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გაერთიანებული 
ერების 
ორგანიზაცია 

ნატო

ევრაზიის 
ეკონომიკური 
კავშირი 

75%

ურთიერთობები 
არ არის/არ ვიცი

კარგი

ცუდი

9%

8%

31%
52%

დადებითი
ნეიტრალურიუარყოფითი

არ ვიცი ან არასდროს 
მსმენია ევროკავშირის 

შესახებ 

ყოველი მეორე ქართველი დადებითად 
აღიქვამს ევროკავშირს

„მამაკაცები, ახალგაზრდები,  
საშუალო/დიდი ქალაქების და აღმოსავლეთ 
საქართველოს მაცხოვრებლები  
უფრო დიდი ალბათობით არიან…

ევროკავშირის მომხრეები

ყოველი 4 
მოქალაქიდან 3 

კარგი აზრის არის 
ურთიერთობების 

შესახებ

დადებითი აღქმა  
უკავშირდება შემდეგს
დემოკრატია და თავისუფლება
ეკონომიკური კეთილდღეობა
მშვიდობა და უსაფრთხოება
შრომითი და სავაჭრო შესაძლებლობები

ევროკავშირთან ასოცირებული  
უმთავრესი ღირებულებები
თავისუფლება
ადამიანის უფლებები
სამართლის უზენაესობა/ეკონომიკური 
კეთილდღეობა/დემოკრატია

საზოგადოებრივი აზრი ევროკავშირის შესახებ - მოკლე შეჯამება

მონაცემები ქვეყნის მასშტაბით

ნეიტრალური აღქმა  
უკავშირდება შემდეგს
არ ვიცი
ინფორმაციის ნაკლებობა
ინტერესის ნაკლებობა

უარყოფითი აღქმა  
უკავშირდება შემდეგს
მკვეთრად უარყოფითი  
დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ
ევროკავშირი იწვევს დაძაბულობას  
მეზობელ ქვეყნებთან
ოფიციალური და არაეფექტური
ევროკავშირის მხრიდან ხდება  
საკუთარი აზრის და  
ღირებულებების თავს მოხვევა 

როგორ აღიქმება ევროკავშირი
საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში

კვლევები ჩატარებულია 
ACT LLC-ის  და მათი 
ქსელური პარტნიორი 
კომპანიების მიერ

პროექტი   
დაფინანსებულია 

ევროკავშირის მიერ

euneighbours.eu
#euneighbours

ყოველწლიური გამოკითხვა ჩატარდა  
აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, მოლდოვაში, 
საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში 2016  
წლის აპრილ-ივნისში, 6000 პირისპირ  
ჩატარებული ინტერვიუს საშუალებით  
(1000 თითოეულ ქვეყანაში).

ეს პროექტი განხორციელებულია 
კონსორციუმის მიერ კომპანია  
Ecorys-ის ხელმძღვანელობით

ევროკავშირის სამეზობლო აღმოსავლეთი 
ყოველწლიური გამოკითხვა - სრული კვლევა 
ყოველწლიური გამოკითხვა  - საქართველო 

როგორია თქვენი აზრი ევროკავშირის შესახებ, დადებითი, 
ნეიტრალური თუ უარყოფითი?

როგორ დაახასიათებდით ურთიერობებს 
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის?   ნდობა საერთაშორისო ინსტიტუტების მიმართ
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16% 25% 23%

30% 27% 12%

55%2% 6%

31% 22% 13%

რუსეთის ფედერაცია

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

ამერიკის შეერთებული შტატები

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი

მოსახლეობის დაახლოებით 
ერთ მესამედს არ ჰქონდა 
საკმარისი ინფორმაცია ამ 

კითხვაზე პასუხის გასაცემად

მოქალაქეთა პროცენტული 
მაჩვენებელი, რომელიც თვლის, 
რომ ევროკავშირის მხარდაჭერა 
ეფექტურია

კმაყოფილი მოქალაქეები 
უფრო დიდი ალბათობით 
არიან 

• მამაკაცები

• ახალგაზრდები

• პატარა ქალაქების 
მაცხოვრებლები 

• განათლების დაბალი 
დონის მქონე ადამიანები 

• დასავლეთ და 
აღმოსავლეთ 
საქართველოს 
მაცხოვრებლები

მეტი
იგივე
ნაკლები

ეს ინსტიტუტი 
ჩემს ქვეყანას უწევს 

ნაკლებ მხარდაჭერას 
ევროკავშირთან 

შედარებით 

ევროკავშირმა ყველაზე დიდი წვლილი  
შეიტანა შემდეგი სექტორების განვითარებაში 

პროცენტული მაჩვენებლები ეფუძნება პასუხების  
„ძალიან“ და „საკმაოდ“ რაოდენობას 

პროცენტული მაჩვენებლები ეფუძნება პასუხების  
„საერთოდ არა“ რაოდენობას 

პროცენტული მაჩვენებელი ეფუძნება 
ევროკავშირის მხარდაჭერის შესახებ 
ინფორმირებული მოქალაქეების რაოდენობას 

ევროკავშირმა მეტი მხარდაჭერა უნდა გაუწიოს 
შემდეგ სექტორებს 

როგორ ფიქრობთ, შემდეგი საერთაშორისო ინსტიტუტები თქვენს ქვეყანას უწევენ მეტ, 
იგივე თუ ნაკლებ ფინანსურ მხარდაჭერას ევროკავშირთან შედარებით? 

