2019

2021

1

გამოკვლევის მოკლე აღწერილობა
სა ართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაეროს ალთა ორგანიზაციის
ტე ნიკური და ფინანსური
მხარდა ერით მომხმარებელთა კმა ოფილების გამოკვლევა აატარა რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ინფორმაციის
წარმოებისა და გავრცელების საკითხებზე მომხმარებელთა განწ ობების შესწავლა სა სტატის მუშაობის ხარისხის
შეფასება და მომხმარებელთა მომსახურების გაუმ ობესება
გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა ასევე მომხმარებლებთან კომუნიკაციაში სა სტატის ძლიერი და სუსტი მხარეების
გამოვლენა და მათ სა იროებებზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების თვალსაზრისით
სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვა
გამოკვლევა განხორციელდა საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო რა ტიკის გათვალისწინებით გაეროს1 და
მსოფლიო ბანკის2 მიერ შემოთავაზებული მეთოდოლოგიების შესაბამისად
გამოკვლევა ატარდა რაოდენობრივი მეთოდით ხოლო გენდერული სტატისტიკის მომხმარებელთა კმა ოფილების
შეფასება ასევე განხორციელდა თვისებრივი მეთოდით

2021

გამოკვლევა ატარდა
წლის ნოემბერ დეკემბერში და მოიცვა ველა ინსტიტუციური სე ტორი რაოდენობრივ
გამოკითხვას ე ვემდებარებოდა წლის და უფროსი ასაკის
მდე რეს ონდენტი

1

მომხმარებელთა სქესი

მომხმარებელთა განაწილება
სქესის მიხედვით
2%
41%

57%

2021

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით სტატისტიკური ინფორმაციის ა ტიურ მომხმარებელთა
როცენტს წარმოადგენენ ალები ხოლო
როცენტს კაცები
2

მომხმარებელთა ასაკი

მომხმარებელთა განაწილება
ასაკის მიხედვით
65 და
მეტი

4%
20%

45-64

23%

35-44

43%

25-34
15-24

2021

მონაცემი
არ არის

8%
2%
50%

ა ტიურ მომხმარებელთა უმეტესი ნაწილი
დან
წლამდე ასაკში იმ ოფება მათი წილი
მომხმარებებელთა საერთო რაოდენობის
როცენტს შეადგენს
წლის ასაკის
მომხმარებლები სტრუ ტურაში
როცენტიანი წილით არიან წარმოდგენილები მათ
როცენტული უნ ტით ამორ ებიან
წლის ასაკის მომხმარებლები ხოლო
წლისა
და უფროსი ასაკის მომხმარებლები
როცენტიანი წილით არიან წარმოდგენილები

3

მომხმარებელთა სქესი
და ასაკი

მომხმარებელთა განაწილება
ასაკისა და სქესის მიხედვით
65 და
მეტი

28%
55%

45-64
35-44

2021

52%
64%

15-24

50%

2%

43%

47%

25-34
მონაცემი
არ არის

6%

67%

35%

63%

37%

13%

38%

1%
1%

100%

ინფორმაციის მოხმარების მიხედვით
და
წლის ასაკობრივ გუფებში
არბობენ ალები ხოლო
და
წლისა და უფროსი ასაკის მომხმარებლებში
უმეტესობას კაცები წარმოადგნენ
4

მომხმარებელთა
დასაქმების სფერო

მომხმარებელთა განაწილება
საქმიანობის სფეროების მიხედვით
ადგილობრივი
მმართველობა/თვითმმართველობა
2%
მონაცემი არ არის
2%

საერთაშორისო და
უცხოური ორგანიზაცია
5%
ფიზიკური პირი
6%
არასამთავრობო სექტორი
6%

ბიზნეს სექტორი
35%

მედია
7%

სასწავლო/სამეცნიერო
დაწესებულება

სახელმწიფო
სექტორი
15%

10%

2021

კვლევითი, საკონსულტაციო
(Thi nk tank) ორგანიზაცია
12%

35%

15%

12%

10%

7%

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით გამოვლინდა
სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა სა მიანობის
სფეროს ხუთი ძირითადი გუფი მომხმარებელთა
როცენტი წარმოადგენს ბიზნეს სე ტორს სახელმწიფო
სე ტორშია დასა მებული
როცენტი
როცენტს
წარმოადგენს კვლევითი საკონსულტაციო
ორგანიზაცია სასწავლო სამეცნიერო დაწესებულებებს
წარმოადგენს მომხმარებელთა
როცენტი ხოლო მედიის
წარმომადგენლების წილი შეადგენს
როცენტს

