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6. ონლაინ მედიის მონაცემები გამოცემების მიხედვით 

 

6.1 ინტერპრესნიუსი 

 
ინტერპრესნიუსის შესახებ: ინტერპრესნიუსი

27
 (IPN.Ge), რომელიც 2002 წელს დაარსდა, ერთ-

ერთი დიდი საინფორმაციო სააგენტოა. სააგენტოს, რომელიც ჰოლდინგ "პალიტრა მედიაში" 
შემავალი გამოცემაა, მეწილეთა კონფიგურაცია რამდენჯერმე შეეცვალა. 2015 წლის თებერვლის 
მონაცემებით, შპს “ახალი ამბების” მეწილეები არიან: ზაზა ბუაძე 12%, ირაკლი თევდორაშვილი 
46%, გიორგი თევდორაშვილი 12%, შპს კვირის პალიტრა 15% (ზაზა ბუაძე, 25%, ირაკლი 
თევდორაშვილი, 75%) და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შპს ნიუსრუმი 15% (შპს 
კვირის პალიტრა 100%). სააგენტოს მეწილე გიორგი თევდორაშვილი იმავდროულად 
სატელევიზიო რეიტინგების მფლობელი ახალი კომპანია “ტრი მედია ინტელიჯენსის” 50%-იანი 
წილის მფლობელია. სააგენტოს სხვადასხვა სამინისტროებთან და საბიუჯეტო ორგანიზაციებთან 
გაფორმებული აქვს კონტრაქტები ინფორმაციის გავრცელებისა და სხვა საინფორმაციო 
მომსახურების მიზნით, რისთვისაც 2015 წელს 249 352 ლარი მიიღო, რაც სააგენტოებს შორის ერთ-
ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 
 

რაოდენობრივი მონაცემები 
 

მთლიანი გაშუქება: „ინტერპრესნიუსი“ (IPN) 4 თვის მონიტორინგის შედეგები აჩვენებს, რომ სააგენტო 
როგორც საერთო, ისე პირდაპირი და ირიბი გაშუქების ფორმით ყველაზე დიდ ადგილს მთავრობას და 
„ქართულ ოცნებას“ უთმობს. მთლიან გაშუქებაში (7202 მასალა) მთავრობის წილია 53,9%, კოალიცია 
„ქართული ოცნების“ კი - 14,4%. მმართველი პოლიტიკური გუნდის შემდეგ, რომელიც მთავრობისა და 
“ქართული ოცნების” ერთიანი ჯამური მაჩვენებლით  68,3 %-ს შეადგენს, სხვა საარჩევნო სუბიექტების 
რიგითობა ასე გამოიყურება: "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" - 7,7 %, "რესპუბლიკური პარტია" - 4,5 
%, "თავისუფალი-დემოკრატები" - 3,1 %, "დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო" - 1,7 %, 
"მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ - 1%.  
 
არასაპარლამენტო ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლების გაშუქება ჯამურად 1% იყო. 
 
არჩევნების წელს შექმნილი პარტიებიდან ყველაზე მაღალი გაშუქება აქვს პაატა ბურჭულაძის პარტიას 
„სახელმწიფო ხალხისთვის“ (2%), რომელიც ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო 
გამოკვლევებით 4%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობს. მას მოსდევს „გირჩი“ (1%), რომელსაც 
საპარლამენტო წარმომადგენლობა ჰყავს. 
 
კატეგორია სხვაში გაერთიანებულია 1%-ს ქვემოთ გაშუქებული შემდეგი კვალიფიციური პარტიები: 
ლეიბორისტული პარტია (0,05%), ეროვნული ფორუმი (0,5%), კონსერვატიული პარტია (0,4%) და 
პატრიოტთა ალიანსი (0,1%). ხოლო არჩევნების წელს შექმნილი პარტიებიდან „თამაზ მეჭიაური-ერთიანი 
საქართველოს“ გაშუქება (0,4%), "ახალი საქართველოს" -  0,3%.  
 
ინსტიტუტებიდან მთავრობის შემდეგ პრეზიდენტის და მისი ადმინისტრაციის აქტივობები გაშუქდა (6,2%), 
შემდეგ მოდის ცესკო (1%)  და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისია 
(0, 01%), რომელმაც საქმიანობა ივლისიდან დაიწყო.  
 
