
გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 

 

აგვისტო 2020 

 

დემოგრაფია 

 

1. საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ 

ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

სომეხი 1 

აზერბაიჯანელი 2 

ქართველი 3 

სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგუფის 

წარმომადგენელი (აფხაზი, ლეკი, ოსი და სხვა) 
4 

რუსი 5 

ქურთი ან იეზიდი 6 

სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

2. რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი  საფეხური? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ.] 

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 

 

 

3. ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, 

შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი, რომელიც 

შეესაბამება რესპონდენტის ძირითად საქმიანობას.] 

ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ 1 

ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ 2 

ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ 3 

ვარ უმუშევარი 4 

ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე 

(მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი 

პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური 

სამუშაოს ჩათვლით 

5 

ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, 

როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / 

სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს 

ჩათვლით 

6 

ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირი და მუშაობა არ შემიძლია 
7 

სხვა 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

4. 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 

 

ზოგადი საკითხები 

5. განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ საერთო ჯამში 

როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო. თქვენ რომელს ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. 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 

 

6. თქვენი აზრით, საქართველოში ამჟამად არის დემოკრატია?  



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი გიპასუხებთ, რომ ნაწილობრივ 

არის დემოკრატია, აუხსენით მას, რომ ჩვენ კონკრეტული პასუხი გვჭირდება - 

დიახ ან არა.] 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

7. რომელი ეროვნული დონის საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი? გთხოვთ, მითხრათ არაუმეტეს სამი პასუხისა.  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ არაუმეტეს 

სამი პასუხი.] 

 (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 კორონავირუსი  

25 სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________   

  

8. რა არის კეთილმოწყობასთან/ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული სამი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვენს ქალაქს/სოფელს აწუხებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. 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 კომუნალური მომსახურებების გადასახადი  

17 სკოლების კეთილმოწყობა   

  

 

18 საბავშვო ბაღების ხელმისაწვდომობა   

19 პირობები საბავშვო ბაღებში   

20 უსახლკარო ცხოველები   

 
21 პარკირება   

22 ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა   

23 სხვა (ჩაინიშნეთ)________________________________   

 

 

 

 

ჯანდაცვა 



9. თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ყველაზე 

დიდი პრობლემა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

სამი პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 (ჯანდაცვის სისტემაში არ არის პრობლემები) -5 

1 საავადმყოფოების და სამედიცინო მომსახურების 

ხელმისაწვდომობა 

 

2 ბიუროკრატია ჯანდაცვის სისტემაში  

3 ექიმების და სამედიცინო პერსონალის 

პროფესიონალიზმის/კვალიფიკაციის ნაკლებობა 

 

4 სამედიცინო მომსახურების/ექიმთან ვიზიტების საფასური  

5 წამლების საფასური  

6 სამედიცინო საშუალებების ფასი (როგორიცაა პირბადე, 

ხელის დეზინფექციის საშუალება და ა.შ.) 

 

7 წამლების დაბალი ხარისხი  

8 ცუდი  ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა 

საავადმყოფოებში 

 

9 ცუდი სანიტარული პირობები საავადმყოფოებსა და 

კლინიკებში 

 

10 კორონავირუსთან დაკავშირებული გამოწვევები  

11 სხვა (მიუთითეთ)__________________________  

 
 
 
 

ეკონომიკა 



 

10. თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად საქართველოს ეკონომიკის წინაშე მდგარი ყველაზე 

დიდი პრობლემა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

სამი პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 (საქართველოს ეკონომიკა არ დგას პრობლემების 

წინაშე) 

-5 

1 უმუშევრობა  

2 დაბალი ხელფასები  

3 კრედიტებზე/სესხებზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა  

4 მაღალი გადასახადები  

5 კორუფცია/ნეპოტიზმი  

6 ფასების ზრდა/ინფლაცია  

7 ლარის გაუფასურება  

8 მაღალი ფასები საწვავზე  

9 ტურისტების ნაკლებობა  

10 კორონავირუსი  

11 საზღვრების ჩაკეტვა  



12 სიღარიბე  

13 სხვა (მიუთითეთ)_________________________________  

 