6%

6%

5%

2%

2%

5

მომხმარებელთა
დასაქმების სფერო

მომხმარებელთა განაწილება სქესისა და
საქმიანობის სფეროების მიხედვით
100%

3%

1%

53%

33%

45%

33%

2%
45%

19%

31%

7%
40%

38%

40%

62%

60%

81%
65%
44%

სახელმწიფო
სე ტორი

2021

ბიზნეს
სე ტორი

55%

53%

სასწავლო/
სამეცნიერო
დაწესებულება

ადგილობრივი
მმართველობა/
თვითმმართველობა

69%

67%

53%

მედია

არასამთავრობო
სე ტორი

საერთაშორისო და
კვლევითი,
უცხოური
საკონსულტაციო
ორგანიზაცია
(Thi nk tank)
ორგანიზაცია

მონაცემი
არ არის

ფიზიკური ირი

სა მიანობის უმეტესი სფეროს მიხედვით სტატისტიკური ინფორმაციის
მომხმარებელთა უმრავლესობას ალები წარმოადგენენ თუმცა ბიზნესს სე ტორში
კაცები ა არბებენ ალებს

6

ინფორმაციის
გამოყენების სიხშირე

ყოველდღიური სიხშირით
ინფორმაციის გამოყენების სტრუქტურა
ადგილობრივი
მმართველობა
თვითმმართველობა

საერთაშორისო და
უცხოური ორგანიზაცია
სასწავლო სამეცნიერო
დაწესებულება

6%

3%

სახელმწიფო სე ტორი

8%

31%

კვლევითი საკონსულტაციო
ორგანიზაცია

14%

ბიზნეს სე ტორი
22%

2021

მედია
17%

31%

22%

17%

14%

8%

ინფორმაციის გამო ენების სიხშირის მიხედვით გამოკვლევის
შედეგების გაანალიზებისას ირკვევა რომ ოველდღიური
სიხშირით სტატისტიკურ ინფორმაციას ველაზე მეტად
სახელმწიფო სე ტორის
ბიზნეს სე ტორის
მედიის
და კვლევითი საკონსულტაციო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები ი ენებენ

6%

3%

7

საქსტატის ვებ-გვერდზე
ვიზიტის მიზანი

საქსტატის ვებ-გვერდზე ვიზიტის
მიზანი
გამოკვლევის შედეგების მიხედვით სა სტატის ვებ გვერდზე ვიზიტის ძირითად
მიზანს სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა უმეტესობისათვის
წარმოადგენდა მონაცემთა ბაზების გამო ენება ცხრილებისა და ვიზუალური
მასალის მოსამზადებლად სტატისტიკური ცხრილებისა და უბლიკაციების
გამო ენება ასევე ინფორმაციის მიღება ხელმისაწვდომი მონაცემების შესახებ
69%
.

.

67%

,
.

47%

,

2021

,

.

80%

8

ხშირად მოთხოვნადი
ინფორმაცია

ხშირად მოთხოვნადი ინფორმაცია

2021

გამოკვლევის შედეგად მიღებულ ი ნა ინფორმაცია ველაზე
ხშირად მოთხოვნადი და მოხმარებადი მონაცემების შესახებ
ვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ინფორმაცია ტო
ათეულის შესახებ სფეროების მიხედვით

1

ბიზნეს სე ტორი

6

ეროვნული ანგარიშები მშ

ეკონომიკური ზრდა

2

მოსახლეობა და დემოგრაფია

7

ფასების სტატისტიკა ინფლაცია

3

დასა მება და ხელფასები

8

ტურიზმის სტატისტიკა

4

ცხოვრების დონე სიღარიბე საარსებო მინიმუმი

9

რეგიონული სტატისტიკა

5

საგარეო ვა რობა

10 ბიზნეს რეგისტრი

9

მონაცემთა ხარისხის
შეფასება

საქსტატის ინფორმაციის ხარისხის
შეფასება მომხმარებელთა მხრიდან
დაბალი
მი ირს ასუხის გაცემა

