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1. წინასიტყვაობა  
2017 წლის მარტიდან და მაისის ჩათვლით აღმოსავლეთის პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში 

(აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვაში, საქართველოში, სასომხეთსა და უკრაინაში) ჩატარდა 
ყოველწლიური კვლევების მეორე ტალღა. კვლევა განხორციელდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 
პროექტის „ღია მეზობლობა - კომუნიკაცია უფრო ძლიერი პარტნიორობის ჩამოსაყალიბებლად: 
აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნებში მოქალაქეებთან კავშირების დამყარება“ (‘EU NEIGHBOURS 

east’) ფარგლებში. 

პროექტი ‘EU NEIGHBOURS east’ მიზნად ისახავს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში 
ევროკავშირის მიერ გაწეული დახმარების ცნობადობის გაზრდას კომუნიკაციის გაუმჯობესების მეშვეობით. 
პროექტის მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს საზოგადოების მიერ ევროკავშირის აღქმის გაუმჯობესებას, 

ასევე ევროკავშირის პოლიტიკის უკეთესად გაგებას და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში 
ევროკავშირის რეგიონული და ორმხრივი დახმარებისა და თანამშრომლობის პროგრამების მეშვეობით 
ამ პოლიტიკის ზემოქმედების გაცნობიერებას. 

პროექტის ფარგლებში მზადდება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო მასალები, ტარდება 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმირების კამპანიები და საზოგადოებრივი აზრის 
გამოკითხვისა და მედიის მონიტორინგის მეშვეობით ფასდება ევროკავშირისა და მისი დახმარების აღქმა 
საზოგადოების მიერ. 

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის სტრატეგიის ფარგლებში ყოველწლიური კვლევის მიზანია, 
შესწავლილი იქნას აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების მოქალაქეთა შეხედულება და მათი 
ინფორმირებულობის დონე ზოგადად ევროკავშირის და კერძოდ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 
თანამშრომლობისა და განვითარების პროგრამების/პროექტების შესახებ. დროთა განმავლობაში 
მომხდარი ცვლილებების მონიტორინგის მიზნით კვლევები ჩატარდება ყოველწლიურად, 2016 წლიდან 
2019 წლამდე. 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოგიდგენთ საქართველოში ჩატარებული ყოველწლიური კვლევის1 

მეორე ტალღის (2017 წლის გაზაფხულის) შედეგებს. ანგარიშში განხილულია შემდეგი ფართო თემები: 

• ევროკავშირის ზოგადი აღქმა 

• ევროკავშირთან ასოცირებული ფასეულობები 

• საქართველოსთან ევროკავშირის ურთიერთობის შეფასება  

• ევროკავშირის მიერ გაწეული ფინანსური დახმარების შესახებ ცოდნა და მისი ეფექტიანობის 

შეფასება 

• ინფორმაციის წყაროები  

• ქვეყნის შეფასება და სამომავლო მოლოდინები  

კვლევის მეორე ტალღის შედეგების გაანალიზებასთან ერთად, წინამდებარე დოკუმენტში, 
საჭიროების შემთხვევაში, მოცემულია 2016 და 2017 წლების კვლევების შედეგების შედარება. 

																																																													
1 ანალოგიური ანგარიში მომზადდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის თითოეული ქვეყნისათვის. გარდა ამისა, მზადდება 
ანგარიში მთლიანად აღმოსავლეთის პარტნიორობის სივრცისათვის, რომელშიც შედარებული იქნება რეგიონის ქვეყნებში 
მიღებული შედეგები. 
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2. კვლევის მეთოდოლოგიის მოკლე 
მიმოხილვა  

კვლევა ჩატარდა 2017 წლის აპრილში იმავე მეთოდოლოგიის გამოყენებით, რომელიც 
მონაცემთა შეგროვების წინა ეტაპზე (2016 წლის გაზაფხული) იქნა გამოყენებული. ჩატარდა 1,000 
პირისპირ გასაუბრება, ხოლო რესპონდენტები შეირჩნენ შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე, 

შერჩევის ქვემოთ მოყვანილი სტრატეგიის მიხედვით. მიზნობრივი მოსახლეობის (ქვეყანაში 
მცხოვრები 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა) დამახასიათებელი ნიშნების შეფასების მიზნით 
შეფასების სპეციალურად შექმნილი პროცედურის გამოყენებით გამოთვლილი იქნა სტრატების 
წონები. 

 

შერჩევის სტრატეგია  

კვლევისას გამოყენებულ იქნა ორსაფეხურიანი შერჩევა, რომელშიც შერჩევის პირველადი 
ერთეული იყო დასახლებული პუნქტები, ხოლო მეორადი ერთეული - ადამიანები. 

პირველ საფეხურზე შერჩევა შედგებოდა 30 ერთეულისგან (დიდი და პატარა ქალაქები), 
რომლებიც დაიყო სტრატებად ერთეულების ზომების მიხედვით მოსახლეობის, ურბანიზაციის დონის 
და გეოგრაფიული ტერიტორიის გათვალისწინებით. სულ ცხრა სტრატისთვის გამოყენებული იქნა 
დასახლებული პუნქტის სამი ჯგუფი2 და სამი ტერიტორია3. თითოეულ სტრატაში შემთხვევითი 
მეთოდით შეირჩა შერჩევის სამი ან ოთხი ერთეული, რომელთა შერჩევის ალბათობა მათი ზომის 
პროპორციული იყო. შერჩევის მეორადი ერთეულების (1,000 ადამიანი) სტრატებად დაყოფის მიზნით 

გამოყენებული იქნა თანასწორ და პროპორციულ დაყოფას შორის კომპრომისი. თითოეულ შერჩეულ 
დასახლებულ პუნქტში ჩატარდა სულ მცირე  20 გასაუბრება. დამატებით ჩატარებული გასაუბრებები 
განაწილდა შერჩევის პირველადი ერთეულების ზომების პროპორციულად. 

სტრატებად დაიყო მეორე საფეხურის შერჩევაც. ამ შემთხვევაში მთლიანობაში ექვსი 

სტრატისთვის გათვალისწინებული იქნა გენდერი და ასაკი.4 თითოეულ შერჩეულ დასახლებულ 
პუნქტში შერჩევის მეორადი ერთეულები პროპორციულად იქნა განაწილებული სტრატებს შორის. 

გასაუბრებაში მონაწილე ადამიანები შეირჩნენ შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით,  შემთხვევითი 
შემოვლის5 პრინციპით. 

																																																													
2 დასახლებული პუნქტების ჯგუფები: 1) მცირე ზომის დასახლებები (20,000 მოსახლეზე ნაკლები); 2) საშუალო ზომის 
დასახლებები (20,000-150,000 მოსახლე); 3) დიდი ზომის დასახლებები (150,000 მოსახლეზე მეტი). 
3 გეოგრაფიული ტერიტორიები: 1) დასავლეთი (აჭარა, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი); 2) ცენტრი (იმერეთი, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი); 3) აღმოსავლეთი (კახეთი, მცხეთა-
მთიანეთი, თბილისი). 
4 ასაკობრივი ჯგუფები: 1) 15-34 წლის; 2) 35-54 წლის; 3) 55 წლის ან მეტი. 
5 მოცემული ტექნიკა ემყარება ძალიან ზუსტ ინსტრუქციებს ინტერვიუერებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, თითოეული 
კლასტერისთვის უნდა შეირჩეს საწყისი წერტილი. შემდეგ აუცილებელია ნაბიჯის განსაზღვრა. ნაბიჯი შეიძლება 
განისაზღვროს კლასტერის ზომის მიხედვით. მესამე მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს მოძრაობის მარშრუტი. 
თითოეულ ინტერვიუერს უნდა ჰქონდეს დაწვრილებითი ინსტრუქცია იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მიჰყვნენ მარშრუტს 
დასახლებულ პუნქტებსა და ურბანულ ტერიტორიებზე. თითოეულმა ინტერვიუერმა უნდა დაიწყოს საწყისი წერტილიდან, 
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შეფასების ფაზა  

მიზნობრივი მოსახლეობის მახასიათებლების შესაფასებლად, კვლევაში მონაწილე 
რესპონდენტებზე დაყრდნობით ჩატარდა შეფასების პროცედურა. შერჩევის დროს გამოყენებული 
შეფასების (ანუ შერჩევის წონების) აგების მეთოდი ეყრდნობოდა რეგრესიის შეფასების 
პროგნოზირების მიდგომას. კერძოდ, დაკალიბრების შეფასება აიგო მოდელის დახმარებით 

შეფასების ზოგად კატეგორიაზე დაყრდნობით (Deville and Särndal 1992). პროცედურა მოიცავდა 

თითოეული შერჩეული რესპონდენტისთვის შერჩევის დიზაინის წონის გამოთვლას შერჩევის როგორც 
პირველადი, ასევე მეორადი ერთეულის (ანუ დასახლებული პუნქტები და ადამიანები) ჩართვის 
ალბათობის გამოთვლით და შერჩევის დიზაინის წონების დაკალიბრებით მოსახლეობის ცნობილი 
რაოდენობის მიხედვით. წინა ტალღაში გამოყენებულს (დასახლებული პუნქტის ზომა, გენდერი, ასაკი, 
დასაქმების მდგომარეობა და გეოგრაფიული ტერიტორია) დაემატა დაკალიბრების სამი ახალი 
ცვლადი (განათლების დონე, რელიგიური რწმენა და მშობლიური ენა) დაკალიბრებული წონების 
მიღების და, აქედან გამომდინარე, კვლევის შედეგების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, რადგან ისინი 

იძლევიან შერჩევის რაიმე გადახრების უკეთ შესწორების საშუალებას. თუმცა უნდა აღნიშნოს, რომ 
შეფასების პროცედურაში დამატებითი დამხმარე ცვლადების შემოტანას შეუძლია ზოგჯერ ახსნას ორი 
წლის შეფასებებს შორის არსებული განსხვავებების ნაწილი. 

 

 

3. კვლევის შედეგები 
3.1. რეზიუმე 
ევროკავშირის ზოგადი აღქმა 

• 2016 წლის მსგავსად, საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირს ზოგადად პოზიტიურად ან 
სულ მცირე ნეიტრალურად აღიქვამენ (სურ. 1) – 59% ევროკავშირს ძალიან ან საკმაოდ 

პოზიტიურად აღიქვამს, ხოლო 34% - ნეიტრალურად. როგორც ჩანს, ევროკავშირის მიმართ 
პოზიტიური დამოკიდებულება გაიზარდა გასულ წელთან შედარებით, ევროკავშირსა და 
საქართველოს შორის ურთიერთობის გაღრმავების შედეგად. 

• იმ ქართველებს, რომლებსაც სმენიათ/იციან ევროკავშირის შესახებ, მტკიცედ სჯერათ, რომ 

ევროკავშირთან დაკავშირებულია ისეთი ფასეულობები, როგორიცაა სიტყვის თავისუფლება 
(81%), ეკონომიკური კეთილდღეობა, ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და კანონის 
უზენაესობა (თითოეული 79%). ევროკავშირთან კვლევაში მითითებული ფასეულობების 
ძალიან სუსტად ასოცირება ფაქტობრივად არ დაფიქსირებულა, თუმცა საინტერესოა 
აღინიშნოს, რომ ის ფასეულობები, რომლებიც ძლიერ ასოცირდება ევროკავშირთან, 
ქართველებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პირადი ფასეულობებია. 

																																																													
წინასწარ დადგენილი ნაბიჯის ზომის და მარშრუტის მიხედვით, და დაუკავშირდეს ყველა წინასწარ დადგენილ 
შინამეურნეობას.  
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• ევროკავშირი ის უცხოური ინსტიტუტია, რომელსაც საქართველოში ყველაზე მეტად ენდობიან: 
მოსახლეობის ორი მესამედი ენდობა ევროკავშირს (66%), მაშინ, როცა მხოლოდ ნახევარზე 

მეტი - გაეროს (56%) და ნატოს (54%), და მხოლოდ ერთი მეოთხედი - ევრაზიის ეკონომიკურ 
კავშირს (25%). 

 

ევროკავშირის ურთიერთობა საქართველოსთან და საზოგადოების ცოდნა ევროკავშირის 
მიერ გაწეული ფინანსური დახმარების შესახებ 

• ქართველთა 80%-ზე მეტი ევროკავშირთან ქვეყნის ურთიერთობას აღწერს როგორც „საკმაოდ 
ან ძალიან კარგს“, განსხვავებით 75%-ისაგან 2016 წელს. ამჟამად ქართველების მხოლოდ 
4%-ს მიაჩნია, რომ ურთიერთობა ევროკავშირთან „საკმაოდ ან ძალიან ცუდია“, რაც 
მნიშვნელოვანი კლებაა 2016 წელთან შედარებით, როცა ამ აზრს მოსახლეობის დაახლოებით 
13% ემხრობოდა. 

• 2016 წლის მსგავსად, ქართველების დაახლეობით 60%-მა იცის, რომ ევროკავშირი 

საქართველოს  ფინანსურ დახმარებას უწევს და მათ უმეტესობას მიაჩნია, რომ ეს ფინანსური 
დახმარება ეფექტურია (74%, განსხვავებით 59%-ისგან 2016 წელს). თუმცა ქართველთა 
მესამედზე მეტმა (36%) არ იცის ევროკავშირის ფინანსური დახმარების შესახებ. 

• იმ ადამიანების ნახევარზე ნაკლებმა (42%), ვინც იცოდა ევროკავშირის მიერ გაწეული 
ფინანსური დახმარების შესახებ, იცოდა საქართველოში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 
კონკრეტული პროგრამების შესახებ, როგორებიც არის საგანმანათლებლო პროგრამები 
(48%), ჯანდაცვისა და მედიცინის სფეროში დაფინანსებული პროგრამები (33%) და 
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტები (28%). 

• ყოველი მეხუთე ქართველი არ აღიქვამს ევროკავშირს ყველაზე დიდ უცხოურ დონორად 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან/მსოფლიო ბანკთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 

და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან და მის სააგენტოებთან შედარებით. მეორე 
მხრივ, მოქალაქეთა თითქმის ნახევარი ფიქრობს, რომ ევროკავშირი საქართველოს მეტ 
დახმარებას უწევს, ვიდრე რუსეთის ფედერაცია. თითქმის ყოველი მეოთხე ქართველი 
აცხადებდა, რომ არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია ევროკავშირის მიერ გაწეული დახმარების 
შესახებ, სხვა ინსტიტუტების მიერ გაწეულ დახმარებასთან შესადარებლად. 

• ქართველთა უმეტესობას მიაჩნია, რომ საქართველომ „საკმაოდ დიდი“ სარგებელი მიიღო, 
ხოლო ნაკლებ ადამიანს მიაჩნია, რომ „დიდი“ სარგებელი მიიღო ევროკავშირის დახმარების 
შედეგად ქვეყანაში გაზრდილი ტურიზმის (70%), მართლმსაჯულების სისტემის ხარისხის 
გაუმჯობესების (59%) და ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესების (53%) წყალობით. 

მოქალაქეთა ნახევარმა სარგებლის სახით ასევე აღნიშნა განათლების გაუმჯობესება, მეტ 
პროდუქტსა და მომსახურებაზე წვდომა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. 

