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Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΤΟ ΕΒΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ "ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ 2018»
Σύ μφωνα με νέ α έ ρευνα του Ευρωβαρό μετρου που δημοσιεύ τηκε πρό σφατα, για πρώτη
φορά , η πλειονό τητα των Ευρωπαίων πιστεύ ουν ό τι η φωνή τους μετρά στην ΕΕ. Ο αριθμό ς
των Ευρωπαίων πολιτών που έ χουν θετική εικό να για την ΕΕ αυξά νεται πριν από τις
ευρωεκλογέ ς. Η υποστή ριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση παραμέ νει σε
υψηλά επίπεδα και αγγίζει ποσοστά ρεκό ρ στην ευρωζώνη.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ & ΠΕΣ Αττικής, κ. Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με τα στοιχεία
για την Χώρα μας σχολίασε ότι, « από την έρευνα φαίνεται ότι η ΕΕ κράτησε την
Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αλλά έχασε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Επιπλέον οι
Έλληνες εμφανίζονται ως οι πλέον απαισιόδοξοι με μόνο το 18% να πιστεύει ότι τα
πράγματα θα πάνε καλύτερα και το διπλάσιο ποσοστό 36% ότι θα πάνε χειρότερα.
Τέλος η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα για το 61% είναι κακή και μόνο για το
39% προοιωνίζεται καλή ».
Τα βασικά
συμπερά σματα του τελευταίου τακτικού
Ευρωβαρό μετρου
πραγματοποιή θηκε πρό σφατα και δημοσιεύ τηκε στις 21/12/18 είναι τα παρακά τω:
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1. Οι θετικοί δείκτες πολιτικής σε άνοδο
Για πρώτη φορά αφό του τέ θηκε το ερώτημα, έ να πολύ μεγά λο τμή μα των Ευρωπαίων
συμφωνεί ό τι «η φωνή τους μετρά ει στην ΕΕ» (49 %, +4 ποσοστιαίες μονά δες από την ά νοιξη
του 2018), ενώ το 47 % διαφωνού ν (-2 από την ά νοιξη του 2018) και το 4 % (-2) απαντού ν
«δεν γνωρίζω».Σε 16 κρά τη μέ λη της ΕΕ, η πλειονό τητα αυτών που απά ντησαν συμφωνεί ό τι
η φωνή τους μετρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα υψηλό τερα ποσοστά σημειώθηκαν στη
Δανία (73 %), τη Σουηδία (71 %) και τη Γερμανία (70 %). Το 43 % των Ευρωπαίων έ χουν
θετική εικό να για την ΕΕ (+ 3 ποσοστιαίες μονά δες σε σύ γκριση με την ά νοιξη του 2018) —
το υψηλό τερο ποσοστό που έ χει σημειωθεί μετά το φθινό πωρο του 2009. Πά νω από το έ να
τρίτο ό σων απά ντησαν έ χουν ουδέ τερη εικό να για την ΕΕ (36 %, -1 σε σύ γκριση με την
ά νοιξη του 2018), ενώ έ να πέ μπτο έ χει αρνητική εικό να (20 %, -1) και 1 % δεν έ χει ά ποψη.
Μετά την τελευταία έ ρευνα του τακτικού Ευρωβαρό μετρου την ά νοιξη του 2018, το ποσοστό
αυτών που απά ντησαν και έ χουν θετική εικό να για την ΕΕ αυξή θηκε στα 17 κρά τη μέ λη της
ΕΕ, ενώ η μεγαλύ τερη αύ ξηση σημειώθηκε στη Σουηδία (53 %, +11), την Ισπανία (43 %, +10)
και το Ηνωμέ νο Βασίλειο (43%, +9).
