შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2–ის“ დაკვეთით, კომპანია GFK Customs Research LLC -ის
მიერ ხორციელდება 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა.
მაუწყებელი აქვეყნებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ინფორმაციას საზოგადოებრივი
აზრის კვლევასთან დაკავშირებით:

საქართველოს ორგანული კანონის ”საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” 50–ე მუხლის მე–5
პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია








დამკვეთი (სახელწოდება და იურიდიული მისამართი)– შპს „სამაუწყებლო კომპანია
რუსთავი 2", სანდრო ეულის 5ა, თბილისი, საქართველო
გამოკითხვა ფასიანია თუ უფასო – ფასიანი
ორგანიზაცია, რომელმაც ჩაატარა გამოკითხვა (სახელწოდება საჯარო ან საარჩევნო
რეგისტრაციის მიხედვით და იურიდიული მისამართი)- GFK Customs Research, LLC
მისამართი: 200 Liberty Street, New York, NY, 10281, Tel. +1 212-240-5408
გამოკითხვის თარიღი – 12-25 სექტემბერი 2016
გამოკითხვის მეთოდი - პირდაპირი გამოკითხვის გზით
გამოკითხვაში გამოყენებული კითხვების ზუსტი ფორმულირება –

• როგორ ფიქრობთ, მოვლენები საქართველოში ვითარდება სწორი თუ არასწორი მიმართულებით?
• ყველა იმ საკითხებიდან რომელიც დღეს გამოწვევის სახით დგას საქართველოში რომელი არის
ყველაზე მნიშვნელოვანი?
• იმის და მიუხედავად აპირებთ წახვიდეთ ხმის მისაცემად თუ არა, იცით თუ არა სად იქნება
თქვენი საარჩევნო უბანი აღნიშნული არჩევნების დროს?
• რამდენადაც ეს პირადად გეხებათ, ჩამოთვლილი დებულებებიდან ყველაზე მეტად რომელი
მიესადაგება თქვენს ქმედებას ამ არჩევნებზე?
• ჩამოთვლილი მიზეზებიდან რომელი უკეთ აღწერს თუ რატომ არ მიიღებთ (ან ეჭვობთ რომ არ
მიიღებთ) მონაწილეობას არჩევნებში? თუ ეს რაიმე სხვა მიზეზითაა განპირობებული?
• როგორ ფიქრობთ როდისთვის მიიღებთ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ მიიღებთ თუ არა
მონაწილეობას არჩევნებში - ეს იქნება არჩევნების დღემდე რამდენიმე დღით ადრე თუ არჩევნების
დღეს?
• როდის მიიღეთ გადაწყვეტილება რომ მიგეღოთ მონაწილეობა არჩევნებში - ეს იყო სანამ
საარჩევნო კამპანია დაიწყებოდა, საარჩევნო კამპანიის დასაწყისში, საარჩევნო კამპანიის დაწყებიდან
რამდენიმე კვირის შემდეგ, თუ წინა კვირის განმავლობაში?
• დავუშვათ მიდიხართ და ხმას აძლევთ რომელიმე პარტიას ან საარჩევნო ბლოკს 8 ოქტომბრის
არჩევნებზე. ჩამოთვლილთაგან, სავარაუდოდ რომელ პარტიას უფრო მისცემდით ხმას?
• ამ ჩამონათვალიდან რომელია ის პარტია რომელსაც უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ რომ არ მისცემთ
ხმას 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე?
• რამდენად მოსალოდნელია, რომ დღევანდელი დღიდან არჩევნების დღემდე შეიცვალოთ
გადაწყვეტილება და ხმა მისცეთ სხვა პარტიას? როგორ თვლით ძალიან მოსალოდნელია,
მეტნაკლებად მოსალოდნელია, არც ისე მოსალოდნელია თუ საერთოდ არ არის მოსალოდნელი?
• რა არის თქვენი მეორე არჩევანი?
• რატომ აირჩიეთ ეს პარტია?