• რაც შეეხება იმ სფეროებს, სადაც სასურველი იქნებოდა ევროკავშირის მხრიდან დახმარება, 

ადამიანებს მიაჩნიათ, რომ ევროკავშირმა უფრო დიდი როლი უნდა შეასრულოს ეკონომიკური 
განვითარების ხელშეწყობაში (45%), დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდაში (37%) და 
განათლების გაუმჯობესებაში (34%). 
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დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ: მოკლე მიმოხილვა 

• არ არის გასაკვირი, რომ 2016 წლის მსგავსად, ადამიანები, ვინც ევროკავშირს პოზიტიურად 
აღიქვამენ, უფრო ენდობიან ევროკავშირს, პოზიტიურად აფასებენ ევროკავშირსა და მათ 
ქვეყანას შორის ურთიერთობას, უფრო მეტი ინფორმაცია აქვთ და აღიარებენ ევროკავშირის 
ფინანსური დახმარების ეფექტიანობას იმ ადამიანებთან შედარებით, ვისაც ევროკავშირის 
მიმართ ნეიტრალური დამოკიდებულება აქვს. იმ ადამიანებს, ვინც ევროკავშირს პოზიტიურად 

აღიქვამს, ასევე უფრო სავარაუდოა, რომ ამ საკითხებზე საკუთარი აზრი გააჩნდეთ, 
განსხვავებით ნეიტრალური პოზიციის მქონე ადამიანებისგან. 

• ადამიანები, რომლებიც ევროკავშირს პოზიტიურად აღიქვამენ, სავარაუდოდ ყველა 

მნიშვნელოვან ფასეულობას მჭიდროდ უკავშირებენ ევროკავშირს, განსხვავებით 
ნეიტრალური პოზიციის მქონე მოქალაქეებისაგან. მაშინ, როცა პოზიტიურად ორიენტირებული 
ქართველებისთვის ევროკავშირი ასოცირებულია სიტყვის თავისუფლებასთან, ადამიანის 
უფლებებთან და კანონის უზენაესობასთან, ნეიტრალური პოზიციის მქონე მოქალაქეებისთვის 
ევროკავშირი ასოცირებულია უფრო ადამიანის უფლებებთან, დემოკრატიასთან და 
ეკონომიკურ კეთილდღეობასთან. 

• ანალოგიურად, ევროკავშირის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების მქონე ადამიანები 

ევროკავშირის მხრიდან უფრო მეტ სარგებელს ხედავენ საქართველოსთვის, ვიდრე 
ნეიტრალურად განწყობილი ადამიანები. როგორც პოზიტიური, ისე ნეიტრალური პოზიციის 
მქონე ადამიანებმა ყველაზე დიდ სარგებლად მიუთითეს ტურიზმის გაფართოება და 
მართლმსაჯულების სისტემის ხარისხის გაუმჯობესება. 

 

მედიის გამოყენება ინფორმაციის წყაროდ  

• ტელევიზია საქართველოში ყველაზე პოპულარული მედიაა - ტელევიზორს ყოველთვის 
უყურებს ქართველთა 38%, ხშირად - 24% და ზოგჯერ - 19%. ინფორმაციის მეორე ყველაზე 
მნიშვნელოვანი წყარო ინფორმაციის სიტყვიერად გადაცემაა (მოსახლეობის 64%), თუმცა 
განსხვავებული სიხშირით. 

• თითქმის ყველა ქართველი (60% ყოველთვის, 19% ხშირად და 12% ზოგჯერ) ეყრდნობა 

მედიის მიერ სახელმწიფო ენაზე მიწოდებულ ინფორმაციას. უცხოური მედიის გამოყენება, ან 
მედიის მოხმარება განსხვავებულ ენებზე, ძალიან იშვიათია - მოსახლეობის 80%-90%-ს 
არასოდეს გამოუყენებია სახელმწიფო თუ უცხოური მედიასა რუსულ ან სხვა ენაზე. 

 

ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის წყაროები 

• ქართველთა 65% აცხადებს, რომ ბოლო სამი თვის განმავლობაში სმენია ევროკავშირის 
შესახებ (2016 წელს - 47%). ინფორმაციის უდიდესი ნაწილი მიღებულია ტელევიზიიდან (91%), 
ინტერნეტიდან (20%), სიტყვიერად (19%) და სოციალური მედიიდან (17%). 

• მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს (68%) მიაჩნია, რომ ეროვნული მედია ევროკავშირს ძალზე 
პოზიტიურად (13%) ან საკმაოდ პოზიტიურად (55%) წარმოაჩენს. გასულ წელთან შედარებით 
მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამ მხრივ არ აღინიშნა. 
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• ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციას ხშირად ან ძალიან ხშირად მოიძიებს მოსახლეობის 24%. 
ეს ციფრი საგრძნობლად გაიზარდა 2016 წელთან შედარებით (7%), სავარაუდოდ 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების ბოლოდროინდელი განვითარების 
შედეგად. 

• იმ ადამიანების უმრავლესობა, ვინც ეძებს ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციას, ამ 

ინფორმაციას ნახულობს სახელმწიფო ენაზე (86%), მაშინ, როცა 7% იღებს ამ ინფორმაციას 
რუსულად, ხოლო 6% - ინგლისურად. ევროკავშირთან დაკავშირებით ყველაზე ხშირად 
მოიძიებენ ზოგად ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ (55%) და მათ ქვეყანასთან 
ევროკავშირის ურთიერთობის შესახებ (26%). 

• ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის პასიური სახით მიღება უმეტესად ტელევიზიიდან (91%) 
და ნაწილობრივ ინტერნეტიდან (21%) და სოციალური მედიიდან (17%) ხდება, მაშინ, როცა 
იმ ადამიანების უმეტესობა, ვინც აქტიურად ეძებს/იღებს ინფორმაციას, ეყრდნობა ინტერნეტს 
(38%) და სოციალურ მედიას (24%), ხოლო სატელევიზიო არხები (75%) ამ შემთხვევაშიც 
ინფორმაციის ყველაზე რეგულარული წყაროა. 

• ადამიანების უმეტესობა, ვინც ეძებს ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ, ინფორმაციას 

აფასებს როგორც მისაწვდომს (ძალზე მისაწვდომი - 18%; საკმაოდ მისაწვდომი - 61%). მათ 
ასევე მიაჩნიათ, რომ ინფორმაცია ადვილად აღსაქმელია (67%), ამომწურავია (66%), 
სარწმუნოა (59%) და სანდოა (57%). 

• მოსახლეობის 58%-ის თქმით, ინფორმაცია, რომელსაც კითხულობენ, უყურებენ ან იძიებენ 
ინტერნეტში, ეხმარება უკეთესად გაიცნონ ევროკავშირი. ადამიანების 30% არ ეთანხმება ამას 
და მიაჩნია, რომ ინფორმაცია არ ეხმარება ევროკავშირის შესახებ მეტის გაგებაში. 

 

ინფორმაციის წყარო და დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ  

• ადამიანები, რომლებიც ხშირად იყენებენ სოციალურ მედიას და ინტერნეტს, საშუალოდ 
ყველაზე პოზიტიურები და კმაყოფილები არიან ევროკავშირის როლით: სამი მესამედი 

ევროკავშირს პოზიტიურად აღიქვამს და ენდობა მას, იცის და კმაყოფილია ევროკავშირის 
მიერ გაწეული ფინანსური დახმარებით. გარდა ამისა, თითქმის ყველა მათგანი მიიჩნევს, რომ 
მათ ქვეყანას და ევროკავშირს კარგი ურთიერთობა აქვთ. ის ადამიანები, ვინც ტრადიციულ 
მედიას იყენებს, და მათი უმეტესობაც, ვინც საერთოდ არ იყენებს მედიას, ნაკლებად არიან 
მიდრეკილები საკუთარი შეხედულების გაზიარებისკენ, თუმცა ადამიანების უმეტესობა მაინც 
პოზიტიურად არის განწყობილი და კმაყოფილია ევროკავშირის როლით. 

• ადამიანების უმრავლესობა (პროცენტული ოდენობები მერყეობს 58%-სა და 76%-ს შორის), 
მიუხედავად იმისა, ხშირად იყენებს თუ არა მედიას რუსულ ენაზე, პოზიტიურად აღიქვამს 
ევროკავშირს, ენდობა მას და, კერძოდ, მის დახმარებას ეფექტიანად მიიჩნევს. ერთადერთი 

შესამჩნევი განსხვავებაა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის აღქმაში და 
ევროკავშირის მიერ გაწეული დახმარების შესახებ ცოდნაში: ადამიანები, ვინც რუსულ მედიას 
იყენებენ, უფრო კრიტიკულები - ან ნაკლებად ინფორმირებულები - არიან. 
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შეხედულება საქართველოს ამჟამინდელ მდგომარეობაზე  

• ისევე, როგორც 2016 წელს, ქართველები არ ავლენენ დიდ ნდობას სახელმწიფო, 
რეგიონული და ადგილობრივი ინსტიტუტების მიმართ, თუმცა გასულ წელთან შედარებით 
გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც უფრო ენდობა ინსტიტუტებს. პოლიტიკური 
პარტიებისადმი ნდობა კვლავ ძალიან დაბალია (27%). საქართველოში ყველაზე მეტად 
რელიგიურ ხელისუფლებას ენდობიან (73%). 

• მოსახლეობის მხოლოდ მეოთხედია კმაყოფილი საქართველოში ამჟამად არსებული 
დემოკრატიით (26%). ეს ციფრი კიდევ უფრო დაბალი იყო 2016 წელს (21%). თუმცა სრული 

უკმაყოფილება გასული წლის შემდეგ 21%-დან 13%-მდე შემცირდა, მაშინ, როცა „საკმაოდ 
უკმაყოფილოების“ წილი ძირითადად იგივე დარჩა. და მოქალაქეების მხოლოდ ძალიან 
პატარა წილია (2%) კვლავ „ძალიან კმაყოფილი“ იმით, თუ როგორ მოქმედებს დემოკრატია 
მათ სამშობლოში. 

• მოსახლეობის ნახევარზე მეტს მიაჩნია, რომ საქართველოში არსებობს სიტყვის თავისუფლება 
(58%), მედიის თავისუფლება (54%), უმცირესობათა უფლებების დაცვა (53%) და გენდერული 
თანასწორობა (57%). მიუხედავად პოზიტიური მაჩვენებლებისა, ის უფრო დაბალია 2016 
წელთან შედარებით. 

 

სამომავლო მოლოდინები 

• ადამიანების ნახევარზე მეტმა საკუთარი ქვეყნის მომავლისადმი დამოკიდებულება შეაფასა 

როგორც ოპტიმისტური (66%), რაც ოდნავ დაბალი იყო გასულ წელთან შედარებით (71%). 
ქართველთა ოპტიმიზმი საკუთარი მომავლის მიმართ ოდნავ მაღალი იყო, ვიდრე მათი 
ქვეყნის მიმართ (74%), მაგრამ უფრო დაბალი გასულ წელთან შედარებით (80%). 

• ყველაზე მწვავე პრობლემად საქართველოსთვის უმუშევრობა აღინიშნა - ეს პასუხი 
ადამიანების 81%-მა დააფიქსირა. ამას მოჰყვებოდა ცხოვრების დაბალი დონე და სიღარიბე 
(37%), ეკონომიკური კრიზისი (36%), დაბალი ხელფასები/პენსიები (35%) და მაღალი ფასები 
და გადასახადები (32%). 

 

შეხედულებები ქვეყნის შესახებ და ევროკავშირისადმი დამოკიდებულება 

• არ არის გასაკვირი, რომ ადამიანები, ვინც ევროკავშირს პოზიტიურად აღიქვამენ, უფრო 

დადებითად არიან განწყობილები ყველა შეფასებულ ინდიკატორთან დაკავშირებით 
(ინსტიტუტებისადმი ნდობა, კმაყოფილება იმით, თუ როგორ მოქმედებს დემოკრატია, 
ოპტიმიზმი ქვეყნის და საკუთარი მომავალის მიმართ), შედარებით ნეიტრალურად განწყობილ 
მოსახლეობასთან. 

• მოსახლეობის ამ ორ ჯგუფს შორის არსებული განსხვავება მცირდება, როცა საქმე ეხება 
პარლამენტის, ხელისუფლების რეგიონული და ადგილობრივი ორგანოებისა და 
პოლიტიკური პარტიებისადმი ნდობას (4-6 პროცენტს შორის), და ყველაზე დიდია 
დემოკრატიის ფუნქციონირებით კმაყოფილების და საკუთარი ქვეყნის მომავლისადმი 
ოპტიმიზმის შესახებ კითხვის შემთხვევაში (17 პროცენტი თითოეული). 
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• თითქმის ყველა, მიუხედავად მათი დამოკიდებულებისა ევროკავშირის მიმართ, აღნიშნავს 
საქართველოს წინაშე მდგომ ერთსა და იმავე მწვავე პრობლემებს, რომელთაგან ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხი უმუშევრობაა (81-85%). მეორეს მხრივ, ის ადამიანები, ვინც 
ევროკავშირს პოზიტიურად აღიქვამენ, სიტყვის თავისუფლებას უფრო მნიშვნელოვნად 
მიიჩნევენ, ვიდრე ისინი, ვისაც ევროკავშირის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს (25% 
10%-თან შედარებით). იგივე ითქმის დემოკრატიაზეც (პოზიტიურად განწყობილები - 19%, 
ნეგატიურად განწყობილები -10%). 

 

3.2. დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ  
3.2.1. ზოგადი დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ 

2016 წლის ანალოგიურად, საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირს ზოგადად 
პოზიტიურად ან სულ მცირე ნეიტრალურად აღიქვამენ (სურ. 1) – 59% ევროკავშირს ძალიან ან 
საკმაოდ პოზიტიურად აღიქვამს, ხოლო 34% მის მიმართ ნეიტრალურად არის განწყობილი. გარდა 
ამისა, როგორც ჩანს, პოზიტიური დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ გასულ წელთან 
შედარებით გაიზარდა: კერძოდ, 7 პროცენტით გაიზარდა იმ მოქალაქეთა წილი, ვინც ევროკავშირის 
მიმართ საკმაოდ პოზიტიურად არის განწყობილი. და პირიქით, ნეგატიურად განწყობილ მოქალაქეთა 

წილი 8%-დან 2017 წელს 3%-მდე შემცირდა, ასევე შემცირდა იმ ადამიანების წილი, ვინც არაფერი 
იცის ან არ აქვს საკუთარი აზრი ევროკავშირის შესახებ (2016 წლის 9% 2017 წლის 4%-თან 
შედარებით). პოზიტიური დამოკიდებულების ამგვარი ზრდა შეესაბამება ევროკავშირთან 
საქართველოს ინტეგრაციის გაღრმავებას 2016 წლის ივლისში ასოცირების შესახებ შეთანხმების 
ძალაში შესვლის შემდეგ, სავაჭრო ურთიერთობათა განმტკიცებას ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შემოღების და 2017 წლის მარტში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის 
შედეგად. 

 

სურათი 1 – როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ევროკავშირის მიმართ - ძალიან პოზიტიური, საკმაოდ 

პოზიტიური, ნეიტრალური, საკმაოდ ნეგატიური თუ ძალიან ნეგატიური? (კ2.1) 
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როგორც ჩანს, ევროკავშირის მიმართ ქართველების დამოკიდებულება პირდაპირ კავშირშია 
განათლების დონესთან: ძალზე განათლებული ადამიანების ორ მესამედზე მეტი ევროკავშირს 
პოზიტიურად აღიქვამს, შედარებით იმ ადამიანების 58%-სა და 42%-თან, ვისაც საშუალო ან დაბალი 
დონის განათლება აქვს მიღებული (ცხრილი 1). 

