
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ
Εταιρεία: Pulse RC 

Εντολέας: bankingnews.gr

Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική (enhanced C.A.T.I.) με χρήση δομημένου 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

Χρονικό Διάστημα:  8 - 10   Ιανουαρίου  2018

Μέγεθος δείγματος:  1.207 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου

Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδική

Στατιστικό Σφάλμα: Το δειγματοληπτικό σφάλμα, με διάστημα βεβαιό-
τητας 95%, κυμαίνεται εντός του διαστήματος +/- 2.9%

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

www.pulserc.gr



ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΧΟΛΙΟ
Τον προβληματισμό των Ελλήνων πολιτών για την πορεία της οικονομίας της χώρας μας στη νέα χρονιά - αν και με κάποιες 

«αχτίδες» αισιοδοξίας - αποτυπώνει η πρώτη για το 2018 πανελλαδική δημοσκόπηση της Pulse RC για το «bankingnews.gr».

• Οι τέσσερις στους δέκα (42%) ερωτηθέντες εκτιμούν ότι τα πράγματα θα πάνε (λίγο ή πολύ) χειρότερα. Αξιόλογο ποσοστό 
πάντως, δηλώνει πιο αισιόδοξο: ο ένας στους τέσσερις (25%) αναμένει πλέον καλύτερες ημέρες!

• Υπερέχει η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ, στο ερώτημα: «με ποια κυβέρνηση θα λέγατε ότι έχετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για το 
μέλλον σας» (36% έναντι 25%). Τα ποσοστά και των δύο κομμάτων υπερβαίνουν αισθητά τη σημερινή «Πρόθεση Ψήφου» τους…

• Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις για τον τραπεζικό τομέα, υποδεικνύουν ότι προφανώς οι πρόσφατες συζητήσεις για τους 
πλειστηριασμούς και γενικότερα για τις ελληνικές Τράπεζες, έχουν επηρεάσει σημαντικά την κοινή γνώμη: οι τέσσερις στους δέκα 
(41%) έχουν σήμερα «μικρότερη εμπιστοσύνη» σε αυτές, άλλοι τόσοι «ίδια με πριν 2 χρόνια» και μόνο ένας στους δέκα δηλώνει ότι 
η εμπιστοσύνη του έχει μεγαλώσει.

• Η πλειονότητα των συμμετεχόντων (63%) επιλέγει τη «ρύθμιση περισσότερων προβληματικών δανείων» ως αυτό που πρέπει να 
επιδιώξουν περισσότερο οι τράπεζες, έναντι της «χορήγησης περισσότερων νέων δανείων» (22%).

• Πιο μοιρασμένες καταγράφονται οι απαντήσεις στα δύο τελευταία ερωτήματα: στο «αν οι πλειστηριασμοί ακινήτων είναι 
απαραίτητοι για τη βιωσιμότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος» και στη «Δημοτικότητα του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος» - με υπεροχή πάντως των αρνητικών απαντήσεων.

Αντίστοιχη εικόνα, με αυτή της προηγούμενης δημοσιευμένης έρευνας της εταιρείας μας, το Νοέμβριου 2017, αποτυπώνεται 
στους «Πολιτικούς δείκτες»: μικρή βελτίωση (+0,5%) των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, μεγαλύτερη (+1%) του «Κινήματος Αλλαγής» και 
διατήρηση της υπεροχής της Νέας Δημοκρατίας.

Η «γκρίζα ζώνη» της Πρόθεσης Ψήφου (δηλαδή όσοι επέλεξαν Αποχή, Λευκό - Άκυρο, δήλωσαν Αναποφάσιστοι ή δεν απάντησαν) 
παραμένει σε υψηλά και καθοριστικά για τις μελλοντικές εξελίξεις, επίπεδα (21,5%). Σημαντικό τμήμα της (34%) εξακολουθούν να 
αποτελούν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ! Μικρότερα (μονοψήφια) αλλά αξιόλογα ποσοστά προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, τους 
Ανεξάρτητους Έλληνες, το Ποτάμι, το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή.
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* ΑΝΤΑΡΣΥΑ: ~1%, Λαϊκή Ενότητα: ~1%, Πλεύση Ελευθερίας: ~1%, Ελληνική Λύση: ~1%, Άλλα κόμματα λιγότερο από 1% και άλλες απαντήσεις (ΔΓ / ΔΑ / Άλλο κ.λπ.)
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