
გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 
 

ივლისი 2019 

1.  [აჩვენეთ ბარათი 1 (ბარათი მონაცვლეობითია)] ბარათზე ჩამოთვლილთაგან 

რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი? გთხოვთ, მითხრათ არაუმეტეს სამი პასუხისა.  

 

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 კორუფცია   

2 გარემოს დაცვა  

3 ნატოში გაწევრიანება   

4 პენსიები   

5 რუსეთთან ურთიერთობა  

6 საკუთრების უფლება   

7 სამართლიანი არჩევნები   

8 სამუშაო ადგილები   

9 სასამართლო სისტემა   

10 სიტყვის თავისუფლება   

11 ადამიანის უფლებები   

12 სიღარიბე   

13 ტერიტორიული მთლიანობა    

14 ფასების ზრდა / ინფლაცია   

15 ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება    

16 ხელფასები   

17 მედიის დამოუკიდებლობა   

18 განათლება   

19 ევროკავშირში გაწევრიანება   

20 კრიმინალი  

21 ციხეები / პატიმრები  

22 უმცირესობათა უფლებები  

23 სამართლიანობის აღდგენა  

24 სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________   

  

2. [აჩვენეთ ბარათი 2] განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან 

დაკავშირებით, თუ საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება 

საქართველო. გთხოვთ, მიპასუხოთ ამ ბარათის გამოყენებით. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 



 საქართველო ნამდვილად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 1 

საქართველო ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 2 

საქართველო საერთოდ არ იცვლება 3 

საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება  4 

საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

3. [აჩვენეთ ბარათ 3] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ 

შეაფასებდით არსებული მთავრობის საქმიანობას?  

ძალიან ცუდად 1 

ცუდად 2 

კარგად 3 

ძალიან კარგად 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

4. [აჩვენეთ ბარათი 4] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ 

შეაფასებდით . . . საქმიანობას? [წაუკითხეთ] 
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1 პრემიერმინისტრ მამუკა ბახტაძის 1 2 3 4 5 -1 -2 

2 პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის 1 2 3 4 5 -1 -2 

3 პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ 

თალაკვაძის 
1 2 3 4 5 -1 -2 

4 თბილისის მერის კახა კალაძის (იკითხეთ 

მხოლოდ თბილისში) 
1 2 3 4 5 -1 -2 



5 თქვენი მერის (იკითხეთ მხოლოდ 

თბილისის გარეთ) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

6 თბილისის საკრებულოს (იკითხეთ 

მხოლოდ თბილისში) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

7 თქვენი საკრებულოს (იკითხეთ მხოლოდ 

თბილისის გარეთ) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

8 პარლამენტის 1 2 3 4 5 -1 -2 

9 სასამართლოების 1 2 3 4 5 -1 -2 

10 საქართველოს ჯარის 1 2 3 4 5 -1 -2 

11 საქართველოს პოლიციის 1 2 3 4 5 -1 -2 

12 სახალხო დამცველის აპარატის 1 2 3 4 5 -1 -2 

13 მთავარი პროკურატურის 1 2 3 4 5 -1 -2 

14 იუსტიციის სახლების 1 2 3 4 5 -1 -2 

15 საქართველოს მართლმადიდებლური 

ეკლესიის 
1 2 3 4 5 -1 -2 

 

პარტიების მხარდაჭერა 

5. [აჩვენეთ ბარათი 5 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რომელი პარტია დგას თქვენს 

შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? გთხოვთ, მითხრათ თქვენი პირველი და 

მეორე არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი მეორე არჩევანსაც 

იგივეს დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას მეორე არჩევანი არ აქვს, 

მონიშნეთ ‘-5’ (არ მაქვს მეორე არჩევანი) თუ რესპონდენტი პირველ 

არჩევანად დაასახელებს „არც ერთი პარტია“, „არ ვიცი“ ან „უარი პასუხზე“, 

გადადით კითხვაზე 6.] 

  პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან–

მოურავი, ირმა ინაშვილი) 

1 1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 2 

ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 3 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო 

(ნინო ბურჯანაძე) 

4 4 



მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

5 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 6 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი 

დემოკრატები (დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, 

გიგი უგულავა) 

7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(ბიძინა ივანიშვილი) 

8 8 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ 

კორძაია) 

9 9 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს/მრეწველები 

(ზურაბ ტყემალაძე) 

10 10 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

11 11 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

12 12 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე)  

13 13 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე) 14 14 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო 

(გიორგი ვაშაძე)  

15 15 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ 

ჯოგლიძე)  

16 16 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი 

ასათიანი) 

17 17 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა 

(კონსტანტინე გამსახურდია)  

18 18 

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 

(თამაზ მეჭიაური)  

19 19 



ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 20 20 

ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  21 21 

გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი, 

გუბაზ სანიკიძე) 

22 22 

სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 23 23 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  24   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   24 

არცერთი 25   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

6. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გადაწყვეტილი გაქვთ თუ 

არა ვის მისცემთ ხმას?  

