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BEVEZETŐ
A Standard Eurobarométer 84 vizsgálat adatfelvételére 2015. november 7-e és 17-e között került
sor az Európai Unió 28 tagállamában a 15 évnél idősebb lakosság körében. A jelentésben a fél
évvel korábbi, 2015 tavaszi felmérés adataival hasonlítjuk össze az eredményeket. Mindkét
felmérésben 1000 fő került lekérdezésre. .

I. AZ EURÓPAI UNIÓ SZEREPE
Az EU lehetséges tervei, fejlődési irányai közül az EU 28 tagállamában a három leginkább
támogatott cél az uniós polgárok szabad mozgása, a közös biztonság – és védelempolitika és a
közös energiapolitika – a válaszadók háromnegyede támogatja ezeket. Az európai polgárok
fókuszán kívül esik a digitális egységes piac és a bővítés kérdése, minden más témában erős
megosztottság jellemző: így a monetáris unió, a közös migrációs- és külpolitika, valamint az EU és
az USA közötti szabadkereskedelmi megállapodás kérdésében is.
Az EU lehetséges tervei, fejlődési irányai közül a magyarok számára az uniós polgárok szabad
mozgása (77%), és a közös energiapolitika (69%) a két legértékesebb, ezeket a közös biztonság- és
védelempolitika, a közös külpolitika, a digitális egységes piac, a közös migrációs politika, valamint
az EU és az USA közötti szabadkereskedelmi megállapodás követi egymáshoz nagyon hasonló
súllyal (65-55% említette). Az EU további bővítése és az euró egységes bevezetése a két leginkább
megosztó politikai cél a hazai közvélemény szerint, közel annyian ellenzik, mint amennyien
támogatják.
EU28

HU

Az EU állampolgárok szabad mozgása, akik az EU-ban bárhol élhetnek,
dolgozhatnak, tanulhatnak és üzleti tevékenységet végezhetnek

78%

77%

Az Európai Unió tagállamainak közös biztonság – és védelempolitikája

72%

65%

Közös energiapolitika

70%

69%

Közös európai migrációs politika

68%

55%

Az Európai Unió 28 tagállamának közös külpolitikája

63%

62%

Európai Gazdasági és Monetáris Unió egyetlen közös fizetőeszközzel, az
euróval

56%

49%

Szabadkereskedelmi és befektetési megállapodás az EU és az USA között

53%

53%

Digitális egységes piac az EU-n belül

53%

60%

Az Európai Unió további bővítése, hogy a következő években más országok
38%
50%
is tagok legyenek
Mi a véleménye a következő kijelentésekkel kapcsolatban? Kérem, mindegyik állításról mondja meg, hogy támogatja vagy
ellenzi azt. (A „támogatja” választ adók aránya, QA15.)

