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Jak naši vyjednavači s Evropskou unií hájí zájmy ČR?
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Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 4. 12. 2002
Kód tiskové informace: PM21204
Zpracovala: Miluše Rezková

I. Jak naši vyjednavači s Evropskou unií hájí  zájmy ČR?

Říjnový výzkum potvrdil, že veřejnost  hodnotí  práci  delegace jednající  o
přistoupení ČR k EU nejčastěji pozitivně  - 47 % respondentů se  domnívá, že
prosazuje zájmy ČR dostatečnou měrou.1 Nemálo  (33 %) je ale i  těch, kteří
jsou přesvědčeni, že tomu tak není. Pětina  nedokáže situaci posoudit.  Od jara
loňského roku se  podíl občanů bez konkrétnější představy  o práci našich
vyjednavačů  postupně snižoval a narůstala skupina  projevující  nespokojenost
- z  27 % na dnešní třetinu. Zastoupení příznivých hodnocení  přitom nijak
výrazněji nevzrůstalo.

Tabulka 1:
 Jak prosazují   zájmy ČR naši vyjednavači s Evropskou unií (názory v %)

IV/2001 XI/2001 X/2002
dostatečně 9 13 13
spíše dostatečně 33 33 34
spíše nedostatečně 20 22 22
nedostatečně 7 8 11
NEVÍM 31 24 20
Velikost náhodné statistické chyby je + - 3 %.
100 % ve sloupcích

Práci delegace pro vyjednání s EU hodnotí  příznivě především vysokoškolsky
vzdělaní občané (66 %). S nižším vzděláním narůstá zastoupení odpovědí
„nevím“  a snižuje se  podíl kladných i záporných soudů. Z hlediska věku se
k práci delegace vyjadřuje -  povětšinou příznivě -  věková skupina 30-44letých.

                                                          
1 Otázka: „Myslíte si, že delegace ČR jednající o vstupu do EU prosazuje zájmy ČR
dostatečně …“ viz tabulka 1.
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Názor  postrádají nejčastěji nejmladší respondenti (36 %). Nejvíce spokojených
bylo  zjištěno mezi potenciálními voliči ODS a US-DEU (cca dvě třetiny). Jako
největší kritici  se představili  stoupenci KSČM (58 % „nedostatečně“).

II. Zájem o práci v Evropské unii

Již třetím rokem je srovnatelným způsobem zjišťován zájem našich občanů
pracovat v jiných zemích Evropské unie poté, až  se k ní připojíme2. Pevný úmysl
pokusit se o to projevilo v letošním výzkumu 5 % dotázaných,  "asi"   se   pokusí
dalších 10 %. Pasivnější postoj zaujímá 16 % - ti by dle svého  vyjádření
reagovali na výhodnou  nabídku zaměstnání.   Valná většina  dotázaných  (64 %)
ale  o práci jinde  neuvažuje – 23 % „spíše ne“ , 41 % „rozhodně ne“.
Způsob rozhodování  občanů se v průběhu doby příliš nemění.  Početně velmi
stabilní je především skupina pevně rozhodnutých  odejít za prací do zemí EU -
tvoří ji  asi pět procent našich obyvatel. Vedle toho jen na hranici statistické
významnosti zůstává nárůst méně odhodlaných ("asi se pokusím"). Již průkazněji
narostla část těch, kteří by reagovali na výhodnou pracovní nabídku (z 33 % na
41 %).
Na stabilní  asi 60procentní úrovni se pohybuje podíl občanů, kteří podobné
úvahy osobně považují za víceméně nereálné ("…asi nebudu mít zájem“,
„rozhodně nebudu mít zájem").

Tabulka 2:
”Máte Vy osobně zájem začít pracovat v některé  z  členských  zemí EU,
až tam náš stát  vstoupí?”  (v %)

IX/2000 V/2001 XI/2001 X/2002
ano, rozhodně se o to pokusím 4 4 6 5
ano, asi se o to pokusím 7 8 9 10
měl bych  zájem, kdyby mi to někdo nabídl,
ale sám nic hledat nebudu 11 10 12 16
je na to příliš brzy 12 10 10 *
ne, asi nebudu mít zájem 27 17 21 23
ne, rozhodně nebudu mít zájem,
 i kdybych dostal nabídku 33 45 38 41
nevím 6 6 4 5

100 % ve sloupcích, Velikost náhodné statistické chyby je + - 3 %.
* Příslušná možnost nebyla nabízena.

Zájem o práci v zahraničí se přirozeně nejvíce odvíjí od věku dotázaných.
Nejstarší respondenti (nad 60 let) o  takové budoucnosti  prakticky  neuvažovali.
Naopak  největší odezvu  nacházela možnost pracovat  jinde v EU3 mezi
nejmladšími lidmi  ("rozhodně":14 %, "asi": 33 %) i  mezi věkovou skupinou 20
- 29 letých (asi třetina). Nijak překvapivý nebyl ani  poněkud vyšší zájem  mužů
("rozhodně" nebo  "asi": 18 % mužů, 13 % žen).
Značný je  vliv vzdělání, kdy  nadprůměrnou ochotu dali najevo  lidé s nejnižšími
i s nevyššími stupni vzdělání.  Z regionálního hlediska  projevili větší odhodlání
vyjet za prací jinam do EU Pražané a obyvatelé  na Moravě.

                                                          
2 Formulace otázky – viz text v tabulce 2.
3 Podle šetření z června loňského roku projevili dotázaní se zájmem  o zaměstnání  v EU
celkově nejčastěji  úmysl  pracovat  v Německu (43 %), v Rakousku (11 %) a ve Velké
Británii (14 %).