ძალიან დაბალი
1%

2%

4%

მაღალი

45%
ძალიან მაღალი

23%

საშუალო

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით მომხმარებელთა
როცენტი მაღალ შეფასებას აძლევს სა სტატის მიერ წარმოებულ
სტატისტიკურ ინფორმაციას
როცენტი ფი რობს რომ სა სტატის
ინფორმაცია საშუალო ხარისხისაა ხოლო
როცენტი დაბალ
შეფასებას აძლევს სა სტატის მიერ წარმოებულ მონაცემებს

2021

25%

10

მეთოდოლოგიაზე
ხელმისაწვდომობა

მეთოდოლოგიაზე ხელმისაწვდომობა
დაბალი

4%

მი ირს ასუხის გაცემა

12%

ძალიან დაბალი
1%
მაღალი

34%
საშუალო

22%

2021

ძალიან მაღალი
27%

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით მომხმარებელთა
როცენტი
მეთოდოლოგიაზე ხელმისაწვდომობას მაღალ შეფასებას აძლევს
როცენტი კი საშუალო შეფასებას

11

სანდოობა

ინფორმაციის სანდოობა
დაბალი
მი ირს ასუხის გაცემა

5%

4%

ძალიან დაბალი
1%

მაღალი

43%
ძალიან მაღალი

23%

2021

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით მომხმარებელთა
როცენტი
სა სტატის მიერ წარმოებულ ინფორმაციას მაღალი სანდოობით
ახასიათებს
როცენტი მიი ნევს რომ ინფორმაციის სანდოობა
საშუალო ხარისხისაა
საშუალო
24%

12

სარგებლიანობა

ინფორმაციის სარგებლიანობა
დაბალი
მი ირს ასუხის გაცემა

2%

2%

ძალიან დაბალი
1%

საშუალო

16%

მაღალი

49%

ძალიან მაღალი

2021

30%

მომხმარებელთა აბსოლუტური უმრავლესობა
როცენტი
სა სტატის ინფორმაცის სარგებლიანობას მაღალ შეფასებას
აძლევს ხოლო
როცენტის აზრით ინფორმაციის
სარგებლიანობა საშუალო დონეზეა

13

ვიზუალური მხარე

გამოქვეყნებული ინფორმაციის
ვიზუალური მხარე
დაბალი

4%

მი ირს ასუხის გაცემა

7%

ძალიან დაბალი
1%

მაღალი

41%

საშუალო

22%

ძალიან მაღალი

2021

25%

მომხმარებელთა
როცენტის შეფასებით გამო ვე ნებული
ინფორმაციის ვიზუალური მხარე მაღალი ხარისხისაა ხოლო
როცენტი საშუალო შეფასებით ახასიათებს

14

ინფორმაციის მიღების
დრო

ინფორმაციის მიღების დრო
დაბალი
მი ირს ასუხის გაცემა

3%

ძალიან დაბალი
1%

ძალიან მაღალი
38%

საშუალო

18%

მაღალი
37%

2021

3%

მომხმარებელთა უმრავლესობა
როცენტი თვლის რომ
სა სტატიდან ინფორმაციის მიღება მაღალი ო ერატიულობით
ხასიათდება ხოლო
როცენტი მიი ნევს რომ ინფორმაციის
მიღების დრო საშუალო ხანგრძლივობისაა

15

ინფორმაციის მიღების
წყარო

საქსტატის საქმიანობის შესახებ
ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყაროები
სხვა წ აროები

სა სტატის ვებ გვერდი

25%

37%

სა სტატის სოციალური
მედიის არხები

7%

სა სტატის მიერ
გავრცელებული
რეს რელიზები

8%

2021

სა სტატის
თანამშრომლები
11%

სა სტატის მიერ გამოცემული
უბლიკაციები

11%

რაც შეეხება სა სტატის სა მიანობისა და მის მიერ წარმოებული მონაცემების შესახებ
ინფორმაციის მიღების ძირითად წ აროებს მომხმარებელთა
როცენტი ინფორმაციას იღებდა
სა სტატის ვებ გვერდიდან
როცენტი სა სტატის მიერ გამოცემული უბლიკაციებიდან
მომხმარებელთა
როცენტი უშუალოდ სა სტატის თანამშრომლებიდან
როცენტი
სა სტატის მიერ გავრცელებული რეს რელიზებდან
როცენტი სოციალური მედიის არხების
მეშვეობით ხოლო
როცენტი სხვა წ აროებიდან

