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კვლევის დამკვეთი, რესპონდენტების რაოდენობა, კითხვის ფორმულირება და დრო; ხოლო მეორე 
შემთხვევაში 3- დამკვეთი, კითხვის ფორმულირება და ჩატარების დროა მითითებული. ქართული ოცნების 
დაკვეთით ჩატარებული კვლევის ამსახველ მასალაში, რომელიც ოფიციალურად არ გამოქვეყნებულა, არც 
სხვა პარტიების შესახებ მონაცემებია წარმოდგენილი. NDI-ის კვლევის შემთხვევაში არ არის 
მითითებული ისეთი არსებითი ინფორმაცია, როგორიც არის გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთა რაოდენობა, 
რომელიც საკმაოდ მაღალია (57%) და შესაძლოა გავლენა მოახდინოს საბოლოო შედეგზე.  

ასევე პრობლემაა ინფორმაციის სიზუსტე. მაგალითად, ერთ-ერთი ინფორმაციის სათაურია: 
„გამოკითხულთა უმრავლესობა ხმას იგივე პოლიტიკურ პარტიას მისცემდა, რომელსაც 2012 წელს 
დაუჭირა მხარი“, რაც შეცდომაში შემყვანია. მართალია, ტექსტში აღნიშნულია, რომ მხოლოდ 
გადაწყვეტილი რესპონდენეტების 57% აცხადებს, რომ იგივე პარტიას ან ჯგუფს მისცემს ხმას, ვისაც 2012 
წელს დაუჭირა მხარი, მაგრამ არ არის მითითებული, რომ ეს პასუხი მხოლოდ იმ 38%-ის უმრავლესობას 
ასახავს, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს, ვის მისცემს ხმას და გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთა რაოდენობა 
საკმაოდ მაღალია. 

  

NDI-ის კითხვის ფორმულირება PIA-ს სათაური 

 
აპირებთ თუ არა ხმა იგივე პოლიტიკურ პარტიას 
მისცეთ, ვისაც 2012 წლის არჩევნებში მიეცით ხმა? - 
38%, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს ვის მისცემს ხმას. 

 
გამოკითხულთა უმრავლესობა ხმას იგივე 
პოლიტიკურ პარტიას მისცემდა, რომელსაც 2012 
წელს დაუჭირა მხარი 

  
შესაბამისად, დარღვეულია როგორც საზოგადოებრივი აზრის გაშუქების სტანდარტი, ასევე - ჯეროვანი 
სიზუსტის პრინციპი. 
 
საბიუჯეტო ორგანიზაციების და პარტიების დაფინანსებული მასალები უცვლელი სახით. IPN-
ის მსგავსად სააგენტო PIA-საც აქვს გაფორმებული კონტრაქტები საბიუჯეტო ორგანიზაციებთან 
ინფორმაციის გავრცელების მიზნით. თუმცა IPN-ისგან განსხვავებით, ეს უკანასკნელი დაფინანსებულ 
შინაარსს სარედაქციო მასალისგან არ მიჯნავს, როგორც ეს ცხრილში 6.1-ია ასახული (იხ.გვ. 54), რასაც 
შეცდომაში შეჰყავს მკითხველი. 
PIA-ს მომსახურებით, MDF-ის კვლევის

44
 თანახმად, 2 პარტია - ქართული ოცნება და დემოკრატიული 

მოძრაობა - ერთიანი საქართველო" (ბურჯანაძე) სარგებლობენ. ცხრილში 6.2 (გვ. 55) მოყვანილია 
მაგალითი, როცა სააგენტომ პარტიის მასალა დაფინანსების ამსახველი ნიშნის გარეშე განათავსა. 
 

6.3 ნეტგაზეთი 

 
ნეტგაზეთის შესახებ. ონლაინ გამოცემა Netgazeti.Ge

45
 2010 წელს გაზეთმა “ბათუმელები“ 

დააფუძნა. “ბათუმელების” დამფუძნებლები, თავის მხრივ, კერძო პირები - დავით გურგენიძე 
(25%), მზია ამაღლობელი (25 %), მურად ამაღლობელი (25 %) და ლეილა თურაძე (25 %) არიან. 
გამოცემა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით სხვადასხვა მედია პროექტებს 
ახორციელებს.  
 