11. რა არის თქვენი ქალაქის/სოფლის განვითარების სამი  შესაძლებლობა?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ სამი პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 მეფრინველეობა  

2 მიწათმოქმედება  

3 მესაქონლეობა  

4 ტურიზმი  

5 მძიმე მრეწველობა  

6 მსუბუქი მრეწველობა  

7 ტექნოლოგიური სფერო  

8 საბანკო სექტორი  

9 სხვა (მიუთითეთ) _______________________  

 

12. მიიღეთ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახიდან ვინმემ რაიმე სახის ფინანსური 

დახმარება ან შემწეობა მთავრობისგან კორონავირუსის პანდემიის განმავლობაში? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 14 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 



13. თუ დიახ, როგორ შეაფასებთ მიღებულ დახმარებას? ეს დახმარება იყო ... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

საკმარისი 4 

ნაწილობრივ საკმარისი 3 

ნაწილობრივ არასაკმარისი 2 

არასაკმარისი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

14. თუ კორონავირუსის მიერ გამოწვეულ ეკონომიკურ ზიანზე იფიქრებთ, მთავრობის 

მხრიდან რა პროგრამები დაეხმარებოდა თქვენს ოჯახს ყველაზე მეტად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

სამი პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 (არ გვჭირდება მთავრობის დახმარება) -5 

1 უმუშევრობის კომპენსაცია  

2 დასაქმების პროგრამა  

3 ტრენინგი ახალი სამუშაო უნარების შესაძენად  

4 სესხის განულება/ჩამოწერა   



5 სესხის გადავადება  

6 სუბსიდიები იპოთეკაზე  

7 დაბალპროცენტიანი სესხები  

8 წამლებით/მედიკამენტებით დახმარება  

9 კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება  

10 არაფულადი/პროდუქტებით დახმარება  

11 სხვა (მიუთითეთ)____________________  

 

15. ამჟამად ხართ თუ არა ჩართული სახელმწიფო დაგროვებით საპენსიო პროგრამაში? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 

17 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

16. თუ დიახ, შესაძლებლობა რომ მოგეცეთ, ახლა გაიტანდით თუ არა თქვენს მიერ 

დღემდე დაგროვილ დანაზოგს, მაშინაც კი, თუ ეს ნიშნავს, რომ პენსიაზე გასვლისას 

ნაკლები დანაზოგი გექნებათ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

17. რომელ მოსაზრებას ეთანხებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

უკეთესი იქნება, თუ 40 წლამდე მოსახლეობა ვალდებული 

იქნება ხელფასის 2% ყოველთვიურად გადარიცხოს 

საპენსიო ფონდში 

1 

უკეთესი იქნება თუ 40 წლამდე მოსახლეობას საშუალება 

ექნება ხელფასის 2% ნებაყოფლობით  გადარიცხოს 

საპენსიო ფონდში  

2 

[არ წაუკითხოთ] არცერთს არ ვეთანხმები 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

გარემოს დაცვა 

18. გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საკითხებიდან რომელია ყველაზე მწვავე 

თქვენს ქალაქში/სოფელში/დასახლებაში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 3 

პასუხი.] 

 (არ ვიცი)  -1 

 (უარი პასუხზე)  -2 

 

(გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით პრობლემები არ 

არსებობს) 

-5 

1 მდინარეების, ტბების და წყალსაცავების დაბინძურება  



2 ჰაერის დაბინძურება  

3 გლობალური დათბობა/ კლიმატის ცვლილება  

4 სასმელი წყლის დაბინძურება  

5 მცენარეების და ცხოველთა სახეობების გადაშენება  

6 მომწამვლელი ნარჩენებით მიწისა და წყლის დაბინძურება  

7 დაუმუშავებელი/ცუდად მართული ნაგავი, ნარჩენები, 

ნაგავსაყრელები  

 

8 ენერგიის არაეფექტური/ არაეკონომიური გამოყენება   

9 საკვების უსაფრთხოება  

10 ბუნებრივი კატასტროფები, როგორებიცაა მეწყერი, 

წყალდიდობები, სეტყვა და ა.შ. 

