Τι Πιστεύουν
Οι Έλληνες Του 2022
B’ Μέρος
Μια έρευνα της διαΝΕΟσις

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ
Διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών MARC
A.E. σε δύο μέρη, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα
του γενικού πληθυσμού ηλικίας 17 και άνω, με
τηλεφωνικές συνεντεύξεις και online panel.

Πώς βλέπουν οι πολίτες τα οικονομικά
θέματα, τον ρόλο του κράτους στη
ζωή τους, τα εργασιακά και τα θέματα
ισότητας; Επίσης, πώς ζουν οι Έλληνες
το 2022;

A’ μέρος: δείγμα 1.255 ατόμων, την περίοδο
3/2 – 18/2 2022.
Β’ μέρος: δείγμα 1.254 ατόμων, την περίοδο
26/1 – 5/2 2022.
Εμβόλιμο δείγμα πέντε ερωτήσεων: 10-13/3
2022 (μετά την έναρξη του πολέμου).

1. Οικονομία & Κράτος
45,4%
54,4%
πιστεύουν πως “το κράτος
επεμβαίνει υπερβολικά και
δεν επιτρέπει στον ιδιωτικό
τομέα της οικονομίας να
δημιουργήσει πλούτο και
θέσεις εργασίας” (από 58,2%
τον Δεκέμβριο του 2019)

49,9%

Αλλά:

εξακολουθούν να προτιμούν
χαμηλή φορολογία έναντι
ενός ισχυρού κράτους
πρόνοιας

πιστεύουν ότι “η Σουηδία”,
μια χώρα με πολύ υψηλή
φορολογία και ισχυρό
κράτος πρόνοιας, “έχει
το καλύτερο μοντέλο
διακυβέρνησης”

Οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη:

44,2%

32,9%

30,2%

η μείωση της
φορολογίας

η μείωση της
γραφειοκρατίας

η ταχύτερη απονομή
της δικαιοσύνης

2,4%

το ποσοστό που πιστεύουν ότι σημαντική για την
ανάπτυξη είναι η “αύξηση των δημόσιων δαπανών”
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Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε σημαντικότερα για την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας;

44,2

Μείωση φόρων
32,9

Μείωση γραφειοκρατίας
30,2

Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης
Διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων

19,2

Διαφάνεια στη λειτουργία του Δημοσίου
και των θεσμών

19,1

Κίνητρα σε επιχειρήσεις για επενδύσεις
& καινοτομία

14,9
13,8

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών
Περισσότερη χρηματοδότηση από τις
τράπεζες/από ευρωπαϊκά προγράμματα

6,2

Εργασιακή ειρήνη, περιορισμός
απεργιών, στάσεων εργασίας κλπ.

6

Αύξηση δημόσιων δαπανών

2,4
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Οι τέσσερις υπηρεσίες του κράτους που οι Έλληνες πολίτες αξιολογούν θετικά:

ΚΕΠ

Πυροσβεστική

Gov.gr

Αστυνομία

77,3%

76,5%

75,5%

56%

2. Εργασία & Ισότητα
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εξακολουθούν να
προτιμούν “μια δουλειά
με μέτριο μισθό, μικρές
προοπτικές εξέλιξης,
αλλά σταθερότητα” από
“μια δουλειά με μεγάλες
Μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τοµέα
αποδοχές, μεγάλες
προοπτικές εξέλιξης,
Μισθωτή εργασία στον δηµόσιο τοµέα
αλλά χωρίς εργασιακή
ασφάλεια”
Ελεύθερο επάγγελµα/αυτοαπασχολούµενος

58,3%

των ερωτηθέντων
δηλώνουν ότι αν
μπορούσαν να
διαλέξουν δουλειά,
θα προτιμούσαν
“μισθωτή εργασία
στο Δημόσιο” (από
36,4
24,4% το 2016)

36,4%
19,5

29,2
12,1

Επιχειρηµατίας

2,9 επιλέξετε μία εργασία, τι από
ΔΞ/ΔΑ
Και εάν θεωρητικά μπορούσατε
να
τα παρακάτω θα επιλέγατε; 0%
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:
19,5
24,5

Μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τοµέα

26
23,8
36,4
34,5

Μισθωτή εργασία στον δηµόσιο τοµέα

30,2
24,4
29,2
27

Ελεύθερο επάγγελµα/αυτοαπασχολούµενος

27,5
28,7
12,1
12,2

Επιχειρηµατίας

15,1
19,6
2,9
1,8

ΔΞ/ΔΑ
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πιστεύουν ότι οι
πολίτες πρέπει
να βγαίνουν στη
σύνταξη πριν από
τα 60

55,4%

Ιανουάριος 2018

Δεκέµβριος 2016

πιστεύουν ότι “η
σύνταξή τους είναι
εξασφαλισμένη”
(από 43,1% το
2019)

34%

17,4% εργάζονται με μερική
απασχόληση

Από
αυτούς:

29,2% δηλώνουν ότι
εργάζονται περισσότερες
από οκτώ ώρες την ημέρα

των εργαζομένων
δήλωσαν ότι οι συνθήκες
εργασίας τους το
τελευταίο διάστημα “έχουν
χειροτερέψει”

39,1%

40%

52,2% δηλώνουν ότι
εργάζονται κανονικό 8ωρο

των
ερωτηθέντων
του δείγματος
εργάζονται

47,7%

30%

των εργαζομένων
απάντησαν πως κατά τη
διάρκεια της πανδημίας
έχουν εργαστεί με
τηλεργασία

41,8%

Μετά το τέλος της πανδημίας:

37,5%

23,2%

6,9%

θα ήθελαν να επιστρέψουν
κανονικά στον χώρο
εργασίας τους

θα ήθελαν “ένα ευέλικτο
σύστημα που να συνδυάζει
τηλεργασία με παρουσία
στον χώρο εργασίας κάποιες
ημέρες της εβδομάδας

θα προτιμούσαν να
συνεχίσουν να εργάζονται
αποκλειστικά με τηλεργασία

22,2%

των εργαζόμενων νέων ηλικίας 17-24 θα προτιμούσαν
να συνεχίσουν να εργάζονται αποκλειστικά με τηλεργασία

Ποσοστό που δηλώνουν ότι “θα μετανάστευαν στο εξωτερικό αν έβρισκαν
δουλειά με καλύτερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες”

57,9%

77,1%

71,9%

του γενικού πληθυσμού

των νέων ηλικίας 17-24

των νέων ηλικίας 25-39

48,8%

75,2%

απαντούν ότι, αν μπορούσαν να διαλέξουν,
θα επέλεγαν την ιδιωτική εκπαίδευση για τα παιδιά τους
(από 40,6% το 2019)

θεωρούν ότι “γυναίκες
και άνδρες έχουν τις ίδιες
ευκαιρίες απασχόλησης”

37,2%

των γυναικών

60,7%
των ανδρών

πιστεύουν ότι “οι γυναίκες
πρέπει να δίνουν
μεγαλύτερη έμφαση στην
οικογένεια παρά στην
καριέρα”

54,9%
των ανδρών

93,4%

δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν “ένα πτυχίο τεχνικής
σχολής με εξασφαλισμένη εργασία και υψηλότερες
αποδοχές” από “ένα πτυχίο πανεπιστημίου που οδηγεί σε
εργασιακή ανασφάλεια και χαμηλές αποδοχές”

42,7%

των γυναικών

συμφωνούν ότι “η μητέρα και ο πατέρας πρέπει να έχουν
ακριβώς τις ίδιες ευθύνες στη φροντίδα των παιδιών”
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Θα σας διαβάσω τώρα κάποιες φράσεις σχετικά με τις γυναίκες και την εργασία και
θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε:

Η μητέρα και ο πατέρας πρέπει να έχουν
ακριβώς τις ίδιες ευθύνες στη φροντίδα
των παιδιών

93,4

6,1 0,4

90,3

Οι γυναίκες πρέπει να διευκολύνονται
ώστε να μπορούν και να εργαστούν

9,1

74,2

Η απασχόληση στο σπίτι έχει την ίδια
αξία με την επαγγελματική εργασία

23,9

58,7

Δεν υπάρχουν γυναικεία και αντρικά
επαγγέλματα
Γυναίκες και άντρες έχουν τις ίδιες
ευκαιρίες απασχόλησης

48,7

Οι γυναίκες πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη
έμφαση στην οικογένεια παρά στην
καριέρα

48,6

Η καλύτερη απασχόληση για μια γυναίκα
είναι στο Δημόσιο

47,5

Οι γυναίκες αποφεύγουν να
αναλαμβάνουν υψηλές θέσεις ευθύνης,
λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων

2,3

49

3,6

59,1

2,6

3

68,2

81,3

13,1
0%

0,9

48,9

17,1

Οι γυναίκες δεν είναι τόσο αποδοτικές
και αφοσιωμένες στην εργασία τους όσο
οι άντρες

0,9

50,4

28,9

Οι άντρες είναι πιο ικανοί να παίρνουν
σημαντικές αποφάσεις

1,9

40,4

38,3

Όταν οι δουλειές είναι λίγες, οι άντρες
πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε μια
δουλειά παρά οι γυναίκες

0,7

1,6

1

85,9
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∆ιαφωνώ & Mάλλον διαφωνώ