დიაგრამა 6.1.1 პოლიტიკური სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო, IPN   
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პირდაპირი/ირიბი გაშუქება. მთავრობის
წილს (პირდაპირი 43,2%, ირიბი
(პირდაპირი 7,1%, ირიბი 5,6%).  
 
როგორც დიაგრამა 6.1.2 აჩვენებს
ირიბს, გამონაკლისია "ნაციონალური
ჩამორჩება ირიბს (8%). სხვა კვალიფიციური
გაშუქებული „ლეიბორისტული პარტია
"პატრიოტთა ალიანსი", როგორც პირდაპირ
 
ახალი პოლიტიკური სუბიექტებიდან
(პირდაპირი 2.2% ირიბი 1%), რომელსაც
1,8%). 
დიაგრამა 6.1.2 პოლიტიკური სუბიექტების

 
კონტენტის ტონი. სააგენტოს 
ნეიტრალური ტონი.  თუმცა, ყველაზე
მოძრაობას“ (20%), რომელსაც მოსდევს
ალიანსი" (9%), "სახელმწიფო ხალხისთვის
 
მართალია, ლეიბორისტული პარტიის
(0,05%), მაგრამ უარყოფითი ტონი
 
ყველაზე მაღალი პოზიტიური ტონით
(25%), "პატრიოტთა ალიანსი" (9%), 
პარტია "ახალი საქართველო" (8%). 
 
ყველაზე დაბალი პოზიტიური კონტენტით
"დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი
გაშუქება 1%-ს არ აჭარბებს.  
 
დიაგრამა 6.1.3. პოლიტიკური სუბიექტების
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მთავრობის წილი პირდაპირ გაშუქებაში  ჩამორჩება
ირიბი 60,1% ). პრეზიდენტის გაშუქებაში კი პირდაპირი

აჩვენებს, პარტიების შემთხვევაში ძირითადად პირდაპირი
ნაციონალური მოძრაობა", სადაც პირდაპირი გაშუქება

კვალიფიციური პარტიებიდან პირდაპირი ფორმით
პარტია“, რომელიც მხოლოდ ირიბად (0,1%) არის წარმოდგენილი

პირდაპირ, ასევე ირიბად თანაბრად არის წარმოდგენილი

სუბიექტებიდან პირდაპირი გაშუქების ყველზე მაღალი მაჩვენებელი
რომელსაც მოსდევს „სახელწიფო ხალხისთვის“ (პირდაპირი

სუბიექტების პირდაპირი/ირიბი გაშუქება - IPN 
 

 მიერ პოლიტიკური სუბიექტების გაშუქებაში ძირითადად
ყველაზე მაღალი ნეგატიური მაჩვენებელი აქვს „ერთიან
მოსდევს მმართველი პარტია - „ქართული ოცნება

ხალხისთვის" (8%). 

პარტიის გაშუქების მოცულობა მთლიან გაშუქებაში (7202 
ტონი მთლიანი გაშუქების 39%-ს შეადგენს.  

ტონით გაშუქებულია არჩევნების სამთავრობო უწყებათაშორისი
(9%), "ქართული ოცნება" (8%) და არჩევნების წელს

(8%).  

კონტენტით გაშუქებულია "ერთიანი ნაციონალური
ერთიანი საქართველო" (ნინო ბურჯანაძე) 1,2% და სხვა

სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი IPN 
 

ჩამორჩება ირიბ გაშუქებაში მის 
პირდაპირი აჭარბებს ირიბს  

პირდაპირი გაშუქება აჭარბებს 
გაშუქება (7,3%) მცირედით 

ფორმით საერთოდ არ არის 
წარმოდგენილი, ხოლო 

წარმოდგენილი (0,1%).  

მაჩვენებელი აქვს "გირჩს" 
პირდაპირი 1,9%, ირიბი 

 

ძირითადად ჭარბობს 
ერთიან ნაციონალურ 

ოცნება“ (10%), "პატრიოტთა 

(7202 მასალა) დაბალია   

უწყებათაშორისი კომისია 
წელს შექმნილი ახალი 

ნაციონალური მოძრაობა" (1%), 
სხვა პარტიები, რომელთა 

 



 

სუბიექტების წილი ტელევიზიის
კონტექსტის მთლიან მოცულობაში
ოცნება“. ამ ორი სუბიექტის გარდა
არიან გაშუქებული. მესამე ადგილზე
(3%), „ერთიან ნაციონალური მოძრაობა
 
პოზიტიურ კონტენტში მსგავსი (1%) 
ხალხისთვის“ (პაატა ბურჭულაძე). 
 
