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Použité tabuľky boli prevzaté z týchto prieskumov Eurobarometra:  

 
 

 
EB 77 Realizácia prieskumu:  10. – 25. marca 2012 

Rozsah:  26 593 respondentov (osobné rozhovory) 
Obyvateľstvo:  Európania vo veku 15 rokov a viac 
Spoločnosť TNS Opinion v mene Európskeho parlamentu 
 
 

EB 76 Realizácia prieskumu:  3. – 16. septembra 2011 
Rozsah:  26 856 respondentov (osobné rozhovory) 
Obyvateľstvo:  Európania vo veku 15 rokov a viac 
Spoločnosť TNS Opinion v mene Európskeho parlamentu 
 
 

EB 75 Realizácia prieskumu: 13. apríla – 2. mája 2011 
Rozsah:  26 825 respondentov (osobné rozhovory) 
Obyvateľstvo:  Európania vo veku 15 rokov a viac 
Spoločnosť TNS Opinion v mene Európskeho parlamentu 

 
 

 
 

Poznámka: čitatelia by mali mať na pamäti, že výsledky prieskumu sú odhady, ktorých presnosť pri 
zachovaní všetkých ostatných podmienok závisí od veľkosti vzorky a zisteného percentuálneho pomeru. 
Vo vzorke asi 1 000 rozhovorov (veľkosť vzorky všeobecne použitej na úrovni jednotlivých členských 
štátov) sa skutočná percentuálna hodnota (ktorá by sa získala, keby sa rozhovor uskutočnil so všetkými 
obyvateľmi) pohybuje v týchto intervaloch spoľahlivosti: 
 
Zistený percentuálny 
pomer 

10 % alebo 
90 % 

20 % alebo 
80 % 

30 % alebo 
70 % 

40 % alebo 
60 % 50 % 

Intervaly spoľahlivosti +/– 1,9 bodu +/– 2,5 bodu +/– 2,7 bodu +/– 3,0 bodu +/– 3,1 bodu 
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ÚVOD 

Tento prieskum Eurobarometra o kríze a správe ekonomických záležitostí v Európe je 
piatym1 prieskumom, ktorý zrealizoval Európsky parlament. Prieskum uskutočnila 
spoločnosť TNS Opinion od 10. do 25. marca 2012 formou osobných rozhovorov 
s 26 593 Európanmi vo veku 15 rokov a viac.  
 
Za posledných šesť mesiacov prišlo k viacerým významným politickým, 
hospodárskym a sociálnym udalostiam, ktoré mali nepochybný vplyv na odpovede 
respondentov. 
 
Počas týchto šiestich mesiacov sa uskutočnilo šesť parlamentných volieb a tri 
prezidentské voľby. Ratingové agentúry znížili rating trinástim krajinám, pričom 
väčšinou išlo o opakované zníženie.  
 
Európska únia a jej členské štáty zároveň pokračovali v boji proti kríze. 
V septembri 2011 Komisia na žiadosť Európskeho parlamentu predložila návrh dane 
z finančných transakcií. 21. júla 2011 členské štáty súhlasili s posilnením Európskeho 
nástroja finančnej stability (ENFS) a toto rozhodnutie neskôr ratifikovalo 
17 členských krajín eurozóny. 
 
V tomto období sa uskutočnili tri zasadnutia Európskej rady. Na poslednom 
zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 2. marca 2012, 25 členských štátov prijalo Zmluvu 
o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii. 
 
Treba pripomenúť, že pri všetkých prieskumoch Eurobarometra je európsky priemer 
vážený a šesť najľudnatejších členských štátov predstavuje približne 70 % 
priemeru EÚ. 
 
Skôr než pristúpime k podrobnejšej analýze, objasníme si hlavné trendy, na ktoré 
upozornil prieskum. 

                                                 
1 Predchádzajúce štyri prieskumy sa uskutočnili v januári a februári 2009, v septembri 2010, apríli 
a máji 2011 a v septembri 2011. 
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Hlavné trendy 
 
-   Pred kľúčovými schôdzami hláv štátov a vlád na tému krízy sa väčšina Európanov domnieva, 

že EÚ musí prijať opatrenia na zníženie verejných výdavkov a zároveň na podporu 
hospodárskeho rastu. 

 
- Zistenia prieskumu potvrdzujú známy trend, ktorý poukazuje na polarizáciu verejnej 

mienky. Počet respondentov, ktorí nemajú žiadny názor, od prieskumu k prieskumu skutočne 
klesá. V tomto vývoji určite zohráva hlavnú úlohu dosah krízy na každodenný život občanov 
Európy. 

 
-  Napriek tomu, že súčasná diskusia členských štátov sa sústreďuje najmä na to, či majú alebo 

nemajú prijímať opatrenia spoločne, väčšina Európanov podporuje spoločné 
koordinované opatrenia.  

 
Pokiaľ ide o spôsoby riešenia krízy, existujú jasné rozdiely medzi krajinami v eurozóne 
a krajinami mimo eurozóny. V prospech spoločných opatrení sa, samozrejme, viac 
vyjadrujú krajiny v eurozóne ako krajiny mimo nej. 
 
Mali by sme preto dbať na to, aby vo vnímaní Európskej únie európskymi občanmi v oboch 
zónach nevznikali čoraz väčšie rozdiely. 

- Európania na jednej strane podporujú solidaritu, ale väčšina z nich sa domnieva, že finančná 
pomoc členským štátom s hospodárskymi či finančnými problémami musí byť podmienená 
dodržiavaním spoločných pravidiel. Domnievajú sa tiež, že v prípade porušenia týchto 
pravidiel sa majú uložiť pokuty. 

 
- Informovanosť obyvateľov o európskych dlhopisoch, dani z finančných transakcií 

a ratingových agentúrach sa počas tohto šesťmesačného obdobia sústavne zvyšovala. 
 
- Zo sociálno-demografickej analýzy možno vyvodiť tieto závery:  
 

 najvýznamnejšie rozdiely v názoroch súvisia s vekom a vzdelaním respondentov: za 
opatrenia v oblasti koordinácie a solidarity sú najmä najmladší respondenti 
a respondenti, ktorí študovali aspoň do veku 20 rokov;  

 
 v súvislosti s koordinačnými opatreniami sa výrazné rozdiely ukázali medzi 

riadiacimi pracovníkmi (63 %) a nezamestnanými (51 %); nezamestnaní a manuálne 
pracujúci uprednostňujú skôr individuálne opatrenia členských štátov;  

 
 odpovede mužov a žien sa veľmi nelíšili, s výnimkou odpovedí na určité otázky 

týkajúce sa objektívnych vedomostí, kde majú muži zrejme lepšie vedomosti ako 
ženy.   
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 Vymanenie sa z krízy prostredníctvom súčasného znižovania verejných 

výdavkov a podporovania hospodárstva 
 

- Odpovede respondentov týkajúce sa spôsobov riešenia krízy boli veľmi 
jasné: 47 % respondentov zastáva názor, že EÚ a členské štáty by mali 
konať s cieľom znížiť verejné výdavky a zároveň podporiť hospodárstvo. 
Tento názor zastáva väčšina obyvateľov v 27 členských štátoch. 

