
გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 

 

მარტი 2022 

 

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. 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 

 

4. 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 

 

 

5. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ პარლამენტის 

წევრები ითვალისწინებენ თქვენნაირი ადამიანების შეხედულებებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 



სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

6. 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 საქართველოს ჯარის 1 2 3 4 5 -1 -2 

 

7. 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 

გიორგი ვაშაძე - 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 

კონსერვატიული მოძრაობა, „ალტ-ინფოს“ პარტია 26 

სხვა (მიუთითეთ)___________________________ 27 

(არცერთი) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ევროკავშირი 
 

8. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი? 

მისაღებია 1  

მიუღებელია  0 გადადით 

კითხვაზე 

10 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

9. თუ მისაღებია, რატომ არის მისაღები? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი]  

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ეს გააუმჯობესებს საქართველოს ეკონომიკას  

2 ეს დაიცავს ქართულ კულტურას და ღირებულებებს  

3 ეს საქართველოს მეტ უსაფრთხოებას მოუტანს  

4 ეს გაზრდის მომხმარებლის უსაფრთხოებას  



5 ეს უზრუნველყოფს ქართველების ევროკავშირთან 

უვიზო მიმოსვლის უფლებას 

 

6 ეს გააძლიერებს დემოკრატიის განვითარებას  

7 ეს გაზრდის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის 

შესაძლებლობებს 

 

8 ეს შექმნის მეტ სამუშაო ადგილს  

9 საქართველო ისტორიულად ევროპას მიეკუთვნება  

10 იმიტომ, რომ ეს მისაღებია იმ პარტიისთვის, 

რომელსაც მე ვუჭერ მხარს  

 

11 იმიტომ, რომ ეს მისაღებია ჩემი ოჯახისთვის  

12 სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

 

10. ჩამოთვლილი მოსაზრებებიდან, რომელს ეთანხმებით? ბოლო ხუთი წლის 

მანძილზე ... [წაუკითხეთ] 

საქართველო უფრო დაუახლოვდა ევროკავშირს 1 

საქართველო უფრო დაშორდა ევროკავშირს 2 

საქართველოს ურთიერთობა ევროკავშირთან არ 

შეცვლილა 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

11. გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევროპული და 

ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციით (ევროკავშირსა და 

ნატოში გაწევრიანებით) 

1 



საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან 

უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების სანაცვლოდ 

უარს იტყვის ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ 

ინტეგრაციაზე 

2 

[არ წაუკითხოთ!] არც ერთს არ ვეთანხმები 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

12. განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში 

გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგს? 
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1 ევროკავშირთან ინტეგრაციის შედეგად  

საქართველო დაკარგავს თავის ეროვნულ 

იდენტობას.  

1 0 -1 -2 

2 თუ საქართველო გახდება ნატო-ს წევრი, ეს 

გაზრდის რუსეთის მხრიდან საქართველოს 

მიმართ აგრესიის შესაძლებლობას.  

1 0 -1 -2 

3 თუ საქართველო გახდება ნატო-ს წევრი, ეს 

ხელს შეუწყობს ქვეყნის ტერიტორიული 

მთლიანობის აღდგენას.  

1 0 -1 -2 

 

ნატო 

13. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატო-ს წევრი? 

მისაღებია 1  



მიუღებელია  0 გადადით 

კითხვაზე 

15 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

14. თუ მისაღებია რატომ არის მისაღები? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი]  

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ეს გააუმჯობესებს საქართველოს ეკონომიკას  

2 ეს უზრუნველყოფს საქართველოს მეტ 

უსაფრთხოებას 

 

3 ეს ხელს შეუწყობს ნატო-ს წევრ ქვეყნებში უვიზო 

მიმოსვლას 

 

4 ეს გააძლიერებს დემოკრატიის განვითარებას  

5 ეს გაზრდის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის 

შესაძლებლობებს 

 

6 ეს დაიცავს საქართველოს რუსეთისგან  

7 ეს გააძლიერებს საქართველოს 

თავდაცვისუნარიანობას 

 

8 იმიტომ, რომ ეს მისაღებია იმ პარტიისთვის, 

რომელსაც მე ვუჭერ მხარს  

 

9 იმიტომ, რომ ეს მისაღებია ჩემი ოჯახისთვის  

10 სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

 

15. რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე 

მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, დაასახელოთ არა უმეტეს 

სამი პასუხისა. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი.]  