Bár nem feltétlenül jár együtt a közös biztonság- és védelempolitika támogatásával, az előbbivel
mégis összecsengő eredmény, hogy uniós szinten többségben vannak a közös uniós hadsereg
létrehozása mellett állást foglalók, bár nem éri el a támogatók aránya azokét, akik önmagában
támogatják a közös biztonság – és védelempolitika elképzelését. Magyarországon az EU átlagához
képest többen vannak a közös uniós hadsereg támogatói (61% vs. 53%).
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A közös uniós hadsereg támogatása az EU-ba vetett bizalommal áll összefüggésben. Azok, akik
elégedettek az EU-ban a demokráciával, akik egyetértenek a bővítéssel, akik úgy vélik, jó irányban
mennek a dolgok az EU-ban, akik bíznak az európai gazdaságban és ezzel együtt a magyar
gazdaság és foglalkoztatottság kedvező alakulásában is, valamint a felnövekvő generációk
jövőjében – magasabb arányban támogatják a közös uniós hadsereg ötletét.
A magyarok közel fele elégedett a demokrácia működésével Magyarországon és az EU-n belül, ami
megint csak az EU átlag körüli eredmény, amivel kifejezetten az elégedetlenebb országok közé
tartozunk.
Ellentétes tendencia figyelhető meg a hazai és az EU-n belüli viszonyok értékelésében: míg a hat
hónappal ezelőtti eredményekhez képest valamelyest nőtt az itthoni demokráciával elégedettek
aránya (38%-ról 45%-ra), addig az EU esetében inkább megingani kezd az elégedettség, 52%-ról
47%-ra csökkent az inkább vagy nagyon elégedettek aránya.
A magyarországi demokráciával különösen elégedetlenek a munkanélküliek, az alacsony politikai
érdeklődést mutatók, az EU jövőjével szemben pesszimisták, Magyarország egészét és azon belül a
gazdaság jelenlegi helyzetét és jövőjét pesszimistán megítélők, továbbá magát az EU-n belüli
demokráciát negatívan megítélők.
Az EU-n belüli demokrácia kedvezőtlenebb megítélése olyan csoportokban felülreprezentált, akikben
negatív kép alakult ki az EU-ról, akiknek nincs, vagy csak kevés tudásuk van az EU működéséről, az
euró ellenzői, a magyar demokráciával elégedetlenek, akik rossz irányú folyamatokat látnak az EUban, pesszimisták az EU jövőjével kapcsolatban vagy globalizáció- és bővítésellenesek.
Mindezzel együtt az „EU szava számít a világban” állítással a többség egyetért, és itt sokkal
egységesebb a tagállamokban élők véleménye, mint az EU szerepét illetően bármelyik másik eddig
vizsgált kérdésben. Annak ellenére, hogy a magyarok döntő többsége, közel kétharmada továbbra is
egyetért ezzel az állítással, a hazai vélemény jelentősen változott: az elmúlt fél évben 10
százalékponttal (74%-ról 64%-ra) csökkent azok aránya, akik szerint az EU szava számít a világban.
Ilyen mérvű csökkenés csak a környező tagállamokban tapasztalható: Horvátországban,
Csehországban, Szlovéniában, Romániában, illetve Bulgáriában.
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II. EURÓPAI IDENTITÁS
Akárcsak az Európai Unió egyéb országaiban, Magyarországon is leginkább a saját hazánkhoz
kötődünk (94%). A városunkhoz / falunkhoz 89%-unk kötődik erősen, vagy közepesen. Az európai
trendeknek megfelelően jobban kötődünk Európához (75%), mint az Európai Unióhoz (59%). Fontos
kiemelni, hogy a magyarok identitásának fontosabb eleme az európaiság, vagy az Európai Unióhoz
tartozás, mint a többi EU-ország lakóinak.
Az Európai Unióhoz való kötödést más dimenziókban is magasnak találtuk: a magyarok 69%-a érzi
magát az Európai Unió polgárának, 55% gondolja, hogy tudja, milyen jogai vannak európai
polgárként és kétharmaduk szeretne többet megtudni a jogairól. A magyar polgárok erősebben érzik
magukat európai polgároknak (66%), mint a többi európai ország polgárai (57%).

Nemzeti és európai identitás érzete (QD3.)