16

მომხმარებელთა
კმაყოფილების ხარისხი

მომხმარებელთა კმაყოფილების
ხარისხი
ძალიან უკმა ოფილო

1%

უკმა ოფილო

1%

ძალიან კმა ოფილი

50%

საშუალოდ კმა ოფილი

17%

საშუალოზე მეტად
კმა ოფილი

2021

31%

როგორც გრაფიკიდან ანს მომხმარებელთა აბსოლუტურმა
უმრავლესობამ
როცენტი გამოხატა კმა ოფილება სა სტატის
მიერ ინფორმაციის გავრცელების საშუალებებსა და გაწეულ
მომსახურებასთან დაკავშირებით

17

მომხმარებელთა
კმაყოფილების ხარისხი

მომხმარებელთა კმაყოფილების ხარისხი საქსტატის მიერ
ინფორმაციის გავრცელების საშუალებებთან და გაწეულ
მომსახურებასთან დაკავშირებით
სა სტატის მიერ ინფორმაციის გავრცელების საშუალებებსა და გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებით
მომხმარებლის კმა ოფილების დონეს უფრო დეტალურად აღწერს მომდევნო გრაფიკი სადაც
წარმოდგენილია მომხმარებელთა კმა ოფილების ხარისხი ინფორმაციის გავრცელების ცალკეული
საშუალებებისა და გაწეული მომსახურების მიხედვით

60

ძალიან კმაყოფილი
საშუალოზე მეტად
კმაყოფილი

50

საშუალოდ კმაყოფილი

40

უკმაყოფილო
ძალიან უკმაყოფილო

30
20
10
0

პრეს რელიზები

2021

სა სტატის
ვებ გვერდი

თემატური
სტატისტიკური
ვიდეო რგოლები
სემინარები და
ცხრილები
და GI ანიმაციები
საკონსულტაციო
შეხვედრები
პრეს
სტატისტიკური
სოციალური
ინფოგრაფიკები
კონფერენციები
პუბლიკაციები
მედია

IS ის
პორტალი

მეთოდოლოგიური
განმარტებები და
მეტა მონაცემები
ანდროიდ და
I S აპლიკაცია

ელ ფოსტა
და ცხელი ხაზი

თემატური
სტატისტიკური
პორტალები

მონაცემთა ბაზები

ვებ გვერდის
საშუალებით
სტატისტიკური
ინფორმაციის
სიახლეების
გამო ერის სერვისი

როგორც გრაფიკიდან ანს ველაზე მეტად მომხმარებელი კმა ოფილია სა სტატის ვებ გვერდით და მისი
მეშვეობით სტატისტიკური ინფორმაციის სიახლეების გამოწერის სერვისით

18

სტატისტიკური
პორტალები

სტატისტიკური პორტალებით
კმაყოფილების დონე

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლების აბსოლუტური უმრავლესობა
როცენტი
მაღალ შეფასებას აძლევს ორტალს სტატისტიკა ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
როცენტი დემოგრაფიულ ორტალს
ხოლო
როცენტი ონლაინ ბიზნესს რეგისტრს

60

ძალიან კმაყოფილი
საშუალოზე მეტად კმაყოფილი

50

საშუალოდ კმაყოფილი
უკმაყოფილო

40

ძალიან უკმაყოფილო
მიჭირს პასუხის გაცემა

30
20
10

2021

0

გენდერული
სტატისტიკის
პორტალი
ბიზნეს რეგისტრი

დემოგრაფიული
პორტალი
GIS ანალიზი

პერსონალური ინფლაციის
კალკულატორი

ეროვნული ანგარიშების
პორტალი

საგარეო ვაჭრობის
პორტალი

რეგიონალური სტატისტიკის
პორტალი

სფი
კალკულატორი

პორტალი
„სტატისტიკა ბავშვებისა
და მოზარდებისთვის“

ხელფასების
კალკულატორი
ფასების
კალეიდოსკოპი

საერთაშორისო
შედარებების
პორტალი
გადასახადების
კალკულატორი

19

სტატისტიკური პორტალები

სტატისტიკური პორტალები

გამოკვლევის შედეგად მიღებულ ი ნა ინფორმაცია ველაზე ხშირად
მოთხოვნადი და მოხმარებადი ორტალების შესახებ ვემოთ მოცემულ ცხრილში
წარმოდგენილია ინფორმაცია ტო ათეული ორტალის შესახებ

