
როგორ აღწერდით ურთიერთობებს 
ევროკავშირს და თქვენ ქვეყანას შორის?

ნდობა ევროკავშირის და სხვა საერთაშორისო 
ორგანიზაციების მიმართ

რამდენად ეთანხმებით შემდეგ განცხადებებს 
ევროკავშირის შესახებ?

ცვლილება დროში: 2016 - 2020

სურათი ქვეყანაში 2020 წელს ევროკავშირთან დაკავშირებული 
ფასეულობები

პერსონალური ფასეულობები

რესპონდენტებს სთხოვეს აერჩიათ და შეეფასებინათ სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასეულობა  
13 ჩამოთვლილიდან.

შეხედულება ევროკავშირის შესახებ  
საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში

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

3 მთავარი ფასეულობა

სიტყვის თავისუფლება (80%) 
მედიის თავისუფლება (79%)
ეკონომიკური კეთილდღეობა, 
ადამიანის უფლებები, რელიგიის 
თავისუფლება (78%)
3 ყველაზე დაბალი ფასეულობა

სამართლებრივი სახელმწიფო (72%)
პატიოსნება & გამჭვირვალობა (65%)
კორუფციის არარსებობა (50%)

3 მთავარი ფასეულობა

მშვიდობა, უსაფრთხოება და 
სტაბილურობა (61%)
ეკონომიკური კეთილდღეობა (55%)
ადამიანის უფლებები (39%)
3 ყველაზე დაბალი ფასეულობა

ინდივიდუალური თავისუფლება (6%)
სხვა კულტურების/უმცირესობების 
პატივისცემა (3%)
მედიის თავისუფლება (2%)

დადებითი 
აზრი

კარგი 
ურთიერთობები

ცუდი 
ურთიერთობები

"ევროკავშირი ხელს უწყობს 
ტრადიციული ფასეულობების 
შენარჩუნებას ჩვენს საზოგადოებაში"
"ევროკავშირი დამოუკიდებლად 
წარმართავს საგარეო 
ურთიერთობებს"

"ევროკავშირს რეალური სარგებელი 
მოაქვს მოქალაქეებისთვის 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში"

"ევროკავშირს აღებული აქვს 
კორუფციასთან ბრძოლის 
ვალდებულება"
"ევროკავშირთან ინტეგრაცია 
აძლიერებს ქვეყნის 
უსაფრთხოებას და სტაბილურობას"
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სავსებით ან გარკვეულწილად

4%

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან ყველაზე მეტად ენდობიან ევროკავშირს და ეს შედეგები 
შეესაბამება წინა წლების მაჩვენებლებს.

დადებითი

ნეიტრალური
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უარყოფითი 7%
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ეს პროექტი დაფინანსებულია
ევროკავშირის მიერ

euneighbours.eu
#euneighbours

ამ პროექტს ახორციელებს  
კონსორციუმი ორგანიზაციის  
Ecorys ხელმძღვანელობით

EU NEIGHBOURS east 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონული მიმოხილვა 2020
ყოველწლიური კვლევა 2020 - საქართველო

ყოველწლიური კვლევა ჩატარდა აზერბაიჯანში, ბელარუსში,
მოლდოვის რესპუბლიკაში, საქართველოში, სომხეთში და 
უკრაინაში 2020 წლის თებერვალ-მარტში, 6000 პირისპირ 
ჩატარებული ინტერვიუს საშუალებით (1000 ინტერვიუ 
თითოეულ ქვეყანაში).

კვლევა ჩატარებულია ორგანიზაციის 
ACT LLC და მისი პარტნიორების
ქსელის მიერ

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action
https://www.euneighbours.eu/ka/east/stay-informed/publications/sazogadoebrivi-azris-gamokitkhva-2020-c-regionuli-mimokhilva
https://www.euneighbours.eu/ka/east/stay-informed/publications/sazogadoebrivi-azris-gamokitkhva-2020-c-sakartvelo


ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს: სფეროები, რომლებმაც მიიღეს „ძალიან დიდი“ ან  
„საკმაო“ სარგებელი და ის სფეროები, სადაც ევროკავშირის მეტი მხარდაჭერაა საჭირო

უწევს ევროკავშირი ფინანსურ 
მხარდაჭერას თქვენ ქვეყანას?