A magyar társadalmat megosztja, hogy mennyire érezzük egységesnek az Európai Unió tagállamait
az európai értékek tekintetében (49% érzi, hogy közel állunk és 48%, hogy nem, míg 3% nem tudott
nyilatkozni erről). Míg az értékeken alapuló összetartozást Európában leginkább a fiatalok érzik
(61%), addig Magyarországon ez leginkább a középosztályra jellemző (58%) és legkevésbé a
jómódúakra (30–33%).
Bár Magyarország már több mint 12 éve tagja az Európai Uniónak, az embereknek az Unió
személyesen kevesebb dolgot jelent, mint az EU más országaiban. Akárcsak más európai
országoknak, nekünk, magyaroknak is az EU leginkább a szabad utazást, tanulást és munkavállalást
jelenti (41%). Másfajta személyes jelentéseket kevesebben társítanak az EU-hoz a magyarok: csak
körülbelül ötödük említette meg, hogy számára az EU a kulturális sokszínűséget (20%), a békét, a
demokráciát (18–18%), vagy akár a külső határok elégtelen ellenőrzését (21%) jelenti. Az Európai
Uniót leginkább az emberi jogok (30%), a béke (29%), a demokrácia (27%), az emberi élet tisztelete
(22%) és a személyes szabadságjogok (22%) jelképezik a magyarok számára. Ezek közül mi
magyarok a békét (45%) és az emberi élet tiszteletét (41%) tartjuk a legfontosabbaknak, akárcsak
a többi európai állampolgár.
Míg az európai állampolgárok az országok közötti békét (35%) tartják az EU legfontosabb
eredményének, addig a magyarok a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlását (28%). Az
államok közötti békét a magyar lakosság ötöde gondolja az EU legfontosabb eredményének. Fontos
kiemelni, hogy az EU-n belüli szabad mozgást jobban el tudjuk fogadni általánosságban, vagy
amikor mi magunk telepednénk le másik EU országban, vagy dolgoznánk ott, mint amikor más EUország állampolgára telepedne le / dolgozna Magyarországon. A legtöbb EU-országban nem nagyon
tesznek különbséget az emberek aközött, hogy az EU-polgároknak joga van EU mindegyik
tagállamában letelepedni, vagy hogy az adott országban telepedhessenek le. A magyar adatok azt
mutatják, hogy a többség egyetért a szabad letelepedéssel, azonban az EU-polgárok azon jogát,
hogy Magyarországon letelepedjenek, már kevésbé támogatja.
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A következő generáció életét nehezebbnek gondoljuk a sajátunkénál. Az európai lakosság fele
gondolja, hogy nehezebb lesz a mai gyerekeknek felnőve, mint a mostani generációknak; míg
csupán negyede, hogy könnyebb; és ugyanennyien, hogy ugyanolyan. Bár saját magunkat,
magyarokat hajlamosak vagyunk pesszimistának leírni, ugyanolyannak értékeltük a jövőbeli
kilátásokat, mint az európai átlag. A 2015-ös éven belüli változásokat vizsgálva azt látjuk, hogy az
a fejlemények hatására ugyan nem nagymértékben, de nőtt azok aránya, akik nehezebb éveket
várnak, és csökkent azok száma, akik egy kedvezőbb, könnyebb jövőben hisznek. A jövőben
leginkább a még tanuló fiatalok bíznak.
A magyarok szerint az európai közösséget leginkább a közös történelem és a közös kultúra tartja
össze. A közösség megélésének egyik fontos eleme, hogy megértsük egymást. A magyarok döntő
többsége (85%) egyetért abban, hogy az EU-ban mindenkinek beszélnie kellene legalább egy idegen