გადაწყვეტილი მაქვს 1 

არ მაქვს გადაწყვეტილი 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

7. [აჩვენეთ ბარათი 7] ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, 

მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას? გთხოვთ, გამოიყენოთ 1-დან 10-მდე 

სკალა, სადაც ‘1’ ნიშნავს ,,ნამდვილად არ მივიღებ მონაწილეობას”, ხოლო ‘10’ 

ნიშნავს ,,აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას”. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 



 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ 7-ე კითხვაზე პასუხია 1, -1 ან -2, გადადით 

კითხვაზე 10] 

 

8. [აჩვენეთ ბარათი 8 (ბარათი მონაცვლეობითია)] ხვალ რომ საპარლამენტო 

არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას/გაერთიანებას მისცემდით ხმას? 

გთხოვთ, მითხრათ თქვენი პირველი და მეორე არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითო სვეტში. თუ 

რესპონდენტი მეორე არჩევანსაც იგივეს დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას 

მეორე არჩევანი არ აქვს, შემოხაზეთ ‘-5’ (არ მაქვს მეორე არჩევანი) მეორე 

არჩევანის სვეტში. თუ რესპონდენტი პირველ არჩევანად დაასახელებს „არც 

ერთი პარტია“, „არ ვიცი“ ან „უარი პასუხზე“, გადადით კითხვაზე 9.] 

 

 პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან–

მოურავი, ირმა ინაშვილი) 

1 1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 2 

ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 3 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო 

(ნინო ბურჯანაძე) 

4 4 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

5 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 6 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი 

დემოკრატები (დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, 

გიგი უგულავა) 

7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(ბიძინა ივანიშვილი) 

8 8 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ 

კორძაია) 

9 9 



მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს/მრეწველები 

(ზურაბ ტყემალაძე) 

10 10 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

11 11 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

12 12 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე)  

13 13 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე) 14 14 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო 

(გიორგი ვაშაძე)  

15 15 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ 

ჯოგლიძე)  

16 16 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი 

ასათიანი) 

17 17 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა 

(კონსტანტინე გამსახურდია)  

18 18 

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 

(თამაზ მეჭიაური)  

19 19 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 20 20 

ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  21 21 

გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი, 

გუბაზ სანიკიძე) 

22 22 

სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 23 23 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  24   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   24 

არცერთი 25   



(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მე-9 კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც მე-8 

კითხვის პირველ არჩევანში არცერთი, არ ვიცი ან უარი პასუხზე დაასახელა.] 

 

9. [აჩვენეთ ბარათი 8] წარმოიდგინეთ, რომ ვიღაცას აუცილებლად უნდა მისცეთ 

ხმა, სხვა გზა არ არის, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან–მოურავი, 

ირმა ინაშვილი) 

1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 

ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო (ნინო 

ბურჯანაძე) 

4 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი) 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები 

(დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, გიგი უგულავა) 

7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ბიძინა 

ივანიშვილი) 

8 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ კორძაია) 9 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს/მრეწველები (ზურაბ 

ტყემალაძე) 

10 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 11 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

12 



ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ ჯაფარიძე)  13 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე) 14 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო (გიორგი 

ვაშაძე)  

15 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ ჯოგლიძე)  16 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი ასათიანი) 17 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა (კონსტანტინე 

გამსახურდია)  

18 

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის (თამაზ 

მეჭიაური)  

19 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 20 

ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  21 

გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი, გუბაზ 

სანიკიძე) 

22 

სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 23 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  24 

არცერთი 25 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

საგარეო პოლიტიკა 

10. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი 

საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

11. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი 

საქართველო გახდეს ნატო-ს წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

12. ზოგადად, თქვენი აზრით, საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი 

მოვლენა იყო თუ ცუდი?  

კარგი მოვლენა 1 

ცუდი მოვლენა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

13. ზოგადად, თქვენი აზრით, ვარდების რევოლუცია საქართველოსთვის კარგი 

მოვლენა იყო თუ ცუდი?  

კარგი მოვლენა 1 

ცუდი მოვლენა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

მიმდინარე მოვლენები 

 

14. საქართველოს მოქალაქეებმა 20 ივნისს პარლამენტის წინ გამართეს აქცია, 

რომელიც რუსეთის პარლამენტის წევრის, სერგეი გავრილოვის საქართველოს 

პარლამენტში ყოფნით იყო გამოწვეული. ცნობილია თუ არა თქვენთვის იმ 

მოვლენების შესახებ, რომლებიც მოგვიანებით, იმ ღამით პარლამენტის წინ 

განვითარდა? 

