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ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 71) 
 

Πληθυσμός: ΕΕ 15+ 
Κάλυψη: ΕΕ 27 (27 218 ευρωπαίοι πολίτες) 

Ημερομηνία διεξαγωγής: μέσα Ιανουαρίου - μέσα Φεβρουαρίου 2009 
 

 
 

Αναλυτική σύνθεση 
 
 
Την παραμονή των ευρωπαϊκών εκλογών, κρίθηκε σημαντικό να μετρηθεί το πώς 
αντιλαμβάνονται οι ευρωπαίοι τις δράσεις της ΕΕ μπροστά στην οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση. 
 
Αυτή η σφυγμομέτρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο 
με 27.218 ευρωπαίους πολίτες, δείχνει μια συλλογική ανησυχία για την κρίση, την απαίτηση 
για περισσότερο συντονισμένες ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ και επίσης εντυπωσιακά 
διαφορετικές εθνικές ερμηνείες του ρόλου του ευρώ. Επίσης, διαφαίνονται πολύ σαφείς 
διακυμάνσεις σε κοινωνικο-δημογραφικό επίπεδο: οι γυναίκες ανησυχούν πιο πολύ και είναι 
περισσότερο επικριτικές προς το ευρώ, καθώς και οι πολίτες οι οποίοι εγκατέλειψαν το 
σχολείο σε ηλικία 15 ετών ή νωρίτερα. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά σημεία προς 
επισήμανση: 
 

⇒ Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν πολύ για τις επιπτώσεις της κρίσης. 
 
Η ανησυχία αυτή, η οποία γίνεται πολύ έντονα αισθητή σε όλες τις χώρες (σε ποσοστό 
μεταξύ 80 και 90%) επηρεάζει όλα τα επίπεδα της οικονομίας: παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και 
εθνικό. Η ανησυχία αφορά εξίσου την παρούσα κατάσταση όσο και το μέλλον. Η αγωνία 
αυτή δεν είναι τόσο κυρίαρχη σε προσωπικό επίπεδο (58% για το σήμερα, 56% για το 
αύριο). 
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⇒  Οι Ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ μιας συντονισμένης δράσης για την 
καταπολέμηση της κρίσης. 

 
Η διάγνωσή τους είναι σαφής: το 44% πιστεύει ότι τα κράτη μέλη αντέδρασαν μεμονωμένα, 
ενώ το 39% πιστεύει ότι αντέδρασαν συντονισμένα. 
 
Από την άλλη πλευρά, το 61% πιστεύει ότι οι Ευρωπαίοι θα προστατεύονταν καλύτερα εάν 
τα κράτη μέλη υιοθετούσαν συντονισμένη προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή ζητείται 
επειγόντως για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο έχει κατ' επανάληψη κρατήσει 
παρόμοια στάση. 
 
 

⇒ Ποιο είναι το αποτελεσματικότερο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης; 
 
Η ερώτηση αυτή ξεχωρίζει, ακόμη περισσότερο από τις άλλες, εξαιτίας των σημαντικών 
διαφορών που αναδεικνύονται ανάμεσα στα κράτη μέλη. Τούτο μπορεί να εξαρτάται από το 
αν μια χώρα ανήκει ή όχι στην ομάδα κρατών G8 ή στο βαθμό της σοβαρότητας που έχει 
προσλάβει η οικονομική κρίση στο εθνικό τους έδαφος. Κατά μέσο όρο, το 25% επιλέγει την 
G8 και το 17% την ΕΕ EU, το 15% αναφέρει τις ΗΠΑ, ενώ το 14% την εθνική κυβέρνηση. 
 

⇒ Ποιες ενέργειες πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ; 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη ταχθεί υπέρ διάφορων μέτρων σε 
ενωσιακό επίπεδο. Αυτά υποστηρίζονται σε μεγάλο από τους Ευρωπαίους, σε ποσοστά που 
κυμαίνονται μεταξύ 66 και 71%: συντονισμός των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 
πολιτικών· εποπτεία από την ΕΕ σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται δημόσιο χρήμα για τη 
διάσωση χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εποπτεία των δραστηριοτήτων των 
σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών ομίλων· ο ρόλος της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο σε 
σχέση με τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
 

⇒ Το ευρώ: παράγοντας προστασίας; 
 
Αυτό το ερώτημα σχετικά με το ρόλο του ευρώ στο μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων 
της κρίσης τέθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Κατά μέσο όρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
η απάντηση απεδείχθη αρνητική. Πράγματι, το 44% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι το ευρώ 
δεν έχει μετριάσει την κρίση, σε αντιδιαστολή με το 39% που πιστεύει ότι έχει πράγματι 
μετριάσει την κρίση, ενώ το 17% δεν γνωρίζουν. 
 
Πράγματι, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η αντίληψη για το ευρώ κυμαίνεται 
σημαντικά από τη μια χώρα στην άλλη. Ο λεπτομερής πίνακας, (σελ. 15) δείχνει ότι 17 
χώρες απάντησαν θετικά στην ερώτηση αυτή, από τις οποίες οι 13 είναι χώρες της 
ευρωζώνης, 3 χώρες είναι υποχρεωμένες να το αποδεχθούν ενώ μία είναι χώρα που 
αρνήθηκε να το αποδεχθεί. 
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Από την άλλη πλευρά, 8 κράτη μέλη, 2 εκ των οποίων είναι ιδρυτικά μέλη του ευρώ, τείνουν 
περισσότερο προς αρνητική απάντηση, ενώ μια τελευταία χώρα αντιμετωπίζει εξίσου τις δύο 
επιλογές. 
 
