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TŘI Z PĚTI ČECHŮ POCHYBUJÍ, ŽE SE EVROPSKÉ UNII
PODAŘÍ UDRŽET EURO
Zhruba dvě pětiny našich občanů (39 %) předpokládají, že Evropské unii se podaří
udržet společnou měnu. V listopadu loňského roku v to věřila polovina (48 %). Názor, že
by se EU měla přetvořit ve stát s federativním uspořádáním, sdílí jen každý čtvrtý občan
ČR (25 %).
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru
obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. dubna 2012.
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084
respondentů.
Současná hospodářská a finanční krize v zemích eurozóny může skončit opuštěním společné
měny některou zemí, ale i pádem eura jako měny vůbec. Mezi českými občany tuto krajní
možnost připouští 61 %. Loni v listopadu, kdy se STEM na tuto otázku ptal poprvé, to bylo
méně, přibližně polovina populace.

„Myslíte si, že Evropské unii se podaří udržet společnou měnu euro?“ (%)
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Současná obtížná situace Evropské unie vyvolává i otázky na model jejího optimálního
uspořádání. STEM se v této souvislosti opakovaně dotazoval na to, zda by podle občanů ČR
měla EU fungovat jako skutečná federace. Před půldruhým rokem tak odpověděla o málo více
než čtvrtina občanů a od té doby se názory téměř nezměnily. Momentálně by tuto formu EU
podpořilo 25 % Čechů, většina z nich ovšem jen „spíše“.

„Někteří lidé říkají, že by se EU měla postupně stát skutečným státem s federálním
uspořádáním jednotlivých členských zemí. Patříte mezi tyto lidi i Vy?“ (%)
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Pozitivní názory na možnost federalizace Evropské unie a rovněž častější víru, že se EU
podaří udržet euro, častěji deklarují lidé s vyšším stupněm vzdělání (zejména s VŠ), z rodin
lépe materiálně zajištěných, lidé, kteří se politicky sami zařazují na pravici a sympatizanti
ODS a TOP 09. Naopak častější nechuť k federalizaci EU i nevíru v budoucnost eura
vyjadřují lidé hůře materiálně zajištění, občané s nižším dosaženým vzděláním (zejména
vyučení), levicově orientovaní a stoupenci ČSSD a KSČM.
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Názory na fungování Evropské unie podle stranických preferencí
(podíly kladných odpovědí v %)
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