 
- 25 % Európanov sa však domnieva, že prioritu musia mať opatrenia na 

podporu hospodárstva a 23 % uprednostňuje opatrenia na zníženie 
verejných výdavkov. 

 
 
 Vo vzťahu ku kríze väčšina Európanov podporuje spoločné opatrenia  

 
- Vo vzťahu ku kríze by sa 55 % Európanov (=) cítilo lepšie chránených 

v rámci opatrení prijatých spoločne s ostatnými krajinami EÚ. 
 

Podiel tých, ktorí by sa cítili lepšie chránení v rámci opatrení prijatých 
a uplatňovaných jednotlivými členskými štátmi, sa však mierne zvýšil 
(38 %, + 3). 

 
- Treba pripomenúť, že tendencia podporovať spoločné opatrenia je väčšia 

v eurozóne (61 %) ako mimo nej (43 %). 
 

 Jasný súhlas s konzultáciami medzi EÚ a členskými štátmi v súvislosti 
s vnútroštátnymi rozpočtami 

 
Za spoločné opatrenia je jasná väčšina, počet respondentov, ktorí sú proti 
takýmto opatreniam, sa však mierne zvýšil, čo ukázali aj odpovede na všetky 
ďalšie otázky. 

 
- Predbežné konzultácie európskych a vnútroštátnych inštitúcií počas 

prípravy vnútroštátnych rozpočtov podporuje približne 65 % (– 2) 
respondentov. 

 
- Opäť je tu veľmi veľký rozdiel medzi štátmi v eurozóne a štátmi mimo 

nej. Za predbežné konzultácie je približne 70 % respondentov v rámci 
eurozóny oproti 56 % respondentov mimo eurozóny. 
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 Pomoc členským štátom s hospodárskymi či finančnými problémami musí 
byť podmienená dodržiavaním spoločných pravidiel 

 
 Otázka, či má byť finančná podpora podmienená, je ústrednou témou diskusií 

aj dva roky po prijatí Európskeho nástroja finančnej stability v máji 2010.  
 

- 80 % Európanov sa domnieva, že finančná podpora musí byť podmienená 
dodržiavaním spoločných pravidiel. Respondentov v rámci eurozóny 
(83 %) a respondentov mimo eurozóny (73 %) delí v tejto otázke rozdiel 
desiatich percentuálnych bodov.  

 
- Myšlienku automatického uplatňovania zvyšujúcich sa finančných pokút 

ako ďalšej možnosti, ktorá má zaručiť dodržiavanie pravidiel, akceptuje 
72 % Európanov (+ 4). Respondentov v rámci eurozóny (76 %) 
a respondentov mimo eurozóny (66 %) opäť delí rozdiel 
10 percentuálnych bodov. 

 
 
 Podpora zlúčenia časti verejného dlhu, ale rôzne názory na jeho účinky  

 
- 66 % (=) Európanov sa domnieva, že spoločné prevzatie časti verejného 

dlhu by prospelo len členským štátom s najväčšími problémami; 
 
- 64 % (+ 3) sa domnieva, že by to bolo potrebné v mene solidarity medzi 

členskými štátmi; 
 
- 61 % (+ 4) si myslí, že by to posilnilo finančnú stabilitu členských štátov; 
 
- 61 % (– 1) sa domnieva, že by to bolo trestom pre tie členské štáty, ktoré 

nemajú problémy;  
 
- 57 % (+ 7) sa domnieva, že by sa tým umožnilo zníženie nákladov na 

krízu. 
 

 
 Európania sú čoraz viac naklonení zásade dane z finančných transakcií 
 

- V prospech zásady zavedenia dane z finančných transakcií sa vyslovilo 
66 % Európanov (+ 5).  

 
- Aj v tejto otázke existujú rozdiely medzi respondentmi v eurozóne (73 %) 

a respondentmi mimo eurozóny (53 %), ktoré predstavujú 
20 percentuálnych bodov.  

 
- Výsledky v jednotlivých štátoch sa líšia až o 46 percentuálnych bodov. 

Najvyššia miera podpory pre tento typ dane je v krajinách, ktoré boli 
najviac zasiahnuté krízou (Grécko, Cyprus, Taliansko, Portugalsko 
a Španielsko). 
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 Lepšia znalosť európskych dlhopisov 
 

V súčasnosti takmer každý druhý Európan (49 %; + 7) počul o európskych 
dlhopisoch. Informovanosť je vyššia v eurozóne (53 %) ako mimo nej (42 %).  
 
Približne 53 % respondentov v eurozóne, ktorí už počuli o európskych dlhopisoch, 
bola položená otázka, či ich podporujú: 44 % (+ 6) je za a 25 % (– 8) proti. 

 
 Informovanosť o ratingových agentúrach sa prudko zvýšila a respondenti sú za 

vznik nezávislej európskej ratingovej agentúry 
 

- Bolo už povedané, že za šesť mesiacov od realizácie posledného prieskumu 
ratingové agentúry znížili rating 13 krajinám. 

 
- Preto neprekvapuje zistenie, že o ratingových agentúrach počulo 61 % (+ 11) 

Európanov. 32 % z nich tvrdí, že vie, čo sú ratingové agentúry, a 29 % hovorí, že 
to nevie. 

 
- Ako príklad uvedieme, že k najväčšiemu nárastu prišlo v Maďarsku, Slovinsku 

(+ 22) a Taliansku (+ 20). Týmto trom krajinám bol rating znížený na začiatku 
roka 2012. 

 
- Na otázku, či by mala vzniknúť európska ratingová agentúra, ktorá by vyvážila 

moc jestvujúcich agentúr, kladne odpovedalo 67 % (+ 2) Európanov.) 
 
- Na záver uvedieme, že 54 % Európanov sa domnieva, že v časoch vážnej krízy by 

ratingové agentúry nemali hodnotiť krajiny, ktorým pomohli iné členské štáty 
EÚ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ďalšie informácie poskytne:  
 

Oddelenie monitorovania verejnej mienky 
EPEurobarometer@europarl.europa.eu 

 
Jacques Nancy +32 2 284 24 85 

 
 

Prieskum a údaje z jednotlivých štátov sa nachádzajú na stránke Eurobarometra Európskeho 
parlamentu: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=SK&id=40 
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I. Reakcia členských štátov na krízu 

A. Najprv znížiť verejné výdavky, prijať opatrenia na podporu hospodárstva, alebo obe 
opatrenia zároveň?  

 
Otázka: Povedali by ste vy osobne, že na to, aby sa členské štáty EÚ rýchlo vymanili 
z krízy, mali by...? 
 
 

1) Európsky priemer  
 

 
 

 
 

Zníženie 
verejných 
výdavkov 

Opatrenia na 
podporu 

hospodárstva 

Obe opatrenia 
zároveň Nevie 

EÚ 27 23 % 25 % 47 % 5 % 
Krajiny eurozóny 25 % 24 % 47 % 4 % 

Krajiny mimo eurozóny 18 % 29 % 45 % 8 % 
* Marec 2012. 
 
 V rámci eurozóny bol percentuálny podiel respondentov, ktorí boli za zníženie 

verejných výdavkov, zhruba rovnaký ako podiel respondentov, ktorí boli za opatrenia na 
podporu hospodárstva (25 % a 24 %). Mimo eurozóny však bol rozdiel 
11 percentuálnych bodov (29 % za opatrenia na podporu hospodárstva a 18 % za 
zníženie verejných výdavkov). 
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2) Výsledky v jednotlivých štátoch 
 

 
Zníženie verejných výdavkov alebo podpora hospodárstva?  
 

