გამოისყიდა და საკონტროლო პაკეტის (55%) მფლობელი გახდა. არხის გენერალურ 
დირექტორად თებერვალშივე გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა, ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა, რომელიც 2008 
წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრიდა კენჭს. მენეჯმენტსა და მფლობელებს შორის დავის დროს 
გასაჯაროვდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ტელეკომპანია “იმედის” ამჟამინდელი სამეთვალყურეო 
საბჭოს თავმჯდომარე “მაესტროს” წილების შეძენას ცდილობდა, თუმცა ფასის გამო გარიგება ვერ 
შედგა.  2016 წლის იანვარში ასევე ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია „მაესტროსა“ და GDS-ის 
სარეკლამო დროს ტელეკომპანია „იმედი“ გაყიდდა

16
. საქართველოს მონაცემებით, 2015 წელს 

“მაესტრო” ბაზარზე რეიტინგებით მე-3 ადგილს იკავებდა. მისი საშუალო რეიტინგი (AMR) 1, 18%, 
ხოლო წილი (SHR) 6, 27% იყო.   

 
 
რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება. 4 თვის (1 აპრილი - 31 ივლისი)  მონიტორინგის თანახმად, პრაიმ-თაიმის 
საინფორმაციო გამოშვებების საერთო  მონაცემებში   (1458 მასალა) ტელეკომპანიამ ყველაზე დიდი 
ადგილი მთავრობას (34,4%)  და „ქართულ ოცნებას“ (22,5%) დაუთმო, რაც ჯამურად თითმის 57%-ია. სხვა 
პარტიებიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (13,2%)  "ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას" აქვს, რომელსაც 

                                                
15
 MediaMeter, MDF, მაესტრო. http://mediameter.ge/ge/media-profiles/maestro 

16
 მედიის განვითარების ფონდი, მედიის თავისუფლება 2015, მედია საკუთრება, თავი 3. http://mediameter.ge/ge/research/mediis-

tavisupleba-2015 


