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ΠΟΛΙΤΙΚΗ∆ημοσκόπηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

EΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΚΟΙ 
ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΝΑ ΕΧΕΤΕ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ

NA NIΩΣΕΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

NA ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ 
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ

NA MΠOΡEΣETE 
NA ΞANAKANETE ΣΧΕ∆ΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

NA ∆ΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ
ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΑΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΟΥΣ ΣΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

NA EXETE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ

%

44,7

50,4

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 11,1

MAΛΛΟΝ ΝΑΙ 33,6

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 26,3

MAΛΛΟΝ ΟΧΙ 24,1

∆.Ξ./∆.Α. 4,9

Θα µπορέσει η χώρα να έρθει 
σε συµφωνία µε τους εταίρους και 
δανειστές για τη διευθέτηση 
του δηµοσίου χρέους;

%

39,1

58,7

ΠΟΛΥ 9,7

ΑΡΚΕΤΑ 29,4

ΛΙΓΟ 39,2

ΚΑΘΟΛΟΥ 19,5

∆.Ξ./∆.Α. 2,2

Με βάση τη σηµερινή οικονοµική 
πραγµατικότητα, πόσο ικανός/δυνατός 
αισθάνεστε ότι θα µπορέσετε 
να διατηρήσετε τη σηµερινή ποιότητα 
ζωής σας και το 2016; 

ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΣ AIΣΘΑΝΕΣΤΕ

ΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΣΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΤΟ 2016

ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΕΜΦΑΣΗ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ 2016

∆ΥΟ ΕΥΧΕΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ 
ΤΟ ΒΡΑ∆Υ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Ποιοι, κατά τη γνώµη σας, είναι οι τοµείς 
στους οποίους θα πρέπει να δώσει έµφαση/
προτεραιότητα η κυβέρνηση το 2016; 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ποια από τα παρακάτω σάς εκφράζει 
περισσότερο όσον αφορά 
την εργασία σας/απασχόλησή σας 
τη νέα χρονιά; 

Ποια θέµατα θα σας απασχολήσουν 
περισσότερο το 2016, ως αποτέλεσµα 
των µέτρων που λαµβάνει η χώρα 
για την αντιµετώπιση της κρίσης; 

ΘΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΩ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ

32,9
ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΩ 
ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ 8,4
EIMAI ANEΡΓΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΒΡΩ
∆ΟΥΛΕΙΑ 12,6
EIMAI ANEΡΓΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΩ
∆ΟΥΛΕΙΑ 6,8
∆ΕΝ ∆ΟΥΛΕΥΩ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΑΝΑΖΗΤΩ
∆ΟΥΛΕΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
(συνταξιούχοι, οικιακά,
σπουδαστές κ.λπ.) 38,5
∆.Ξ./∆.Α.

0,8%

31,3

1,9

%
∆.Ξ./∆.Α.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ

27,2

39,6

∆.Ξ./∆.Α.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

62,5 46,2
ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

38,9 12,1
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΥΝΟΧΗ

36,9 17,9
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

25,5 8,1
Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

20,2 5,9
Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

17,6 3,8
Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

16,6 4,0
TΙΠΟΤΑ

0,1 0,2
∆.Ξ./∆.Α.

0,7 1,8%

ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

MIA AΠΑΝΤΗΣΗ

1,7

1,0

EΣΕΙΣ ΚΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΚΟΙΙ 
ΣΑΣ ΑΝΘΘΡΩΠΟΙ 
ΝΑ Ν ΕΧΕΤΕΕ 
ΤΤΗΝ ΥΓΕΙΑΙΑ ΣΑΣ

NAA NIΩΣΕΕΤΕ ΜΕΓΑΛΥΥΤΕΡΗ
ΑΣΦΦΑΛΕΙΑΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΟΥΡΙΑ
ΓΙΑΑ ΤΟ ΜΕΕΛΛΟΝ

NA ΒΕΛΤΙΩΩΣΕΤΕ
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΕΛΜΑΤΙΚΑΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΝΟΜΙΚΑ ΣΑΑΣ