რაოდენობრივი მონაცემები 
 

მთლიანი გაშუქება. ნეტგაზეთის 4 თვიანი (1 აპრილი -31 ივლისი) მონიტორინგის თანახმად, ( 1397 
სტატიაში) მთავრობას - 37,2%, „ქართულ ოცნებას” კი - 19,2% უჭირავს. მმართველი პარტიის შემდეგ 
ყველაზე მაღალი გაშუქება "ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას" (13,9%) და "რესპუბლიკურ პარტიას" (8%) 
აქვთ, რომელთაც შედარებით ნაკლები მონაცემით (3,4%) "თავისუფალი დემოკრატები" მოსდევენ.  
სხვა კვალიფიციური პარტიები 1%-ზე ნაკლები მოცულობით არიან გაშუქებული: "ეროვნული ფორუმი" 
(0,9%), "პატრიოტთა ალიანსი" (08%), "დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო" (0,5%), 
"მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს" (0,4%), "კონსერვატორებ"ი (0,2%) და "ლეიბორისტული 
პარტია" (0,05%).  
 
რაც შეეხება არჩევნების წელს დაფუძნებულ პარტიებს,  ნეტგაზეთმა ყველაზე მეტად „სახელმწიფოს 
ხალხისთვის“ (2,7%) გააშუქა, შედარებით მწირი იყო გირჩის (0,7%), 'თამაზ მეჭიაური - ერთიანი 
საქართველოსთვის" (0,5%) და "ახალი საქართველოს" (0,2%) მონაცემები.  

                                                                                                                                                  
ცდომილების ფარგლები; 11.  ინფორმაცია სხვა ნებისმიერი ფაქტორის შესახებ, რომელმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა 
მოახდინა შედეგებზე  
44
 მედიის განვითარების ფონდი (2016), “რეკლამისა და ინფორმაციის მიზნით მედიაში საბიუჯეტო თანხების განაწილების პრაქტიკა”, 

თავი v, ონლაინ მედია. http://mediameter.ge/ge/research/reklamis-da-inpormaciis-gavrcelebis-miznit-mediashi-sabiujeto-resursebis-
ganacilebis 
45
 MediaMeter.ge, MDF, Netgazeti, მედია პროფილები.  http://mediameter.ge/ge/media-profiles/netgazeti 



 

ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის გაშუქება
გაშუქების მაჩვენებელი ონლაინ 
რადიო - 0,3%, მარშალპრესი - 0,2%).

დიაგრამა 6.3.1 პოლიტიკური სუბიექტებისთვის

პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
ნაციონალური მოძრაობის" (პირდაპირი
აჭარბებს. "ქართული ოცნების" (
13,1%, ირიბი 5%), "თავისუფალი დემოკრატების
(პირდაპირი 1,1%, ირიბი 0,8%) 
"რესპუბლიკელების" სხვაობა ყველაზე
1%-ზე ნაკლები გაშუქების მქონე
"ქრისტიან-კონსერვატიული" (ირიბი
პარტიები,  რომლებიც მხოლოდ ირიბად
 
ახლად დაფუძნებული პარტიებიდან
"გირჩის" (პირდაპირი 0,7%, ირიბი
თანაბარია, "თამაზ მეჭიაური-ერთიანი
საქართველოს (პირდაპირი 0,5%, 
არასაპარლამენტო ოპოზიციის პირდაპირ
 
ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის პირდაპირი
შემთხვევაში ირიბი (1,9%) აჭარბებს
უწყებათაშორის კომისიას მხოლოდ
 
დიაგრამა 6.3.2 პოლიტიკური სუბიექ
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გაშუქება - 7,1%, ხოლო ცესკო 1,4% იყო. აღსანიშნავია
 მედიებში ნეტგაზეთს ყველაზე მაღალი აქვს (IPN -

0,2%). 
 

სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო, ნეტგაზეთი 

 
გაშუქება. მთავრობისა (ირიბი 40,6%, პირადპირი 31,4%)  

პირდაპირი 9.8%, ირიბი16,4%) შემთხვევაში ირიბი 
(პირდაპირი 22,1%, ირიბი კი 17,4%), "რესპუბლიკელების

დემოკრატების" (პირდაპირი 4,2%, ირიბი 2,9%)  და "
0,8%) შემთხვევაში კი პირიქით, პირდაპირი აჭარბებს

ყველაზე მაღალია. 
მქონე პარტიებში ძირითადად პირდაპირი სჭარბობს ირიბს

ირიბი 0,2%), "კონსერვატიული" (ირიბი - 0,2%) და "ლეიბორისტული
ირიბად არიან წარმოდგენილი.  

პარტიებიდან „სახელმწიფო ხალხისთვის“ (პირდაპირი 2,7%, 
ირიბი 0,6%) პირდაპირი და ირიბი გაშუქების მაჩვენებლები
ერთიანი საქართველოსთვის" (პირდაპირი 0,6%, ირიბი

0,5%, ირიბი 0,3%) შემთხვევაში პირდაპირს მცირედი
პირდაპირ გაშუქებას (0,6%) კი ირიბი (0,8%) აჭარბებს

პირდაპირი (7,8%) გაშუქება მცირედით აღემატება 
აჭარბებს პირდაპირს (0,4%), ხოლო თავისუფალ

მხოლოდ ირიბი გაშუქება (0.1%) უფიქსირდება. 

სუბიექტების პირდაპირი/ირიბი გაშუქება, ნეტგაზეთი

აღსანიშნავია, რომ ცესკოს 
-1%, PIA და პირველი 

 

31,4%)  და "ერთიანი 
 გაშუქება პირდაპირს 

რესპუბლიკელების" (პირდაპირი 
ეროვნული ფორუმის" 

აჭარბებს ირიბს, ამასთანავე 

ირიბს, გამონაკლისია 
ლეიბორისტული" (0,1%) 

2,7%, ირიბი 2,6%) და 
მაჩვენებლები თითქმის 
ირიბი 0,3%) და ახალი 

მცირედი უპირატესობა აქვს, 
აჭარბებს. 

 ირიბს (6,7%), ცესკოს 
თავისუფალ და სამართლიან 
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კონტენტის ტონი სუბიექტების გაშუქებაში. ყველაზე მაღალი ნეიტრალური ტონით ნეტგაზეთმა 
"რესპუბლიკური პარტია" (96%), კატეგორია სხვაში გაერთიანებული 1%-ს ქვემოთ გაშუქებული 
პოლიტიკური სუბიექტები (93%) და "თავისუფალი დემოკრატები" (90%) გააშუქა. ყველაზე მაღალი  
ნეგატიური ტონი "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" (16%) შემთხვევაში იკვეთება, რომელსაც 
"ქართული ოცნება" (13%), მთავრობა (11%) და "სახელმწიფო ხალხისთვის" (8%) მოსდევენ.  
 
ყველაზე მაღალი პოზიტიური ტონი ახალ პარტიას “სახელმწიფო ხალხისთვის” (13%) აქვს, რომელსაც 
ქართული ოცნება (11%), "თავისუფალი დემოკრატები" (9%), "ნაციონალური მოძრაობა' (8%), მთავრობა 
(6%) და შედარებით მცირე მონაცემით "რესპუბლიკელები" (3%) მოსდევენ. 
 
პრეზიდენტი ძირითადად ნეიტრალურად შუქდებოდა, ნეგატიური ტონი (7%) კი პოზიტიურს (2%) 
სჭარბობდა. ცესკოს გაშუქების ტონი (14%) ნეგატიური იყო,  პოზიტივი კი საერთოდ არ გამოიკვეთა.  
 
 
დიაგრამა 6.3.3. პოლიტიკური სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი,ნეტგაზეთი 

 

 
 
 

 
სუბიექტების წილი დადებით და ნეგატიურ კონტენტში. ნეტგაზეთის პოზიტიურ კონტენტში ყველაზე 
დიდი წილი უკავია მთავრობას (32,6%), რომლის ნეგატიური წილიც ყველაზე მაღალია (40, 6%) და 
პოზიტიურს აღემატება. "ქართული ოცნება-ერთიან საქართველო"ს პოზიტიურ წილს (31,6%) ნეგატიური (24, 
3%) ჩამორჩება, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" პოზიტიურ წილს კი (16,5%) ნეგატიური (21,9%) 
აღემატება. კვალიფიციური პარტიებიდან - 4%-ზე მაღალი წილი აქვს პოზიტიურ კონტენტში  "თავისუფალ 
დემოკრატებს" (4,4%), ნეგატივი კი - 0,4%-ია. 'რესპუბლიკური პარტიის" პოზიტივის წილი - 4,1%, ნეგატივი 
კი - 1,1%-ია.  
 