nyelven. Ennek ellenére a kutatásban résztvevő magyaroknak csupán fele (47%) véli úgy, hogy az
anyanyelven kívül egy másik nyelv ismerete nagyon hasznos is volna (EU átlag: 57%) és 13%
szerint pedig haszontalan az idegennyelv-ismeret. Ennek az egyik oka, hogy sokkal kevésbé látjuk
az idegennyelv-ismeret előnyeit, mint a többi EU-polgár. Ráadásul ezen kevés észlelt előny is a
munka körül összpontosul (49% említette, hogy ezáltal könnyebb külföldön munkát találni, míg
41%, hogy itthon kaphat ezáltal jobb állást). Az európai és a magyar polgárok közötti legnagyobb
különbségek, hogy kevésbé látjuk az idegennyelv-ismeret előnyeit külföldi nyaralás alkalmával
(46% vs. 21%), hogy „találkozhassak / beszélgethessek külföldiekkel” (37% vs. 16%), vagy hogy
„megértsek más kultúrkörhöz tartozó embereket” (42% vs. 27%).
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III. MIGRÁCIÓ
Az európai polgárok a terrorizmusnál (25%), a gazdasági válságnál (21%) és a munkanélküliségnél
(17%) is fontosabb problémának tartják a migrációt (58%) minden országban. Fontos megjegyezni,
hogy a migrációval kapcsolatosan felmerülő kérdések összeurópai kérdések, nem azokra az
országokra korlátozódik, ahol személyesen is megtapasztalják. A migráció csak azokban az
országokban kisebb probléma, ahol a munkanélküliség magasabb és így jobban foglalkoztatja az
embereket. Az elmúlt 6 hónapban növekedett azok száma, akik szerint a terrorizmus és a migráció
problémájával kell leginkább az Európai Uniónak szembenéznie. Míg az EU-országokban átlagosan
38-ról 58%-ra emelkedett azok száma, akik szerint a migráció a két legfontosabb probléma egyike,
addig ugyanez Magyarországon 43%-ról, 68%-ra nőtt.
A migráció leginkább a felső-középosztályt foglalkoztatja, valamint azokat, akik nyitottabbak az EU
felé, többet foglalkoznak európai ügyekkel. Magyarországon ezen csoportok mellett az EUszkeptikusok számára is az átlagosnál fontosabb ez a probléma.
A migrációt két fontos alcsoportra érdemes osztani. Az EU-n belüli szabad mozgással kapcsolatosan
megoszlanak a negatív és pozitív vélemények. Az Unión belüli mozgás sokkal elfogadottabb minden
országban (55%, míg Magyarországon 49%). Az EU-n belüli mozgás előnyeit a fiatalok, a felsőközéposztály és az EU-val kapcsolatban pozitív véleményt formálók jobban érzik. Szintén ebbe a
táborba tartoznak a baloldaliak. Érdekes, hogy Magyarországon az Unión belüli szabad mozgás
támogatása kevésbé jellemző egyértelmű demográfiai csoportokra. A belső migráció megítélése
leginkább az EU megítélésével függ össze. Tehát azok a magyarok, akik hisznek az EU-ban,
pozitívan látják a működését és támogatják az integrációt, jobban egyetértenek a belső migrációval.
Az EU-n kívülről érkező migránsokkal kapcsolatos attitűdök teljesen más képet mutatnak. Egyrészről
az EU-polgárok mindössze harmadában (34%) kelt pozitív érzéseket az EU-n kívülről érkező
migráció. Ez főleg igaz a közép-kelet-európai országokra, így Magyarországra is. Az elmúlt félévben
Magyarországon tovább növekedett a migrációt ellenzők aránya (70%-ról 82%-ra emelkedett). Míg
az EU-ban a nem uniós tagállamokból érkező migrációt elutasítókat inkább a globalizációban
