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Еўрапейскі
Саюз

Арганізацыя
Аб'яднаных
Нацый 

НАТА

Еўразійскі
эканамічны
саюз

58%

Адсутнічаюць
адносіны/
Я не ведаю

Добрыя

Кепскія

13%

46%
37%
Станоўча

Нейтральна
Адмоўна

Я не ведаю ці
ніколі не чуў пра ЕС

4%

Большасць беларусаў 
заняла нейтральную 
пазіцыю

Праеўрапейскія погляды 
памяншаюцца з узростам і 
павялічваюцца з памерам 
населенага пункта

СТАНОЎЧАЕ СТАЎЛЕННЕ 
ЗВЯЗАНА З: 

Эканамічны росквіт

Падтрымка ЕС у Беларусі

Свабода перамяшчэння

Працоўныя і гандлёвыя магчымасці

ГАЛОЎНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ, 
ЗВЯЗАНЫЯ З ЕС

Эканамічны росквіт

Свабода

Правы чалавека

СТАЎЛЕННЕ ДА ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА

ПА КРАІНЕ

Як бы вы апісалі адносіны паміж ЕС 
і вашай краінай? Давер да міжнародных арганізацый

Як вы ставіцеся да Еўрапейскага Саюза - станоўча, 
нейтральна ці адмоўна?

НЕЙТРАЛЬНАЕ СТАЎЛЕННЕ 
ЗВЯЗАНА З: 
ЕС аддалены
Адсутнасць інфармацыі
Адсутнасць інтарэсу 
Адсутнасць даверу/Неэфектыўны/ 
Адсутнасць каштоўнасцяў

АДМОЎНАЕ СТАЎЛЕННЕ 
ЗВЯЗАНА З: 

Стаўленне да Расіі і / або Беларусі 

Кепскі ўрад і палітыка

Адсутнасць інтарэсу 

Эгаізм/Падвойныя стандарты

EU NEIGHBOURS
east

Апытанні праводзіліся 
кампаніяй ACT і яе 
партнёрамі Гэты праект фінансуецца 

Еўрапейскім Саюзам
euneighbours.eu
#euneighbours

Штогадовае апытанне было праведзена 
ў Арменіі, Азербайджане, Беларусі, Грузіі, 
Малдове і Украіне з красавіка па май 2016 
праз 6000 асабістых інтэрв’ю (1000 у кожнай 
краіне).

Гэты праект рэалізуецца 
кансорцыумам на чале з Ecorys

Усходняе Суседства ЕС 
Штогадовае апытанне - Поўная версія
Штогадовае апытанне - Беларусь

Стаўленне да Еўрапейскага Саюза
Грамадская думка ў Беларусі
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3% 20% 49%

61% 20% 6%

36% 32% 12%

Расійская Федэрацыя

Арганізацыя Аб'яднаных Нацый

ЗША

Міжнародны валютны фонд і Сусветны Банк

Я не
ведаю

Так

Не

Значная частка насельніцтва 
(ад 14% у выпадку Расійскай 

Федэрацыі да 29% у 
выпадку ЗША) не ведалі 
адказ на гэтае пытанне

56% апытаных лічаць 
падтрымку эфектыўнай

Рэспандэнты, якія лічаць 
падтрымку эфектыўнай, 
хутчэй за ўсё:

• Моладзь

• Жыхары вялікіх і 
сярэдніх гарадоў

Гандаль

62%

ЕС зрабіў найбольшы ўнёсак у наступных сектарах 
у маёй краіне

Адказы рэспандэнтаў, якія адказалі «у значнай меры» і «дастаткова»

Адказы рэспандэнтаў, якія адказалі «ніколькі»Адказы рэспандэнтаў, якія ведаюць аб падтрымцы ЕС

ЕС мог бы рабiць болей у наступных сектарах у 
маёй краіне

Як бы вы ацанілі фінансавую падтрымку наступных міжнародных арганізацый / краін у 
параўнанні з падтрымкай Еўрапейскага Саюза - большая, аднолькавая ці меншая?

Ці аказвае Еўрапейскі Саюз фінансавую падтрымку па 
праграмах супрацоўніцтва ў вашай краіне?

У якой меры, на вашу думку, ваша краіна 
атрымала карысць ад падтрымкі з боку ЕС?

