
54%
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Եվրոպական
Միություն

Միավորված
ազգերի
կազմակերպություն 

ՆԱՏO
(Հյուսիսատլանտյան դաշինք)

Եվրասիական
տնտեսական
միություն

76%

Հարաբերություններ
չկան / Չգիտեմ

Լավ

Վատ

7%

13%

36%

44%
Դրական

Չեզոք
Բացասական

Տեղյակ չեն կամ երբևէ
չեն լսել ԵՄ-ի մասին

Ազգաբնակչության տարիքի և 
ԵՄ-ի նկատմամբ վերջիններիս 
վերաբերմունքի միջև առկա է կորելյացիա 
(փոխկապակցվածություն). դրական 
ընկալումը տարիքի հետ աննշան նվազում է: 

Տղամարդիկ հակված են ԵՄ-ն ընկալել ավելի 
բացասական կերպով, քան կանայք, իսկ 
կանայք հակված են ունենալու ավելի չեզոք 
դիրքորոշում:

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՀԵՏ 
ԱՍՈՑԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԴՐԱԿԱՆ 
ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԸ 
Տնտեսական բարգավաճում

Աջակցություն

Արժեքներ և մտածելակերպ

Աշխատանքի  և առևտրի 
հնարավորություններ

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՀԵՏ 
ԱՍՈՑԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՉԵԶՈՔ 
ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԸ 
Այլ երկրների հոգատարության պակաս

Տեղեկատվության պակաս

Հետաքրքրվածության պակաս

Բարոյական արժեքների պակաս

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՀԵՏ 
ԱՍՈՑԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 
ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԸ

Վերաբերմունքը Հայաստանի և 
Ռուսաստանի նկատմամբ

Արժեքների պակաս

Ինստիտուտների նկատմամբ 
վստահության բացակայություն

Եսասիրություն

ԵՄ-ի ՀԵՏ ԱՍՈՑԱՑՎՈՂ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

Տնտեսական բարգավաճում

Ազատություն

Մարդու իրավունքներ

ԵՄ վերաբերյալ ընկալումներն առաջին հայացքից

Երկրի պատկերը

Ինչպես կնկարագրեք հարաբերությունները 

ԵՄ-ի ու Ձեր երկրի միջև
Վստահությունը միջազգային հաստատությունների նկատմամբ

Ինչպիսի՞ (դրական, բացասական կամ չեզոք) կարծիք ունեք 
Եվրոպական Միության մասին:

EU NEIGHBOURS
eastԵվրոպական Միության մասին ընկալումները 

Հանրային կարծիքը Հայաստանում

Նախագիծը 
ֆինանսավորվել է 

Եվրոպական 
Միության կողմից:

euneighbours.am
#euneighbours

EU NEIGHBOURS east  
Տարեկան ուսումնասիրություն - Ամբողջական հետազոտություն

Տարեկան ուսումնասիրություն - Հայաստան
Նախագիծն իրականացվում 
է Ecorys-ի գլխավորած 
կոնսորցիումի կողմից:

Տարեկան ուսումնասիրությունն իրականացվել 
է Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելառուսում, 
Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում՝ 
2016 թվականի ապրիլ – հունիս ամիսներին՝ 
6000 դեմ առ դեմ հարցազրույցների միջոցով 
(յուրաքանչյուր երկրում՝ 1000 հարցազրույց):

Ուսումնասիրությունն 
իրականացվել 
է ACT ՍՊԸ-ի և վերջինիս 
ցանցային գործընկերների 
կողմից:



18% 21% 32%

21% 23% 37%

52% 19% 22%

36% 26% 14%

Ռուսաստանի Դաշնություն

Միավորված ազգերի կազմակերպություն (ՄԱԿ)

Միացյալ Նահանգներ

Արժույթի միջազգային հիմնադրամ և Համաշխարհային Բանկ

Չգիտեմ

Այո

Ոչ

Բնակչության զգալի մասը 
(19-29%) պատասխանել են, 
որ չգիտեն, բացառությամբ՝ 

Ռուսաստանի Դաշնության վերաբերյալ 
հարցին («չգիտեմ» պատասխանի 
մասնաբաժինը կազմում է 7%)

