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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
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 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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 MediaMeter.ge, MDF, მედია პროფილები. http://mediameter.ge/ge/media-profiles/pirveli-radio

 



 

დიაგრამა 6.4.1 პოლიტიკური სუბიექტებისთვის

 
პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
პირდაპირ (16,4%) და ირიბ (23%) 
ნაკლებია სხვაობა მთავრობის 
(პირადპირი: 10,1%, ირიბი:  12,9%) 
 
სხვა კვალიფიციური პარტიების 
"რესპუბლიკელები" (პირდაპირი: 8,2%, 
ირიბი: 4,8%), "დემოკრატიული 
"მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
 
პრეზიდენტის ინსტიტუტის როგორც
თანაბარია. სხვა სუბიექტების შემთხვევაში
 
დიაგრამა 6.4.2 პოლიტიკური სუბიექტების

 
კონტენტის ტონი სუბიექტის გაშუქებაში
თავისუფალი დემოკრატები (14%) 
(8%), "სახელმწიფო ხალხისთვის" 
ყველაზე მაღალი ნეგატიური ტონით
ნაციონალური მოძრაობა" (23%), 
რომელიც 17%-ია.  
 

66 

 
სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო, პირველი რადიო 

 

გაშუქება. პირველი რადიოს ონლაინ გამოცემაში ყველაზე
(23%) გაშუქებას შორის „ქართული ოცნება” შემთხვევაშია

 (პირდაპირი: 30,6%, ირიბი: 34,9%) და "ნაციონალური
12,9%) შემთხვევაში. 

 შემთხვევაში კი პირიქით, პირდაპირი გაშუქება
: 8,2%, ირიბი: 5,5%), "თავისუფალი დემოკრატები

 მოძრაობა- ერთიანი საქართველო" (პირდაპირი
საქართველოს“ (პირდაპირი 1,1%, ირიბი 0,7%). 

როგორც პირდაპირი (7,1%), ისე ირიბი (7,3%) გაშუქების 
შემთხვევაში, მკვეთრი სხვაობები გაშუქების ფორმებს შორის

სუბიექტების პირდაპირი/ირიბი გაშუქება, პირველი რადიო 

გაშუქებაში. პირველმა რადიომ ყველაზე მაღალი
(14%) და მთავრობა 13% გააშუქა. შედარებით მცირე იყო

 (6%) და "ნაციონალური მოძრაობის" (5%) პოზიტიური
ტონით გაშუქებულია კოალიცია „ქართული ოცნება“ (25%) 

(23%), ასევე მაღალი მაჩვენებელია მთავრობის გაშუქების

 

ყველაზე დიდი სხვაობა 
შემთხვევაშია, შედარებით 

ნაციონალური მოძრაობის" 

გაშუქება სჭარბობს ირიბს: 
დემოკრატები" (პირდაპირი: 8%; 

პირდაპირი 3,8%, ირიბი 1,4%). 

 მონაცემები თითქმის 
შორის არ იკვეთება.  

 

მაღალი პოზიტიური ტონით 
იყო "ქართული ოცნები"ს 

პოზიტიური კონტენტის ტონი. 
“ (25%) და "ერთიანი 

გაშუქების ნეგატიურ ტონშიც, 



 

ყველაზე მაღალი ნეიტრალური 
პირობებში, როცა ნეგატივი 3%, 
ხალხისთვის” გაშუქების ნეიტრალური
საერთოდ არ არის. პრეზიდენტის 
ნეიტრალური გაშუქება (90%) დომინირებს
 
მართალია, ცესკოს გაშუქება მწირია
 
დიაგრამა 6.4.3. პოლიტიკური სუბიექტების

 
სუბიექტების წილი დადებით 
კონტენტში (53,2%), ასევე ნეგატიურის
წილი პოზიტიურში წილს 3 ყველაზე
ოცნება" (ნეგატიური 33,3%, პოზიტიური
6,6%), "რესპუბლიკური პარტია"
შემთხვევაში კი პირიქით, პოზიტიური
საგრძნობლად მაღალია. ახალი 
მაშინ, როცა ნეგატიური გაშუქება საერთოდ
მცირეა, როგორც ნეგატიურ, ისე 
1%ზე ნაკლებია.  
 
