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B1. ინტერვიუერის კოდი 

|__|__|__|__| 

 

B2. ორგანიზაციის ნომერი, სადაც ტარდება ინტერვიუ: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

მმართველობა განვითარებისთვის (G4G) 

ბიზნეს-ორგანიზაციების კვლევა 

თებერვალი, 2019  

 

ინტერვიუერს: ქვემოთ მოცემული ტექსტი წაუკითხეთ თითოეულ რესპონდენტს!  

გამარჯობა! ჩემი სახელია /სახელი და გვარი/. მე გახლავართ კვლევითი ცენტრის, სი-არ-არ-

სი საქართველოს წარმომადგენელი. ეს არის დამოუკიდებელი, არაკომერციული კვლევითი 

ცენტრი. აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის - მმართველობა 

განვითარებისთვის (G4G)  ფარგლებში მსურს გთხოვოთ დაგვითმოთ რამდენიმე წუთი და 

დაგისვათ შეკითხვები საქართველოს ბიზნეს გარემოს შესახებ. თქვენი კომპანია შერჩეულ 

იქნა შემთხვევითი წესით ისევე, როგორც სხვა 999 ბიზნესი მთელს საქართველოში. 

გამოკითხვაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია. ყველა პასუხის ანონიმურობა სრულად 

იქნება დაცული. თქვენი  ვინაობა არ დაუკავშირდება თქვენს მიერ გაცემულ პასუხებს; 

თქვენი მონაწილეობა ამ კვლევაში ძალიან მნიშნელოვანია. ეს ინტერვიუ დაახლოებით 20-25 

წუთს გაგძელდება.  

მადლობა რომ დაგვთანხმდით. მოდით დავიწყოთ ინტერვიუ. 

B1. კომპანიის დასახელება 
____________________ 

B2. კომპანიის მისამართი 
____________________ 

       B3. კომპანიის ტელეფონი 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

       B4. რესპონდენტის ტელეფონი 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

* კვლევის რესპონდენტს წარმოადგენს კომპანიის მფლობელი ან დირექტორი ან კომპანიის სხვა 

მაღალი პოზიციის თანამშრომელი.   

ინტერვიუს ჩატარების თარიღი: _______ / ________________ 
   რიცხვი      თვე 

ინტერვიუს დაწყ. დრო: _______ / _______        ინტერვიუს დასრ. დრო: _______ / _______                                       
                                            საათი   წუთი                                                             საათი      წუთი 

 

B5. რესპონდენტის თანამდებობა: 

მაქსიმუმ ორი პასუხი, რესპონდენტი უნდა ერკვეოდეს საგადასახადო საკითხებში!   

ფინანსური დირექტორი/ხელმძღვანელი  1 

სხვა დირექტორი/ხელმძღვანელი (პრეზიდენტი) 2 

ფინანსური მენეჯერი 3 
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გადაწყვეტილების მიმღები სხვა მენეჯერი 4 

კოორდინატორი 5 

ბუღალტერი (სასურველია მთავარი ბუღალტერი) 6 

კომპანიის მეწილე 7 

ადმინისტრაციის უფროსი 8 

სხვა (გთხოვთ, 
მიუთითოთ)____________________________ 9 

 

B6. [ბარათი B6] რა არის თქვენი კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა? 

[მხოლოდ ერთი პასუხი] 

ინდივიდუალური საწარმო 1 

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს) 2 

კომანდიტური საზოგადოება (კს) 3 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) 4 

სააქციო საზოგადოება (სს) 5 

კოოპერატივი 6 

უცხოური საწარმოს ფილიალი 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

სექცია A – რეფორმების შესახებ ინფორმირებულობა და შეფასება 

 
A1.  გთხოვთ მითხრათ, გსმენიათ თუ არა საქართველოში 2014-2018 წლებში მიმდინარე 

ეკონომიკური რეფორმების შესახებ? 

 

დიახ 1 გააგრძელეთ 

არა 0   
 გადადით A4-ზე (უარი პასუხზე) -2 

 

A2. გთხოვთ მითხრათ, რომელი ეკონომიკური რეფორმების შესახებ გსმენიათ?  

 
(არ წაუკითხოთ.მიიღეთ ყველა პასუხი) 
 

 

A2. 

სპონტანურად 

დასახელებული 

საგადასახადო რეფორმა 1 

საბაჟო რეფორმა 2 

საპენსიო რეფორმა            3 

კაპიტალის ბაზრის რეფორმა 4 

სახელმწიფო შესყიდვების რეფორმა 5 

გადახდისუუნარობის სისტემის რეფორმა  6 

მიწის რეგისტრაციის სისტემის რეფორმა 7 

რეფორმა სამთო მრეწველობის სექტორში 8 

ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის მექანიზმის (ETM) 

რეფორმა 
9 
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წყლის რესურსების მართვის რეფორმა  10 

საკანონმდებლო პროცესში რეგულირების გავლენის ანალიზის (RIA) 

გამოყენების შესახებ რეფორმა 
11 

ტურიზმის სექტორის რეფორმა 12 

სამშენებლო რეგულაციების რეფორმა 13 

ევროპასთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის 

ხელშეკრულებასთან (DCFTA) დაკავშირებული რეფორმები 
14 

სხვა                                      
(მიუთითეთ) 

15 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 

A3. გთხოვთ მითხრათ, გსმენიათ თუ არა ისეთი ეკონომიკური რეფორმების შესახებ, 

როგორებიცაა . . .  (წაუკითხეთ ყველა რეფორმა, რომელიც არ დაასახელა A2-ში) 
 

 დიახ 
არა (არ ვიცი) (უარი 

პასუხზე) 

საგადასახადო რეფორმა 1 0 -1 -2 

საბაჟო რეფორმა 1 0 -1 -2 

საპენსიო რეფორმა            1 0 -1 -2 

კაპიტალის ბაზრის რეფორმა 1 0 -1 -2 

სახელმწიფო შესყიდვების რეფორმა 1 0 -1 -2 

გადახდისუუნარობის სისტემის რეფორმა  1 0 -1 -2 

მიწის რეგისტრაციის სისტემის რეფორმა 1 0 -1 -2 

რეფორმა სამთო მრეწველობის სექტორში 1 0 -1 -2 

ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო 

ვაჭრობის მექანიზმის (ETM) რეფორმა 
1 

0 -1 -2 

წყლის რესურსების მართვის რეფორმა  1 0 -1 -2 

საკანონმდებლო პროცესში რეგულირების 

გავლენის ანალიზის (RIA) გამოყენების 

შესახებ რეფორმა 

1 

0 -1 -2 

ტურიზმის სექტორის რეფორმა 1 0 -1 -2 

სამშენებლო რეგულაციების რეფორმა 1 0 -1 -2 

ევროპასთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი ვაჭრობის 

ხელშეკრულებასთან (DCFTA) 