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 



1 ამერიკის შეერთებული შტატები   

2 ევროკავშირი   

3 რუსეთი   

4 ნატო   

5 სომხეთი   

6 თურქეთი   

7 აზერბაიჯანი   

8 უკრაინა  

9 ირანი  

10 ისრაელი  

11 ჩინეთი  

12 გაერო  

13 გაერთიანებული სამეფო  

14 სხვა   

 

16. რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე 

მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, დაასახელოთ არა უმეტეს 

სამი პასუხისა. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი.]  

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 ამერიკის შეერთებული შტატები   

2 ევროკავშირი   

3 რუსეთი   



4 ნატო   

5 სომხეთი   

6 თურქეთი   

7 აზერბაიჯანი   

8 უკრაინა  

9 ირანი  

10 ისრაელი  

11 ჩინეთი  

12 გაერო  

13 გაერთიანებული სამეფო  

14 სხვა   

 

17. დღეიდან 15 წლის შემდგომ არსებულ მდგომარეობაზე თუ ვიფიქრებთ, 

ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ საქართველო აღადგენს ტერიტორიულ 

მთლიანობას? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

რუსეთი 

18. თქვენი აზრით, როგორ სამხედრო საფრთხეს წარმოადგენს, თუ საერთოდ 

წარმოადგენს, რუსეთი მისი მეზობელი ქვეყნებისათვის? დიდ საფრთხეს, მცირე 

საფრთხეს, თუ საერთოდ არ წარმოადგენს საფრთხეს?  



დიდი საფრთხე 3 

მცირე  საფრთხე 2 

საერთოდ არ წარმოადგენს საფრთხეს 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

19. თითოეული ჩამოთვლილისთვის, გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 5 წლის განმავლობაში 

შემდეგის გავლენა საქართველოზე გაიზარდა, იგივე დარჩა თუ შემცირდა?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ პასუხია ‘არ ვიცი’ ან ‘უარი პასუხზე’ გადადით 

შემდეგზე ჩამონათვალში, ხოლო თუ ბოლო საკითხია ჩამონათვალიდან, შემდეგ 

კითხვაზე]  

20. ეს საქართველოსთვის კარგია თუ ცუდია? 
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1 რუსეთის გავლენა 

საქართველოზე 

3 2 1 -1 -2 1 0 -1 -2 

2 ევროკავშირის გავლენა 

საქართველოზე 

3 2 1 -1 -2 1 0 -1 -2 

3 ნატოს გავლენა 

საქართველოზე 

3 2 1 -1 -2 1 0 -1 -2 



4 ამერიკის შეერთებული 

შტატების გავლენა 

საქართველოზე 

3 2 1 -1 -2 1 0 -1 -2 

 

21. რუსეთთან საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობაზე თუ ვისაუბრებთ, თქვენი 

აზრით: 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

საქართველომ უფრო უნდა გააღრმავოს 

ეკონომიკური ურთიერთობები რუსეთთან  

1 

საქართველომ რუსეთთან ეკონომიკური 

ურთიერთობა ისე უნდა დატოვოს, როგორც არის 

2 

საქართველომ უფრო უნდა შეზღუდოს რუსეთთან 

ეკონომიკური ურთიერთობები 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ომი უკრაინაში 

 

22. საერთო ჯამში, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ უკრაინის მთავრობის მიმართ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან დადებითი 4 

ნაწილობრივ დადებითი 3 

ნაწილობრივ უარყოფითი 2 

ძალიან უარყოფითი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

23. საერთო ჯამში, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ უკრაინელი ხალხის მიმართ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 



ძალიან დადებითი 4 

ნაწილობრივ დადებითი 3 

ნაწილობრივ უარყოფითი 2 

ძალიან უარყოფითი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

24. საერთო ჯამში, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ რუსეთის მთავრობის მიმართ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან დადებითი 4 

ნაწილობრივ დადებითი 3 

ნაწილობრივ უარყოფითი 2 

ძალიან უარყოფითი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

25. საერთო ჯამში, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ რუსი ხალხის მიმართ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან დადებითი 4 

ნაწილობრივ დადებითი 3 

ნაწილობრივ უარყოფითი 2 

ძალიან უარყოფითი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



26. თითოეული ჩამოთვლილისთვის, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით 

უკრაინაში რუსეთის შეჭრაზე მათ საპასუხო ქმედებას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
  

დადებითად უარყოფითად 
(არ 

ვიცი) 
(უარი 

პასუხზე) 

 საქართველოს პრემიერ-

მინისტრის ირაკლი 

ღარიბაშვილის  

1 0 -1 -2 

 საქართველოს 

პრეზიდენტის სალომე 

ზურაბიშვილის  

1 0 -1 -2 

 

27. რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებმა რუსეთს 

გარკვეული ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს. საქართველოს მთავრობამ 

გადაწყვიტა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ გლობალურ სანქციებს არ შეერთებოდა. 