Η εμπιστοσύ νη στην ΕΕ είναι σταθερή σε ποσοστό 42 % και παραμέ νει στο υψηλό τερο
επίπεδό της από το φθινό πωρο του 2010. Η εμπιστοσύ νη είναι ιδιαίτερα υψηλή σε 17 κρά τη
μέ λη της ΕΕ (15 την ά νοιξη του 2018) και τα μεγαλύ τερα ποσοστά σημειώνονται στη
Λιθουανία (65 %), τη Δανία (60 %) και τη Σουηδία (59 %). Η εμπιστοσύ νη στην ΕΕ
εξακολουθεί να είναι μεγαλύ τερη από την εμπιστοσύ νη στις εθνικέ ς κυβερνή σεις ή τα
κοινοβού λια. Το 42 % των Ευρωπαίων εμπιστεύ εται την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 35 %
εμπιστεύ εται το εθνικό κοινοβού λιο και την εθνική κυβέ ρνηση της χώρας τους (+1
ποσοστιαία μονά δα και στις δύ ο περιπτώσεις σε σχέ ση με την ά νοιξη του 2018).
2. Υπέρ της ιθαγένειας της ΕΕ και της ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ
Και στα 28 κρά τη μέ λη της ΕΕ, η πλειονό τητα των αποκριθέ ντων νιώθουν ό τι είναι πολίτες
της ΕΕ: σε κλίμακα ΕΕ, το ποσοστό είναι 71 % (+1 ποσοστιαία μονά δα από την ά νοιξη του
2018) και, σε εθνικό επίπεδο, το αίσθημα αυτό κυμαίνεται από 89 % στο Λουξεμβού ργο έ ως
51 % στη Βουλγαρία. Ένα πολύ μεγά λο μέ ρος των αποκριθέ ντων υποστηρίζουν την
«ελεύ θερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ» (83 %, +1 ποσοστιαία μονά δα από την ά νοιξη
του 2018) και σε κά θε κρά τος μέ λος της ΕΕ πά νω από τα δύ ο τρίτα των αποκριθέ ντων
συμμερίζονται την ά ποψη αυτή .
3. Επιβεβαιώνεται η ισχυρή υποστήριξη προς το ευρώ
Είκοσι χρό νια μετά την καθιέ ρωση του ενιαίου νομίσματος, η υποστή ριξη για την Οικονομική
και Νομισματική Ένωση και το ευρώ παραμέ νει σε επίπεδα ρεκό ρ, καθώς τα τρία τέ ταρτα
των ατό μων που απά ντησαν (75 %, +1 ποσοστιαία μονά δα) εντό ς της ζώνης του ευρώ
τά σσονται υπέ ρ του ενιαίου νομίσματος της ΕΕ. Οι περισσό τεροι πολίτες της ΕΕ πιστεύ ουν
ό τι η κατά σταση της ευρωπαϊκή ς οικονομίας είναι «καλή » (49 %), αλλά το ποσοστό αυτό
παρουσιά ζει μικρή υποχώρηση από την ά νοιξη του 2018 (-1 ποσοστιαία μονά δα). Το 38 %
ό σων απά ντησαν θεωρού ν ό τι η ευρωπαϊ κή οικονομία είναι «κακή » (+1) και το 13 % δεν
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έ χουν ά ποψη. Το ποσοστό ό σων έ χουν θετική ά ποψη για την κατά σταση της εθνική ς
οικονομίας (49 %, αμετά βλητο ποσοστό ) εξακολουθεί να είναι μεγαλύ τερο από αυτό των
πολιτών με αρνητική ά ποψη (48 %, +1) αλλά μό νο με μία μονά δα διαφορά . Η πλειονό τητα
των αποκριθέ ντων στα 16 κρά τη μέ λη της ΕΕ (14 την ά νοιξη του 2018) δηλώνουν ό τι η
κατά σταση της οικονομίας στο κρά τος τους είναι καλή . Η Μά λτα (95 %), το Λουξεμβού ργο
και οι Κά τω Χώρες (91 % και για τις δύ ο αυτέ ς χώρες) είναι οι χώρες με τα μεγαλύ τερα
ποσοστά . Στη Δανία, τη Γερμανία, τη Σουηδία (88 %) και την Αυστρία (81 %), πά νω από
οκτώ στους δέ κα απ' ό σους απά ντησαν έ χουν αυτή ν την ά ποψη. Τα μικρό τερα ποσοστά
παρατηρή θηκαν στην Ελλά δα (6 %), την Κροατία (16 %) και την Ισπανία και τη Βουλγαρία
(18 % και στις δύ ο).