ყველა სხვა პოლიტიკურ სუბიექტს
ნეგატიური კონტენტის ტონში წილით
პოზიტიური კონტენტში წილის (64,9
26,2%-იანი ნეგატიური კონტენტის
მმართველი პარტია მესამე ადგილზეა
ნეგატიური კონტენტის წილი (2,8
კონტენტის მსგავსი მოცულობა 
ხალხისთვის“ (2,5%). 1,9%-იანი 
არასაპარლამენტო ოპოზიციას. ყველა
დაბალი მოცულობა უკავია. 
 
დიაგრამა 6.1.4. პოლიტიკური სუბიექტების

  
თვისებრივი მონაცემები 
 
სააგენტო „ინტერპრესნიუსი“ ინფორმაციას
ცალკეულ კომენტარებს და სიახლეებს
ძირითადად ერთი თემისადმი მიძღვნილი
მედია პლატფორმა პლურალისტულია
თუმცა განსხვავებული პრიორიტეტულობით
 
როგორც რაოდენობრივი ანალიზიც
სააგენტოს კონტენტის 54%-ს შეადგენს
უწყებებთან გაფორმებული კონტრაქტებით
და სხვა სააგენტოებში იდენტური შინაარსის
 
საბიუჯეტო ორგანიზაციების იდენტური
მცირედი მოდიფიცირებით ბეჭდავს
ალტერნატიული პოზიციის გარეშე

                                               
28
 მედიის განვითარების ფონდი (2016), “რეკლამისა

თავი v, ონლაინ მედია. http://mediameter.ge/ge/research/reklamis
ganacilebis 
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ტელევიზიის დადებით და ნეგატიურ კონტენტში. IPN-ის
მოცულობაში 65 % მთავრობას დაეთმო, მეორე ადგილზეა

გარდა პოზიტიური კონტენტის ტონით პოლიტიკური პარტიები
ადგილზე 4%-ით პარტია „თავისუფალი დემოკრატები“, 

მოძრაობა“(2%) და რესპუბლიკური პარტია (2%) არიან

(1%) მაჩვენებელი აქვთ ახალ პარტიებს „გირჩი
).  

სუბიექტს პოზიტიური გაშუქების კონტენტში 1%-ზე დაბალი მაჩვენებელი
წილით პირველ ადგილზე მთავრობაა (33,4%), თუმცა
4,9%) ნახევარია. მეორე ადგილზეა „ერთიანი ნაციონალური

კონტენტის ტონით. „ქართული ოცნება“ ნეგატიური კონტენტი
ადგილზეა. ასევე აღსანიშნავია, რომ რესპუბლიკური

2,8%) აღემატება მისი პოზიტიური კონტენტის (2,2%) 
 უკავიათ პარტიებს „თავისუფალი დემოკრატები
 მაჩვენებელი აქვს პოლიტიკურ გაერთიანება 

ყველა სხვა სუბიექტს, ცალცალკე აღებულს, ნეგატიური

სუბიექტების გაშუქების წილი პოზიტიურ და ნეგატიურ კონტენტში
 

ინფორმაციას გვთავაზობს არა სტატიების ფორმატით
სიახლეებს დამოუკიდებელი ფორმით. შესაბამისად
მიძღვნილი სიახლეების ერთობლივი ანალიზით შეიძლება

პლურალისტულია და ყველა ძირითადად პოლიტიკური სუბიექტის
ტულობით. 

ანალიზიც ცხადყოფს, მთავრობის საქმიანობისადმი მიძღვნილი
შეადგენს, რაც ინფორმაციის გაცემის მიზნით სხვადასხვა

კონტრაქტებით უნდა იყოს განპირობებული
28
 და ოფიციალუ

შინაარსის მასალების  გამოქვეყნების სახით იჩენს 

იდენტური მასალები უცვლელი სახით. სააგენტო
ბეჭდავს ოფიციალური უწყებების მიერ მიწოდებულ

გარეშე. სხვა სააგენტოებისგან განსხვავებით, რომლებიც

        
რეკლამისა და ინფორმაციის მიზნით მედიაში საბიუჯეტო თანხების

http://mediameter.ge/ge/research/reklamis-da-inpormaciis-gavrcelebis-miznit-mediashi

ის პოზიტიური ტონის 
ადგილზეა 19%-ით „ქართული 

პარტიები მინიმალურად 
“, შემდეგ პრეზიდენტი 

არიან.  