Տվյալ 
հաստատությունն 

աջակցում է իմ 
երկրին ավելի քիչ, 

քան ԵՄ-ն

Իմ երկրում ԵՄ-ն առավելապես նպաստել է 
հետևյալ ոլորտներին՝

Քաղաքացիների տոկոսը, 
ովքեր ԵՄ աջակցությունն 
արդյունավետ են համարում`

Քաղաքացիներն, ովքեր 
ԵՄ աջակցության 
արդյունավետությունն 
ավելի հավանական են 
համարում.

• Կանայք

• Երիտասարդներ

• Հարավային և 
հյուսիսային շրջանների 
բնակիչներ

• Փոքր ու միջին 
բնակավայրերի 
բնակիչներ

Տոկոսները հիմնված են «շատ» և «բավականին շատ» 
պատասխանների քանակի վրա

Տոկոսները հիմնված են «ոչ այնքան» պատասխանների 
քանակի վրա

Տոկոսները հիմնված են ԵՄ աջակցության վերաբերյալ իրազեկված 
քաղաքացիների պատասխանների վրա:

Իմ երկրում ԵՄ-ն պետք է ավելի նպաստի 
հետևյալ ոլորտներին՝ 

Կարո՞ղ եք արդյոք ասել, որ հետևյալ միջազգային հաստատությունները տրամադրում են ավելի շատ, 
նույնքան կամ ավելի քիչ ֆինանսական աջակցություն Ձեր երկրին, քան Եվրոպական Միությունը:

Արդյոք Եվրոպական Միությունը Ձեր երկրին տրամադրու՞մ է 
ֆինանսական աջակցություն՝ համագործակցային ծրագրերի 
համար:

Կարող եք ասել՝ Ձեր երկիրն ինչ օգուտներ 
է քաղել ԵՄ կողմից տրամադրվող ներկայիս 
աջակցության շնորհիվ:

Ըստ Ձեզ՝ որքանո՞վ է արդյունավետ եղել այդ օգնությունը:

Այո (Մարդկանց 80%-
ը լավ տեղեկացված 

է ԵՄ-ի ֆինանսական 
աջակցության 
վերաբերյալ)

Զբոսաշրջության 
ծավալների 
ավելացում՝ 

65%

Կրթություն և 

գիտություն՝   

25%

Առողջապահության 
որակի բ արելավում՝   

61%

Առողջապահություն 

և բժշկություն՝   

22%

Գյուղատնտեսություն, 

մշակույթ և սպորտ՝

9%

Ապրանքների/
ծառայությունների 
հասանելիության 
ավելացում՝

55%

զբոսաշրջություն / 

Ազատ վիզայի 

ռեժիմ՝

13%

կրթության  
բարելավում՝

58%

Ավելի շատ
Նույնքան
Ավելի քիչ

Տվյալ 
հաստատությունն 

աջակցում է իմ 
երկրին նույնքան կամ 
ավելի շատ, քան ԵՄ-ն

EU NEIGHBOURS
eastԻրազեկվածությունն ու ԵՄ աջակցության արդյունավետությունը  

Հանրային կարծիքը Հայաստանում

Նախագիծը 
ֆինանսավորվել է 

Եվրոպական 
Միության կողմից:

euneighbours.am
#euneighbours

EU NEIGHBOURS east  
Տարեկան ուսումնասիրություն - Ամբողջական հետազոտություն

Տարեկան ուսումնասիրություն - Հայաստան
Նախագիծն իրականացվում 
է Ecorys-ի գլխավորած 
կոնսորցիումի կողմից:

Տարեկան ուսումնասիրությունն իրականացվել 
է Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելառուսում, 
Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում՝ 
2016 թվականի ապրիլ – հունիս ամիսներին՝ 
6000 դեմ առ դեմ հարցազրույցների միջոցով 
(յուրաքանչյուր երկրում՝ 1000 հարցազրույց):

