
15 Realnews www.real.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕρευνα για την «R»

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΘΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΩ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ 
ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

41,7

ΘΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΩ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΜΟΥ

34,7

ΘΑ ΧΑΣΩ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΝ
ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΛΛΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ

10,3

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
∆ΟΥΛΕΙΑΣ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ 
∆ΕΝ ΘΑ ΤΗ ΧΑΣΩ

6,6

ΘΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΩ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΑ ΑΥΞΗΣΩ ΤΙΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΜΟΥ

4,4

ΘΑ ΧΑΣΩ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΩ 
∆ΥΣΚΟΛΑ ΑΛΛΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ

2,1

ΘΑ ΧΑΣΩ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΒΡΩ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΛΛΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ

0,2

Η ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΟΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΤΙΠΟΤΑ
∆ΕΝ ΜΕ ΑΝΗΣΥΧΕΙ

∆.Ξ./∆.Α.

%

TOMEIΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΕΜΦΑΣΗ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ 2019

MEXΡΙ 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

ΟΙ 
ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ,
Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
Η ΣΥΝΟΧΗ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ

%

ΠΟΛΥ3,5

ΑΡΚΕΤΑ26,3

ΛΙΓΟ45,2

ΚΑΘΟΛΟΥ21,5

∆.Ξ./∆.Α.

∆.Ξ./∆.Α.

3,5

ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΣ/∆ΥΝΑΤΟΣ
ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ
Με βάση τη σηµερινή οικονοµική 
πραγµατικότητα, πόσο ικανός/δυνατός 
αισθάνεστε ότι θα µπορέσετε 
να διατηρήσετε τη σηµερινή ποιότητα 
ζωή σας και το 2019; 

EKTIMΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

Ποια από τις παρακάτω φράσεις
σας εκφράζει περισσότερο όσον αφορά 
τις σχέσεις σας µε τη δουλειά σας 
για τους επόµενους 12 µήνες �
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MRB/Realnews

12,6

% ΘΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΩ
ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ

87,4

ΘΑ ΧΑΣΩ
ΤΗΝ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ

ΤΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ»
ΤΟΥ 2019
Ποιο θέµα θα σας απασχολήσει 
περισσότερο ως αποτέλεσµα 
των νέων µέτρων; �
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34,2
20,8

2,2

%

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

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

ΝΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

89,9 28,0

ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ

ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΕΤΕ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

∆.Ξ./∆.Α.

%

MEXΡΙ 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

77,673,9 50,259,9 52,442,0 39,538,7 23,221,5

19,519,8 14,417,7 11,011,9 0,30,1 0,81,2

20172018

1η ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

29,8

66,7

61,4 9,6

81,7 40,4

1,1 1,2

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

50,8 19,7

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

10,0 1,1

42,8

συνέχεια στη σελ. 18 »

 Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ των Ελλήνων για 
τις προοπτικές της οικονοµίας αποτυπώνεται 
και στους τοµείς στους οποίους οι πολίτες ζη-
τούν να δώσει έµφαση η κυβέρνηση. Οπως και 
το 2017 (77,6%), έτσι και το 2018 οι πολίτες σε 
πολύ υψηλό ποσοστό (73,9%) ζητούν να δώ-
σει προτεραιότητα η κυβέρνηση στην ανάπτυ-
ξη και στην πορεία της οικονοµίας. 

Σύµφωνα µε την έρευνα της MRB, ως δεύτερη 
προτεραιότητα θεωρούν οι πολίτες το προσφυ-
γικό (59,9%), και ως τρίτη τις φοροελαφρύνσεις 
στη µεσαία τάξη (42%), όχι όµως µε την ίδια 
βαρύτητα όπως το 2017. Ως προτεραιότητες, 
το προσφυγικό/µεταναστευτικό έχει υποχωρή-
σει κατά 9,7% και οι φοροελαφρύνσεις έπεσαν 
κατά 12,4 ποσοστιαίες µονάδες.  Σε προσωπικό 
επίπεδο, η βελτίωση της οικονοµικής κατάστα-
σης και η ανασφάλεια για το µέλλον εξακολου-
θούν να κυριαρχούν. Στο ερώτηµα ποια ευχή 
θα κάνατε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς για το 
2019, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 89,9% 
να νιώσουν µεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια 
για το µέλλον και σε ποσοστό 81,7% να βελτιώ-
σουν τα οικονοµικά τους. Μάλιστα, η απάντηση 
να βελτιώσουν τα οικονοµικά τους ήταν η πρώ-
τη αναφορά για το 40,4% των ερωτηθέντων, µε 
δεύτερη την ασφάλεια (28%). 