 
 
 
Opatrenia na podporu hospodárstva: 

 
 Opatrenia na podporu hospodárstva sa umiestnili pred znížením verejných výdavkov 

v 19 členských štátoch, najmä v Litve, Írsku, Rumunsku a Grécku.  
 

Zníženie verejných výdavkov: 
 
 Úsporné opatrenia boli najvyššou prioritou vo Francúzsku, v Nemecku a Rakúsku. 
 

Obe opatrenia zároveň:  
 
 Za podporu hospodárstva a súčasné obmedzenie verejných výdavkov sú respondenti vo 

všetkých 27 členských štátoch.
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B. Ako by sa podľa Európanov mali správať členské štáty? 

 
Otázka: Povedali by ste, že ako občan(občianka) by ste boli lepšie chránený(á) pred 
súčasnou krízou...? 

 

1) Európsky priemer  
 

 
 

 Spoločné opatrenia Individuálne 
opatrenia Nevie 

EÚ 27 55 % (=) 38 % (+ 3) 7 % (– 3) 

Krajiny eurozóny 61 % (– 1) 32 % (+ 3) 7 % (– 2) 

Krajiny mimo 
eurozóny 43 % (=) 48 % (+ 2) 9 % (– 2) 

*( ) Rozdiel medzi septembrom 2011 a marcom 2012. 
 
 Poznámka: medzi krajinami eurozóny a krajinami mimo eurozóny existuje rozdiel 

18 percentuálnych bodov.
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2) Výsledky v jednotlivých štátoch 
 
Spoločné opatrenia alebo individuálne opatrenia 
 

 
 

 Vo veľkej väčšine krajín (22) by sa občania cítili „lepšie chránení“, keby ich 
krajina prijala opatrenia a uplatnila ich „spoločne s inými krajinami Európskej 
únie“. 

 
 Krajiny najviac zasiahnuté krízou zväčša viac uprednostňujú spoločné opatrenia 

členských štátov. 
 

 Respondenti v Spojenom kráľovstve, Českej republike, Rakúsku, Lotyšsku a na 
Cypre uprednostňujú opatrenia uplatňované individuálne. 
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II.  Hľadanie cesty na vymanenie sa z krízy 

A. Opatrenia na prekonanie krízy  

 
Otázka: Európsky parlament presadzuje isté opatrenia, ktoré majú pomôcť Európskej 
únii vymaniť sa z krízy prostredníctvom obnovy zamestnanosti a trvalo udržateľného 
rastu. Ktoré z nasledujúcich opatrení by podľa vás mali mať prioritu? (Najviac 
4 odpovede.) 

 
1) Európsky priemer  
 

 
 

 
Podpora malých 

a stredných podnikov 
(MSP) 

Vzdelávanie, 
odborná príprava 

a výskum 

Boj proti 
nezamestnanosti 

mladých 

EÚ 27 49 % 47 % 44 % 

Krajiny eurozóny 51 % 49 % 44 % 

Krajiny mimo eurozóny 45 % 42 % 46 % 
* Marec 2012. 
 
 Pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov, krajiny eurozóny (51 %) a krajiny 

mimo eurozóny (45 %) rozdeľuje 6 percentuálnych bodov. V prípade investícií do 
vzdelania, odbornej prípravy a výskumu je medzi oboma skupinami krajín rozdiel 
7 percentuálnych bodov (49 % v eurozóne a 42 % mimo eurozóny). 
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2) Výsledky v jednotlivých štátoch 
 
 „Podporu malých a stredných podnikov“ si ako prvú odpoveď vybrali respondenti 

v 7 členských štátoch: Cyprus (63 %), Španielsko (62 %), Francúzsko (60 %), 
Portugalsko (49 %), Belgicko (47 %), Taliansko (47 %), Rumunsko (46 %), Rakúsko 
(45 %). 

 
 „Investície do vzdelania, odbornej prípravy a výskumu“ si ako prvú odpoveď vybrali 

respondenti v 8 členských štátoch: Nemecko (69 %), Írsko (62 %), Malta (61 %), 
Luxembursko (58 %), Holandsko (57 %), Dánsko (57 %), Spojené kráľovstvo (56 %), 
Estónsko (49 %).  

 
 „Podporu boja proti nezamestnanosti mladých“ si ako prvú odpoveď vybrali respondenti 

v 8 členských štátoch: Grécko (64 %), Maďarsko (64 %), Bulharsko (59 %), Slovinsko 
(56 %), Litva (55 %), Slovensko (55 %), Poľsko (54 %), Fínsko (50 %). 

 
 U respondentov v Rakúsku „podpora malých a stredných podnikov“ a „investície do 

vzdelania, odbornej prípravy a výskumu“ dosiahli zhodne po 45 %. 
 
 Česká republika bola jedinou krajinou, v ktorej sa na prvom mieste umiestnilo 

„obmedzenie byrokracie“ (53 %). Lotyšsko uprednostňuje opatrenia na „podporu 
podnikania“ (55 %) a prioritou Švédska je „investovanie do inovácií a výskumu 
a vývoja“ (48 %). 
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Boj proti nezamestnanosti mladých: krížová analýza so štatistikou 
(Eurostat)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Údaje Eurostatu z marca 2012 pre všetky členské štáty okrem Grécka, Spojeného kráľovstva 
(január 2012), Rumunska, Estónska, Lotyšska a Litvy (údaje zo štvrtého štvrťroka 2011).  
 
 
 V krajinách s pomerne nízkou mierou nezamestnanosti mladých (v Rakúsku, 

Nemecku a Holandsku menej ako 10 %) respondenti zriedkavejšie považovali 
boj proti nezamestnanosti mladých za opatrenie, ktoré má presadzovať 
Európsky parlament. 

 
 Naopak, v Grécku, kde je miera nezamestnanosti mladých vyššia ako 50 %, si 

ľudia tento problém naliehavo uvedomujú a boj proti nezamestnanosti 
mladých si ako prvé opatrenie, ktoré má presadzovať Európsky parlament, 
vybralo 64 % respondentov. 
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Zamerané na mládež: tri hlavné odpovede mladých ľudí (vo veku 15 – 24 rokov)  
  
Otázka: Európsky parlament presadzuje isté opatrenia, ktoré majú pomôcť Európskej 
únii vymaniť sa z krízy prostredníctvom obnovy zamestnanosti a trvalo udržateľného 
rastu. Ktoré z nasledujúcich opatrení by podľa vás mali mať prioritu? (Najviac 
4 odpovede.) 

