
Φθινόπωρο  2021

Μεγάλη  εξαμηνιαία  Έρευνα
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Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Οκτώβριος 2021

Περιφέρεια Αττικής - 1.407 ενήλικοι



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ

Εταιρεία: Pulse RC

Εντολέας: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) 

Τύπος ερευνών: Τηλεφωνικές (enhanced C.A.T.I., C.A.S.I.) με χρήση 
δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

Γεωγραφική κάλυψη: Περιφέρεια Αττικής

Δείγμα:  Γενικός πληθυσμός,   1.407 ενήλικοι (17 και άνω)

Διάστημα συλλογής στοιχείων:  20 - 22 Οκτωβρίου 2021
Δειγματοληπτικό σφάλμα: Με διάστημα βεβαιότητας 95%, κυμαίνεται 
εντός του διαστήματος +/- 2,6%

Η Pulse RC είναι μέλος της ESOMAR, του συστήματος «Ποιοτικού Ελέγχου Συλλο-
γής Στοιχείων», του Σ.Ε.Δ.Ε.Α., του μητρώου εταιρειών δημοσκοπήσεων του Ε.Σ.Ρ. 
και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας τους.  *  Ενδεικτικά αποτελέσματα (βάσεις 
μικρότερες του 100)

www.pulserc.gr



Συνοπτικός σχολιασμός - πρώτα συμπεράσματα

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα αποτελέσματα προκύπτουν από την μεγάλη εξαμηνιαία διερεύνηση του γενικού
πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής, από την Pulse RC σε συνεργασία και για λογαριασμό του Επαγγελματικού
Επιμελητήριου Αθηνών.

Αναδεικνύονται αξιόλογα ευρήματα και χρήσιμα συμπεράσματα, όσον αφορά την οικονομία και την αγορά, μέσα
από την οπτική των καταναλωτών αλλά και των επιχειρηματιών - επαγγελματιών (παρουσιάζονται χωριστά αφού
το μεγάλο δείγμα επιτρέπει μια αξιόπιστη αντίστοιχη υποανάλυση):

• Η απαισιοδοξία των ερωτηθέντων ενισχύεται ελαφρώς. Τα ποσοστά αισιόδοξων - απαισιόδοξων είναι
ταυτόσημα μεταξύ γενικού πληθυσμού και Επιχειρηματιών / Επαγγελματιών, αν και την περίοδο της
καραντίνας είχαμε συνηθίσει, η διάθεση των αυτοαπασχολούμενων, να είναι πιο απαισιόδοξη – μια πρώτη
ένδειξη ότι στον κόσμο των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία από
πριν, αφού η αγορά λειτουργεί σχεδόν κανονικά ή τουλάχιστον πολύ καλύτερα από την περίοδο της
καραντίνας.

Πράγματι, σε καλύτερη θέση (σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα του Απριλίου) εμφανίζονται οι
αυτοαπασχολούμενοι και στους τρεις τακτικούς και επαναλαμβανόμενους δείκτες οικονομικής «ασφυξίας»:

➢ …το 31% (από 44%) παραμένει με προσωπικές ή οικογενειακές τραπεζικές, φορολογικές ή ασφαλιστικές
υποχρεώσεις που έχει καθυστερήσει την πληρωμή τους (αντιθέτως, τα αντίστοιχα ποσοστά στον γενικό
πληθυσμό είναι 27% από 21%),

➢ …το 31% (από 34%)  συνεχίζει να έχει επαγγελματικές τραπεζικές, φορολογικές ή ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις σε καθυστέρηση,

➢ …το 53% (από 56%) εξακολουθεί να ανησυχεί για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, τους 
επόμενους 6 μήνες



• Αν και αναγνωρίζεται ότι τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους καταναλωτές και

για την επιχειρηματικότητα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, παρ’ όλα αυτά, η ανάγκη συνέχισης

και ενίσχυσής τους προκύπτει επιτακτική. Περισσότεροι από 6 στους 10 απαντούν ότι και οι δύο

πρωτοβουλίες της κυβέρνησης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση (65% και για τα δύο πακέτα

μέτρων), αλλά πάνω από τους μισούς (53% και 52% αντίστοιχα) κρίνουν ότι χρειάζονται κι άλλα!

• Σχεδόν όλοι οι καταναλωτές (82%) - και ακόμα περισσότεροι από τους επιχειρηματίες /

επαγγελματίες (86%) - αξιολογούν τις αυξήσεις στις τιμές που αναμένονται στην αγορά και στα

προϊόντα, ως ένα (αρκετά έως πολύ) μεγάλο πρόβλημα.

• Αντίστοιχη ανησυχία καταγράφεται και για το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις

του στο περιβάλλον, στην οικονομία και σε ανθρώπινες ζωές (το 70% των αυτοαπασχολούμενων, το

76% του γενικού πληθυσμού, το αξιολογούν ως ένα, αρκετά έως πολύ, μεγάλο πρόβλημα)!

• Οι 2 στους 3 (64%) συμφωνούν με την απόφαση της κυβέρνησης να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι

στους εσωτερικούς κλειστούς χώρους των καταστημάτων εστίασης και καφέ. Ελαφρώς πιο χαμηλό

είναι το αντίστοιχο ποσοστό στους επιχειρηματίες / επαγγελματίες: 58%.
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Στοιχεία  δείγματος

(τεκμηριώνουν την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος)
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Ερωτήματα Επικαιρότητας





















Συγκριτική  Παρουσίαση