 

11 დანაგვიანება  

12 ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებების არსებობა 

(ჰაერში, საკვებში, სათამაშოებში და სხვა) 

 

13 ტყის საფარის უკანონო გაჩეხვა  

14 ცხოველებზე უკანონო ნადირობა  

15 სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

 

 

 



19. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: გარემოს დაცვა და 

ჰაერის დაბინძურების შემცირება მნიშვნელოვანია, მაშინაც კი, თუ ეს 

ბიზნესებისთვის და ადამიანებისთვის უფრო მკაცრი რეგულაციების და წესების 

დაწესებას მოითხოვს. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

საერთოდ არ ეთანხმებით 1 

ნაწილობრივ არ ეთანხმებით 2 

ნაწილობრივ ეთანხმებით 3 

სრულად ეთანხმებით 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

[მე-20 კითხვა მხოლოდ თბილისში და სხვა ქალქებში დასვით!] 

20. ქალაქებში პარკებისა და მწვანე საფარის დასაცავად, მისაღებია თუ მიუღებელია, 

რომ მთავრობამ განახორციელოს შემდეგი:  
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პა
სუ

ხზ
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1 გააფართოოს არეალი, სადაც მშენებლობა 

აკრძალული იქნება 

1 0 -1 -2 

2 აკრძალოს მშენებლობა, რომელიც არ 

შეესაბამება გარემოს დაცვის მაღალ 

სტანდარტებს, თუნდაც ამან კერძო 

საკუთრების გაძვირება გამოიწვიოს  

1 0 -1 -2 



განათლება 

21. რა არის ამჟამად საქართველოში განათლების სისტემის წინაშე მდგარი ყველაზე 

დიდი პრობლემა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

სამი პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 (საქართველოს განათლების სისტემაში არ არის პრობლემები) -5 

1 მასწავლებლების/ლექტორების დაბალი ხელფასები  

2 მასწავლებლების/ლექტორების დაბალი კვალიფიკაცია  

3 სკოლებში/უნივერსიტეტებში თანამედროვე 

ტექნოლოგიების არარსებობა/ნაკლებობა   

 

4 სპეციალური/ტექნიკური განათლების ხელმისაწვდომობა  

5 სკოლის/უნივერსიტეტის ცუდი ინფრასტრუქტურა  

6 მაღალი ფასი სასწავლო მასალებზე/წიგნებზე   

7 სასწავლო მასალების/წიგნების დაბალი ხარისხი  

8 კორუფცია/ნეპოტიზმი  

9 უნივერსიტეტებში სწავლის მაღალი საფასური  

10 რეპეტიტორების მაღალი საფასური  

11 ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებული სირთულეები  



12 სხვა (მიუთითეთ)______________________________  

 

პარტიების მხარდაჭერა 

22. 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 

 

23. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა 

მონაწილეობას?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას 4  

ალბათ მივიღებ მონაწილეობას 3 

ალბათ არ მივიღებ მონაწილეობას 2 

ნამდვილად არ მივიღებ მონაწილეობას 1 გადადით 

კითხვაზე 

26 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2 

 

 



24. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით 

ხმას?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ბიძინა 

ივანიშვილი, გიორგი გახარია, კახა კალაძე, ირაკლი კობახიძე) 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (გრიგოლ ვაშაძე, ნიკა მელია, თინა 

ბოკუჩავა, სალომე სამადაშვილი, მიხეილ სააკაშვილი, რომან 

გოცირიძე) 

2 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები (დავით 

ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, გიგი უგულავა, გიგა ბოკერია, 

ელენე ხოშტარია, ირმა ნადირაშვილი) 

3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან-მოურავი, ირმა 

ინაშვილი) 

