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ΤΟ ΘΕΜΑ 2 Ευρωβαρόμετρο

Οι δυσαρεστημένοι και απαισιόδοξοι ως προς την κατάσταση της οικονομίας Ελληνες αυξήθηκαν κατά 4% 

-και ανήλθαν στο 82%- σε σύγκριση με την προηγούμενη σφυγμομέτρηση του φθινοπώρου του 2006. Αντίστοιχα 

ποσοστά είχαν χώρες της Ε.Ε. που παρουσιάζουν υστέρηση σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ευρωβαρόμετρο: «Ποια είναι τα δύο βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η χώρα σας;»

Ανοδος τιμών, 
πληθωρισμός

50

40

30

20

10

Ο

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Απαισιόδοξο το 82% 
των Ελλήνων 
για την οικονομία
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΓΙΟΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Η συντριπτική πλειονότητα των Ελλή
νων, σε ποσοστό 82%, χαρακτηρίζει 
«κακή» την κατάσταση της οικονο

μίας στη χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέ
σματα της τακπκής, εαρινής πανευρωπαϊ
κής σφυγμομέτρησης (Ευρωβαρόμετρο) που 
δημοσιοποίησε χθες η Κομισιόν.

Μόλις το 18% των Ελλήνων απάντησε ό- 
π  η πορεία της οικονομίας είναι «καλή», ε 
νώ οι δυσαρεστημένοι και απαισιόδοξοι συ

μπατριώτες μας αυξήθηκαν κα
τά 4% σε σύγκριση με π ς  απα
ντήσεις που είχαν δώσει στο ί
διο ερώτημα στην προηγούμε
νη σφυγμομέτρηση του φθινο
πώρου του 2006.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 
Ελληνες πολίτες εμφανίζουν 
παρόμοια υψηλά ποσοστά α
πογοήτευσης και απαισιοδο
ξίας όσον αφορά την κατάστα
ση της οικονομίας με π ς  χώ ρες 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερη υ
στέρηση ω ς προς τον ευρω
παϊκό μέσο όρο, όπως η Βουλ
γαρία, η Πορτογαλία, η Ρου

μανία και η Ουγγαρία.
Ως προς την κατάσταση της οικονομίας 

μόλις το 1% των Ελλήνων απαντά ό π  είναι 
«πολύ καλή», ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι γύρω στο 6%. 
Το 17% θεωρεί «καλή» την κατάσταση της οι
κονομίας σε μεγάλη απόσταση από τον μέσο 
κοινοπκό όρο που είναι 46%, το 49% χαρα
κτηρίζει την κατάσταση της οικονομίας «μάλ
λον κακή», ενώ ο αντίστοιχος μέσος κοινο
τικός όρος είναι στο 35%. Και, τέλος, το 33%

χαρακτηρίζει «πολύ κακή» την κατάσταση της 
οικονομίας με τον μέσο κοινοπκό όρο να κι
νείται στο 9%.

Μεταξύ των 27 κρατών - μελών της Ε.Ε. 
μόνο οι Πολωνοί, οι Κροάτες και οι Βούλγα
ροι εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά στην 
αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της 
χώ ρας τους ω ς «κακής», μετά ποσοστά να  εί
ναι 88%, 86% και 85% αντίστοιχα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ »  Στην ερώτηση της σφυγ
μομέτρησης για τα δύο πλέον σημαντικά προ
βλήματα που ανημετωπίζει η κάθε χώρα (και 
στην οποία δίνεται η δυνατότητα δύο απα
ντήσεων) οι Ελληνες τοποθετούν στην κορυ
φή με ποσοστό 51% την ανεργία και ακολου
θεί με ποσοστό 39% η κατάσταση της οικονο
μίας. Επίσης μείζον πρόβλημα το 28% των 
Ελλήνων θεωρεί ό π  είναι η ανπμετώπιση 
των πληθωριστικών πιέσεων. Αλλα προβλή
ματα η λύση των οποίων επείγει, σύμφωνα με 
τη σφυγμομέτρηση, είναι: Η μεταρρύθμιση 
του εκπαιδευτικού συστήματος (16%), του συ- 
νταξιοδοπκού συστήματος (15%) και του συ
στήματος υγείας και κοινωνικής ασφάλισης 
(12%). Αξίζει να σημειωθεί ό π  μόλις το 20% 
των Ευρωπαίων θεωρεί μείζον πρόβλημα για 
τη χώρα τους την κατάσταση της οικονομίας, 
το 18% τον πληθωρισμό και το 34% την ανεργία 
-ποσοστά που απέχουν μακράν από π ς  αξιο
λογήσεις που κάνουν οι Ελληνες πολίτες.