საშუალოდ, შედარებით მცირე ქალაქების მაცხოვრებლები, ასაკოვანი (55 წელზე უფროსი 
ასაკის) ადამიანები და უმუშევარი ან დროებით არააქტიური ადამიანები აღიქვამენ ევროკავშირს 
ნაკლებად პოზიტიურად, ვიდრე სხვა ჯგუფების წარმომადგენლები (აღნიშნული ჯგუფების 
მოქალაქეთა თითქმის 40% ევროკავშირს ნეიტრალურად ან ნეგატიურად აღიქვამს). განათლების 

შედარებით დაბალი დონის მქონე ადამიანებს და 20,000 მაცხოვრებელზე ნაკლები ზომის  ქალაქების 
მკვიდრთ ნაკლები ინფორმაცია აქვთ/ნაკლებად სმენიათ ევროკავშირის შესახებ (10% და 7% 
შესაბამისად). 

 

ცხრილი 1 – ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება 

კ2.1. როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ევროკავშირის მიმართ - ძალიან პოზიტიური, საკმაოდ პოზიტიური, 
ნეიტრალური, საკმაოდ ნეგატიური თუ ძალიან ნეგატიური? 

 პოზი-
ტიური 

ნეიტ-
რალური 

ნეგა-
ტიური 

არ ვიცი / 
არასოდეს 
მსმენია 

სულ 

დასახლების 
ზომა 

150,000 მცხოვრები ან მეტი 65% 32% 2% 1% 100% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 64% 34% 1% 1% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 54% 36% 3% 7% 100% 

გენდერი მამრობითი 61% 33% 3% 3% 100% 

მდედრობითი 58% 36% 2% 4% 100% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი 

15-34 წლის 62% 32% 1% 5% 100% 

35-54 წლის 61% 36% 2% 1% 100% 

55 წლის & მეტი 55% 36% 4% 5% 100% 

განათლების 
დონე 

დაბალი დონის 42% 45% 3% 10% 100% 

საშუალო დონის 58% 36% 2% 4% 100% 

მაღალი დონის 71% 26% 3% 0% 100% 

დასაქმების 
მდგომარეობა 

დასაქმებული 62% 33% 3% 2% 100% 

თვითდასაქმებული 62% 33% 1% 4% 100% 

უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / 
არააქტიური 

56% 36% 3% 5% 100% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 55% 37% 2% 6% 100% 

აღმოსავლეთი 66% 31% 2% 1% 100% 

დასავლეთი 55% 36% 4% 5% 100% 

სულ 59% 34% 3% 4% 100% 
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იმ ქართველებს, რომლებსაც სმენიათ/იციან ევროკავშირის შესახებ, მტკიცედ მიაჩნიათ, რომ 
ევროკავშირი ასოცირებულია ისეთ ფასეულობებთან, როგორებიც არის სიტყვის თავისუფლება 
(ადამიანების 81% იზიარებს ამ შეხედულებას), ეკონომიკური კეთილდღეობა, ადამიანის უფლებები, 
დემოკრატია და კანონის უზენაესობა (თითოეული 79%) (ცხრილი 2). ევროკავშირთან ასევე საკმაოდ 

ძლიერად არის ასოცირებული მედიის თავისუფლება (77%), თანასწორობა და სოციალური 
სამართლიანობა (76%), ინდივიდუალური თავისუფლება (73%), რელიგიის თავისუფლება (72%) და 
მშვიდობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა (72%). უფრო მაკლები, თუმცა მაინც მოსახლეობის 
ნახევარზე მეტი ადამიანია დარწმუნებული, რომ ევროკავშირი ასოცირებულია ისეთ ფასეულობებთან, 
როგორებიც არის სხვა კულტურების მიმართ პატივისცემა (67%), პატიოსნება და გამჭვირვალობა 
(60%) და კორუფციის არარსებობა (52%). კვლევაში მოცემულ ფასეულობებთან ძალზე დაბალი 
ასოცირების შემთხვევები ფაქტობრივად არ დაფიქსირებულა, თუმცა მოქალაქეთა დიდმა ნაწილმა 

(12%-დან 30%-მდე თითოეულ მითითებულ ფასეულობასთან დაკავშირებით) არ იცოდა, როგორ 
ეპასუხა კითხვაზე. კვლევის შედეგები შეესაბამება გასული წლის კვლევის შედეგებს, რადგან 
ქართველებს 2016 წელსაც იგივე შეხედულებები ჰქონდათ. 

 

ცხრილი 2 – ევროკავშირთან ასოცირებული ფასეულობები 

კ2.3. რამდენად არის თქვენთვის ევროკავშირი ასოცირებული ქვემოთ ჩამოთვლილ ფასეულობებთან? 

 ძალიან  

ძლიერად 

ძლიერად სუსტად ძალიან 

სუსტად 

არ ვიცი სულ 

სიტყვის თავისუფლება 22% 59% 6% 1% 12% 100% 

ეკონომიკური კეთილდღეობა 26% 53% 6% 1% 14% 100% 

ადამიანის უფლებები 23% 56% 7% 1% 13% 100% 

დემოკრატია 22% 57% 8% 0% 13% 100% 

კანონის უზენაესობა 23% 56% 7% 1% 13% 100% 

მედიის თავისუფლება 24% 53% 6% 1% 16% 100% 

თანასწორობა და სოციალური 
სამართლიანობა 

19% 57% 8% 1% 15% 100% 

ინდივიდუალური თავისუფლება 20% 53% 9% 1% 17% 100% 

რელიგიის თავისუფლება 20% 52% 9% 1% 18% 100% 

მშვიდობა, უსაფრთხოება და 
სტაბილურობა 

21% 51% 15% 1% 12% 100% 

სხვა კულტურების პატივისცემა 14% 53% 12% 1% 20% 100% 

პატიოსნება და გამჭვირვალობა 14% 46% 14% 2% 24% 100% 

კორუფციის არარსებობა 11% 41% 15% 2% 31% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 
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მე-2 სურათზე ევროკავშირთან ძლიერად ასოცირებული ფასეულობები შედარებულია 
ქართველებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პირად ფასეულობებთან.6 ქართველებისთვის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი პირადი ფასეულობები, როგორიცაა მშვიდობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა, 
ეკონომიკური კეთილდღეობა, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა, ასევე ძლიერ არის 

ასოცირებული ევროკავშირთან (ყოველ მესამე ქართველს მტკიცედ სჯერა, რომ ზემოხსენებული 
ფასეულობები ასოცირებულია ევროკავშირთან). ერთადერთი გამონაკლისია პატიოსნებისა და 
გამჭვირვალობის ფასეულობა, რომელსაც ქართველები ნაკლებად უკავშირებენ ევროკავშირს. ერთი 
ფასეულობა, რომელიც ნაკლებ ასოცირებას ამჟღავნებს ევროკავშირთან, კორუფციის არარსებობა 
იყო (52%), რომელსაც ნაკლები მნიშვნელობა ჰქონდა პირად დონეზეც (5%). სხვა კულტურების 
მიმართ პატივისცემა, მედიის თავისუფლება, თანასწორობა და სოციალური სამართლიანობა და 
ინდივიდუალური თავისუფლება მნიშვნელოვან ფასეულობებად ქართველების 10%-ზე ნაკლებმა 
დაასახელა. 

 

სურათი 2 – ევროკავშირთან ძლიერად ან ძალიან ძლიერად ასოცირებული ფასეულობები (კ2.3) & 

სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი პირადი ფასეულობა (კ4.7) 

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება ასევე შეფასდა ღია ტიპის კითხვის მეშვეობით, 

როდესაც რესპონდენტებს სთხოვეს, დაესახელებინათ ის საკითხები, რომლებიც პირველი 
გაახსენდებოდათ ევროკავშირზე გაფიქრებისას. როგორც მოსალოდნელი იყო, პოზიტიური 
ასოციაციები უმეტესად ეხებოდა ეკონომიკურ კეთილდღეობას და განვითარებას (13% და 8% 
შესაბამისად). ათი ქართველიდან ერთმა ასევე ახსენა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, რაც არ არის 
გასაკვირი, თუ გავითვალისწინებთ ცოტა ხნის წინ ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის 
შემოღებას საქართველოსთვის. კიდევ 9%-მა დაასახელა ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის 

																																																													
6 რესპონდენტებს სთხოვეს, აერჩიათ და მნიშვნელობის მიხედვით დაელაგებინათ მათთვის სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
პირადი ფასეულობა 13 ფასეულობის შემცველი სიიდან. 
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გაწეული დახმარება, ხოლო 8%-მა - მოგზაურობა და ტურიზმი. მეორე მხრივ, ევროკავშირის მიმართ 
ნეგატიური დამოკიდებულება უმეტეს შემთხვევაში ეხება „ზნეობრივ დაცემას“, რასაც ათი 
ქართველიდან ერთი უკავშირებს ევროკავშირს; აქ იგულისხმება ჰომოსექსუალების ქორწინებისადმი 
და ჰომოსექსუალობისადმი დამოკიდებულებაც. და ბოლოს, უნდა აღინიშნოს, რომ მოქალაქეთა 

დაახლოებით 30%-მა არ გასცა პასუხი კითხვას - ან იმიტომ, რომ პასუხის გაცემა ძალიან ძნელი იყო, 
ან კიდევ იმის გამო, რომ არაფერი ჰქონდათ სათქმელი. 

ევროკავშირი ყველაზე სანდო ინსტიტუტია საქართველოში: როგორც ზემოთ, ევროკავშირის 
შესახებ ზოგადი დამოკიდებულების შესახებ ქვეთავში აღინიშნა, მოსახლეობის ორი მესამედი ენდობა 

ევროკავშირს (66%), მაშინ, როცა ნახევარზე ცოტა მეტი ენდობა გაეროს (56%) და ნატოს (54%) და 
მხოლოდ ერთი მეოთხედი - ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს (25%) (სურ. 3). მიუხედავად იმისა, რომ 
ყველაზე დიდი ზრდა აღინიშნება იმ ადამიანებს შორის, ვინც ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს ენდობა,, 
ეს კავშირი ზედიზედ მეორე წელია, რჩება ისეთ ინსტიტუტად, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად 
ენდობიან ოთხ დასახელებულ ინსტიტუტს შორის. 

2016 წელთან შედარებით ოთხი დასახელებული ინსტიტუტისადმი ნდობის თვალსაზრისით 
საერთო დამოკიდებულება შეიცვალა უნდობლობიდან (რაც შემცირდა) შეხედულების უქონლობამდე 
(რაც გაიზარდა). ევროკავშირის მიმართ უნდობლობა შემცირდა 6%-ით, გაეროს მიმართ უნდობლობა 
- 29%-დან 17%-მდე, ნატოს მიმართ უნდობლობა - 30%-დან 18%-მდე, ხოლო ევრაზიის ეკონომიკური 
კავშირისადმი უნდობლობა - 59%-დან 36%-მდე. კვლევა გვაჩვენებს, რომ ზოგიერთს იმ 

ადამიანებიდან, ვინც 2016 წელს არ ენდობოდა აღნიშნულ ოთხ ინსტიტუტს, 2017 წელს არ ჰქონდა 
ამის შესახებ შეხედულება. 

 

სურათი 3 – სხვადასხვა ინსტიტუტის მიმართ ნდობა (კ2.11) 

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ევროკავშირის მიმართ ნდობის დონე იზრდება განათლების დონესთან ერთად: ძალზე 
განათლებული ადამიანების 77% ენდობა ევროკავშირს, შედარებით იმ ქართველების 63%-სა და 
58%-თან, ვისაც საშუალო ან დაბალი დონის განათლება აქვს მიღებული (ცხრილი 3). 
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ევროკავშირის მიმართ განსაკუთრებულ ნდობას ამჟღავნებენ ასევე დასაქმებული ადამიანები 
(73%), სამუშაო ასაკის კატეგორიის ადამიანები (74%) და საშუალო ზომის ქალაქების მცხოვრებნი 
(76%), განსაკუთრებით ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში (71%). 

 

ცხრილი 3 – ნდობა ევროკავშირის მიმართ 

კ2.11. მინდა გკითხოთ, რამდენად ენდობით ევროკავშირს 

 ენდობა არ ენდობა არ იცის  სულ 

დასახლების 
ზომა 

150,000 მცხოვრები ან მეტი 69% 13% 18% 100% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 76% 10% 14% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 62% 12% 26% 100% 

გენდერი მამრობითი 65% 14% 21% 100% 

მდედრობითი 67% 11% 22% 100% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი 

15-34 წლის 65% 11% 24% 100% 

35-54 წლის 74% 9% 17% 100% 

55 წლის & მეტი 61% 17% 22% 100% 

განათლების 
დონე 

დაბალი დონის 58% 15% 27% 100% 

საშუალო დონის 63% 13% 24% 100% 

მაღალი დონის 77% 9% 14% 100% 

დასაქმების 

სტატუსი 
დასაქმებული 73% 11% 16% 100% 

თვითდასაქმებული 64% 11% 25% 100% 

უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / 
არააქტიური 

64% 14% 22% 100% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 61% 13% 26% 100% 

აღმოსავლეთი 69% 11% 20% 100% 

დასავლეთი 71% 13% 16% 100% 

სულ 66% 12% 22% 0% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

3.2.2. ევროკავშირის ურთიერთობა საქართველოსთან და ცოდნა ევროკავშირის მიერ 
გაწეული ფინანსური დახმარების შესახებ  

გასულ წელთან შედარებით გაიზარდა პოზიტიური დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ, 

ქართველების 83% (2016 წელს 75%-თან შედარებით) ევროკავშირთან თავიანთი ქვეყნის 
ურთიერთობას აღწერს როგორც საკმაოდ კარგს ან ძალიან კარგს (სურ. 4). ქართველთა მხოლოდ 
4%-მა აღწერა ეს ურთიერთობა, როგორც საკმაოდ ცუდი ან ძალიან ცუდი 2016 წლის 13%-თან 
შედარებით. 
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სურათი 4 – ზოგადად, როგორ აღწერდით ევროკავშირის ურთიერთობას თქვენს ქვეყანასთან? (კ2.4) 

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

შეხედულება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის შესახებ უკეთესი ხდება 
განათლების დონის მატებასთან ერთად: იმ ადამიანების წილი, ვინც ევროკავშირთან ურთიერთობას 
„კარგად“ მიიჩნევს, ყველაზე მაღალია ყველაზე განათლებულ ადამიანებს შორის (87% შედარებით 
იმ ადამიანების 81%-თან და 79%-თან, ვისაც, შესაბამისად, საშუალო ან დაბალი დონის განათლება 

აქვს მიღებული). სამუშაო ასაკის (15-54 წლის) კატეგორიაში შემავალ ადამიანებს, დასაქმებულებს და 
უმუშევრებს უფრო პოზიტიური შეხედულება აქვთ, ვიდრე შედარებით ასაკოვან და თვითდასაქმებულ 
ადამიანებს, რომლებსაც საშუალოდ უფრო არა აქვთ პასუხი (ადამიანების მეოთხედმა ორივე 
კატეგორიაში გვიპასუხა „არ ვიცი“). 

 

ცხრილი 4 – ურთიერთობა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 

კ2.4. ზოგადად, როგორ აღწერდით ევროკავშირის ურთიერთობას საქართველოსთან? 

