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Око 70 одсто грађана Србије осећа светску економску кризу у сопственом домаћинству,
а у истом проценту преовлађује став да најгори део кризе тек предстоји, показало је
истраживање агенције за испитивање јавног мњења "Медиум галуп".

  

Мање од 15 одсто грађана сматра да тренутно живи добро, сваки други је рекао да
живи лоше или неиздрживо, а сваки трећи да живи подношљиво.

  

То је показала серија истраживања о утицају економске кризе и оцени рада Владе
Србије која је спроведена у марту, мају и јуну анкетирањем 1.018 грађана Србије.

  

Око девет процената грађана Србије се уопште не осећа погођено светском економском
кризом, а такав одговор највише су давали млађи од 34 године, вишег или високог
образовања, у Београду или југоисточној Србији, а посебно чији су месечни приходе
изнад 48.000 динара по члану домаћинства.

  

За 55 одсто испитаних ситуација се веома или углавном погоршала у поређењу са
претходних годину дана, за око 40 одсто грађана остала иста, док се само седам
процената анкетираних изјаснило да им се материјална ситуација поправила.

  

Истраживање "Медиум галупа" је показало да 47 одсто грађана Србије сматра да ће
њихова финансијска ситуација остати иста, 31 одсто очекује погоршање, а 13 процената
побољшање.

  

Присталице СРС, Г17 Плус и ДСС су, по истраживању, највише погођени кризом, јер је
само један одсто симпатизера СРС рекао да га криза не погађа, четири одсто оних
којима је политичка опција Г17 Плус и пет процената присталица ДСС.

  

Истовремено, 12 одсто присталица ЛДП-а је изјавило да их криза не погађа, као и 10
одсто симпатизера ДС, девет одсто оних који су за СПС и осам одсто оних који су
присталице СНС.

 1 / 2



Медиум галуп: 70 одсто грађана Србије осећа кризу
уторак, 21 јул 2009 21:38

  

Више од 70 одсто грађана Србије је оценило да је суочавање Владе Србије и државних
органа са светском економском кризом било у потпуности или углавном неуспешно, док
само 16 процената сматра да се Влада и државни органу успешно носе са кризом.

  

Рад Владе и државних органа има најјачу подршку међу гласачима Г17 Плус (52 одсто), а
следе гласачи ДС (41 одсто) и ЛДП (38 одсто), док скоро сваки присталица СРС и СНС
сматра да су Влада и државни органи углавном или потпуно неуспешни у борби са
кризом.
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