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NDI saqarTvelo 
 

 
sazogadoebis ganwyoba saqarTveloSi: 
2012 wlis agvistos kvlevis Sedegebi 
Catarebuli NDI-is dakveTiT kavkasiis 
kvleviTi resursebis centris mier  

 
 kvleva dafinansebulia SvedeTis saerTaSoriso 

ganviTarebis da TanamSromlobis saagento (Sida) mier  



მეთოდოლოგია - კვლევის ბოლო ტალღა 

• კვლევა ჩატარებულია რამდენიმე ტალღად. თითოეული ტალღა დაფინანსებულია შვედეთის 
საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს  (Sida) მიერ. 
 

• კვლევის ბოლო ტალღა: 

– საველე სამუშაოების თარიღები: 31 ივლისი – 12 აგვისტო, 2012 

– 2,038 დასრულებული ინტერვიუ 

– წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის დედაქალაქში, ქალაქისა და 

სოფლის ტიპის დასახლებებში.  

• შერჩევა: 

– NDI და CRRC კვლევაში იყენებს სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევის მეთოდს.  

– შინამეურნეობის შერჩევა მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 

– რესპოდენტების შერჩევა მოხდა კიშის ცხრილის გამოყენებით 

– არ ხდება შემთხვევით შერჩეული შინამეურნეობის ან პიროვნების ჩანაცვლება 

– ყველა ინტერვიუ ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით 

 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 3%  
 



მეთოდოლოგია – კვლევის წინა ტალღები 
• კვლევა ჩატარებულია რამდენიმე ტალღად. კვლევის უმეტესი ტალღები დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ამასთან, ერთი ტალღა დაფინანსებულია ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის, 

ხოლო ერთი ბრიტანეთის საელჩოს მიერ. 

 

• კვლევის წინა ტალღები: 

– ივნისი 2012 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 4 – 22 ივნისი, 2012 

• 6,299 დასრულებული ინტერვიუ 

• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ქალაქისა და სოფლის ტიპის დასახლებებში. 
ამასთან, დამატებით წარმომადგენლობითი შერჩევა თვითმმართველ ქალაქებში: თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, 
ფოთი და რუსთავი. ასევე, წარმომადგენლობითი შერჩევა შემდეგ მაჟორიტარულ ოლქებში: საბურთალო, ისანი, 
სამგორი, ნაძალადევი, გლდანი, თელავი, ქობულეთი, ზუგდიდი და გორი 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი მოცემულ ტალღებში არის +/- 2%  

 

– თებერვალი 2012 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 22 თებერვალი - 5 მარტი, 2012 
• 3,161 დასრულებული ინტერვიუ 
• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, 

ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, რუსთავში, თელავის ოლქში, სხვა ქალაქებსა და სოფლის ტიპის 
დასახლებებში 

 

– სექტემბერი 2011 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 9-21 სექტემბერი, 2011 
• 2,425 დასრულებული ინტერვიუ 
• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, 

ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, რუსთავში, თელავის ოლქში, სხვა ქალაქებსა და სოფლის ტიპის 
დასახლებებში. 



მეთოდოლოგია – კვლევის წინა ტალღები 

– მარტი 2011 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 4-17 მარტი, 2011 
• 2,893 დასრულებული ინტერვიუ 
• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, 

ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში, სხვა ქალაქებსა და სოფლის ტიპის დასახლებებში 
 

– ივლისი 2010 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 24  ივნისი - 5 ივლისი, 2012 
• 2053 დასრულებული ინტერვიუ 
• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის  დამატებითი წარმომადგენლობითი შერჩევა 

თბილისში 
 

– აპრილი 2010 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 11-26 აპრილი, 2010 
• 2,053 დასრულებული ინტერვიუ 
• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის გადამეტებული შერჩევა თბილისში და 

წარმომადგენლობითი შერჩევა ქალაქებისა და სოფლის ტიპის დასახლებებში 
 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი მოცემულ ტალღებში არის +/- 3%  
 

 



ეროვნული და 
ადგილობრივი საკითხები 



























დასაქმება საქართველოში 

მარჯვენა მხარეს ილუსტრაცია აღნიშნავს ქვემოთ 
მოცემულ ჯგუფებს: 
 
 33%-- დასაქმებული (სრულ ან ნახევარ 
 განაკვეთზე) 
 
 33%-- უმუშევარი და ეძებს სამსახურს 
 (მოიცავს როგორც უმუშევარ, ისე 
 პენსიონერ ადამიანებს, რომლებიც 
 ეძებენ სამსახურს.)   
 
 6%--უმუშევარი და არ ეძებს სამსახურს 
 (მოიცავს როგორც უმუშევარ, ისე 
 პენსიონერ ადამიანებს,  რომლებიც 
 დაინტერესებული არიან 
 სამსახურით, თუმცა არ ეძებენ.) 
 
 28%--არააქტიური შრომითი რესურსი 
 (მოიცავს სტუდენტებს, დიასახლისებს, 
 პენსიონერებს, რომლებიც არ არიან 
 დაინტერესებული სამსახურის  ძებნით და 
 ა.შ.) 

 







დემოკრატია, რეფორმები და 
არჩევნები 

























მიმდინარე მოვლენები 































იცოდით თუ არა იმის შესახებ, რომ საქართველოს სახლემწიფო აუდიტის 
სამსახურის/კონტროლის პალატის მონიტორინგის შედეგად, ბიძინა 

ივანიშვილი დაჯარიმდა 74 მილიონი ლარით გლობალ TV-თან 
დაკავშირებულ საქმეზე კოალიცია ”ქართული ოცნების” არალეგალური 

დაფინანსების გამო?  (q74) 
 



იცოდით თუ არა იმის შესახებ, რომ საქართველოს სახლემწიფო აუდიტის 
სამსახურის/კონტროლის პალატის მონიტორინგის შედეგად, ბიძინა 

ივანიშვილი დაჯარიმდა 74 მილიონი ლარით გლობალ TV-თან 
დაკავშირებულ საქმეზე კოალიცია ”ქართული ოცნების” არალეგალური 

დაფინანსების გამო?  (q74 X დასახლების მიხედვით) 
 













იცოდით თუ არა, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონპროექტი სახელად 
”Must Carry” („მასთ ქერი“), რომელიც ავალდებულებს ყველა საკაბელო 

მომწოდებელს, გადასცეს ახალი ამბების მქონე ყველა სატელევიზიო არხი 
წინასაარჩევნო 60 დღიანი პერიოდის განმავლობაში? 

(q78 X დასახლების მიხედვით) 























პარლამენტი და ქალთა 
მონაწილეობა 























საგარეო ურთიერთობები 











მომავალი არჩევნები 









მედია 





















დემოგრაფია 












