
  

გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 

 

ივნისი 2016 

 

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 ნატოში გაწევრიანება   

3 პენსიები   

4 რუსეთთან ურთიერთობა  

5 საკუთრების უფლება   

6 სამართლიანი არჩევნები   

7 სამუშაო ადგილები   

8 სასამართლო სისტემა   

9 სიტყვის თავისუფლება   

10 ადამიანის უფლებები   

11 სიღარიბე   

12 ტერიტორიული მთლიანობა    

13 ფასების ზრდა / ინფლაცია   

14 ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება    



15 ხელფასები   

16 მედიის დამოუკიდებლობა   

17 განათლება   

18 ევროკავშირში გაწევრიანება   

19 კრიმინალი  

20 ციხეები / პატიმრები  

21 უმცირესობათა უფლებები  

22 სამართლიანობის აღდგენა  

23 სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________   

  

   

2. [აჩვენეთ ბარათი 2] გთხოვთ, მითხრათ, 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით 

როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან 

დაკავშირებით? 
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1 კორუფცია 1 2 3 -1 -2 

2 სამუშაო ადგილები 1 2 3 -1 -2 

3 სასამართლო სისტემა 1 2 3 -1 -2 

4 სიტყვის თავისუფლება 1 2 3 -1 -2 

5 სიღარიბე 1 2 3 -1 -2 



6 ტერიტორიული მთლიანობა 1 2 3 -1 -2 

7 ფასების ზრდა / ინფლაცია 1 2 3 -1 -2 

8 ხელმისაწვდომი სამედიცინო 

მომსახურება 

1 2 3 -1 -2 

9 განათლება 1 2 3 -1 -2 

10 კრიმინალი 1 2 3 -1 -2 

11 უმცირესობათა უფლებები 1 2 3 -1 -2 

12 ქალთა უფლებები 1 2 3 -1 -2 

 

3. ყველაფრის გათვალისწინებით, 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ თქვენ და თქვენი 

ოჯახი შედარებით ხართ . . . [წაუკითხეთ]? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

  

უარესად, 1 

იგივე მდგომარეობაში, 2 

თუ უკეთესად? 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

   

 

4. [აჩვენეთ ბარათი 4] 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 

  

 

5. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ არსებული 

ხელისუფლება ახორციელებს თქვენთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

 

საერთოდ არ ეთანხმებით 1 

ნაწილობრივ არ ეთანხმებით 2 

ნაწილობრივ ეთანხმებით 3 

თუ სრულად ეთანხმებით? 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

   

6. გთხოვთ, მითხრათ, ყველაფრის გათვალისწინებთ, 2014 წლის ივნისის შემდეგ, 

საცხოვრებელი პირობები თქვენს ქალაქში/სოფელში . . .[ წაუკითხეთ]  
 

 

გაუარესდა, 
 

1 

იგივე დარჩა  2 



თუ გაუმჯობესდა? 
 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

7. [აჩვენეთ ბარათი  7 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რა არის 

კეთილმოწყობასთან/ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული სამი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვენს ქალაქს/სოფელს აწუხებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ არაუმეტეს სამი პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2   

1 ნაგვის შეგროვება  

2 სუფთა ქუჩები   

3 კულტურული დაწესებულებების არსებობა (ბიბლიოთეკები, 

მუზეუმები)  

 

4 სათამაშო მოედნები  

5 გარემოს დაბინძურება  

6 საგზაო მოძრაობა  

7 პარკები და გამწვანება   

8 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი  

9 გზები   

10 სპორტული და დასასვენებელი დაწესებულებები   

11 ქუჩის განათება  

12 წყლით მომარაგება  

13 გაზმომარაგება  

14 ელექტროენერგიით მომარაგება  



15 კანალიზაცია  

16 სკოლების კეთილმოწყობა   

  

 
17 საბავშვო ბაღების ხელმისაწვდომობა   

18 პირობები საბავშვო ბაღებში   

19 უსახლკარო ცხოველები   

 20 პარკირება   

21 სხვა (ჩაინიშნეთ)________________________________   

 

8. [აჩვენეთ ბარათი 8] თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება თქვენი ოჯახის 

ეკონომიკური მდგომარეობა მომდევნო 12 თვის განმავლობაში? 

ძალიან გაუმჯობესდება 5 

ნაწილობრივ გაუმჯობესდება 4 

იგივე დარჩება 3 

ნაწილობრივ გაუარესდება 2 

ძალიან გაუარესდება 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

ეკონომიკის ცოდნა 

 

9. [აჩვენეთ ბარათი 9] ამჟამად საქართველოში სახელმწიფო პენსია 160 ლარია. ამ 

ბარათის გამოყენებით და საქართველოს ამჟამინდელი ეკონომიკური 

მდგომარეობის გათვალისწინებით, გთხოვთ, მითხრათ, ქვემოთ 

ჩამოთვლილთაგან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე რეალისტურად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი] 

 

სახელმწიფო პენსიის 200 ლარამდე გაზრდა  1 



სახელმწიფო პენსიის 240 ლარამდე გაზრდა 2 

სახელმწიფო პენსიის 280 ლარამდე გაზრდა 3 

სახელმწიფო პენსიის 320 ლარამდე გაზრდა 4 

სახელმწიფო პენსიის გაზრდა შეუძლებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

10. [აჩვენეთ ბარათი 10] 2014 წელს, საქართველოში საშუალო ოჯახის ფულადი 

შემოსავალი 800 ლარი იყო. ამ ბარათის გამოყენებით და საქართველოს 

ამჟამინდელი ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, გთხოვთ, 

მითხრათ, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე 

რეალისტურად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი] 

 

საშუალო ქართული ოჯახის ფულადი შემოსავლის 

1000 ლარამდე გაზრდა 

1 

საშუალო ქართული ოჯახის ფულადი შემოსავლის 

1200 ლარამდე გაზრდა 

2 

საშუალო ქართული ოჯახის ფულადი შემოსავლის 

1400 ლარამდე გაზრდა 

3 

საშუალო ქართული ოჯახის ფულადი შემოსავლის 

1600 ლარამდე გაზრდა 

4 

საშუალო ქართული ოჯახის ფულადი შემოსავლის 

გაზრდა შეუძლებელია 

0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

11. [აჩვენეთ ბარათი 11] 2016 წლის მარტის მდგომარეობით, სამომხმარებლო სესხის 

საშუალო საპროცენტო განაკვეთი დაახლოებით 16%-ს შეადგენს. ამ ბარათის 

გამოყენებით და საქართველოს ამჟამინდელი ეკონომიკური მდგომარეობის 

გათვალისწინებით, გთხოვთ, მითხრათ, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი 

მიგაჩნიათ ყველაზე რეალისტურად? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი] 

 

სამომხმარებლო სესხის განაკვეთის 12%-მდე 

შემცირება  

1 

სამომხმარებლო სესხის განაკვეთის 8%-მდე 

შემცირება 

2 

სამომხმარებლო სესხის განაკვეთის 4%-მდე 

შემცირება 

3 

სამომხმარებლო სესხის განაკვეთის 0%-მდე 

შემცირება 

4 

სამომხმარებლო სესხის განაკვეთის შემცირება 

შეუძლებელია 

0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

12. [აჩვენეთ ბარათი 12] 2016 წლის აპრილის მდგომარეობით, ელექტროენერგიის 

საშუალო ფასი ერთ კილოვატ/საათზე დაახლოებით 17 თეთრს შეადგენს. ამ 

ბარათის გამოყენებით და საქართველოს ამჟამინდელი ეკონომიკური 

მდგომარეობის გათვალისწინებით, გთხოვთ მითხრათ ქვემოთ 

ჩამოთვლილთაგან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე რეალისტურად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი] 

 

ელექტროენერგიის ფასის 14 თეთრამდე შემცირება  1 

ელექტროენერგიის ფასის 11 თეთრამდე შემცირება 2 

ელექტროენერგიის ფასის 8 თეთრამდე შემცირება 3 

ელექტროენერგიის ფასის 5 თეთრამდე შემცირება 4 

ელექტროენერგიის ფასის შემცირება შეუძლებელია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

საგარეო საკითხები 



13. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი?  

 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

14. [აჩვენეთ ბარათი 14] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “თქვენ სრულად ეთანხმდებით ამ მოსაზრებას თუ 

უბრალოდ ეთანხმებით მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

მოსაზრება 1: საქართველო მეტ 

სარგებელს მიიღებს ევროპული და ევრო-

ატლანტიკური ინტეგრაციით 

(ევროკავშირსა და ნატოში 

გაწევრიანებით). 

მოსაზრება 2: საქართველო მეტ 

სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან 

უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების 

სანაცვლოდ უარს იტყვის ევროპულ და 

ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე.  

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 

 

15. ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა 

სარგებელს მოუტანს თქვენნაირ ხალხს? 

 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

16. თქვენი აზრით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა უნდა იყოს ... [წაუკითხეთ] 

პროდასავლური 1 

პროდასავლური, თუმცა უნდა შეინარჩუნოს 

კარგი ურთიერთობა რუსეთთან 
2 

პრორუსული თუმცა უნდა შეინარჩუნოს 

კარგი ურთიერთობა ევროკავშირსა და 

ნატოსთან  

3 

თუ პრორუსული?  4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

17. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატოს წევრი?  

  

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

პარტიების მხარდაჭერა 

18. [აჩვენეთ ბარათი 18 (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, შემოხაზეთ ‘-5’ (არ 

მაქვს მეორე არჩევანი) მეორე არჩევანის სვეტში. თუ რესპონდენტი პირველ 

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

გადადით კითხვაზე 19.] 

 

 



  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 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა (ნინო 

ბურჯანაძე) 

4 4 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 5 5 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

6 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(გიორგი კვირიკაშვილი) 

8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე, კახაბერ 

შარტავა, რევაზ შავიშვილი) 

9 9 

რესპუბლიკური პარტია (დავით უსუფაშვილი, 

ხათუნა სამნიძე) 

10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ 

ტყემალაძე) 

11 11 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

12 12 

თავისუფალი დემოკრატები (ირაკლი ალასანია)  13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 14 



 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე) 

15 15 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (პაატა 

ბურჭულაძე) 

16 16 

ქართული პარტია (ირაკლი ოქრუაშვილი) 17 17 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  18   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   18 

არცერთი 19   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

19. [აჩვენეთ ბარათი 18 (ბარათი მონაცვლეობითია)] ხვალ რომ საპარლამენტო 

არჩევნები ტარდებოდეს, თქვენი აზრით რომელი პარტია/გაერთიანება 

გაიმარჯვებდა და რომელი დაიკავებდა მეორე ადგილს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! 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 20.] 

  

 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 



გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა (ნინო 

ბურჯანაძე) 

4 4 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 5 5 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

6 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(გიორგი კვირიკაშვილი) 

8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე, კახაბერ 

შარტავა, რევაზ შავიშვილი) 

9 9 

რესპუბლიკური პარტია (დავით უსუფაშვილი, 

ხათუნა სამნიძე) 

10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ 

ტყემალაძე) 

11 11 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

12 12 

თავისუფალი დემოკრატები (ირაკლი ალასანია)  13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 14 

 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე) 

15 15 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (პაატა 

ბურჭულაძე) 

16 16 

ქართული პარტია (ირაკლი ოქრუაშვილი) 17 17 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  18   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   18 



არცერთი 19   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

  

20. 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 

 

21. [აჩვენეთ ბარათი 21] 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 21-ე კითხვაზე პასუხია 1, -1 ან -2, გადადით 

კითხვაზე 24] 

 

22. [აჩვენეთ ბარათი 22 (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 24.] 

 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 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა (ნინო 

ბურჯანაძე) 

4 4 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 5 5 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

6 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(გიორგი კვირიკაშვილი) 

8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე, კახაბერ 

შარტავა, რევაზ შავიშვილი) 

9 9 

რესპუბლიკური პარტია (დავით უსუფაშვილი, 

ხათუნა სამნიძე) 

10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ 

ტყემალაძე) 

11 11 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

12 12 

თავისუფალი დემოკრატები (ირაკლი ალასანია)  13 13 



საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 14 

 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე) 

15 15 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (პაატა 

ბურჭულაძე) 

16 16 

ქართული პარტია (ირაკლი ოქრუაშვილი) 17 17 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  18   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   18 

არცერთი 19   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

23-ე კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ ვისაც აქვს პირველი არჩევანი 22-

ე კითხვაში. 

