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კავკასიის ბარომეტრი

• საქართველოს და სომხეთის მოსახლეობის 
წარმომადგენლობითი გამოკითხვა, რომელიც ყოველ 
ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება;

• ჩვენს ვებსაიტზე (caucasusbarometer.org) 
ხელმისაწვდომია 2008 წლიდან დღემდე ჩატარებული 9 
ტალღის მონაცემები

• ციტირებულია 2 000-ზე მეტ სამეცნიერო ნაშრომსა და 
საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტში



კავკასიის ბარომეტრი

• საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვა ქვეყნის 
წარმომადგენლობითია, ოკუპირებული ტერიტორიების 
გამოკლებით;

• მონაცემთა განზოგადება შესაძლებელია თბილისის, საქალაქო 
და სასოფლო ტიპის დასახლებების დონეზე;

• საშუალოდ, თითოეულ ტალღაში გამოკითხულთა რიცხვი 2 100 
რესპონდენტს შეადგენს, ხოლო შეფასებათა საშუალო 
ცდომილება - 2,2-2.8%-ის ფარგლებში მერყეობს

• გამოკითხვა ტარდება აზერბაიჯანულ, სომხურ და ქართულ 
ენებზე, პირისპირ, პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენებით 
(2015 წლიდან)



კავკასიის ბარომეტრი: 2019

• საველე სამუშაოები ჩატარდა 2019 წლის 9 ოქტომბრიდან 4 ნოემბრის 
ჩათვლით;

• გამოპასუხების დონე 36%-ს შეადგენს; გამოკითხულია 2 317 
რესპონდენტი

• ცდომილება:

• 5% და 95% ახლოს მყოფი შეფასებისთვის: +/-0.7%

• 10% და 90% ახლოს მყოფი შეფასებისთვის:  +/-2.7%

• 25% და 75% ახლოს მყოფი შეფასებისთვის: +/-3.7%

• 50%-ის ახლოს მყოფი შეფასებისთვის: +/-4.1%



ჯანმრთელობა და 
კეთილდღეობა



საქართველოს 
მოსახლეობა 
საშუალოდ, უფრო 
ბედნიერად გრძნობს 
თავს, ვიდრე -
უბედურად



ბოლო ათწლეულის 
მანძილზე შეიცვალა 
განწყობა სხვების 
მიმართ - ადამიანები 
საშუალოდ თვლიან, 
რომ სხვებთან 
ურთიერთობაში 
სიფრთხილე უნდა 
გამოიჩინონ



მოსახლეობა უფრო 
მიდრეკილია, თქვას, 
რომ ადამიანები 
საკუთარ ბედს თავად 
განაგებენ





სოციალური ნორმები და 
ღირებულებები



საკუთარ თავს 
საქართველოს 
მოსახლეობა ყველაზე 
ახლოს 
უკრაინელებთან და 
რუსებთან, ყველაზე 
შორს კი - არაბებთან, 
ირანელებთან და 
იეჰოვას მოწმეებთან 
აყენებს



საკუთარ თავს 
საქართველოს 
მოსახლეობა ყველაზე 
ახლოს 
უკრაინელებთან და 
რუსებთან, ყველაზე 
შორს კი - არაბებთან, 
ირანელებთან და 
იეჰოვას მოწმეებთან 
აყენებს



საკუთარ თავს 
საქართველოს 
მოსახლეობა ყველაზე 
ახლოს 
უკრაინელებთან და 
რუსებთან, ყველაზე 
შორს კი - არაბებთან, 
ირანელებთან და 
იეჰოვას მოწმეებთან 
აყენებს





მართალია, 
მოსახლეობის 
უდიდესი ნაწილი 
კონსერვატიულადაა
განწყობილი ქალის 
როლის შესახებ, თუმცა 
ასეთი 
დამოკიდებულებები 
2010 წელთან 
შედარებით 
შემცირებულია





2010 წელთან 
შედარებით, 
გაორმაგდა იმ 
ადამიანთა წილი, 
რომლებიც თვლიან, 
რომ ოჯახს ქალი და 
მამაკაცი თანაბრად 
უნდა არჩენდეს