დაკავშირებული რეფორმები 

1 

0 -1 -2 

სხვა                                      
(მიუთითეთ) 

1 
0 -1 -2 

 

A4.  გთხოვთ მითხრათ, პირადად თქვენთვის ან თქვენი ბიზნესისთვის რამდენად 

ხელმისაწვდომია ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმების 

შესახებ? (წაუკითხეთ) 

არ არის ხელმისაწვდომი 1 

მეტ-ნაკლებად ხელმისაწვდომია 2 

ადვილად ხელმისაწვდომია 3 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 
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A5. გთხოვთ მითხრათ, პირადად თქვენთვის ან თქვენი ბიზნესისთვის საიდან იღებთ 

ინფორმაციას ეკონომიკური რეფორმების შესახებ?  

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი.) 
 

თუ რესპონედნტი სამთავრობო ვებ-გვერდებს ნახულობს მონიშნეთ კოდი 1; თუ რესპონდენტი 
ინფორმაციას ბიზნეს/სავაჭრო ასოციაციებიდან იღებს, მონიშნეთ კოდი 3. თუ რესპონდენტი 
ინფორმაციის მიღების წყაროდ ზოგადად „ინტერნეტს“ ასახელებს, მონიშნეთ კოდი 2. 
 

სახელმწიფო ორგანოებიდან (ან მათი ვებ-გვერდებიდან) 1 

მედიიდან (ან ზოგადად ინტერნეტიდან) 2 

ბიზნეს/სავაჭრო ასოციაციებიდან (ან მათი ვებ-

გვერდებიდან) 

3 

ბიზნეს პარტნიორებისგან 4 

სხვა (მიუთითეთ) 5 

სხვა (მიუთითეთ)  

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 

სექცია C – მედიასთან ურთიერთობა 

 

C1. გთხოვთ, დამისახელოთ ძირითადი საინფორმაციო წყარო, რომლიდანაც იღებთ 

ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ.  

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.)   

ტელევიზია 1 

რადიო 2 

გაზეთი 3 

ჟურნალი 4 

ინტერნეტი 5 

მეგობრები და ოჯახი 6 

სხვა (მიუთითეთ) 7 

(უარი პასუხზე)            -2 

 
 

C2. გთხოვთ მითხრათ, გასული კვირის მანძილზე ყველაზე ხშირად რომელი სატელევიზიო 

არხიდან იღებდით ინფორმაციას ბიზნესისა და ეკონომიკის შესახებ?  

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.)   

არ ვიღებდი არცერთი სატელევიზიო არხიდან -5 

იმედი 1 

რუსთავი 2 2 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 3 

TV 1 4 

ტაბულა 5 

პალიტრა TV 6 

კავკასია 7 
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საქართველო 8 

მაესტრო 9 

აფხაზეთის ხმა 10 

საპატრიარქოს ტელევიზია “ერთსულოვნება” 11 

არტარეა 12 

GDS 13 

ობიექტივი 14 

აჭარის ტელევიზია 15 

CNN 16 

BBC 17 

ალ ჯაზირა 18 

რუსული ტელე-არხები 19 

სხვა (მიუთითეთ) 20 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

 

C3. გთხოვთ მითხრათ, გასული კვირის მანძილზე ყველაზე ხშირად რომელი გაზეთიდან 

იღებდით ინფორმაციას ბიზნესისა და ეკონომიკის შესახებ?  

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.)   

არ ვიღებდი არცერთი გაზეთიდან -5 

კვირის პალიტრა  1 

24 საათი  2 

ალია 3 

ქრონიკა 4 

ალიონი 5 

ახალი თაობა 6 

ბანკები და ფინანსები 7 

იმედი 8 

სიტყვა და საქმე 9 

ასავალ-დასავალი 10 

ახალი ვერსია 11 

ჯორჯიან თაიმსი 12 

რეზონანსი 13 

საქართველოს რესპუბლიკა 14 

ჯორჯია თუდეი (Georgia Today) 15 

7 დღე 16 

სხვა (მიუთითეთ) 17 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

C4. გთხოვთ მითხრათ, გასული კვირის მანძილზე ყველაზე ხშირად რომელი ჟურნალიდან 

იღებდით ინფორმაციას  ბიზნესისა და ეკონომიკის შესახებ?  

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.)   

კითხვა გულისხმობს როგორც ჟურნალების ბეჭდური ვერსიების, ისე ონლაინ ვერსიების 
კითხვას. 

არ ვიღებდი არცერთი ჟურნალიდან -5 

ფორბსი საქართველო 1 
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ფოკუსი 2 

გზა 3 

ლიბერალი 4 

ტაბულა 5 

სარკე 6 

სხვა (მიუთითეთ) 7 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

 

C5. გთხოვთ გაიხსენოთ და მითხრათ, გასულ კვირას რა სიხშირით იღებდით ინფორმაციას 

საქართველოს ბიზნესისა და ეკონომიკის შესახებ ინტერნეტის საშუალებით? დამისახელეთ 

დღეების რაოდენობა, როდესაც მიიღეთ მსგავსი ინფორმაცია. (მიუთითეთ დღეების 
რაოდენობა.) 

 

თუ რესპოდენტის პასუხია “არც ერთი დღე” ჩაინიშნეთ ნული და გადადით შეკითხვაზე C7)   

 

|__| დღე 

 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 
C6 გთხოვთ მითხრათ, გასული კვირის მანძილზე რომელი ინტერნეტ გვერდებიდან იღებდით 

მსგავს ინფორმაციას ყველაზე ხშირად?  

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.)   