 კარგი ცუდი არ ვიცი / არ 
აქვს 

ურთიერთობა 

სულ 

დასახლების ზომა 150,000 მცხოვრები ან მეტი 83% 5% 12% 100% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 89% 1% 10% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 80% 5% 15% 100% 

გენდერი მამრობითი 80% 5% 15% 100% 

მდედრობითი 85% 3% 12% 100% 

ასაკობრივი ჯგუფი 15-34 წლის 84% 5% 11% 100% 

35-54 წლის 89% 4% 7% 100% 

55 წლის & მეტი 74% 4% 22% 100% 

განათლების დონე დაბალი დონის 79% 8% 13% 100% 

საშუალო დონის 81% 4% 15% 100% 

მაღალი დონის 87% 3% 10% 100% 

დასაქმების სტატუსი დასაქმებული 86% 4% 10% 100% 
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თვითდასაქმებული 78% 2% 20% 100% 

უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / 
არააქტიური 

83% 6% 11% 100% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 81% 4% 15% 100% 

აღმოსავლეთი 84% 4% 12% 100% 

დასავლეთი 83% 5% 12% 100% 

სულ 83% 4% 13% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

2016 წლის მსგავსად, მოქალაქეთა დაახლოებით 60%-მა იცოდა, რომ  ევროკავშირი 

საქართველოს ფინანსურ დახმარებას უწევს (ცხრილი 5). იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც იცის, რომ 
ევროკავშირი საქართველოს ფინანსურ დახმარებას უწევს, უფრო დაბალია შედარებით ასაკოვან 
ადამიანებს (48%) და ნაკლები განათლების მქონე ადამიანებს (54%) შორის - ანუ იმ ჯგუფებს შორის, 
რომლებიც ზოგადად უფრო სკეპტიკურად არიან განწყობილნი ევროკავშირის მიმართ. 

ასევე, განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ იმ ქართველთა წილი, ვინც არ იცის, რომ  
ევროკავშირი საქართველოს დახმარებას უწევს, კვლავ საგრძნობია: ერთ მესამედზე მეტი. ასაკოვანმა 
ადამიანებმა (46%) და განათლების საშუალო დონის მქონე ადამიანებმა (39%) არ იციან 
ევროკავშირის მიერ გაწეული ფინანსური დახმარების შესახებ. 

 

ცხრილი 5 – ევროკავშირის მიერ ფინანსური დახმარების გაწევა 

კ2.5. თქვენი ინფორმაციით, უწევს თუ არა ევროკავშირი საქართველოს ფინანსურ დახმარებას? 

 დიახ არა არ ვიცი სულ 

დასახლების 
ზომა 

150,000 მცხოვრები ან მეტი 54% 9% 37% 100% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 58% 4% 38% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 60% 5% 35% 100% 

გენდერი მამრობითი 59% 5% 36% 100% 

მდედრობითი 57% 7% 36% 100% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი 

15-34 წლის 60% 6% 34% 100% 

35-54 წლის 66% 7% 27% 100% 

55 წლის & მეტი 48% 6% 46% 100% 

განათლების 
დონე 

დაბალი დონის 54% 10% 36% 100% 

საშუალო დონის 56% 5% 39% 100% 

მაღალი დონის 63% 7% 30% 100% 

დასაქმების 
სტატუსი 

დასაქმებული 58% 7% 35% 100% 

თვითდასაქმებული 59% 5% 36% 100% 
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უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / 
არააქტიური 

57% 7% 36% 100% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 58% 3% 39% 100% 

აღმოსავლეთი 56% 8% 36% 100% 

დასავლეთი 61% 7% 32% 100% 

სულ 58% 6% 36% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

როგორც ქვემოთ სურათზეა ნაჩვენები (სურ. 5), იმ ადამიანთა წილი, ვისაც მიაჩნია, რომ 
ფინანსური დახმარება ეფექტიანია, ასევე მნიშვნელოვნად - 59%-დან 74%-მდე - გაიზარდა 2016 

წელთან შედარებით. ანალოგიურად, იმ ადამიანებს შორის, ვინც იცის, რომ ევროკავშირი 
საქართველოს ფინანსურ დახმარებას უწევს, ხუთიდან მხოლოდ ერთს მიაჩნია, რომ ეს დახმარება არ 
არის ეფექტიანი - 2016 წელს ეს მონაცემი სამიდან ერთის ტოლი იყო. 

 

სურათი 5 – თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტიანი იყო ეს დახმარება? (კ2.5.1) 

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვინც იცოდა ევროკავშირის ფინანსური დახმარების შესახებ 

 

აღსანიშნავია, რომ იმ ადამიანთა წილი, ვისაც მიაჩნია, რომ ევროკავშირის მიერ 
საქართველოსთვის გაწეული ფინანსური დახმარება ეფექტიანია, ყველაზე მაღალია განათლების 

დაბალი დონის მქონე ადამიანებს (82%), ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში მცხოვრებთ (82%), საშუალო 
ზომის (20,000-150,000 მოსახლეობით) დასახლებებში მცხოვრებთ (80%) და ყველაზე ახალგაზრდა 
ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლებს (79%) შორის (ცხრილი 6). შესაბამისად, ეს არ არის იგივე 
სოციალურ-დემოგრაფიული ჯგუფები, რომლებიც ყველაზე მეტად ენდობიან ევროკავშირს. 
ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გაწეული ფინანსური დახმარების ეფექტიანობასთან 
დაკავშირებით ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი ჯგუფებია თვითდასაქმებულები (24%), 35-54 
წლის ადამიანები (25%), განათლების უფრო მაღალი დონის მქონე ადამიანები (26%) და ქვეყნის 
ცენტრალურ ნაწილში მცხოვრები ადამიანები (24%). 
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ცხრილი 6 – დახმარების ეფექტიანობა 

კ2.5.1. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტიანი იყო დახმარება? 

 ეფექ- 

ტიანი 

არ არის  

ეფექ- 

ტიანი 

არ ვიცი სულ 

დასახლების 
ზომა 

150,000 მცხოვრები ან მეტი 71% 21% 8% 100% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 80 % 10% 10% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 74% 22% 4% 100% 

გენდერი მამრობითი 73% 21% 6% 100% 

მდედრობითი 75% 19% 6% 100% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი 

15-34 წლის 79% 13% 8% 100% 

35-54 წლის 71% 25% 4% 100% 

55 წლის & მეტი 72% 21% 7% 100% 

განათლების 
დონე 

დაბალი დონის 82% 13% 5% 100% 

საშუალო დონის 75% 18% 7% 100% 

მაღალი დონის 69% 26% 5% 100% 

დასაქმების 
სტატუსი 

დასაქმებული 76% 19% 5% 100% 

თვითდასაქმებული 70% 24% 6% 100% 

უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / 
არააქტიური 

76% 17% 7% 100% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 69% 24% 7% 100% 

აღმოსავლეთი 74% 19% 7% 100% 

დასავლეთი 82% 14% 4% 100% 

სულ 74% 20% 6% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვინც იცოდა ევროკავშირის ფინანსური დახმარების შესახებ 

 

იმ ადამიანების ნახევარზე ნაკლებმა (42%), ვინც იცის ევროკავშირის მიერ გაწეული ფინანსური 
დახმარების შესახებ, იცის საქართველოში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული კონკრეტული 
პროგრამების შესახებ (ცხრილი 7). ამ სახის ინფორმაციასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული 

გენდერი და ასაკი. ქალები (35%) და ასაკოვანი ადამიანები (35%) ნაკლებად ინფორმირებულები 
არიან კონკრეტული პროგრამების შესახებ, განსხვავებით მამაკაცებისგან და შედარებით ახალგაზრდა 
ასაკობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისგან. საკმაოდ დიდი განსხვავება აღინიშნა დასახლების 
ზომის მიხედვითაც: პროგრამების შესახებ იცის იმ ადამიანების 56%-მა, ვინც ცხოვრობს დასახლებებში 
20,000-150,000 მოსახლეობით, და იმ ადამიანების მხოლოდ 38%-მა, ვინც უფრო მცირე ზომის 
დასახლებებში ცხოვრობს. 
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ცხრილი 7 – ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამები 

კ2.6. ხომ არ იცით საქართველოში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული რაიმე კონკრეტული პროგრამების შესახებ? 

 დიახ არა სულ 

დასახლების 
ზომა 

150,000 მცხოვრები ან მეტი 42% 58% 100% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 56% 44% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 38% 62% 100% 

გენდერი მამრობითი 49% 51% 100% 

მდედრობითი 35% 65% 100% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი 

15-34 წლის 46% 54% 100% 

35-54 წლის 42% 58% 100% 

55 წლის & მეტი 35% 65% 100% 

განათლების 
დონე 

დაბალი დონის 40% 60% 100% 

საშუალო დონის 40% 60% 100% 

მაღალი დონის 45% 55% 100% 

დასაქმების 
სტატუსი 

დასაქმებული 44% 56% 100% 

თვითდასაქმებული 40% 60% 100% 

უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / 
არააქტიური 

41% 59% 100% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 42% 58% 100% 

აღმოსავლეთი 45% 55% 100% 

დასავლეთი 37% 63% 100% 

სულ 42% 58% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვინც იცოდა ევროკავშირის ფინანსური დახმარების შესახებ 

 

ევროკავშირის მიერ საქართველოში დაფინანსებული ყველაზე ცნობილი პროგრამებია 
საგანმანათლებლო პროგრამები (48%), ჯანდაცვისა და სამედიცინო სფეროს პროგრამები (33%), 
ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტები (28%) (სურ. 6). მოსახლეობის ერთ მეოთხედს 

აქვს ინფორმაცია სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების პროგრამების შესახებ (25%) და 
ეკონომიკური რეფორმების/ბიზნესის ხელშეწყობის შესახებ (23%). ქართველებმა ყველაზე ნაკლებად 
იციან კულტურის, მართლმსაჯულებისა და პოლიტიკის, ენერგოეფექტურობისა და ოჯახში 
ძალადობის პრევენციის სფეროებში განხორციელებული პროგრამების შესახებ. ქართველების 2%-ზე 
ნაკლებს მიუღია პირადად მონაწილეობა (ან იცის ისეთი ადამიანი, ვისაც მიუღია მონაწილეობა) 
ევროკავშირის მიერ ცოტა ხნის წინ დაფინანსებულ პროექტებში. 
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სურათი 6 – რომელი კონკრეტული პროგრამის (პროგრამების) შესახებ გაქვთ ინფორმაცია? (კ2.6.1, 

შესაძლებელია რამდენიმე პასუხის გაცემა) 

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვინც იცოდა ევროკავშირის ფინანსური დახმარების შესახებ 

 

როგორც მოსალოდნელი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ოთხი ქართველიდან თითქმის 
ერთმა არ იცის ევროკავშირის მიერ გაწეული ფინანსური დახმარების შესახებ, მოსახლეობის ასეთივე 
წილს არ ჰქონდა საკმარისი ინფორმაცია, რათა შეედარებინა ევროკავშირის მიერ გაწეული 
დახმარება სხვა მხარეების - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის/მსოფლიო ბანკის, ამერიკის 
შეერთებული შტატების, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და მისი სააგენტოების და რუსეთის 

ფედერაციის მიერ გაწეული დახმარებისთვის. მოქალაქეთა დაახლოებით ერთ მეხუთედს 
ევროკავშირი არ მიაჩნია უდიდეს უცხოურ დონორად საქართველოსთვის პირველ სამ ინსტიტუტთან 
შედარებით (სურ. 7). მეორეს მხრივ, მოქალაქეთა თითქმის ნახევარი ფიქრობს, რომ ევროკავშირი 
საქართველოს მეტ დახმარებას უწევს, ვიდრე რუსეთის ფედერაცია (47%). ეს მონაცემები შეესაბამება 
გასული წლის ციფრებს, თუმცა 2016 წლის შემდეგ გაიზარდა იმ ადამიანების წილი, ვისაც არა აქვს 
რაიმე გარკვეული შეხედულება. 
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სურათი 7 – რამდენადაც თქვენთვის არის ცნობილი, შემდეგი საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან რომელი უწევს 

თქვენს ქვეყანას მეტ, ისეთივე ან ნაკლებ ფინანსურ დახმარებას, ვიდრე ევროკავშირი? (კ2.7) 

 

 

თუმცა, ქართველების უმრავლესობას კვლავ მიაჩნია, რომ მათმა ქვეყანამ საკმაოდ დიდი, 
ხოლო ნაკლების აზრით, ძალზე დიდი სარგებელი მიიღო ევროკავშირის მხრიდან დახმარებიდან 
(ხურ. 8).7 ძირითადი სარგებელი, რომელიც აღინიშნა, იყო ტურიზმის გაფართოება (70%), 
მართლმსაჯულების სისტემის ხარისხის გაუმჯობესება (59%) და ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის 
გაუმჯობესება (53%), უკეთესი განათლება (52%) და წვდომა მეტ პროდუქტსა და მომსახურებაზე 
(50%). შემდეგ მოდის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (48%), გაუმჯობესებული დემოკრატია 
(45%) და გაუმჯობესებული კანონის აღსრულება (42%). ადამიანებს მიაჩნიათ, რომ ყველაზე ნაკლები 

ხელშეწყობა გაეწია დასაქმებისა და ეკონომიკური განვითარების სფეროებს - შესაბამისად, 
ქართველთა მხოლოდ 33%-მა და 24%-მა აღიარა ევროკავშირის დახმარების შედეგად მიღებული 
რაიმე სახის სარგებელი. ქართველები გასულ წელსაც იმავე შეხედულების იყვნენ. 

ქართველების თქმით, ყველაზე ნაკლები ხელშეწყობა გაეწია ასევე იმ სფეროებს, რომლებშიც 
ევროკავშირმა უფრო დიდი როლი უნდა შეასრულოს, როგორც ეს ქვემოთ სურათზეა ნაჩვენები (სურ. 
8). მოსახლეობის თითქმის ნახევარს (45%) მიაჩნია, რომ ეკონომიკური განვითარება პირველი 
პრიორიტეტია, ხოლო დიდი უმრავლესობის აზრით, იგი სამ ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროს შორის 
არის.8 ქართველების 37%-ს ასევე მიაჩნია, რომ ევროკავშირმა დახმარება უნდა გაუწიოს დასაქმების 
მეტი შესაძლებლობების შექმნას. გარდა ამისა, მოქალაქეთა მესამედის აზრით, ევროკავშირმა ხელი 
უნდა შეუწყოს განათლების გაუმჯობესებას (34%), უფრო მტკიცე როლი უნდა ითამაშოს დემოკრატიის 

გაუმჯობესებაში (29%) და ტურიზმის გაფართოებაში (26%), ხოლო 24%-ის აზრით, ევროკავშირმა 
ყურადღება უნდა გაამახვილოს ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებაზე. 

 

																																																													
7 უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია იხ. დანართში, A1 ცხრილ ში. 
8 რესპონდენტებს ეთხოვათ, დაესახელებინათ და რიგის მიხედვით დაელაგებინათ სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო, 
რომლებშიც ევროკავშირმა უფრო დიდი როლი უნდა შეასრულოს. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხ. 
დანართი, ცხრილი A2. 

22% 27% 13% 38% 12% 27% 14% 47% 
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სურათი 8 – სფეროები, რომლებმაც ძალიან დიდი ან საკმაოდ დიდი სარგებელი მიიღეს 

ევროკავშირის დახმარების შედეგად (კ2.8) & და სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო, რომლებიც 

ევროკავშირის მხრიდან მეტ ხელშეწყობას საჭიროებს (კ2.9) 

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

3.2.3. დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ: მოკლე მიმოხილვა 

ამ თავში გაანალიზებულია ქართველების დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ ორი 
ძირითადი კატეგორიის მიხედვით: პირები, რომლებსაც  პოზიტიური დამოკიდებულება აქვთ 

ევროკავშირის მიმართ, და ძირითადად ნეიტრალურად განწყობილი პირები.9 განიხილებოდა ოთხი 
მაჩვენებელი: ნდობა, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა, ევროკავშირის 
ფინანსური დახმარების შესახებ ინფორმირებულობა და ევროკავშირის დახმარების ეფექტიანობა. 

უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია, რომ მოქალაქეები, რომლებსაც  პოზიტიური შეხედულება 
აქვთ ევროკავშირზე, ოთხივე მაჩვენებელს უფრო პოზიტიურად უყურებენ ნეიტრალურ 
მოსახლეობასთან შედარებით (სურ. 9).10 კერძოდ, იმ პირთა 80%-ზე მეტი, ვისაც დადებითი 
დამოკიდებულება აქვს ევროკავშირის მიმართ, ნდობით არის გამსჭვალული მის მიმართ; 
შედარებისთვის - ნეიტრალურად განწყობილი მოსახლეობის მაჩვენებელი ნახევარზე ნაკლებია 
(47%). დადებითად და ნეიტრალურად ორიენტირებული ადამიანების დაახლოებით 20-პროცენტიანი 
განსხვავება სხვა სამ მაჩვენებელზეც დაფიქსირდა. ევროკავშირის მხარდაჭერის ეფექტიანობის 

შეფასების გარდა, პირებს, რომლებსაც ევროკავშირის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება აქვთ, 
უფრო მეტად აქვთ საკუთარი მოსაზრება ასეთ საკითხებზე, განსხვავებით ნეიტრალური პოზიციის 
მქონე ადამიანებისგან რომელთა 45%-მა არ იცის ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ, 

																																																													
9 პირები, რომლებიც უმეტესად უარყოფითად იყვნენ განწყობილნი, ამოღებული იქნენ შედარებიდან, რადგან მათი რიცხვი 
ძალზე მცირეა და გავლენას არ ახდენს სტატისტიკისთვის მნიშვნელოვან შედეგებზე.  
10 უფრო დაწვრილებით მოცემულია დანართში, ცხრილი A3. 
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30%-ს არ გააჩნია აზრი ნდობასთან დაკავშირებით, ხოლო 25%-თვის უცნობია საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის ურთიერთობები. 

 

სურათი 9 – დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ: პოზიტიური და ნეიტრალური 

 
 

პირველი სამი ფასეულობა, რომელსაც  პირდაპირ და უშუალოდ უკავშირებენ ევროკავშირს 
მის მიმართ დადებითად განწყობილი ქართველები, არის სიტყვის თავისუფლება, ადამიანის 
უფლებები და კანონის უზენაესობა (სურ. 10). მეორე მხრივ, ნეიტრალურად განწყობილი 
მოქალაქეებისთვის ევროკავშირი ასოცირდება სიტყვის თავისუფლებასთან, დემოკრატიასა და 
ეკონომიკურ კეთილდღეობასთან. ყველაზე ნაკლებად ასოცირებული ფასეულობებია კორუფციის 
არარსებობა, პატიოსნება და გამჭვირვალობა, სხვა კულტურების პატივისცემა, რომლებიც ორივე 
კატეგორიის მოსახლეობისთვის ერთნაირია. 

 

სურათი 10 – ევროკავშირთან ძლიერ ასოცირებული ფასეულობები – პოზიტიური და ნეიტრალური 
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ანალოგიურად, ევროკავშირის მიმართ პოზიტიურად განწყობილი ადამიანები მეტ სარგებელს 
ხედავენ საქართველოსთვის ევროკავშირის მხრიდან, ვიდრე ნეიტრალურად განწყობილი პირები. მე-
11 სურათზე ნაჩვენებია, რომ ორივე კატეგორიის ადამიანები, როგორც პოზიტიურად, ასევე 
ნეიტრალურად განწყობილები, მიიჩნევენ, რომ ევროკავშირის დიდი დამსახურებაა ტურიზმის 

წახალისება და მართლმსაჯულების სისტემის ხარისხის გაუმჯობესება. იმ ადამიანების 60%-მა, ვისაც 
ევროკავშირის შესახებ პოზიტიური შეხედულება აქვს, დაასახელა უკეთესი განათლება (60%), ხოლო 
იმ ადამიანების 47%-მა, ვისაც ნეიტრალური შეხედულება აქვს, ჯანდაცვის სფერო დაასახელა. 
ეკონომიკური განვითარება, სოფლის მეურნეობა და დასაქმება ყველაზე ნაკლებად დასახელდა 
ორივე კატეგორიის მოსახლეობის მიერ. და მაინც, პოზიტიურად განწყობილი მოქალაქეების სამმა 
მეოთხედმა გაიხსენა აღნიშნული სარგებლები. ნეიტრალურად განწყობილი პირები ამ 
მიმართულებით უფრო კრიტიკულები იყვნენ: 27%-მა სოფლის მეურნეობა დაასახელა, 23%-მა - 
ეკონომიკური განვითარება და მხოლოდ 13%-მა - დასაქმების შესაძლებლობები. 

 

სურათი 11 – სფეროები, რომლებმაც ძალიან დიდი ან გარკვეული სარგებელი მიიღეს ევროკავშირის 

დახმარების შედეგად: პოზიტიური შეხედულება და ნეიტრალური 

 
 

 

3.3. ინფორმაციის წყაროები ევროკავშირის შესახებ 
3.3.1. ინფორმაციის წყაროდ მედიის გამოყენება 

საქართველოში ყველაზე პოპულარული მედია ტელევიზიაა - ქართველების 38% ყოველთვის 
უყურებს ტელევიზორს, 24% ხშირად და 19% ზოგჯერ (სურ.12). ინფორმაციის ყველაზე ხშირად 
გამოყენებული წყაროა მისი სიტყვიერი გადაცემა (მეზობლები, მეგობრები, კოლეგები და სხვ.) - 
როგორც ეს მოსახლეობის 64%-მა აღნიშნა, თუმცა განსხვავებული სიხშირით. ეს არის ახალი 

ცვლადი, რომელიც 2017 წელს იქნა შემოღებული. სოციალური მედია (რომელსაც 43% იყენებს) და 
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ინტერნეტი (42%) ნაკლებად პოპულარულია მოსახლეობაში. ევროკავშირის ოფიციალურ ვებ-
გვერდს თითქმის არასდროს არ იყენებენ (91%), არც ბეჭდურ მედიას (69%) და რადიოს (77%). 

 

სურათი 12 – ინფორმაციის წყაროდ გამოყენებული მედიის ტიპები (კ3.7) 

 
 

საერთო ჯამში, პირები, რომლებიც ხშირად არ იყენებენ ზემოაღნიშნულ მედიას, მოსახლეობის 
29% შეადგენენ; 10 ქართველიდან 4 ხშირად იყენებს ტრადიციულ მედიას, ხოლო 3-დან 1 ქართველი 
რეგულარულად აქტიურობს სოციალურ მედიაში და ინტერნეტში11 (ცხრილი 8). 

ადამიანები, რომლებიც არ იყენებენ მედიას, ძირითადად თვითდასაქმებულები არიან,  პატარა 
ქალაქებში ცხოვრობენ, შესაძლოა ქვეყნის ცენტრში, და აქვთ დაბალი ან საშუალო განათლება. 
მეორეს მხრივ, ტრადიციული მედიის მომხმარებლები უფრო მეტად ქალები არიან, რომლებიც  
საშუალო ზომის ქალაქებში ცხოვრობენ, 35 წლის არიან ან უფროსები, საშუალო განათლება აქვთ. 
საშუალოდ, ტრადიციული მედიის მომხმარებლები ქვეყნის ცენტრში ცხოვრობენ და 
უმუშევრები/დროებით უმუშევრები ან დროებით დასაქმებულები არიან. 

საშუალოდ, სოციალური მედიის და ინტერნეტის ხშირი მომხმარებლები 35 წელზე ნაკლები 
ასაკის არიან, ცხოვრობენ ქალაქებში 150,000-ზე მეტი მოსახლეობით, აქვთ უმაღლესი განათლება 
და ზოგადად დასაქმებულები არიან. ისინი უფრო მეტად ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცხოვრობენ. 
გარდა ამისა, ინფორმაციის სიტყვიერი გადაცემის გამოყენება ინფორმაციის წყაროდ უფრო მეტად 
ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილშია გავრცელებული. ინფორმაციის წყაროდ ინფორმაციის სიტყვიერი 

გადაცემის გამოყენების ტენდენციაც ქვეყნის აღმოსავლეთში უფროა გავრცელებული, და პირები, 
რომლებიც ყველაზე ხშირად ეყრდნობიან მსგავს ინფორმაციას, საშუალოდ დიდი ქალაქების 
მაცხოვრებლები არიან.   

 

 

 

																																																													
11 პირველ ჯგუფში შედის ყველა პირი, რომელიც „ყოველთვის ან ხშირად“ არ იყენებს ზემოაღნიშნულ მედიასაშუალებებს; 
მეორე ჯგუფში შედის ყველა პირი, რომელიც „ყოველთვის ან ხშირად“ იყენებს ტრადიციულ მედიას (ტელევიზია, რადიო, 
ბეჭდური მედია); ხოლო ბოლო ჯგუფში შედის ყველა ის პირი, ვინც ყოველთვის ან ხშირად იყენებს ან ინტერნეტს (მათ 
შორის ევროკავშირის ვებგვერდს) ან სოციალურ მედიას.  
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ცხრილი 8 – მედია, რომელსაც ხშირად გამოიყენებენ ინფორმაციის წყაროდ 

 

იმ მედიასაშუალების, ტიპი, რომელიც ხშირად 
არის გამოყენებული ინფორმაციის წყაროდ 

(კ3.8) 
ინფორმაციის 
წყარო - 

ინფორმაციის 
სიტყვიერი 
გადაცემა 

(კ3.8) 

არცერთი 
მედია-

საშუალება 

მხოლოდ 
ტრადი-
ციული 
მედია 

სოციალური 
მედია ან 
ინტერნეტი 

სულ 

დასახლების 
ზომა 

150,000 მცხოვრები ან მეტი 21% 34% 45% 100% 46% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს 
შორის 

21% 51% 28% 100% 35% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 37% 38% 25% 100% 26% 

გენდერი მამრობითი 30% 36% 34% 100% 33% 

მდედრობითი 28% 40% 32% 100% 34% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი 

15-34 წლის 31% 17% 52% 100% 32% 

35-54 წლის 29% 42% 29% 100% 34% 

55 წლის & მეტი 27% 57% 16% 100% 36% 

განათლების 
დონე 

დაბალი დონის 32% 36% 32% 100% 37% 

საშუალო დონის 34% 41% 25% 100% 31% 

მაღალი დონის 18% 34% 48% 100% 38% 

დასაქმების 
სტატუსი 

დასაქმებული 18% 41% 41% 100% 36% 

თვითდასაქმებული 39% 34% 27% 100% 25% 

უმუშევარი ან დროებით 
უმუშევარი / არააქტიური 

30% 40% 30% 100% 39% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 30% 45% 25% 100% 29% 

აღმოსავლეთი 23% 35% 42% 100% 43% 

დასავლეთი 39% 35% 26% 100% 25% 

სულ 29% 38% 33% 100% 34% 

 

თითქმის ყველა ქართველი (60% ყოველთვის, 19% ხშირად და 11% ხანდახან) ენდობა მედიას 
მშობლიურ ენაზე (სურ. 13). 

უცხოური მედიის ან სხვა ენებზე მაუწყებელი მედიის გამოყენება ძალიან იშვიათია - 
მოქალაქეების 89% არასდროს იყენებს უცხოურ მედიას სხვა ენებზე, 80% არასდროს იყენებს მედიას 
რუსულ ენაზე, ხოლო 86% არასდროს იყენებს ქართულ მედიას სხვა ენებზე. ქართული მედია რუსულ 
ენაზე იშვიათად გამოიყენება: 74% არასდროს იყენებს მედიის ასეთ წყაროებს, ხოლო 11% ხშირად 
ან ყოველთვის რუსულენოვან მედიას იყენებს ინფორმაციის წყაროდ. 
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სურათი 13 – მედიის გამოყენება მშობლიურ, რუსულ ან სხვა ენებზე (კ3.7) 

 
 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის მიხედვით, მოსახლეობის სოციალურ-დემოგრაფიული 
მახასიათებლები განისაზღვრა სამი ძირითად კატეგორიის მიხედვით - ფიზიკური პირები, რომლებიც 
ხშირ შემთხვევაში იყენებენ მედიას მშობლიურ ენაზე (79%), ფიზიკური პირები, რომლებიც 
ძირითადად რუსულ მედიას ენდობიან (16%), და ისინი, ვინც უცხოენოვან მედიას იყენებს (9%).12 

მამაკაცები, 55 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანები,  მაღალი დონის განათლების მქონე და 
დასაქმებული ადამიანები უფრო მეტად ეყრდნობიან მედიას მშობლიურ ენაზე, ვიდრე სხვა ჯგუფები. 
გარდა ამისა, დიდი ქალაქების და ქვეყნის აღმოსავლეთი ნაწილის მაცხოვრებლებიც იყენებენ ამ 
მედიას. მეორე მხრივ, რუსული მედიასაშუალებებით უფრო ხშირად სარგებლობენ ქალები, 
ხანდაზმული ასაკობრივი ჯგუფების ადამიანები, 150,000-ზე მეტი მოსახლეობის ქალაქებში მცხოვრები 

ადამიანები და უმაღლესი განათლების მქონე და თვითდასაქმებული პირები. საშუალოდ, 
უცხოენოვანი მედიის მომხმარებლები საშუალო ზომის ქალაქებში ცხოვრობენ, დაბალი დონის 
განათლება აქვთ და დროებით უმუშევარი ან დროებით დაუსაქმებელნი არიან. 

 

ცხრილი 9 – მედიის ხშირად გამოყენება სახელმწიფო ენაზე, რუსულ და სხვა ენებზე  

 

ადამიანები, რომლებიც 
ყოველთვის ან ხშირად იყენებენ 

მედიას (კ3.8) 

სახელმწიფო 
ენაზე 

რუსულ 
ენაზე 

სხვა 
უცხო 
ენაზე 

დასახლების ზომა 150,000 მცხოვრები ან მეტი 82% 20% 11% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 71% 10% 20% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 79% 15% 5% 

გენდერი მამრობითი 83% 12% 8% 

მდედრობითი 75% 19% 10% 

																																																													
12 პირველ ჯგუფში შედის ყველა პირი, ვინც „ყოველთვის და ხშირად“ იყენებს მედიას მშობლიურ ენაზე; მეორე ჯგუფში 
შედიან პირები, ვინც „ყოველთვის და ხშირად“ იყენებს ქვეყნის ან უცხოურ მედიას რუსულ ენაზე; ხოლო ბოლო ჯგუფში 
არიან პირები, ვინც „ყოველთვის და ხშირად“ იყენებს ქვეყნის ან უცხოურ მედიას სხვა ენებზე. მედია საშუალებების ხშირი 
გამოყენება ერთ ენაზე არ გამორიცხავს აღნიშნული პირებისთვის  სხვა ენების მედია საშუალებების ხელმისაწვდომობას.   
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ასაკობრივი ჯგუფი 15-34 წლის 74% 12% 11% 

35-54 წლის 79% 16% 8% 

55 წლის & მეტი 84% 20% 8% 

განათლების დონე დაბალი დონის 62% 6% 18% 

საშუალო დონის 80% 13% 7% 

მაღალი დონის 85% 26% 8% 

დასაქმების სტატუსი დასაქმებული 82% 16% 8% 

თვითდასაქმებული 77% 22% 6% 

უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / არააქტიური 78% 12% 11% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 69% 17% 12% 

აღმოსავლეთი 82% 16% 9% 

დასავლეთი 88% 15% 3% 

სულ 79% 16% 9% 

 

სხვადასხვა მედიის მიმართ ნდობის დონე იგივეა, რაც მედიის გამოყენების მოდელები: 
ადამიანების უმრავლესობა ენდობა ქვეყნის მედიას ქართულ ენაზე (76%), ხოლო სხვა მედიაის 
შესახებ უჭირთ აზრის გამოთქმა. ტელევიზია და ინფორმაციის სიტყვიერი გადაცემა ინფორმაციის 

ყველაზე სანდო წყაროებია საქართველოში (67% და 44% შესაბამისად). 72%-მა არ იცის, რამდენად 
უნდა ენდოს  ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდს, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ინფორმაციის 
ამგვარი წყაროების ნაკლებად გამოყენების და ინფორმირებულობის სიმცირით.13  

 

3.3.2. ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის წყაროები  

საქართველოს მოსახლეობის 65% აცხადებს, რომ ბოლო სამი თვის განმავლობაში სმენია 
ევროკავშირის შესახებ, მაშინ, როდესაც 2016 წელს იგივე მაჩვენებელი 47% იყო. როგორც გასულ 
წელს, მოზრდილი ქალაქების მცხოვრებნი ბოლო დროს უფრო მეტ ინფორმაციას იღებდნენ 
ევროკავშირის შესახებ (72%). 

საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში მცხოვრები მოსახლეობის დაახლოებით სამმა 
მეოთხედმა ნახა ან მოისმინა ევროკავშირის შესახებ ინფორმაცია ბოლო სამი თვის განმავლობაში 
(იხ. ცხრილი 10).   

 

ცხრილი 10 – ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის მიღება 

კ3.2. გინახავთ ან მოგისმენიათ თუ არა რაიმე ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ ბოლო სამი თვის განმავლობაში? 

  დიახ არა სულ 

150,000 მცხოვრები ან მეტი 72% 28% 100% 

																																																													
13 უფრო დეტალურად იხ. დანართი, A4 ცხრილში. 
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დასახლების 
ზომა 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 71% 29% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 59% 41% 100% 

გენდერი მამრობითი 69% 31% 100% 

მდედრობითი 61% 39% 100% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი 

15-34 წლის 65% 35% 100% 

35-54 წლის 61% 39% 100% 

55 წლის & მეტი 69% 31% 100% 

განათლების 
დონე 

დაბალი დონის 59% 41% 100% 

საშუალო დონის 66% 34% 100% 

მაღალი დონის 66% 34% 100% 

დასაქმების 
სტატუსი 

დასაქმებული 67% 33% 100% 

თვითდასაქმებული 64% 36% 100% 

უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / არააქტიური 64% 36% 100% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 74% 26% 100% 

აღმოსავლეთი 65% 35% 100% 

დასავლეთი 49% 51% 100% 

სულ 65% 35% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ადამიანების მიერ ბოლო დროს მოპოვებული ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი (91%) 

ტელევიზიიდან მოდიოდა. ქართველთა 20%-მა ინტერნეტის საშუალებით ნახა ან მოისმინა 
ევროკავშირის შესახებ ინფორმაცია, 19%-მა - ინფორმაციის სიტყვიერი გადაცემის საშუალებით, 
ხოლო 17%-მა - სოციალური მედიის საშუალებით. პრესაში, რადიოსა და ევროკავშირის ოფიციალურ 
ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას მთელი მოსახლეობის 5%-ზე ნაკლები გაეცნო.   
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სურათი 14 – სად ან ვისგან მიიღეთ ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ ბოლო სამი თვის 

განმავლობაში? (კ3.2.1, შესაძლებელია რამდენიმე პასუხის გაცემა) 

 

 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც შეუტყვია რაიმე ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ ბოლო სამი თვის 
განმავლობაში 

 

ეროვნულ მედიაში ევროკავშირის შეფასებისას, მოსახლეობის უმრავლესობამ (68%) მიიჩნია, 
რომ ეროვნულმა მედიამ ძალიან პოზიტიურად (13%) ან საკმაოდ პოზიტიურად (55%) წარმოადგინა 

ევროკავშირი, რაც არსებითად არ განსხვავდებოდა შარშანდელი მაჩვენებლისგან. ამასთან, ხუთი 
ქართველიდან ერთის აზრით, ევროკავშირი ნეიტრალურად იყო წარმოდგენილი, ხოლო ათიდან 
ერთ ქართველს არ ჰქონდა აზრი ამასთან დაკავშირებით (სურ. 15). 

 

სურათი 15 – ზოგადად როგორ იყო წარმოდგენილი, თქვენი აზრით, ევროკავშირი ეროვნულ 

მედიასაშუალებებში? (კ3.3)  

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ისინი, ვინც მიიჩნევენ, რომ ევროკავშირი პოზიტიურად არის წარმოდგენილი მედიაში, 
ჩვეულებრივ, საშუალო ზომის ქალაქებში ცხოვრობენ (83%), ახალგაზრდები არიან (72%), 
დასაქმებულები (71%) და უმაღლესი განათლება აქვთ (78%) (ცხრილი 11).  
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ცხრილი 11 – ევროკავშირის წარმოდგენა ეროვნულ მედიაში 

კ3.3. რას იტყოდით, ზოგადად როგორ იყო ევროკავშირი წარმოდგენილი ეროვნულ მედიაში? 

  პოზი- 

ტიურად 

ნეიტრა- 

ლურად 

ნეგა- 

ტიურად 

არ ვიცი სულ 

დასახლების 
ზომა 

150,000 მცხოვრები ან მეტი 70% 19% 1% 10% 100% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს 
შორის 

83% 5% 1% 11% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 63% 23% 1% 13% 100% 

გენდერი მამრობითი 68% 20% 1% 11% 100% 

მდედრობითი 68% 18% 0% 14% 100% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი 

15-34 წლის 72% 16% 0% 12% 100% 

35-54 წლის 69% 19% 1% 11% 100% 

55 წლის & მეტი 64% 22% 0% 14% 100% 

განათლების 
დონე 

დაბალი დონის 65% 12% 1% 22% 100% 

საშუალო დონის 64% 23% 0% 13% 100% 

მაღალი დონის 78% 13% 1% 8% 100% 

დასაქმების 
სტატუსი 

დასაქმებული 71% 18% 1% 10% 100% 

თვითდასაქმებული 64% 23% 1% 12% 100% 

უმუშევარი ან დროებით 
უმუშევარი / არააქტიური 

69% 17% 1% 13% 100% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 65% 20% 0% 15% 100% 

აღმოსავლეთი 71% 17% 1% 11% 100% 

დასავლეთი 69% 20% 1% 10% 100% 

სულ 68% 19% 1% 12% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

მოსახლეობის 58%-ის აზრით, ინფორმაცია, რომელსაც ისინი კითხულობენ, უყურებენ ან 
ინტერნეტით მოიძიებენ, ეხმარება მათ უკეთ გაეცნონ ევროკავშირს. ადამიანების 30% არ ეთანხმება 
ამ მოსაზრებას და მიიჩნევს, რომ ინფორმაცია არ უწყობს ხელს ევროკავშირის უკეთესად გაცნობას. 

შემდეგი ქვეთავი კონკრეტულად ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის წყაროებს განიხილავს, ამიტომ 
მხოლოდ იმ ქართველებს ეხება, რომლებიც აქტიურად ეძებენ/ეცნობიან ინფორმაციას ევროკავშირის 
შესახებ. 

ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციას ხშირად ან ძალიან ხშირად ეცნობა მოსახლეობის 24% 
(სურ. 16). ეს ციფრი მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2016 წელთან შედარებით, როდესაც ქართველების 
მხოლოდ 7% ეცნობოდა ხშირად ან ძალიან ხშირად ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციას, ხოლო 
ნახევარზე მეტი (57%) - არასოდეს. ინტერესის ზრდა სრულიად გასაგებია ევროკავშირთან 
ურთიერთობებში მიღწეული ბოლოდროინდელი პროგრესის კონტექსტში. 
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სურათი 16 – რამდენად ხშირად მოიძიებთ/ეცნობით ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ? (კ3.1) 

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ყველაზე მეტი ადამიანი, რომლებიც არასდროს ეძებენ ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ, 

საშუალო ზომის დასახლებებში (20,000-150,000 მოსახლე) ცხოვრობს (64%), ხოლო 
თვითდასაქმებულები (31%) და მცირე დასახლებების მაცხოვრებლები (30%) ევროკავშირის შესახებ 
ინფორმაციას უფრო ხშირად ეცნობიან (ცხრილი 12).  

 

ცხრილი 12 – ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის მიღება 

კ3.1. რამდენად ხშირად ეძებთ/იღებთ ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ? 

  ხშირად არცთუ ისე 
ხშირად 

არასოდეს სულ 

დასახლების 
ზომა 

150,000 მცხოვრები ან მეტი 21% 27% 52% 100% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 5% 31% 64% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 30% 36% 34% 100% 

გენდერი მამრობითი 26% 35% 39% 100% 

მდედრობითი 22% 30% 48% 100% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი 

15-34 წლის 24% 36% 40% 100% 

35-54 წლის 24% 31% 45% 100% 

55 წლის & მეტი 23% 30% 47% 100% 

განათლების 
დონე 

დაბალი დონის 17% 32% 51% 100% 

საშუალო დონის 24% 35% 41% 100% 

მაღალი დონის 26% 27% 47% 100% 

დასაქმების 
სტატუსი 

დასაქმებული 22% 31% 47% 100% 

თვითდასაქმებული 31% 34% 35% 100% 

უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / 
არააქტიური 

18% 32% 50% 100% 
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გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 28% 31% 41% 100% 

აღმოსავლეთი 21% 29% 50% 100% 

დასავლეთი 21% 40% 39% 100% 

სულ 24% 32% 44% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ადამიანების უმრავლესობა ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციას მშობლიურ ენაზე ეძებს 
(86%), 7% რუსულ ენას იყენებს, ხოლო 6% - ინგლისურ ენას. ევროკავშირის შესახებ ყველაზე ხშირად 
ზოგად ინფორმაციას ეძებენ (55%), ხოლო 26%-ს აინტერესებს ინფორმაცია მათ ქვეყანასთან 

ევროკავშირის  ურთიერთობების შესახებ (სურ. 17). 21% ეძებს ეკონომიკურ სიახლეებს, ხოლო 17% 
სურს მეტი იცოდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ცხოვრების წესისა და სოციალური და 
პოლიტიკური სიახლეების შესახებ. 

ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის მაძიებელი ყოველი მეათე ქართველი დაინტერესებულია 

საგანმანათლებლო და კულტურული პროგრამებით, 6% - ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული 
შესაძლებლობებით, ხოლო 5% - აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნებთან ურთიერთობის შესახებ 
ინფორმაციით. 

 

სურათი 17 – რა ტიპის ინფორმაციას ეძებთ, ჩვეულებრივ? (კ3.1.2, შესაძლებელია რამდენიმე პასუხის 

გაცემა)  

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, რომლებმაც მოიძიეს/ნახეს ევროკავშირის შესახებ ინფორმაცია 

 

ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის პასიურად გაცნობა ძირითადად ტელევიზიით (91%) და 
გარკვეულწილად ინტერნეტის  (21%) და სოციალური მედიის საშუალებით (17%) ხდება, თუმცა ვინც 

აქტიურად ეძებს/ეცნობა ინფორმაციას, ისიც სატელევიზიო არხებს ეყრდნობა (75%), მაგრამ სულ 
უფრო მეტი მიმართავს ინტერნეტს (38%) და სოციალურ მედიას (24%) (სურ. 18). ქართველების 15% 
საჭირო ინფორმაციას მისი სიტყვიერი გადაცემის გზით იგებს; მხოლოდ 2% ნახულობს ევროკავშირის 
ვებგვერდს ან უსმენს რადიოს, ხოლო 3% ბეჭდურ მედიას კითხულობს. 
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სურათი 18 – სად ეძებთ ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ? (კ3.1.4, შესაძლებელია რამდენიმე 

პასუხის გაცემა) 

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, რომლებმაც მოიძიეს/ნახეს ევროკავშირის შესახებ ინფორმაცია 

 

იმ ადამიანების უმრავლესობა, ვინც ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციას ეძებს, მიიჩნევს, რომ 
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია (თავისუფლად – 18%; საკმაოდ – 61%) (სურ. 19). ისინი ფიქრობენ, 
აგრეთვე, რომ ინფორმაცია მომხმარებლისთვის ადვილად აღსაქმელია (67%), ამომწურავია (66%) 
და სარწმუნოა (59%). ქართველების 57% ინფორმაციას სანდოდ მიიჩნევს, ხოლო 26% არ მიიჩნევს 
ინფორმაციას ასეთად. 

 

სურათი 19 – როგორ შეაფასებთ ინფორმაციას ქვემოთ მოცემული მაჩვენებლების მიხედვით…? 

(კ3.1.5) 

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, რომლებმაც მოიძიეს/ნახეს ევროკავშირის შესახებ ინფორმაცია 

 

და ბოლოს, ქართველების 15%-მა ერთხელ მაინც გამოიყენა ევროკავშირის საინფორმაციო 
ვებგვერდები14. ყველაზე პოპულარულია ევროკავშირის ფეისბუქის პროფილი (მოსახლეობის 9%). 

																																																													
14 ევროკავშირის ინსტიტუტების ვებგვერდები; ევროკავშირის წარმომადგენლობის ვებგვერდი; ევროკავშირის პროექტების 
ვებგვერდი; ევროკავშირის სამეზობლო საინფორმაციო ცენტრის პორტალი; ევროკავშირის ტვიტერი; ევროკავშირის 
ფეისბუქი. 
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როგორც ევროკავშირის ინსტიტუტების, ასევე ევროკავშირის პროექტების ვებგვერდები ქართველების 
5%-მა ნახა. ევროკავშირის დანარჩენი გვერდები მიზნობრივი აუდიტორიის მხოლოდ  2%-3%-მა ნახა. 

 

3.3.3. ინფორმაციის წყაროები და დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ 

3.3.1 ქვეთავის მსგავსად, ქართველების დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ 
გაანალიზებულია სამი ძირითადი პროფილის მიხედვით - ის პირები, რომლებიც არცერთ მედიას არ 
იყენებენ ხშირად, ის პირები, რომლებიც ტრადიციულ მედიაზეა არიან დამოკიდებულნი ხშირად, და 

ისინი, ვინც რეგულარულად აქტიურობს სოციალურ მედიასა და ინტერნეტში. ადამიანები, რომლებიც 
ინფორმაციის სიტყვიერ გადაცემას იყენებენ ინფორმაციის წყაროდ, ცალკე შეაფასეს და მათთან 
დაკავშირებული ციფრები მოცემულია დანართში, A5 ცხრილში. 

იმ ადამიანების ნახევარი, რომლებიც არ იყენებენ მედიას, პოზიტიურად აღიქვამენ 

ევროკავშირს, ენდობიან მას და იციან მის მიერ უზრუნველყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ 
(სურათი 20).15 თითქმის ყველა აცნობიერებს ურთიერთობას მათ ქვეყანასა და ევროკავშირს შორის 
და 80% ეფექტიანად მიიჩნევს ევროკავშირის მხარდაჭერას. მეორე მხრივ, მედიის ტრადიციული 
მომხმარებლები უფრო მეტად არიან მიდრეკილი, პოზიტიური დამოკიდებულება ჰქონდეთ 
ევროკავშირის მიმართ (59%), იცოდნენ მისი ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ (57%), კერძოდ, 
ენდობოდნენ მას (71%). მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთობას მათ ქვეყანასა და ევროკავშირს 
შორის თითქმის ყველა დადებით შეფასებას აძლევს, 22% არ არის კმაყოფილი ევროკავშირის მიერ 

უზრუნველყოფილი ფინანსური მხარდაჭერით (უფრო მაღალი წილია, ვიდრე იმ ადამიანებისა, 
რომლებიც არ იყენებენ მედიას). 

