REJTING SNS 35,6 ODSTO
BEOGRAD, 21. decembar 2012. (FoNet) - Srpska napredna stranka (SNS) trenutno ima najveći
rejting u Srbiji - 35,6 odsto, a sledi Demokratska stranka (DS) sa 18,2 odsto, pokazalo je danas
predstavljeno istraživanje javnog mnenja agencije Faktor plus.
Koalicija na čijem čelu je Socijalistička partija Srbije ima podršku 13,1 odsto ispitanika,
Demokratska stranka Srbije 7,4 odsto, a Ujedinjeni regioni Srbije i Liberalno demokratska partija
po 5,2 odsto.
Direktor Faktor plusa Vladimir Pejić rekao je da je za porast rejtinga SNS zaslužna borba protiv
kriminala i korupcije, a drugi razlog je dosta pasivna uloga opozicije, koja "miruje do učmalosti".
To nije dobro kad je politički protivnik u zaletu, konstatovao je on i dodao da porast rejtinga DS
treba dovesti u vezu sa stabilizacijom stanja u partiji posle izbora novog predsednika.
Istraživanje, sprovedeno na 1.200 ispitanika, pokazalo je da trećina njih veruje da će se obračun
Vlade sa korupcijom i kriminalom nastaviti na svim nivoima, 36 odsto smatra da će to biti po
određenom redosledu, za 21 odsto su to "lični obračuni", a 10 odsto ne veruje u to.
Obećanjima vlasti da u borbi protiv korupcije neće biti pošteđeni političari i tajkuni u potpunosti
veruje 32 odsto ispitanika, delimično 44 odsto, ne veruje 22 odsto, a bez odgovora je bilo dva
procenta.
Novinskim člancima koji govore o aferama političara veruje 41 odsto ispitanih, ne veruje 36
odsto, 19 odsto je odgovorilo sa "veoma retko", a bez odgovora je bilo četiri odsto njih.
Na direktno pitanje da li bi pristali da im životni standard bude isti ili lošiji, a da Kosovo na bilo
koji način ostane u sastavu Srbije, 46 odsto je odgovorilo sa "da, bez razmišljanja", 31 odsto se
izjasnilo da bi trebalo da razmisli, a 23 odsto je reklo "ne".
Pejić je ukazao da se građani mahom izjašnjavaju za ostanak Kosova u Srbiji, ali da bi manje
od polovine njih pristalo na žrtvovanje ionako lošeg ličnog standarda zbog toga.
Očigledno je da je lični ponos u dobroj meri ispred nacionalnog, a kad bi ljudi bez emocija
odgovarali na to pitanje, procenat bi bio i veći, zaključio je on.