ახალი პარტიებიდან ყველაზე მაღალი პოზიტივის წილი აქვს "სახელმწიფო ხალხისათვის" (5,2%), რომლის 
ნეგატივის წილი - 2%-ია, "ახალი საქართველოს" პოზტივის წილი - 1%, ნეგატივი კი - 0,1%-ია, "გირჩის" 
პოზტივის წილი - 0,8%, ნეგატივი -0,6%-ია. 
 
პრეზიდენტის ინსტიტუტის პოზიტივის წილი - 2,1%, ნეგატიური კი - 4,9%-ია. ცესკოს ნეგატიური ტონის წილი  
- 1,9%-ია. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

დიაგრამა 6.3.4 პოლიტიკური სუბიექტების

 
თვისებრივი მონაცემები 
 
ნეტგაზეთი სხვა ონლაინ მედია საშუალებებისგან
დაყრდნობით, არამედ ძირითადად
ეთიკურ და პროფესიულ სტანდარტებს
პოლიტიკური სუბიექტებისთვის. მედია
გამოიკვეთა ბალანსის არასათანადო
ცალკეული შემთხვევები.  
 
ბალანსი. 27 აპრილს ნეტგაზეთმა
ნაკვეთს აუქციონამდე ლანდშაფტურ
არის განხილული ოფიციალური 
„დემოკრატიული მოძრაობა -ერთიანი
არასამთავრობო ორგანიზაცია “საერთაშორისო
კომენტარები. მიუხედავად იმისა
ოფიციალური დოკუმენტაცია, სასურველი
პოზიციაც ასახულიყო, უარის შემთხვევაში
აცხადებდნენ.  
 
ბალანსი. 20 ივნისს გამოცემამ გამოაქვეყნა
ცენტრი ანზორ მელიას წინააღმდეგ
გადაცემა “ბიზნესკურიერში” კლინიკა
დახმარების ცენტრის პასუხს 
ბრალდებების შინაარსი და სასწრაფო
და გადაცემა „ბიზნესკურიერს“ 
გავრცელებაში ადანაშაულებდა და
და გარიგებების დამადასტურებელი
შემთხვევაში სასამართლოში ჩივილით
წარმოდგენილი არ ყოფილა. არც
განცხადებებთან ნაციონალური მოძრაობა
მოძრაობის” ერთ-ერთი ლიდერის
ისაუბრა. 
 
ბალანსი. 13 ივნისის მასალაში 
დარღვევისთვის უჩივლებს”, არ არის
მოპოვების მცდელობა ინფორმაციასთან
ეხება.  
 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
ძირითადად სტანდარტების დაცვით
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სუბიექტების გაშუქების წილი პოზიტიურ და ნეგატიურ კონტენტში
 

საშუალებებისგან გამოირჩევა იმით, რომ ის მასალებს
ძირითადად მრავალმხრივად და დაბალანსებულად აშუქებს

სტანდარტებს და უზრუნველყოფს პლურალისტურ პლატფორმას
მედია-საშუალებაში მძიმე ეთიკური დარღვევები 

არასათანადო დაცვისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევასთან

ნეტგაზეთმა გამოაქვეყნა სტატია “ბოტანიკურთან მდებარე
ლანდშაფტურ-რეკრეაციული ზონის სტატუსი შეუცვალეს”. მასალაში

 დოკუმენტები, მოწოდეუბლია საკრებულოს ოპოზიციური
ერთიანი საქართველოს“ და „ერთიანი ნაციონალური

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” 
იმისა, რომ სტატიაში წარმოდგენილია თბილისის
სასურველი იქნებოდა მასში მერიის და საკრებულოს
შემთხვევაში კი აღნიშნულიყო, რომ რესპონდენტები

გამოაქვეყნა ინფორმაცია, სათაურით „თბილისის სასწრაფო
წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართავს“, რომელიც 18 ივნისს