ბიზნეს რეგისტრი
დემოგრაფიული ორტალი

2021

საგარეო ვა რობის ორტალი

გენდერული სტატისტიკის ორტალი
ორტალი სტატისტიკა ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
ანალიზი

ეროვნული ანგარიშების ორტალი

საერთაშორისო შედარებების ორტალი

ხელფასების კალკულატორი

რეგიონალური სტატისტიკის ორტალი

20

დამოუკიდებლობის
ხარისხი

საქსტატის დამოუკიდებლობის ხარისხი
დაბალი
4%

მი ირს ასუხის გაცემა

17%

2021

საშუალო
20%

ძალიან დაბალი
1%
მაღალი
36%

ძალიან მაღალი
22%

მომხმარებელთა
როცენტი მიი ნევს რომ სა სტატი
დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით სარგებლობს ხოლო
როცენტი ფი რობს რომ უწ ების დამოუკიდებლობის ხარისხი
საშუალოა

21

კადრების
კომპეტენტურობა

კადრების კომპეტენტურობა
დაბალი
1%
მი ირს ასუხის გაცემა

10%

ძალიან დაბალი
1%
მაღალი
41%

საშუალო
11%

2021

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით მომხმარებელთა
როცენტი
სა სტატის კადრების კომ ეტენტურობას მაღალ დონეზე აფასებს
როცენტი თვლის რომ საშუალო დონისაა ხოლო
როცენტი
დაბალ შეფასებას აძლევს

ძალიან მაღალი
36%

22

სიახლეებზე ორიენტირება

სიახლეებზე ორიენტირება

დაბალი
4%

მი ირს ასუხის გაცემა

20%

ძალიან დაბალი
1%
მაღალი
30%

სიახლეებზე ორიენტირების თვალსაზრისით მომხმარებლების
როცენტი სა სტატს საკმაოდ მაღალ შეფასებას აძლევს ხოლო
როცენტი ამ მიმართულებას საშუალოდ აფასებს

2021

საშუალო
21%

ძალიან მაღალი
24%

23

კომუნიკაციის ხარისხი

კომუნიკაციის ხარისხი
დაბალი
2%

მი ირს ასუხის გაცემა

6%

საშუალო
13%

ძალიან დაბალი
1%
მაღალი
40%

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით მომხმარებელთა
როცენტი
თვლის რომ სა სტატის კომუნიკაციის ხარისხი მაღალია ხოლო
როცენტი საშუალო შეფასებას აძლევს

2021

ძალიან მაღალი
38%

24

კონფიდენციალურობის დაცვა

კონფიდენციალურობის დაცვა

საშუალო
7%

ძალიან დაბალი
1%
მაღალი
33%

მი ირს ასუხის გაცემა

27%

2021

ძალიან მაღალი
32%

მომხმარებელთა უმრავლესობა
როცენტი მიი ნევს რომ
სა სტატის მხრიდან ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის
ხარისხი მაღალია

25

გასული 1 წლის შეფასება

გასული 1 წლის განმავლობაში საქსტატის
მუშაობის ხარისხის შეფასება
გამოკვლევამ შესაძლებელი გახადა შეფასებული ო
მომხმარებელთა სხვადასხვა კატეგორიის შეხედულება გასული
თვის განმავლობაში სა სტატის მიერ განხორციელებული
ა ტივობების შესახებ
მი ირს ასუხის გაცემა

19%

2021

არ შეცვლილა
19%

ძალიან გაუმ ობესდა
19%

გაუმ ობესდა

43%

მომხმარებელთა
როცენტის შეფასებით გასული თვის
განმავლობაში სა სტატის მუშაობის ხარისხი გაუმ ობესდა ხოლო
როცენტი თვლის რომ არ შეცვლილა
26

სახელმწიფო სექტორი

სახელმწიფო სექტორის შეხედულება
საქსტატის შესახებ
მი ირს ასუხის გაცემა

12%

გაუმ ობესდა

45%
არ შეცვლილა
21%

2021

ძალიან გაუმ ობესდა
22%

სახელმწიფო სე ტორში დასა მებულ მომხმარებელთა
როცენტი
თვლის რომ სა სტატის მუშაობის ხარისხი გაუმ ობესდა ხოლო
როცენტის აზრით არ შეცვლილა
27