• იმისდა მიუხედავად მიიღებთ თუ არა თქვენ მონაწილეობას არჩევნებში, რომელი პარტია
გთავაზობთ საუკეთესო გამოსავალს საქართველოში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად?
• მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში 2012 წელს?
• რომელ პარტიას მიეცით ხმა 2012 წლის არჩევნებზე?
• თქვენი აზრით
2012 წლის არჩევნები იყო სამართლიანი, უფრო სამართლიანი ვიდრე
არასამართლიანი, უფრო არასამართლიანი ვიდრე სამართლიანი თუ არასამართლიანი?
• რაც შეეხება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს, თვლით, რომ ეს არჩევნები იქნება სამართლიანი,
უფრო სამართლიანი ვიდრე არასამართლიანი, უფრო არასამართლიანი ვიდრე სამართლიანი თუ
არასამართლიანი?
• საერთო ჯამში, თქვენ თვლით რომ საარჩევნო კამპანიას უთმობთ დიდ ყურადღებას, მცირე
ყურადღებას თუ საერთოდ არ უთმობთ ყურადღებას?
• თუ საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება შემდეგ კვირას ვის მისცემდით ხმას?
• როგორ ფიქრობთ, დღევანდელი ხელისუფლების საქმიანობას ძალიან ეთანხმებით, მეტნაკლებად ეთანხმებით, მეტ–ნაკლებად არ ეთანხმებით თუ ძალიან არ ეთანხმებით?
• გსმენიათ თუ არა რუსთავი 2 –ის მესაკუთრეობაზე მიმდინარე სასამართლო პროცესის შესახებ?
• ადამიანების ნაწილი ფიქრობს რომ ეს მიმდინარე სასამართლო პროცესი არის კერძო დავა და არ
არის მოტივირებული პოლიტიკურად ხოლო ნაწილი ფიქრობს რომ პროცესი პოლიტიკურად
მოტივირებულია და წარმოადგენს
დარტყმას თავისუფალ მედიაზე ქვემოთ ჩამოთვლილი
პოზიციიდან რომელია ყველაზე ახლოს თქვენს პოზიციასთან?



შესაძლო ცდომილების ფარგლები – შესაძლო ცდომილება +/–2.1%.

საქართველოს ორგანული კანონის ”საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” 51-ე მუხლის მე-11
პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნები
ვ.ა) ორგანიზაცია, რომელმაც ჩაატარა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა– GFK Customs Research,
LLC
ვ.ბ) საზოგადოებრივი აზრის კვლევის დამკვეთი ან დამფინანსებელი– შპს “სამაუწყებლო
კომპანია რუსთავი 2"
ვ.გ) კვლევაში გამოყენებული კითხვების ზუსტი ფორმულირება და თანამიმდევრობა იხილეთ ზემოთ.
ვ.დ) საველე კვლევის ჩატარების დრო -12-25 სექტემბერი, 2016
ვ.ე) გამოკითხულთა რაოდენობა და შერჩევის მეთოდი – გამოიკითხა 2200 სრულწლოვანი
მოქალაქე, რომელსაც ხმის მიცემის უფლება გააჩნია. გამოყენებული იყო საქართველოს
მოსახლეობის ალბათობით ნიმუში, რომელიც მიზნად ისახავს ასახოს საქართველოს
მოსახლეობის მთელი სპექტრი. გამოკითხულთა შერჩევა ემყარებოდა შემთხვევითობის
პრინციპს. ყველა რესპონდენტთაგან, რომელთაც შესთავაზეს გამოკითხვაში მონაწილეობის
მიღება, 79% დათანხმდა გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებას და შეავსო კითხვარი.
ვ.ვ) რა არეალში ან რა კატეგორიის ადამიანებში ჩატარდა შერჩევა - კვლევა ჩატარდა ხმის
მიცემის უფლების მქონე ადამიანთა შორის (ამომრჩევლები), გამოკითხვა ჩატარდა
შემთხვევითობის პრინციპით, საქართველოს მასშტაბით.
ვ.ზ) ეფუძნება თუ არა კვლევა ყველა გამოკითხულის აზრს - შედეგები ემყარება
ამომრჩეველთა პასუხებს კითხვარებზე, რომელიც გამიზნულია ასახოს გამოკითხვაში

მონაწილე თითოეული ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანი კონკრეტულ საკითხზე.
ყველა
ვ.თ) იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც უარი განაცხადეს კვლევაში მონაწილეობაზე,
არ გასცეს კითხვას პასუხი ან რომელთა გამოკითხვაც ვერ მოხერხდა - 21%.
ვ.ი) შერჩევის ზომა -იხ. ზემოთ
ვ.კ) ცდომილების ფარგლები - + / - 2.1%
ვ.ლ) ინფორმაცია სხვა ნებისმიერი ფაქტორის შესახებ, რომელმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი
გავლენა მოახდინა შედეგებზე გამოყენებულ იქნა კვლევის მონაცემების კორექტირება დემინგის განმეორებითი
პროპორციული ალგორითმის გამოყენებით, იმისთვის, რომ წარმოდგენილი ყოფილიყო
საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის დემოგრაფიული მონაცემები- ასაკი, სქესი,
განათლების დონე, დასახლების ტიპი და რეგიონი ისე, რომ საბოლოო შედეგი ასახავდეს
საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის გადანაწილებას ამ მონაცემებით, ბოლო აღწერის
შესაბამისად.