სოციალური მედიის და ინტერნეტის ხშირი მომხმარებლები ევროკავშირის როლის მიმართ 

ყველაზე პოზიტიურად განწყობილები და კმაყოფილები არიან: სამ მეოთხედს პოზიტიური 
დამოკიდებულება აქვს ევროკავშირის მიმართ და ენდობა მას, იცის ევროკავშირის ფინანსური 
მხარდაჭერის შესახებ და კმაყოფილია. გარდა ამისა, თითქმის ყველა თვლის, რომ მათ ქვეყანასა და 
ევროკავშირს შორის კარგი ურთიერთობაა. 

საერთო ჯამში, ევროკავშირის მიმართ ნდობა და მისი ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ 
ინფორმირებულობა ყველაზე წინააღმდეგობრივი საკითხები იყო და მოსახლეობის დიდ ნაწილს 
ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული მოსაზრებები არ გააჩნდა. ყველაზე არაინფორმირებულები ის 
მოქალაქეები იყვნენ, რომლებიც არ სარგებლობენ მედიით.  

იმ ქართველების პროფილი, რომლებიც საინფორმაციო წყაროს სახით ხშირად იყენებენ 
ინფორმაციის სიტყვიერ გადაცემას, პოზიციონირებულია ტრადიციული მედიის და სოციალური მედიის 
მომხმარებლებს და ინტერნეტის მომხმარებლებს შორის. 

 

 

 

																																																													
15 უფრო დაწვრილებით იხილეთ დანართი, ცხრილი A5. 
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სურათი 20 – ინფორმაციის წყაროდ ხშირად გამოყენებული მედიის ტიპები და დამოკიდებულება 

ევროკავშირის მიმართ  

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება შეფასდა, აგრეთვე, იმ ადამიანების შედარებით, 
რომლებიც ხშირად იყენებენ ან სულ არ იყენებენ რუსულ მედიას (სურათი 21).16 ადამიანების 
უმრავლესობა (პროცენტული მაჩვენებელი 58% და 76% შორის ცვალებადობს), მიუხედავად იმისა, 
რამდენად ხშირია რუსული მედიის გამოყენება, ევროკავშირს პოზიტიურად აღიქვამს, ენდობა და, 
კერძოდ, ეფექტიანად მიიჩნევს მის მხარდაჭერას. ერთადერთი შესამჩნევი განსხვავება შეიძლება 
მოიძებნოს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის აღქმაში და მისი მხარდაჭერის 
შესახებ ინფორმირებულობაში. ფაქტობრივად, რუსული მედიის მომხმარებლები უფრო კრიტიკულები 

ან ნაკლებ ინფორმირებულები არიან. გამოკითხული ოთხი მოქალაქიდან ერთს არ გააჩნდა აზრი 
ევროკავშირსა და მის ქვეყანას შორის ურთიერთობის ხარისხზე, ხოლო 7%-მა ამას უარყოფითი 
შეფასება მისცა (შესაბამისი ციფრები მათ შესახებ, ვინც არ იყენებს რუსულ მედიას, იყო 12% და 4%).  

რაც შეეხება ევროკავშირის მიერ უზრუნველყოფილ ფინანსურ მხარდაჭერას, რუსული მედიის 
მომხმარებელთა 43% არ იყო ინფორმირებული, ხოლო 9% მიიჩნევდა, რომ ევროკავშირი საერთოდ 
არ ეხმარება მათ ქვეყანას (შედარებისთვის - არარუსული მედიის მომხმარებლებთან მიმართებაში ეს 
ციფრი 34% და 6%-ია). 

 

სურათი 21 – რუსულენოვანი მედიის ხშირად გამოყენება და დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ  

 
პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

																																																													
16 უფრო დაწვრილებით მოცემულია დანართში, A6 ცხრილში. 
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3.4. შეხედულება საქართველოს ამჟამინდელი მდგომარეობის 

შესახებ და სამომავლო მოლოდინი 
3.4.1. შეხედულება საქართველოს ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ  

ისევე, როგორც 2016 წელს, ქართველები დიდ ნდობას არ უცხადებენ ეროვნულ, რეგიონულ 
და ადგილობრივ ინსტიტუტებს, მიუხედავად იმისა, რომ იმ პირების წილი, რომლებიც ენდობიან 
აღნიშნულ ინსტიტუტებს, გასულ წელთან შედარებით გაიზარდა: ადამიანების 48% ამჟამად ენდობა 
მთავრობას, 2016 წლის 41%-თან შედარებით; 43% ენდობა პარლამენტს, 2016 წლის 38%-თან 
შედარებით, ხოლო 44% ენდობა რეგიონულ და ადგილობრივ ხელისუფლებას და ეს მაჩვენებელი 
გაზრდილია 2016 წლის 38%-თან შედარებით (სურ. 22). 

გარდა ამისა, აღინიშნა უმნიშვნელო ცვლილება და ვინც ადრე უნდობლობას გამოხატავდა, 
ახლა აზრი არ გააჩნია. მეორე მხრივ, პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობა კვლავ დაბალ 
დონეზეა (27%) და შარშანდელთან შედარებით ნდობის 5%-იანი ვარდნა შეინიშნება. ამ შემთხვევაში 
ქართველებში აშკარად ჩანს  პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობიდან აზრის უქონლობისკენ 
გადახრა. კიდევ ერთი საინტერესო დასკვნა ეხება ახალ ცვლადს, რომელიც 2017 წელს შემოვიდა: 

ეს არის რელიგიური ხელისუფლება. ფაქტობრივად, ამ ინსტიტუტის მიმართ ყველაზე მეტი ნდობაა 
საქართველოში (73%).  

სურათი 22 – გთხოვთ, გვითხრათ, რამდენად ენდობით ქვემოთ მოცემულ ინსტიტუტებს (კ4.1) 

 

 

როდესაც საქმე დემოკრატიის თვალსაზრისით არსებულ ვითარებას ეხება, მიუხედავად იმისა, 
რომ 2016 წლიდან ოდნავ გაიზარდა მათი რიცხვი, ვინც დადებით დამოკიდებულებას გამოხატავს (+ 
5%), ქართველთა დაახლოებით 70% კვლავ უკმაყოფილოა დემოკრატიის ხარისხით მათ ქვეყანაში 
(სურ. 23). და თუმცა საერთო უკმაყოფილება გასული წელთან შედარებით 21%-დან 13%-მდე 

შემცირდა, საკმაოდ უკმაყოფილოთა საერთო წილი კვლავაც სტაბილურია. მოსახლეობის მხოლოდ 
მცირე ნაწილი (2%) მიიჩნევს, რომ მათ სამშობლოში დემოკრატია ყვავის. 
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სურათი 23 – მთლიანობაში ხართ თუ არა კმაყოფილი, საკმაოდ კმაყოფილი, არცთუ ისე კმაყოფილი ან 

უკმაყოფილო იმით, თუ როგორ მოქმედებს დემოკრატია საქართველოში? (კ4.3) 

 
 

ეს მონაცემები არ ასახავს სოციალურ-დემოგრაფიულ ჯგუფებს შორის მნიშვნელოვან 
განსხვავებებს, გარდა საშუალო ზომის ქალაქების მაცხოვრებლებისა, რომლებიც უფრო მეტ 
კმაყოფილებას აჩვენებენ და უკმაყოფილების დაბალი დონე აქვთ (34% და 65% შესაბამისად). 35-54 
წლამდე ასაკის ადამიანები (73%), ქვეყნის აღმოსავლეთი ნაწილის მაცხოვრებლები (72%) და 

განათლების საშუალო დონის მქონე ადამიანები (72%) საქართველოში დემოკრატიასთან 
მიმართებაში ოდნავ უფრო მეტ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, ვიდრე სხვა ჯგუფები (ცხრილი 13). 

  

ცხრილი 13 – კმაყოფილება დემოკრატიის მდგომარეობით საქართველოში 

კ4.3. მთლიანობაში ძალიან კმაყოფილი ხართ, საკმაოდ კმაყოფილი ხართ, არცთუ კმაყოფილი ხართ თუ 
უკმაყოფილო ხართ იმით, თუ როგორ მოქმედებს საქართველოში დემოკრატია? 

  კმაყო-
ფილი 

უკმა-
ყოფილო 

არ ვიცი სულ 

დასახლების ზომა 150,000 მცხოვრები ან მეტი 26% 70% 4% 100% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 34% 65% 1% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 24% 69% 7% 100% 

გენდერი მამრობითი 28% 68% 4% 100% 

მდედრობითი 25% 69% 6% 100% 

ასაკობრივი ჯგუფი 15-34 წლის 29% 65% 6% 100% 

35-54 წლის 23% 73% 4% 100% 

55 წლის & მეტი 26% 69% 5% 100% 

განათლების დონე დაბალი დონის 27% 68% 5% 100% 

საშუალო დონის 23% 72% 5% 100% 

მაღალი დონის 32% 64% 4% 100% 

დასაქმების სტატუსი დასაქმებული 28% 71% 1% 100% 

თვითდასაქმებული 23% 68% 9% 100% 
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უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / 
არააქტიური 

27% 68% 5% 100% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 27% 66% 7% 100% 

აღმოსავლეთი 24% 72% 4% 100% 

დასავლეთი 30% 69% 1% 100% 

სულ 26% 69% 5% 100% 

 

მოსახლეობის ნახევარზე მეტი მიიჩნევს, რომ საქართველოში არსებობს სიტყვის თავისუფლება 
(58%), მედიის თავისუფლება (54%) და გენდერული თანასწორობა (57%). მიუხედავად იმისა, რომ 
პოზიტიურია, ეს მაჩვენებლები 2016 წელთან შედარებით დაეცა (მედიის თავისუფლება: 64%, სიტყვის 
თავისუფლება: 60%, გენდერული თანასწორობა: 58%). მეორე მხრივ, მოსახლეობის ნახევრის 
შეფასებით, ქვეყანაში პრობლემურია კარგი მმართველობა, თანასწორობა და სოციალური 
სამართლიანობა, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა და კორუფციის ნაკლებობა.  

როგორც ჩანს, ეს მაჩვენებლებიც შემცირდა 2016 წელთან შედარებით, რაც გარკვეული აზრის 
(ან დადებითი ან უარყოფითი) შეცვლაზე და უფრო გაურკვეველი პოზიციის დაკავებაზე მიანიშნებს. 

 

სურათი 24 – თქვენი აზრით, რამდენად ვრცელდება საქართველოზე ქვემოთ მოცემული ელემენტები? (კ4.4) 

 
 

3.4.2. სამომავლო მოლოდინები 

ქართველები ზოგადად უფრო ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი საკუთარი მომავლის 
მიმართ (74%), ვიდრე თავიანთი ქვეყნის მომავლის მიმართ (66%). ორივე შემთხვევაში ქართველების 
მიერ გამოთქმული ოპტიმიზმის ხარისხი შარშანდელთან შედარებით დაეცა (80% და 71% 
შესაბამისად) (სურ. 25).  
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სურათი 25 – რამდენად ოპტიმისტურად უყურებთ თქვენი ქვეყნის მომავალს? (კ4.5) და რამდენად 

ოპტიმისტურად უყურებთ საკუთარ მომავალს? (კ4.6)  

 
 

საქართველოს მომავალთან დაკავშირებით ადამიანების სხვადასხვა ჯგუფში არ შეინიშნება  
დიდი განსხვავება ოპტიმიზმის ხარისხის მხრივ. თუმცა ოპტიმიზმის ყველაზე მაღალი დონე 
ახალგაზრდა თაობაში აღინიშნება (70%) უფროს თაობასთან (55 და ზემოთ) შედარებით (59%), და 
ქალებში უფრო, ვიდრე მამაკაცებში (70% და 61%) (იხ. ცხრილი 14 ).   

ცხრილი 14 – ოპტიმიზმი საქართველოს მომავალთან დაკავშირებით 

კ4.5. რამდენად ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი თქვენი ქვეყნის მომავლის მიმართ? 

  ოპტი- 

მისტურად 

პესი-
მისტურად 

არ ვიცი სულ 

დასახლების 
ზომა 

150,000 მცხოვრები ან მეტი 67% 29% 4% 100% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 61% 38% 1% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 66% 29% 5% 100% 

გენდერი მამრობითი 61% 34% 5% 100% 

მდედრობითი 70% 27% 3% 100% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი 

15-34 წლის 70% 24% 6% 100% 

35-54 წლის 67% 31% 2% 100% 

55 წლის & მეტი 59% 37% 4% 100% 

განათლების 
დონე 

დაბალი დონის 71% 23% 6% 100% 

საშუალო დონის 62% 34% 4% 100% 

მაღალი დონის 70% 27% 3% 100% 

დასაქმების 
სტატუსი 

დასაქმებული 69% 30% 1% 100% 

თვითდასაქმებული 60% 33% 7% 100% 

უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / 
არააქტიური 

67% 29% 4% 100% 

ცენტრი 64% 30% 6% 100% 
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გეოგრაფიული 
არეალი 

აღმოსავლეთი 66% 31% 3% 100% 

დასავლეთი 68% 30% 2% 100% 

სულ 66% 30% 4% 100% 

 

ასევე პირადი მომავლის თვალსაზრისით, ოპტიმიზმის ყველაზე მაღალი პროცენტული 
მაჩვენებელი ახალგაზრდებში (82%) და დასაქმებულ ადამიანებში (81%) დაფიქსირდა. განათლების 

დაბალი დონის მქონე ადამიანები ისევე ოპტიმისტურად იყვნენ განწყობილნი, როგორც უმაღლესი 
განათლების მქონე პირები (80%) (იხ. ცხრილი 15).  

 

ცხრილი 15 – ოპტიმიზმი საკუთარ მომავალთან დაკავშირებით 

კ4.6. რამდენად ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი საკუთარი მომავლის მიმართ? 

  ოპტი- 

მისტურად 

პესი-
მისტურად 

არ ვიცი სულ 

დასახლების 
ზომა 

150,000 მცხოვრები ან მეტი 77% 21% 2% 100% 

20,000 და 150,000 მცხოვრებს შორის 64% 33% 3% 100% 

20,000 მცხოვრებზე ნაკლები 75% 19% 6% 100% 

გენდერი მამრობითი 74% 21% 5% 100% 

მდედრობითი 74% 22% 4% 100% 

ასაკობრივი 
ჯგუფი 

15-34 წლის 82% 13% 5% 100% 

35-54 წლის 76% 22% 2% 100% 

55 წლის & მეტი 65% 30% 5% 100% 

განათლების 
დონე 

დაბალი დონის 80% 15% 5% 100% 

საშუალო დონის 70% 25% 5% 100% 

მაღალი დონის 80% 18% 2% 100% 

დასაქმების 
სტატუსი 

დასაქმებული 81% 19% 0% 100% 

თვითდასაქმებული 74% 19% 7% 100% 

უმუშევარი ან დროებით უმუშევარი / არააქტიური 71% 25% 4% 100% 

გეოგრაფიული 
არეალი 

ცენტრი 71% 21% 8% 100% 

აღმოსავლეთი 77% 21% 2% 100% 

დასავლეთი 76% 24% 4% 100% 

სულ 74% 22% 4% 100% 

 

საქართველოში ყველაზე მწვავე პრობლემა უმუშევრობა იყო (81%). ამას მოჰყვებოდა 
ცხოვრების დაბალი დონე და სიღარიბე (37%), ეკონომიკური კრიზისი (36%), დაბალი 
ხელფასები/პენსიები (35%) და მაღალი ფასები და გადასახადები (32%). როგორც ადრე აღინიშნა, 
ქართველების აზრით, ევროკავშირი ყველაზე ნაკლებად დასაქმებისა და ეკონომიკური განვითარების 
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კუთხით უზრუნველყოფს მხარდაჭერას და ამ სფეროებში მას უფრო დიდი როლის შესრულება 
მართებს. 

