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

დაფინანსებულია 
ევროკავშირის მიერ

euneighbours.eu
#euneighbours

ყოველწლიური გამოკითხვა ჩატარდა  
აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, მოლდოვაში, 
საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში 
2017 წლის აპრილ-ივნისში, 6000 პირისპირ  
ჩატარებული ინტერვიუს საშუალებით  
(1000 თითოეულ ქვეყანაში).

ეს პროექტი განხორციელებულია 
კონსორციუმის მიერ კომპანია  
Ecorys-ის ხელმძღვანელობით

EU NEIGHBOURS east  
ყოველწლიური გამოკითხვა - სრული კვლევა 
ყოველწლიური გამოკითხვა - საქართველო

ყოველწლიური კვლევა, 2017 წ.

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

როგორ დაახასიათებდით ურთიერთობებს 
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის?

ნდობა ევროკავშირის და სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების მიმართ  
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2016

არ ვიცი/არასდროს მსმენია 
ევროკავშირის შესახებ

ნეიტრალური

დადებითი

2017
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83%
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25%

34%

საზოგადოებრივი აზრი ევროკავშირის 
შესახებ - მოკლე შეჯამება 

ევროკავშირის შესახებ წარმოდგენა არის ზოგადად 
დადებითი.

2016 წლისათვის დადებითი დამოკიდებულება 
ევროკავშირის მიმართ გაიზარდა.

უმაღლესი განათლების მქონე პირები, საშუალო/
დიდი ქალაქების და აღმ. საქართველოს 

მაცხოვრებლები უფრო დიდი ალბათობით არიან 
ევროკავშირის მომხრეები. 

მშვიდობა, 
უსაფრთხოება და 

სტაბილურობა

ადამიანის 
უფლებები

სამართლის 
უზენაესობა

სიტყვის 
თავისუფლება

რელიგიის 
თავისუფლება

დემოკრატია პიროვნული 
თავისუფლება

პატიოსნება და 
გამჭვირვალობა

ეკონომიკური 
კეთილდღეობა

სხვა კულტურებისა 
და უმცირესობათა 

პატივისცემა

მედიის 
თავისუფლება

თანასწორობა 
და სოციალური 
სამართლიანობა

კორუფციის 
არარსებობა

დადებითად 
განწყობილი 

მოქალაქეების 
რაოდენობა გაიზარდა: 

2016             2017

75%     83%

2016 წელთან შედარებით, როგორც ჩანს, მთლიანობაში მოხდა ცვლილება უნდობლობიდან 
(რომლის მაჩვენებელიც შემცირდა) აზრის არქონამდე (რომლის მაჩვენებელიც გაიზარდა). 

ევროკავშირი

გაერთიანებული 
ერების 

ორგანიზაცია
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იარ გამაჩნია 
მოსაზრება ამასთან 
დაკავშირებით/არ ვიცი

კარგი

ცუდი

*რესპოდენტებს სთხოვდნენ აერჩიათ სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება 13-პუნქტიანი ჩამონათვალიდან.

უარყოფითი

4%

3%

9%

8%

ევროკავშირთან მჭიდროდ ასოცირებული ღირებულებებიუმთავრესი პიროვნული ღირებულებები*

როგორ აღიქმება ევროკავშირი  
საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში



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

დაფინანსებულია 
ევროკავშირის მიერ

euneighbours.eu
#euneighbours

ყოველწლიური გამოკითხვა ჩატარდა  
აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, მოლდოვაში, 
საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში 
2017 წლის აპრილ-ივნისში, 6000 პირისპირ  
ჩატარებული ინტერვიუს საშუალებით  
(1000 თითოეულ ქვეყანაში).

ეს პროექტი განხორციელებულია 
კონსორციუმის მიერ კომპანია  
Ecorys-ის ხელმძღვანელობით

EU NEIGHBOURS east  
ყოველწლიური გამოკითხვა - სრული კვლევა 
ყოველწლიური გამოკითხვა - საქართველო

ყოველწლიური კვლევა, 2017 წ.

ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოსთვის: სფეროები, რომელთა განვითარებაშიც ევროკავშირის წვლილი 
არის "ძალიან დიდი" ან "მნიშვნელოვანი" საპირისპიროდ იმ სფეროებისა, რომლებიც მეტ მხარდაჭერას საჭიროებენ 

უწევს თუ არა ევროკავშირი 
საქართველოს ფინანსურ მხარდაჭერას?

ევროკავშირის მხარდაჭერის ეფექტურობა და კონკრეტული 
პროგრამების შესახებ ინფორმაციის ფლობა

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

არ ვიცი

დიახ

არა

58%

გაუმჯობესებული 
ინფრასტრუქტურა

42%

ევროკავშირის მხარდაჭერის შესახებ 
ცნობიერების დონის მაჩვენებელი მსგავსია 
2016 წლის იმავე მაჩვენებლის.

მოქალაქეთა პროცენტული მაჩვენებელი, 
რომელიც თვლის, რომ ევროკავშირის 

მხარდაჭერა ეფექტურია
ინფორმირებულია ევროკავშირის 

მიერ დაფინანსებული 
კონკრეტული პროგრამების 

შესახებ.

განათლების სისტემა

ჯანმრთელობა და მედიცინა 

ინფრასტრუქტურა

ეს ინსტიტუტი ჩემს 
ქვეყანას უწევს იგივე 
ან მეტ მხარდაჭერას 

ევროკავშირთან 
შედარებით.

ეს ინსტიტუტი 
ჩემს ქვეყანას უწევს 

ნაკლებ მხარდაჭერას 
ევროკავშირთან 

შედარებით.