პოზიტიური ტონის წილში პრეზიდენტის
 
დიაგრამა 6.4.4 პოლიტიკური სუბიექტების
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 ტონი (97%) "დემოკრატიული მოძრაობის" მიმართ
3%, პოზიტივი კი 0%-ია. მაღალია ასევე ახალი პარტიის

ნეიტრალური ტონი (94%), იმ პირობებში, როცა პოზიტივი
 შემთხვევაში ნეგატივიც და პოზიტივიც თანაბარია (5

დომინირებს. 

მწირია, მაგრამ გაშუქების 14 % ნეგატიური ტონია.  

სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი, პირველი რადიო 
 

 და ნეგატიურ კონტენტში. მთავრობას როგორც
ნეგატიურის (37,9%) ყველაზე მაღალი წილი აქვს. ნეგატიური

ყველაზე გაშუქებადი პარტიის შემთხვევაში სჭარბობს
პოზიტიური 19,1%), "ნაციონალური მოძრაობა" (ნაგატიური

" (ნეგატიური 4%, პოზიტიური 2%). "თავისუფალი
პოზიტიური ტონის კონტენტში წილი (10,9%) ნეგატიურში არსებულ

 პარტია “სახელმწიფო ხალხისთვის” წილი პოზიტიურ
საერთოდ არ იკვეთება, ხოლო მთლიანი გაშუქების
 პოზიტიურ ტონში იმ პარტიების ხვედრითი წილი

პრეზიდენტის მაჩვენებელი 4,9%, ხოლო ნეგატიურში 2,2%-

სუბიექტების გაშუქების წილი პოზიტიურ და ნაგატიურ კონტენტში
 

მიმართ იკვეთება, იმ 
პარტიის “სახელმწიფო 

პოზიტივი 6%, ნეგატივი კი 
(5-5%), ძირითადად კი 

 

როგორც პოზიტიური ტონის 
ნეგატიური ტონის კონტენტში 

სჭარბობს. ესენია: "ქართული 
ნაგატიური 17,6%, პოზიტიური 

თავისუფალი დემოკრატების" 
არსებულ წილზე (0,8%) 

პოზიტიურ კონტენტში 1,8% 
გაშუქების 94% ნეიტრალურია. 

წილი, რომელთა გაშუქება 

-ია. 

კონტენტში - პირველი რადიო 
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თვისებრივი მონაცემები 
 

„პირველი რადიოს“ ონლაინ გამოცემაში საპარლამენტო კვალიფიციური სუბიექტები ფართოდ არიან 
წარმოდგენილი. გამოცემა მოვლენებს ძირითადად პლურალიზმის პრინციპების დაცვით აშუქებს, თუმცა 
სტანდარტულად გვთავაზობს ცალკეულ რესპონდენტებზე დაყრდნობით ინფორმაციას, ხშირად 
გადამოწმებისა და მოპასუხე მხარის კომენტარის გარეშე. შესაბამისად,  გვხვდება ტენდენციური გაშუქების  
მაგალითები, მანიპულაციისა  და ბალანსის დარღვევის, ფაქტობრივი სიზუსტის დარღვევის შემთხვევები. 
 
 

სიზუსტე/ფოტო-მანიპულაცია. 
სათაურით „ოცნების კარუსელი, ვანგა 
და პრემიერი“, გამოცემამ 6 აპრილს 
გამოაქვეყნა პოლიტოლოგ სოსო 
ცისკარიშვილის კომენტარი, რომელშიც 
რესპონდენტი მთავრობაში დაგეგმილ 
შესაძლო ცვლილებებს უარყოფითად 
აფასებს. მასალაში არ არის მოყვანილი 
მთავრობის ოფიციალური პოზიცია, 
რომელიც უარყოფდა ან 
დაადასტურებდა კაბინეტში 
მოსალოდნელ გადაადგილებებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ 5 აპრილს რუსთავი 2-ის ეთერში პარლამენტის ფრაქცია “ქართული ოცნების” 
თავმჯდომარემ გია ვოლსკიმ ასეთი ცვლილებები არ დაადასტურა