 

სურათი 26 – თქვენი აზრით, რომელია ქვეყნისთვის ყველაზე მწვავე პრობლემა? (კ4.2, შესაძლებელია 

რამდენიმე პასუხის გაცემა) 

 

 

3.4.3. შეხედულებები ქვეყნის შესახებ და დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ: მოკლე 

მიმოხილვა  

ისევე, როგორც 3.2.2 ქვეთავში, შეხედულებები ქვეყნის შესახებ და დამოკიდებულება 
ევროკავშირთან მიმართებაში გაანალიზებულია ორი ძირითადი პროფილის მიხედვით: პირები, 

რომლებსაც  პოზიტიური დამოკიდებულება აქვთ ევროკავშირთან, და ძირითადად ნეიტრალურად 
განწყობილი ადამიანები.17 განხილული იქნა რვა მაჩვენებელი: ხელისუფლების მიმართ ნდობა, 
პარლამენტის მიმართ ნდობა, რეგიონული და ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ ნდობა, 
პოლიტიკურ პარტიების მიმართ ნდობა, რელიგიური ხელისუფლების მიმართ ნდობა, კმაყოფილება 
დემოკრატიის ფუნქციონირებით, ოპტიმიზმი ქვეყნის მომავლის მიმართ  და ოპტიმიზმი პირადი 
მომავლის მიმართ. 

უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია, რომ ადამიანები, რომლებსაც პოზიტიური შეხედულება 
აქვთ ევროკავშირზე, ყველა მაჩვენებელს უფრო პოზიტიურად უყურებენ ნეიტრალურ 
მოსახლეობასთან შედარებით (სურ. 27).18 ორი კატეგორიის მოსახლეობას შორის არსებული 
განსხვავება მცირდება, როდესაც საქმე ეხება ნდობას პარლამენტის, რეგიონული და ადგილობრივი 
ხელისუფლებისა და პოლიტიკური პარტიების მიმართ (4-დან 6 პროცენტამდე) და მაქსიმუმს აღწევს, 

როდესაც დემოკრატიის მოქმედებით კმაყოფილების და ქვეყნის მომავლის მიმართ ოპტიმიზმის 
საკითხები დგება (17%). პოზიტიურად და ნეიტრალურად განწყობილ პირებს შორის მნიშვნელოვანი 

																																																													
17 ადამიანები, რომლებიც ძირითადად ნეგატიურად არიან განწყობილები, გამოირიცხნენ შედარებიდან, რადგან მათი 
რიცხვი ძალზე მცირეა და გავლენას არ ახდენს სტატისტიკისთვის მნიშვნელოვან შედეგებზე. 
18 უფრო დაწვრილებით ძირითადი დასკვნები წარმოდგენილია დანართში, A7 ცხრილში. 
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განსხვავება არ აღინიშნება იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვისაც ზემოაღნიშნულ საკითხებთან 
დაკავშირებით აზრი არ გააჩნია. 

 

სურათი 27 – შეხედულებები ქვეყნის შესახებ და დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ: პოზიტიური და 

ნეიტრალური 

 
 

ევროკავშირის მიმართ მათი დამოკიდებულების მიუხედავად, თითქმის ყველამ ერთი და იგივე 
მწვავე პრობლემები აღნიშნა საქართველოში, რომელთაგან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
უმუშევრობაა (81-85%).19   

  

																																																													
19 უფრო დაწვრილებით ძირითადი დასკვნები წარმოდგენილია დანართში, A8 ცხრილში. 
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4. დანართი 
ცხრილი A1 – ევროკავშირის მიერ ამჟამად გაწეული დახმარებით მოტანილი სარგებელი 

კ2.8. თქვენი აზრით, რამდენად დიდი სარგებელი მიიღო საქართველომ იმ დახმარებიდან, რომელსაც მას ამჟამად 
უწევს ევროკავშირი ქვემოთ ჩამოთვლილ სფეროებში? 

  ძალიან 
დიდი 

საკმაოდ 
დიდი 

არცთუ ისე 
დიდი 

არავითა
რი 

არ ვიცი სულ 

მეტი ტურიზმი 23% 47% 13% 4% 13% 100% 

მართლმსაჯულების სისტემის ხარისხის 
გაუმჯობესება 

12% 47% 15% 5% 21% 100% 

ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის 
გაუმჯობესება 

6% 47% 26% 6% 15% 100% 

უკეთესი განათლება  6% 45% 27% 6% 16% 100% 

მეტი პროდუქტისა და მომსახურების 
მისაწვდომობა 

6% 44% 21% 4% 25% 100% 

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა  7% 41% 27% 7% 18% 100% 

გაუმჯობესებული დემოკრატია 3% 42% 28% 6% 20% 100% 

სამართალდამცველი ორგანოების 
გაუმჯობესებული მუშაობა 

5% 37% 23% 9% 26% 100% 

გაუმჯობესებული ვაჭრობა 4% 33% 34% 8% 21% 100% 

ნაკლები კორუფცია 2% 33% 30% 10% 25% 100% 

გაუმჯობესებული სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქცია 

2% 32% 35% 12% 19% 100% 

ეკონომიკური განვითარების ზრდა 4% 29% 39% 11% 17% 100% 

დასაქმების მეტი შესაძლებლობები 3% 21% 35% 25% 16% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ცხრილი A2 – სფეროები, რომლებშიც ევროკავშირმა უფრო დიდი როლი უნდა ითამაშოს 

კ2.9. თქვენი აზრით, რომელ სექტორებში უნდა შეასრულოს ევროკავშირმა უფრო დიდი როლი?  

  კონკრეტული საკითხი შეირჩა 
როგორც პირველი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი სფერო  

კონკრეტული საკითხი შეირჩა 
როგორც პირველი ან მეორე ან 
მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი 
სფერო 

ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა 45% 74% 

დასაქმების მეტი შესაძლებლობების შექმნა 11% 37% 

განათლების გაუმჯობესების ხელშეწყობა  7% 34% 

დემოკრატიის გაუმჯობესება 15% 29% 

ტურიზმის გაფართოება 6% 27% 

ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესება  4% 24% 



ყოველწლიური კვლევის ანგარიში: საქართველო - მეორე ტალღა (2017 წლის გაზაფხული) 
 

46 

 
	

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
გაუმჯობესება 

4% 19% 

ვაჭრობის გაუმჯობესება 3% 18% 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებ 1% 9% 

მეტ პროდუქტებსა და სერვისებზე წვდომის 
ხელშეწყობა 

1% 9% 

მართლმსაჯულების სისტემის ხარისხის 
გაუმჯობესება 

1% 7% 

კორუფციის შემცირება 1% 4% 

კანონის აღსრულების გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა 

0% 3% 

ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა 0% 1% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ცხრილი A3 – დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ: პოზიტიური და ნეიტრალურთან 
შედარებით  

 
ევროკავშირის აღქმა 

პოზიტიური ნეიტრალური 

ნდობა ევროკავშირის მიმართ ვენდობი 82% 47% 

არ ვენდობი 4% 23% 

არ ვიცი 14% 30% 

სულ 100% 100% 

ურთიერთობა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის კარგი 94% 69% 

ცუდი 2% 6% 

არ ვიცი / არ აქვს ურთიერთობა 4% 25% 

სულ 100% 100% 

ევროკავშირის მიერ გაწეული ფინანსური დახმარების 
შესახებ ცოდნა 

 დიახ 66% 47% 

 არა 4% 8% 

არ ვიცი  30% 45% 

სულ 100% 100% 

ევროკავშირის მიერ გაწეული დახმარების 
ეფექტიანობა 

ეფექტიანი 79% 62% 

არ არის ეფექტიანი 15% 32% 

არ ვიცი 6% 6% 

სულ 100% 100% 
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ცხრილი A4 – ნდობა სხვადასხვა ტიპის მედიის მიმართ 

კ3.9. & კ3.10. რამდენად ენდობით ქვემოთ ჩამოთვლილ მედიას როგორც ინფორმაციის წყაროს? 

 ვენდობი არ ვენდობი არ ვიცი სულ 

ევროკავშირის ოფიციალური ვებგვერდი 23% 5% 72% 100% 

ტელევიზია 67% 12% 21% 100% 

რადიო 23% 9% 69% 100% 

ბეჭდვითი მედია 28% 12% 60% 100% 

სოციალური მედია  32% 10% 58% 100% 

ინტერნეტი 39% 5% 56% 100% 

ინფორმაციის სიტყვიერად გადაცემა 44% 11% 45% 100% 

 

ქვეყნის მედია სახელმწიფო ენაზე 76% 14% 10% 100% 

ქვეყნის მედია რუსულ ენაზე 23% 18% 59% 100% 

ქვეყნის მედია სხვა ენებზე 18% 14% 68% 100% 

უცხოური მედია რუსულ ენაზე 16% 15% 69% 100% 

უცხოური მედია სხვა ენებზე 13% 13% 74% 100% 

 

ცხრილი A5 – იმ მედიის, ტიპი, რომელიც ხშირად არის გამოყენებული ევროკავშირის შესახებ 
ინფორმაციის წყაროდ, და დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ 

 

იმ მედიასაშუალების, ტიპი, რომელიც 
ხშირად არის გამოყენებული ინფორმაციის 

წყაროდ (კ3.8) 

ინფორმაციის წყარო - 
ინფორმაციის ხშირად 

სიტყვიერი გადაცემა (კ3.8) 

არცერთი 
მედია-

საშუალება 

მხოლოდ 
ტრადი-
ციული 
მედია 

სოციალური 
მედია ან 
ინტერნეტი 

დიახ არა 

ევროკავშირის 
აღქმა 

პოზიტიური 48% 59% 71% 69% 55% 

ნეიტრალური 41% 37% 26% 29% 37% 

ნეგატიური 5% 1% 2% 1% 3% 

არ ვიცი 6% 3% 2% 1% 5% 

სულ 100% 100% 100% 100% 100% 

ევროკავშირის 
მიმართ ნდობა 

ვენდობი 51% 71% 75% 68% 65% 

არ ვენდობი 20% 8% 10% 8% 14% 

არ ვიცი 30% 21% 15% 24% 20% 

სულ 100% 100% 100% 100% 100% 

ურთიერთობა 
ევროკავშირსა 

კარგი 90% 96% 95% 94% 94% 

ცუდი 8% 3% 5% 5% 5% 
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და 
საქართველოს 
შორის 

არ ვიცი / არ აქვთ 
ურთიერთობა 

1% 1% 0% 1% 1% 

სულ 100% 100% 100% 100% 100% 

ევროკავშირის 
მიერ გაწეული 
ფინანსური 
დახმარების 
შესახებ ცოდნა 

 

დიახ 45% 57% 71% 55% 59% 

არა 7% 6% 5% 5% 7% 

არ ვიცი  48% 37% 24% 40% 34% 

სულ 100% 100% 100% 100% 100% 

ევროკავშირის 
მიერ გაწეული 
დახმარების 
ეფექტიანობა 

ეფექტიანი 80% 69% 75% 73% 74% 

არ არის ეფექტიანი 17% 22% 19% 23% 19% 

არ ვიცი 2% 9% 6% 4% 7% 

სულ 100% 100% 100% 100% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ცხრილი A6 – რუსულენოვანი მედიის ხშირი გამოყენება და დამოკიდებულება ევროკავშირის 
მიმართ 

 
რუსულენოვანი მედიის ხშირად გამოყენება 

დიახ არა 

ევროკავშირის აღქმა პოზიტიური 58% 60% 

ნეიტრალური 36% 34% 

ნეგატიური 5% 2% 

არ ვიცი 2% 4% 

სულ 100% 100% 

ევროკავშირის 
მიმართ ნდობა 

ვენდობი 66% 66% 

არ ვენდობი 9% 13% 

არ ვიცი 25% 21% 

სულ 100% 100% 

ურთიერთობა 
ევროკავშირსა და 
საქართველოს შორის 

კარგი 73% 84% 

ცუდი 7% 4% 

არ ვიცი / არ აქვთ ურთიერთობა 20% 12% 

სულ 100% 100% 

ევროკავშირის მიერ 
გაწეული ფინანსური 
დახმარების შესახებ 
ცოდნა 

 

დიახ 48% 60% 

არა 9% 6% 

არ ვიცი  43% 34% 

სულ   100% 100% 

ეფექტიანი 76% 74% 

არ არის ეფექტიანი 23% 20% 
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ევროკავშირის მიერ 
გაწეული დახმარების 
ეფექტიანობა 

არ ვიცი 2% 7% 

სულ 100% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ცხრილი A7 – შეხედულებები ქვეყნის შესახებ და დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ: 
პოზიტიური ნეიტრალურთან შედარებით  

 
დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ 

პოზიტიური ნეიტრალური 

ნდობა საქართველოს 
მთავრობის მიმართ 

ვენდობი 53% 41% 

არ ვენდობი 35% 45% 

არ ვიცი 12% 14% 

სულ 100% 100% 

ნდობა საქართველოს 
პარლამენტის მიმართ 

ვენდობი 46% 40% 

არ ვენდობი 40% 47% 

არ ვიცი 14% 13% 

სულ 100% 100% 

ნდობა ხელისუფლების 
რეგიონული და 
ადგილობრივი 
ორგანოების მიმართ 

 

ვენდობი 46% 42% 

არ ვენდობი 38% 43% 

არ ვიცი 16% 15% 

სულ 100% 100% 

ნდობა პოლიტიკური 
პარტიების მიმართ 

ვენდობი 29% 25% 

არ ვენდობი 51% 57% 

არ ვიცი 20% 18% 

სულ 100% 100% 

ნდობა რელიგიური 
ხელისუფლების 
მიმართ 

ვენდობი 78% 68% 

არ ვენდობი 10% 19% 

არ ვიცი 12% 13% 

სულ 100% 100% 

კმაყოფილება 
საქართველოში 
დემოკრატიის 
მოქმედებით 

 

კი 34% 17% 

არა 63% 80% 

არ ვიცი 3% 3% 

სულ 100% 100% 

ოპტიმიზმი ქვეყნის 
მომავალთან 
დაკავშირებით 

ოპტიმისტური 74% 57% 

პესიმისტური 23% 41% 

არ ვიცი 3% 2% 
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სულ 100% 100% 

ოპტიმიზმი პირად 
მომავალთან 
დაკავშირებით 

ოპტიმისტური 79% 70% 

პესიმისტური 18% 27% 

არ ვიცი 3% 3% 

სულ 100% 100% 

პროცენტები მიუთითებს იმ ქართველებზე, ვისაც სმენია ევროკავშირის შესახებ 

 

ცხრილი A8 – საქართველოში არსებული ყველაზე მწვავე პრობლემები  

კ4.2. რომელი პრობლემები მიგაჩნიათ ყველაზე მწვავედ თქვენი ქვეყნისათვის? (შესაძლებელია რამდენიმე პასუხის 
გაცემა) 

 დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ 

პოზიტიური ნეიტრალური 

უმუშევრობა 81% 85% 

ეკონომიკური კრიზისი 37% 38% 

ცხოვრების დაბალი დონე, სიღარიბე 37% 33% 

დაბალი ხელფასები / პენსიები 32% 37% 

მაღალი ფასები და გადასახადები 31% 33% 

ტერიტორიული კონფლიქტები 22% 18% 

ჯანდაცვის ხელმიუწვდომლობა 11% 14% 

განათლების ხარისხი 7% 8% 

კანონის უზენაესობის არარსებობა 6% 4% 

უშიშროების საკითხები / ომი 5% 4% 

მიგრაცია 4% 3% 

კორუფცია 3% 3% 
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