კლინიკა “გულის” ხელმძღვანელის ანზორ მელიას ბრალდებებზე
შეეხებოდა. ინფორმაციაში მოყვანილია ტელევიზ

სასწრაფო დახმარების ცენტრის პასუხი, რომელშიც ნაციონალურ
“ ცენტრი ცრუ ბრალდებების წინასაარჩევნოდ

და “ბიზნესკურიერის“ გუნდს გონივრულ ვადაში კორუფციული
დამადასტურებელი მტკიცებულებების წარმოდგენისკენ მოუწოდებდა

ჩივილით ემუქრებოდა. ინფორმაციაში “ბიზნესკურიერის
არც ის ყოფილა აღნიშნული, თუ  რა კავშირი 
მოძრაობა. აღსანიშნავია, რომ გადაცემის რესპონდენტი

ლიდერის მამაა, რომელმაც გადაცემაში კლინიკის დირექტორის

 “საია კულტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის
არის წარმოდგენილი კულტურის სამინისტროს პოზიცია

ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც საბიუჯეტო სახსრების

კვლევის გაშუქება. ნეტგაზეთი საზოგადოებრივი
დაცვით აშუქებს. მონიტორინგის პერიოდში იყო მხოლოდ

კონტენტში, ნეტგაზეთი 

 

მასალებს არა ერთ წყაროზე 
აშუქებს. გამოცემა იცავს 
პლატფორმას სხვადასხვა 

 არ გვხვდება, თუმცა 
კვლევასთან დაკავშირებული 

მდებარე 30 ჰექტარი მიწის 
მასალაში დეტალურად 

ოპოზიციური პარტიების -
ნაციონალური მოძრაობის“ , ასევე 

” წარმომადგენლების 
თბილისის ხელისუფლების 

საკრებულოს წარმომადგენლების 
რესპონდენტები კომენტარზე უარს 

სასწრაფო დახმარების 
ივნისს, რუსთავი 2-ის 

ბრალდებებზე სასწრაფო 
ტელევიზიით გაკეთებული 
ნაციონალურ მოძრაობასა 

წინასაარჩევნოდ მიზანმიმართულ 
ორუფციული სქემებისა 

მოუწოდებდა, წინააღმდეგ 
ბიზნესკურიერის” პოზიცია 

 იყო რესპონდენტის 
რესპონდენტი “ნაციონალური 

დირექტორის სტატუსით 

ინფორმაციის გაცემის წესის 
პოზიცია ან კომენტარის 

სახსრების გასაჯაროვებას 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს 
მხოლოდ ერთი გამონაკლისი, 
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რომელიც პარტია „ქართული ოცნების“ შიდა კვლევის შედეგებს შეეხებოდა. სათაურით „ოცნების“ შიდა 
პარტიული კვლევით, „ენმ“-თან შედარებით ორჯერ მეტი მხარდამჭერი ჰყავს“. 30 ივნისს ნეტგაზეთმა 
გამოაქვეყნა მასალა, რომლის წყაროც კვლევის ჩამტარებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლის, ზურაბ 
ბიგვავას მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა “მთავარ თემაში” გაკეთებული კომენტარი იყო. 
აღსანიშნავია, რომ შედეგები “ქართულ ოცნებას” ოფიციალურად არ გამოუქვეყნებია და შერჩევითად 
კვლევის მხოლოდ ის ნაწილი გახადა საჯარო, რომელიც მხოლოდ "ქართული ოცნებისა" და 
"ნაციონალური მოძრაობის" და ამავე პარტიების 2 პოლიტიკური ლიდერის (პრემიერ მინისტრ გიორგი 
კვირიკაშვილს და "ნაციონალური მოძრაობის" პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს) 
რეიტინგებს შეეხებოდა. აღსანიშნავია, რომ სატელევიზიო კომენტარში "ქართული ოცნების" კვლევის 
ფრაგმენტულ გასაჯაროვებამდე 2 დღით ადრე, 28 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-მა მისი დაკვეთით 
გერმანულ-ამერიკული ორგანიზაცია  GFK-ს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის 
მიხედვითაც, "ოცნებას" და 'ნაციონალურ მოძრაობას" თითქმის თანაბარი რეიტინგი ჰქონდათ. რუსთავი 2-
ის კვლევის მიმართ "ქართულმა ოცნებამ" უნდობლობა გამოხატა, რადგან ის ნაციონალურ 
მოძრაობასთან დააკავშირა, ამასთანავე ეჭვქვეშ დააყენა GFK-ს რეპუტაცია. ნეტგაზეთის მასალის 
ბეგრაუნდში ეს კონტექსტი არ მიუთითებია. იმის გათვალისწინებით, რომ კვლევის მონაცემები 
სატელევიზიო კომენტარს ეფუძნებოდა, მასში სრულფასოვნად არც კანონმდებლობით წინასაარჩევნო 
პროცესში საზოგადოებრივი აზრის კვლევისთვის დადგენილი სავალდებულო რეკვიზიტებია მითითებული. 
მასალა მხოლოდ ორ მონაცემს შეიცავს კვლევის დამკვეთის და შემსრულებლის (ზურაბ ბიგვავას 
ორგანიზაცია) შესახებ. ამასთან, კვლევის შემსრულებლის შესახებ ინფორმაცია არასრულია, რადგან 
ზურაბ ბიგვავას ორგანიზაციის - “ფსიქოპროექტი” - სახელი მითითებული არ არის.  