გირჩი“ და „სახელმწიფო 

მაჩვენებელი უკავია.  
თუმცა ეს მაჩვენებელი 

ნაციონალური მოძრაობა“ 
კონტენტი 24,1%-ია, რითიც 

რესპუბლიკური პარტიის გაშუქების 
%) წილს. ნეგატიური 

დემოკრატები“ და „სახელმწიფო 
 „გირჩს“, ცესკოს და 

ნეგატიური კონტენტის 0,5%-ზე 

კონტენტში - IPN 

ფორმატით, არამედ გვაწვდის 
შესაბამისად, ბალანსზე საუბარი 

შეიძლება. მთლიანობაში 
სუბიექტის აქტივობას აშუქებს, 

მიძღვნილი სიახლეები 
სხვადასხვა სამთავრობო 

ოფიციალური ვებ-გვერდებსა 
 თავს.  

სააგენტო უცვლელი სახით ან 
მიწოდებულ ინფორმაციას, 

რომლებიც ინფორმაციის 

თანხების განაწილების პრაქტიკა”, 
mediashi-sabiujeto-resursebis-
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გავრცელების მიზნით საბიუჯეტო კონტრაქტებს იღებენ
29
, IPN ერთადერთია, რომელიც გარკვეულ 

მასალებს დაფინანსების აღმნიშვნელ ნიშანს - NS (News from subscriber) ურთავს, თუმცა ამ პრაქტიკას 
სისტემატური ხასიათი არ აქვს.  
 
მაგალითად, თბილისის მერიის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია ერთდროულად 9 
საინფორმაციო სააგენტომ, მათ შორის 3-მმა მონიტორინგის სიბიექტმა, იდენტური სათაურით 
„შემოდგომაზე თბილისში 3 ახალი ბაღი გაიხსნება“ გამოაქვეყნა, რომელთაგან მხოლოდ IPN-ს ჰქონდა 
მითითებული მასალაზე ნიშანი NS, რაც სარედაქციო მასალის დაფინანსებულისგან გამიჯვნის 
შესაძლებლობას იძლევა. თუმცა, როგორც ცხრილი 6.1. -დან ჩანს, მეორე მსგავსს შემთხვევაში 
დაფინანსების აღმნიშვნელი ნიშანი არც IPN-ს მიუთითებია. აღსანიშნავია, რომ სააგენტოს თბილისის 
მერიასთან ინფორმაციის გავრცელებაზე ვალდებულებები 2016 წელს შუამავალი კომპანიის “აი ფი ემ 
კვლევების” კონტრაქტით აქვს განსაზღვრული. 
 
ცხრილი 6.1. საბიუჯეტო ორგანიზაციების იდენტური მასალები სხვადასხვა ონლაინ გამოცემებში 

 

 IPN PIA Marshalpress Netgazeti 

 
 

სათაური 

 
„შემოდგომაზე 

თბილისში 3 
ახალი ბაღი 
გაიხსნება”

30
 

 
„შემოდგომაზე 

თბილისში 3 
ახალი ბაღი 
გაიხსნება”

31
 

 
 “ნაძალადევის 

რაიონში  ახალი ბაგა-
ბაღი შენდება”

32
 

 

 
 
 

____ 

 

 

გამოქვეყნების 
ფორმა 

 
NS 

____ ____  

 

 

სათაური 

 
აღმაშენებლის 

გამზირზე შენობის 
კედლის 

ვერტიკალური 
გამწვანება 

ეწყობა
33
 

 

 
____ 

 
____ 

 
აღმაშენებლის N59-
ის შენობაზე კედლის 

ვერტიკალური 
გამწვანება 
მოეწყობა

34
 

გამოქვეყნების 

ფორმა 

____    
____ 

 
 
პოლიტიკური და სხვა სუბიექტების დაფინანსებული მასალა უცვლელი სახით. სააგენტოს 
ფასიანი მომსახურებით სარგებლობს ასევე რამოდენიმე საარჩევნო სუბიექტი

