Αποτελέσµατα
ερωτηµατολογίου
1ου Προσυνεδρίου

Φύλο
Άνδρες , 77,4%
Γυναίκες, 22,6%

Ηλικία

17.844

συµµετέχοντες
στο ερωτηµατολόγιο

Απασχόληση
13,7% , έως 34
24,1% , 35-44
30,9% , 45-54
20,1% , 55-64
11,2% , 65+

24,8%
21,9%
21,3%
7,0%
16,9%
8,1%

Έλέυθεροι επαγγελµατίες
Ιδιωτικοί υπάλληλοι
∆ηµόσιοι υπάλληλοι
Άνεργοι
Συνταξιούχοι
Άλλο (µαθητές/φοιτητές,
οικιακά κ.α.)

Ξεκάθαρη προτίµηση προς τις
επενδύσεις για δηµιουργία θέσεων εργασίας

79,7%

Μια πολιτική προσέλκυσης
ιδιωτικών επενδύσεων

Μια προστατευτική πολιτική
για την αγορά εργασίας

Ε1.

20,3%

Αν, θεωρητικά, έπρεπε να επιλέξετε µόνο µία µεταξύ των ακόλουθων
πολιτικών δράσεων, ποια θα διαλέγατε;

Ξεκάθαρη προτίµηση προς τις επενδύσεις
από όλες τις κοινωνικές οµάδες
Μια πολιτική προσέλκυσης
ιδιωτικών επενδύσεων
Μια προστατευτική πολιτική
για την αγορά εργασίας
Έως 34
35-44

72,5%
79,3%

20,3%

27,5%

Έλεύθεροι επαγγελµατίες

89,2%

10,8%

20,7%

Ιδιωτικοί υπάλληλοι

76,9%

23,1%

∆ηµόσιοι υπάλληλοι

75,5%

24,5%

Άνεργοι

70,2%

29,8%

Συνταξιούχοι

89,6%

10,4%

Άλλο (µαθητές/φοιτητές, οικιακά κ.α.)

77,2%

22,8%

45-54

81,7%

18,3%

55-64

86,9%

13,1%

65+

91,9%

8,1%

Ε1.

79,7%

Αν, θεωρητικά, έπρεπε να επιλέξετε µόνο µία µεταξύ των ακόλουθων
πολιτικών δράσεων, ποια θα διαλέγατε;

Φιλικό πλαίσιο προς τις επιχειρήσεις
µε παράλληλη τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας

Να υιοθετήσει ένα φιλικό πλαίσιο για την
επιχειρηµατικότητα, για να δηµιουργηθούν νέες δουλειές
Να ελέγξει αποτελεσµατικά τη "µαύρη" εργασία

Να δώσει κίνητρα µόνο στις µικρές επιχειρήσεις, γιατί µόνο
από αυτές µπορούν να δηµιουργηθούν νέες δουλειές
Να δώσει έµφαση στις δηµόσιες επενδύσεις, προκειµένου το
κράτος να συµβάλλει στην αντιµετώπιση της ανεργίας
Να επαναφέρει τις συλλογικές συµβάσεις στο σηµείο, που
ήταν πριν το µνηµόνιο

Ε2.

Ποια θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα της επόµενης κυβέρνησης;
(µέχρι δύο επιλογές)

Υπάρχουν πιο αποτελεσµατικές πολιτικές από τα
επιδόµατα για τη στήριξη των ανέργων

Ε3.

66,9%

Ειδικά κίνητρα για πρόσληψη ανέργων, µε επιδότηση µέρους του
µισθού και των εργοδοτικών εισφορών

61,2%

Συµµετοχή σε στοχευµένα προγράµµατα κατάρτισης και απόκτησης
νέων δεξιοτήτων, µε βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

32,4%

Προγράµµατα επιδοτούµενης απασχόλησης, για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα, στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα

16,0%

Παροχή εξατοµικευµένων συµβουλών για την αναζήτηση και
εύρεση εργασίας

9,3%

Ένα πιο αποτελεσµατικό σύστηµα επιδοµάτων ανεργίας

Ποια, κατά τη γνώµη σας, αποτελεί προτεραιότητα για τη στήριξη των ανέργων (στο διάστηµα, κατά το
οποίο βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας); (µέχρι 2 επιλογές)

Τα φορολογικά βάρη η σηµαντικότερη απειλή για
την αγορά εργασίας
Η υψηλή φορολογία των επιχειρήσεων και του
εισοδήµατος

51,2%

Η κρίση και η πτώση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας

24,1%

Οι υψηλές εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές
για την εργασία

15,5%

Η απαξίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, λόγω των
τεχνολογικών εξελίξεων

3,7%

Η εργατική νοµοθεσία, που παραµένει ανεφάρµοστη

3,4%

Ο ανταγωνισµός από το εξωτερικό

2,1%

Ε5.