თქვენთვის მისაღებია, თუ მიუღებელია საქართველოს მთავრობის ეს 

გადაწყვეტილება? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

28. თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად ვინ დაეხმარა უკრაინას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი. თუ რესპონდენტი რომელიმე კონკრეტულ ევროპულ 

ქვეყანას დაასახელებს, მონიშნეთ ეს ქვეყანა, ხოლო თუ სიაში არ არის, სხვაში 

ჩაწერეთ.]  

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 ამერიკის შეერთებული შტატები   

2 ევროკავშირი   



3 ნატო   

4 გაერო   

5 გაერთიანებული სამეფო   

6 საქართველო   

7 პოლონეთი   

8 ესტონეთი  

9 საფრანგეთი  

10 გერმანია  

11 საბერძნეთი  

12 ჩეხეთის რესპუბლიკა  

13 ლატვია  

14 ლიეტუვა  

15 ნიდერლანდები  

16 პორტუგალია  

17 რუმინეთი  

18 სლოვაკია  

19 სლოვენია  

20 ისრაელი  

21 თურქეთი  

22 ჩინეთი  

23 სომხეთი  

24 აზერბაიჯანი  

25 სხვა (მიუთითეთ)________________   

 



29. თქვენი აზრით, ვისი ბრალია უკრაინაში ომი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი.]  

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 რუსეთი  

2 ამერიკის შეერთებული შტატები  

3 ევროკავშირი  

4 ნატო  

5 უკრაინა  

6 სხვა (მიუთითეთ)________________   

 

30. ამჟამინდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით, თქვენი აზრით, რამდენად 

მოსალოდნელია ან არ არის მოსალოდნელი, რომ მომდევნო ერთი წლის 

განმავლობაში საქართველოში შემდეგი მოვლენები განვითარდეს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 რუსეთის სამხედრო აგრესია 

საქართველოს მიმართ 

3 2 1 -1 -2 

2 საქართველოში ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუარესება  

3 2 1 -1 -2 

3 საქართველოში პრორუსული 

პოლიტიკური ძალების 

გააქტიურება  

3 2 1 -1 -2 



4 ევროკავშირთან ურთიერთობის 

გაუარესება/გაფუჭება 

3 2 1 -1 -2 

 

31. უკრაინაში ომზე თუ ვისაუბრებთ, თქვენი აზრით, რა გავლენას მოახდენს ეს 

თქვენი და თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე? თქვენი და თქვენი 

ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა ... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

გაუარესდება 1 

გაუმჯობესდება 2 

ომს არ ექნება გავლენა ჩემი ოჯახის ეკონომიკურ 

მდგომარეობაზე 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

32. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ 

მოსაზრებებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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1 მჯერა, რომ კრიზისის დროს ჩემი მთავრობა 

სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს 
4 3 2 1 -1 -2 

2 ჩემი ქვეყანა ჩემი სახლია და არ ვაპირებ მის 

დატოვებას 
4 3 2 1 -1 -2 



3 ჩემ საზოგადოებაში სოციალური 

სოლიდარობის მაღალი დონეა (ურთიერთ 

დახმარება და ერთმანეთზე ზრუნვა) 

4 3 2 1 -1 -2 

 

33. 3 მარტს საქართველოს მთავრობამ ხელი მოაწერა საქართველოს ევროკავშირში 

გაწევრიანების განაცხადს. თქვენთვის მისაღებია თუ მიუღებელია ეს 

გადაწყვეტილება? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

34. ამჟამად რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოში შემოსასვლელად ვიზა არ 

სჭირდებათ. თქვენი აზრით, უნდა შემოიღოს თუ არა საქართველოს მთავრობამ 

სავიზო რეჟიმი რუსეთის მოქალაქეებისთვის? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

უნდა შემოიღოს 1 

არ უნდა შემოიღოს  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

დემოგრაფია 

35. 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 

 