Τέλος, φαίνεται ότι οι δύο τελευταίες χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2007 δίνουν σημαντικό αριθμό απαντήσεων "δεν γνωρίζω": 51% για τη Βουλγαρία και 41% 
για τη Ρουμανία. 
 
Παρατηρούμε ότι ο ρόλος του ευρώ ως προστατευτικού παράγοντα στην κρίση γίνεται 
αντιληπτός ποικιλότροπα στις 27 χώρες, ακόμη και μέσα στα 13 μέλη της ευρωζώνης. 
Επομένως, μήπως οι χώρες της ευρωζώνης πιστεύουν ότι το προηγούμενο νόμισμά τους θα 
τις προστάτευε περισσότερο από ό,τι το ευρώ; 
 

⇒ Το προηγούμενο εθνικό νόμισμα, καλύτερος παράγοντας προστασίας από το 
ευρώ; 

 
Και πάλι, τα συνολικά αποτελέσματα πρέπει να αναλυθούν σε συνάρτηση με τα εθνικά 
αποτελέσματα. Στις χώρες της ζώνης του ευρώ, το 45% των Ευρωπαίων απαντούν 
καταφατικά στην ερώτηση αυτή και το 45% αρνητικά. 
 
Ταυτόχρονα, από τον πίνακα (βλ. σελ. 17) σχετικά με την ερώτηση αυτή, προκύπτει σαφώς 
ότι οι πολίτες 12 από τις 16 χώρες της ζώνης του ευρώ πιστεύουν ότι το προηγούμενο εθνικό 
τους νόμισμα δεν θα τους προστάτευε καλύτερα στην κρίση απ' ό,τι το ευρώ. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται τα δύο προαναφερθέντα ιδρυτικά κράτη μέλη του ενιαίου νομίσματος. 
 
Αντιθέτως, οι πολίτες τεσσάρων από τις 16 χώρες, δύο εκ των οποίων είναι ιδρυτικά κράτη 
μέλη, πιστεύουν ότι το εθνικό νόμισμα θα τους προστάτευε περισσότερο απ' ό,τι το ευρώ. 
 

⇒ Το ευρώ, καλύτερο μέσο προστασίας απ' ό,τι το τρέχον εθνικό νόμισμα; 
 
Η ερώτηση αυτή  τέθηκε στις έντεκα χώρες που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ενιαίο 
νόμισμα. Ο μέσος όρος για την ΕΕ δείχνει 46% αρνητικές απαντήσεις και 36% θετικές 
απαντήσεις. 
 
Στις τρεις χώρες οι οποίες αρνήθηκαν να υιοθετήσουν το ευρώ, σαφέστατη πλειοψηφία (από 
54% έως 61%) απαντά αρνητικά στην ερώτηση. 
 
Μεταξύ των οκτώ χωρών που απαιτούνται να υιοθετήσουν το ευρώ σύμφωνα με τη συνθήκη 
προσχώρησης, τέσσερις απάντησαν θετικά (σε ποσοστά από 39% έως 61%) στην ερώτηση, 
ενώ τέσσερις αρνητικά (με ποσοστά από 43% έως 58%). 
 

⇒ Υιοθέτηση του ευρώ: επιτάχυνση, επιβράδυνση, διατήρηση ή παύση της 
διαδικασίας; 

 
Η ερώτηση αυτή τέθηκε στις οκτώ χώρες που υποχρεούνται να υιοθετήσουν το ευρώ και οι 
απαντήσεις είναι: 29% πιστεύουν ότι η υιοθέτηση πρέπει να επιταχυνθεί, 29% πιστεύουν ότι 
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πρέπει να επιβραδυνθεί, 19% πιστεύουν ότι πρέπει να προχωρήσει σύμφωνα με τα 
προγραμματισμένα, ενώ 6% πιστεύουν ότι πρέπει να σταματήσει. 

 

Το σημείωμα που ακολουθεί εξετάζει αναλυτικά το ερωτηματολόγιο στην ολότητά του. 
Διαιρείται σε τρία μέρη: 

I. Ο αντίκτυπος της κρίσης: παρόν και μέλλον. 

II. Το καταλληλότερο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης και τα μέσα προς τούτο. 
 
III.  Ο ρόλος του ευρώ στη χρηματοπιστωτική κρίση. 
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I. Ο αντίκτυπος της κρίσης - Σήμερα και στο μέλλον 
 
α. Σήμερα: 
 
QD1 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η παρούσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 

έχει ή δεν έχει επιπτώσεις σε κάθε ένα από τα παρακάτω; 
 

 
 
β. Στο μέλλον: 
 
QD2 Και όταν σκέφτεστε το μέλλον, πιστεύετε ότι η παρούσα οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση θα έχει ή δεν θα έχει, τα επόμενα πέντε χρόνια, 
επιπτώσεις σε κάθε ένα από τα παρακάτω; 

 

 
 

Α. Επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία 
 

α. Σήμερα 
 

⇒ Σε επίπεδο ΕΕ: 
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το 90% των απαντητών δηλώνουν ότι θεωρούν σημαντικές τις επιπτώσεις της κρίσης 
στη παγκόσμια οικονομία (πολύ σημαντικές και αρκετά σημαντικές): 
 

 Το μισό των Ευρωπαίων (50%) πιστεύουν ότι η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση 
έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. 