ევროკავშირის მხარდაჭერის ეფექტურობა და კონკრეტული 
პროგრამების ცოდნა

როგორ ფიქრობთ, შემდეგი ორგანიზაციები უწევენ მეტ, იგივე თუ ნაკლებ ფინანსურ მხარდაჭერას 
საქართველოს ევროკავშირთან შედარებით?

ევროკავშირის მხარდაჭერა: ინფორმირებულობა და ეფექტურობა  
საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში

თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტური იყო მხარდაჭერა?

პროცენტული მაჩვენებლები 
ემყარება მოქალაქეებს, ვინც 
ინფორმირებულია ევროკავშირის 
მხარდაჭერის შესახებ.

რესპონდენტებს სთხოვეს აერჩიათ და შეეფასებინათ სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო 13 ჩამოთვლილიდან.

* Respondents were 
asked to choose and rank 
the three most important 
areas from a list of 13.At
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მეტი

სფეროები, სადაც ევროკავშირის მეტი მხარდაჭერაა საჭიროსფეროები, რომლებმაც ისარგებლეს ევროკავშირის მხარდაჭერით

იგივე ნაკლები

61%
იცის ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული კონკრეტული 
პროგრამების შესახებ

ყველაზე უკეთ იცნობენ 
პროგრამებს შემდეგ სფეროებში:

განათლება

ჯანმრთელობა და მედიცინა

სოფლის მეურნეობის და სასოფლო 
განვითარება 
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მოსახლეობის 24%-დან 

47%-მდე არ აქვს საკმარისი 
ინფორმაცია ამ კითხვაზე 

პასუხის გასაცემად.

ეს ორგანიზაცია მხარს უჭერს 
ჩემს ქვეყანას უფრო მეტად 
ან იმავე დონეზე, როგორც 

ევროკავშირი.

ეს ორგანიზაცია ნაკლებად 
უჭერს მხარს ჩემს ქვეყანას 

ევროკავშირთან შედარებით. 
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ხელმისაწვდომობა

ტურიზმი ვაჭრობაინფრასტრუქტურა კორუფციის 
შემცირება

დასაქმების 
შესაძლებლობები

კანონის 
აღსრულება
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ეს პროექტი დაფინანსებულია
ევროკავშირის მიერ
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ამ პროექტს ახორციელებს  
კონსორციუმი ორგანიზაციის  
Ecorys ხელმძღვანელობით

EU NEIGHBOURS east 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონული მიმოხილვა 2020
ყოველწლიური კვლევა 2020 - საქართველო

ყოველწლიური კვლევა ჩატარდა აზერბაიჯანში, ბელარუსში,
მოლდოვის რესპუბლიკაში, საქართველოში, სომხეთში და 
უკრაინაში 2020 წლის თებერვალ-მარტში, 6000 პირისპირ 
ჩატარებული ინტერვიუს საშუალებით (1000 ინტერვიუ 
თითოეულ ქვეყანაში).

კვლევა ჩატარებულია ორგანიზაციის 
ACT LLC და მისი პარტნიორების
ქსელის მიერ

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action
https://www.euneighbours.eu/ka/east/stay-informed/publications/sazogadoebrivi-azris-gamokitkhva-2020-c-regionuli-mimokhilva
https://www.euneighbours.eu/ka/east/stay-informed/publications/sazogadoebrivi-azris-gamokitkhva-2020-c-sakartvelo


ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის პასიური ან აქტიური მიღება 

ყველაზე ხშირად მოძიებული საკითხები ინფორმაციის ხარისხი

მედიით სარგებლობა და დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ

ინფორმაციის წყაროები ევროკავშირის შესახებ  
საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში

მოქალაქეები, რომლებსაც აქვთ 
ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ*

* პასიური: მოქალაქეები, რომლებმაც ნახეს / მოისმინეს ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ გასული სამი თვის განმავლობაში -  
აქტიური: მოქალაქეები, რომლებიც ჩვეულებრივ ეძებენ ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ.