არ ვიცი
დიახ

არა

უწევს თუ არა ევროკავშირი საქართველოს ფინანსურ  
მხარდაჭერას თანამშრომლობის პროგრამებისათვის? 

რა შედეგი მოუტანა საქართველოს  
ევროკავშირის მიმდინარე მხარდაჭერამ? 

როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტური იყო ეს მხარდაჭერა?

მეტი  
ტურიზმი  

65%

განათლება და  
მეცნიერება  

16%

სამუშაო 
ადგილების 
შექმნა 

16%

უკეთესი ინფრასტრუქტურის 
და განათლების  
სისტემა 

44%

ეკონომიკის/
ბიზნესის 
განვითარება 

43%

უკეთესი  
ჯანდაცვა   

58%

უკეთესი მართლმსაჯულების 
სისტემა 

58%

ჯანმრთელობა 
და მედიცინა  

10%

კარგად არის 
ინფორმირებული 

ევროკავშირის 
ფინანსური 

მხარდაჭერის შესახებ

ეს ინსტიტუტი ჩემს 
ქვეყანას უწევს იგივე 
ან მეტ მხარდაჭერას 

ევროკავშირთან 
შედარებით 

რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა ევროკავშირის  
მხარდაჭერის და ამ მხარდაჭერის ეფექტურობის შესახებ?  

საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში

კვლევები ჩატარებულია 
ACT LLC-ის  და მათი 
ქსელური პარტნიორი 
კომპანიების მიერ

პროექტი   
დაფინანსებულია 

ევროკავშირის მიერ

euneighbours.eu
#euneighbours

ყოველწლიური გამოკითხვა ჩატარდა  
აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, მოლდოვაში, 
საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში 2016  
წლის აპრილ-ივნისში, 6000 პირისპირ  
ჩატარებული ინტერვიუს საშუალებით  
(1000 თითოეულ ქვეყანაში).

ეს პროექტი განხორციელებულია 
კონსორციუმის მიერ კომპანია  
Ecorys-ის ხელმძღვანელობით

ევროკავშირის სამეზობლო აღმოსავლეთი 
ყოველწლიური გამოკითხვა - სრული კვლევა 
ყოველწლიური გამოკითხვა  - საქართველო 
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საინტერესო საკითხები 

საიდან ან ვისგან მიიღეთ ინფორმაცია 
ევროკავშირის შესახებ? 

რა სიხშირით იძიებთ/იღებთ ინფორმაციას 
ევროკავშირის შესახებ?

პოლიტიკურ საკითხებზე ახალი ამბების ყველაზე  
სანდო წყარო 

ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

ხომ არ გინახავთ ან გსმენიათ რაიმე ევროკავშირის შესახებ გასული სამი თვის განმავლობაში? 

47%დიახარა

37%
57%

7%
ხშირად

არც ისე 
ხშირად 

არასოდეს

6%

20%13% 11%50%

ინტერნეტი 
(ბლოგები,

ვებ-გვერდები) 

კერძო სატელევიზიო 
არხები 

სახელმწიფო 
სატელევიზიო 

არხები 

ონლაინ სოციალური 
მედია 

სხვა/ 
არ ვიცი 

მაჩვენებლები ეფუძნება იმ მოქალაქეთა 
პასუხებს, რომლებიც ხშირად იძიებენ 
ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ

დიდი ქალაქების 
და აღმოსავლეთ 
საქართველოს 
მაცხოვრებლებისთვის  
შედარებით უფრო მეტად 
იყო ხელმისაწვდომი 
ინფორმაცია 
ევროკავშირის შესახებ 

ეკონომიკური 
საკითხები

ფინანსური 
დახმარება და 
პროგრამები

ევროკავშირში 
შესვლა

ტელევიზია
87%

გაზეთები
5%

სოციალური მედია 
22%

ვებ-გვერდები
4%

მეგობრები
6%

რადიო
2%

შედეგები ეფუძნება მოქალაქეთა პასუხებს, რომლებიც ხშირად იძიებენ  
ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ 

ინფორმაციის წყაროები ევროკავშირის შესახებ  
საზოგადოებრივი აზრი  საქართველოში

კვლევები ჩატარებულია 
ACT LLC-ის  და მათი 
ქსელური პარტნიორი 
კომპანიების მიერ

პროექტი   
დაფინანსებულია 

ევროკავშირის მიერ

euneighbours.eu
#euneighbours

ყოველწლიური გამოკითხვა ჩატარდა  
აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, მოლდოვაში, 
საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში 2016  
წლის აპრილ-ივნისში, 6000 პირისპირ  
ჩატარებული ინტერვიუს საშუალებით  
(1000 თითოეულ ქვეყანაში).

ეს პროექტი განხორციელებულია 
კონსორციუმის მიერ კომპანია  
Ecorys-ის ხელმძღვანელობით

ევროკავშირის სამეზობლო აღმოსავლეთი 
ყოველწლიური გამოკითხვა - სრული კვლევა 
ყოველწლიური გამოკითხვა  - საქართველო 

უმრავლესობა თვლის,  
რომ ევროკავშირი 
დადებითად არის 
წარმოდგენილი ეროვნულ 
მედიაში, თუმცა ყოველი
10 მოქალაქიდან 7 არის 
უკმაყოფილო მთავრობის 
მიერ ევროკავშირის 
შესახებ მოწოდებული 
ინფორმაციის 
მოცულობით    
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