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Η ταυτότητα 
της Έρευνας   

 
 Online Ποσοτική Πανελλαδική Έρευνα (CAWI)  

 Μέσω ΥouGov panel  

 Άντρες και Γυναίκες, 18-74 χρόνων (εκτίμηση ΕΣΥΕ 7.359.000 άτομα) 

 Δείγμα: 1002  άτομα 

 Διεξαγωγή: 21-31 Δεκεμβρίου 2021 

 H Focus Bari είναι ο Affiliate Partner της YouGov για την Ελλάδα 
(https://www.focusbari.gr/yougov/συνεργασία-με-yougov) 
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•Jupiter is a gas 
giant and the 
biggest planet 
in our Solar 
System. It’s the 
fourth-
brightest object 

Σύγκριση  

2020-21-22  

  

Επαγγελματική 

κατάσταση   

Οικονομική 

Κατάσταση 

Εξετάσαμε:  



Οι 3 στους 5  
Έλληνες δηλώνουν 
ίδια επαγγελματική 
κατάσταση σε 
σχέση με δύο 
χρόνια πριν  

% 

Καλύτερη     Ίδια κατάσταση  Χειρότερη    
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Καλύτερη    Ίδια κατάσταση  

Σε σχέση με αντίστοιχη έρευνα στον ένα χρόνο covid, οι Έλληνες 

που τα επαγγελματικά τους χειροτέρεψαν λόγω covid μειώνονται 

ενώ αυξάνονται εκείνοι που επαγγελματικά έχουν βελτιωθεί 

Χειρότερη   

% 



Όσοι κατάφεραν να βελτιώσουν την  επαγγελματική τους 

κατάσταση σε σχέση με δύο χρόνια πριν είναι γιατί:  

% 

53 

35 

22 

Δημιούργησα νέους τρόπους απασχόλησης/ 
αξιοποίησα ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν 

Απέκτησα καινούργιες δεξιότητες που 
επιτρέπουν να αξιοποιήσω περισσότερο το 

επάγγελμά μου 

Αξιοποιώ καλύτερα τον εργασιακό μου χρόνο 
λόγω εργασίας από απόσταση 



Για όσους η επαγγελματική κατάσταση είναι χειρότερη 

σήμερα σε σχέση με δύο χρόνια πριν, είναι γιατί:  

% 

35 

24 

16 

15 

11 

Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχουν περιοριστεί οι 
δουλειές μου λόγω πανδημίας   

Είμαι σε αναστολή/υπολειτουργώ/υποαπασχολούμαι 

Είμαι άνεργος/χωρίς απασχόληση η επιχείρηση που 
εργαζόμουν παραμένει κλειστή/μείωσε προσωπικό 

Είμαι επιχειρηματίας η επιχείρησή μου έμεινε κλειστή 
πολλούς μήνες/είχε μεγάλη πτώση τζίρου  

Η επιχείρηση που εργαζόμουν έκλεισε οριστικά  



Πώς διαμορφώνεται σήμερα η οικονομική κατάσταση των 

Ελλήνων σε σύγκριση με πριν δύο χρόνια, προτού 

ξεκινήσουν τα lockdowns και οι συνθήκες της πανδημίας;  



Ως προς τα 
οικονομικά τους, 
μετά από δύο 
χρόνια πανδημίας,  
ένας στους δύο 
Έλληνες δηλώνουν 
ίδια κατάσταση, 
αλλά σχεδόν δύο 
στους πέντε 
χειρότερη! 

% 

Καλύτερη     Ίδια κατάσταση  Χειρότερη    

13 

49 

38 



 
Η δημογραφική 
ομάδα με την 
χειρότερη οικονομική 
κατάσταση μετά από 
δύο χρόνια covid  
είναι το ηλικιακό 
γκρουπ 45-54  
χρόνων, σε 
αντίθεση με τις 
νεαρές ηλικίες 

Καλύτερα 

οικονομικά  

  

 Ίδια 
Χειρότερα 

οικονομικά 

% 
38 

38 

26 

38 

36 

48 

37 

38 

34 

39 

47 

50 

53 

42 

49 

43 

52 

46 

55 

50 

15 

12 

21 

20 

15 

9 

11 

16 

11 

11 

Άντρες 

Γυναίκες 

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Αττική 

Θεσσαλονίκη  

Περιφέρεια  



10 

54 

36 

13 
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Καλύτερη    Ίδια κατάσταση  

Σε σχέση με αντίστοιχη έρευνα στον ένα χρόνο covid, τόσο οι 

Έλληνες που τα οικονομικά τους βελτιώθηκαν λόγω covid, όσο και 

εκείνων που χειροτέρεψαν κατά την πανδημία, αυξάνονται οριακά 

Χειρότερη   

% 



Όσοι κατάφεραν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους σε 

σχέση με δύο χρόνια πριν είναι γιατί:  

% 

41 

32 

31 

12 

Μείωσα τα έξοδά μου  

Αύξησα τα έσοδά μου αξιοποιώντας  πηγές 
εσόδων που δεν είχα αξιοποιήσει πριν  

Δημιούργησα νέες πηγές εσόδων  

Έκανα οικονομία / καλύτερη διαχείριση  

% 



Για όσους η οικονομική κατάσταση είναι χειρότερη σήμερα 

σε σχέση με δύο χρόνια πριν, είναι γιατί:  

% 

55 

28 

27 

21 

Μειώθηκαν τα έσοδά μου  

Αυξήθηκαν/έμειναν ίδια τα έξοδά μου (ενώ 
μειώθηκαν τα έσοδα) 

Προέκυψαν έκτακτα έξοδα/δαπάνες 

Χρειάστηκε να βοηθήσω άλλα μέλη της 
οικογένειας  
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Thank you! 