Το 54% των Ελλήνων διατυπώνει θετική 
άποψηγια την Ευρωπαϊκή Ενωση, έναποσοστό 
όμως το οποίο εμφανίζει κάθετη μείωση σε σύ
γκριση με π ς  προηγούμενες προ εξαμήνου 
σφυγμομετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου κατά 
7%. Σύμφωνα με τους αναλυτές, το στοιχείο 
αυτό καταδεικνύει την αύξουσα απογοήτευ
ση των Ελλήνων ως προς τη δυνατότητα της

Κατά 7% μειώ
θηκε το ποσοστό 
τω ν Ελλήνων που 
διατυπώνουν θετική 
άποψη για την Ε.Ε. 
(54%) ενώ 55% εί
ναι το ποσοστό όσων 
αποτιμούν θετικά τη 
συμμετοχή της Ελ
λάδας στην Ε.Ε.

Ε.Ε.: Ικανοποίηση για την 
κατάσταση της οικονομίας
Ερώτηση: Πώς θα κρίνατε την τρέχουσα 
κατάσταση της εθνικής οικονομίας
Απάντηση: Πολύ καλή - καλή
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Ευρωπαϊκής Ενωσης να  συμβάλει ουσιασπ- 
κά στην επίλυση των καθημερινών προβλη
μάτων που ανπμετωπίζουν. Με αυτό τον τρό
πο ερμηνεύεται και το ποσοστό του 55% που 
συγκεντρώνει η άποψη ό π  η Ελλάδα έχει ω
φεληθεί από τη συμμετοχή της στην Ε.Ε.

ΕΥΡΩΣΥΝΤΑΓΜΑ »  Οι Ελληνες ανπμετω
πίζουν με φόβο, μετά την ένταξη της Κύπρου, 
τυχόν νέα διεύρυνση της Ε.Ε. σης φτωχές βαλ
κανικές χώ ρες οι οποίες θα οδηγήσουν α
ναγκαστικά σε μικρότερες απολαβές της 
Ελλάδας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. 
Ο φόβος αυτός εκφράζεται με την κάθετη 
μείωση του ποσοστού εκείνων που τάσσονται 
υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενω

ση. Συγκεκριμένα, μόλις το 56% των Ελλή
νω ν τάσσεται υπέρ μιας νέας διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης ενώ πριν από έξι μήνες 
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 71%, δηλαδή εί
χαμε μία πτώση 15 ποσοσηαίων μονάδων. Επί
σης στο τελευταίο εξάμηνο μειώθηκε και το 
ποσοστό των θεπκώ ν απόψεων για το Ευ- 
ρωσύνταγμα. Ετσι, ενώ το φθινόπωρο το 73% 
τασσόταν υπέρ της υιοθέτησης μιας ευρω
παϊκής συνταγμαπκής συνθήκης, σήμερα 
αυτό το ποσοστό εμφανίζεται μειωμένο κατά 
12 ποσοσπαίες μονάδες και βρίσκεται στο 61 % 
- κοντά στον κοινοτικό μέσο όρο που είναι 66%. 
Ταυτόχρονα, 10 από τα 27 κράτη - μέλη εμ
φανίζουν ποσοστά υπέρ του Ευρωσυντάγμα- 
τος μικρότερα από το αντίστοιχο ελληνικό.