23.  [აჩვენეთ ბარათი 23] ამ ბარათის გამოყენებით, როგორ შეაფასებდით თქვენს 

მხარდაჭერას პირველი არჩევანის მიმართ. 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი!] 
 

ძალიან სუსტი 1 

სუსტი 2 

საშუალო 3 

ძლიერი 4 

ძალიან ძლიერი 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

24. [აჩვენეთ ბარათი 24 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რომელ პარტიას არასოდეს 

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 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა (ნინო ბურჯანაძე) 4 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 5 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი) 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (გიორგი 

კვირიკაშვილი) 

8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე, კახაბერ შარტავა, რევაზ 

შავიშვილი) 

9 

რესპუბლიკური პარტია (დავით უსუფაშვილი, ხათუნა 

სამნიძე) 

10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ ტყემალაძე) 11 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 12 

თავისუფალი დემოკრატები (ირაკლი ალასანია)  13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ ჯაფარიძე) 15 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (პაატა ბურჭულაძე) 16 

ქართული პარტია (ირაკლი ოქრუაშვილი) 17 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  18 



არ არსებობს ასეთი პარტია 19 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

25-ე კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც თქვა, რომ გადაწყვეტილი აქვს 

ვის მისცემს ხმას 20-ე კითხვაში. 

 
25. გთხოვთ, მითხრათ, აპირებთ თუ არა, რომ ხმა იგივე პოლიტიკურ 

პარტიას/ჯგუფს მისცეთ, ვისაც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მიეცით? 

დიახ 1 

არა 0 

არ შეესაბამება (არ მიმიღია მონაწილეობა/ არ ვაპირებ 

მონააწილეობის მიღებას) 
-5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

26. [აჩვენეთ ბარათი 26] არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც ხალხის 

პოლიტიკურ არჩევანზე ახდენს გავლენას. შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე თუ 

ვისაუბრებთ, ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად 

მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელო გავლენა შეიძლება მოახდინონ შემდეგმა 

ფაქტორებმა თქვენს გადაწყვეტილებაზე?  
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1 პარტიის საარჩევნო პროგრამა 

და დაპირებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 



2 ნდობა პოლიტიკური 

პარტიების კონკრეტული 

წარმომადგენლების მიმართ 

5 4 3 2 1 -1 -2 

3 ახლობლების (ოჯახის, 

მეგობრების) პოლიტიკური 

შეხედულებები  

5 4 3 2 1 -1 -2 

4 მრევლის და მღვდლის 

პოლიტიკური შეხედულებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 

5 პარტიის წარსული საქმიანობა  5 4 3 2 1 -1 -2 

6 პარტიის მიერ არჩევნებში 

გამარჯვების მაღალი შანსი 

5 4 3 2 1 -1 -2 

7 თქვენი დამსაქმებლის და 

თანამშრომლების 

პოლიტიკური შეხედულებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 

8 პოპულარული ადამიანების 

პოლიტიკური შეხედულებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 

 

27. [აჩვენეთ ბარათი 27] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან რომელი 

საკითხია თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნებში ხმის 

მიცემისას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი!] 

 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

პარტიის პოზიცია საგარეო საკითხებთან დაკავშირებით  1 

პარტიის ეკონომიკური პოლიტიკა  2 

პარტიის პოზიცია კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით  3 

პარტიის პოზიცია ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით  4 



პარტიის პოზიცია ჯანდაცვასთან დაკავშირებით  5 

პარტიის პოზიცია განათლებასთან დაკავშირებით  6 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________ 7 

 

 

28. [აჩვენეთ ბარათი 28] თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა, 

რომ პარტიას, რომელიც თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს დგას ყავდეს 

ქალი და კაცი კანდიდატების თანაბარი რაოდენობა?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

სრულიად უმნიშვნელოა 1 

უმნიშვნელოა 2 

მნიშვნელოვანია 3 

ძალიან მნიშვნელოვანია 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

არჩევნები 
29. [აჩვენეთ ბარათი 29 (ბარათი მონაცვლეობითია)] როგორ ფიქრობთ, ბარათზე 

ჩამოთვლილთაგან რა არის, თუ საერთოდ არის ასეთი,  სამი უმთავრესი 

დაბრკოლება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის საქართველოში? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ მაქსიმუმ სამი პასუხი. თუ ხალხი 

ისაუბრებს პარტიის აქტივისტების მიერ ზეწოლაზე საარჩევნო უბნის გარეთ, ეს 

ითვლება ამომრჩეველთა შევიწროვებად.] 
 

