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Podpora členstva v EÚ a záujem o prácu v EÚ

1. mája 2004 sa Slovenská republika stala plnoprávnym členom Európskej únie a rozšírila tak spolu
s ostatnými pristupujúcimi krajinami pôvodnú 15-ku krajín na 25-ku. Do akej miery občania Slovenska
podporujú členstvo svojej krajiny v tomto zväzku a ako je to s tak často diskutovanou témou
vycestovania za prácou do niektorej z iných členských krajín EÚ takmer rok po našom vstupe? A ako
sa na tieto témy pozerajú naši susedia z Českej republiky, Poľska a Maďarska?
Aj na tieto otázky dáva odpoveď medzinárodný prieskum verejnej mienky, ktorý v mesiaci marec
2005 realizovala agentúra FOCUS v spolupráci s partnermi zo zoskupenia Central European
Opinion Research Group (CEORG).1 Výberové súbory o veľkosti približne 1000 respondentov
reprezentujú dospelú populáciu danej krajiny.

Podpora členstva v EÚ v krajinách V4
Členstvo v EÚ má u obyvateľov Slovenska podobne ako u jeho susedov relatívne vysokú podporu.
Celkovo 83,3% Slovákov podporuje (úplne+skôr súhlasí) členstvo svojej krajiny v EÚ, čo je
najviac v porovnaní so susednými štátmi. Výraznú podporu má členstvo v EÚ aj u našich severných
susedov. Členstvo svojej krajiny v EÚ podporuje 78,9% Poliakov. S miernym odstupom, no stále na
úrovni presahujúcej 70%, je podpora členstva v EÚ v Maďarsku a v Českej republike. Podporu
členstvu deklaruje 72,3% Maďarov a 70,2% Čechov.
Relatívne najvyšší podiel odporcov členstva svojej krajiny v EÚ je v Českej republike. Svoj nesúhlas
(vôbec+skôr nesúhlasí) s členstvom v únii deklaruje viac ako pätina dospelej populácie (23,3%).
Rovnako veľká je však aj skupina odporcov členstva v Maďarsku (22%). Naopak, najmenej odporcov
členstva je medzi Poliakmi (14,1%) a Slovákmi (15%).
TAB 1: Miera súhlasu s členstvom v EÚ – porovnanie krajín V4
Slovensko

1

Poľsko

Maďarsko

Česká republika

úplne súhlasí

38,2%

43,1%

31,5%

30,8%

skôr súhlasí

45,1%

35,8%

40,8%

39,4%

skôr nesúhlasí

11,1%

9,7%

15,5%

16,9%

vôbec nesúhlasí

3,9%

4,4%

6,5%

6,4%

nevie

1,7%

6,9%

5,8%

6,5%

Zoskupenie CEORG má sídlo v Bruseli. Zakladajúcimi členmi sú Centrum pre výskum verejnej mienky v Českej
republike (CVVM), agentúra CBOS v Poľsku a agentúra TARKI v Maďarsku. Za slovenskú stranu na spoločných
projektoch participuje agentúra FOCUS.

Vývoj podpory členstva Slovenska v EÚ
Vstup Slovenska do EÚ má u obyvateľov Slovenska dlhodobo vysokú podporu a počas prvého roka
nášho členstva zaznamenala u obyvateľov Slovenska ešte mierny nárast. Zdá sa, že obyvatelia
Slovenska neprežívajú nejakú významnú povstupovú frustráciu.
Relatívne stabilný ostáva podiel odporcov (vôbec+skôr nesúhlasí) nášho členstva v EÚ a v poslednom
období sa pohybuje na úrovni 15% dospelej populácie.
TAB 2: Miera súhlasu s členstvom Slovenska v EÚ – porovnanie
marec 2005
úplne + skôr
súhlasí
vôbec + skôr
nesúhlasí
nevie