4. Η μετανάστευση και η τρομοκρατία εξακολουθούν να είναι τα κύρια θέματα που
απασχολούν τους Ευρωπαίους
Η μετανά στευση παραμέ νει η κυριό τερη ανησυχία σε επίπεδο ΕΕ, αφού το 40 % την
αναφέ ρει ως την κυριό τερη πηγή ανησυχίας (+2 ποσοστιαίες μονά δες από την ά νοιξη του
2018). Αναφέ ρεται σε ποσοστό διπλά σιο απ' αυτό της τρομοκρατίας (20 %), ενώ παραμέ νει
η δεύ τερη σημαντικό τερη πηγή ανησυχίας παρά τη σθεναρή υποχώρηση (-9 από την ά νοιξη
του 2018). Στην τρίτη θέ ση βρίσκονται τα δημό σια οικονομικά των κρατών μελών (19 %,
+2): μεταξύ των τριών κυριό τερων πηγών ανησυχίας για πρώτη φορά μετά το φθινό πωρο
του 2014, το θέ μα αυτό ξεπερνά την ανησυχία για την οικονομική κατά σταση, που βρίσκεται
τώρα στην τέ ταρτη θέ ση (18 %, αμετά βλητο ποσοστό ) για πρώτη φορά μετά το φθινό πωρο
του 2010. Η κλιματική αλλαγή είναι η κυριό τερη πηγή ανησυχίας για το 16 % των
αποκριθέ ντων, ποσοστό που καταγρά φει τη μεγαλύ τερη αύ ξηση (+5 ποσοστιαίες μονά δες)
και βρίσκεται στην πέ μπτη θέ ση. Παρά το ό τι η ανεργία καταλαμβά νει την έ κτη θέ ση σε
επίπεδο ΕΕ, (13 %, που είναι το χαμηλό τερο ποσοστό για τον δείκτη αυτό ν από το 2010),
παραμέ νει η κυριό τερη ανησυχία σε εθνικό επίπεδο (23 %, -2 ποσοστιαίες μονά δες). Αυτό
είναι το χαμηλό τερο ποσοστό από το 2007. Η αύ ξηση των τιμών / ο πληθωρισμό ς / το
κό στος ζωή ς (21 %, +4) βρίσκονται στη δεύ τερη θέ ση από κοινού με τη μετανά στευση (21 %,
αμετά βλητο ποσοστό ). Είναι η πρώτη φορά , από το φθινό πωρο του 2008, που η ανησυχία
για το κό στος ζωή ς είναι στις δύ ο πρώτες θέ σεις των πηγών ανησυχίας σε εθνικό επίπεδο. Η
υγεία και η κοινωνική ασφά λιση επιστρέ φουν στα επίπεδα του φθινοπώρου 2017 ως πηγέ ς
ανησυχίας για το 20 % ό σων απά ντησαν (-3) και καταλαμβά νουν την τέ ταρτη θέ ση. Η
οικονομική κατά σταση (15 %, αμετά βλητο ποσοστό ) και οι συντά ξεις (15 %, -2) βρίσκονται
στην πέ μπτη θέ ση, λίγο πά νω από τα θέ ματα που αφορού ν το περιβά λλον, το κλίμα και
ζητή ματα ενέ ργειας (14 %, +4) που σημειώνουν νέ α ά νοδο.
Επισυνάπτονται σχετικοί Πίνακες:
-Η αντίληψη για την κατάσταση της εθνικής οικονομίας
-Η αντίληψη για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας
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