 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 არ არსებობს დაბრკოლებები -5 

1.  მედია საშუალებების მიერ კანდიდატებისა და პარტიების 

არათანაბარი გაშუქება 
 

2.  საჯარო მოხელეების კამპანია ერთი პარტიის სასარგებლოდ  

3.  პარტიის აქტივისტების შევიწროვება  

4.  ბიუჯეტიდან არჩევნებზე უსამართლოდ ფულის ხარჯვა  

5.  ამომრჩეველთა მოსყიდვა  

6.  ამომრჩეველთა შევიწროვება  



7.  ამომრჩეველის მიერ ხმის მიცემა რომელიმე კანდიდატის 

სასარგებლოდ სამსახურის შესანარჩუნებლად 
 

8.  ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული პრობლემები  

9.  ერთი ადამიანის მიერ სხვების ნაცვლად ხმის მიცემა  

10.  ხმის მიცემა ერთზე მეტჯერ (კარუსელი)   

11.  თანამშრომლის იძულება დამსაქმებლის მიერ მონაწილეობა 

მიიღოს კამპანიაში 
 

12.  საარჩევნო ყუთებში ზედმეტი ბიულეტენების ჩაყრა  

13.  კანდიდატების/პარტიების არათანაბარი დაფინანსება   

14.  გაყალბებისგან დაუცველი პირადობის მოწმობები  

15.  პოლიტიკური პარტიების ფინანსების გამჭვირვალობის 

ნაკლებობა 
 

16.  სხვა (ჩაინიშნეთ) __________________________________  

 

30. [აჩვენეთ ბარათი 30] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, ვისი აზრია 

თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ჩათვალოთ არჩევნები კარგად 

ჩატარდა თუ არა? გთხოვთ, დამისახელოთ არაუმეტეს სამი პასუხისა. 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ მაქსიმუმ სამი პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1.  პოლიტიკური პარტია, რომელსაც მხარს ვუჭერ  

2.  
ქართული არასამთავრობო სადამკვირვებლო  

ორგანიზაციები 
 

3.  უცხოელი დამკვირვებლები  

4.  სხვა ქვეყნების მთავრობები  

5.  საქართველოს მთავრობა  

6.  ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო)  

7.  ჩემი საკუთარი მოსაზრება  

8.  
ჩემს ირგვლივ მყოფი ხალხი (მეგობრები, 

მეზობლები, ნათესავები, თანამშრომლები) 
 

9.  ეკლესია  

10.  მედია/ჟურნალისტები  

11.  სხვა (ჩაინიშნეთ) _______________________________  



 

31. [აჩვენეთ ბარათი 31] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად 

ენდობით ან არ ენდობით ქართველ დამკვირვებლებს? 

საერთოდ არ ვენდობი 1 

არ ვენდობი 2 

ნეიტრალური 3 

ვენდობი 4 

სრულად ვენდობი 5 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

32. [აჩვენეთ ბარათი 31] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად 

ენდობით ან არ ენდობით საერთაშორისო დამკვირვებლებს? 

საერთოდ არ ვენდობი 1 

არ ვენდობი 2 

ნეიტრალური 3 

ვენდობი 4 

სრულად ვენდობი 5 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

33. [აჩვენეთ ბარათი 33] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით 

როგორ ჩაატარებს/წარმართავს მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია (ცესკო)? 