NA MΠOΡEEΣETE
NA  ΞANAKKANETE ΣΧΕΕ∆ΙΑ
ΓΙΑΑ ΤΟ ΜΕΕΛΛΟΝ

NAA ∆ΙΑΤΗΗΡΗΣΕΤΕ/ΒΕΕΛΤΙΩΣΕΤΕ
ΤΙΙΣ ΣΧΕΣΕΕΙΣ ΣΑΣ
ΜΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΟΥΣ ΣΑΑΣ
ΑΑΝΘΡΩΠΟΟΥΣ

NA EXEXETE ΠΕΡΙΣΣΟΤΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΤΗΗ ∆ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

ΠΟΙ
ΑΠΑ

∆Υ∆ΥΟΟ ΕΥΧΕΣ
ΠΟΥ ΘΑΑ Κ ΚΑΝΑΤΕ
ΤΟ ΒΡΑ∆ΥΥ
ΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΧΡΟΝΙΑΣ
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1,0
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%

86,1

27,2

26,9

18,5

12,6

Κοµβική και 
εκρηκτική 
απογοήτευση

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ δείκτες αισιοδοξί-
ας-απαισιοδοξίας των πολιτών δεί-
χνουν ξεκάθαρα τη θυμωμένη τους 
διάθεση, με το 81,4% να δηλώνει ότι 
τα πράγματα πάνε «κακά» -ποσοστό 
που μας γυρίζει πίσω στον Μάρτιο 
του 2013- το 83% (63%+20%) να πε-
ριμένει ότι τα οικονομικά της χώρας 
θα χειροτερέψουν ή θα μείνουν στά-
σιμα στο επόμενο 12μηνο και το 89% 
(51%+38%) να βλέπει χειροτέρευση 
ή στασιμότητα των προσωπικών του 
οικονομικών στο ίδιο διάστημα. Δι-
χασμένοι είναι επίσης οι Ελληνες πο-
λίτες ως προς το εάν θα μπορέσει η 
χώρα να επιτύχει κάποια διευθέτηση 
του χρέους. 

Οι παραπάνω ανασφάλειες οδη-
γούν το περίπου 60% της κοινής 
γνώμης να αισθάνεται ότι δεν θα 
μπορέσει να διατηρήσει έστω και τη 
σημερινή ποιότητα ζωής, με τους νε-
ότερους (18-34 ετών) να θεωρούν ότι 
«Μπορούν» κατά 54%, αλλά με τους 
μεγαλύτερους (45-64) ότι «Δεν μπο-
ρούν» κατά 66%.

Το δημοψήφισμα του καλοκαι-
ριού συντάραξε τους Ελληνες πολί-
τες και έρχεται πρώτο σε σημαντικό-
τητα γεγονός για το 2015 (29%, και 
44% στους νέους 18-34), ανάμεσα 
σε 40 άλλα συμβάντα. Το πρόσφα-
το δημοψήφισμα ίσως αποτελέσει 
ιστορικά ένα εξαιρετικά κομβικό πο-
λιτικό σημείο, που οριοθετεί εκ νέου 
την πολιτική ψυχοσύνθεση του Ελλη-
να πολίτη.

Το μεγάλο ζητούμενο από την κυ-
βέρνηση για το 2016 είναι η «Ανά-
πτυξη της οικονομίας» γενικά (63%) 
ή κυρίως (46%), με έμφαση στις κρί-
σιμες ηλικίες 45-54 ετών, που οι υπο-
χρεώσεις κορυφώνονται. 

Το 51% «θετικότητα» της εικό-
νας της κυβέρνησης τον Μάιο, σή-
μερα βρίσκεται στο 75% «αρνητικό-
τητα», γεγονός που έχει αντίκτυπο 
και στο εξαιρετικά υψηλό 31% αδιευ-
κρίνιστης ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς 
όμως να εμφανίζονται σημαντικές 
διαρροές προς άλλα κόμματα.

Τέλος, η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση, με τα εσωκομματικά της σε εξέ-
λιξη, δημιουργεί μεν θετικές αντι-
δράσεις (79%) και θετικές αναμονές 
ως εναλλακτική κυβερνητική λύση 
(86%) στο κοινό της, αλλά οφείλει να 
διανύσει ακόμα δρόμο για να πείσει 
ευρύτερα κοινά, μιας και δεν μπορεί 
να καρπωθεί τη συνολική δυσαρέ-
σκεια των πολιτών.