47
, პირველი რადიოს 6 აპრილის 

მასალაში ეს შესაძლებლობა როგორც რეალური ფაქტია მოწოდებული და წარმოდგენილია 
რესპონდენტის ნეგატიური შეფასება სავარაუდო ფაქტზე. რესპონდენტის მიერ კომენტარში გაკეთებული 
შეფასებები “სამთავრობო კარუსელის” და ერთ-ერთი გაზეთის

48
  “ვანგადქცევის” შესახებ ვიზუალიზებულია 

ფოტოკოლაჟით, რომელშიც პრემიერ-მინისტრი, ნათელმხილველი ვანგა და კარუსელი ფიგურირებს, რაც 
შინაარსის მიმართ წინასწარ განწყობას ქმნის. მასალაში არც ის არის მითითებული, თუ რომელ გაზეთს 
გულისხმობს რესპონდენტი და კონკრეტულად რა ცვლილებების განხორციელებაზეა საუბარი. 

 
ბალანსი/ფოტომანიპულაცია. 6 აპრილს „პირველმა რადიომ“, სათაურით „175 ტონა საწვავი ნარმანიას 

მერიისათვის“, გამოაქვეყნა 
არასამთავრობო ორგანიზაცია  
“მედიატორის” ინფორმაცია თბილისის 
მერიაში საწვავის გადაჭარბებული 
ხარჯვის შესახებ. მასალა მხოლოდ ერთი 
წყაროს, ორგანიზაციის ხელმძღვანელის 
ლევან ხაბეიშვილის ინფორმაციას და 
შეფასებებს ეყრდნობა და მასში არ არის 
წარმოდგენილი დედაქალაქის მერიის 
პოზიცია. მასალას მანქანაში საწვავის 
ჩასხმის ამსახველ კადრთან ერთად 

ერთვის თბილისის მერის დავით ნარმანიას 2015 წელს ახალგაზრდული ოლიმპიადის საპრეზენტაციო 
ღონისძიებაზე, ოლიმპიადის სიმბოლოების ფონზე გადაღებული ფოტო. აღნიშნული ფოტო კავშირში არ 
არის სტატიის შინაარსთან და მერის გაშარჟების მცდელობას წარმოადგენს.  
 

 
ფოტომანიპულაცია. 15 ივნისს სათაურით, „სირაქლემა და 
სარკე - წულუკიანი ეძებს განტევების ვაცს, ოღონდ 
როგორმე მას რამე არ დაბრალდეს“ პირველმა რადიომ 
გამოაქვეყნა ექსპერტ გია ხუხაშვილის კომენტარი 
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს 
გადაწყვეტილების შესახებ, რომლითაც ყოფილი პრემიერ-
მინისტრის ვანო მერაბიშვილს წინასწარი პატიმრობის 
საქმეზე ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევა 
დადგინდა.  მასალა ილუსტრირებულია ფოტომონტაჟით, 
რომელზეც სირაქლემა სარკეში იყურება.  ილუსტრაცია 
მანიპულაციურია და რესპონდენტის  მთავრობის მიმართ 
ნათქვამ ერთ ფრაზას ეფუძნება, სადაც ის მთავრობას 
ურჩევს, სირაქლემას პოზის ნაცვლად სარკეში ჩაიხედოს.  