დიახ 1  



არა  0 გადადით 

კითხვაზე 

18 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

15. თქვენი აზრით, ვინ არის უმთავრესად პასუხისმგებელი იმ ძალადობაზე, 

რომელსაც 20 ივნისს ჰქონდა ადგილი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

ოპოზიცია 1 

ხელისუფლება  2 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 3 

თვითონ საპროტესტო აქციის მონაწილეები 4 

პოლიცია  5 

სპეცრაზმი 6 

შსს 7 

ცალკეული პოლიციელები/სპეცრაზმელები 8 

გიორგი გახარია 9 

ბიძინა ივანიშვილი 10 

ნიკა მელია 11 

ირაკლი კობახიძე 12 

ზაქარია ქუცნაშვილი 13 

მიხეილ სააკაშვილი 14 

სერგეი გავრილოვი 15 

სხვა (მიუთითეთ)____________________________ 16 

ყველა ერთნაირად პასუხისმგებელია 17 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

16. [აჩვენეთ ბარათი 16] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას თუ 

უბრალოდ ეთანხმებით მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

მოსაზრება 1: ხელისუფლებამ 

სათანადო ძალა გამოიყენა 20 ივნისის 

საპროტესო აქციის მონაწილეების 

დასაშლელად. 

მოსაზრება 2: ხელისუფლებამ 

გადამეტებული ძალა გამოიყენა 20 

ივნისის საპროტესო აქციის 

მონაწილეების დასაშლელად. 

სრულად 

ვეთანხმები 

პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები 

პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები 

მეორე 

მოსაზრებას 

სრულად 

ვეთანხმები 

მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაუკითხოთ] არც ერთს არ 

ვეთანხმები 
5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

17-ე კითხვა დაუსვით მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც მეორე მოსაზრებას 

დაეთანხმა მე-16 კითხვაში. 

 

17. თუ გადამეტებული ძალა იქნა გამოყენებული, თქვენი აზრით  გატარდა თუ არ 

გატარდა სათანადო ღონისძიებები მათ მიმართ, ვინც გადამეტებული ძალა 

გამოიყენა? 

დიახ 1 

არა  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

18. დემონსტრაციების შემდეგ ქართული ოცნება დათანხმდა საპროტესო აქციის 

მონაწილეების ერთ-ერთ მოთხოვნას, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები 

პროპორციული წესით ჩატარებულიყო. იცოდით თუ არა ამის შესახებ? 



დიახ 1  

არა  0 გადადით 

კითხვაზე 20 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

19. თუ იცოდით, თქვენთვის ეს გადაწყვეტილება მისაღებია თუ მიუღებელია? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

20. აქციის მონაწილეები ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის, გიორგი გახარიას 

გადადგომას ითხოვდნენ. ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით ამ მოთხოვნას? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

21. [აჩვენეთ ბარათი 21] საერთო ჯამში, როგორ შეაფასებთ მთავრობის პასუხს 20 

ივნისის მოვლენებსა და შემდგომ საპროტესტო აქციებზე? 

ძალიან კარგად 4 

კარგად  3 

ცუდად 2 

ძალიან ცუდად 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



22. 21 ივნისს რუსეთის პრეზიდენტმა, ვლადიმერ პუტინმა დროებით აკრძალა 

რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით სამგზავრო ფრენები. იცოდით თუ 

არა ამის შესახებ? 

დიახ 1 

არა  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

23. [აჩვენეთ ბარათი 23] ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი მოსაზრება 

გამოხატავს თქვენს შეხედულებას ყველაზე კარგად? 

ეს აკრძალვა უარყოფითად აისახება საქართველოში 

ტურიზმზე, მაგრამ ტურისტული ინდუსტრია დაძლევს ამ 

გამოწვევას  

1 

ეს აკრძალვა უარყოფითად აისახება საქართველოში 

ტურიზმზე და ტურისტული ინდუსტრია ვერ დაძლევს ამ 

გამოწვევას  

2 

ეს აკრძალვა დადებითად აისახება ქართულ ტურიზმზე 3 

ამ აკრძალვას არ ექნება გავლენა ქართულ ტურიზმზე 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

24. [აჩვენეთ ბარათი 24] გენდერული კვოტა არის დროებითი ზომა, რომელიც 

პოლიტიკურ პარტიებს ავალდებულებს, პარტიულ სიაში შეიყვანონ ორივე 

სქესის კანდიდატების (ძირითადად ქალების) გარკვეული რაოდენობა. ამ გზით 

გაიზრდება ქალების რიცხვი პარლამენტში და გადაწყვეტილების მიმღებ სხვა 

პოზიციებზე. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად უჭერთ ან 

არ უჭერთ მხარს პარლამენტში სავალდებულო გენდერული კვოტის 

შემოღებას? 