Εχει πάντως ένα ενδιαφέρον ότι η βελτίωση 
της οικονοµικής και επαγγελµατικής κατάστα-
σης είναι πρώτη αναφορά στις ηλικίες 25-34 
(52%), 35-44 (48,1%) και 45-54 (46,1%), ενώ 
στις ηλικίες 55-64 και στους συνταξιούχους (65+) 
η πρώτη αναφορά ήταν να νιώσουν ασφάλεια 
και σιγουριά για το µέλλον. Στον αντίποδα, πρώ-
τη αναφορά για τους νέους από 18 έως 24 ετών 
ήταν να µπορέσουν να ξανακάνουν σχέδια για 
το µέλλον (σε ποσοστό 14,8%). Η απαισιοδοξία, 
όµως, δείχνει να παραµένει το κυρίαρχο συναί-
σθηµα στη χώρα. Στο ερώτηµα πόσο ικανοί αι-
σθάνονται να διατηρήσουν τη σηµερινή ποιό-
τητα της ζωής τους και το 2019, το 66,7% απά-
ντησε «λίγο» και «καθόλου», έναντι του 29,8% 
που απάντησε πως αισθάνεται πολύ και αρκε-
τά ικανό να διατηρήσει τη σηµερινή ποιότητα 
ζωής. Σε σχέση µε το 2017 (27,9%), η βελτίω-
ση είναι πολύ µικρή. Με 68,9% στις απαντήσεις 
«λίγο» και «καθόλου», οι γυναίκες εµφανίζονται 
πιο απαισιόδοξες από τους άνδρες (64,6%). Τη 

µεγαλύτερη ανησυχία, ότι δεν θα διατηρήσουν 
τη σηµερινή ποιότητα της ζωής τους, την έχουν 
οι ηλικίες από 55 έως 54 ετών (70,7%) και οι 
άνω των 65 ετών (75,3%). Οι Αθηναίοι µε 69% 
είναι σαφώς πιο απαισιόδοξοι από τους Θεσ-
σαλονικείς (57,6%). Η πολιτική συµπεριφορά 
φαίνεται επίσης να παίζει έναν ρόλο. Η πλειο-
ψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ (48,6%) 
αισθάνεται πολύ και αρκετά ικανή να διατηρή-
σει τη σηµερινή ποιότητα της ζωής της, ενώ οι 
ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης (αλλά και των 
ΑΝΕΛ) δηλώνουν σε ποσοστά από 68% (Ποτά-
µι) έως 84,6% (Χ.Α.) ότι δεν αισθάνονται ικανοί 
να διατηρήσουν τη σηµερινή ποιότητα της ζωής 
τους. Τα πράγµατα εµφανίζουν µικρή βελτίω-
ση στην αγορά εργασίας, όπου µόνο το 12,6% 
θεωρεί ότι θα χάσει τη δουλειά του µέσα στους 
επόµενους 12 µήνες, σε σύγκριση µε το 14,7% 
τον Ιούνιο του 2018. Πάντως, από αυτούς που 
εκτιµούν πως θα διατηρήσουν τη δουλειά τους 
(87,4%), το 41,7% εκτιµά πως θα υποχρεωθεί σε 
µικρότερες απολαβές και το 6,6% πως θα υπάρ-
ξει κίνδυνος απώλειας της εργασίας. 

Η προοπτική της µετανάστευσης παραµένει 
µια ελκυστική επιλογή για µια σηµαντική µερίδα 
του πληθυσµού (29,5%), αν και έχει υποχωρή-
σει σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2018 (34,6%). 
Η ηλικία, πάντως, παίζει τον πιο σηµαντικό ρό-
λο. Στο ερώτηµα «αν σας δινόταν η ευκαιρία να 
φύγετε από τη χώρα, θα το κάνατε;», «σίγου-
ρα» και «µάλλον ναι» απαντούν οι νέοι 18-24 
ετών σε ποσοστό 65,8%, οι 25 έως 34 ετών σε 
ποσοστό 41,6% και οι 35 έως 44 ετών σε πο-
σοστό 36,8%. Στον αντίποδα, το 91,4% των 65 
και άνω και το 79,3% των 55 έως 54 ετών απα-
ντούν «µάλλον» και «σίγουρα όχι». 

Οι Ελληνες φαίνεται να πιστεύουν ότι τα ερ-
γασιακά θέµατα θα τους απασχολήσουν πε-
ρισσότερο την επόµενη χρονιά, ως αποτέλε-
σµα των µέτρων που λαµβάνει η χώρα για την 
αντιµετώπιση της κρίσης. Το 42,8% εκτιµά ότι 
αυτά θα απασχολήσουν περισσότερο, έναντι 
του 34,2% που απαντά τα φορολογικά και του 
20,8% που απαντά τα συνταξιοδοτικά. Και εδώ 
υπάρχει πάντως πολιτική διαφοροποίηση, αφού 
τα εργασιακά είναι το σηµαντικότερο θέµα για 
τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (47,4%), ενώ για 
εκείνους της Ν.∆. είναι τα φορολογικά (39,8%).

Οι προτεραιότητες των πολιτών για το 2019
και τι λένε για τις προοπτικές της οικονομίας

Ζητούν ανάπτυξη και 
ασφάλεια για το µέλλον