 

 

 

6.4. პირველი რადიო  

 
პირველი რადიოს შესახებ. პირველი რადიო

46
 კერძო კომპანიაა, რომლის 100%-იან წილი 2011 

წლის 30 დეკემბრიდან ტელეკომპანია “პირველი სტერეოს” 65%-ის მფლობელ ვასილ კობაიძეს 
ეკუთვნის. 14 დღით ადრე (16 დეკემბრი) პირველი რადიოს 100% წილს მარშალის კუნძულებზე 
რეგისტრებული შპს ჩემექსიმ ინტერნეშენალი ფლობდა, რომელიც 2011 წელს ტელეკომპანია 
რუსთავი 2-ის 30%-იანი წილის მესაკუთრეც იყო. 2007 წლიდან 2011 წლამდე პირველ რადიოს 
100%-იან წილს “ჰოლდინგი საქართველოს მედიის გაერთიანება” ფლობდა, 1999-2007 წლამდე კი 
5 - კერძო პირი. 2013 წლიდან პირველ რადიოში მუშაობა ტელეკომპანია “იმედის” ყოფილმა 
ჟურნალისტებმა დაიწყეს, რომლებიც არხის პატარკაციშვილების ოჯახის საკუთრებაში 
დაბრუნების შემდეგ გაათავისუფლეს. 
 
 

 
რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება. “პირველი რადიოს” ონლაინ გამოცემის 4 თვის (1 აპრილი-31 ივლისი, 2016) მთლიან 
გაშუქებაში (2945 მასალა)  ყველაზე მეტი მოცულობა მთავრობასა (33,1%) და კოალიცია „ქართულ 
ოცნებას“ (20,2%) დაეთმოთ, რაც ჯამურად 53,3%-ს შეადგენს.  
 
სხვა პარტიებიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს ერთიან "ნაციონალურ მოძრაობას" (11,7%), ხოლო 
"რესპუბლიკელები" და  "თავისუფალი დემოკრატები" თანაბრად, თითოეული - 6,1%-ით არის 
წარმოდგენილი.  მათ მოსდევს "დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო" (2,4%) და ახალი 
პარტია „სახელმწიფო ხალხისთვის“ (2,3%). ყველა ის პარტია, რომლის გაშუქება - 1%-ზე ნაკლები იყო, 
ჯამურად 8,3%-ს შეადგენს. მათ შორის არიან კვალიფიციური სუბიექტები: "მრეწველობა გადაარჩენს 
საქართველოს" (0,9%), "ეროვნული ფორუმი" (0,7%), "პატრიოტთა ალიანსი" (0,7%), "ლეიბორისტული 
პარტია" (0,6%), "კონსერვატიულ პარტია" (0,3%) და ახლად შექმნილი პარტიები: "თამაზ მეჭიაური - 
ერთიანი საქართველოსთვის" (0,9%), "გირჩი" (0,7%) და "ახალი საქართველოს" (0,5%).  
ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის წილი - 7,2%, ცესკოს კი  0,3%-ია. 
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