 το 40% θεωρεί τις συνέπειές της αρκετά σημαντικές.  
 Μόνο το 5% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι θα υπάρξουν όχι πολλές ή και καθόλου 
επιπτώσεις. 

 Το μερίδιο των απαντήσεων "δεν γνωρίζω" είναι σχετικά χαμηλό ((5%).  
 

⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 
 
Οι εθνικές διακυμάνσεις στο ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά μικρές. 

 
 Το ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύουν ότι θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις 
είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα και τη Σλοβακία (98%), στην Κύπρο και στις Κάτω 
Χώρες (97%).  

 Είναι χαμηλότερο στην Πορτογαλία (80%), στη Λετονία και την Ιταλία (85%). 
 
β. Στο μέλλον 
 

⇒ Σε επίπεδο ΕΕ: 
 
Μεγάλη πλειοψηφία όσων απάντησαν (81%) εκτιμούν ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία στα 
επόμενα πέντε χρόνια (το 35% πιστεύει ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικές, ενώ το 
46% ότι θα είναι αρκετά σημαντικές). 
 

⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 
 

 Και πάλι, η απαισιοδοξία σχετικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις είναι περισσότερο 
διαδεδομένα στην Ελλάδα και τη Σλοβακία (93%), αλλά επίσης στο Λουξεμβούργο 
(90%).  

 Το ποσοστό των πολιτών που το πιστεύουν αυτό είναι χαμηλότερο στη Δανία (53%), 
στη Βουλγαρία (70%), στη Φινλανδία και τη Λετονία (74%). 

 

Β. Επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία 
 
α. Σήμερα 
 

⇒ Σε επίπεδο ΕΕ: 
 
το 90% όσων απάντησαν πιστεύουν ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει σημαντικές 
επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία. 
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 Το μερίδιο των απαντήσεων "πολύ σημαντικές επιπτώσεις" είναι 48%, ενώ άλλο ένα 

42% όσων απάντησαν πιστεύουν ότι η τρέχουσα κρίση έχει "αρκετά σημαντικές 
επιπτώσεις" στην παγκόσμια οικονομία. 

 
 Μόνο 5% απαντούν "δεν γνωρίζω": 

 
⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 

 
Οι διακυμάνσεις είναι και πάλι μικρές (13 τοις εκατό) και το επίπεδο της αγωνίας υψηλό: 
 

 Είναι υψηλότερο στην Ελλάδα (99%), στο Βέλγιο και τη Σλοβακία(96%).  
 Είναι χαμηλότερο στη Πορτογαλία (81%), στη Ρουμανία, τη Πολωνία, την Ιταλία 
και τη Βουλγαρία (86%). 

 
β. Στο μέλλον 
 

⇒ Σε επίπεδο ΕΕ: 
 

 Κατά μέσο όρο το 81% όσων απάντησαν πιστεύουν ότι η κρίση θα έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία κατά τα πέντε προσεχή έτη (το 33% των 
απαντητών πιστεύουν ότι η κρίση θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις, ενώ το 48% 
τις θεωρούν αρκετά σημαντικές)  

 Το ποσοστό των απαντήσεων "δεν γνωρίζω" είναι 8%. 
 

⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 
 

 Τα τρία πιο "απαισιόδοξα" κράτη μέλη στο θέμα αυτό παραμένουν η Ελλάδα (92% 
κρίνουν σημαντικές τις επιπτώσεις), η Σλοβακία (91%) και η Ουγγαρία (90%).  

 Το μικρότερο ποσοστό απαντήσεων είναι στην Δανία (50%), και ακολουθεί η 
Βουλγαρία (71%) και η Φινλανδία (72%). 

 

Γ. Επιπτώσεις στην εθνική οικονομία 
   
α. Σήμερα 
 

⇒ Σε επίπεδο ΕΕ: 
 

Και πάλι, το 90% όσων απάντησαν στην ΕΕ θεωρούν ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας τους (51% "πολύ σημαντικές" 
και 39% "αρκετά σημαντικές"). 

 
⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 
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 Η Εσθονία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία είναι τα κράτη μέλη όπου το ποσοστό των 
πολιτών που κρίνουν σημαντικές τις επιπτώσεις για την εθνική οικονομία είναι το 
ανώτερο (97% και στις τρεις χώρες).  

 
 Το ποσοστό παρόμοιων απαντήσεων είναι το χαμηλότερο στη Δανία (77%), στη 
Πολωνία (82%), στη Πορτογαλία και στην Αυστρία (83%). 

 
β. Στο μέλλον 
 

⇒ Σε επίπεδο ΕΕ: 
 
το 81% των Ευρωπαίων θεωρούν σημαντικές τις επιπτώσεις για την εθνική τους οικονομία 
μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια (36% "πολύ σημαντικές" και 45% "αρκετά σημαντικές"). 
 

⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 
 

 Το ποσοστό των απαντήσεων αυτών είναι ανώτερο στην Ελλάδα (93%), την 
Ουγγαρία (93%) και τη Σλοβακία (91%).  