του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟY*

η άποψη *∆ιευθύνοντος 
συµβούλου 
της MRB Hellas

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κατάσταση της χώ-
ρας αλλά και η δική τους προκαλούν ανη-
συχία και προβληµατισµό στους πολίτες 
ενόψει της νέας χρονιάς. Σε ό,τι αφορά 
στη χώρα, είναι σχεδόν µοιρασµένοι όσοι 
πιστεύουν ότι η χώρα θα έρθει σε συµφω-
νία µε τους δανειστές για τη ρύθµιση του 
χρέους. Το 50,4% απαντά ότι δεν θα διευ-
θετηθεί το χρέος, ενώ το 44,7% εκτιµά ότι 
θα υπάρξει ρύθµιση.

Η πορεία της οικονοµίας και η ανάπτυξη 
είναι οι τοµείς στους οποίους υποδεικνύουν 
οι πολίτες ότι πρέπει να δώσει περισσότερη 
έµφαση η κυβέρνηση, ενώ ψηλά στην αξι-
ολόγησή τους είναι η ανάγκη για κοινωνική 
σταθερότητα, αλλά και το µεταναστευτικό.

Σε προσωπικό επίπεδο, οι πολίτες εκτι-
µούν ότι τα νέα µέτρα θα τους απασχολή-
σουν σε τρεις τοµείς: φορολογικό (39,6%), 
εργασιακά (31,3%) και συνταξιοδοτικό 
(27,2%).

Η εργασιακή κατάσταση είναι κάτι που 
απασχολεί αρκετούς από τους ερωτηθέ-
ντες. Το 32,9% εκτιµά ότι «θα διατηρήσει τη 
δουλειά του», ενώ το 8,4% «φοβάται ότι θα 
χάσει τη δουλειά του». Σε ποσοστό 12,6% 
οι ερωτηθέντες είπαν ότι είναι άνεργοι και 

δήλωσαν απαισιόδοξοι πως θα βρουν δου-
λειά. Στον αντίποδα, σε ποσοστό 6,8% οι 
ερωτηθέντες δηλώνουν άνεργοι, αλλά και 
αισιόδοξοι ότι θα βρουν δουλειά.

Η απογοήτευση που καταγράφεται σε 
όλη τη δηµοσκόπηση αναδεικνύεται και 
στην απάντηση για το πόσο δυνατοί αισθά-
νονται οι πολίτες να διατηρήσουν και την 
επόµενη χρονιά τη σηµερινή ποιότητα ζω-
ής τους. Το 58,7% αισθάνεται από λίγο έως 
καθόλου ικανό, ενώ σχεδόν 4 στους 10 νιώ-
θουν πολύ έως αρκετά δυνατοί να διατηρή-
σουν το σηµερινό τους επίπεδο.

Μετά από τόσες αρνητικές σκέψεις σε 
συναισθήµατα, φαντάζει λογική η απάντη-
ση των πολιτών στην ερώτηση για το ποιες 
ευχές θα έκαναν το βράδυ της Πρωτοχρο-
νιάς. Σε ποσοστό 86,1% απαντούν να έχουν 
υγεία οι ίδιοι και οι δικοί τους άνθρωποι, 
το 27,2% θα ευχόταν να νιώσει µεγαλύτε-
ρη ασφάλεια και σιγουριά για το µέλλον, 
το 26,9% να βελτιώσει τα επαγγελµατικά 
και τα οικονοµικά του, το 18,5% να κάνει 
σχέδια για το µέλλον και το 12,6% να βελ-
τιώσει τις σχέσεις του µε τους δικούς του 
ανθρώπους. Αρα, ως κατακλείδα της νέας 
χρονιάς: την υγειά µας να έχουµε!

Ανησυχία για φορολογικό, 
εργασιακά και συνταξιοδοτικό

Προβληµατισµός 
για τις επιπτώσεις 
των νέων µέτρων