იმ შემთხვევაში თუ რესპონდენტი დაასახელებს Facebook-ს, სთხოვეთ დაასახელოს იმ 
საინფორმაციო ვებ-გვერდის ბმული, რომელიც ნახა Facebook-ზე.   
 
www.rs.ge  1 
www.ambebi.ge 2 
www.interpressnews.ge 3 
www.news.ge 4 
www.commersant.ge 5 
www.presa.ge 6 
www.palitra.ge 7 
www.bm.ge 8 
www.on.ge 9 
www.economy.ge  10 

სხვა (მიუთითეთ) 11 

(არ ვიცი) -1 

(უარის პასუხზე) -2 

 

C7. გთხოვთ მითხრათ, ამ ინტერვიუს დაწყებამდე, იცოდით თუ არა პროექტის “მმართველობა 

განვითარებისთვის” (G4G) შესახებ?  

 

დიახ 1 

არა 0 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 

http://www.ambebi.ge/
http://www.interpressnews.ge/
http://www.commersant.ge/
http://www.economy.ge/


 7 

 
 

სექცია D – ზოგადი დამოკიდებულებები 

 

D1. რა ფაქტორები უშლის ხელს თქვენს ბიზნესს ფუნქციონირებაში?  

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი.)   

არაფერი არ უშლის ხელს -5 

არათანმიმდევრული პოლისები/პოლიტიკა (რეგულაციები, ბაზრები, მიდგომები და 

ა.შ.) 

1 

კანონმდებლობისა და პოლიტიკის ხშირი ცვლილება 2 

სამთავრობო ორგანოების მიერ შევიწროვება 3 

სამართლიანი კონკურენციის ნაკლებობა 4 

კანონის უზენაესობის შეუთავსებელი ან გაუგებარი გამოყენება 5 

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კანონის არასათანადოდ 

აღსრულება 

6 

ადმინისტრაციული წნეხი (დოკუმენტებისა და პროცედურების რაოდენობა და 

ა.შ.) 

7 

მაღალი გადასახადები 8 

გაურკვეველი/ბუნდოვანი კანონები 9 

სესხებზე მაღალი პროცენტები 10 

კვალიფიციური კადრების სიმცირე 11 

სხვა (მიუთითეთ) 12 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 
 

D2. თქვენი აზრით, რა საკითხებში შეუძლია საქართველოს მთავრობას დაეხმაროს ბიზნესს 

ფუნქციონირებაში?  

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი.)   

 

ფინანსებზე/კრედიტებზე ხელმისაწვდომობა 1 

საგადასახადო პოლიტიკა და გადასახადების განაკვეთების 

გაუმჯობესება 

2 

უნარ-ჩვევების განვითარების მხარდაჭერა. 3 

კერძო და საჯარო სექტორის მიერ ერთობლივი სტრატეგიების 

განვითარება სამიზნე სფეროების გაუმჯობესების მიზნით.  
 

4 

მცირე და საშუალო ბიზნეს კომპანიებისთვის ტექნოლოგიური ადაპტაციის 

თვალსაზრისით დახმარების გაწევა 

5 

ბიზნეს გარემოსა და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკის გაუმჯობესება 6 

სხვა (მიუთითეთ) 7 

სხვა (მიუთითეთ) 8 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 
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D3. საკმარისად/ადექვატურად რთავს თუ არა საქართველოს მთავრობა კერძო სექტორს 

შემდეგი საკითხების განხილვაში?  

(წაუკითხეთ) 

  

 
 დიახ არა 

(უარი 
პასუხზე) 

(არ ვიცი) 

1 ახალი კანონმდებლობა 1 0 -2 -1 

2 არსებული კანონმდებლობის განახლება 1 0 -2 -1 

3 ქვეყნის ხედვა და განვითარების 

სტრატეგია 

1 0 -2 -1 

4 პოლიტიკის ცვლილება და განვითარება 1 0 -2 -1 

5 სავაჭრო შეთანხმებები 1 0 -2 -1 

 
D4. თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველოს ამჟამინდელი ანტიმონოპოლიური 

კანონმდებლობა საკმარისად სამართლიანი ქვეყანაში კონკურენციის უზრუნველსაყოფად? 

(წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.) 

 

დიახ 1 

არა 0 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 

D5.  მიიჩნევთ თუ არა რომ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 

შეგროვებული და გამოქვეყნებული მონაცემების ხარისხი არის ზუსტი და სანდო? 

 (წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.) 

 

დიახ, სრულიად ზუსტი და სანდოა 1 

დიახ, უმეტეს შემთხვევებში ზუსტი და სანდოა 2 

არა, უმეტეს შემთხვევებში არ არის ზუსტი და სანდო 3 

არა, სრულიად არ არის ზუსტი და სანდო 4 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 
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D6.  თქვენი აზრით, რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს საქართველოს მთავრობამ იმისათვის რომ, 

გაიზარდოს ბიზნესის დანახარჯები კვლევა-განვითარებაზე, ტექნოლოგიის ადაპტაციასა და 

ინოვაციებზე?  

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი.)   

  

შექმნას საგადასახადო წახალისებები 1 

გამოყოს თანადაფინანსება კვლევა-განვითარებაზე 2 

დააფინანსოს კვლევითი სტიპენდიები 3 

განავითაროს ინოვაციისა და კვლევა-განვითარების სტრატეგია 4 

შეიმუშავოს მრეწველობას, უმაღლესი განათლების ინსტიტუტებსა და 

მთავრობას შორის თანამშრომლობის მექანიზმების.  

5 

უზრუნველყოს წვდომა სარისკო კაპიტალზე/ვენჩორულ კაპიტალზე  6 

მთავრობამ თავად უნდა წამოიწყოს კვლევა-განვითარებისა და 

ტექნოლოგიების დანერგვის ინიციატივები 

7 

სხვა (მიუთითეთ) 8 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 

 

D7.  თქვენი აზრით, რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს საქართველოს მთავრობამ იმისათვის, 

რომ მოხდეს ბიზნესის მართვის გაუმჯობესება და ბიზნესის განვითარება/გაფართოება?  

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი.)   

 სამეწარმეო/მენეჯმენტის სკოლების შექმნა 1 

საზღვარგარეთ კურსების დაფინანსება  2 

მცირე ბიზნესის ინკუბატორების შექმნა 3 

ინოვაციების/კონკურენციის ფონდის შექმნა 4 

საკონსულტაციო სერვისების სუბსიდირება 5 

ქართული კომპანიების განათლებისა და ტრეინიგისთვის უცხოელი ექსპერტების 

ჩამოყვანა 

6 

სხვა (მიუთითეთ) 7 

სხვა (მიუთითეთ) 8 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 
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D8.  გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ეფექტურად ახდენენ შემდეგი ბიზნეს ასოციაციები თქვენი 

ბიზნესის ან სექტორის ინტერესების ადვოკატირებას (დაცვას) საქართველოს მთავრობასთან 

(იმისდა მიუხედავად ხართ თუ არა აღნიშნული ასოციაციის წევრი)?  