4 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 5 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო (ნინო ბურჯანაძე) 6 

ახალი საქართველო - სტრატეგია აღმაშენებელი (გიორგი ვაშაძე) 7 

გირჩი (ზურაბ ჯაფარიძე, იაგო ხვიჩია, ვახო მეგრელიშვილი) 8 

ლელო საქართველოსთვის (მამუკა ხაზარაძე, დავით უსუფაშვილი, 

ბადრი ჯაფარიძე) 

9 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა, გოგი წულაია) 10 

ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები (ალეკო ელისაშვილი, ლევან 

იოსელიანი) 

11 

სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 12 

გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი, გუბაზ 

სანიკიძე) 

13 

რესპუბლიკური პარტია (ლევან ბერძენიშვილი, თამარ კორძაია, 

ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი) 

14 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური, ნინო 

გოგუაძე) 

15 



ანა დოლიძე - ხალხისთვის (ანა დოლიძე) 16 

ტრიბუნა (დავით ჭიჭინაძე) 17 

ჩვენი საქართველო სოლიდარობის ალიანსი (ბექა ნაცვლიშვილი, 

მარიამ ჯაში, გედევან ფოფხაძე, ზვიად კვაჭანტირაძე, ლევან 

გოგიჩაიშვლი) 

18 

ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა (სანდრო ბრეგაძე) 19 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტიძე) 20 

სხვა (მიუთითეთ)___________________________ 21 

(არცერთს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

[25-ე კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც თქვა არცერთი პარტია, არ ვიცი ან უარი 

პასუხი 24-ე კითხვაზე.] 

 

25. მიუხედავად წინა კითხვაზე თქვენი პასუხისა, სხვებთან შედარებით, რომელი 

პარტიის მიმართ ხართ ყველაზე მეტი სიმპათიით განწყობილი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ბიძინა 

ივანიშვილი, გიორგი გახარია, კახა კალაძე, ირაკლი 

კობახიძე) 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (გრიგოლ ვაშაძე, ნიკა 

მელია, თინა ბოკუჩავა, სალომე სამადაშვილი, მიხეილ 

სააკაშვილი, რომან გოცირიძე) 

2 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები 

(დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, გიგი უგულავა, 

გიგა ბოკერია, ელენე ხოშტარია, ირმა ნადირაშვილი) 

3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან-

მოურავი, ირმა ინაშვილი) 

4 



საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

5 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო (ნინო 

ბურჯანაძე) 

6 

ახალი საქართველო - სტრატეგია აღმაშენებელი (გიორგი 

ვაშაძე) 

7 

გირჩი (ზურაბ ჯაფარიძე, იაგო ხვიჩია, ვახო მეგრელიშვილი) 8 

ლელო საქართველოსთვის (მამუკა ხაზარაძე, დავით 

უსუფაშვილი, ბადრი ჯაფარიძე) 

9 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა, გოგი წულაია) 10 

ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები (ალეკო ელისაშვილი, 

ლევან იოსელიანი) 

11 

სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 12 

გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი, გუბაზ 

სანიკიძე) 

13 

რესპუბლიკური პარტია (ლევან ბერძენიშვილი, თამარ 

კორძაია, ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი) 

14 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური, 

ნინო გოგუაძე) 

15 

ანა დოლიძე - ხალხისთვის (ანა დოლიძე) 16 

ტრიბუნა (დავით ჭიჭინაძე) 17 

ჩვენი საქართველო  სოლიდარობის ალიანსი (ბექა 

ნაცვლიშვილი, მარიამ ჯაში, გედევან ფოფხაძე, ზვიად 

კვაჭანტირაძე, ლევან გოგიჩაიშვლი) 

18 

ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა (სანდრო ბრეგაძე) 19 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტიძე) 20 

სხვა (მიუთითეთ)___________________________ 21 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5 



(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

26. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო კამპანია უკვე დაიწყო და პარტიები 

და კანდიდატები ამომრჩევლებთან სხვადასხვა გზებით დაკავშირებას ცდილობენ. 