Συµφωνώ & Mάλλον συµφωνώ

90%

100%

ΔΞ/ΔΑ

3. Πώς ζουν οι Έλληνες
8%

76,1%

των Ελλήνων
δηλώνουν ότι δεν
τρώνε κρέας

δηλώνουν ότι
προσέχουν τη
διατροφή τους

81,4%

62,1%

δηλώνουν ότι
χρησιμοποιούν
πιστωτική ή χρεωστική
κάρτα

δηλώνουν ότι
ασκούνται σωματικά

33,5%

77,2%

42,5%

66,4%

δηλώνουν ότι βλέπουν
τηλεόραση καθημερινά
ή σχεδόν καθημερινά

των νέων ηλικίας 1724 δηλώνουν ότι δεν
βλέπουν τηλεόραση

δηλώνουν ότι
ασχολούνται με τα
social media

18,8%

57,1%

15,9%

δηλώνουν ότι πίνουν
αλκοόλ καθημερινά ή
σχεδόν καθημερινά

δηλώνουν ότι κάνουν
προληπτικές ιατρικές
εξετάσεις κάθε χρόνο

δηλώνουν ότι έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές
σε λογαριασμούς ΔΕΚΟ

δηλώνουν ότι παίρνουν
κάποιο κοινωνικό
επίδομα ή άλλη υλική
βοήθεια από το κράτος
(από 12,1% το 2019)

65,5%

33,6%

8,9%

53,5%

δηλώνουν ότι δεν
έχουν πάρει ποτέ τέτοια
βοήθεια (από 78,7% το
2019)

δηλώνουν ότι δεν
έχουν διαβάσει κανένα
βιβλίο τους τελευταίους
12 μήνες

δηλώνουν ότι έχουν
διαβάσει περισσότερα
από 10 βιβλία

δηλώνουν ότι τους
ενδιαφέρει “πολύ” ή
“αρκετά” η πολιτική

43%

15,7%

των Ελλήνων δηλώνουν ότι έχουν κατοικίδιο

δηλώνουν ότι
τα τελευταία
2 έτη
μπόρεσαν να
αποταμιεύσουν
χρήματα

26,5%

δηλώνουν ότι
καπνίζουν (οι γυναίκες
περισσότερο από τους
άνδρες -και η ηλικία που
καπνίζει περισσότερο
είναι οι 25-39)

14,2% δηλώνουν ότι είναι “σχετικά
άνετοι οικονομικά”

Ωστόσο
ταυτόχρονα,
σε άλλη
ερώτηση:

45,1% δηλώνουν ότι “τα βγάζουν πέρα
αλλά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν”
34,2% δηλώνουν ότι “τα βγάζουν πέρα
με πολύ μεγάλες δυσκολίες”
5,2% δηλώνουν ότι “δεν τα βγάζουν
πέρα”

26,4%

60,1%

δηλώνουν ότι δεν μπόρεσαν να
θερμάνουν επαρκώς την οικία τους
τον χειμώνα του 2022

θερμαίνουν τα σπίτια τους
καίγοντας πετρέλαιο ή φυσικό
αέριο

4. Αξίες & Εμπιστοσύνη
Ποιες αξίες θεωρούμε σημαντικότερες;

34%

Δικαιοσύνη

26,4%

11,5%

Ελευθερία

10,9%

Αλληλεγγύη

Αξιοκρατία

Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρούν ως κάτι “καλό”:

76,2%

την
ανταγωνιστικότητα

70,1%

53,2%

τις
μεταρρυθμίσεις

47,2%

τον
συμβιβασμό

τις
αποκρατικοποιήσεις

Οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ως κάτι “κακό”:

49,5%

56%

τον
συνδικαλισμό

52,9%

τις
τράπεζες

53,2%

τις
πολυεθνικές

το
χρηματιστήριο

Αξίες και ποιότητα ζωής:

47,8%

56,3%

67,6%

72,6%

80%

θεωρούν ότι “δεν
προστατεύονται
τα δικαιώματα
των μειονοτήτων”

θεωρούν ότι
οι πολίτες δεν
απολαμβάνουν
τις ελευθερίες που
χαρακτηρίζουν
μια δημοκρατία

θεωρούν ότι
δεν ζούμε σε
ένα ασφαλές
περιβάλλον

θεωρούν ότι το
δικαστικό μας
σύστημα δεν μας
αντιμετωπίζει
όλους ως ίσους

θεωρούν ότι στη
χώρα μας δεν
αναγνωρίζονται
και δεν
επιβραβεύονται οι
άξιοι

Ιδεολογικές στάσεις:

Η πλειοψηφία των Ελλήνων έχει καλή άποψη για τον
“σοσιαλισμό” (53,2%) και τον “φιλελευθερισμό” (52%).
Για όλες τις άλλες ιδεολογικές στάσεις η πλειοψηφία έχει
αρνητική άποψη

Θεωρούν την
“αριστερά”
καλό πράγμα

Θεωρούν τον
“ριζοσπαστισμό”
καλό πράγμα

Θεωρούν τον
“νεοφιλελευθερισμό”
καλό πράγμα

2015: 52,5%
2022: 32%

2015: 40,5%
2022: 19,6%

2018: 41,1%
2022: 25%

10,1%

Μόνο το
των Ελλήνων θεωρούν ότι
“οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άξιοι εμπιστοσύνης”