Ուսումնասիրությունն 
իրականացվել 
է ACT ՍՊԸ-ի և վերջինիս 
ցանցային գործընկերների 
կողմից:



Այո

Ոչ

37%

51%

8% 4%
հաճախ

ոչ շատ
հաճախ

երբեք

բավականին
հաճախ

11% 27%15%16% 31%
Համացանց

(բլոգեր, կայքեր)՝

Մասնավոր հեռուստաալիքներ

Հանրային
հեռուստաալիքներ

Սոցիալական
ցանցեր

Այլ / Չգիտեմ

Տարեցներն ու խոշոր քաղաքների բնակիչները 
ավելի շատ են առնչվել ԵՄ վերաբերյալ 

տեղեկատվության հետ

Պատկերները հիմնված են այն մարդկանց 
վրա, ովքեր հաճախ են փնտրում 
տեղեկատվություն ԵՄ-ի վերաբերյալ:

Հայաստանցիների 
կեսը ԵՄ-ին առնչվող 
նորությունները 
փնտրում է մայրենի 
լեզվով:

10 քաղաքացիներից 
4-ը ԵՄ-ին առնչվող 
նորությունները 
փնտրում է ռուսերենով, 
այնինչ միայն 10-ից 1-ն 
է, որ այն փնտրում է 
անգլերենով:

10 քաղաքացիներից 
6-ը հաճախ գտնում 
է իր փնտրած 
տեղեկատվությունը: 

10 քաղաքացիներից 
7-ը այն համարում 
է հասանելի և հեշտ 
կիրառելի:

Որտեղի՞ց կամ ու՞մից եք լսել 
տեղեկատվություն ԵՄ-ի մասին

Որքա՞ն հաճախ եք փնտրում / ստանում 
տեղեկատվություն ԵՄ-ի վերաբերյալ

Քաղաքական նորությունների վերաբերյալ 
ամենահուսալի աղբյուրը

ԵՄ-ի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը

Արդյոք վերջին երեք ամիսների ընթացքում Դուք տեսե՞լ կամ լսե՞լ եք որևէ տեղեկատվություն ԵՄ-ի վերաբերյալ

Հետաքրքրող թեմաներ 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

71%

ԹԵՐԹԵՐ
4%

ՍՈՑՑԱՆՑԵՐ
31%

ԿԱՅՔԵՐ
20%

ԸՆԿԵՐՆԵՐ
8%

ՌԱԴԻՈ
5%

ԵՄ ծրագրեր Անդամակցություն 

Եվրոպական 

Միությանը

Կենսապայմաններն ու 

հնարավորությունները 

ԵՄ-ում

Քաղաքական 

և տնտեսական 

հիմնահարցեր

ԵՄ-ի և 

Հայաստանի միջև 

հարաբերություններ

Եզրակացությունները հիմնված են այն քաղաքացիների պատասխանների վրա, 
ովքեր հաճախ են փնտրում տեղեկատվություն ԵՄ-ի վերաբերյալ

EU NEIGHBOURS
eastԵՄ-ի վերաբերյալ տեղեկատվական աղբյուրները 

Հանրային կարծիքը Հայաստանում

Նախագիծը 
ֆինանսավորվել է 

Եվրոպական 
Միության կողմից:

euneighbours.am
#euneighbours

EU NEIGHBOURS east  
Տարեկան ուսումնասիրություն - Ամբողջական հետազոտություն

Տարեկան ուսումնասիրություն - Հայաստան
Նախագիծն իրականացվում 
է Ecorys-ի գլխավորած 
կոնսորցիումի կողմից:

Տարեկան ուսումնասիրությունն իրականացվել 
է Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելառուսում, 
Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում՝ 
2016 թվականի ապրիլ – հունիս ամիսներին՝ 
6000 դեմ առ դեմ հարցազրույցների միջոցով 
(յուրաքանչյուր երկրում՝ 1000 հարցազրույց):

Ուսումնասիրությունն 
իրականացվել 
է ACT ՍՊԸ-ի և վերջինիս 
ցանցային գործընկերների 
կողմից:


