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Амерички председник Барак Обама суочава се са све већом забринутошћу бирача због
кључних питања као што су трошкови владе, помоћ посусталој аутоиндустрији и друге
привредне мере, показују објављени резултати две анкете јавног мењења.

  

Према анкети коју су спровели телевизијска мрежа "Ен-Би-Си " и дневни лист "Вол стрит
џорнал", 56 одсто Американаца одобрава начин на који Обама обавља своју посао, што је
пет одсто мање у поређењу са подацима од априла.

  

С друге стране, 58 одсто испитаника сматра да би Обама и Конгрес требало да се
концентришу на смањење буџетског дефицита, који ће, према званичним проценама, ове
буџетске године достићи рекордни износ од 1,8 билиона долара, пренео је Ројтерс.

  

Због интервенције државе на економском плану забринуто је готово 70 одсто
Американаца, док само 37 одсто мисли да се Обама латио решавања превише проблема
истовремено, а 60 одсто да он мора да се сконцентрише на толико питања зато што САД
има много проблема.

  

Анкета коју су спровели телевизијска мрежа "Си-Би-Ес" и лист "Њујорк тајмс" испитала
је, између осталог, наклоњеност Американаца странкама, а резултати су показали да
само 28 одсто Американаца има позитивно мишљење о Републиканској странци, што је,
откако се ова анкета спроводи, најнижи забележени проценат, док 57 одсто испитаних
позитивно оцењује Демократску странку.

  

Према овој анкети, начин на који Обама обавља свој посао одобрава, као и прошлог
месеца, чак 63 одсто Американаца, док се о његовим иницијативама у реформи
здравства и покушају да се спасу гиганти аутоиндустрије "Џенерал моторс" и "Крајслер"
позитивно изјаснило мање од половине испитаних.

  

Американци су, према резултатима ове анкете, забринути и због количине новца који се
одваја за подстицање привреде.
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Већина испитаника, и према овој анкети, сматра да влада треба да се концентрише на
смањење буџетског дефицита, а обе анкете показују да се већина Американаца противи
Обаминој одлуци да се затвори озлоглашени затвор Гвантанамо.

  

У анкети мреже "Ен-Би-Си" и листа "Вол стрит џорнал" учествовало је 1.008 одраслих
испитаника, док је у анкети мреже "Си-Би-Ес" и листа "Њујорк тајмс" учествовало 895
одраслих Американаца, наводи Ројтерс.
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