მოსახლეობის 
ნახევარზე მეტი 
მიიჩნევს, რომ 
მნიშვნელობა არ აქვს 
ბავშვის სქესს ოჯახში. 
აღნიშნული 
მაჩვენებელი 2010 
წელთან შედარებით, 
13 პროცენტული 
პუნქტითაა გაზრდილი



მოსახლეობის 
უმეტესობა თვლის, 
რომ საქართველოში 
სამსახურის 
საშოვნელად 
მერიტოკრატიული
ღირებულებები 
ყველაზე 
მნიშვნელოვანი



მოსახლეობის 
აბსოლუტური 
უმრავლესობა 
საკუთარ თავს 
რელიგიურად 
მიიჩნევს, თუმცა 
რელიგიურ მსახურებას 
იშვიათად ესწრება.







მოსახლეობის აზრი 
თანაბრადაა 
გაყოფილი საბჭოთა 
კავშირის დაშლასთან 
დამოკიდებულების 
მიმართ



ახალგაზრდები უფრო 
მეტად აფასებენ ამ 
მოვლენას 
დადებითად, ვიდრე -
ხნიერი 
რესპონდენტები.



საბჭოთა კავშირის 
დაშლისადმი დადებით 
დამოკიდებულებას 
რესპონდენტები 
დამოუკიდებლობის 
მოპოვებითა და 
ეროვნული კულტურის 
განვითარების 
შესაძლებლობით 
ხსნიან



საბჭოთა კავშირის 
დაშლისადმი
უარყოფით 
დამოკიდებულებას 
რესპონდენტები 
ეკონომიკური 
შედეგებით და 
სამხედრო 
კონფლიქტებით ხსნიან



ენების ცოდნა და 
დამოკიდებულებები



იზრდება იმ ადამიანთა 
რაოდენობა, 
რომლებიც თვლიან, 
რომ ინგლისურს 
გარკვეულ დონეზე 
ფლობენ





მოსახლეობის 
უმეტესობა თვლის, 
რომ საშუალო 
სკოლებში ინგლისური 
ენა უნდა იყოს 
სავალდებულო



ინტერნეტი



ამჟამად 
საქართველოს 
ოჯახების თითქმის 
ნახევარი ფლობს 
კომპიუტერს და მისი 
მეშვეობით 
სარგებლობს 
ინტერნეტით

ოჯახების ორი 
მესამედი ინტერნეტს 
მობილური 
ტელეფონის 
საშუალებით 
უკავშირდება



საქართველოს 
მოსახლეობის 
დაახლოებით 70% 
ინტერნეტით 
სარგებლობს, რაც 
2009 წლის 
მაჩვენებელს ორჯერ 
აღემატება



საქართველოს 
მოსახლეობის 45% 
,,ფეისბუქის’’ 
მომხმარებელია



საშინაო პოლიტიკა



მოსახლეობა მთავარ 
პრობლემად 
ეკონომიკური 
ხასიათის საკითხებს 
ხედავს.



მოსახლეობა მთავარ 
პრობლემად 
ეკონომიკური 
ხასიათის საკითხებს 
ხედავს.



მოსახლეობის 
უმრავლესობა 
ფიქრობს, რომ 
საშინაო პოლიტიკა 
საქართველოში 
არასწორი 
მიმართულებით მიდის

ამ მხრივ ყველაზე 
დაბალი მაჩვენებელი 
2012 წელს 
ფიქსირდება



მოსახლეობა ყველაზე 
მეტად ჯარს, 
რელიგიური 
აღმსარებლობის 
ინსტიტუტებს და 
პოლიციას ენდობა, 
ყველაზე ნაკლებად -
პოლიტიკურ პარტიებს





































მოსაზრებები 
მთავრობის როლის 
შესახებ გაყოფილია -
თითქმის ნახევარი 
თვლის, რომ მას ე.წ. 
პატერნალისტური
როლი უნდა ჰქონდეს



მოსახლეობის 
უმრავლესობა 
დარწმუნებულია, რომ 
სასამართლოები 
საქართველოში ყველა 
მოქალაქეს 
ერთნაირად არ 
ეპყრობიან



მცირდება მათი წილი, 
რომლებიც თვლიან, 
რომ ხელისუფლება 
ადამიანებს 
სამართლიანად 
ექცევა.