csalódott, nehezebb gazdasági körülmények között élők között találjuk, addig Magyarországon a
legnagyobb ellenszenv az EU-szkeptikusok mellett a fiatalok, a tanulók és a felsőközéposztálybeliek körében azonosítható.
Az európai polgárok egyre kisebb hányada (41% a fél évvel korábbi 46%-al szemben) gondolja,
hogy a bevándorlók sokat tudnának adni a befogadó országnak. Ez az arány Magyarországon
kifejezetten alacsony. Míg tavasszal ez az érték 26% volt, addig év végére 13%-ra csökkent. Ennél
nagyobb mértékű csökkenést csak Romániában tapasztaltunk. Ahogy korábban már rávilágítottunk,
Magyarországon a bevándorlókkal kapcsolatos ellenérzések kevésbé fakadnak a nehéz gazdasági
körülményekből – legkevésbé a felső-középosztály érzi úgy, hogy a bevándorlók adhatnak
Magyarországnak. A leginkább nyitottnak pont a legszegényebbek mutatkoznak.
A migráció kérdésében további intézkedéseket várnak el az Európai Unió tagállamaiban élők (a
megkérdezettek 89%-a). Az intézkedéseket inkább várják az Európai Uniótól, mint egyéni, nemzeti
intézkedés körében (ez alól kivétel Csehország, Ausztria, Szlovákia és az Egyesült Királyság).
Magyarországon az emberek 93%-a vár további intézkedéseket, ebből 24%–24% csak az EU-tól,
vagy csak Magyarországtól, míg 45% mindkét forrástól.
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Bár az EU-lakosok kétharmada támogatna egy közös európai migrációs politikát, azonban
csökken (tavasszal 73% támogatta, míg ősszel 68%). Magyarországon a közös migrációs
tavasszal a lakosság kétharmada (68%), míg ősszel már csak kb. fele (55%) támogatta.
politika legerősebb ellenzői a felső-középosztály (részben a felsőosztály), valamint
szkeptikusok.
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IV. KÖZÖS ENERGIAPOLITIKA
Az EU-tagállamok közös energiapolitikáját a magyarok többsége, kétharmada támogatja,
egynegyede kifejezetten ellenzi. A fél évvel ezelőtti eredményhez képest ugyan ez csökkenés (75ről 69%-ra), de a tagállamok zömében ugyanez a tendencia érvényesült az elmúlt hat hónapban.
Szocio-demográfiailag regionális különbségeket találunk: a Dél-Alföld, a Nyugat-Dunántúl és a DélDunántúl lakói mellett az EU irányában pozitívabb attitűddel rendelkezők között felülreprezentált az
energiauniót támogatók aránya.
Az európai energiaunió lehetséges célkitűzései közül maximum hármat nevezhettek meg a
válaszadók: a legtöbbek szerint a megújuló energia fejlesztésének kellene elsőbbséget élveznie
(44%). A méltányos energiaárak biztosítását a fogyasztók számára és a környezet védelmét a
válaszadók harmada nevezte meg, mint lehetséges célt (33–33%). Az energiafogyasztás
csökkentését minden negyedik magyar említette, míg az energiaellátás folyamatossága is kívánatos
cél 23%-uk szerint. (Az EU függetlensége, az uniós ipar versenyképessége, a méltányos árak a
vállalatok számára, az energiainfrastruktúrák összekapcsolása, valamint az EU-tagállamok
tárgyalóerejének egyesítése kevésbé fontosnak tartott célok; a válaszadók 9–14%-a említette őket
mint az energiaunió lehetséges célkitűzését.)
Egyébként szerte az EU-ban ugyanezt a három célt tartják az európai energiaunió kívánatos
prioritásainak.
EU28

