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Συνοπτική ανάλυση χώρας

Τον Ιούνιο του 2019, οι Ευρωπαίοι ρωτήθηκαν σχετικά με τη στάση τους απέναντι στην αναπτυξιακή
βοήθεια. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζει τα σημαντικότερα σημεία των ευρημάτων από τους
ερωτηθέντες στην Ελλάδα.

Η πλειονότητα (86%) των ερωτηθέντων στην Ελλάδα θεωρεί ότι είναι σημαντικό να παρέχεται βοήθεια
στους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) θεωρούν ότι η
αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έπρεπε να είναι μία από τις κύριες
προτεραιότητες της ΕΕ. Παρόλο που ένα πολύ μικρότερο ποσοστό (42%) λέει το ίδιο για την ελληνική
κυβέρνηση, αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση επτά ποσοστιαίων μονάδων από το 2018. Παρόλο που οι οκτώ
στους δέκα θεωρούν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα έπρεπε να παίζουν σημαντικό ρόλο στην αειφόρο
ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, αυτό το ποσοστό παρουσιάζει πτώση οκτώ μονάδων, η οποία
είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταξύ των κρατών μελών.

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα συμφωνούν ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες
χώρες είναι και προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ (86%) ή ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στις
αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης της επιρροής της ΕΕ στον κόσμο
(85%). Οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα είναι μεταξύ αυτών με τις περισσότερες πιθανότητες στην ΕΕ να
συμφωνήσουν ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες συμβάλλει σε έναν πιο
ειρηνικό και δίκαιο κόσμο (88%). Το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας
στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της παράτυπης
μετανάστευσης έχει αυξηθεί κατά πέντε μονάδες από το 2018 (84%).

Οι οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες στην Ελλάδα συμφωνούν ότι η ΕΕ θα έπρεπε να ενισχύσει τη
συνεργασία της με την Αφρική και να αυξήσει τις οικονομικές της επενδύσεις εκεί, προκειμένου να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη και στις δύο ηπείρους.

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα (82%) θεωρούν ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στις
αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης των ανισοτήτων σ' αυτές τις χώρες.
Περισσότεροι από τους μισούς (54%) απ’ όλους τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα θεωρούν ότι οι δαπάνες
σ’ αυτόν τον τομέα θα πρέπει να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα: μια αύξηση πέντε μονάδων από το
2018. Λίγο περισσότεροι από έναν στους πέντε (21%) λένε ότι οι δαπάνες για την παροχή οικονομικής
βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να αυξηθούν, ενώ το ποσοστό που θεωρεί ότι θα πρέπει
να μειωθούν έχει πέσει κατά πέντε μονάδες στο 19%.

Οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα αναφέρουν πιο συχνά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση (47%)
ως την πιο επιτακτική πρόκληση για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ έχει σημειωθεί αύξηση εννέα
μονάδων στο ποσοστό εκείνων που αναφέρουν το νερό και την υγιεινή (40%).
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1. Σημασία της αναπτυξιακής συνεργασίας και στάσεις σε σχέση με αυτήν
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3. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην αναπτυξιακή συνεργασία

2. Στήριξη της συνεργασίας της ΕΕ με την Αφρική
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4. Κατανόηση των προκλήσεων

QH2 QH2T

5. Οφέλη και αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας (1/2)
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5. Οφέλη και αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας (2/2)
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