Invest in education, 
training, and research 

Encourage the fight against 
youth unemployment

Support small and medium-
sized businesses (SMEs)

MT 85% 26% 17%

DE 78% 37% 29%

NL 72% 45% 31%

DK 63% 48% 33%

EE 63% 42% 32%

UK 62% 43% 38%

LU 58% 54% 38%

IE 57% 47% 46%

EL 55% 70% 36%

EU27 52% 49% 41%

CY 52% 75% 48%

PT 52% 55% 49%

SE 52% 50% 38%

LT 51% 55% 35%

FR 50% 64% 51%

BG 49% 65% 40%

LV 49% 53% 36%

ES 48% 49% 65%

AT 48% 43% 44%

BE 46% 46% 34%

CZ 46% 45% 35%

RO 43% 43% 44%

SK 39% 62% 33%

FI 36% 54% 43%

IT 35% 37% 44%

HU 33% 70% 49%

SI 33% 63% 42%

PL 28% 56% 36%  
 
 V 12 krajinách bola hlavnou odpoveďou mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov „podpora 

boja proti nezamestnanosti mladých“: Cyprus, Grécko, Maďarsko, Bulharsko, 
Francúzsko, Slovinsko, Slovensko, Poľsko, Litva, Portugalsko, Fínsko a Lotyšsko.  

 
 V 10 krajinách uviedli mladí ľudia ako prvú odpoveď „investície do vzdelania, odbornej 

prípravy a výskumu“: Luxembursko, Švédsko, Dánsko, Írsko, Holandsko, Rakúsko, 
Spojené kráľovstvo, Estónsko, Nemecko a Malta. V Belgicku sa toto opatrenie 
umiestnilo na prvom mieste spoločne s „podporou boja proti nezamestnanosti mladých“ 
(46 %). 

 
 Mladí ľudia v Španielsku, Taliansku a Rumunsku sa domnievali, že Európsky parlament 

by mal ako prioritu presadzovať „podporu malých a stredných podnikov“. 
 
 Česká republika bola jedinou krajinou, v ktorej hlavnou odpoveďou mladých ľudí bolo 

„obmedzenie byrokracie“. 
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B. Cesta k zbližovaniu rozpočtových politík  

 
1) Európsky priemer 
 

Otázka: Konkrétne v súvislosti so zbližovaním rozpočtových politík členských štátov EÚ 
uveďte, či ste za alebo proti zaradeniu predbežnej konzultácie medzi európskymi 
inštitúciami a vnútroštátnymi inštitúciami do procesu tvorby štátnych rozpočtov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*( ) Rozdiel medzi septembrom 2011 a marcom 2012. 
 

 Medzi krajinami eurozóny (70 %) a krajinami mimo eurozóny (56 %) existuje 
veľmi jasný rozdiel 16 percentuálnych bodov. 

 
Spolu 
 „za“ 

Spolu „proti“ Nevie 

EÚ 27 65 % (– 2) 21 % (+ 3) 14 % (– 1) 
Krajiny eurozóny 70 % (– 2) 17 % (+ 2) 13 % (=) 

Krajiny mimo eurozóny 56 % (– 2) 28 % (+ 5) 16 % (– 3) 

Total ‘In favour’: 65% (-2)  

Total ‘Opposed’: 21% (+3) 
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2) Výsledky v jednotlivých štátoch 
 

Total 'In Favour' Total 'Opposed' DK

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
March 2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
March 2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
March 2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1

BE 74% 81% +7 22% 15% -7 4% 4% =

DE 78% 78% = 17% 16% -1 5% 6% +1

SK 73% 75% +2 17% 16% -1 10% 9% -1

HU 73% 74% +1 16% 17% +1 11% 9% -2

EL 70% 72% +2 17% 16% -1 13% 12% -1

IT 75% 72% -3 9% 11% +2 16% 17% +1

BG 66% 71% +5 12% 12% = 22% 17% -5

CY 80% 71% -9 8% 16% +8 12% 13% +1

NL 82% 70% -12 13% 23% +10 5% 7% +2

PT 73% 69% -4 12% 12% 0 15% 19% +4

LU 66% 67% +1 19% 24% +5 15% 9% -6

FI 74% 66% -8 20% 26% +6 6% 8% +2

EU27 67% 65% -2 18% 21% +3 15% 14% -1

MT 51% 65% +14 7% 17% +10 42% 18% -24

AT 67% 65% -2 25% 26% +1 8% 9% +1

SE 61% 65% +4 33% 30% -3 6% 5% -1

ES 64% 64% = 14% 17% +3 22% 19% -3

LT 66% 64% -2 15% 14% -1 19% 22% +3

SI 77% 63% -14 12% 28% +16 11% 9% -2

CZ 65% 62% -3 27% 31% +4 8% 7% -1

DK 58% 61% +3 35% 33% -2 7% 6% -1

FR 65% 61% -4 18% 21% +3 17% 18% +1

PL 62% 60% -2 15% 22% +7 23% 18% -5

EE 56% 59% +3 19% 21% +2 25% 20% -5

LV 57% 52% -5 28% 29% +1 15% 19% +4

RO 66% 52% -14 9% 23% +14 25% 25% =

IE 49% 47% -2 19% 29% +10 32% 24% -8

UK 46% 47% +1 33% 36% +3 21% 17% -4

 
 
 
 V Rumunsku (– 14), Slovinsku (– 14) a Holandsku (– 12) bol zaznamenaný výrazný 

pokles podpory respondentov pre predbežné konzultácie, kým v prípade Malty (+ 14) to 
bolo naopak. 

 
 Medzi členským štátom s najvyšším hodnotením (Belgicko, 81 %) a členským štátom 

s najnižším hodnotením (Spojené kráľovstvo, 47 %) bol rozdiel 34 percentuálnych 
bodov. 



 

18 

C. Dodržiavanie spoločných pravidiel 

 
Otázka: Pokiaľ ide o uplatňovanie všeobecných pravidiel týkajúcich sa štátneho dlhu 
a deficitu, uveďte, prosím, či ste za nasledujúce opatrenia alebo proti nim. 
 

1) Európsky priemer 
 

 
 
 Podmienenie finančnej pomoci pre členské štáty s hospodárskymi a finančnými 

problémami dodržiavaním spoločných pravidiel 
 

 Spolu 
 „za“ 

Spolu „proti“ Nevie 

EÚ 27 80 % 12 % 8 % 
Krajiny eurozóny 83 % 11 % 6 % 

Krajiny mimo eurozóny 73 % 16 %  11 % 
*( ) Rozdiel medzi septembrom 2011 a marcom 2012. 

 
 Medzi krajinami eurozóny (83 %) a krajinami mimo eurozóny (73 %) bol rozdiel 

10 percentuálnych bodov.   
 
 Automatické uplatnenie vzrastajúcich finančných pokút pre členské štáty EÚ, ktoré 

nedodržia spoločne vymedzené pravidlá týkajúce sa zadlženia a verejného deficitu 
 

 Spolu 
 „za“ 

Spolu „proti“ Nevie 

EÚ 27 72 % (+ 4) 19 % (=) 9 % (– 4) 
Krajiny eurozóny 76 % (+ 4) 17 % (– 1) 7 % (– 3) 

Krajiny mimo eurozóny 66 % (+ 5) 21 % (=) 13 % (– 5) 
*( ) Rozdiel medzi septembrom 2011 a marcom 2012. 

 
 Medzi krajinami eurozóny (76 %) a krajinami mimo eurozóny (66 %) bol opäť rozdiel 

10 percentuálnych bodov.
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D. Prevzatie dlhu členskými štátmi  

 
Otázka: Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z nasledujúcich 
tvrdení na túto tému. Vyčlenenie určitej časti verejného dlhu každého z členských štátov, 
ktorý by bol v spoločnej držbe všetkých štátov EÚ... 
 