 

საერთოდ არ ვუჭერ მხარს 1 

არ ვუჭერ მხარს 2 

ვუჭერ მხარს 3 

სრულად ვუჭერ მხარს 4 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

25. [აჩვენეთ ბარათი 25] თქვენი აზრით, როგორი იქნებოდა ქალი და კაცი 

პარლამენტარების საუკეთესო გადანაწილება პარლამენტში?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

10% ქალი, 90% კაცი  1 

30% ქალი, 70% კაცი  2 

50% ქალი, 50% კაცი  3 

30% კაცი და 70% ქალი  4 

10% კაცი, 90% ქალი  5 

სხვა (ჩაინიშნეთ)_____________________________ 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

26. [აჩვენეთ ბარათი 26]  ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად 

მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა შემდეგი უმცირესობების უფლებების დაცვა?  

  

ძა
ლ

ი
ან

 

მნ
ი

შ
ვნ

ელ
ო

ვა
ნი

ა 

მნ
ი

შ
ვნ

ელ
ო

ვა
ნი

ა 

ნე
ი

ტ
რ

ალ
უ

რ
ი

 

უ
მნ

ი
შ

ვნ
ელ

ო
ა 

სრ
უ

ლ
ი

ად
 

უ
მნ

ი
შ

ვნ
ელ

ო
ა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 სექსუალური უმცირესობები (LGBT) 5 4 3 2 1 -1 -2 

2 ეთნიკური უმცირესობები 5 4 3 2 1 -1 -2 

3 რელიგიური უმცირესობები 5 4 3 2 1 -1 -2 

4 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირები 
5 4 3 2 1 -1 -2 

 

ეკონომიკური ქცევა და სიღარიბის აღქმა 

 

27. [აჩვენეთ ბარათი 27] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ 

საქართველოს ამჟამინდელი ეკონომიკური მდგომარეობა. 

 ძალიან კარგი 5 

კარგი 4 

საშუალო 3 

ცუდი 2 



ძალიან ცუდი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

28. [აჩვენეთ ბარათი 28] ჩამოთვლილთაგან რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით? 

საქართველოს ეკონომიკა სარგებელს მხოლოდ ადამიანების 

გარკვეულ ჯგუფს აძლევს 

1 

საქართველოს ეკონომიკა სარგებელს ყველა მოქალაქეს 

ერთნაირად აძლევს 

2 

საქართველოს ეკონომიკა სარგებელს არავის აძლევს 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

29. [აჩვენეთ ბარათი 29] საერთო ჯამში, თქვენი აზრით, ვინ არის უმთავრესად 

პასუხისმგებელი ეკონომიკურ პრობლემებზე საქართველოში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

მთავრობა 1 

ოპოზიცია 2 

პარლამენტი 3 

კომერციული ბანკები 4 

გლობალური ეკონომიკა 5 

თავად მოქალაქეები 6 

ქართული ბიზნესები 7 

ბუნებრივი რესურსების ნაკლებობა 8 

რუსეთი 9 

ევროკავშირი 10 

სხვა (მიუთითეთ)_________________________ 11 

საქართველოს ეკონომიკაში არ არის პრობლემები 12 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

30. [აჩვენეთ ბარათი 30] ქვემოთ ჩამოთვლილი მოსაზრებებიდან, რომელი 

გამოხატავს თქვენს შეხედულებას ყველაზე კარგად? 

მთავრობა სრულად არის პასუხისმგებელი ეკონომიკის 

მდგომარეობაზე 

1 

მთავრობა ნაწილობრივ არის პასუხისმგებელი ეკონომიკის 

მდგომარეობაზე 

2 

მთავრობა არ არის პასუხისმგებელი ეკონომიკის 

მდგომარეობაზე 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

31. [აჩვენეთ ბარათი 31] ქვემოთ ჩამოთვლილი მოსაზრებებიდან, რომელი 

გამოხატავს თქვენს შეხედულებას ყველაზე კარგად? 