რა იქნებოდა საუკეთესო ფორმა  თქვენთან დასაკავშირებლად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

სამი პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 (საერთოდ არ მინდა, რომ დამიკავშირდეს) -5 

1 სახლში სტუმრობა  

2 დიდი საჯარო შეხვედრა  

3 მცირე საჯარო შეხვედრა თქვენს სამეზობლოში  

4 თავის სამუშაო ადგილას/ოფისში შეხვედრა  

5 წერილობითი ფორმით (წერილი, ბროშურა და სხვა)  

6 ტელეფონით  

7 სოციალური მედიით (ფეისბუქი, ტვიტერი, ინსტაგრამი 

და სხვა) 
 

8 ონლაინ კომუნიკაციის პლატფორმით (როგირცაა ზუმი, 

სკაიპი და სხვა) 
 

9 სხვა (მიუთითეთ)__________________________  

 

27. რომელი საკითხი არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტიისთვის ხმის 

მიცემისას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

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 

პარტიის პოზიცია გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით 7 

სხვა 8 

[არ წაუკითხოთ] ჩამოთვლილთაგან არცერთი -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

28. პარტიის ან კანდიდატის არჩევაზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ მოსაზრებას 

ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ჩემთვის საარჩევნო დაპირებები და პლატფორმა უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩემი დამოკიდებულება პარტიის 

კონკრეტული ლიდერების მიმართ  

1 

ჩემთვის პარტიის კონკრეტული ლიდერების მიმართ 

დამოკიდებულება და მათ მიმართ ნდობა  უფრო მნიშვნელოვანია, 

ვიდრე პარტიის საარჩევნო დაპირებები და პლატფორმა  

2 

[არ წაუკითხოთ] არცერთს არ ვეთანხმები 3 



(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

29. პარტიის ან კანდიდატის არჩევისას, თქვენ გირჩევნიათ ... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

პარტია, რომელიც აქცენტს აკეთებს ფორმალურ 

განათლებაზე 

1 

თუ პარტია, რომელიც აქცენტს აკეთებს პროფესიულ 

ტრენინგებზე? 

2 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

30. პარტიის ან კანდიდატის არჩევისას, თქვენ გირჩევნიათ ... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

პარტია უფრო მაღალ პენსიებს დაგპირდეთ 1 

თუ პარტია უფრო დაბალ გადასახადებს (როგორიცაა 

საშემოსავლო, დღგ, ქონების გადასახადი) დაგპირდეთ? 

2 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

საარჩევნო ადმინისტრაცია 

 



31. როგორ ფიქრობთ, რა არის, თუ საერთოდ არის ასეთი,  სამი უმთავრესი დაბრკოლება 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის საქართველოში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

სამი პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 (არ არსებობს დაბრკოლებები) -5 

1 ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენება  

2 ძალადობა და შევიწროვება  

3 დარღვევები ხმის მიცემის პროცესში (საარჩევნო ყუთებში 

ზედმეტი ბიულეტენების ჩაყრა, კარუსელი, ერთზე მეტჯერ 

ხმის მიცემა და ა.შ.) 

 

4 შეცდომები ხმის დათვლის პროცეში  

5 პარტიების არათანაბარი წვდომა ფინანსურ რესურსებზე  

6 ამომრჩეველთა მოსყიდვა  

7 მედიის მიკერძოებულობა  

8 დეზინფორმაცია/მცდარი ინფორმაციის გავრცელება  

9 ქალების პოლიტიკაში მონაწილეობის ბარიერები  

10 სხვა (ჩაინიშნეთ) __________________________________  

 

32. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: 2020 წლის 

ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში 

ჩატარდება. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

  სრულიად ეთანხმებით 4 

ნაწილობრივ  ეთანხმებით 3 



ნაწილობრივ არ ეთანხმებით 2 

საერთოდ არ ეთანხმებით 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

33. 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 

 

 

 