(წაუკითხეთ) 
 

  

ძა
ლ

ი
ან

 

ეფ
ექ

ტ
უ

რ
ად

 

მე
ტ

-

ნა
კლ

ებ
ად

 

ეფ
ექ

ტ
უ

რ
ად

 
არ

ც
 ი

სე
 

ეფ
ექ

ტ
უ

რ
ად

 

არ
აე

ფ
ექ

ტ
უ

რ
ა

დ
 

არ
 მ

სმ
ენ

ი
ა 

ამ
 

ას
ო

ც
ი

აც
ი

ი
ს 

შ
ეს

ახ
ებ

 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 
 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხზ
ე)

 

1 ეკონომიკური პოლიტიკის 

ადვოკატირების კოალიცია (EPAC) 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

2 საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია (BAG) 1 2 3 4 -5 -1 -2 

3 საქართველოს მცირე და საშუალო 

საწარმოების ასოციაცია (GSSMEA) 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

4 ამერიკის სავაჭრო პალატა 1 2 3 4 -5 -1 -2 

5 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატა (GCCI) 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

6 საერთაშორისო სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატა 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

7 საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია 

(GEA) 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

8 ევროკავშირი - საქართველოს ბიზნეს 

საბჭო (EUGBC) 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

9  სხვა (მიუთითეთ) 1 2 3 4 -5 -1 -2 

 

 

D9.  თქვენი აზრით, უნდა შექმნას თუ არა საქართველოს მთავრობამ მუდმივი 

საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც შედგება საჯარო, კერძო და არასმათავრობო სექტორის 

წარმომადგენლებისგან და განიხილავს ქვეყნის სტრატეგიის, პოლიტიკისა და 

კანონმდელობის ცვლილებებს მათ შემოღებამდე? 

  

დიახ 1 

არა 0 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

D10. თვლით თუ არა, რომ აუცილებელია ბიზნესების ჩართულობა იმ კანონების მომზადებისას 

რომლებიც ბიზნეს გარემოს ეხება? 

დიახ 1 

არა 0 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

D11. თლით თუ არა, რომ იმ რეფორმის გატარებამდე ან კანონის მომზადებამდე, რომელიც 

ბიზნეს გარემოს ეხება აუცილებელია ‘რეგულირების გავლენის შეფასების’ RIA - ს მომზადება? 

(აუხსენით: რეგულირების გავლენის შეფასების’ მიზანია, ახალი კანონპროეტის ან რეფორმის 
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შემუშავებამდე, გაანალიზოს კანომდებლობის თუ რეფორმის დადებითი და უარყოფითი 

მხარეები: ბიზნეს გარემოზე, საზოგადოებაზე, გარემოს დაცვაზე და საბიუჯეტო ხარჯებზე.) 

 

დიახ 1 

არა 0 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

D12. თქვენი აზრით, არის თუ არა ეკონომიკური მმართველობა საქართველოში  გამჭვირვალე? 

დიახ 1 

არა 0 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 

D13. თქვენი აზრით, არის თუ არა ეკონომიკური მმართველობა საქართველოში  სამართლიანი? 

დიახ 1 

არა 0 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 

 

 

სექცია G – აუდიტი და საგადასახადო ადმინისტრირება  

 
G1.  [ბარათი G1] გთხოვთ მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მარტივია/რთულია აუდიტის 

პროცესი? შეფასებისათვის გამოიყენეთ 5 ქულიანი სკალა, სადაც “1” ნიშნავს “ძალიან 

რთული” ხოლო “5” “ძალიან მარტივი”.  
 

(იგულისხმება საგადასახადოს/შემოსავლების სამსახურის მიერ წარმოებული შემოწმება და არა 
კომპანიის პირადი რესურსებით ჩატარებული აუდიტი) 

(არ შემხებია) -5 

ძალიან რთული  1 

რთული 2 

არც რთულია და არც მარტივი 3 

მარტივი 4 

ძალიან მარტივი 5 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 
G2.  გთხოვთ მითხრათ, რამდენჯერ ჩატარდა თქვენს კომპანიაში საგადასახადო აუდიტი 1) 

2016 წელს? 2) 2017 წელს?  3) 2018 წელს? 
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(იგულისხმება საგადასახადოს/შემოსავლების სამსახურის მიერ წარმოებული შემოწმება და არა 
კომპანიის პირადი რესურსებით ჩატარებული აუდიტი) 

 

მიუთითეთ ჩატარებული აუდიტის რაოდენობა  

 

(თუ არც ერთხელ, ჩაწერეთ „0“. 

 „0“, „-1“ და „-2“ -ის შემთხვევაში, არ ჰკითხოთ 

კითხები G3, G4 და G5 შესაბამისი წლისთვის.) 

 

თუ არც 2016, არც 2017 და არც 2017 წელს არ 

ჩატარებულა აუდიტი, გადადით G8 სექციაზე 

 

 

G.2.1 2016 

წელს 

G.2.2 2017 წელს G.2.3 2018 

წელს 

   

(უარი პასუხზე)            -2 -2 -2 

(არ ვიცი)                             -1 -1 -1 

 
 
 
 
 

G3. გთხოვთ მითხრათ, საშუალოდ რამდენ ხანს გრძელდებოდა საგადასახადო აუდიტი 

თქვენს კომპანიაში 1) 2016 წელს? 2) 2017 წელს?  3) 2018 წელს?  (მიუთითეთ დღეების 
რაოდენობა) 

 

 G.3.1 2016 წელს G.3.2 2017 წელს G.3.3 2018 წელს 

დღეების რაოდენობა    

(უარი პასუხზე)            -2 -2 -2 

(არ ვიცი)                             -1 -1 -1 

  
G4. გთხოვთ მითხრათ, დაეკისრა თუ არა თქვენს კომპანიას დამატებითი გადასახადები 

საგადასახადო აუდიტის შედეგად 1) 2016 წელს? 2) 2017 წელს? 2) 2018 წელს?          

 G.4.1 2016 წელს G.4.2 2017 წელს G.4.3 2018 წელს 

დიახ 1 1 1 

არა 0 0 0 

(უარი პასუხზე)            -2 -2 -2 

(არ ვიცი)                             -1 -1 -1 

 
G5. გთხოვთ მითხრათ, შეფერხდა თუ არა თქვენი კომპანიის ყოველდღიური საქმიანობა 

ბოლო აუდიტის მიმდინარეობისას 1) 2016 წელს? 2) 2017 წელს? 2) 2018 წელს?          
    

 
G.5.1 2016 

წელს 

G.5.2 2017 წელს G.5.3 2018 

წელს 

დიახ 1 1 1 

არა 

(თუ პასუხია „არა“, „არ ვიცი“ ან „უარი 

პასუხზე“ სამივე წლისთვის, გადადით G8-

ზე. 

0 0 0 

(უარი პასუხზე)            -2 -2 -2 

(არ ვიცი)                             -1 -1 -1 
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G6.  გთხოვთ მითხრათ, რამდენი დღით დაიხურა თქვენი ბიზნესი აუდიტის გამო?  

 

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.)   

 

(არ დახურულა) -5 

1 დღე 1 

2 დღე 2 

3 დღე 3 

4 დღე 4 

5 დღე 5 

1-2 კვირა 6 

2 კვირაზე მეტი 7 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 

G7.  გთხოვთ მითხრათ, რა რაოდენობის/რამდენ პროცენტიანი დანაკარგი ჰქონდა თქვენს 

კომპანიას აუდიტის დროს ბიზნესის დახურვის პერიოდში?  

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.)   

(არ ქონია გავლენა/დანაკარგი) -5 

შემოსავლების დანაკარგი <10% 1 

შემოსავლების დანაკარგი 10%  -20% 2 

შემოსავლების დანაკარგი 21% - 30% 3 

შემოსავლების დანაკარგი 31% - 40% 4 

შემოსავლების დანაკარგი 41% - 50% 5 

შემოსავლების დანაკარგი 51% - 75% 6 

შემოსავლების დანაკარგი 76% - 100%  7 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 

G8. [ბარათი G1] თქვენი აზრით, რამდენად მარტივია ან რთულია საგადასახადო 

დეკლარაციის შევსება? შეფასებისათვის გამოიყენეთ  5 ქულიანი სკალა, სადაც 1 ნიშნავს 

“საერთოდ არ არის მარტივი” ხოლო 5 “ძალიან მარტივია”.    

(არ მქონია შეხება) -5 

ძალიან რთული  1 

რთული 2 

არც რთულია და არც მარტივი 3 

მარტივი 4 

ძალიან მარტივი 5 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

 

 

G9. [ბარათი G1] თქვენი აზრით, რამდენად მარტივია ან რთულია ჩათვლა/ჩათვლის მიღება? 

შეფასებისათვის გამოიყენეთ 5 ქულია სკალა, სადაც 1 ნიშნავს “საერთოდ არ არის 

მარტივი” ხოლო 5 “ძალიან მარტივია”.   
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(არ მქონია შეხება) -5 

ძალიან რთული  1 

რთული 2 

არც რთულია და არც მარტივი 3 

მარტივი 4 

ძალიან მარტივი 5 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

G10a. თქვენი აზრით, როგორი გავლენა მოახდინა მოგების გადასახადის დაბეგვრის ახალმა წესმა 

თქვენს ბიზნესზე? (ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 იანვრიდან) (წაუკითხეთ) 

დადებითს 1 

უარყოფითს 2 

არანაირი გავლენას -5 

(უარი პასუხზე)            -2 

(არ ვიცი)                             -1 

G10b. [ბარათი G10b] ამ რეფორმის შედეგად მოგების დაახლოებით რა ნაწილი არ იქნა 

გადანაწილებული ბიზნესის მფლობელებზე და მოხდა მისი რეინვესიტირება ბიზნესში. გთხოვთ, 

მითხრათ რეფორმამდე 2016 წელს და რემოფრმის შემდეგ 2017 წელს.  

 

 2016 2017 

10%-ზე ნაკლები 1 1 

11% - 20% 2 2 

21% - 30% 3 3 

31% - 40% 4 4 

41% - 50% 5 5 

51% - 60% 6 6 

61% - 70% 7 7 

71% - 80% 8 8 

81% - 90% 9 9 

91% - 100% 10 10 

ამ დროს ჩემი ბიზნესი ჯერ არ არსებობდა -5 -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

G11. ძირითადათ რა მიმართულებით მოხდა თანხის რეინვესტიცია თქვენს ბიზნესში? გთხოვთ, 

მითხრათ რეფორმამდე 2016 წელს და რემოფრმის შემდეგ 2017 წელს .  

 

(არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი.)   

 2016 2017 

არ მოხდა 1 1 

საწარმოს ძირითადი საშუალებები 2 2 

დამატებითი თანამშრომლების დაქირავება 3 3 

სხვა მიუთითეთ  4 4 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზზე) -2 -2 
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G12. როგორი გავლენა მოახდინა თქვენს ბიზნესზე ერთიანი სახაზინო კოდის გამოყენებამ? 

(ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 იანვრიდან)  
 

[არ წაიკითხოთ, შეუსაბამეთ, მაქსიმუმ სამი პასუხი] 
 

არ ჰქონია მნიშვნელოვანი გავლენა -5 

სტრესი შეამცირა 1 

შეცდომები შეამცირა 2 

გადასახადების გადახდასთან დაკავშირებული ხარჯები შეამცირა 3 

გადასახადების გადახდის დრო შეამცირა 4 

საბუთების სწორად შევსების ხარისხი გააუმჯობესა 5 

გააუმჯობესა გადასახადების დროული გადახდა 6 

გააუმჯობესა  ზედმეტად გადახდილი გადასახადების უკან დაბრუნების 

პროცედურა (მაგალითად ზედმეტად გადახდილი დამატებითი ღირებულების 

გადასახადის ან სხვა გადასახადების) 

7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

G13. რომელი სტანდარტის გამოყენება ხდება საბუღალტრო აღრიცხვის დროს თქვენს 

ბიზნესში?  

[არ წაიკითხოთ, შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

საერთაშორისო საფინანსო რეპორტინგის სტანდარტები, ეგრეთ წოდებული 

IFRS 

1 

მცირე და საშუალო ბიზნესზე განკუთვნილი IFRS 2 

მე-4 კატეგორიისთვის გამარტივებული საბუღალტრო აღრიცხვა 3 

სხვა (დააკონკრეტეთ) 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

სექცია H – საბაჟოსთან დაკავშირებული აღქმები  

 
H1. გთხოვთ მითხრათ, განახორცილეთ თუ არა პროდუქციის იმპორტი ან ექსპორტი გასულ 

წელს? 

დიახ 1 გააგრძელეთ 

არა 0 
გადადით Z 

სექციაზე 
(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

H2. მიიჩნევთ თუ არა რომ ამჟამინდელი საბაჟო გადასახადები გონივრულია? 

 

დიახ 1 

არა 0 
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(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

H3. მიიჩნევთ თუ არა რომ ამჟამინდელი საბაჟო პროცედურები არის 1) გამჭვირვალე და 2) 

მოსახერხებელი თქვენი კომპანიისთვის? 

 

 H3a გამჭირვალე / გასაგები H3b მოსახერხებელი 

დიახ 1 1 

არა 0 0 

(არ ვიცი)                             -1 -1 

(უარი პასუხზე)            -2 -2 

 

H4. თქვენი შეფასებით, ხელმისაწვდომია თუ არა ინფორმაცია საბაჟოს რეგულაციების შესახებ 

(იგულისხმება წესები იმპორტის ან ექსპორტის დროს)? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 
H5. თქვენი შეფასებით, ხელმისაწვდომია თუ არა ინფორმაცია საბაჟო რეგულაციების 

ცვლილებების შესახებ? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 
 

H6. თქვენი აზრით, რამდენად მისაღებია განბაჟების პროცესის ხანგრძლივობა? 

წაუკითხეთ 

სავსებით მისაღებია 1 

მისაღებია, 2 

მიუღებელია 3 

სრულად მიუღებელია 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე)_ -2 

  

  

სექცია Z – საინფორმაციო და კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 

 
Z1. იყენებთ თუ არა კომპიუტერებს თქვენს ბიზნესში?  

  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

 

Z2. იყენებთ თუ არა ინტერნეტს თქვენს ბიზნესში?  
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დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

Z3. იყენებთ თუ არა საინფორმაციო სისტემებს (Information Systems) თქვენს ბიზნესში?  

 დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z4. [ბარათი Z4] თქვენი აზრით, რამდენადაა ათვისებული ინოვაციები და ტექნოლოგიები  იმ 

სექტორში რომელშიც თქვენი ბიზნესი მოღვაწეობს (ქართულ ბიზნეს კომპანიებს შორის)? 

შეფასებისათვის გამოიყენეთ 10 ქულიანი სკალა, სადაც „1“ ნიშნავს „საერთოდ არ არის 

ათვისებული“, და „10“ ნიშნავს „ძალიან კარგად არის ათვისებული.“  

 

საერთოდ არ 

არის 

ათვისებული 

 ძალიან 

კარგად არის 

ათვისებული 

(არ ვიცი) (უარის 

პასუხზე) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

Z5. აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას თქვენი ბიზნესისთვის განკუთვნილი ვებ-გვერდი?  

დიახ 1 

არა 0 გადადით Z6 
 (არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

Z5.1. რამდენი წელია რაც გაქვთ ვებ-გვერდი?  

 

[არ წაიკითხოთ, შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

ერთ წელზე ნაკლები 1 

1-3 წლამდე 2 

3-5 წლამდე 3 

5 წელზე მეტია 4 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

 

Z6. იყენებთ თუ არა სოციალურ მედიას ბიზნესისთვის (ფეისბუქს, თვითერს, ინსტაგრამს, 

ა.შ.)?  
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დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

Z7. იყენებთ თუ არა ონლაინ ვაჭრობას (e-Commerce) საქონლის და/ან სერვისების შესაძენად, 

ქვეყნის მასშტაბით? ქვეყნის საზღვრებს გარეთ?  

 

 Z7a ქვეყნის მასშტაბით Z7b საზღვრებს გარეთ 

დიახ   1 1 

არა 0 0 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

 

 

 

 

 

Z8. იყენებთ თუ არა ონლაინ ვაჭრობას (e-Commerce) საქონლის და სერვისების გასაყიდად 

ქვეყნის მასშტაბით? ქვეყნის საზღვრებს გარეთ?  

 

 Z8a ქვეყნის მასშტაბით Z8b საზღვრებს გარეთ 

დიახ   1 1 

არა 0 0 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

Z9. იყენებთ თუ არა ინტერნეტს ან ონლაინ პლატფორმებს სესხის ასაღებად ან ინვესტიციების 

მოსაზიდად?  

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

Z10. გთხოვთ მითხრათ, გაზარდეთ თუ არა საინფორმაციო და კომუნიკაციური 

ტექნოლოგიების გამოყენება (კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ტექნიკის, ტელეფონების 

გამოყენება) ბოლო 6 თვის განმავლობაში? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

 

Z11. გთხოვთ მითხრათ, დააბანდეთ თუ არა ფული საინფორმაციო ან კომუნიკაციური 

ტექნოლოგიების მიმართულებით (კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ტექნიკა, 

ტელეფონები და ა.შ.) ბოლო 6 თვის განმავლობაში?  
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[არ წაიკითხოთ, შეუსაბამეთ. მიიღთ ყველა პასუხი.] 
 

არა, არ შეგვიძენია/დავაბანდეთ თანხა არც კომპიუტერული და არც საკომუნიკაციო 

ტექნიკა 

0 

დიახ, შევიძინეთ/დავაბანდეთ თანხა კომპიუტერულ ტექნიკა (კომპიუტერი, 

მონიტორი, კომპიუტერული აქსესუარები, სხვა) 

1 

დიახ, შევიძინეთ/დავაბანდეთ თანხა საკომუნიკაციო ტექნიკა (ტელეფონები, 

სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობა) 

2 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z12. დააბანდეთ თუ არა ფული საწარმოში ახალი ტექნოლოგიების მოზიდვის მიმართულებით 

(მაგალითად ახალი საწამოო ხაზები, ინოვაციები, სხვა სახის ტექნოლოგიები), გთხოვთ 

დააკონკრეტეთ. 
 

