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sazogadoebis ganwyoba saqarTveloSi: 
2011 wlis seqtembris kvlevis Sedegebi 
Catarebuli NDI-is dakveTiT kavkasiis 
kvleviTi resursebis centris mier  

 
 kvleva dafinansebulia SvedeTis saerTaSoriso 

ganviTarebis saagentos (SIDA) mier. kvlevis wina talRebi 
dafinansebulia evraziis fondis, SvedeTis 

saerTaSoriso ganviTarebis saagentosa da britaneTis 
saelCos mier 



meTodologia 
• კვლევა ჩატარდა შვიდ ტალღად: ნოემბერი 08 (UK), მაისი 09 (EPF), დეკემბერი 09 (Sida), აპრილი 

2010 (Sida), ივლისი 2010 (Sida), მარტი 2011 (Sida) და სექტემბერი 2011 (Sida)  
• სლაიდებში სადაც ნაჩვენებია რამდენიმე ტალღა, პირველი სვეტი პირველ ტალღას აღნიშნავს. 
• საველე სამუშაოების თარიღები: 

– პირველი ტალღა: 19-27 ნოემბერი 2008 
– მეორე ტალღა: 19-25 მაისი 2009 
– მესამე ტალღა: 26-5 დეკემბერი 2009 
– მეოთხე ტალღა: 11-26 აპრილი 2010 
– მეხუთე ტალღა: 24 ივნისი-5 ივლისი 2010 
– მეექვსე ტალღა: 4-17 მარტი, 2011 
– მეშვიდე ტალღა: 9-21 სექტემბერი, 2011 

• გამოყენებული იყო პირისპირ ინტერვიუს მეთოდი 
• კვლევებისთვის გამოყენებული იყო ძირითადად მსგავსი კითხვარები 

– შეკითხვები დამატებული ან ამოღებული იქნა მიმდინარე მნიშვნელოვანი საკითხების გათვალისწინებით 
• შერჩევის ზომა: 

– პირველი ტალღა : 2480 
– ცალკე კვლევა აჭარაში უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შემდეგ 
– მეორე ტალღა : 1836 
– წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისსა და თბილისს გარეთ 
– მესამე ტალღა : 2096 
– გადამეტებული შერჩევა თბილისში 
– მეოთხე ტალღა : 2378 
– გადამეტებული შერჩევა თბილისში 
– მეხუთე ტალღა : 2053 
– გადამეტებული შერჩევა თბილისში 
– მეექვსე ტალღა: 2,893 
– წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში 
– მეშვიდე ტალღა: 2,425 
– ეროვნული მასშტაბით, მათ შორის წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, 

ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, რუსთავსა და თელავის 17-ე ოლქში 
• ცდომილების ზღვარი: +/- 3% 



ეროვნული და ადგილობრივი 
საკითხები 



 

























დასაქმება საქართველოში 

 
  

მარჯვენა მხარეს ილუსტრაცია აღნიშნავს ქვემოთ 
მოცემულ ჯგუფებს:  
 
 33%--დასაქმებული (სრულ ან ნახევარ 
 განაკვეთზე)  
 
 31%--უმუშევარი და ეძებს სამსახურს 
 (მოიცავს როგორც უმუშევარ, ისე 
 პენსიონერ ადამიანებს, რომლებიც 
 ეძებენ სამსახურს.)  
 
 5%-- უმუშევარი და არ ეძებს სამსახურს 
 (მოიცავს როგორც უმუშევარ,  ისე
 პენსიონერ ადამიანებს,  რომლებიც 
 დაინტერესებული არიან სამსახურით, 
 თუმცა არ ეძებენ.)   
 
 30%--არააქტიური შრომითი რესურსი 
 (მოიცავს  სტუდენტებს, დიასახლისებს, 
 პენსიონერებს, რომლებიც არ არიან 
 დაინტერესებული სამსახურის ძებნით;
 უმუშევრებს, რომლებიც არ არიან 
 დაინტერესებული სამსახურის ძებნით 
 და ა.შ).   

 





დემოკრატია და რეფორმები 























მიმდინარე მოვლენები 
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ქუთაისზე 

თბილისზე 

დანარჩენ საქართველოზე 

თქვენზე და თქვენს ოჯახზე 

საქართველოს უსაფრთხოებაზე 

რა სახის გავლენა ექნება პარლამენტის ქუთაისში გადატანას... 
(q59) 

დადებითი არანაირი გავლენა უარყოფითი არ ვიცი უარი პასუხზე 



ქალთა მონაწილეობა და 
პარლამენტი 

















საგარეო ურთიერთობები 









მედია 
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