 
 Και πάλι, είναι με διαφορά το χαμηλότερο στην Δανία (45%), και ακολουθούν η 
Φινλανδία (70%) και η Γερμανία (73%). 

 

Δ. Επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο 
   
Τα αποτελέσματα δείχνουν αν και πολλοί Ευρωπαίοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις της 
κρίσης στην προσωπική τους κατάσταση, φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο για τις 
επιπτώσεις της σε άλλα επίπεδα. 
 
 
α. Σήμερα 
 

⇒ Σε επίπεδο ΕΕ: 
 

Περισσότερο από το ήμισυ των απαντητών (58%) ήδη αισθάνονται προσωπικά τις 
επιπτώσεις της κρίσης στη ζωή τους, από τους οποίους: 
 

 το 20% λέει ότι η κρίση έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις για αυτούς προσωπικά, 
 

 το 38% λέει ότι οι επιπτώσεις αυτές είναι αρκετά σημαντικές. 
 

⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος 
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Οι διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών είναι μεγαλύτερες από εκείνες που 
διαπιστώθηκαν κατά την αξιολόγηση των συνεπειών σε διάφορα επίπεδα της οικονομίας. Οι 
διαφορές μπορεί να φθάσουν και το 61%. 
 

 Το ποσοστό των πολιτών που κρίνουν τις επιπτώσεις σημαντικές για τους ίδιους 
προσωπικά είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα και την Ουγγαρία (88%) και στην 
Εσθονία (82%) 

 
 Είναι μικρότερο σε τρεις σκανδιναβικές χώρες: Δανία (22%), Σουηδία (24%) και 
Φινλανδία (27%). 

 
 
β. Στο μέλλον 

 
⇒ Σε επίπεδο ΕΕ 

 
Το 56% των Ευρωπαίων αναμένει ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης για τους ίδιους προσωπικά θα είναι σημαντικές κατά την επόμενη πενταετία (από 
τους οποίους το 18% κατά μέσο όρο λένε ότι θα είναι "πολύ σημαντικές" ενώ το 38% 
"αρκετά σημαντικές"). 
 

⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 
 
Οι διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντικές και φθάνουν σε μέγιστη 
διαφορά 51%. 
 

 Η απαισιοδοξία σχετικά με τις συνέπειες της κρίσης σε προσωπικό επίπεδο είναι 
μεγαλύτερη στην Ελλάδα (89%), στην Ουγγαρία (86%) και στη Λιθουανία (77%). 

 
 Είναι χαμηλότερη στη Δανία (15%), στη Φινλανδία (27%) και στις Κάτω Χώρες 

(28%). 
 

 
 
II. Παράγοντες που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τη χρηματοπιστωτική 
κρίση και τα μέσα που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν προς τούτο 

Α. Οι παράγοντες 
 
QD3 Κατά τη γνώμη σας, ποιους από αυτούς τους παράγοντες είναι ικανός να 

αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις επιπτώσεις από τη χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση; 
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⇒ Σε επίπεδο ΕΕ: 
 

 το 25% των απαντητών κρίνουν ότι οι χώρες της ομάδας G8 είναι ο ικανότερος 
παράγοντας για το ρόλο αυτό, 

 
 το 17% θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 
 το 15% τις Ηνωμένες Πολιτείες,  

 
 το 14% την εθνική τους κυβέρνηση, 

 
 το 10% το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
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⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 
 
Οι απόψεις σχετικά με το ποιος είναι ικανότερος να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την 
κρίση παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.  
 

 Οι χώρες G8: 
 

- θεωρούνται ικανότερες από την πλειοψηφία των απαντητών στις Κάτω 
Χώρες (36%), στη Γερμανία (35%) και στη Σουηδία (34%).  

- θεωρούνται λιγότερο ικανές στη Μάλτα (10%), τη Ρουμανία (11%) 
και την Ιρλανδία (12%). 

 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 

 
- Θεωρείται ικανότερος παράγοντας για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης από το μεγαλύτερο 
ποσοστό απαντητών στην Ελλάδα (28%), την Κύπρο (27%) και την 
Πολωνία (26%).  

- Θεωρείται λιγότερο ικανή στο Ηνωμένο Βασίλειο (6%), τη Σουηδία 
(8%) και τη Δανία (9%). 

 
 Οι Ηνωμένες Πολιτείες:  

 
- Θεωρούνται αποτελεσματικότερος παράγοντας από μεγαλύτερο 
ποσοστό πολιτών στη Σουηδία (31%), στη Δανία (29%), τη Γαλλία και 
το Βέλγιο (22%).  

- Συγκέντρωσαν το χαμηλότερο ποσοστό απαντήσεων στην Ελλάδα 
(6%), στην Βουλγαρία και τη Λιθουανία (8%). 

 
 Η εθνική κυβέρνηση: 

  
- Θεωρείται αποτελεσματικότερος παράγοντες από μεγαλύτερο μερίδιο 
απαντητών στη Ρουμανία (32%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (20%) και 
στην Ιρλανδία (20%). 

- Επιλέγεται από το μικρότερο ποσοστό πολιτών στην Τσεχική 
Δημοκρατία (6%), τις Κάτω Χώρες και τη Βουλγαρία (7%). 

 
 Το ΔΝΤ: 

 
- Επιλέγεται συχνότερα στη Φινλανδία (22%), τις Κάτω Χώρες (17%), 
τη Λετονία και την Ελλάδα (14%).  

