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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ:
Βαθμός ανησυχίας – Εκτιμώμενη διάρκεια – Επιπτώσεις στα προσωπικά οικονομικά
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8 στους 10 πολίτες 
δηλώνουν ανήσυχοι

4 στους 10 πολίτες εκτιμούν 
ότι η κρίση θα διαρκέσει 

2-3 χρόνια, ενώ 1 στους 5, 
ότι θα είναι μακροχρόνια

6 στους 10 έχουν 
(ή νομίζουν ότι έχουν) 

επηρεαστεί από την κρίση 
πολύ, ή αρκετά



ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 
Λόγοι ανησυχίας – Έκταση δανεισμού – Δυνατότητες αποπληρωμής
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Οι πολίτες δηλώνουν 
περισσότερο ανήσυχοι 

για τις τιμές, την δουλειά 
και τη σύνταξή τους

1 στα 2 νοικοκυριά έχουν 
πάρει δάνειο και σχεδόν 

1 στα 3 χρησιμοποιεί 
πιστωτικές κάρτες

Σχεδόν τα μισά νοικοκυριά 
αποπληρώνουν με κάποια 

δυσκολία τις κάρτες τους και 
6 στα 10 τις δόσεις των 

δανείων τους



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιπτώσεις – Τομείς που θα πληγούν

www.publicissue.gr Διάγραμμα 5

8 στους 10 πολίτες είναι απολύτως 
πεπεισμένοι ότι η παγκόσμια 

οικονομική κρίση θα έχει επιπτώσεις 
στην ελληνική οικονομία

Οι τομείς που θα πληγούν περισσότερο 
είναι ο τουρισμός, το εμπόριο και οι 

κατασκευές
1 στους 3 θεωρεί ότι όλοι θα πληγούν



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PUBLIC ISSUE
Δείκτης καταναλωτικού κλίματος CCI & Δείκτης προσδοκιών για την ανεργία
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Σε σχέση με τον Οκτώβριο, ο δείκτης
καταναλωτικού κλίματος CCI παρουσίασε το
Νοέμβριο οριακή άνοδο 0,4 μονάδων,
προσεγγίζοντας τις 61,1 μονάδες. Η τιμή του
δείκτη παραμένει για έβδομο συνεχόμενο μήνα
(από το Μάιο του 2008) κάτω από τις 65 μονάδες
και σταθεροποιείται, κατά το τελευταίο δίμηνο
περί την τιμή 60, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα
του μέσου όρου των δώδεκα τελευταίων μηνών
(64)

Στο Οικονομικό Βαρόμετρο Νοεμβρίου
καταγράφεται δραματική πτώση του δείκτη
προσδοκιών για την ανεργία κατά το επόμενο έτος.
Ο σχετικός δείκτης υποχωρεί στις 26,6 μονάδες, από
τις 49,5 τον Οκτώβριο. Η σημερινή τιμή είναι η
χαμηλότερη από το Δεκέμβριο του 2007, ενώ η
υποχώρησή της από τον Ιανουάριο 2008
υπολογίζεται σε 31,7 μονάδες



ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Γνώμη για την κρατικοποίηση – Ωφέλεια από τα μέτρα στήριξης
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Ενισχύεται η άποψη ότι οι τράπεζες 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

πρέπει να κρατικοποιηθούν

6 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι 
από τα μέτρα στήριξης των 28 

δισεκατομμυρίων θα ωφεληθούν 
κυρίως οι τράπεζες



Σχεδόν οι μισοί πολίτες έχουν σήμερα
θετική γνώμη για την ένταξη της Ελλάδας
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση,
στην ΟΝΕ, το 2001

ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΟΝΕ & ΤΟ ΕΥΡΩ
Γνώμη για την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ – Ωφέλεια από τη 
συμμετοχή της στην Ευρωζώνη

www.publicissue.gr Διάγραμμα 8

Στο ερώτημα αν η ελληνική οικονομία έχει
ωφεληθεί, από την ένταξη της Ελλάδας
στο Ευρώ, το 2001, μέχρι σήμερα, οι
απόψεις παραμένουν διχασμένες



ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Δημοψήφισμα για το Ευρώ – Προστασία λόγω του Ευρώ

Εάν γινόταν σήμερα στην Ελλάδα
δημοψήφισμα για το Ευρώ, οι πολίτες θα
ψήφιζαν οριακά υπέρ, δηλαδή, οριακά θα
ήθελαν να παραμείνει η Ελλάδα στη ζώνη
του Ευρώ.
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του Ευρώ.

6 στους 10 πιστεύουν ότι η συμμετοχή της
Ελλάδας στο Ευρώ, μάλλον προστατεύει
σήμερα την ελληνική οικονομία από την
οικονομική κρίση.



ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ
Γνώμη για την κρατική παρέμβαση στην οικονομία και τα όριά 
της
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7 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι για 
την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης, το κράτος μπορεί να κάνει 

πολλά, ή αρκετά πράγματα

9 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι η 
παρέμβαση του κράτους στην 

οικονομία, θα πρέπει να ενισχυθεί



ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΥ
Με βάση τις απόψεις σε εννέα (9) θέματα

•Καθορισμός των μισθών με νόμο
•Νομοθετικός έλεγχος των τιμών
•Μείωση των δημοσίων δαπανών
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•Μείωση των δημοσίων δαπανών
•Χρηματοδότηση για νέες θέσεις
•Ιδιωτικοποιήσεις Τραπεζών και Οργανισμών
•Ενίσχυση των επιχειρήσεων για ανάπτυξη
•Ενίσχυση των προβληματικών επιχειρήσεων
•Μείωση των ωρών εργασίας για δημιουργία 
νέων θέσεων

•Έλεγχος του χρηματιστηρίου

Οικονομικός 
Παρεμβατισμός



ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΥ 
1998-2008
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Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που οι 
κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν για 

την οικονομία. 
(συμφωνούν / διαφωνούν)

Σύγκριση 1998 – 2008
Όσοι συμφωνούν απόλυτα

(Ποσοστά %)



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Καλύτερη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης

Μόνο 1 στους 2 πολίτες
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Μόνο 1 στους 2 πολίτες
εμπιστεύεται τα δύο κόμματα της
διακυβέρνησης, στη διαχείριση
της σημερινής οικονομικής
κρίσης



ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να κυβερνηθεί 
καλύτερα η χώρα; Με αυτοδύναμες-
μονοκομματικές κυβερνήσεις, ή με 

συμμαχικές κυβερνήσεις συνεργασίας 
από δύο, ή περισσότερα κόμματα;

Αν στις επόμενες Βουλευτικές εκλογές, 
όποτε και αν γίνουν, δεν προκύψει 

αυτοδύναμη κυβέρνηση, ποια πιστεύετε 
ότι θα ήταν η καλύτερη λύση για το 

μέλλον του τόπου;