პროცენტული მაჩვენებლები ემყარება ადამიანებს, რომლებიც ჩვეულებრივ ეძებენ 
ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ

მოქალაქეთა 74% ეძებს ევროკავშირთან დაკავშირებულ ინფორმაციას 
მშობლიურ ენაზე; 14% - ინგლისურად და 12% - რუსულად.

პროცენტული მაჩვენებელი ემყარება ადამიანებს, რომლებიც ჩვეულებრივ ეძებენ ინფორმაციას 
ევროკავშირის შესახებ

ინფორმაციის წყარო
ადამიანები, 
რომლებმაც 
მიიღეს 
ინფორმაცია 
ევროკავშირის 
შესახებ

ადამიანები, 
რომლებიც 
ეძებენ 
ინფორმაციას 
ევროკავშირის 
შესახებ

ევროკავშირზე  დადებითი მოსაზრების მქონე 
მოქალაქეები

ევროკავშირზე  ნეიტრალური მოსაზრების 
მქონე მოქალაქეები 

მთელი მოსახლეობა

მოქალაქეების 18% ხშირად ეძებდა 
ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ 2020 წელს.

საგანმანათლებლო და კულტურული 
პროგრამები

ევროკავშირის ურთიერთობები ჩემს ქვეყანასთან

ეკონომიკის ახალი ამბები

სოციალური და პოლიტიკური ახალი ამბები

ზოგადი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ

ცხოვრების სტილი ევროკავშირში

ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული შესაძლებლობები

ევროკავშირის ურთიერთობები აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებთან

ტელევიზია

ხელმისაწვდომობა

პასიური 
მოხმარება

სოციალური 
მედია

კომპლექსურობა სანდოობა

ეროვნული ენა სხვა ენები

ინტერნეტი

მომხმარებლისთვის 
მოსახერხებლობა

აქტიური 
მოხმარება

სიტყვიერი

უტყუარობა

რუსული

ევროკავშირის 
ოფიციალური 

ვებგვერდი

რადიო

77%
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37%
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25%

23%
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15%

53%

23%

48%

21%

51%

19%

51%

21%

52%

18%
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40%

66%

28%
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ძალიან კარგი საკმაოდ კარგი

44%
59%

84%

16% 17%
31%

37%

მედიის ხშირი მომხმარებლები 
ეროვნულ ენაზე

74%

20% 15%

39%
48%

78%

19% 15%

ტრადიციული და ახალი მედიის ხშირი  
მომხმარებლები

60%

33%
40% 38%

52%

35%

ახალი მედია მხოლოდ 
ტრადიციული მედია

2018 2019 202020172016 საქართველოს მოქალაქეები, 
რომლებიც ჩვეულებრივ ეძებენ 
ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ

საქართველოს მოქალაქეები, 
რომლებმაც ნახეს/მოისმინეს 
ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ 
გასული 3 თვის განმავლობაში

47%

44%

44%

52%

35%

51%

65%

56%

39%

48%

ბეჭდვითი 
მედია

ყოველწლიური კვლევა 2020

ეს პროექტი დაფინანსებულია
ევროკავშირის მიერ

euneighbours.eu
#euneighbours

ამ პროექტს ახორციელებს  
კონსორციუმი ორგანიზაციის  
Ecorys ხელმძღვანელობით

EU NEIGHBOURS east 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონული მიმოხილვა 2020
ყოველწლიური კვლევა 2020 - საქართველო

ყოველწლიური კვლევა ჩატარდა აზერბაიჯანში, ბელარუსში,
მოლდოვის რესპუბლიკაში, საქართველოში, სომხეთში და 
უკრაინაში 2020 წლის თებერვალ-მარტში, 6000 პირისპირ 
ჩატარებული ინტერვიუს საშუალებით (1000 ინტერვიუ 
თითოეულ ქვეყანაში).

კვლევა ჩატარებულია ორგანიზაციის 
ACT LLC და მისი პარტნიორების
ქსელის მიერ

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action
https://www.euneighbours.eu/ka/east/stay-informed/publications/sazogadoebrivi-azris-gamokitkhva-2020-c-regionuli-mimokhilva
https://www.euneighbours.eu/ka/east/stay-informed/publications/sazogadoebrivi-azris-gamokitkhva-2020-c-sakartvelo