- Συγκέντρωσε το μικρότερο ποσοστό απαντήσεων στη Βουλγαρία 
(5%), τη Σουηδία (6%), την Πολωνία, την Πορτογαλία και την 
Ιρλανδία (7%). 
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⇒ Κοινωνικο-δημογραφικές διακυμάνσεις: 

 
 Οι νεότεροι απαντητές και όσοι έχουν ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης εμπιστεύονται 
περισσότερο από το μέσο όρο την ομάδα G8. 

 Όσοι μένουν στο σπίτι (νοικοκυρές/άνδρες) είναι λιγότερο πιθανό να θεωρήσουν 
ικανότερο παράγοντα την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Β. Ατομική ή συλλογική αντίδραση; 
   
α. Η άποψη : 
 
QD4 Θα λέγατε ότι μέχρι τώρα, για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και 

οικονομικής κρίσης, τα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
αντιδράσει μάλλον μεμονωμένα ή συντονισμένα; 

 

 
 
 

Καταρχάς, ζητήθηκε από τους απαντητές η άποψή τους σχετικά με το πώς αντέδρασαν μέχρι 
στιγμής τα διάφορα κράτη μέλη μπροστά στην χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. 
 

⇒ Σε επίπεδο ΕΕ 
 

 το 44% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι τα κράτη μέλη έτειναν να δρουν μεμονωμένα 
 

 το 39% λένε ότι τα κράτη μέλη έτειναν να δρουν συντονισμένα με τις άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 Μεγάλο ποσοστό (17%) απάντησαν "δεν γνωρίζω" σε αυτή την ερώτηση. 
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⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 
 

 Η γνώμη ότι τα κράτη μέλη έδρασαν μεμονωμένα είναι περισσότερο διαδεδομένη 
στη Δανία (71%), στις Κάτω Χώρες (66%) και στο Βέλγιο (58%). 

    
 Η γνώμη ότι η προσπάθεια ήταν συντονισμένη είναι ανώτερη στη Φινλανδία (55%), 
στην Δημοκρατία της Τσεχίας (53%) και στη Λετονία (50%). 

 
 Σε ορισμένες χώρες η πλειοψηφία των απαντητών επιλέγουν το "δεν γνωρίζω" και 
ιδίως στα δύο νεότερα κράτη μέλη, τη Ρουμανία (43%) και τη Βουλγαρία (41%). 

 
 
β. Η προτίμηση 
 
QD5 Ως πολίτης θα λέγατε ότι θα ήσασταν καλύτερα προστατευμένος/η (παρά την 

τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση) εάν (Η ΧΩΡΑ ΣΑΣ) 
υιοθετούσε μέτρα και τα εφάρμοζε μεμονωμένα ή συντονισμένα με τις άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

 

 
 

⇒ Σε επίπεδο ΕΕ 
 

 Το 61% των Ευρωπαίων λένε ότι θα αισθάνονταν καλύτερα προστατευμένοι αν η 
χώρα τους υιοθετούσε μέτρα και τα εφάρμοζε συντονισμένα με τις άλλες χώρες 
της ΕΕ. 

 
 Το 26% θα αισθάνονταν περισσότερο προστατευμένοι αν η χώρα τους υιοθετούσε 
μέτρα και τα εφάρμοζε μεμονωμένα. 

 
 Το 13% απάντησαν "δεν γνωρίζω" σε αυτή την ερώτηση.
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⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 
 

 Τα συντονισμένα μέτρα με άλλες χώρες της ΕΕ έχουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη 
στην Εσθονία (83%), την Ελλάδα (78%) και την Ουγγαρία (76%).  

 
 Η θέσπιση μεμονωμένων μέτρων βρίσκει τη μεγαλύτερη υποστήριξη στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (41%), στη Ρουμανία (36%), στη Δανία και την Αυστρία (33%). 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι και στις χώρες αυτές το ποσοστό των απαντητών 
που τάσσονται υπέρ της συλλογικής δράσης είναι υψηλότερο από το ποσοστό όσων 
υποστηρίζουν τα μεμονωμένα μέτρα. 

 
 Ο αριθμός των απαντήσεων "δεν γνωρίζω" είναι αρκετά μεγάλος σε τρεις : Ιρλανδία 

(30%), Πορτογαλία (28%) και Ρουμανία (25%). 
 
⇒ Κοινωνικο-δημογραφικές διακυμάνσεις: 

 
 Όσοι έχουν τελειώσει την εκπαίδευση μετά την ηλικία των 20, καθώς και οι 
απαντητές σε διευθυντικές θέσεις θα αισθάνονταν περισσότερο προστατευμένοι αν οι 
ενέργειες γίνονταν συντονισμένα. 

 
 Οι νοικοκυρές και οι άνδρες που μένουν στο σπίτι θα αισθάνονταν περισσότερο 
προστατευμένοι αν τα κράτη ενεργούσαν ατομικά. 

 

Γ. Αποτελεσματικότερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την ΕΕ 
 
QD9 Κάποια μέτρα που έχουν ως σκοπό να καταπολεμήσουν την τρέχουσα οικονομική 

και χρηματοπιστωτική κρίση συζητιούνται αυτό τον καιρό από τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα. Για κάθε ένα από αυτά τα μέτρα, μπορείτε να μου πείτε αν 
πιστεύετε ότι θα είναι αποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό στην καταπολέμηση 
της κρίσης; 
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Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και τα τέσσερα μέτρα που συζητιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υποστηρίζονται από πλειοψηφία των απαντητών. 
 