 
 
 
 Ukazuje sa, že európski občania sú rozdelení. Zrejme sa domnievajú, že spoločné 

prevzatie dlhu by mohlo byť cestou k vymaneniu sa z krízy, zároveň si však uvedomujú 
výhody a nevýhody možných dôsledkov. 
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E. Daň z finančných transakcií 

 
 Podpora dane z finančných transakcií? 

 
Otázka: Ku každému z nasledujúcich tvrdení v súvislosti s touto daňou, prosím, uveďte, do 
akej miery ste za alebo proti.  
 
Zásada dane z finančných transakcií 
 

1) Európsky priemer 
 

 
 

 
 

Spolu 
 „za“ 

Spolu „proti“ Nevie 

EÚ 27 66 % (+ 5) 22 % (– 4) 12 % (– 1) 
Krajiny eurozóny 73 % (+ 10) 18 % (– 7) 9 % (– 3) 

Krajiny mimo 
eurozóny 53 % (– 1) 30 % (=)  17 % (+ 1) 

* Rozdiel medzi aprílom a májom 2011 a marcom 2012. 
 
 Respondenti v členských štátoch eurozóny (73 %) podporujú zásadu dane z finančných 

transakcií omnoho výraznejšie ako respondenti v krajinách mimo eurozóny (53 %), čo 
predstavuje rozdiel 20 percentuálnych bodov. 

 
 

Total ‘Opposed’: 22% (-4) Total ‘In favour’: 66% (+5)  
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2) Výsledky v jednotlivých štátoch 
 
Otázka: Zásada dane z finančných transakcií 
 

Total 'In Favour' Total 'Opposed' DK

EB75.2
April-May 

2011

EB77.2
March 2012

Diff. EB77,2 
- EB 75,2

EB75.2
April-May 

2011

EB77.2
March 2012

Diff. EB77,2 
- EB 75,2

EB75.2
April-May 

2011

EB77.2
March 2012

Diff. EB77,2 
- EB 75,2

EL 61% 81% +20 33% 14% -19 6% 5% -1

FR 69% 79% +10 22% 13% -9 9% 8% -1

DE 71% 78% +7 20% 15% -5 9% 7% -2

SK 69% 78% +9 24% 16% -8 7% 6% -1

AT 80% 74% -6 17% 22% +5 3% 4% +1

CY 54% 73% +19 34% 21% -13 12% 6% -6

LU 65% 73% +8 26% 20% -6 9% 7% -2

BE 67% 72% +5 30% 25% -5 3% 3% =

IT 61% 72% +11 22% 17% -5 17% 11% -6

HU 66% 70% +4 28% 26% -2 6% 4% -2

SE 67% 70% +3 27% 25% -2 6% 5% -1

PT 66% 68% +2 17% 16% -1 17% 16% -1

EU27 61% 66% +5 26% 22% -4 13% 12% -1

ES 50% 66% +16 32% 20% -12 18% 14% -4

CZ 60% 64% +4 33% 29% -4 7% 7% =

FI 63% 64% +1 28% 25% -3 9% 11% +2

DK 63% 63% = 31% 29% -2 6% 8% +2

LT 49% 62% +13 29% 18% -11 22% 20% -2

SI 44% 61% +17 39% 30% -9 17% 9% -8

NL 58% 60% +2 35% 33% -2 7% 7% =

EE 47% 53% +6 33% 28% -5 20% 19% -1

LV 56% 53% -3 34% 33% -1 10% 14% +4

UK 65% 53% -12 25% 31% +6 10% 16% +6

BG 34% 52% +18 23% 18% -5 43% 30% -13

PL 45% 52% +7 36% 31% -5 19% 17% -2

IE 55% 47% -8 19% 33% +14 26% 20% -6

RO 38% 35% -3 32% 32% = 30% 33% +3

MT 30% 33% +3 44% 47% +3 26% 20% -6

 
 
 Rozdiel medzi členskými štátmi na vrchole a na spodku rebríčka, pokiaľ ide o podporu 

dane z finančných transakcií, je takmer 50 percentuálnych bodov: 81 % v Španielsku 
(+ 20) a 33 % na Malte (+ 3). 

 
 V troch krajinách (Írsko, Malta a Rumunsko) nedosiahla podpora dane z finančných 

transakcií väčšinu 50 %. Malta je jedinou krajinou, v ktorej je väčšina proti dani 
z finančných transakcií (47 %). 

 
 V jednotlivých štátoch bolo zaznamenané výrazné zvýšenie podpory dane z finančných 

transakcií v Grécku (+ 20), na Cypre (+ 19), v Bulharsku (+ 18), Slovinsku (+ 17) 
a v Španielsku (+ 16).
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1) Európsky priemer 
 
 Dôvody podpory dane z finančných transakcií 
 

Základ: otázky položené 66 % respondentov, ktorí podporili daň z finančných transakcií. 
 
Otázka: Aký je hlavný dôvod, prečo ste za daň z finančných transakcií? Daň z finančných 
transakcií by umožnila... 
 

1) Európsky priemer 
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 Dôvody proti dani z finančných transakcií  
 
Základ: otázky položené 22 % respondentov, ktorí boli proti zavedeniu dane z finančných transakcií 
na úrovni EÚ. 

 
 
Otázka: Aký je hlavný dôvod, prečo ste proti dani z finančných transakcií v EÚ? Daň 
z finančných transakcií v EÚ by... 
 

1) Európsky priemer 
 

 
 
 
 Respondenti, ktorí sú proti zásade dane z finančných transakcií (22 %), sú veľmi 

rozdelení a nemajú jasnú predstavu na odôvodnenie svojho názoru.
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F. Európske dlhopisy: informovanosť a názory 

 
 
Otázka: Počuli ste už o európskych dlhopisoch? 
 

1) Európsky priemer 
 

 
 

 
 

 

Európske dlhopisy Áno, a viete, čo to 
je 

Áno, ale neviete, čo 
to je Nie Nevie 

EÚ 27 15 % (=) 34 % (+ 7) 50 % (– 7) 1 % (=) 

Krajiny eurozóny 17 % (=) 36 % (+ 7) 46 % (– 7) 1 % (=) 

Krajiny mimo eurozóny 13 % (=) 29 % (+ 7) 57 % (– 7) 1 % (=) 

*( ) Rozdiel medzi septembrom 2011 a marcom 2012. 

Total ‘OUI': 49% (+7)  

No: (-7) 
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2) Výsledky v jednotlivých štátoch 
 

Otázka: Počuli ste už o európskych dlhopisoch? 
 