მთავრობა ჩართული არ უნდა იყოს ბიზნესის რეგულირებაში 

და ეკონომიკაში 

1 

მთავრობა ნაწილობრივ ჩართული უნდა იყოს ეკონომიკაში და 

გარკვეული რეგულაციები დააწესოს 

2 

მთავრობამ უნდა გააკონტროლოს ეკონომიკის ბევრი ასპექტი 

და მართოს გარკვეული საწარმოები 

3 

მთავრობას ეკონომიკაზე სრული კონტროლი უნდა ჰქონდეს და 

კერძო სექტორი არ უნდა არსებობდეს 

4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

32. [აჩვენეთ ბარათი 32] რა არის საქართველოს ეკონომიკის ყველაზე ძლიერი 

მხარე? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

სოფლის მეურნეობა 1 

ტურიზმი 2 

ქარხნული წარმოება/მრეწველობა 3 



მომსახურების ინდუსტრია 4 

ტექნოლოგიები/საინფორმაციო ტექნოლოგია 5 

ფინანსური სერვისები 6 

სამთო მრეწველობა და ბუნებრივი რესურსები 7 

სხვა (მიუთითეთ)_________________________ 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

33. [აჩვენეთ ბარათი 33] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ 

არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-

საფეხურიანი კიბე. ამ „კიბის“ პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში 

არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური 

შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ 

კიბის რომელ საფეხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად? 

 

|___|___| საფეხური 

 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

34. [აჩვენეთ ბარათი 34] რა არის თქვენი ოჯახის ყველაზე დიდი ხარჯები 

ყოველთვიურად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ არაუმეტეს 3 პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 სახლის ქირა  

2 კომუნალური მომსახურების გადასახადი  

3 საკვები  

4 სესხი/განვადება/იპოთეკა  

5 სამედიცინო მომსახურება  

6 წამლები  



7 განათლების ხარჯები (სკოლა, უნივერსიტეტი, კერძო 

მასწავლებლები) 
 

8 ტრანსპორტი  

9 საწვავი  

10 მოგზაურობა/დასვენება  

11 სახლის ნივთები და შეკეთება   

12 ბავშვის მოვლა (ბაღის ჩათვლით)  

13 ხანდაზმულის მოვლა  

14 ტანსაცმელი  

15 გართობა  

16 სპორტი/ვარჯიში  

17 სხვა (მიუთითეთ)______________________  

 

35. ბოლო 6 თვის მანძილზე, ყოფილა თუ არა ისეთი შემთხვევა, რომ არ გქონდათ 

საკმარისი ფული კომუნალური გადასახადების დასაფარად? 

დიახ 1 

არა  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

36. თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობაზე თუ დაფიქრდებით, 5 წლის წინანდელთან 

შედარებით, ახლა უფრო მეტი, იგივე თუ ნაკლები ფინანსური 

შესაძლებლობები გაქვთ? 

მეტი 3 

იგივე  2 

ნაკლები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



37. თქვენი მშობლების თაობასთან შედარებით, თქვენი თაობა ეკონომიკურად 

უარესად, იგივენაირად, თუ უკეთესად ცხოვრობს? 

უარესად 1 

იგივენაირად  2 

უკეთესად 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

38. [აჩვენეთ ბარათი 38] გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ფულად შემოსავალზე თუ 

ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს 

მიეკუთვნება თქვენი ოჯახის (შინამეურნეობის) შემოსავალი? გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ ყველა წყარო, რაც თქვენი ოჯახის ყველა წევრს ჰქონდა 

გასულ თვეში.  

 

1600 ლარზე მეტი 1 

1201 – 1600 ლარი 2 

801 – 1200 ლარი 3 

501 – 800 ლარი 4 

301 – 500 ლარი 5 

201 - 300 ლარი 6 

200 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

39. გყავთ თუ არა ამჟამად ოჯახის წევრი რომელიც საზღვარგარეთ მუშაობს და 

რეგულარულად უგზავნის ფულს თქვენ ოჯახს? 

დიახ 1  

არა  0 გადადით 

კითხვაზე 

41 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

40. თუ დიახ, ეს თანხა თქვენი ოჯახის შემოსავლის ძირითადი წყაროა? 



დიახ 1 

არა  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

41. თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად? აქ იგულისხმება ნახევარი ან სრული 

განაკვეთის თანამშრომელი, ოფიციალური ან არაოფიციალური 

თანამშრომელი, თვითდასაქმებული, მთავარია თქვენს საქმიანობას მოჰქონდეს 

შემოსავალი.  

დიახ  1 გადადით 

კითხვაზე 45 

არა 0  

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

42. [აჩვენეთ ბარათი 42] ამ ჩამონათვალიდან რა უფრო შეესაბამება თქვენს 

მდგომარეობას? 