HU

A megújuló energia fejlesztése

41%

44%

Méltányos energiaárak biztosítása a fogyasztók számára

38%

33%

Környezetvédelem

36%

33%

Az energiafogyasztás csökkentése

25%

25%

Az energiaellátás folyamatosságának biztosítása

19%

23%

A klímaváltozás elleni küzdelem

30%

22%

Az EU függetlenségének biztosítása az energia területén

14%

14%

Az EU ipar versenyképességének biztosítása

10%

12%

Méltányos energiaárak biztosítása a vállalatok számára

12%

12%

Az energiainfrastruktúra összekapcsolása

9%

9%

Véleménye szerint az alábbi célkitűzések közül melyeknek kellene elsőbbséget élveznie az európai energiaunióban? (QB3.)

Az EU 2020 célkitűzései közül az energiával kapcsolatos célkitűzések léptékét – az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának legalább 20%-os csökkentését, valamint a megújuló energia és az
energiahatékonyság 20%-os növelését – az EU másik 27 tagállamához hasonló arányban a
magyarok fele tartja megfelelőnek; a két radikálisabb álláspontot (túl ambiciózus, illetve túl szerény
cél) csak 20–25%-an vallják.
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V. MÉDIAFOGYASZTÁS
A magyar lakosság 95%-a néz legalább hetente tévét, körülbelül kétharmaduk hallgat rádiót (62%),
fele olvas újságot (52%). Az internetet a lakosság 60%-a használja legalább hetente, e csoport
nagy része (a teljes lakosság 49%-a) a közösségi médiát is használja. Ennek megfelelően a
hírfogyasztásban is a legfontosabb szerepe a televíziónak van, legyen szó belföldi (az emberek
62%-a érzi úgy, hogy ebben a témában a TV a legfontosabb hírforrása), vagy európai politikai
ügyekről (60%). Az internet minden ötödik magyar számmára jelenti a legfontosabb hírforrást. A
második legfontosabb hírforrás jelenleg az internet, míg az újság és a rádió általában kiegészítő,
másodlagos fontossággal bír az emberek többségénél. Az európai adatokkal összehasonlítva azt
látjuk, hogy hazánkban az internetnek az átlagosnál nagyobb szerep jut, míg a sajtó kevesebb
emberhez jut el, mint az EU többi országában.
Amennyiben szeretnénk valamit megtudni az Európai Unióról, vagy annak intézményeiről, akkor is
elsősorban a tévéből várunk információkat (55%), annak ellenére, hogy ebben az esetben a
hírkeresés alapvetően passzív. Ha mégsem találunk információkat a tévében az EU-ról és
intézményeiről, akkor leginkább ismerőseinket faggatjuk (24%), hallgatjuk a rádiót (18%), vagy
különböző híroldalakat, portálokat olvasgatunk (16%). Szinte a legritkább eset, hogy az EU valamely
hivatalos oldalán keresgélnénk a felmerült kérdéseinkre válaszokat (7%).
A magyarok harmada (36%) gondolja, hogy Magyarországon az emberek jól informáltak lennének
az EU ügyeivel kapcsolatosan. Az emberek közel fele (45%) jól informáltnak tartja saját magát. Ez a
fajta attitűd természetes szinte egész Európában és a mértéke sem nagyon tér el. Azonban
mindenképpen alátámasztja a korábbi fejezetben tapasztaltakat, miszerint sok ügyben nem
megfelelő az ismereti háttér, és az Európa Unióval kapcsolatosan sok kérdés megválaszolatlan.
Ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan az emberek szeretnének többet tudni, és ahogy láttuk, az elvárt
információs csatornák is egyértelműek (tévéműsorok és informatív célzott internet oldalak).
Leginkább a tv-nél érzi az emberek egy része azt, hogy túl sok szó van benne az Európai Unióról
(19%). A többi média esetén az EU-val kapcsolatos hírek számát nem tartjuk sem túl soknak, sem
túl kevésnek. Ezek az adatok megfelelnek az uniós átlagértékeknek is. A magyarok közel fele érzi,
hogy az egyes médiumok kiegyensúlyozottan beszélnének az EU-ról (TV: 60%, rádió: 52%, sajtó:
49%, website: 44%, közösségi média: 38%). A nem objektív tájékoztatás alatt inkább érezzük azt,
hogy túl negatív színben tüntetik fel az Európai Uniót, mint azt, hogy túl pozitívan beszélnének róla.
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VI. JÖVŐBENI VÁRAKOZÁSOK
A jövővel kapcsolatos várakozásokat illetően a jelenlegi helyzetet, mit kiinduló helyzetet érdemes
megvizsgálnunk. A válaszadókat a magyar és az európai gazdaság, életminőség, a hazai
foglalkoztatottság, a személyes, munkavállalói és háztartásuk anyagi helyzetének értékelésére
kértük.
A magyarok személyes körülményeikhez és a magyar viszonyokhoz képest az európai gazdaságot
és az élet minőségét az EU-ban ugyan még mindig lényegesen kedvezőbbnek ítélik, ugyanakkor az
utóbbi hat hónapban negatívabb lett a véleményük (69% helyett 59% tartja jónak az életminőséget
az EU-ban; 62% helyett 53% az európai gazdaságot).
Az európai gazdaság megítélése negatívabbá válik az életkor előrehaladtával, de a munkanélküliek
között is, és regionális különbségeket is tapasztalunk: Észak- és Dél-Dunántúl valamint a Dél-Alföld
kevésbé látja pozitívan, mint a többi magyar régió polgárai.
Az EU-n belüli életminőség megítélése a Dél-Dunántúlon lakók és az idősebbek (75 év felettiek)
körében kedvezőtlenebb.
EU28

HU

Inkább,
vagy
nagyon
jó

Inkább
vagy
nagyon
rossz

Inkább,
vagy
nagyon
jó

Inkább
vagy
nagyon
rossz

A gazdasági helyzet Magyarországon / saját országában

40%

57%

29%

69%

Az európai gazdaság helyzete

38%

50%

53%

39%

Az Ön munkavállalói helyzete

58%

25%

38%

42%

Háztartásának anyagi helyzete
A foglalkoztatottság helyzete Magyarországon / saját
országában
Az élet minősége Magyarországon / saját országában

68%

30%

45%

54%

30%

67%

21%

78%

61%

37%

28%

71%

Az élet minősége az EU-ban
58%
29%
59%
Hogyan ítélné meg a jelenlegi helyzetet a következő területeken?(QA1a.)

33%

Ugyanezen szempontok mentén vizsgáltuk a válaszadók jövőbeni várakozásait. Ahogy az EU 28
tagállamában, Magyarországon is a legtöbb válaszadóra a dolgok állandóságába vetett hit a
jellemző, a vizsgált életterületek mindegyikén a válaszadók fele–kétharmada nem vár változást a
következő egy évben. Kifejezetten pozitív várakozásai („a dolgok jobbak lesznek”) csak egy
kisebbségnek vannak (kb. minden ötödik válaszadónak), míg a dolgok rosszabbra fordulását a
legtöbben – akár hazai, akár európai szinten – a gazdasági életben, továbbá az életminőség és a
foglalkoztatottság alakulásában várják.
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Mit vár Ön az elkövetkező 12 hónaptól: a következő 12 hónap alatt jobb lesz, rosszabb lesz, vagy ugyanolyan marad…
(QA2a.)

Kifejezetten leegyszerűsítve a kérdést, hogy „jó vagy rossz irányba mennek-e dolgok itthon és az
EU-ban”, a magyar válaszadók ez EU-val kapcsolatban kritikusabb véleményt fogalmaztak meg,
mint fél évvel korábban: bár még mindig magas a semleges állásponton lévők aránya (32%), de a
legtöbben rossz irányú változásokat várnak. A fél évvel ezelőttihez képest ez nagyon jelentős
negatív irányú változás Magyarországon: 41%-ról 25%-ra csökkent a „jó irányba haladnak a
dolgok” véleményt képviselők aránya, míg 19%-ról 38%-ra nőtt a negatív irányú változásokat várók
aránya.
A negatív irányú változásokat várók felülreprezentáltak a 65-74 évesek, az inaktívak, az
egyszemélyes háztartásban élők, a nagyvárosiak, a dél-alföldiek, valamint azok között, akik nem
értenek egyet azzal, hogy akár az EU-ban akár Magyarországon számítana a véleményük, akik
globalizációellenesek, akik gyakran beszélgetnek ismerőseikkel Európát érintő politikai kérdésekről,
akik pesszimisták az EU jövőjét illetően és nem bíznak az EU-ban, akikben negatív kép alakult ki az
EU-ról és akik magukat jobboldalinak vallják.
Fontos, hogy a tagállami átlagértékeket tekintve az egyes országok állampolgárai az EU-t illetően
valamivel optimistábbak, mint saját országukkal kapcsolatban. Ezzel fél évvel ezelőtt még
összhangban voltak a magyar eredmények is, hiszen akkor 50% várta a dolgok rosszra fordulását
hazánkban, és csak 19% az EU-ban, most szinte kiegyenlítődött az ország (45%) és az EU (38%)
megítélése. Miközben a magyarok álláspontja az EU átlagához közelít, mindkét kérdés mentén
jelentős különbségek vannak az egyes tagállamok között: saját országa sorsának rosszabbra
fordulását a görögök 77%-a, míg Máltán csak 9% várja, az EU-ban negatív irányú fordulatra a
görög megkérdezettek 69%-a, ugyanakkor a románok mindössze 14%-a számít.
Mindeközben a magyarországi fejleményekkel kapcsolatos várakozások nem változtak lényegesen:
a magyar állampolgárok közel fele látja úgy, hogy rossz irányban haladunk, minden harmadik
válaszadó a dolgok változatlanságát várja, és csak minden negyedik válaszadó szerint mennek jó
irányba a dolgok.
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Jelen pillanatban, általában véve, Ön hogyan gondolja, a dolgok jó vagy rossz irányba mennek? (D73a)

A magyar folyamatokkal kapcsolatban optimistább állásponton a vállalkozók, az észak- és nyugatdunántúliak vannak, az EU-val kapcsolatban pedig a 15–24 évesek, az észak-magyarországiak, a
nyugat-dunántúliak és a vállalkozók.
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