35
, თუმცა მათ მიერ 

მიწოდებული მასალის დაფინანსების ნიშნით აღნიშვნა ძირითადად არ ხდება, რასაც შეცდომაში შეჰყავს 
მკითხველი. ზოგიერთ შემთხვევაში კი ტექსტშია მითითებული, რომ ინფორმაცია პრეს-სამსახურის ან 
პარტიის მიერ არის მიწოდებული. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 6.1.. მოცემულია ცალკეული მაგალითები, 
როცა IPN-სა და PIA-ზე განთავსებული მასალები პარტიების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული 
მასალებს ბუკვალურად ან მცირედი მოდიფიცირებით იმეორებს, თუმცა ფასიანი სტატიის აღმნიშვნელი 
ნიშანი არ ახლავს. ცხრილში შეყვანილია მხოლოდ იმ პარტიების მასალები, ვინც IPN-ს ფასიანი 
მომსახურებით სარგებლობს.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ცხრილი 6.2 პარტიების დაფინანსებული მასალები 

                                                
29
 იქვე. 

30
IPN, 31 ივლისი, 2016 http://bit.ly/2cZt89L 

31
 PIA, 31 ივლისი, 2016 http://bit.ly/2cEohdc 

32
 მარშალპრესი, 31 ივლისი, 2016. http://marshalpress.ge/archives/51058 

33
 IPN, 27 ივლისი, 2016 http://bit.ly/2caop4Y 

34
 Netgazeti.ge, 27 ივლისი, 2016 http://bit.ly/2ct4zzj 

35
 ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, დემოკრატიული მოძრაონა, თავისუფალი დემოკრატები.  
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 IPN PIA პარტიის ვებ-გვერდი 

 
 

 
სათაური 

 
არც NATO-ს და არც რუსეთის 

ჯარი საქართველოს 
ტერიტორიაზე - ეს იქნება 

უსაფრთხოების ერთადერთი 
გარანტი

36
 

მითითებულია წყარო: პარტიის 
პრესსამსახური 

 
არც NATO-ს და არც რუსეთის 

ჯარი საქართველოს 
ტერიტორიაზე - ეს იქნება 

უსაფრთხოების ერთადერთი 
გარანტი 

 

 
დემოკრატიული 

მოძრაობა - ერთიანი 
საქართველო: 

"არც NATO-ს და არც 
რუსეთის ჯარი 
საქართველოს 

ტერიტორიაზე - ეს იქნება 
უსაფრთხოების 

ერთადერთი გარანტი” 
 

 
 

სათაური 

 
ნინო ბურჯანაძე NDI-ის 
კვლევაზე - პირველად 

დამწყდა გული, რომ არ ვარ 
კაცი და თან კახელი

37
 

 
პირველად დამწყდა გული, 
რომ არ ვარ კაცი და თან 

კახელი
38
 

 
დემოკრატიული 

მოძრაობა - ერთიანი 
საქართველო: 

პირველად დამწყდა გული, 
რომ არ ვარ კაცი და თან 

კახელი 
 

 
სათაური 

 
ელენე ხოშტარია წყნეთში 

მოსახლეობას შეხვდა
39
 

მითითებულია წყარო: პარტიის 
პრესსამსახური 

 

 
__________ 

 
ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა: 
წყნეთში მოსახლეობას 

შეხვდა 
 

 
სათაური 

 
ავჭალაში „გირჩის” რაიონული 

ოფისი გაიხსნა
40
 

მითითებულია წყარო: პარტიის 
პრესსამსახური 

  
პოლიტიკური ცენტრი 

გირჩი: 
ავჭალაში „გირჩის” 

რაიონული ოფისი გაიხსნა 
 

 
არის შემთხვევები, როცა პოლიტიკური ბრალდების შემცველი ინფორმაცია გამოქვეყნებულია რეკლამის 
ნიშნით.   
რუბრიკით „მნიშვნელოვანი ინფორმაცია“ სააგენტო ინტერპრესნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას 
ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ, სახელწოდებით “სენტა ჯგუფი 
კეზერაშვილის წინააღმდეგ - 10 ივნისს გახმაურებული საქმის სასამართლო პროცესი გაიმართება” (10 
ივნისი). 
სტატია იწყება სიტყვებით: „წინა ხელისუფლების დროს წართმეული ბიზნესი და კიდევ ერთი საქმე 
კეზერაშვილის და მისი ყოფილი კომპანიების წინააღმდეგ“ და მასში წარმოდგენილია მოდავე მხარის 
სენტა ჯგუფის პოზიცია.   
მსგავსი შინაარსის რეკლამა სააგენტომ განმეორებით გამოაქვეყნა: „სენტა ჯგუფის“ დამფუძნებლების 
მიმართვა ხელისუფლებას (13 ივნისი).  
რეკლამის სახით გამოქვეყნებული ინფორმაცია ეხება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საგანს, 
რადგან ყოფილი ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს შეიცავს, 
სააგენტოს სარედაქციო, არასარეკლამო მასალებში არ მიუღია ზომები ბრალდებებთან დაკავშირებით 
მეორე მხარის პოზიციის წარმოსადგენად, ან საქმის დამოუკიდებელი ჟურნალისტური გამოძიებისთვის.  
 
