Εθνική Έρευνα
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Κλίμακες μέτρησης στάσεων και αντιλήψεων απέναντι
στο φαινόμενο της διαφθοράς
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Διάγραμμα 1

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8)
Μέλος ESOMAR, WAPOR, ΣΕΔΕΑ / ΠΕΣΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Ποσοτική έρευνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων
και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Γενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου

ΔΕΙΓΜΑ:

Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 6.105 άτομα. Υλοποιήθηκε σε έξι μηνιαία
κύματα, ως εξής: Ιούλιος 1.009 άτομα, Αύγουστος 1.016 άτομα, Σεπτέμβριος 1.021
άτομα, Οκτώβριος 1.021 άτομα, Νοέμβριος 1.020 άτομα και Δεκέμβριος 1.018
άτομα.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Ιούλιος 2008 – Δεκέμβριος 2008

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας

ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Για τα αποτελέσματα της έρευνας και σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το τυπικό
σφάλμα υπολογίζεται σε +/- 1,3%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ:

Εργάστηκαν 58 ερευνητές και 4 επόπτες

Διάγραμμα 2

Διάγραμμα 3

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με ποια από τις παρακάτω απόψεις συμφωνείτε περισσότερο;
Α) «Η Ελλάδα είναι μια χώρα, στην οποία πάντα θα υπάρχει διαφθορά»
Β) «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια χώρα χωρίς διαφθορά»

Ν = 6.105 άτομα

32

Σίγουρα συμφωνούν με την Α

11

Μάλλον συμφωνούν με την Α
Ούτε Α / Ούτε Β

3
19

Μάλλον συμφωνούν με την Β

33

Σίγουρα συμφωνούν με την Β
ΔΓ/ΔΑ

2
Διάγραμμα 4

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με ποια από τις παρακάτω απόψεις συμφωνείτε περισσότερο;
Α) «Η Ελλάδα είναι μια χώρα, στην οποία πάντα θα υπάρχει διαφθορά»
Β) «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια χώρα χωρίς διαφθορά»

Ν = 6.105 άτομα
ΔΓ/ΔΑ
2%

Συμφωνούν με
την Α
43%

Συμφωνούν με
την Β
52%

Ούτε Α / Ούτε Β
3%
Διάγραμμα 5

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συμφωνείτε, ή διαφωνείτε με την άποψη ότι «υπάρχει πολύ διαφθορά στην ελληνική
κοινωνία»;

Ν = 3.060 άτομα

84

Σίγουρα συμφωνούν

7

Μάλλον συμφωνούν
Ούτε / Ούτε

3

Μάλλον διαφωνούν

2

Σίγουρα διαφωνούν

3

ΔΓ/ΔΑ

1
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ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συμφωνείτε, ή διαφωνείτε με την άποψη ότι «υπάρχει πολύ διαφθορά στην ελληνική
κοινωνία»;

Ν = 3.060 άτομα

ΔΓ/ΔΑ
1%
Σίγουρα
συμφωνούν
91%

Σίγουρα
διαφωνούν
5%
Ούτε / Ούτε
3%
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Διάγραμμα 8

ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Τα παρακάτω συνηθισμένα πράγματα που μπορεί να κάνουμε όλοι μας τα θεωρείτε πράξη
διαφθοράς, ή όχι;
Ν = 3.045 άτομα
Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα για να
περάσουμε στις εξετάσεις για την άδεια οδήγησης

91

5 121

Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε
εφοριακό για να τακτοποιηθούν τα χρέη μας

90

4 2 31

Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε
αστυνομικό για να μη μας δώσει κλήση

89

6 2 21

Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε
υπάλληλο της πολεοδομίας για να εκδόσουμε
οικοδομική άδεια

89

5 1211

Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε ΚΤΕΟ
για να περάσουν τα αυτοκίνητό μας

86

Να βάλουμε μέσο για να προσληφθεί κάποιος
συγγενής

74

Να δώσουμε παραπάνω χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα
στο γιατρό για να μας προσέξει καλύτερα

69

Να βάλουμε μέσο, για να πάρει κάποιος συγγενής
καλύτερη μετάθεση στο στρατό

Σίγουρα ναι

Μάλλον ναι

7 2 211

65
Μάλλον όχι
Διάγραμμα 9

Σίγουρα όχι

12
12
13
Εξαρτάται

5

7 11

6

9

8

10 21
ΔΓ/ΔΑ

41

ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Τα παρακάτω συνηθισμένα πράγματα που μπορεί να κάνουμε όλοι μας τα θεωρείτε πράξη
διαφθοράς, ή όχι;
Ν = 3.045 άτομα
Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα για να
περάσουμε στις εξετάσεις για την άδεια οδήγησης

96

31

Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε
εφοριακό για να τακτοποιηθούν τα χρέη μας

95

41

Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε
αστυνομικό για να μη μας δώσει κλήση

95

41

Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε
υπάλληλο της πολεοδομίας για να εκδόσουμε
οικοδομική άδεια

95

3 11

93

5 11

Να δώσουμε χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα σε ΚΤΕΟ
για να περάσουν τα αυτοκίνητό μας
Να βάλουμε μέσο για να προσληφθεί κάποιος
συγγενής

