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ВАШИНГТОН - Амерички поглед на економију овог лета је постао мрачнији, али тај
растући песимизам се засад не одражава на изгледе председника Барака Обаме да
идуће године освоји нови мандат.

  

Према данас објављеној анкети, урађеној за Асошијетед прес, већина Американаца
верује да се њихова земља креће у погрешном смеру, а поверење у начин на који Обама
приступа економији је опало, посебно међу демократама.

  

Чак 86 одсто анкетираних оценило је стање привреде као слабо, што је пораст у односу
на јунски податак од 80 одсто. Скоро половина 49 одсто сматра да је до погоршања
дошло током последњих месец дана. Такав одговор у јуну дало је 27 одсто испитаника.

  

За председника који настоји да оживи своју кампању за поновни избор у новембру 2012.
године, то не може бити добра вест, али ипак за Обаму има и знакова наде.

  

И даље нема велике промене у броју оних који сматрају да он заслужује да буде поново
изабран: 47 одсто у односу на 48 одсто пре два месеца.

  

Поред тога, и даље је више оних који за стање економије више окривљују бившег
председника Џорџа Буша (51 одсто) него Обаму (31 одсто). У том погледу, лошије од
Обаме стоји и Конгрес. Републиканским конгресменима кривицу приписује 44 одсто
анектираних, а демократским 36 одсто.

  

Са нараслим проблемима, поверење у председников приступ економији је пало на 36
одсто, што је најниже од почетка његовог мандата. Сада 63 одсто Американаца не
одобрава начин на који он води економију, док 48 одсто каже
  да снажно не одобрава.
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Међу демократама, 58 одсто одобрава Обамин приступ привредним проблемима, док је у
јуну тако одговорило 65 одсто.

  

Свега 51 одсто Американаца сада сматра Обаму снажним лидером, што је смањење у
односу на јуни, када је тако одговорило 60 одсто анкетираних, и у односу на мај, после
операције у којој је убијен Осама бин Ладен, када се тако
  изјаснило 65 одсто.

  

Да се земља креће у погрешном смеру сматра 75 одсто, што је повећање у односу на
јуни, када је тако рекло 63 одсто. Међу Обаминим демократама, тако сматра 61 одсто,
што је значајно повећање у односу на пре два месеца, када је то био одговор 46
испитаних демократа.

  

Први пут у анкетама, већина је одговорила да не одобрава начин на који он обавља свој
посао у целини 52 одсто, док је у јуну било 47 одсто.

  

Незапосленост у САД тренутно је 9,2 одсто, а не предвиђа се да ће до јесени идуће
године пасти испод 8,5 одсто. Још од Френклина Рузвелта, 1926. године, у САД ниједан
председник није изабран у условима толике незапослености.

  

Упркос томе, сматра се да либералне демократе неће напустити Обаму, и поред свих
сумњи око његових економских планова. Поред тога, независни, страначки
неопредељени бирачи, који су 2008. године у већини гласали за Обаму, нису значајно
променили став у последње време, тако да је код њих његов рејтинг 44 одсто,
статистички исти као у јуну.

  

(Танјуг)
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