 
 

მანიპულირება რელიგიური გრძნობებით.  26 ივლისს პირველმა რადიომ გამოაქვეყნა მასალა, 
სათაურით “ახალ სახეებში არიან ადამიანები, ვისაც აშკარად რადიკალური აგრესიული პოზიცია უკავიათ 

                                                
47
 ლიბერალი, (5 აპრილი, 2016), “გია ვოლსკი: მთავრობაში საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება” http://liberali.ge/news/view/21892/gia-

volski-mtavrobashi-sakadro-tsvlilebebi-ar-igegmeba 
48
 ვანგა -  ბულგარელი უსინათლო ნათელმხილველი  



69 
 

საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ" . აღნიშნული მასალა არის ფრაგმენტი 
ტაბლოიდურ გაზეთ „ალიადან“, სადაც რესპონდენტი, იურისტი ვალერი გელბახიანი ქართული ოცნების 
საპარლამენტო სიის ახალი სახეების ზოგიერთი წევრის ანტიმართლმადიდებლურ და ანტიეროვნულ 
ქმედებებზე საუბრობს. მისი აზრით, პარლამენტში არ შეიძლება იყვნენ წარმოდგენილი ის პირები, ვინც 
ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას ითხოვს და ქართულ ღირებულებებს ებრძვიან. მასალა 
მხოლოდ ერთი მხარის განზოგადებულ კომენტარს შეიცავს, რომელშიც არ არის დაკონკრეტებული, თუ 
ქართული ოცნების რომელი ახალი წევრის ქმედება იგულისხმება ანტიეროვნულ ქმდებებში. რედაქციის 
მიერ როგორც სათაურის, ასევე მასალის გამოსაქვეყნებლად შერჩევა, რელიგიური გრძნობებით 
მანიპულაციას წარმოადგენს და ახდენს დაუსაბუთებელ განზოგადებას, რომ “ქართული ოცნების” ახალი 
სახეები მართლმადიდებელ ეკლესიას ებრძვიან.  
 
ბალანსი. 31 ივლისს გამოქვეყნებული ინფორმაცია “თავისუფალი დემოკრატების" აქცია გლდანში-
პოლიტიკური პარტიის ლიდერები მიმდინარე მშენებლობებში ნარმანიას ძმის ინტერესებზე საუბრობენ“, 
შეეხება გლდანის მე-5 მიკრორაიონში, დავით ჯაბიძის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობის წინააღმდეგ 
მიმართულ აქციას, რომელშიც მოსახლეობასთან ერთად თავისუფალი დემოკრატების გლდანის 
მაჟორიტარობის კანდიდატი ამირან გიუაშვილი მონაწილეობდა. მასალაში მოყვანილია ერთ-ერთი 
ადგილობრივი მცხოვრების გამოსვლა, რომლის ვინაობა დაკონკრეტებული არ არის და რომელმაც 
მშენებლობის უკან თბილისის მერის, დავით ნარმანიას ინტერესებზე ისაუბრა. ამირან გიუაშვილი კი მერის 
ძმის ინტერესებზე ეჭვის დონეზე საუბრობს. მეორე მხარის პოზიცია ან რაიმე ფაქტობრივი მტკიცებულება 
მშენებლობაში მერის ძმის ინტერესებთან დაკავშირებით ინფორმაციაში წარმოდგენილი არ არის. 
 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქების სტანდარტი/კონფიდენციალური წყარო. 14 
აპრილს „პირველმა რადიომ“ გამოაქვეყნა სააგენტო „ჯი ეიჩ ენის“ მიერ გასაჯაროვებული კვლევა 
სათაურით,  „ქართული ოცნების“ შიდა კვლევა: „ოცნება“ - 33,2%, „ნაციონალური მოძრაობა“ - 30,7%. 
აღსანიშნავია, რომ თავად “ქართულ ოცნებას” ეს კვლევა ოფიციალურად არ გაუსაჯაროვებია და ის 
სააგენტო „ჯი-ეიჩ-ენმა“

49
 ექსკლუზიურად, სავარაუდოდ კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით 