ბიზნეს სექტორი

ბიზნეს სექტორის შეხედულება
საქსტატის შესახებ
მი ირს ასუხის გაცემა

11%

არ შეცვლილა
19%

გაუმ ობესდა
45%

2021

ბიზნეს სე ტორის წარმომადგენელთა
როცენტის აზრით
სა სტატის მუშაობის ხარისხი გაუმ ობესდა
როცენტი ფი რობს
რომ არ შეცვლილა

ძალიან გაუმ ობესდა
26%

28

მედია

მედიის შეხედულება საქსტატის
შესახებ
მი ირს ასუხის გაცემა

6%

გაუმ ობესდა
52%

არ შეცვლილა
18%

2021

მედიის წარმომადგენლების აბსოლუტური უმრავლესობა
როცენტი მიი ნევს რომ ბოლო თვის განმავლობაში სა სტატის
მუშაობის ხარისხი გაუმ ობესდა ხოლო
როცენტი ფი რობს რომ
არ შეცვლილა

ძალიან გაუმ ობესდა
24%
29

ადგილობრივი მმართველობა
და თვითმმართველობა

ადგილობრივი მმართველობისა და
თვითმმართველობის შეხედულება
საქსტატის შესახებ
არ შეცვლილა
20%

გაუმ ობესდა
40%

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით ადგილობრივ მმართველობაში
და თვითმმართველობაში დასა მებულთა
როცენტი თვლის
რომ სა სტატის მუშაობის ხარისხი გაუმ ობესდა

2021

ძალიან გაუმ ობესდა
40%
30

არასამთავრობო
სექტორი

არასამთავრობო სექტორის
შეხედულება საქსტატის შესახებ
მი ირს ასუხის გაცემა

17%

გაუმ ობესდა
45%

არ შეცვლილა
17%

2021

ძალიან გაუმ ობესდა
21%

არასამთავრობო სე ტორში დასა მებულ მომხმარებელთა
როცენტი მიი ნევს რომ ბოლო თვის განმავლობაში სა სტატის
მუშაობის ხარისხი გაუმ ობესდა ხოლო
როცენტი ფი რობს რომ
არ შეცვლილა

31

სასწავლო/სამეცნიერო
დაწესებულებები

სასწავლო/სამეცნიერო
დაწესებულებების შეხედულება
საქსტატის შესახებ
მი ირს ასუხის გაცემა

13%

გაუმ ობესდა
40%

არ შეცვლილა
13%

2021

ძალიან გაუმ ობესდა
35%

სასწავლო სამეცნიერო დაწესებულებების წარმომადგენელთა
როცენტი თვლის რომ სა სტატის მუშაობის ხარისხი გაუმ ობესდა
ხოლო
როცენტის აზრით არ შეცვლილა

32

საერთაშორისო და უცხოური
ორგანიზაციები

საერთაშორისო და უცხოური
ორგანიზაციების შეხედულება
საქსტატის შესახებ
მი ირს ასუხის გაცემა

8%

2021

არ შეცვლილა
18%

ძალიან გაუმ ობესდა
33%

გაუმ ობესდა
42%

საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებში დასა მებულთა
როცენტი მიი ნევს რომ ბოლო თვის განმავლობაში სა სტატის
მუშაობის ხარისხი გაუმ ობესდა ხოლო
როცენტი ფი რობს რომ
არ შეცვლილა

33

კვლევითი, საკონსულტაციო
(Think tank) ორგანიზაციები

კვლევითი, საკონსულტაციო (Think tank)
ორგანიზაციების შეხედულება საქსტატის
შესახებ
გაუარესდა
2%
მი ირს ასუხის გაცემა

16%

2021

არ შეცვლილა
19%

გაუმ ობესდა
36%

კვლევითი საკონსულტაციო
ორგანიზაციებში
დასა მებულთა
როცენტი მიი ნევს რომ ბოლო თვის
განმავლობაში სა სტატის მუშაობის ხარისხი გაუმ ობესდა ხოლო
როცენტი ფი რობს რომ არ შეცვლილა