november 2004

apríl 2004

83,3%

81,2%

77,6%

15,0%

15,8%

17,5%

1,7%

3,0%

4,9%

Záujem obyvateľov Slovenska o prácu v iných členských krajinách EÚ
Jednou z pomerne často diskutovaných tém v súvislosti s EÚ je otázka možnosti vycestovania za
prácou do inej členskej krajiny, respektíve záujem obyvateľov nových členských štátov o prácu v iných
členských krajinách. V súvislosti s tým sme sa respondentov opýtali, či majú záujem o prácu v
niektorej z iných členských krajín EÚ.
1,6% obyvateľov Slovenska vo výskume deklarovalo, že v súčasnosti už pracuje v niektorej z
iných členských krajín EÚ.
Aktívny postoj k hľadaniu si práce v niektorej z iných členských krajín EÚ celkovo zaujalo 15,9%
opýtaných. Pritom 3,7% respondentov si v súčasnosti už hľadá prácu a 12,2% respondentov si
plánuje začať hľadať prácu v niektorej inej členskej krajine EÚ.
Desatina respondentov (10,3%) deklaruje pasívny záujem - teda že by mali o takúto prácu
záujem len v prípade, ak by im ju niekto priamo ponúkol, ale sami si nič hľadať nebudú.
Celkovo 52,1% respondentov zatiaľ neuvažuje o tom, že by si hľadali prácu v niektorej z iných
členských krajín EÚ. Pritom takmer tretina opýtaných (31,8%) deklarovala, že rozhodne nebude
mať záujem o takúto prácu a ďalšia pätina (20,3%) respondentov uviedla, že o takúto prácu asi
nebude mať záujem.
Ďalšia pätina respondentov (20,1%) deklaruje, že v súčasnosti je pre nich ťažké povedať, či budú
mať záujem o prácu v niektorej inej členskej krajine EÚ.
TAB 3: Máte Vy osobne záujem začať pracovať v niektorej z iných členských krajín EÚ?
v súčasnosti už pracujem v niektorej inej členskej krajine EÚ

1,6%

v súčasnosti si hľadám prácu v niektorej inej členskej krajine EÚ

3,7%

plánujem si začať hľadať prácu v niektorej inej členskej krajine EÚ
mal/a by som záujem, keby mi to niekto ponúkol, ale sám/a nič
hľadať nebudem
nie, skôr nemám záujem

12,2%
10,3%

nie, rozhodne nemám záujem

31,8%

ťažko povedať, v súčasnosti ešte neviem

20,1%

20,3%

Záujem o prácu v iných členských krajinách EÚ v krajinách V4
Obyvatelia Slovenska sú v porovnaní so svojimi susedmi najaktívnejší, pokiaľ ide o ich
záujem nájsť si prácu v niektorej inej členskej krajine EÚ. Aktívny postoj k hľadaniu si práce
(už si hľadám + plánujem si začať hľadať prácu) deklarovalo 15,9% obyvateľov Slovenska a 13,3%
obyvateľov Poľska. Podstatne menší záujem je medzi obyvateľmi Maďarska (7,9%) a Českej republiky
(7,4%). Zdá sa, že tieto údaje do istej miery súvisia s vývojom miery nezamestnanosti v jednotlivých
krajinách V4 – obyvatelia krajín s vyššou mierou nezamestnanosti sú viac otvorení možnosti hľadať
prácu v inej členskej krajine EÚ.
Pasívny záujem o prácu (mal by som záujem len v prípade, ak by mi prácu niekto priamo ponúkol)
vyjadrilo 15,7% Čechov, 10,4% Maďarov, 10,3% Slovákov a 8,2% Poliakov.
Nezáujem o prácu (skôr + rozhodne nemám záujem) v inej členskej krajine EÚ, najčastejšie
deklarovali obyvatelia Maďarska. Celkovo až 72,3% Maďarov neuvažuje o tom, že by si hľadali prácu
v niektorej z iných členských krajín EÚ. V Poľsku je to 70% a v Českej republike 62% respondentov.
Na Slovensku je táto skupina najmenšia - len o niečo viac ako polovica respondentov (52,1%)
deklaruje nezáujem o prácu v inej členskej krajine EÚ.

Záujem o prácu v inej členskej krajine EÚ
% respondentov v danej krajine
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Poznámka: dopočet do 100% tvoria odpovede „ťažko povedať, neviem“

už pracujem
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