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ლორა თორნტონი - NDI საქართველო
კობა თურმანიძე – CRRC საქართველო



რატომ ვატარებთ კვლევებს?

რათა ხელი შევუწყოთ ისეთი პოლიტიკისა და მმართველობის 
ჩამოყალიბებას, რომელიც უფრო მეტად იქნება მორგებული 
მოსახლეობის საჭიროებებზე;

რათა დავეხმაროთ დაინტერესებულ მხარეებს ამოიცნონ და 
იზრუნონ მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე;

 პოლიტიკური სფეროს წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ 
კვლევებიდან მიღებული ინფორმაცია ეხმარება მათ 
საქმიანობას და გამოთქვამენ სურვილს, კვლავაც 
გაგრძელდეს მსგავსი კვლევები;

 ინკლუზიური პროცესი: კვლევის კითხვარი შემუშავებულ 
იქნა პარტიებთან, ხელისუფლებასთან და სამოქალაქო 
საზოგადოების ლიდერებთან კონსულტაციის შედეგად. 



ინფორმაცია კვლევის შესახებ

საველე სამუშაოების თარიღები : თებერვალი 23 – მარტი 14, 
2016

3,900 დასრულებული ინტერვიუ

წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით. ამასთან, 
დამატებით წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, 
ქალაქის და სოფლის ტიპის დასახლებებში, ეროვნული 
უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში 

საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 1,6% 



მეთოდოლოგია

შერჩევა

 NDI და CRRC კვლევაში იყენებს სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევის 

მეთოდს 

 სტრატიფიცირება – მოსახლეობის დაყოფა შედარებით ჰომოგენურ ჯგუფებად

 კლასტერინგი – თითოეული ჯგუფიდან (სტრატა) პატარა გეოგრაფიული 

არეალების შემთხვევითი შერჩევა 

 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, სამიდან რომელიმე 

ენაზე: ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული 





ქვეყნის მიმართულება და
ეროვნული საკითხები
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ეკონომიკური მდგომარეობა
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საგარეო პოლიტიკა









2015 წლის 15 დეკემბერს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა დადებითი ანგარიში 
საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმასთან 

დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით. 
ამ ანგარიშის თანახმად საქართველოს მოქალაქეები 2016 წლის შუა პერიოდიდან 

შეძლებენ უვიზოდ მიმოსვლას. იცოდით თუ არა ამის შესახებ? (q20)
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დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით. 
ამ ანგარიშის თანახმად საქართველოს მოქალაქეები 2016 წლის შუა პერიოდიდან 

შეძლებენ უვიზოდ მიმოსვლას. იცოდით თუ არა ამის შესახებ?
(q20 X დასახლების მიხედვით)
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ამ ანგარიშის თანახმად საქართველოს მოქალაქეები 2016 წლის შუა პერიოდიდან 

შეძლებენ უვიზოდ მიმოსვლას.
უჭერთ თუ არ უჭერთ მხარს ამ გადაწყვეტილებას? (q21)
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