ტენდენციური გაშუქება. 22 მაისს ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში საკრებულოს შუალედური 
არჩევნების დროს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს თბილისიდან ჩაყვანილმა სპორტსმენებმა 
ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს.  IPN-მა თავდაპირველად ეს ინციდენტი PIA-ს და მარშალპრესის 
მსგავსად გააშუქა. თუ ნეტგაზეთმა სათაურშივე გამოიტანა ოპოზიციური პარტიის წევრებზე ფიზიკური 
ანგარიშსწორების ფაქტი (“კორცხელის საარჩევნო უბანზე ენმ-ს წევრებს ფიზიკური შეურაცხყოფა 
მიაყენეს”), მარშალპრესის მსგავსად IPN-ის სათაურსა (“კორცხელის #53-ე უბანზე ფიზიკური 
დაპირისპირება მოხდა”) და ტექსტში აქცენტი მხარეებს შორის დაპირისპირებაზე გაკეთდა. თუმცა  თუ 
მარშალპრესსა და PIA-ზე ინციდენტი მოსახელეობასა და ოპოზიციურ პარტიას შორის დაპირისპირებად 
იყო წარმოჩენილი, IPN-ის ვერსიაში მხარეები “ქართული ოცნება” და “ნაციონალური  მოძრაობა” 
იყვენენ. 
 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქების სტანდარტის დარღვევა/ბალანსის დარღვევა. 
საკვლევ-საკონსულტაციო ცენტრის „ფსიქოპროექტის“ მიერ ჩატარებული „ქართული ოცნების“ შიდა 
კვლევის გაშუქების დროს სააგენტო „ინტერპრესნიუსმა“ გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები ისე, რომ არ 
დაუცავს საარჩევნო კოდექსის 51-ე  (11) მუხლით დადგენილი წესი, რაც წინასაარჩევნი პერიოდში კვლევის 

                                                
36
 IPN, 14 ივლისი, 2016. http://bit.ly/2cn8Ov0 

37
 IPN, 29 ივლისი, http://bit.ly/2cIYNKg 

38
 PIA, 30 ივლისი, http://bit.ly/2cwn9YW 

39
 IPN, 30 ივლისი, 2016. http://bit.ly/2cXEyrD 

40
 IPN, 22 ივლისი, 2016, http://bit.ly/2cwPBq2 
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გამოქვეყნების დროს 11 სავალდებულო რეკვიზიტის მითითებას ითვალისწინებს
.
 ინფორმაცია 

მოწოდებული იყო ფრაგმენტულად, ძირითადად მხოლოდ ორი სუბიექტის შესახებ.  
 

მაგალითად: ”ქართული ოცნების” შიდა კვლევის მიხედვით, რესპონდენტთა უმეტესობის აზრით, 
პრემიერის პოსტზე პრობლემების რეალურად მოგვარებას გიორგი კვირიკაშვილი შეძლებს (30 
ივნისი, 1 ივლისი). 
 
”ფსიქოპროექტის” კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 65 %-ის აზრით, პარლამენტში ყველაზე 
მეტ ადგილს ”ქართული ოცნება” დაიკავებს (30 ივნისი, 1 ივლისი). 
 
ზურაბ ბიგვავა - „ქართული ოცნების“ შიდა კვლევებით, „ნაციონალური მოძრაობის“ რეიტინგი 
13%-მდეა, „ქართული ოცნების“ კი 35%-ს შეადგენს (29 ივლისი). 
 

ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ კვლევაში საუბარი იყო „ნაციონალური მოძრაობის“  რეიტინგზე, 
სააგენტოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის შეფასება ამ საკითხზე არ წარმოუდგენია.  
 
ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის დაკვეთით კომპანია GFK-ს მიერ შესრულებული საზოგადოებრივი 
კვლევის შედეგების გაშუქება სააგენტოს მიერ ასევე არასრულყოფილი ინფორმაციის გამოქვეყნებით 
მოხდა (დასახელებულია დამკვეთი, შემსრულებელი, გამოკითხულთა რაოდენობა, გამოკითხვის დრო), არ 
არის დასახელებული მეთოდი, ცდომილება და ა.შ).  ამასთან, კვლევის შესახებ სიახლეებთან ერთად 
სააგენტომ გააშუქა პარტია „გირჩის“ განცხადება, სახელწოდებით: 
 

„გირჩი“ - GFK-ს 2014 წელს უკრაინაში ჩამოართვეს სატელევიზიო რეიტინგების გაზომვის უფლება 
მოსყიდული პანელისტებით რეიტინგების გაყალბების გამო (28 ივნისი)  
 

ინფორმაციაში გამოთქმულია ბრალდებები კვლევის შემსრულებელი კომპანიის მიმართ, (სათაურში 
გამოტანილი ინფორმაცია) ასევე - დასმულია კითხვები ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის მიმართ 
(მაგალითად ნათქვამია, რომ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები წინასწარ იყო ცნობილი მიხეილ 
სააკაშვილისთვის.)  არც აღნიშნულ საინფორმაციო შენიშვნაში და 28 ივნისს და მომდევნო დღეებში 
გამოქვეყნებულ მასალებში სააგენტოს არ გამოუქვეყნებია კვლევითი კომპანიის ან „რუსთავი2“-ის 
პოზიცია ამ ბრალდებებთან დაკავშირებით.   
 
 

6.2. PIA 

 
PIA-ს შესახებ:  საინფორმაციო სააგენტო პირველი

41
 2006 წლის ნოემბერში დაარსდა და იგი 

კოალიცია “ქართულ ოცნებაში” 2016 წლის მაისამდე  შემავალი პარტიის, “ეროვნული ფორუმის” 
წარმომადგენლის, ანი მიროტაძის სახელს უკავშირდება. 2010 წელს შპს„პირველის“ 100%-იანი 
წილის მფლობელი ლევან მიროტაძე იყო, 2013 წელს სააგენტო ხვიჩა სექანიაზე იყო 
გაფორმებული, ხოლო 2014 წლიდან 100%-იანი წილის მფლობელი დიმიტრი ტიკარაძეა. PiA-სთან 
შემდეგი გამოცემებია დაკავშირებული: Daijesti.ge, rubrica.ge, funtime.ge. სააგენტოს 2015 წელს 
საბიუჯეტო კონტრაქტებიდან 80 236 ლარის შემოსავალი აქვს მიღებული. 
 

რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება: სააგენტო PIA-მ საანგარიშო პერიოდში მთლიან გაშუქებაში   (4157 მასალა) 
ყველაზე მეტი დრო (54,6 % ) მთავრობისა და მმართველ პოლიტიკურ პარტია „ქართულ ოცნება-ერთიან 
საქართველოს“ (16,6%) დაუთმო, რაც ჯამურად 71,2%-ს შეადგენს. ყველა სხვა პარტია მათთან შედარებით 
მცირე მოცულობით არის წარმოდგენილი. შემდეგი სამეული ასე გამოიყურება: "ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა" (5%); „დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო“ (ნინო ბურჯანაძე) (4,5%). 
"რესპუბლიკური პარტია" (3,7%). 
 
1 % და უფრო დაბალი მაჩვენებლით არიან გაშუქებული შემდეგი კვალიფიციური სუბიექტები: 
„თავისუფალი დემოკრატები“ (1%), "ეროვნული ფორუმი" (0,8%), "პატრიოტთა ალიანსი" (0,3%), 
„მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (0,2%), "კონსერვატიული პარტია" (0,2%) და "ლეიბორისტული 
პარტია" (0,1%).  
 
2016 წელს დაფუძნებული პოლიტიკური პარტიების გაშუქება კი ასე გამოიყურება: „სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ (პაატა ბურჭულაძე) (1,3%), „თამაზ მეჭიაური -ერთიანი საქართველოსთვის“ (0,4%); 
პოლიტიკური ცენტრი "გირჩი" (0,2%) და "ახალი საქართველო" (0,2%).  
 
არასაპარლამენტო ოპოზიციის გაშუქების მაჩვენებელი 2,4%-ს შეადგენს.  
 

                                                
41 MediaMeter, MDF, PIA, http://mediameter.ge/ge/media-profiles/pia 