Як вы ацэньваеце эфектыўнасць гэтай падтрымкі?

Развіццё 
турызму

63%

Адукацыя 
і навука 

10%

Ахова 
здароўя і 
медыцына 

11%

Лепшы 
доступ да 
прадукцыі / 
паслуг

58%

Турызм, 
гандаль і 
экспарт

7%

Лепшая 
адукацыя

54%

Эканамічнае 
развіццё

38%

апытаных ведаюць 
аб фінансавай 
падтрымцы ЕС

Большая
Аднолькавая
Меншая

Арганізацыя / краіна 
аказвае меншую 

падтрымку, чым ЕС

Арганізацыя / краіна 
аказвае аднолькавую 

ці большую 
падтрымку, чым ЕС

EU NEIGHBOURS
eastIнфармаванасць пра падтрымку ЕС і яе эфектыўнасць 

Грамадская думка ў Беларусі

Апытанні праводзіліся 
кампаніяй ACT і яе 
партнёрамі Гэты праект фінансуецца 

Еўрапейскім Саюзам
euneighbours.eu
#euneighbours

Штогадовае апытанне было праведзена 
ў Арменіі, Азербайджане, Беларусі, Грузіі, 
Малдове і Украіне з красавіка па май 2016 
праз 6000 асабістых інтэрв’ю (1000 у кожнай 
краіне).

Гэты праект рэалізуецца 
кансорцыумам на чале з Ecorys

Усходняе Суседства ЕС 
Штогадовае апытанне - Поўная версія
Штогадовае апытанне - Беларусь



58%ТакНе

27%

68%

4%
Часта

Не вельмі
часта

Ніколі

5% 5%

18%27%

Грамадскае
тэлебачаннеІнтэрнэт

(блогі, сайты)

Інтэрнэт-СМІГрамадскія
друкаваныя СМІ

Іншае /
Я не ведаю

45%

Дзе ці ад каго вы атрымалі інфармацыю 
пра ЕС?

Як часта вы шукаеце / атрымліваеце 
інфармацыю пра ЕС?

Найбольш надзейная крыніца навін па палітычных пытаннях

Даступнасць інфармацыі пра ЕС

Ці бачылі альбо чулі вы якую-небудзь інфармацыю пра ЕС на працягу апошніх трох месяцаў?

Тэмы, якія прадстаўляюць інтарэс

ТЭЛЕБАЧАННЕ
77%

ДРУКАВАНЫЯ СМІ
18%

САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКІ
20%

САЙТЫ
13%

СЯБРЫ
9%

РАДЫЁ
7%

Адказы рэспандэнтаў, якія часта шукаюць 
інфармацыю пра ЕС

Палова насельніцтва 
лічыць, што 
ЕС аб’ектыўна 
прадстаўлены ў 
нацыянальных сродках 
масавай інфармацыі, 
але 4 з 10 грамадзян не 
задаволены ўзроўнем 
інфармацыі, якую 
прадставiў урад пра ЕС

Жыхары вялікіх і 
сярэдніх гарадоў і людзі з 
вышэйшай адукацыяй
часцей сустракалі 
інфармацыю пра ЕС

Пытанні, звязаныя з 
памежным кантролем

Еўрапейскiя 
праграмы i 
фінансаванне

Уступ у 
Еўрапейскі 
Саюз

Адносіны паміж ЕС 
і Беларуссю

Магчымасці працы 
і жыцця ў ЕС

Прыняты да ўвагі адказы рэспандэнтаў, якія часта шукаюць інфармацыю пра ЕС

EU NEIGHBOURS
eastКрыніцы інфармацыі пра ЕС

Грамадская думка ў Беларусі

Апытанні праводзіліся 
кампаніяй ACT і яе 
партнёрамі Гэты праект фінансуецца 

Еўрапейскім Саюзам
euneighbours.eu
#euneighbours

Штогадовае апытанне было праведзена 
ў Арменіі, Азербайджане, Беларусі, Грузіі, 
Малдове і Украіне з красавіка па май 2016 
праз 6000 асабістых інтэрв’ю (1000 у кожнай 
краіне).

Гэты праект рэалізуецца 
кансорцыумам на чале з Ecorys

Усходняе Суседства ЕС 
Штогадовае апытанне - Поўная версія
Штогадовае апытанне - Беларусь