[არ წაიკითხოთ, შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთ პასუხი.] 
 

არა, არ შეგვიძენია/დავაბანდეთ თანხა ახალი ტექნოლოგიების მოზიდვის 

მიმართულებით 

0 

დიახ, შევიძინეთ/დავაბანდეთ თანხა ახალი ტექნოლოგიების მოზიდვის 

მიმართულებით 

1 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

Z13. გთხოვთ მითხრათ, დააბანდეთ თუ არა ფული პროგრამულ უზრუნველყოფაში / 

კომპიუტერულ პროგრამაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში?  

[არ წაიკითხოთ, შეუსაბამეთ. მიიღთ ყველა პასუხი.] 

არა, არ შემიძენია/დავაბანდეთ თანხა  პროგრამული უზრუნველყოფა 0 

დიახ, შევიძინეთ/დავაბანდეთ თანხა  მზა პროგრამული უზრუნველყოფა (ვინდოუსი, 

ანტივირუსი და ა.შ.) 

1 

დიახ, დავაბანდეთ თანხა  ჩვენს კომპანიაზე მორგებულ პროგრამულ 

უზრუნველყოფაში  

2 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

სექცია K – ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა 
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K1. გთხოვთ მითხრათ, გაიზარდა, შემცირდა თუ არ შეცვლილა თქვენი ბიზნესის მიერ 

გაღებული ტრანსპორტირების ხარჯები და ტრანსპორტირებული პროდუქციის 

მოცულობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? თუ კომპანია არ იყენებს სატრანსპორტო 
საშუალებებს მონიშნეთ კოდი ნული სვეტში “არ ვიყენებ”.  
 

ტრანსპორტირების ხარჯები გულისმობს პროდუქციის ტრანსპორტირების ხარჯებს როგორც 
ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთიდან საქართველოში და საქართველოდან საზღვარგარეთ. 

 
 გაიზარდა შემცირდა 

არ 

შეცვლილა 

არ 

ვიყენებთ 
(არ ვიცი)  

(უარი 
პასუხზე) 

1 ტრანსპორტირების 

ხარჯები 
1 2 3 0 -1 -2 

2 ტრანსპორტირებუ

ლი პროდუქციის 

მოცულობა 

1 2 3 0 -1 -2 

 

 

 

 

 

 

K2. თქვენი კომპანიის მთლიანი ხარჯების რა წილს / რამდენ პროცენტს წარმოადგენს 

ხარჯები ტრანსპორტსა და ლოგისტიკაზე? 

 

[არ წაიკითხოთ, შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

არ მაქვს ტრანსპორტირებისა და ლოგისტიკის ხარჯები -5 

10% ან ნაკლები 1 

11-20% 2 

21-30% 3 

31-40% 4 

41-50% 5 

50%-ზე მეტი 6 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

K3. თუკი თქვენი კომპანია აწარმოებს, ექსპორტზე გააქვს ან იმპორტირებას ახდენს 

პროდუქტების, მომავალი სამი წლის მანძილზე რამდენად გამოიყენებდით  საქართველოს 

ლოგისტიკური ცენტრის სერვისებს, თუკი ასეთი დაწესებულება იარსებებდა? 

 

[წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთ პასუხი.] 
 

(არ აწარმოებს, ექპორტზე არ გააქვს და არ ახდენს იმპორტირებას) -5 

არ  გამოვიყენებდი 1 

უფრო მეტად არ გამოვიყენებდი 2 

უფრო მეტად გამოვიყენებდი 3 

აუცილებლად გამოვიყენებდი 4 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 
 

K4. თქვენი აზრით, რამდენად საიმედოა ტრანსპორტირებისა და ლოგისტიკის სერვისი 

საქართველოში?  
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[წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთ პასუხი.] 
 

სავსებით საიმედოა 1 

საიმედოა 2 

არ არის საიმედო 3 

საერთოდ არ არის საიმედო 4 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 

 

 

 

 

 

 

სექცია L – შესყიდვები 

 
L1.  გთხოვთ მითხრათ, ბოლო ერთი წლის მანძილზე თქვენს კომპანიას / ბიზნესს მიუღია თუ 

არა მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში (ტენდერში)? 
 

დიახ 1 განაგრძეთ   

არა 0  
გადადით სექცია N (არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 
 

L2.  გთხოვთ მითხრათ, არის თუ არა საკმარისი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია 

ხელმისაწვდომი ტენდერში მონაწილეობის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 
L3.  გთხოვთ მითხრათ, არის თუ არა ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვების პროცესი 

საკმარისად სწრაფი?  

 L3 L4 

დიახ 1 1 

არა 0 0 

(არ ვიცი)                             -1 -1 

(უარი პასუხზე)            -2 -2 
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L4. გთხოვთ მითხრათ, არის თუ არა ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვების პროცესი 

საკმარისად მარტივი? 

 L3 L4 

დიახ 1 1 

არა 0 0 

(არ ვიცი)                             -1 -1 

(უარი პასუხზე)            -2 -2 

 

სექცია N – კაპიტალის ბაზარი 

 

N1. იყენებთ თუ არა კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტებს თქვენი ბიზნეს ოპერაციების 

დასაფინანსებლად? (მაგალითად, აქციები, კორპორაციული ობლიგაციები) 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N2_. მომავალზე თუ დაფიქრდებით, გამოიყენებდით თუ არა კაპიტალის ბაზრის 

ინსტრუმენტებს მომავალი 10 წლის განმავლობაში?  

 

დიახ 1 

არა 0  
გადადით კითხვაზე N4 

 

 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 
N3. კაპიტალის ბაზრის რომელ ინსტრუმენტს უფრო გამოიყენებდით?  

 

 
 დიახ არა 

(არ ვიცი) (უარი 
პასუხზე) 

1 კორპორატიული ობლიგაციები / ფასიანი 

ქაღალდები 
1 0 

-1 -2 

2 სახელმწიფო ობლიგაციები / ფასიანი 

ქაღალდები 
1 0 

-1 -2 

3 აქციები 1 0 -1 -2 

4 დერივატივები 1 0 -1 -2 

 
N4. გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ხართ გათვიცნობიერებული საქართველოში კაპიტალის 

ბაზრის ფონქციონირების შესახებ?  
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[წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

სრულად გათვიცნობიერებული ვარ  1 

გათვიცნობიერებული ვარ 2 

არ ვარ გათვიცნობიერებული 3 

საერთოდ არ ვარ გათვიცნობიერებული 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე)_ -2 

 

სექცია O – საპენსიო რეფორმა 

 

O1. გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ხართ გათვიცნობიერებული საქართველოში მიმდინარე 

საპენსიო რეფორმის შესახებ?  