ვარ უმუშევარი და ვეძებ სამსახურს 1 

ვარ უმუშევარი და დაინტერესებული ვარ სამსახურის პოვნით, 

მაგრამ ამჟამად არ ვეძებ სამსახურს 

2 

ვარ უმუშევარი და არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის 

პოვნით (დიასახლისის გარდა) 

3 

ვარ სტუდენტი 4 

ვარ დიასახლისი 5 

ვარ პენსიონერი და ვეძებ სამსახურს 6 

ვარ პენსიონერი და დაინტერესებული ვარ სამსახურის პოვნით, 

მაგრამ ამჟამად არ ვეძებ სამსახურს 

7 

ვარ პენსიონერი და არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის 

პოვნით 

8 

ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი 9 

სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________________ 10 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

43. [აჩვენეთ ბარათი 43] თუ არ ხართ დასაქმებული, ჩამოთვლილთაგან რომელი 

შეგესაბამებათ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 



არ მაქვს მუშაობის ფინანსური საჭიროება 1 

პირადი კავშირების გარეშე ვერ ვპოულობ სამსახურს 2 

არ მაქვს საჭირო უნარები და განათლება 3 

სამუშაოს ვერ ვპოულობ ასაკის გამო 4 

ვერ ვპოულობ სამუშაოს, რომელიც ჩემ უნარებსა და 

განათლებას შეესაბამება 

5 

სხვა მოვალეობები ხელს მიშლის მუშაობაში 6 

არ მინდა მუშაობა 7 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა ხელს მიშლის მუშაობაში 8 

სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________________ 9 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

44. თქვენი განათლების და უნარების გათვალისწინებით, რა არის მინიმალური 

ხელფასი, რომლის სანაცვლოდ მუშაობას დათანხმდებოდით? 

     

|___|___|___|___|___|___|ლარი 

 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! 45-ე და 46-ე კითხვა მხოლოდ დასაქმებულ 

რესპონდენტებს დაუსვით.] 

 

45. თუ დიახ, მუშაობთ თუ არა სახელმწიფო სტრუქტურაში/საჯარო 

დაწესებულებაში?  

დიახ 1 

არა  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

46. თქვენს ამჟამინდელ სამსახურზე თუ იფიქრებთ, გთხოვთ, მითხრათ, 

ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? 
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1 მომდევნო 6 თვის განმავლობაში 

სამსახურის დაკარგვის არ მეშინია 

1 0 -1  -2 

2 სამსახურში დაწინაურების და კარიერული 

ზრდის კარგი შესაძლებლობები მაქვს  

1 0 -1  -2 

3 სამსახურში კარგი ჯანმრთელობის 

დაზღვევა მაქვს 

1 0 -1  -2 

4 ჩემი უფროსი/ზედამხედველი 

თანამშრომლებს პატივისცემით და 

სამართლიანად ეპყრობა 

1 0 -1 -5 -2 

5 საერთო ჯამში ჩემი ხელფასი შეესაბამება 

ჩემს მიერ შესრულებულ სამუშაოს 

1 0 -1  -2 

6 ჩემი სამუშაო ადგილი/გარემო უსაფრთხოა 1 0 -1  -2 

 

47. [აჩვენეთ ბარათი 47] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ რა იყო 

თქვენი ოჯახის დანახარჯი გასულ თვეს?  

 

1600 ლარზე მეტი 1 

1201 – 1600 ლარი 2 

801 – 1200 ლარი 3 

501 – 800 ლარი 4 

301 – 500 ლარი 5 

201 - 300 ლარი 6 

200 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



48. თქვენს ოჯახს რომ მოულოდნელად დასჭირდეს 300 ლარის შოვნა, რომელიც არ 

აქვს, შეძლებთ თუ არა უპროცენტოდ ფულის სესხებას? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

49. ყოველთვიურად დანაზოგის გაკეთების შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, სად 

შეინახავდით ამ ფულს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

ბანკში/სხვა ფინანსურ დაწესებულებაში 1 

ფორმალური ინსტიტუტების გარეთ (სახლში, მეგობრის 

სახლში, მიწაში და ა.შ.) 

2 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

50. ყოველთვიურად დანაზოგის გაკეთების შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, რომელ 

ვალუტაში შეინახავდით ამ თანხას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

ლარში 1 

დოლარში 2 

ევროში 3 

სხვა 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

51. რისთვის გამოიყენებდით ამ დანაზოგს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

მაქსიმუმ 3 პასუხი.] 



 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 დავაბანდებდი ბიზნესში  

2 ვიყიდდი უძრავ ქონებას (ბინას, სახლს, მიწას და ა.შ.)  

3 ვიყიდდი საყოფაცხოვრებო ტექნიკას, ავტომობილს ან 

სხვა ნივთებს, რომლებიც მჭირდება 

 

4 დავხარჯავდი შვებულებაზე/მოგზაურობაზე  

5 შევინახავდი ჩემი ან ჩემი შვილების განათლებისთვის  

6 შევინახავდი სამედიცინო ხარჯებისთვის  

7 შევინახავდი შავი დღისთვის  

8 სხვა (მიუთითეთ)_______________________  

 

52. გაქვთ თუ არა თქვენ ან თქვენს ოჯახს ამჟამად რამე დანაზოგი? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

53. გაქვთ თუ არა ამჟამად სესხი (სამომხმარებლო, იპოთეკური, განვადება, 

საკრედიტო ბარათი), ბანკში ან სხვა ფინანსურ დაწესებულებაში? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 

55 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

54. [აჩვენეთ ბარათი 54] თუ დიახ, ჩამოთვლილთაგან რომელი აღწერს თქვენს 

მდგომარეობას ყველაზე უკეთ? 