მოსახლეობის ორ 
მესამედზე მეტი 
ეთანხმება, რომ 
საქართველოში 
სიტყვის თავისუფლება 
არსებობს



მოსახლეობის 
უმეტესობა თვლის, 
რომ საქართველო 
დემოკრატიულია, 
თუმცა ნახევარი 
აღიარებს, რომ 
დემოკრატიას დიდი 
პრობლემები აქვს



მცირდება მხარდაჭერა 
დემოკრატიული 
წყობის მიმართ -
მოსახლეობის 
ნახევარზე მეტი 
თვლის, რომ ამას 
მნიშვნელობა არ აქვს, 
ამბივალენტურია, ან -
არადემოკრატიული 
მთავრობა ჯობია



მოსახლეობის 
თითქმის ორი 
მესამედი თვლის, რომ 
ხალხმა საპროტესტო 
აქციებში 
მონაწილეობა უნდა 
მიიღოს



კონფლიქტები



თითქმის ათი 
პროცენტული პუნქტით 
გაზრდილია იმ 
ადამიანების წილი, 
რომლებიც თვლიან, 
რომ 2008 წლის 
რუსეთ-საქართველოს 
ომის თავიდან 
არიდება შესაძლებელი 
იყო



2013 წელთან 
შედარებით, უფრო 
მეტი ადამიანი 
ეთანხმება 
მოსაზრებას, რომ 
აფხაზეთსა და 
საქართველოს შორის 
კონფედერაციის 
შექმნა მისაღებია, 
ამასთან, აბსოლუტური 
უმრავლესობისთვის 
მიუღებელია 
აფხაზეთის 
დამოუკიდებლობა, ან -
რუსეთის 
შემადგენლობაში 
არსებობა



მოსახლეობის 
მნიშვნელოვანი 
ნაწილისთვის 
მისაღებია, სამხრეთ 
ოსეთს ჰქონდეს 
მნიშვნელოვანი 
ავტონომია, ან იყოს 
კონფედერაციის 
ნაწილი



საგარეო პოლიტიკა



მოსახლეობის 
მეოთხედი თვლის, 
რომ საქართველოს 
მეგობრები არ ჰყავს. 
ათი პროცენტული 
პუნქტით 
შემცირებულია იმ 
ადამიანთა წილი, 
რომლებიც ქვეყნის 
მთავარ მეგობრად 
აშშ-ს მიიჩნევს



მოსახლეობის 
თითქმის 
ნახევრისთვის მთავარ 
მტერს რუსეთი 
წარმოადგენს



მოსახლეობის 
ნახევარი მხარს უჭერს 
ნატოში 
გაწევრიანებას, რაც 
2013 წლის შემდეგ, 
ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელია

განსხვავება სხვა კვლევის 
შედეგებს შორის კითხვის და 
პასუხის ვარიანტებს შორის 
კითხვის ფორმულირებას და 
სკალის თავისებურებით აიხსნება



ნატო-ში 
გაწევრიანების 
მხარდაჭერას 
მოსახლეობა 
ძირითადად საგარეო 
საფრთხეებისგან 
თავდაცვასა და 
ტერიტორიული 
მთლიანობის 
აღდგენას უკავშირებს





მოსახლეობის 
ნახევარზე მხარს 
უჭერს ევროკავშირში 
გაწევრიანებას, რაც 
2013 წლის შემდეგ, 
ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელია

განსხვავება სხვა კვლევის 
შედეგებს შორის კითხვის და 
პასუხის ვარიანტებს შორის 
კითხვის ფორმულირებას და 
სკალის თავისებურებით აიხსნება



ევროკავშირის 
წევრობის 
მხარდაჭერას 
მოსახლეობა 
ძირითადად 
ეკონომიკური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესებით ხსნის





მიგრაცია



რესპონდენტთა 
უმრავლესობა 
აცხადებს, რომ ჰყავს 
ნათესავი, რომელიც 
საქართველოს 
ფარგლებს გარეთ სამ 
თვეზე მეტი ხანია, 
ცხოვრობს
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