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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: 23 ივლისი – 7 აგვისტო, 2014  

– 3,338 დასრულებული ინტერვიუ 

– წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით ქართულენოვან მოსახლეობას შორის, მათ 

შორის ქალაქის, სოფლის ტიპის დასახლებებში, ასევე აღმოსავლეთ და დასავლეთ 

საქართველოში. ამასთან, დამატებით წარმომადგენლობითი შერჩევა თვითმმართველ 

ქალაქებში: თბილისი, ბათუმი, ფოთი, გორი, თელავი და მცხეთა. 

• შერჩევა: 

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

– შინამეურნეობის შერჩევა მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 

– რესპონდენტების შერჩევა მოხდა კიშის ცხრილის გამოყენებით 

– არ ხდება შემთხვევით შერჩეული შინამეურნეობის ან პიროვნების ჩანაცვლება 

– ყველა ინტერვიუ ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით 

 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/-  2.9%  
 



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

სააგენტოს (Sida) მიერ.  კვლევის წინა ტალღები: 

– აპრილი 2014 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 26 მარტი – 18 აპრილი, 2014 

• 3,942 დასრულებული ინტერვიუ 

• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით ქართულენოვან მოსახლეობას შორის, მათ შორის ქალაქის, 

სოფლის ტიპის დასახლებებში, ასევე აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში. ამასთან, დამატებით 

წარმომადგენლობითი შერჩევა 12 თვითმმართველ ქალაქში: თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი, რუსთავი, გორი, 

ახალციხე, ოზურგეთი, ამბროლაური, ზუგდიდი, თელავი და მცხეთა. 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/-  2.1%  

– ნოემბერი 2013 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 13 – 27 ნოემბერი, 2013 

• 3,915 დასრულებული ინტერვიუ 

• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით ქართულენოვან მოსახლეობას შორის, მათ შორის ქალაქის, 

სოფლის ტიპის დასახლებებში, ასევე აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში. ამასთან, დამატებით 

წარმომადგენლობითი შერჩევა თვითმმართველ ქალაქებში: თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი და რუსთავი. 

ასევე, წარმომადგენლობითი შერჩევა შემდეგ ოლქებში: თელავი, გორი, ახალციხე, ზუგდიდი, ამბროლაური. 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/-  2%  

– სექტემბერი 2013 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 18 აგვისტო – 3 სექტემბერი, 2013 

• 3,838 დასრულებული ინტერვიუ 

• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით ქართულენოვან მოსახლეობას შორის, მათ შორის ქალაქის, 

სოფლის ტიპის დასახლებებში, ასევე აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში. ამასთან, დამატებით 

წარმომადგენლობითი შერჩევა თვითმმართველ ქალაქებში: ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი და რუსთავი. ასევე, 

წარმომადგენლობითი შერჩევა შემდეგ ოლქებში: თელავი, გორი, ახალციხე, ზუგდიდი, ამბროლაური. 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/-  2%  



ეროვნული და 
ადგილობრივი საკითხები 































დასაქმება საქართველოში 

მარჯვენა მხარეს ილუსტრაცია აღნიშნავს ქვემოთ 
მოცემულ ჯგუფებს:  

 

 32%--დასაქმებული  

                     (სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე) 

 

 29%-- უმუშევარი და ეძებს სამსახურს               

                     (მოიცავს როგორ უმუშევარ, ისე პენსიონერ    

                     ადამიანებს, რომლებიც ეძებენ სამუშაოს 

  

                      7%--უმუშევარი და არ ეძებს სამსახურს   

                     (მოიცავს როგორ უმუშევარ, ისე   

                     პენსიონერ ადამიანებს, რომლებიც  

                     დაინტერესებულნი არიან სამსახურით,   

                     თუმცა არ ეძებენ)   

  

                        32%-არააქტიური შრომითი რესურსი  

                    (მოიცავს სტუდენტებს, დიასახლისებს,  

                    პენსიონერებს და ა.შ., რომლებიც არ არიან                   

                    დაინტერესებულნი სამსახურის ძებნით)  















დემოკრატია და რეფორმები 

























არჩევნები 































მიმდინარე მოვლენები 



























საგარეო ურთიერთობები 

















მედია 

















დემოგრაფია 