Ποια από τις παρακάτω επιλογές θεωρείτε τη µεγαλύτερη απειλή, για τη
διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας;

Κλειδί η µείωση της φορολογίας για τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας
Φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, που δηµιουργούν νέες
θέσεις εργασίας

67,3%

Βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος, ώστε να αυξηθεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα και να δηµιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας

59,3%

Ελαφρύνσεις στις εργοδοτικές εισφορές, µε στόχο την
αύξηση των προσλήψεων

33,2%

Παροχή χαµηλότοκων δανείων και χρηµατοδότησης σε
επιχειρήσεις µε ρήτρα δηµιουργίας θέσεων εργασίας

23,0%

Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, που θα διευκολύνουν την
πρόσληψη περισσότερων εργαζοµένων

8,7%

Ε4.

Ποια, κατά τη γνώµη σας, αποτελεί προτεραιότητα, ώστε οι ελληνικές
επιχειρήσεις να δηµιουργούν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας;
(µέχρι 2 επιλογές)

Επαγγελµατική εξέλιξη αναζητούν οι
περισσότεροι εργαζόµενοι *
9,3%
9,9%

56,3%

Στην ίδια θέση και στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον, εφ’όσον
υπάρχουν προοπτικές εξέλιξής µου
Σε µια θέση εργασίας σε διαφορετικό αντικείµενο, ακόµα και µε
καταβολή χρόνου και προσπάθειας για προσαρµογή, εάν
µπορούσα να βελτιώσω τις απολαβές µου
Στην ίδια θέση και στο ίδιο εργασιακό αντικείµενο, ακόµα και µε
χαµηλότερες απολαβές
Μια καλύτερα αµειβόµενη θέση εργασίας, ακόµα και λιγότερο
σταθερή

24,5%
Ε7.

Ποια από τις παρακάτω επιλογές, σε σχέση µε το πώς βλέπετε τον εαυτό σας
σε διάστηµα 1-2 ετών, σας εκφράζει περισσότερο;
( * Η ερώτηση απευθύνθηκε µόνο στους εργαζόµενους)

Οι εργαζόµενοι* θέλουν να αποφασίζουν
από µόνοι τους για το µέλλον τους
2,7%
13,7%
67,7%
Από εσάς το ίδιο, σε συννενόηση µε τη διοίκηση της εταιρείας
Από ένα εργατικό σωµατείο, πολιτικού χαρακτήρα,
που θα διαπραγµατευθεί σε κλαδικό και εθνικό επίπεδο
Από τους εκλεγµένους εκπροσώπους των εργαζοµένων,
σε επίπεδο επιχείρησης
Από ένα εργατικό σωµατείο, πολιτικού χαρακτήρα,
που θα διαπραγµατεύεται σε κλαδικό επίπεδο

15,9%

Ε8.

Θα προτιµούσατε οι όροι της εργασίας σας να διαµορφώνονται:
( * Η ερώτηση απευθύνθηκε µόνο στους εργαζόµενους)

Η δηµιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό
τοµέα πρώτη προτεραιότητα για τους πολίτες
47,7%

15,0%

Στήριξη ιδιωτικού
τοµέα για
δηµιουργία
θέσεων εργασίας

Στήριξη
εκπαιδευτικού
συστήµατος και
φορέων
εκπαίδευσης/
κατάρτησης

Ε9.

14,5%

Στήριξη
ζευγαριών για τη
δηµιουργία
οικογένειας

13,9%

Στήριξη Εθνικού
Συστήµατος
Υγείας

5,2%

3,7%

Στήριξη ανέργων

Στήριξη
συνταξιοδοτικού
συστήµατος

Εάν η Πολιτεία µπορούσε να χρηµατοδοτήσει µόνο µία από τις παρακάτω
πολιτικές, ποια θεωρείτε προτεραιότητα;

Η δηµιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα
πρώτη προτεραιότητα για όλους τους πολίτες
Στήριξη ιδιωτικού τοµέα για δηµιουργία θέσεων εργασίας

Στήριξη εκπαιδευτικού συστήµατος και φορέων
εκπαίδευσης/κατάρτησης
Στήριξη ζευγαριών για τη δηµιουργία οικογένειας

Άνεργοι

∆ηµόσιοι
Υπάλληλοι

Ε9.

Ιδιωτικοί
Υπάλληλοι

Στήριξη Εθνικού Συστήµατος Υγείας
Στήριξη ανέργων
Στήριξη συνταξιοδοτικού συστήµατος

Ελεύθεροι
επαγγελµατίες

Συνταξιούχοι

Άλλο
(µαθητές,
φοιτητές κ.α.)

Εάν η Πολιτεία µπορούσε να χρηµατοδοτήσει µόνο µία από τις παρακάτω
πολιτικές, ποια θεωρείτε προτεραιότητα;