 

[წაუკითხეთ] 
 

სრულად გათვიცნობიერებული ვარ  1 

გათვიცნობიერებული ვარ 2 

არ ვარ გათვიცნობიერებული 3 

საერთოდ არ ვარ გათვიცნობიერებული 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე)_ -2 

 

 

 

O2. [ბარათი O2] თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია საპენსიო რეფორმის განხორციელება 

[1] თქვენი ბიზნესისთვის, [2] საქართველოს მოსახლეობისთვის, [3] ზოგადად 

საქართველოსთვის? შეფასებისათვის გამოიყენეთ 10 ქულიანი სკალა, სადაც „1“ ნიშნავს 

„საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი“ და „10“ ნიშნავს „ძალიან მნიშვნელოვანია.“  

 

 

 

საერთოდ არ 

არის 

მნიშვნელოვანი 

 ძალიან 

მნიშვნელოვანია 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 თქვენი 

ბიზნესისთვის 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

2 საქართველოს 

მოსახლეობისთვის 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

3 ზოგადად 

საქართველოსთვის 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

O3. [ბარათი O3] საქართველოს მთავრობის მიერ ძალაში შევიდა დაგროვებითი საპენსიო 

სისტემის მოდელი. აღნიშნული მოდელის თანახმად საპენსიო ფონდში ყოველთვიური 

შენატანის ოდენობა განისაზღვრა 6%-ით. 6% შენატანი შემდეგ ნაერად გადანაწილდება: 

დასაქმებულის შენატანი - (2%), დამსაქმებელის - (2%) და სახელმწიფოს - (2%) . დასაქმებულები, 

რომლებიც 40 წლამდე ასაკის არიან, საპენსიო სისტემაში ავტომატურად გაწევრიანდებიან, თუმცა 

დასაქმებულს, რომელიც 40 წლის ან მეტისაა ექნება სისტემიდან გასვლის უფლება. იმ 

შემთხვევაში, თუ დასაქმებული სისტემაშია, დამსაქმებელს და სახელმწიფოს წარმოექმნება 2%-

იანი თანადაფინასების ვალდებულება. საპენსიო დანაზოგები არაკომერციულ საპენსიო ფონდში 

მიემართება. აკუმულირებული თანხების ინვესტირება მოხდება ადგილობრივ და საერთაშორსიო 
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საფინანსო ბაზრებზე და მიღებული მოგებით გაიზრდება საპენსიო სქემაში გაწვრიანებული 

ადამიანების საპენსიო ფონდი.  

რამდენად ეთანხმებით საპენსიო რეფორმის მსგავსი სახით განხორციელებას? 
 

სრულიად ვეთანხმები 1 

ვეთანხმები 2 

ნეიტრალური 3 

არ ვეთანხმები 4 

საერთოდ არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი)                             -1 

(უარი პასუხზე)            -2 

 
O4. [ბარათი O4] შესაძლოა უკვე იცოდეთ, რომ ახალი საპენსიო რეფორმა კომპანიებს აკისრებს 

თანამშრომლებისთვის დამატებითი შენატანის  გადახდას (2%). გთხოვთ შეაფასოთ თქვენი 

კომპანიის მიერ ამ შენატანის გადახდის მზაობა 10 ქულიან სკალაზე, სადაც „1“ ნიშნავს „არ მაქვს 

მზაობა“ და „10“ ნიშნავს „მაქვს მზაობა.“  

არ მაქვს 

მზაობა 

 მაქვს 

მზაობა 

(არ ვიცი) (უარი 
პასუხზე) 

1 2 3 -1 -2 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

 

 

 

სექცია P – წყალთან დაკავშირებული საკითხები 

 
P1. [ბარათი P1] თქვენი აზრით, რამდენად აქტიურად თანამშრომლობენ ბიზნესები და მთავრობა 

წყლის მართვის პოლიტიკის (რეგულაციების) განსავითარებლად? შეფასებისთვის გამოიყენეთ 10 

ქულიანი სკალა, სადაც „1“ ნიშნავს „ძალიან პასიურ თანამშრომლობას“ და „10“ ნიშნავს „ძალიან 

აქტიურ თანამშრომლობას.“ 

 

 [თუ რესპონდენტი ამბობს, რომ საერთოდ არ ხდება თანამშრომლობა, შემოხაზეთ „-5“]  
 

არაა 

თანამშრომლობ

ა 

ძალიან 

პასიური 

თანამშრომლობ

ა 

 ძალიან 

აქტიური 

თანამშრომლობ

ა 

(არ 
ვიცი

) 

(უარი 
პასუხზე

) 

-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

P2. გსმენიათ თუ არა წყლის რესურსების მართვის ახალი კანონ პროექტის შესახებ?  

 

დიახ 1 

არა 0 დაასრულეთ ინტერვიუ  

(უარი პასუხზე)            -2 

  

 

P2.1. კონკრეტულად რა საკითხებს არეგულირებს წყლის რესურსების მართვის ახალი 

კანონპროექტი?  

 

(წაუკითხეთ)  
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 დიახ არა 

(არ ვიცი) (უარი 
პასუხზე) 

1 ცვლილებები წყლის ტარიფებში 1 0 -1 -2 

2 წყალაღების/წყალჩაშვების ლიცენზიები 1 0 -1 -2 

3 სააუზო მართვის პრინციპის დანერგვა 1 0 -1 -2 

4 სხვა (დააკონკრეტეთ) 1 0 -1 -2 

 

P3. [ბარათი P3] საერთო ჯამში, როგორ შეაფასებდით წყლის რესურსების მართვის შესახებ 

საქართველოს ახალ კანონპროექტს? შეფასებისათვის გამოიყენეთ 10 ქულიანი სკალა, სადაც „1“ 

ნიშნავს „ძალიან უარყოფითად“ და „10“ ნიშნავს „ძალიან დადებითად.“  
  

ძალიან 

უარყოფითად 

 ძალიან 

დადებითად 

(არ ვიცი) (უარი 
პასუხზე) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
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