ძალიან კარგად 5 

კარგად 4 

საშუალოდ 3 

ცუდად 2 

ძალიან ცუდად 1 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 



34. [აჩვენეთ ბარათი 34] თუ მომავალ საპარლამენტო არჩევნების დღეზე 

ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის (ცესკო) წარმომადგენლები საკუთარ მოვალეობებს 

პროფესიონალურად შეასრულებენ? 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 2 

ნაწილობრივ ვეთანხმები, ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 3 

ვეთანხმები 4 

სრულიად ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

35. ზოგადად, თუ შევადარებთ კაცისა და ქალის მუშაობას არჩეულ 

თანამდებობებზე, თქვენი აზრით:  … [წაუკითხეთ] 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

კაცები მუშაობენ ქალებზე უკეთესად 1 

ქალები და კაცები ერთნაირად მუშაობენ 2 

ქალები მუშაობენ კაცებზე უკეთესად 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

36. თქვენი აზრით, როგორი გავლენა ექნებოდა საქართველოზე პარლამენტის წევრი 

ქალების რაოდენობის გაზრდას ...[წაუკითხეთ] 

დადებითი, 3 

არანაირი, 2 

თუ უარყოფითი? 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

37. დაუჭერდით თუ არა მხარს, ხმის ელექტრონულად მიცემას, როდესაც ხალხი 

საარჩევნო უბანზე მიდის და ქაღალდის ბიულეტენის მაგივრად კომპიუტერის 

გამოყენებით აძლევს ხმას? 

დავუჭერდი მხარს 1 

არ დავუჭერდი მხარს 0 



(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

38. დაუჭერდით თუ არა მხარს, ხმის მიცემას ინტერნეტის საშუალებით, საარჩევნო 

უბანზე მისვლის გარეშე?  

დავუჭერდი მხარს 1 

არ დავუჭერდი მხარს 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

მედია 

39. [აჩვენეთ ბარათი 39] ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ხოლმე 

ინფორმაციას  პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ? პირველ რიგში, 

გთხოვთ, დამისახელოთ ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო.  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  მხოლოდ ერთი პასუხი. ] 

 
 

40. [აჩვენეთ ბარათი 39] და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი 

წყარო პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის 

მისაღებად?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მონიშნეთ  „ინფორმაციას მხოლოდ ერთი 

წყაროდან ვიღებ“ თუ რესპონდენტი იღებს ინფორმაციას მხოლოდ ერთი 

წყაროდან. მხოლოდ ერთი პასუხი] 

 
 ყველზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

მეორე ყველაზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

 39 40 

თანამშრომლები 1 1 

ოჯახის წევრები 2 2 

მეზობლები, მეგობრები 3 3 

ინტერნეტი 4 4 

გაზეთები, ჟურნალები  5 5 

რადიო 6 6 



ტელევიზია 7 7 

სხვა 8 8 

(ინფორმაციას მხოლოდ 

ერთი წყაროდან ვიღებ) 
 -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

 

41. [აჩვენეთ ბარათი 41] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, 

რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები მოსახლეობას 

ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? 

 

ძალიან ცუდად 1 

საკმაოდ ცუდად 2 

საშუალოდ 3 

საკმაოდ კარგად 4 

ძალიან კარგად 5 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

42. ადევნებთ თუ არა თვალს გადაცემებს საქართველოს პოლიტიკისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ შემდეგ არხებზე? 

 დიახ არა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხზ
ე)

 

1 იმედი 1 0 -1 -2 

2. კავკასია 1 0 -1 -2 

3. რუსთავი 2 1 0 -1 -2 

4. პირველი არხი (საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი) 

1 0 -1 -2 



5. მაესტრო 1 0 -1 -2 

6. აჭარა TV 1 0 -1 -2 

7. მეორე არხი (საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი) 

1 0 -1 -2 

8. ჯი-დი-ესი (GDS) 1 0 -1 -2 

9. ტაბულა TV 1 0 -1 -2 

10. ობიექტივი 1 0 -1 -2 

11. პალიტრა TV 1 0 -1 -2 

იკითხეთ მხოლოდ ქუთაისში და წყალტუბოში! 

12. რიონი 1 0 -1 -2 

იკითხეთ მხოლოდ  ქუთაისში და წყალტუბოში! 

13. მეგა TV 1 0 -1 -2 

იკითხეთ მხოლოდ საჩხერეში! 

14. იმერვიზია 1 0 -1 -2 

იკითხეთ მხოლოდ ზუგდიდში! 