ძალიან გაუმ ობესდა
28%
34

გენდერული სტატისტიკის
გამოყენების მიზნები

გენდერული სტატისტიკის
გამოყენების მიზნები

გამოკვლევის ფარგლებში შეგროვდა დეტალური ინფორმაცია
გენდერული სტატისტიკის შესახებ კერძოდ გენდერული სტატისტიკის
გამო ენების მიზნის როდუ ტებით სარგებლობის სიხშირისა და
გენდერული სტატისტიკის როდუ ტებით კმა ოფილების შესახებ
ასევე მომხმარებელს საშუალება ონდა შეეფასებინა სტატისტიკური
უბლიკაცია ალი და კაცი სა ართველოში და გენდერული
სტატისტიკის ორტალი
60%

60%

59%

40%
26%

25%
9%

2021

ოლიტიკისა და
როგრამების
მონიტორინგი
ან და ფორმულირება

15%

15%
6%

ფინანსური
დაგეგმვა

კანონ როე ტების
მომზადება

3%

გამოკვლევა

ადვოკატირება

საგანმანათლებლო
როე ტები

ბაზრის
ანალიზი

მომხმარებელთა
როცენტი გენდერულ სტატისტიკას
ი ენებს კვლევითი მიზნით
როცენტი ზოგადი
ინფორმაციის მიღებისათვის ხოლო
როცენტი
ანალიზის მიზნით

ზოგადი
ინფორმაციის
მიღება

მედიაში
გამო ენება

სხვა

35

გენდერული სტატისტიკის პროდუქტებით
სარგებლობის სიხშირე

საქსტატის მიერ შეთავაზებული,
გენდერული სტატისტიკის
პროდუქტებით სარგებლობის სიხშირე
60%

წელიწადში რამდენ ერმე
კვარტალში რამდენ ერმე

50%

თვეში რამდენ ერმე
კვირაში რამდენ ერმე

40%

ოველდღიურად

30%
20%
10%

გენდერული სტატისტიკის როდუ ტების სარგებლობის სიხშირის
მიხედვით გამოკვლევის შედეგების გაანალიზებისას ირკვევა რომ
მომხმარებელები გენდერული სტატისტიკის როდუ ტებით ხშირ
შემთხვევაში სარგებლობენ წელიწადში რამდენ ერმე

0%
გენდერული სტატისტიკის
ორტალი

სა სტატის ვებ გვერდზე
არსებული გენდერთან
დაკავშირებული სხვადასხვა
სტატისტიკური ინფორმაცია

2021

ოველწლიური
სტატისტიკური
უბლიკაცია ალი და
კაცი სა ართველოში

მიკრომონაცემები მონაცემთა
ბაზები

ინფოგრაფიკა

სხვა

36

გენდერული სტატისტიკის
პროდუქტების შეფასება

გენდერული სტატისტიკის
პროდუქტების შეფასება
მომხმარებელთა აბსოლუტური უმრავლესობა გენდერული
სტატისტიკის ორტალს სტატისტიკურ უბლიკაციას ალი და
კაცი სა ართველოში და ინფოგრაფიკებს მაღალ შეფასებას
აძლევს
50%

ძალიან კმა ოფილი

40%

საშუალოდ კმა ოფილი

საშუალოზე მეტად კმა ოფილი
უკმა ოფილო

ძალიან უკმა ოფილო

30%
20%
10%

2021

0%

გენდერული სტატისტიკის
ორტალი

ოველწლიური სტატისტიკური
უბლიკაცია ალი და
კაცი სა ართველოში

ინფოგრაფიკა

37

გენდერული სტატისტიკის სხვადასხვა
მონაცემებით სარგებლობის სიხშირე

გენდერული სტატისტიკის სხვადასხვა
მონაცემებით სარგებლობის სიხშირე
მომხმარებელთა უმრავლესობა გენდერული სტატისტიკის
სხვადასხვა მონაცემებით სარგებლობს კვარტალში ან
წელიწადში რამდენ ერმე

60%
50%
40%
30%
20%

წელიწადში რამდენ ერმე

10%

თვეში რამდენ ერმე

კვარტალში რამდენ ერმე
კვირაში რამდენ ერმე
ოველდღიურად

0%

2021

მოსახლეობა

განათლება

ანმრთელობის
დაცვა

შინამეურნეობები

სოციალური
უზრუნველ ოფა

გენდერული
ახელფასო
სხვაობა

დასა მება და
უმუშევრობა

საინფორმაციო
ტე ნლოგიები

შემოსავლები
და ხარ ები

ბიზნეს
სე ტორი

სოფლის
მეურნეობა

ხელისუფლება

სამართალდარღვევები

38

გენდერული სტატისტიკის სხვადასხვა
მონაცემებით კმაყოფილება

გენდერული სტატისტიკის სხვადასხვა
მონაცემებით კმაყოფილება
სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა აბსოლუტური უმრავლესობა
გენდერული სტატისტიკის თით მის ველა მონაცემებს მაღალ შეფასებას
აძლევს თუმცა ა ვე უნდა აღინიშნოს რომ შედარებით დაბალი
შეფასება მიიღო სამმართალდარღვევების განათლებისა და სოციალური
უზრუნველ ოფის სტატისტიკამ
50%
40%
30%
ძალიან კმა ოფილი

20%

საშუალოზე მეტად კმა ოფილი
საშუალოდ კმა ოფილი

10%

უკმა ოფილო

ძალიან უკმა ოფილო

2021

0%
მოსახლეობა

განათლება

ანმრთელობის
დაცვა

შინამეურნეობები

სოციალური
უზრუნველ ოფა

გენდერული
საინფორმაციო
სოფლის
ხელისუფლება
სახელფასო
ტე ნლოგიები
მეურნეობა
სხვაობა
დასა მება
შემოსავლები
ბიზნეს
სამართალდარღვევები
და უმუშევრობა
და ხარ ები
სე ტორი

39

„ქალი და კაცი საქართველოში“
პუბლიკაციის შეფასება

„ქალი და კაცი საქართველოში“
პუბლიკაციის შეფასება
60%
50%
40%
30%

ძალიან მაღალი

20%

მაღალი

საშუალო

10%

დაბალი

ძალიან დაბალი

0%
თემატიკისა და
ინდიკატორების
მრავალფეროვნება

გრაფიკებისა და
დიაგრამების
სიცხადე და განლაგება

2021

ცხრილების სიცხადე
და განლაგება

დროულობა

ინდიკატორების
დეტალიზაციის დონე

მონაცემთა
ანალიზის სიცხადე

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით გენდერული სტატისტიკის მომხმარებლებმა
მაღალი შეფასება მისცეს სტატისტიკურ უბლიკაციას ალი და კაცი
სა ართველოში მათ შორის ველაზე მაღალი შეფასება
როცენტი დაიმსახურა
შემოთავაზებული თემატიკისა და ინდიკატორების მრავალფეროვნებამ

40

გენდერული სტატისტიკის
პორტალის შეფასება

გენდერული სტატისტიკის პორტალის
შეფასება

60%
50%
40%

30%

ძალიან მაღალი

20%

მაღალი

საშუალო

10%

დაბალი

ძალიან დაბალი

0%
თემატიკისა და
ინდიკატორების
მრავალფეროვნება

გრაფიკებისა და
დიაგრამების
სიცხადე და განლაგება

2021

ცხრილების სიცხადე
და განლაგება

დროულობა

ინდიკატორების
დეტალიზაციის დონე

მეტამონაცემების
სიცხადე

ნავიგაციისა და
მონაცემებზე
წვდომის სიმარტივე

გენდერული სტატისტიკის მომხმარებლებმა მაღალი შეფასება მისცეს გენდერული სტატისტიკის
ორტალს მათ შორის ველაზე მაღალი შეფასება
და
როცენტები შესაბამისად დაიმსახურა
დროულობამ მოვლენის მოხდენასა და მასზე მონაცემების ხელმისაწვდომობას შორის არსებული
დროის ხანგრძლივობა და ინდიკატორების დეტალიზაციის დონემ რამდენად არის ორტალზე
მონაცემები წარმოდგენილი მოსახლეობის სხვადასხვა გუფების მიხედვით როგორიცაა ასაკი
ეთნიკური უმცირესობები შშმ ირები და ა შ
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ჩვენ
1

პატივს ვცემთ და ვაფასებთ ჩვენს რესპონდენტებს!

2

ვუსმენთ და ვმუშაობთ ჩვენი მომხმარებლებისათვის!

3

ვართ პროფესიონალების გუნდი!

4

და ლიდერები ჩვენი საქმიანობის სფეროში!
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