NO Total 'Yes' DK

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
March 
2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
March 
2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
March 
2012

Diff. 
EB77,2 

- EB 76,1
DK 80% 77% -3 20% 22% +2 0% 1% +1
FR 73% 69% -4 27% 31% +4 0% 0% =
LV 68% 69% +1 32% 31% -1 0% 0% =
PT 75% 69% -6 24% 30% +6 1% 1% =
RO 77% 68% -9 19% 27% +8 4% 5% +1
SE 68% 63% -5 31% 36% +5 1% 1% =
LT 68% 58% -10 32% 41% +9 0% 1% +1
UK 62% 58% -4 38% 42% +4 0% 0% =
HU 66% 57% -9 33% 42% +9 1% 1% =
PL 63% 54% -9 36% 44% +8 1% 2% +1
LU 49% 53% +4 50% 46% -4 1% 1% =
MT 58% 53% -5 42% 46% +4 0% 1% +1
BE 62% 52% -10 38% 48% +10 0% 0% =

EU27 57% 50% -7 42% 49% +7 1% 1% =
ES 57% 50% -7 42% 48% +6 1% 2% +1
EE 57% 49% -8 43% 51% +8 0% 0% =
CY 59% 47% -12 41% 52% +11 0% 1% +1
SI 51% 45% -6 49% 55% +6 0% 0% =
IT 55% 43% -12 43% 55% +12 2% 2% =
FI 52% 42% -10 48% 58% +10 0% 0% =
BG 61% 40% -21 38% 59% +21 1% 1% =
AT 55% 39% -16 43% 60% +17 2% 1% -1
SK 56% 39% -17 44% 60% +16 0% 1% +1
NL 36% 38% +2 64% 61% -3 0% 1% +1
IE 42% 34% -8 57% 64% +7 1% 2% +1
CZ 46% 33% -13 53% 67% +14 1% 0% -1
DE 37% 32% -5 62% 67% +5 1% 1% =
EL 28% 19% -9 72% 81% +9 0% 0% =

 
 
 
 Najviac o európskych dlhopisoch počuli Gréci (81 %), za ktorými nasledujú Česi 

a Nemci (67 %) a Íri (64 %). 
 
 Najviac odpovedí, že nikdy nepočuli o európskych dlhopisoch, majú Dáni (77 %), za 

ktorými nasledujú Francúzi, Lotyši, Portugalci (všetci 69 %) a Rumuni (68 %). 
 
 Znalosť európskych dlhopisov sa zvýšila v 24 z 27 členských štátov. Najvyšší nárast 

bol zistený v Bulharsku (+ 21 percentuálnych bodov), Rakúsku (+ 17) a na Slovensku 
(+ 16). Pokles bol zaznamenaný len v troch členských štátoch: Lotyšsku (– 1), 
Holandsku (– 3) a Luxembursku (– 4). 
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3) Sociálno-demografické rozdiely 
 
 Pokiaľ ide o sociálno-demografickú úroveň, o európskych dlhopisoch počulo omnoho 

viac mužov ako žien: 57 % k 42 %. Veľmi dôležitým kritériom je aj vek, v ktorom 
respondenti ukončili štúdium (európske dlhopisy pozná 62 % respondentov, ktorí 
študovali aspoň do veku 20 rokov, ale medzi respondentmi, ktorí ukončili štúdium pred 
15 rokom života, tento počet klesá na 37 %). To isté platí, pokiaľ ide o úroveň 
zamestnania respondentov (o európskych dlhopisoch počulo 68 % riadiacich 
pracovníkov a 65 % samostatne zárobkovo činných osôb, ale len 38 % nezamestnaných). 

 
 

 Podpora zavedenia európskych dlhopisov 
 

1) Európsky priemer  
 
Otázka: Na základe toho, čo o nich viete, ste skôr za zavedenie európskych dlhopisov, alebo 
proti nemu? 
 
Základ: otázka položená iba tým respondentom v eurozóne, ktorí počuli o európskych dlhopisoch. 
 

 
 
 Viac ako tretina respondentov nemá názor na zavedenie európskych dlhopisov (31 %; 

+ 2). 
 

2) Sociálno-demografické rozdiely 
 
 Za zavedenie európskych dlhopisov je viac mužov (48 %) ako žien (39 %). To isté 

platí pre respondentov, ktorí ukončili štúdium po dosiahnutí veku 20 rokov (50 %), 
v porovnaní s respondentmi, ktorí ukončili školskú dochádzku pred dosiahnutím veku 
15 rokov (38 %).   
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III. Ratingové agentúry 

A. Informovanosť o ratingových agentúrach 

 
Otázka: Počuli ste už o ratingových agentúrach? 
 

1) Európsky priemer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na rozdiel od odpovedí týkajúcich sa informovanosti o európskych dlhopisoch sa 

skutočná znalosť ratingových agentúr („Áno, a viete, čo to je“) zvýšila 
o 5 percentuálnych bodov (z 27 % na 32 %).  

 

Ratingové agentúry Áno, a viete, čo to 
je 

Áno, ale neviete, čo 
to je Nie Nevie 

EÚ 27 32 % (+ 5) 29 % (+ 6) 38 % (– 11) 1 % (=) 

Krajiny eurozóny 32 % (+ 7) 31 % (+ 7) 36 % (– 14) 1 % (=) 

Krajiny mimo eurozóny 31 % (+ 2) 26 % (+ 5) 41 % (– 8) 2 % (+ 1) 

*( ) Rozdiel medzi septembrom 2011 a marcom 2012. 
 

(+5) 
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2) Výsledky v jednotlivých štátoch 
 

Otázka: Počuli ste už o ratingových agentúrach? 
 

Total 'YES' NO DK

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
March 2012

Diff. EB77.2 
- EB 76.1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
March 2012

Diff. EB77.2 
- EB 76.1

EB76.1
Sep 2011

EB77.2
March 2012

Diff. EB77.2 
- EB 76.1

HU 47% 69% +22 52% 30% -22 1% 1% =

SI 38% 60% +22 62% 39% -23 0% 1% +1

AT 55% 76% +21 44% 23% -21 1% 1% =

IT 36% 56% +20 61% 41% -20 3% 3% =

FR 40% 60% +20 60% 40% -20 0% 0% =

SK 46% 64% +18 54% 35% -19 0% 1% +1

CY 33% 50% +17 66% 49% -17 1% 1% =

DE 63% 79% +16 37% 21% -16 0% 0% =

BE 41% 55% +14 59% 44% -15 0% 1% +1

EL 49% 63% +14 51% 36% -15 0% 1% +1

BG 34% 48% +14 63% 48% -15 3% 4% +1

FI 62% 73% +11 38% 27% -11 0% 0% =

UE27 50% 61% +11 49% 38% -11 1% 1% =

MT 27% 38% +11 72% 60% -12 1% 2% +1

RO 27% 36% +9 69% 59% -10 4% 5% +1

PL 26% 35% +9 73% 63% -10 1% 2% +1

LU 47% 54% +7 52% 45% -7 1% 1% =

CZ 42% 49% +7 58% 51% -7 0% 0% =

LT 22% 27% +5 78% 72% -6 0% 1% +1

UK 74% 78% +4 26% 22% -4 0% 0% =

DK 68% 72% +4 32% 27% -5 0% 1% +1

EE 28% 31% +3 72% 69% -3 0% 0% =

SE 77% 79% +2 23% 21% -2 0% 0% =

NL 77% 78% +1 22% 22% = 1% 0% -1

PT 51% 52% +1 48% 47% -1 1% 1% =

ES 45% 46% +1 54% 52% -2 1% 2% +1

LV 44% 44% = 56% 55% -1 0% 1% +1

IE 69% 68% -1 30% 30% = 1% 2% +1

 
 Percentuálny podiel občanov, ktorí už počuli o ratingových agentúrach, sa zvýšil v 25 

z 27 členských štátov.  
 

 Krajinami s najvyššou mierou informovanosti o ratingových agentúrach sú Švédsko, 
Nemecko (79 %), Spojené kráľovstvo, Holandsko (78 %) a Rakúsko (76 %). 
 