α.  Ένας ισχυρότερος συντονισμός των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών 

ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται πολύ ή αρκετά 
αποτελεσματικό μέτρο από το 71% των Ευρωπαίων. 

 
⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 

 
 Θεωρείται αποτελεσματικότερο μέτρο από το μεγαλύτερο μερίδιο απαντητών στην 
Ελλάδα (89%), στην Κύπρο (87%) και στο Βέλγιο (85%). 

 
 Τα μικρότερα ποσοστά απαντητών που τον αξιολογούν έτσι βρίσκονται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και τη Λετονία  (57%), και στην Πορτογαλία (58%). 

 
 
β. Η επιτήρηση και η εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση των δράσεων των πιο 

σημαντικών διεθνών χρηματοοικονομικών ομίλων θεωρείται αποτελεσματικό μέτρο 
για την καταπολέμηση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης από το 67% των 
απαντητών στην ΕΕ. 

 
⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 

 
 Οι περισσότεροι απαντητές που αξιολογούν ως αποτελεσματικό αυτό το μέτρο 
βρίσκονται στην Ελλάδα και την Κύπρο (83%) και στη Σλοβακία (82%). 
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 Το μικρότερο μερίδιο απαντητών με παρόμοια γνώμη βρίσκονται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Εσθονία (52%) και τη Λετονία (54%). 

 
γ.  Η εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που δημόσια χρήματα 

χρησιμοποιούνται για να διασωθεί ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα κρίνεται επίσης 
αποτελεσματικό μέτρο από το 67% των απαντητών σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 
⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 

 
 Το μέτρο αυτό θεωρείται αποτελεσματικότερο από τα μεγαλύτερα ποσοστά πολιτών 
στην Ελλάδα (85%), στην Σλοβακία (83%) και στην Κύπρο (82%) 

 
 Και από τα μικρότερα ποσοστά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία (49%) και την 
Εσθονία (52%). 

 
 
δ.  Ένας πιο σημαντικός ρόλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνές επίπεδο στη 

ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θεωρείται αποτελεσματικό μέτρο από 
το 66% των Ευρωπαίων (το 17% το θεωρούν "πολύ αποτελεσματικό" και το 49% 
"αρκετά αποτελεσματικό"). 

 
⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 

 
 Το μέτρο υποστηρίζεται περισσότερο από απαντητές στην Ελλάδα (86%), στην 
Κύπρο (85%) και στη Σλοβακία (81%). 

 
 Υποστηρίζεται λιγότερο στη Λετονία (46%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (51%) και στην 
Εσθονία (54%). 
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III. Ο ρόλος του ευρώ στην χρηματοοικονομική κρίση 

Α. Ο προστατευτικός ρόλος του ευρώ στα 27 κράτη μέλη 

⇒ Σε επίπεδο ΕΕ: 
 
QD8 Συνολικά το ευρώ έχει μετριάσει  τις αρνητικές επιπτώσεις από την παρούσα 

χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση; 

 
 

 το 44% των πολιτών πιστεύουν ότι το ευρώ δεν μετρίασε τις αρνητικές επιπτώσεις 
της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (18% διαφωνούν απόλυτα, 26% 
τείνουν να διαφωνούν). 

 
 το 39% των απαντητών πιστεύουν ότι το ευρώ μετρίασε τις αρνητικές επιπτώσεις 

(10% συμφωνούν απόλυτα, 29% τείνουν να συμφωνούν). 
 

 Ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό (17%) δεν έδωσε απάντηση σε αυτή την ερώτηση. 
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⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος: 
 
Ο πίνακας παρουσιάζει τα εξής αποτελέσματα: 
 

 Το μερίδιο απαντητών που συμφωνούν για το θετικό ρόλο του ευρώ είναι μεγαλύτερο 
στη Σλοβακία (66%), στη Φινλανδία (61%) και στο Βέλγιο (54%). 

 
 Η άποψη ότι το ευρώ δεν βοήθησε απέναντι στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης είναι 
περισσότερο διαδεδομένη στη Δημοκρατία της Τσεχίας (56% το πιστεύουν), στη 
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (54%). 

 
 Υπάρχουν 17 χώρες όπου το ποσοστό των απαντητών που θεωρούν ότι το ευρώ είχε 
θετικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης είναι μεγαλύτερο από το 
ποσοστό των απαντητών με την αντίθετη γνώμη (SK, FI, BE, SI, IT, EL, NL, LU, CY, 
MT, AT, HU, IE, PT, EE, PL, RO) 

 
 Υπάρχουν 9 χώρες όπου μια σχετική πλειοψηφία πιστεύει ότι το ευρώ δεν έχει 
μετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης (BG, UK, LV, LT, CZ, DE, SE, DK, FR). 

 
 Στην Ισπανία οι γνώμες ισοψηφούν απόλυτα (41% ). 