15. ოდიში 1 0 -1 -2 

 

43. [აჩვენეთ ბარათი 43] ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად 

ენდობით ან არ ენდობით მიმდინარე მოვლენებისა და ახალი ამბების გაშუქებას 

შემდეგ სატელევიზიო არხებზე?   



   

სა
ერ

თ
ო

დ
 ა

რ
 

ვე
ნდ

ო
ბ

ი
 

არ
 ვ

ენ
დ

ო
ბ

ი
 

ნე
ი

ტ
რ

ალ
უ

რ
ი

 

ვე
ნდ

ო
ბ

ი
 

სრ
უ

ლ
ად

 

ვე
ნდ

ო
ბ

ი
 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1. იმედი 1 2 3 4 5 -1 -2 

2. კავკასია 1 2 3 4 5 -1 -2 

3. რუსთავი 2 1 2 3 4 5 -1 -2 

4. პირველი არხი 

(საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი) 

1 2 3 4 5 -1 -2 

5. მაესტრო 1 2 3 4 5 -1 -2 

6. აჭარა TV 1 2 3 4 5 -1 -2 

7. მეორე არხი 

(საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი) 

1 2 3 4 5 -1 -2 

8. ჯი-დი-ესი (GDS) 1 2 3 4 5 -1 -2 

9. ტაბულა TV 1 2 3 4 5 -1 -2 

10. ობიექტივი 1 2 3 4 5 -1 -2 

11. პალიტრა TV 1 2 3 4 5 -1 -2 

იკითხეთ მხოლოდ ვანში, ქუთაისში და წყალტუბოში! 

12. რიონი 1 2 3 4 5 -1 -2 

იკითხეთ მხოლოდ ხონში,  ქუთაისში და წყალტუბოში! 

13. მეგა TV 1 2 3 4 5 -1 -2 



იკითხეთ მხოლოდ საჩხერეში! 

14. იმერვიზია 1 2 3 4 5 -1 -2 

იკითხეთ მხოლოდ ზუგდიდში! 

15. ოდიში 1 2 3 4 5 -1 -2 

 

44. ადევნებთ თუ არა თვალს გადაცემებს პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების 

შესახებ არაქართულენოვან სატელევიზიო არხებზე? 

დიახ 1 

არა 0 გადადით 46-ე 

კითხვაზე (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

45. თუ დიახ, რომელ სატელევიზიო არხებზე? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა 

პასუხი] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 სი-ენ-ბი-სი (CNBC)  

2 სი-ენ-ენი (CNN)  

3 ევრონიუსი (Euronews)  

4 ფოქს ნიუსი (Fox news)  

5 ერ-ტე-ელი (RTL)  

6 რაშა თუდეი (Russia Today)  

7 ბლუმბერგი (Bloomberg)  

8 ბი-ბი-სი უორლდ ნიუსი (BBC World News)  

9 დოიჩე ველე (Deutche Welle)  

10 სქაი ნიუსი (Sky News)  

11 რუსეთის პირველი არხი/ო-ერ-ტე (Russian Channel one)  

12 ერ-ტე-ერი (RTR)  

13 რენ ტივი (REN TV)  

14 რასია 1 (Russia 1)  



15 რასია 24 (Russia 24)  

16  ტე-ვე ცენტრ (TV Center)  

17 არ-ტე-ვე-აი (RTVI)  

18 სხვა (მიუთითეთ)___________________________________  

 

დემოგრაფიული კითხვები: 

ახლა დაგისვამთ შეკითხვებს თქვენსა და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

  

46. [აჩვენეთ ბარათი 46] 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 

 

47. 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 

 

48. [აჩვენეთ ბარათი 48] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ რა იყო თქვენი 

ოჯახის დანახარჯი გასულ თვეს?  

 

1600 ლარზე მეტი 1 

1201 – 1600 ლარი 2 

801 – 1200 ლარი 3 

401 – 800 ლარი 4 

261 – 400 ლარი 5 

151 - 260 ლარი 6 

150 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

49. 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 51 

არა 0  

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

50.   [აჩვენეთ ბარათი 50] 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 

 

51. 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 

 

 

52. [აჩვენეთ ბარათი 52] 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 

401 – 800 ლარი 4 

261 – 400 ლარი 5 

151 - 260 ლარი 6 

150 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -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!] 

 

 

 