 Krajinami s najnižšou mierou informovanosti o ratingových agentúrach sú Lotyšsko 
(27 %), Estónsko (31 %) a Poľsko (35 %).  

 
 Najväčšie zvýšenie o 22 percentuálnych bodov bolo zaznamenané v Maďarsku 

a Slovinsku, kde miera informovanosti o ratingových agentúrach dosahuje 69 % a 60 %. 
V Rakúsku (76 %) bol zaznamenaný nárast o 21 percentuálnych bodov a v Taliansku 
(56 %) a Francúzsku (60 %) nárast o 20 percentuálnych bodov. 

 
 Informovanosť o ratingových agentúrach sa znížila len o jeden bod len v jednom 

členskom štáte (Írsko) (z 69 % na 68 %).  
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3) Sociálno-demografické rozdiely 
 
 Sociálno-demografické rozdiely týkajúce sa informovanosti o ratingových agentúrach sú 

veľmi výrazné, podobne ako v prípade európskych dlhopisov. O ratingových agentúrach 
počulo omnoho viac mužov ako žien: 68 % k 55 %. 

 
 Vplyv na odpovede respondentov má aj vek, v ktorom ukončili štúdium: o ratingových 

agentúrach počulo 76 % respondentov, ktorí študovali aspoň do veku 20 rokov, ale len 
44 % respondentov, ktorí ukončili školskú dochádzku pred dosiahnutím veku 15 rokov.  

 
 Odpovede sa líšili aj podľa úrovne zamestnania respondentov: o ratingových 

agentúrach počulo 85 % riadiacich pracovníkov a 75 % samostatne zárobkovo činných 
osôb, ale len 52 % nezamestnaných.  
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B. Úloha ratingových agentúr 

 
1) Európsky priemer 

 
Otázka: Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami 
o ratingových agentúrach na základe toho, čo o nich viete. 
 
Základ: otázka položená 61 % respondentov, ktorí už počuli o ratingových agentúrach. 
 
 
 Nejednoznačnosť spojená s úlohou a účelom ratingových agentúr 

 
 Respondenti mali k ratingovým agentúram nejednoznačný postoj, a to aj v súvislosti 

s úlohou ratingových agentúr pri vzniku krízy, aj pokiaľ ide o spôsob vnímania účelu 
ratingových agentúr.  
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Otázka: Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o ratingových 
agentúrach na základe toho, čo o nich viete. 

 
Základ: otázka položená 61 % respondentov, ktorí už počuli o ratingových agentúrach. 
 
 

„Súhlasí“ spolu „Nesúhlasí“ spolu Nevie 
Úloha ratingových 

agentúr KRAJINY 
EUROZÓN

Y 

KRAJIN
Y MIMO 
EUROZ

ÓNY 

KRAJINY 
EUROZÓNY 

KRAJINY 
MIMO 

EUROZÓ
NY 

KRAJINY 
EUROZÓN

Y 

KRAJINY 
MIMO 

EUROZÓN
Y 

Ratingové agentúry 
zohrali významnú 
úlohu vo vývoji 
finančnej krízy 

70 % (– 1) 58 % 
(+ 11) 17 % (=) 19 % (– 3) 13 % (– 1) 23 % (+ 2) 

Informácie 
poskytované 
ratingovými 
agentúrami sú pre 
hospodárske 
subjekty užitočné 
ako podpora pri 
prijímaní finančných 
rozhodnutí 

61 % (– 1) 63 % (–
 3) 26 % (+ 2) 18 % (+ 4) 13 % (– 1) 19 % (+ 1) 

*( ) Rozdiel medzi septembrom 2011 a marcom 2012.
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1) Európsky priemer 
 
Otázka: V čase vážnej krízy by ratingové agentúry nemali hodnotiť členské štáty EÚ, 
ktorým finančne pomáhajú iné členské štáty 
 
Základ: otázka položená 61 % respondentov, ktorí už počuli o ratingových agentúrach. 
  
 

 
 
 

Úloha ratingových agentúr „Súhlasí“ spolu „Nesúhlasí“ spolu Nevie 

EÚ 27 54 % 29 % 17 % 

Krajiny eurozóny 58 % 27 % 15 % 

Krajiny mimo eurozóny 45 % 33 % 22 % 

 
 

Total ‘Agree’: 54% 

Total ‘Disagree’: 29% 
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2) Výsledky v jednotlivých štátoch 
 
Otázka: V čase vážnej krízy by ratingové agentúry nemali hodnotiť členské štáty EÚ, 
ktorým finančne pomáhajú iné členské štáty 
 
Základ: otázka položená 61 % respondentov, ktorí už počuli o ratingových agentúrach. 
  

 
 V 24 z 27 členských štátov si väčšina respondentov, ktorí už počuli o ratingových 

agentúrach, myslela, že ratingové agentúry by nemali hodnotiť členské štáty EÚ, 
ktorým finančne pomáhajú iné členské štáty. 

 
 Toto opatrenie najviac podporujú Európania, ktorí boli najviac zasiahnutí krízou, čiže 

Európania v Grécku (76 %), na Cypre (74 %) a v Portugalsku (66 %), pričom 
Španielsko a Taliansko dosiahli zhodne po (62 %).  
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1) Európsky priemer 
 
Otázka: Vznik nezávislej európskej ratingovej agentúry by vyvážil silu existujúcich 
agentúr 
 
Základ: otázka položená 61 % respondentov, ktorí už počuli o ratingových agentúrach. 
 

 
 
 
 

„Súhlasí“ spolu „Nesúhlasí“ spolu Nevie Úloha 
ratingových 

agentúr KRAJINY 
EUROZÓNY 

KRAJINY 
MIMO 

EUROZÓNY 

KRAJINY 
EUROZÓNY

KRAJINY 
MIMO 

EUROZÓNY 

KRAJINY 
EUROZÓNY 

KRAJINY 
MIMO 

EUROZÓNY 
Vznik 
nezávislej 
európskej 
ratingovej 
agentúry by 
vyvážil silu 
existujúcich 
agentúr 
 

72 % (+ 1) 56 % (+ 2) 15 % (+ 1) 22 % (– 3) 13 % (– 2) 22 % (+ 1) 

*( ) Rozdiel medzi septembrom 2011 a marcom 2012. 

Total ‘Agree’: 67% (+2) 

Total ‘Disagree’: 17% (=) 
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PRÍLOHY 

Údaje Eurostatu 

 
 
 
Tri nasledujúce tabuľky ukazujú časový vývoj rôznych kľúčových údajov, ktoré sa týkajú 
hospodárskych a sociálnych podmienok EÚ. Získané boli z aktualizovaných údajov Eurostatu 
a spracovalo ich Oddelenie monitorovania verejnej mienky.  
 
Prvá tabuľka:  
 
Vývoj verejného dlhu, rozpočtového deficitu a hrubého domáceho produktu.  
 
Druhá tabuľka:  
 
Vývoj celkovej nezamestnanosti.  
 
Tretia tabuľka:  
 
Vývoj nezamestnanosti podľa vekových skupín. 
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Vývoj verejného dlhu, rozpočtového deficitu a hrubého domáceho produktu 
 

Evolution of the budgetary deficit Gross Domestic Product (GDP) Forecast*

Public debt 
(% of the GDP) 

Difference of the public debt 
(% of the GDP)

Budgetary deficit 
(% of the GDP) 

Difference of the budgetary 
deficit

(% of the GDP)
Percentage change compared with the previous year

Countries 2011
variation in percentage points

(2010-2011)
2011

variation in percentage points
(2010-2011)

variation % 
(2011 - 2012)

variation % 
(2012 - 2013)

European Union 82,5 +2,5 4,5 -2,00 -0,03% +1,27%
Belgium 98,2 +2,30 3,7 -0,10 -0,02% +1,24%
Bulgaria 16,3 = 2,1 -1,00 +0,50% :
Czech Republic 41,2 +3,10 3,1 -1,70 +2,81% -0,46%
Denmark 46,5 +3,60 1,8 -0,70 +1,09% +1,62%
Germany 81,2 -1,8 1,0 -3,30 +0,68% +1,67%
Estonia 6 -0,7 -1 +0,8 +1,62% +3,79%
Ireland 108,2 +15,70 13,1 -18,10 +0,53% +1,91%
Greece 165,3 +20,30 9,1 -1,20 -4,74% =
Spain 68,5 +7,30 8,5 -0,80 -1,76% -0,33%
France 86,4 +3,90 5,2 -1,90 +0,47% +1,34%
Italy 120,1 +1,50 3,9 -0,70 -1,41% +0,44%
Cyprus 71,6 +10,10 6,3 -1,00 : :
Latvia 42,6 -2,1 3,5 -4,70 +2,59% +4,74%
Lithuania 38,5 +0,50 -5,5 -1,70 +2,40% +3,51%
Luxembourg 18,2 -0,9 0,6 -0,30 +1,06% +2,10%
Hungary 80,6 -0,8 -4,3 -8,50 -1,66% -3,41%
Malta 72 +2,60 2,7 -1,00 +1,22% +1,90%
Netherlands 65,2 +2,30 4,7 -0,40 -0,89% +0,71%
Austria 72,2 +0,30 2,6 -1,90 +0,78% +1,67%
Poland 56,3 +1,50 5,1 -2,70 -0,41% +0,65%
Portugal 107,8 +14,50 4,2 -5,60 -3,26% +0,25%
Romania 33,3 +2,80 5,2 -1,60 +0,72% +0,24%
Slovenia 47,6 +8,80 6,4 +0,4 -1,40% +0,66%
Slovakia 43,3 +2,20 4,8 -2,90 +1,81% +2,87%
Finland 48,6 +0,20 0,5 -2,00 +0,76% +1,60%
Sweden 38,4 -1 -0,3 = +5,92% +4,49%
United Kingdom 85,7 +6,10 8,3 -1,90 -0,66% +5,55%

Evolution of the public debt 

 
Údaje Eurostatu; dátum, kedy boli údaje získané: 16. 5. 2012; : = údaje nie sú k dispozícii; * predpoveď. 
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Vývoj celkovej nezamestnanosti 
 

Evolution of the unemployment

Unemployment rate Percentage change compared 
with the previous quarter

Percentage change compared 
with the same quarter of the 

previous year

Countries March 2012
variation in percentage points

(2011 Q4 - 2012 Q1)
variation in percentage points

(2011 Q1 - 2012 Q1)

European Union 10,20% +0,20 +0,70
Euro area 10,90% +0,30 +0,90
Belgium 7,30% +0,10 +0,20
Bulgaria 12,60% +0,80 +1,20
Czech Republic 6,70% +0,10 -0,20
Denmark 8,10% +0,10 +0,40
Germany 5,60% = -0,40
Estonia : : :
Ireland 14,50% -0,1 +0,40
Greece : : :
Spain 24,10% +0,80 +2,80
France 10,00% +0,20 +0,40
Italy 9,80% : :
Cyprus 10,00% +0,50 +2,50
Latvia : : :
Lithuania : : :
Luxembourg 5,20% +0,30 +0,40
Hungary 11,20% +0,30 +0,30
Malta 6,80% +0,20 +0,10
Netherlands 5,00% +0,10 +0,80
Austria 4,00% : :
Poland 10,10% +0,10 +0,50
Portugal 15,30% +0,90 +2,40
Romania 7,50% -0,2 -0,20
Slovenia 8,50% -0,1 +0,60
Slovakia 13,90% = +0,70
Finland 7,50% -0,1 -0,30
Sweden 7,30% = =
United Kingdom : : :

 
Údaje Eurostatu; dátum, kedy boli údaje získané: 10. 5. 2012; : = údaje nie sú k dispozícii.



 

38 

Vývoj nezamestnanosti podľa vekových skupín 
 

COUNTRIES Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12

Greece 47,0 51,2 : : 19,7 21,7 : :

Spain 48,4 50,3 50,9 51,1 22,7 23,5 23,8 24,1

Portugal 32,9 35,1 35,4 36,1 13,6 14,8 15,0 15,3

Italy 30,6 32,9 33,9 35,9 8,8 9,5 9,6 9,8

Lithuania 34,3 : : : 14,3 : : :

Slovakia 33,8 34,0 34,1 33,9 13,9 14,0 14,0 13,9

Bulgaria 26,9 31,1 32,3 32,8 11,3 12,2 12,5 12,6

Ireland 30,0 31,4 31,3 30,3 14,7 14,7 14,7 14,5

Chyprus 26,9 28,8 28,8 28,8 9,0 9,6 9,8 10,0

Hungary 26,6 28,4 28,1 28,4 10,9 11,3 11,1 11,2

Latvia 27,3 : : : 14,6 : : :

Poland 26,7 27,2 27,2 26,7 9,9 10,1 10,1 10,1

Estonia 24,9 : : : 11,7 : : :

Romania 24,8 : : : 7,3 7,2 7,1 7,5

Sweden 22,3 22,4 23,5 22,8 7,5 7,6 7,5 7,3

European Union 22,0 22,4 22,5 22,6 9,9 10,1 10,2 10,2

United Kingdom 22,0 21,9 : : 8,3 8,2 : :

France 22,8 22,2 21,9 21,8 9,8 10,0 10,0 10,0

Finland 19,9 19,7 19,6 19,4 7,6 7,5 7,5 7,5

Czech Republic 18,1 18,8 19,1 19,0 6,5 6,7 6,8 6,7

Luxembourg 15,7 16,6 16,9 17,4 4,9 5,1 5,2 5,2

Belgium 18,2 17,0 17,0 17,1 7,2 7,3 7,3 7,3

Slovania 16,4 16,5 16,5 16,5 8,6 8,7 8,7 8,5

Denmark 14,4 14,6 14,7 15,1 7,7 7,9 7,9 8,1

Malta 13,8 14,7 14,4 13,6 6,4 6,8 6,8 6,8

Netherlands 8,2 9,0 9,4 9,3 4,8 5,0 4,9 5,0

Austria 9,0 8,9 8,7 8,6 4,3 4,1 4,1 4,0

Germany 8,4 8,1 8,0 7,9 5,7 5,6 5,6 5,6

Total PopulationLess than 25 years old

 
Údaje Eurostatu; dátum, kedy boli údaje získané: 10. 5. 2012; : = údaje nie sú k dispozícii. 