ყველაზე ნაცნობი პროგრამები 
მიეკუთვნება შემდეგ სფეროებს:

2016 2017

პროცენტული მაჩვენებლის საფუძველია ევროკავშირის 
მხარდაჭერის შესახებ ინფორმირებული მოქალაქეები.

74%59%

*რესპოდენტებს სთხოვდნენ აერჩიათ სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება 13-პუნქტიანი ჩამონათვალიდან. 

მეტი 
ტურიზმი

უკეთესი 
ჯანდაცვა

უკეთესი 
განათლების სისტემა

უკეთესი 
კანონაღსრულება

დემოკრატიის 
დონის 

გაუმჯობესება

გაუმჯობესებული 
ვაჭრობა

მეტი ხელმისაწვდომობა 
სხვადასხვა პროდუქტსა 

და სერვისზე

უკეთესი 
მართლმსაჯულების 

სისტემა

მეტი სამუშაო 
ადგილების 

შექმნა

მეტი 
ეკონომიკური 
განვითარება

შემცირებული 
კორუფციის 
მაჩვენებელი

უკეთესი სასოფლო-
სამეურნეო 
წარმოება

რუსეთის ფედერაცია

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი / მსოფლიო ბანკი

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ან რომელიმე მისი სააგენტო

ამერიკის შეერთებული შტატები
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ყოველი 10 ქართველი 
მოქალაქიდან 4 არ ფლობს 

საკმარის ინფორმაციას 
კითხვაზე პასუხის 

გასაცემად.  

მეტი იგივე ნაკლები

სფეროები, რომლებიც მეტ მხარდაჭერას 
საჭიროებენ ევროკავშირის  მხრიდან*

სფეროები, რომელთა განვითარებაშიც ევროკავშირს  
დიდი წვლილი აქვს შეტანილი

რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა ევროკავშირის  
მხარდაჭერის და ამ მხარდაჭერის ეფექტურობის შესახებ?  

საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში



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

დაფინანსებულია 
ევროკავშირის მიერ

euneighbours.eu
#euneighbours

ყოველწლიური გამოკითხვა ჩატარდა  
აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, მოლდოვაში, 
საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში 
2017 წლის აპრილ-ივნისში, 6000 პირისპირ  
ჩატარებული ინტერვიუს საშუალებით  
(1000 თითოეულ ქვეყანაში).

ეს პროექტი განხორციელებულია 
კონსორციუმის მიერ კომპანია  
Ecorys-ის ხელმძღვანელობით

EU NEIGHBOURS east  
ყოველწლიური გამოკითხვა - სრული კვლევა 
ყოველწლიური გამოკითხვა - საქართველო

ყოველწლიური კვლევა, 2017 წ.

ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის პასიური და აქტიური ხელმისაწვდომობა

ხშირად მოძიებული საკითხები მოძიებული ინფორმაციის ხარისხი

მედია საშუალებების მოხმარება და დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ 

65%

56%

47%

44%

2016 2017

2017 წლის მონაცემებით, ყოველი 4 მოქალაქიდან 1 
ხშირად იძიებდა ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ. 

ტელევიზია ინტერნეტი ვერბალური 
კომუნიკაცია

სოციალური 
მედია

ბეჭდური 
მედია

რადიო ევროკავშირის 
ოფიციალური 

ვებ-გვერდი

ინფორმაციის წყაროები

91%

75%

21%

38%

19%
15% 17%

24%
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21%

17%

17%
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69%

59%

57%

71%

95%

75%

71%

71%

75%

96%

ევროკავშირის შესახებ 
ზოგადი ინფორმაცია

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები

ეკონომიკური სიახლეები

ცხოვრების წესი ევროკავშირში

სოციალური და პოლიტიკური სიახლეები

საგანმანათლებლო და კულტურული პროგრამები

ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული ახალი შესაძლებლობები

ევროკავშირის ურთიერთობები აღმ. პარტნიორობის ქვეყნებთან

ყოველი 5 
ადამიანიდან 4 
თვლის, 
რომ ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია.

მოსახლეობის ორი 
მესამედი თვლის,  
რომ ინფორმაცია 
მომხმარებელზე 
ორიენტირებული 
და საკმაოდ 
ამომწურავია.

ყოველი 10 
მოქალაქიდან 6 
მიიჩნევს,  
რომ მოძიებული 
ინფორმაცია სანდო 
და საიმედოა.

მოქალაქეთა 86%  
ევროკავშირთან 
დაკავშირებულ 
სიახლეებს მშობლიურ 
ენაზე იძიებს, 7% 
რუსულ და 6% 
ინგლისურ ენებზე.

ევროკავშირის შესახებ 
დადებითი შეხედულებები

უფრო მეტად ენდობიან 
ევროკავშირს

ევროკავშირსა და 
საქართველოს შორის 
კარგი ურთიერთობა

ევროკავშირის 
ფინანსური მხარდაჭერის 
გაცნობიერება 

ევროკავშირის მხარდაჭერის 
ეფექტურობა

მაჩვენებლების საფუძველია ის მოქალაქეები, რომლებიც ჩვეულებრივ იძიებენ 
ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ.

პროცენტული მაჩვენებლების საფუძველია ის მოქალაქეები, რომლებიც ჩვეულებრივ 
იძიებენ ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ.

საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ჩვეულებრივ 
იძიებენ ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ

საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც უნახავთ/სმენიათ 
რაიმე ევროკავშირის შესახებ გასული 3 თვის განმავლობაში

სოციალური/ინტერნეტ მედიის ხშირი 
მომხმარებლები

მხოლოდ ტრადიციული მედიის ხშირი 
მომხმარებლები

ინფორმაციის წყაროები ევროკავშირის შესახებ  
საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში


