
გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 

 

დეკემბერი 2021 

 

დემოგრაფია 

1. საქართველოში მრავალი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ 

რომელ ეთნიკურ ჯგუფს 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. ცხოვრობენ თუ არა თქვენს ოჯახში (თქვენთან ერთად) ...? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

 
  დიახ არა (არ ვიცი) (უარი 

პასუხზე) 

1 12 წლამდე ბავშვები 1 0 -1 -2 

2 60 წელზე უფროსი ადამიანები 1 0 -1 -2 

3 სერიოზული ქრონიკული 

დაავადების მქონე ადამიანები 

(დიაბეტი, ცეროზი, ჰეპატიტი, 

კიბო, ართრიტი, პარკინსონი, 

გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადებები და ა.შ.) 

1 0 -1 -2 

 

ქვეყნის მიმართულება  

 

4. 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 

 

ეროვნული საკითხები 

5. 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)___________________________   

 

6. 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)_________________________________  

 

7. გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა მდგომარეობა 

საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით? [წაუკითხეთ საკითხები 

სიიდან] გაუარესდა, არ შეცვლილა თუ გაუმჯობესდა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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1 კორუფცია 1 2 3 -1 -2 

2 სასამართლო სისტემა 1 2 3 -1 -2 

3 სიტყვის თავისუფლება 1 2 3 -1 -2 

4 სიღარიბე 1 2 3 -1 -2 

5 ტერიტორიული მთლიანობა 1 2 3 -1 -2 

6 ხელმისაწვდომი სამედიცინო 

მომსახურება 

1 2 3 -1 -2 

7 განათლება 1 2 3 -1 -2 

8 კრიმინალი 1 2 3 -1 -2 

 

დემოკრატია  



 

8. საერთო ჯამში, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თქვენთვის, რომ 

დემოკრატიულ ქვეყანაში იცხოვროთ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

სრულიად უმნიშვნელო 1 

უმნიშვნელო 2 

მნიშვნელოვანი 3 

ძალიან მნიშვნელოვანი 4 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

9. 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 

 

 

10. რომელი მოსაზრება დგას თქვენს შეხედულებასთან ყველაზე ახლოს? ქართული 

დემოკრატია ...  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

მეზობელი ქვეყნებისთვის მისაბაძი მაგალითია, 1 

ადრე იყო მისაბაძი მაგალითი, მაგრამ ბოლო წლებში აღარ 

არის, 

2 

თუ არასდროს ყოფილა მეზობელი ქვეყნებისთვის მისაბაძი 

მაგალითი? 

3 



(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

მთავრობის და ინსტიტუტების საქმიანობა 

 

11. გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით არსებული მთავრობის საქმიანობას?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან ცუდად 1 

ცუდად 2 

კარგად 3 

ძალიან კარგად 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

12. გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით  შემდეგი ინსტიტუტების საქმიანობას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 
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1 პარლამენტის 1 2 3 4 5 -1 -2 

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

3 პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის 1 2 3 4 5 -1 -2 

4 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკოს) 1 2 3 4 5 -1 -2 

 

13. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით, ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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1 პარლამენტი რეგულარულად 

ეკონტაქტება მოქალაქეებს. 

4 3 2 1 -1 -2 

2 პარლამენტი ამტკიცებს კანონებს 

ჩემთვის მნიშვნელოვანი საკითხების 

შესახებ. 

4 3 2 1 -1 -2 

 3 პარლამენტის წევრს თუ ჩემს 

დასახლებაში არსებული 

პრობლემების შესახებ ვეტყვი, ის 

გადადგამს ნაბიჯებს პრობლემის 

მოსაგვარებლად. 

4 3 2 1 -1 -2 

4 პარლამენტი ეფექტურად უწევს 

ზედამხედველობას მთავრობის 

(სამინისტროების) საქმიანობას. 

4 3 2 1 -1 -2 

 

14. რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი. თუ რესპონდენტი დაასახელებს გირჩს, ჰკითხეთ, „რომელი გირჩი?“] 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ირაკლი ღარიბაშვილი, 

კახა კალაძე, ირაკლი კობახიძე) 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (ნიკა მელია, თინა ბოკუჩავა, მიხეილ 

სააკაშვილი, რომან გოცირიძე) 

2 

ევროპული საქართველო (გიგა ბოკერია, ირმა ნადირაშვილი) 3 

თავისუფალი დემოკრატები (თამარ კეკენაძე) 4 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან-მოურავი, ირმა 

ინაშვილი) 

5 



საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 6 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო (ნინო ბურჯანაძე) 7 

ახალი საქართველო - სტრატეგია აღმაშენებელი (გიორგი ვაშაძე) 8 

გირჩი - მეტი თავისუფლება (ზურაბ ჯაფარიძე) 9 

საქართველოსთვის (გიორგი გახარია) 10 

გირჩი (იაგო ხვიჩია, ვახტანგ მეგრელიშვილი, სანდრო რაქვიაშვილი) 11 

ლელო საქართველოსთვის (მამუკა ხაზარაძე, დავით უსუფაშვილი, ბადრი 

ჯაფარიძე) 

12 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 13 

ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები (ალეკო ელისაშვილი, ლევან 

იოსელიანი) 

14 

სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 15 

გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი) 16 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი) 17 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 18 

ანა დოლიძე - ხალხისთვის (ანა დოლიძე) 19 

ტრიბუნა (დავით ჭიჭინაძე) 20 

ერთობა, რაობა, იმედი - ერი (ლევან ვასაძე) 21 

ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა (სანდრო ბრეგაძე) 22 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე) 23 

ევროპელი სოციალისტები (ფრიდონ ინჯია) 24 

დროა (ელენე ხოშტარია, ბათუ ქუთელია) 25 

სხვა (მიუთითეთ)___________________________ 26 

(არცერთი) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

15. მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებში, პირველ ან მეორე ტურში? 

დიახ  1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

კორონავირუსი, ვაქცინაცია 

16. ზოგადად, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

სრულად ენდობით  4 

ნაწილობრივ ენდობით 3 

ნაწილობრივ არ ენდობით 2 

საერთოდ არ ენდობით 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

17. საერთო ჯამში, როგორ შეაფასებთ, როგორ უმკლავდება საქართველოს მთავრობა 

კორონავირუსის პანდემიას? 

 [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან კარგად 4 

კარგად 3 

ცუდად 2 

ძალიან ცუდად 1 



(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

18. ჩამოთვლილთაგან, რომელი აღწერს თქვენს გრძნობებს საქართველოში 

კორონავირუსთან დაკავშირებით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ყველაზე ცუდი ჩვენს უკან დარჩა 1 

ყველაზე ცუდი ჯერ კიდევ წინ არის 2 

კორონავირუსი არ წარმოადგენს დიდ პრობლემას 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

19. როგორ ფიქრობთ, გაქვთ თუ არა საკმარისი ინფორმაცია კორონავირუსის 

წინააღმდეგ ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

20. გაიკეთებდით თუ არა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას/აცრას? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 22 

(უკვე ავიცერი) -5  

(არ ვიცი) -1 გადადით 



(უარი პასუხზე) -2 კითხვაზე 22 

 

21. აპირებთ თუ არა აცრის დამატებითი, ბუსტერი დოზის გაკეთებას, როდესაც 

თქვენთვის ხელმისაწვდომი/დასაშვები იქნება აცრის ბუსტერი დოზა? 

დიახ 1 გადადით 

კითხვაზე 23 
არა 0 

(უკვე გავიკეთე აცრის ბუსტერი დოზა) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

22. თუ არა, რატომ არ აიცრებოდით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

ზოგადად ვაქცინების წინააღმდეგი ვარ 1 

არ ვენდობი კორონავირუსის ვაქცინის ხარისხს 2 

არ გავიკეთებ, რადგან ვაქცინაციას სინამდვილეში სხვა მიზნები აქვს 3 

ვფიქრობ, რომ ვაქცინაციის გარეშეც გავუმკლავდებით 

კორონავირუსის პანდემიას 

4 

ვერ ავიცრები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო 5 

სხვა (მიუთითეთ)________________________________________ 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

23. კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინაციის ასაკმა საქართვლოში 12 წლამდე დაიწია. 

აცრიდით თუ არა თქვენს შვილს კორონავირუსის წინააღმდეგ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი გეტყვით რომ არ ჰყავს (ამ 

ასაკის) შვილი, ჰკითხეთ, რას იზამდა, რომ ჰყავდეს 12-18 წლის შვილი.] 



დიახ 1 

არა 0 

(უკვე ავცერი ჩემი შვილი/ები) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

პოლიტიკური პოლარიზაცია/პარტიებს შორის თანამშრომლობა 

24. წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს პარტია, რომელიც სხვებთან შედარებით უფრო 

მოგწონთ. ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ თქვენმა რჩეულმა 

პოლიტიკურმა პარტიამ პარლამენტში მყოფ ყველა სხვა პარტიასთან უნდა 

ითანამშრომლოს, თუნდაც ზოგიერთი პარტიის ქმედებები ან მოსაზრებები 

თქვენთვის მიუღებელი იყოს? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

25. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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ი
 

პა
სუ
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1 პარლამენტში და ადგილობრივ 

თვითმმართველობაში არჩეული 

1 0 -1 -2 



ოპოზიციური პარტიები ხალხის და ქვეყნის 

ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებენ 

2 მმართველი პარტია ქართული ოცნება 

ხალხის და ქვეყნის ინტერესებიდან 

გამომდინარე მოქმედებს 

1 0 -1 -2 

 

26. ოპოზიციურ პარტიებსა და მმართველ პარტიას დღეს ბევრ საკითხთან 

დაკავშირებით უჭირთ დიალოგი და შეთანხმების მიღწევა. თქვენი აზრით, ასეთ 

სიტუაციაში, ყველაზე კარგად ვინ შეასრულებდა შუამავლის და შემრიგებლის 

როლს? [პასუხის ვარიანტების თანმიმდევრობა მონაცვლეობითაა] 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

პარლამენტის თავმჯდომარე 1 

საქართველოს პრეზიდენტი 2 

დასავლელი პარტნიორები (მაგალითად, ევროკავშირი, 

აშშ და ა.შ.) 

3 

თავად პარტიები 4 

სხვა (მიუთითეთ)_____________________ 5 

[არ წაუკითხოთ!] ვერავინ შეასრულებს ამ როლს  -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

საგარეო პოლიტიკა 
 

27. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 



(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

28. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატო-ს წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ეკონომიკური მდგომარეობა  

29. 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 

 