 
 Στα δύο νεότερα κράτη μέλη (Βουλγαρία, Ρουμανία) το μερίδιο των απαντήσεων "δεν 
γνωρίζω" είναι πολύ υψηλό: Βουλγαρία 51% και Ρουμανία 41%. 
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Β. Αίσθημα προστασίας: οι χώρες της ευρωζώνης 

 
Οι πολίτες των χωρών της ευρωζώνης ρωτήθηκαν εάν συμφωνούν με την ακόλουθη πρόταση: 
 
QD6α  (Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ) θα ήταν καλύτερα προστατευμένη μπροστά στην τρέχουσα 

χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση εάν είχαμε διατηρήσει τ… 
(ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ).  

 

 
Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό είναι ισοδύναμες σε επίπεδο ΕΕ αλλά παρουσιάζουν μεγάλες 
εθνικές διακυμάνσεις. 

⇒ Σε επίπεδο ΕΕ 
 

 το 45% των απαντητών συμφωνούν με την πρόταση (22% συμφωνούν απόλυτα, 
23% τείνουν να συμφωνούν). 

 
 το 45% των απαντητών διαφωνούν (το 24% διαφωνούν απόλυτα, το 21% 
τείνουν να διαφωνούν). 

 
 το 10% των έδωσαν απάντηση "δεν γνωρίζω". 
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⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος 
 

 Η συμφωνία με την άποψη ότι η χώρα τους θα ήταν καλύτερα με το προηγούμενο 
εθνικό νόμισμα είναι μεγαλύτερη στη Πορτογαλία (62%), την Ιταλία και την 
Ισπανία (53%).  

 
 Είναι χαμηλότερη στη Σλοβακία και τη Φινλανδία (72%), καθώς και στη 
Σλοβενία (71%), η Σλοβακία και η Σλοβενία είναι από τις πιο πρόσφατες χώρες 
που υιοθέτησαν το ευρώ. 

 
 Σε 12 από τις 16 χώρες, η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύουν ότι 
προστατεύονταν καλύτερα με το ευρώ (SK, FI, SI, NL, LU, IE, MT, BE, AT, 
FR, DE, EL). 

 
 Η άποψη ότι θα προστατεύονταν καλύτερα από το προηγούμενο εθνικό τους 
νόμισμα παρά από το ευρώ υπερτερεί μόνο σε 4 χώρες (PT, IT, ES και CY)  

 
⇒ Κοινωνικο-δημογραφικές διακυμάνσεις: 

 
 Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να πιστεύουν ότι η χώρα τους θα προστατευόταν 
καλύτερα με το παλαιό εθνικό νόμισμα απ' ό,τι οι άνδρες (49% έναντι 41%). 
Τούτο ισχύει επίσης για τους απαντητές που τερμάτισαν την εκπαίδευσή τους 
σε ηλικία 15 ετών ή μικρότερη (59% έναντι  45% του μέσου όρου της ΕΕ) και 
σε ανθρώπους που μένουν στο σπίτι (56%). 

 
 Η αίσθηση ότι προστατεύονται χάρη στο ευρώ είναι πιο διαδεδομένη στους 
επαγγελματίες. Ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 45%, ανέρχεται σε 67% για τα 
διευθυντικά στελέχη, 51% για τους αυτοαπασχολούμενους, 64% για όσους 
τελείωσαν την εκπαίδευσή τους σε ηλικία 20 ετών ή μεγαλύτερη και 53% σε 
όσους εξακολουθούν να σπουδάζουν. 

 

Γ. Αίσθημα καλύτερης προστασίας: χώρες που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη 
 
Τρεις χώρες έχουν απορρίζει το ευρώ. Οκτώ χώρες υποχρεούνται να το υιοθετήσουν.  
 
Τους τέθηκε η εξής ερώτηση: 
 
QD6b (Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ) θα ήταν καλύτερα προστατευμένη μπροστά στην τρέχουσα 

χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση εάν είχαμε υιοθετήσει το ενιαίο ευρωπαϊκό 
νόμισμα, το ευρώ. 
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Εάν ο μέσος όρος των απαντήσεων των πολιτών της ευρωζώνης δείχνει ότι δεν αισθάνονται 
καλύτερα προστατευμένοι με το ευρώ απ' ό,τι με το προηγούμενο εθνικό τους νόμισμα, 
υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών που έχουν απορρίψει το ευρώ και 
εκείνων που υποχρεούνται να το υιοθετήσουν.  
 

⇒ Εκτός της ευρωζώνης 
 

 το 46% κατά μέσο όρο διαφωνούν με την άποψη ότι θα ήταν καλύτερα προστατευμένοι 
με το ευρώ (23% διαφωνούν απόλυτα και 23% τείνουν να διαφωνούν). 

 
 το 36% των απαντητών συμφωνούν (11% συμφωνούν απόλυτα, 25% τείνουν να 
συμφωνούν). 

 
 Και πάλι το μέσο ποσοστό απαντήσεων "δεν γνωρίζω" είναι υψηλό: 18%. 

 
 
 

⇒ Διακυμάνσεις μεταξύ κρατών που υποχρεούνται να υιοθετήσουν το ευρώ: 
 
Οι απαντητές που ήταν περισσότερο πεπεισμένοι ότι θα ήταν καλύτερα προστατευμένοι από τη 
χρηματοπιστωτική οικονομική κρίση εάν είχαν το ευρώ, βρίσκονται στην Ουγγαρία (61%), στη 
Ρουμανία (44%) και στην Πολωνία (41%). Αυτές οι τρεις χώρες είναι υποχρεωμένες να 
υιοθετήσουν το ευρώ στο μέλλον. 
 

 Εκτός από τις τρεις χώρες που έχουν ήδη απορρίψει το ευρώ (βλ. την επόμενη 
παράγραφο), το αίσθημα ότι το ευρώ δεν θα τους προστάτευε περισσότερο από το εθνικό 
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νόμισμα είναι υψηλό: στη Τσεχική Δημοκρατία (58%), στη Λιθουανία (55%) και στη 
Λετονία (50%). 

 
 Στις τρεις χώρες οι οποίες έχουν ήδη απορρίψει την υιοθέτηση του ευρώ, η διαφωνία 
ανέρχεται στο 61% στη Δανία, στο 59% στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο 54% στη 
Σουηδία. 

 
 Στις δύο χώρες που προσχώρησαν το 2007, το ποσοστό των απαντήσεων "δεν γνωρίζω" 
είναι υψηλό: 40% στη Βουλγαρία και 37% στη Ρουμανία. 

 
 

⇒ Κοινωνικο-δημογραφικές διακυμάνσεις: 
 

 Οι άνδρες (40%) πιστεύουν περισσότερο από τις γυναίκες (31%) ότι η χώρα  τους θα 
προστατευόταν καλύτερα με το ευρώ. Η ίδια τάση διαπιστώνεται όσον αφορά το επίπεδο 
εκπαίδευσης. Ενώ ο μέσος όρος είναι 36%, οι απαντήσεις υπέρ του ότι το ευρώ παρέχει 
καλύτερη προστασία, ανέρχονται στα 43%. Η πεποίθηση αυτή αυξάνεται με το επίπεδο 
εκπαίδευσης, ενώ και οι σπουδαστές δείχνουν υποστήριξη ανώτερη από το μέσο όρο 
(43% έναντι του 36%). 

 
 Το αντίθετο ισχύει για απαντητές που τερμάτισαν την εκπαίδευσή τους σε ηλικία 15 
ετών ή μικρότερη, όπου το 51% διαφωνούν με την παραπάνω πρόταση, καθώς και 
στους συνταξιούχους με ποσοστό 50%. 

 

Δ. Χώρες υποχρεωμένες να υιοθετήσουν το ευρώ: να επιταχυνθεί η υιοθέτηση ή όχι; 
 
Η ερώτηση αυτή τέθηκε στη Βουλγαρία, την Δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, την 
Ουγγαρία, την Λιθουανία, τη Λετονία, τη Πολωνία και τη Ρουμανία, δηλαδή σε χώρες που είναι 
υποχρεωμένες να υιοθετήσουν το ευρώ στα επόμενα χρόνια· 
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QD7 Όπως γνωρίζετε,  (Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ) προβλέπεται να υιοθετήσει το ευρωπαϊκό ενιαίο 
νόμισμα, το ευρώ, στα επόμενα χρόνια. Εσείς προσωπικά θα προτιμούσατε …;  

 

 
 

⇒ Σε χώρες υποχρεωμένες να υιοθετήσουν το ευρώ: 
 

 το 29% των απαντητών τάσσονται υπέρ της επιτάχυνσης της διαδικασίας· 
 

 το 29% είναι υπέρ της επιβράδυνσης της διαδικασίας· 
 

 το 19% των απαντητών πιστεύουν ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει όπως 
έχει προγραμματισθεί χωρίς κάποια αλλαγή ταχύτητας· 

 
 Μόνο το 7% λένε ότι πρέπει να σταματήσει εντελώς· 

 
 το 16% απάντησαν "δεν γνωρίζω". 
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⇒ Διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος 
 

 Η υποστήριξη για την επιτάχυνση της διαδικασίας είναι μεγαλύτερη στην 
Ουγγαρία (47%) και στη Ρουμανία (35%). 

 
 Η επιθυμία επιβράδυνσης της διαδικασίας είναι ισχυρότερη στη Λιθουανία 

(50%) και στη Πολωνία (41%). 
 Στην Εσθονία, το 42% των απαντητών πιστεύουν ότι η διαδικασία πρέπει να 
συνεχιστεί όπως έχει προγραμματισθεί. Το ίδιο ισχύει για το 34% των απαντητών 
στην Βουλγαρία.  

 
⇒ Κοινωνικο-δημογραφικές διακυμάνσεις: 

 
 Οι άνδρες είναι πιθανότερο να πιστεύουν ότι η διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί 
απ' ό,τι οι γυναίκες (34% έναντι 24%).  

 
 Η άποψη αυτή μειώνεται με την ηλικία των απαντητών, αυξάνεται με το επίπεδο 
εκπαίδευσης και είναι πιο διαδεδομένη στους αυτοαπασχολούμενους (36%) και 
στα διευθυντικά στελέχη (35%); 

 
 Οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 55 ετών, οι συνταξιούχοι και όσοι τερμάτισαν την 
εκπαίδευση σε ηλικία 15 ετών ή μικρότερη τάσσονται υπέρ της διακοπής της 
διαδικασίας (10% σε όλες τις περιπτώσεις).  

 
 
 
Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης 
 
Jacques Nancy 
Τηλ. 32.2.284 24 85 
Nives Žun 
Τηλ. 32.2.284 43 99 
Elise Defourny 
Τηλ. 32.2.284 11 23 
 
 
 
 
 
 
 