მოიპოვა. მართალია, პირველ რადიოს თავის მასალაში კვლევის წყაროდ  „ჯი-ეიჩ-ენი“ აქვს მითითებული, 
მაგრამ არ აქვს აღნიშნული, თუ რა გზით მოიპოვა სააგენტომ შიდაპარტიული კვლევა. რედაქციას არც 
ქართულ ოცნებასთან გადაუმოწმებია, ადასტურებდნენ თუ არა ისინი კვლევის ავთენტურობას. იმ 
პირობებშიც კი, თუ რედაქცია დარწმუნდებოდა, რომ კონფიდენციალური გზით მოპოვებული გამოკითხვის 
შედეგები რეალურია, მას მკითხველისთვის უნდა მიეწოდებინა ინფორმაცია როგორც "ქართული 
ოცნების" პოზიციის, ასევე იმის შესახებ, თუ რა გზით მოიპოვა “ჯი-ეიჩ-ენმა” იგი. პირველ რადიოს თავის 
პუბლიკაციაში არ აქვს მითითებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედგების გაშუქებისთვის 
კანონმდებლობით განსაზღვრული ისეთი არსებითი მონაცემები, როგორიცაა ორგანიზაცია, რომელმაც 
ჩაატარა კვლევა,  კითხვების ზუსტი ფორმულირება, სავარაუდო ცდომილება, გამოკითხულთა რაოდენობა, 
კვლევის მეთოდოლოგია და სხვა.  აღსანიშნავია, რომ “ჯი-ეიჩ-ენ”-ისა და “პირველი რადიოს” სათაურები 
იდენტურია და მასში აქცენტი ორ პოლიტიკურ სუბიექტს შორის - "ქართულ ოცნებას" (33,2%) და 
"ნაციონალურ მოძრაობას" (30,7%) - უმნიშვნელო განსხვავებაზე კეთდება.  
 

6.5 მარშალპრესი 

 
მარშალპრესის შესახებ: ინტერნეტ-პორტალი მარშალპრესი მედია სივრცეში 2015 წლის 18 
თებერვალს გამოჩნდა. Marshallpress.ge-ს შპს მარშალპრეს.ჯი გამოსცემს, რომლის 100%-იანი 
წილის მფლობელი 2015 წლის 6 მაისის მონაცემებით, ინფო 9-ის ყოფილი ჟურნალისტი  ოთარ 
სტეფანიშვილი იყო. 2015 წლის 24 ნოემბერს განხორციელებული ცვლილებების შედეგად კი ოთარ 
სტეფანიშვილთან (49%) ერთად მფლობელთა შორის ლუკა ანთიძეც (51%) ფიგურირებს. 
 

რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება: მარშალპრესმა საანგარიშო პერიოდში (1 აპრილი -31 ივლისი)  საერთო  გაშუქებაში  
(2738 მასალა)  ყველაზე დიდი ადგილი მთავრობას (35,7%) და კოალიცია „ქართულ ოცნებას“ (27%) 
დაუთმო, რაც ჯამურად 62,7%-ს შეადგენს.   
 
ოპოზიციური პარტიებიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (13,7%) საერთო გაშუქების მხრივ "ერთიან 
ნაციონალურ მოძრაობას" ჰქონდა. საარჩევნო სუბიექტებიდან შემდეგ ადგილებზე იყვნენ რესპუბლიკური 
პარტია - 5,3%, პატრიოტთა ალიანსი - 2% და ახლადშექმნილი პარტიებიდან “სახელმწიფო ხალხისთვის” - 
2%.  
 
სხვა კვალიფიციური სუბიექტები მთლიან გაშუქებაში 1% და 1%-ს ქვემო არიან წარმოდგენილი: 
"მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს" და  "დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო" (1%), 
თავისუფალი დემოკრატები 0,4%, კონსერვატიულ პარტია - 0,4%,  ეროვნული ფორუმი -0,3% და 
ლეიბორისტული პარტია 0,3%. 
ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის მთლიანი გაშუქების წილი 5,9%-ია, ცესკოს მხოლოდ - 0,2%. 

                                                
49
 ჯი-ეიჩ-ენი, (14 აპრილი, 2016), ქართული ოცნების“ შიდა კვლევა: „ოცნება“ - 33,2%, „ნაციონალური მოძრაობა“ - 30,7%”. 

http://ghn.ge/com/news/view/151752 