85

12

11

Να δώσουμε παραπάνω χρήματα, ή άλλο αντάλλαγμα
στο γιατρό για να μας προσέξει καλύτερα

80

15

41

Να βάλουμε μέσο, για να πάρει κάποιος συγγενής
καλύτερη μετάθεση στο στρατό

79

18

21

Ναι
Διάγραμμα 10

Όχι

Εξαρτάται

ΔΓ/ΔΑ

Διάγραμμα 11

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΧΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συμφωνείτε, ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις που ορισμένοι
υποστηρίζουν;
Ν = 3.060 άτομα
Αν είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, τότε
δεν πειράζει να δώσουμε και κανένα
φακελάκι

7 5 6 5

76

1

Δεν χρειάζεται να υπακούμε στους νόμους
όταν δεν μας βλέπει κανείς

4 23 4

86

1

Εάν δεν βλάπτονται τα προσωπικά μου
συμφέροντα, δεν θα με ενοχλούσαν οι
μίζες ή τα φακελάκια, ακόμα και αν
γίνονταν μπροστά στα μάτια μου

4 23 4

86

1

Σίγουρα συμφωνούν

Μάλλον συμφώνουν

Ούτε / Ούτε

Μάλλον διαφωνούν
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Σίγουρα διαφωνούν

ΔΓ/ΔΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΧΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συμφωνείτε, ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις που ορισμένοι
υποστηρίζουν;
Ν = 3.060 άτομα
Αν είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, τότε
δεν πειράζει να δώσουμε και κανένα
φακελάκι

12

6

81

1

Εάν δεν βλάπτονται τα προσωπικά μου
συμφέροντα, δεν θα με ενοχλούσαν οι
μίζες ή τα φακελάκια, ακόμα και αν
γίνονταν μπροστά στα μάτια μου

7 3

89

1

Δεν χρειάζεται να υπακούμε στους νόμους
όταν δεν μας βλέπει κανείς

6 3

90

1

Σίγουρα συμφωνούν
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Ούτε / Ούτε

Σίγουρα διαφωνούν

ΔΓ/ΔΑ

Διάγραμμα 14

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Πόσο αποτελεσματικά θεωρείτε τα παρακάτω μέτρα που μπορούν να
εφαρμοστούν για να μειωθεί η διαφθορά στη χώρα μας;
Ν = 3.060 άτομα
Να εφαρμόζονται οι νόμοι γρήγορα και για όλους, χωρίς
εξαιρέσεις

79

Να τιμωρούνται αυστηρά όσοι πιάνονται να παίρνουν μίζες,
ή φακελάκια

74

Να τιμωρούνται αυστηρά όσοι πιάνονται να δίνουν μίζες, ή
φακελάκια

23

42

Να γίνονται μαθήματα για την καταπολέμηση της
διαφθοράς στα σχολεία

39

34
15

Αρκετά αποτελεσματικό

10

37

37

Να γίνουν ενημερωτικές εκστρατείες κατά της διαφθοράς

11

34

46

Να καθιερωθεί ένας κώδικας επαφής και συμπεριφοράς
απέναντι στους πολίτες, για τους δημοσίους υπαλλήλους

Πολύ αποτελεσματικό

25

47

Να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των δικαστών

20

Όχι και τόσο αποτελεσματικό
Διάγραμμα 15

3 21
9

3

9

6 4

13

9

11

6 4

13

35
22

211

20

53

Να εφαρμόζεται πραγματικά το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για τους
δημοσίους υπαλλήλους

Το κράτος να επεμβαίνει λιγότερο στην οικονομία

18

16
29
Καθόλου αποτελεσματικό

9 2
11

3

13
ΔΓ/ΔΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Πόσο αποτελεσματικά θεωρείτε τα παρακάτω μέτρα που μπορούν να
εφαρμοστούν για να μειωθεί η διαφθορά στη χώρα μας;
Ν = 3.060 άτομα
Να εφαρμόζονται οι νόμοι γρήγορα και για όλους, χωρίς
εξαιρέσεις
Να τιμωρούνται αυστηρά όσοι πιάνονται να παίρνουν
μίζες, ή φακελάκια

97

31

94

51

Να εφαρμόζεται πραγματικά το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για τους
δημοσίους υπαλλήλους

81

16

4

Να καθιερωθεί ένας κώδικας επαφής και συμπεριφοράς
απέναντι στους πολίτες, για τους δημοσίους υπαλλήλους

79

17

4

Να τιμωρούνται αυστηρά όσοι πιάνονται να δίνουν
μίζες, ή φακελάκια

77

20

3

Να γίνονται μαθήματα για την καταπολέμηση της
διαφθοράς στα σχολεία

75

22

2

Να γίνουν ενημερωτικές εκστρατείες κατά της
διαφθοράς

70

Να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των δικαστών

69

Το κράτος να επεμβαίνει λιγότερο στην οικονομία

37
Αποτελεσματικό
Διάγραμμα 16

28
22
50
Μη αποτελεσματικό

3
9
13
ΔΓ/ΔΑ