სესხის შენატანს ყოველთვის დროულად ვფარავ  1 

სესხის შენატანს ზოგჯერ ვერ ვფარავ დროულად   2 

სესხის შენატანს ვერასდროს ვფარავ დროულად  3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

55. სესხი რომ გჭირდებოდეთ (საუბარია დიდ თანხაზე), საიდან ისესხებდით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

ბანკებიდან 1 

მიკრო-საფინანსო ორგანიზაციებიდან 2 

კერძო მსესხებლებისგან 3 

არ მივმართავდი ფინანსურ ინსტიტუტებს/მივმართავდი 

მეგობრებს ან ოჯახის წევრებს 

4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

56. გჯერათ თუ არ გჯერათ, რომ კომერციული ბანკები საქართველოში სესხს  

(როგორიცაა სამომხმარებლო სესხი, იპოთეკა, საკრედიტო ბარათი) კარგი 

პირობებით შემოგთავაზებენ? 

მჯერა 1 

არ მჯერა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

57. 2019 წლის იანვრიდან მთავრობამ ახალი რეგულაციები შემოიღო, რომელიც 

სესხის გამცემი კომპანიებისგან მოითხოვს კლიენტის გადახდისუნარიანობის 

შეფასებას და სესხის ოდენობის შეზღუდვას იმაზე დაყრდნობით, თუ 

რეალურად რამდენის გადახდა შეუძლია ადამიანს. მისაღებია თუ მიუღებელია 

თქვენთვის ეს რეგულაცია? 



მისაღებია 1 

მიუღებელია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

58. ამჟამად ხართ თუ არა ჩართული სახელმწიფო საპენსიო პროგრამაში? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 

60 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

59. თუ დიახ, გჯერათ თუ არა, რომ როდესაც პენსიაზე გახვალთ, შეძლებთ 

დაგროვილი თანხით სარგებლობას?  

დიახ, მჯერა 1 

არა, არ მჯერა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

60. საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებული ამ ორი შეთავაზებიდან, რომელია 

თქვენთვის მისაღები? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

40 წლამდე მოსახლეობა ვალდებული უნდა იყოს 

ხელფასის 2% ყოველთვიურად გადარიცხოს საპენსიო 

ფონდში 

1 

40 წლამდე მოსახლეობას საშუალება უნდა ქონდეს, 

ხელფასის 2% ნებაყოფლობით  გადარიცხოს საპენსიო 

ფონდში  

2 

[არ წაუკითხოთ] არცერთი 3 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

ჯანდაცვა 

 

61. [აჩვენეთ ბარათი 61] საერთო ჯამში, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო 

ხართ ჯანდაცვის ხარისხით საქართველოში? 

ძალიან კმაყოფილი 4 

ნაწილობრივ კმაყოფილი 3 

ნაწილობრივ უკმაყოფილო 2 

ძალიან უკმაყოფილო 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

62. [აჩვენეთ ბარათი 62] თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელია ამჟამად 

ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ყველაზე დიდი პრობლემა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

საავადმყოფოების სიმცირე 1 

ბიუროკრატია ჯანდაცვის სისტემაში 2 

ექიმების და სამედიცინო პერსონალის პროფესიონალიზმის 

ნაკლებობა 

3 

სამედიცინო მომსახურების/ექიმთან ვიზიტების საფასური 4 

წამლების საფასური 5 

წამლების დაბალი ხარისხი 6 

საავადმყოფოების ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის 

დაბალი ხარისხი 

7 

ცუდი სანიტარული პირობები საავადმყოფოებსა და 

კლინიკებში 

8 

სხვა 9 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

63. თქვენი სახლიდან 30 წუთის მანძილზე არის თუ არა რაიმე სამედიცინო 

დაწესებულება (კლინიკა, საავადმყოფო, ამბულატორია)? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 

65 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

64. [აჩვენეთ ბარათი 64] თუ დიახ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით, რომ ეს 

დაწესებულება გაგიწევთ საჭირო სამედიცინო მომსახურებას? 

სრულიად ვენდობი 4 

ნაწილობრივ ვენდობი 3 

ნაწილობრივ არ ვენდობი 2 

საერთოდ არ ვენდობი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

65. გაიხსენეთ, როდესაც ბოლოს იყავით ექიმთან/სამედიცინო პროფესიონალთან. 

ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგს? 
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1 ღირსეულად და პატივისცემით მომექცნენ 1 0 -5 -1 -2 

2 სწორად დამისვეს დიაგნოზი  1 0 -5 -1 -2 

3 სწორად დამინიშნეს მკურნალობა 1 0 -5 -1 -2 

4 ჩემს ყველა კითხვას და წუხილს გასცეს 

პასუხი 

1 0 -5 -1 -2 

 



66. [აჩვენეთ ბარათი 66] საერთო ჯამში, როგორ შეაფასებთ საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამას? 

ძალიან დადებითად 4 

ნაწილობრივ დადებითად 3 

ნაწილობრივ უარყოფითად 2 

ძალიან უარყოფითად 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

67. სარგებლობთ თუ არა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 

69 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

68. თუ დიახ, რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით? საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 

... [წაუკითხეთ] 

ფარავს თქვენს ყველა სამედიცინო ხარჯს 1 

ფარავს თქვენი სამედიცინო ხარჯების ძირითად 

ნაწილს 

2 

ფარავს თქვენი სამედიცინო ხარჯების მცირე ნაწილს 3 

საერთოდ არ ფარავს თქვენს სამედიცინო ხარჯებს 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

69. რთული ოპერაცია ან მკურნალობა რომ გჭირდებოდეთ, საქართველოში 

ამჯობინებდით მის გაკეთებას, თუ საზღვარგარეთ? 

საქართველოში 1 



საზღვარგარეთ 2 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

70. [აჩვენეთ ბარათი 70] ზოგადად, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით 

სამედიცინო დიაგნოზს, რომელსაც საქართველოში სვამენ ექიმები? 

სრულიად ვენდობი 4 

ნაწილობრივ ვენდობი 3 

ნაწილობრივ არ ვენდობი 2 

საერთოდ არ ვენდობი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

71. ოდესმე გიგრძვნიათ თუ არა, რომ ექიმმა არასაჭირო წამალი გამოგიწერათ, 

რათა პირადი ფინანსური სარგებელი მიეღო ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

72. გასული წლის განმავლობაში, თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრს გადაგიდიათ თუ 

არა სამედიცინო მკურნალობა იმიტომ რომ არ გქონდათ ამის ფინანსური 

შესაძლებლობა? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



73. გასული წლის განმავლობაში, ყოფილა თუ არა შემთხვევა როდესაც თქვენ ან 

თქვენი ოჯახის წევრს წამალი გჭირდებოდათ, მაგრამ არ გქონდათ შეძენის 

ფინანსური შესაძლებლობა? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

დემოგრაფიული კითხვები 

ახლა დაგისვამთ შეკითხვებს თქვენსა და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

 

74.  [აჩვენეთ ბარათი 74] ამ ბარათის მიხედვით, რა არის თქვენი განათლების 

უმაღლესი  საფეხური? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

არ მიმიღია ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
1 

მაქვს ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
2 

საშუალო სკოლის ატესტატი 

 (11 ან 12 წელი) 
3 

პროფესიული/ტექნიკური განათლების დიპლომი 4 

ბაკალავრის ხარისხი ან 5-წლიანი დიპლომი 5 

ნებისმიერი ხარისხი ბაკალავრის  

ზევით 
6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

75. რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს? თქვენ ინტერნეტს იყენებთ … 

[წაუკითხეთ]  

ყოველდღე, 1 

კვირაში ერთხელ მაინც, 2 

თვეში ერთხელ მაინც, 3 

უფრო იშვიათად, 4 

თუ არასდროს? 5 



[არ წაუკითხოთ] არ ვიცი ინტერნეტი რა არის 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

76. ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც 

თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. 

გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ...  

  
ფლობს 

არ 

ფლობს 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 მაცივარი 1 0 -1 -2 

2 ფერადი ტელევიზორი 1 0 -1 -2 

3 სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი 

ეკრანით და ინტერნეტის წვდომით)  

1 0 -1 -2 

4 ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი 

ტაბი, ლენოვო და ა.შ.) 

1 0 -1 -2 

5 მანქანა 1 0 -1 -2 

6 კონდიციონერი 1 0 -1 -2 

7 ავტომატური სარეცხი მანქანა 1 0 -1 -2 

8 პერსონალური კომპიუტერი, 

ლეპტოპის ჩათვლით 

1 0 -1 -2 

9 ცხელი წყალი 1 0 -1 -2 

10 ცენტრალური გათბობა 1 0 -1 -2 

 

T3. ინტერვიუს დასრულების დრო:   |____|____|       |____|____| 

                                                                              საათი               წუთი 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ 24–საათიანი ფორმატი. 

ყურადღებით შეავსეთ და ჩაწერეთ ინტერვიუს დასრულების ზუსტი დრო, 

რომელიც არის თქვენს საათზე!] 


