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1

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΡΔΤΝΩΝ

1.1 ΣΟΥΟ ΣΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ
Πθνπφο ησλ εξεπλψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Δηήζηεο
Δθζέζεηο γηα ηα έηε 2011, 2012 κε ζέκα “Ζ θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ησλ ΚΚΔ ζηελ
Διιάδα”» είλαη λα απνηππσζνχλ θαη αλαιπζνχλ νη δηαρξνληθέο εμειίμεηο ησλ πιένλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
ζηε ρψξα καο έηζη φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ζηελ επξχηεξε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή
νινθιήξσζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο
νηθνλνκίαο.
Δηδηθφηεξα ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη κέζα απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ:


λα απνηππψζεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ράξηε ηεο ρψξαο κε ηε ρσξνηαμηθή, ηνκεαθή,
θιαδηθή δηάξζξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα
θαζψο

θαη

ηε

δηάξζξσζε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

κε

φξνπο

δηθηπψζεσλ

(clustering) θαη πφισλ θαηλνηνκίαο,


λα

παξνπζηάζεη

ηα

πνζνηηθά

κεγέζε

θαη

πνηνηηθά

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ, ελδεηθηηθά, πεξηιακβάλνληαη απαζρφιεζε, λνκηθή κνξθή, πξνζηηζέκελε
αμία, εμαγσγέο, αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρξήζε ηερλνινγηψλ,
ελζσκάησζε θαηλνηνκηψλ, επίπεδν θαηάξηηζεο, απφθηεζε θαη ρξήζε δεμηνηήησλ
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,


λα εληνπίζεη, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηηο ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο ζηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ,



λα παξνπζηάζεη ηε δνκή, ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζεζκηθνχ θαη
ξπζκηζηηθνχ

πεξηβάιινληνο,

εληφο

ηνπ

νπνίνπ

αζθείηαη

ε

επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηφηεηα, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ επξσπατθή θαη δηεζλή αγνξά


λα εληνπίζεη ηα ηδηαίηεξα θαη θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο δξάζεο θαη
ιεηηνπξγηάο

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο θαη λα πξνθξίλεη

θαηεπζχλζεηο ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ,


λα

δηεξεπλήζεη

ηηο

πξννπηηθέο,

ηηο

δπλαηφηεηεο

θαη

ηα

αληαγσληζηηθά

πιενλεθηήκαηα ησλ δπλακηθψλ ηνκέσλ, θιάδσλ θαζψο θαη δηθηχσλ θαη πφισλ
θαηλνηνκίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη λα πξνηείλεη ηαθηηθέο
θαη ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο


λα θαηαιήμεη ζε νπζηαζηηθά θαη ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο
πνιηηηθήο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη άζθεζε δξάζεσλ θαη κέηξσλ ζηήξημεο ησλ
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κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο εζληθήο θαη
επξσπατθήο πνιηηηθήο.
Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ 2011 θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεμαρζεί έξεπλα
ηφζν γηα ηελ ζπγθέληξσζε δεπηεξνγελψλ φζν θαη πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Ζ επεμεξγαζία
ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ελψ ζα εθπνλνχληαη παξάιιεια νη πξψηεο
ελφηεηεο ηεο έθζεζεο. Νη πιεξνθνξία πνπ ζα ζπιιερζεί ζα ηξνθνδνηήζεη φια ηα
θεθάιαηα ηεο έθζεζεο θαη ζα απνηειέζεη θξίζηκν παξάγνληα θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ
θιαδηθψλ κειεηψλ. Πηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία
πινπνίεζεο ησλ εξεπλψλ, ησλ θιαδηθψλ κειεηψλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο
ηνπο.

1.2 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ ΈΡΔΤΝΑ (DESK RESEARCH)
Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δηαλχεη

ηε δπζρεξέζηεξε πεξίνδν ζηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή ηεο

ηζηνξία. Ζ θξίζε πνπ εθδειψζεθε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαηά ην 2009 νδήγεζε ζηελ
ελεξγνπνίεζε – ηνλ Κάην ηνπ 2010 – ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
απφ ηα θξάηε κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν (ΓΛΡ) θαη ζηελ
θαηάξηηζε θνηλνχ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Διιεληθή Θπβέξλεζε, ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ
Ρακείν.
Νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο δηακνξθψλνπλ έλα ηδηαίηεξα δπζρεξέο πεξηβάιινλ γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ε παξνπζίαζε ηνπο πξέπεη
λα απνηειεί ην ππφβαζξν γηα ηελ αλάιπζε θάζε θιαδηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη φιν ζρεδφλ ην θάζκα ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Δθδειψλεηαη κε κία ζεηξά απφ δπζκελείο ζπλζήθεο φπσο πηψζε ηεο
δήηεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πίεζε γηα ρακειφηεξεο ηηκέο θαη κεγαιχηεξε
πίζησζε, ελψ παξνπζηάδνληαη έληνλα πξνβιήκαηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ αιιά θαη
εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ κε παξάιιειε πξνβιεκαηηθή θαη ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο
ηξάπεδεο.
Θάησ απφ ηηο παξνχζεο δπζκελείο ζπλζήθεο αλαθχπηνπλ κία ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ αλ
αγλνεζνχλ ππάξρεη θίλδπλνο λα αιινησζεί ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο απφ κηα κεραληζηηθή θαη

επηθαλεηαθή αλάιπζε ησλ

νηθνλνκηθψλ ηεο απνηειεζκάησλ.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηνπο
παξαθάησ ηνκείο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ:


Εεηήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο εκπνξηθήο πίζησζεο ζε
εηαηξηθνχο πειάηεο. Νη θπξηφηεξνη ζπληειεζηέο ηεο αιπζίδαο αμίαο ησλ πξντφλησλ
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θαη ππεξεζηψλ (value chain) είλαη νη πξνκεζεπηέο, παξαγσγνί, ρνλδξέκπνξνη,
ιηαληθνί

έκπνξνη

θαη

θαηαλαισηέο.

Ιφγσ

ηεο

νηθνλνκηθήο

θξίζεο

ν

έλαο

παξάγνληαο ηεο αγνξάο πηέδεη ηνλ άιινλ γηα κεγαιχηεξε πίζησζε ζχκθσλα κε ηε
δηαπξαγκάηεπζε δχλακε πνπ δηαζέηεη ζηελ εθάζηνηε αγνξά.


Αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη

κέζνδνη

απνηίκεζεο. Ζ έιιεηςε

ξεπζηφηεηαο έρεη άκεζε επίδξαζε ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο. Πηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία νη ηακεηαθέο ξνέο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία αθνχ
ζεσξνχληαη ην κέζν κε ην νπνίν ε εηαηξία πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία
ηεο επέλδπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο. Ν ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο είλαη λα παξάγεη φζν
ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν πιεφλαζκα ζηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο (free cash flow) νη
νπνίεο ηζνχηαη κε ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε κεηά θφξσλ κείνλ ηελ απαηηνχκελε
επέλδπζε πνπ ρξεηάζηεθε λα πξνβεί ε επηρείξεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα γηα λα επηηχρεη απηή ηελ θεξδνθνξία.


Αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζηηζέκελε Αμία
(ΝΞΑ) (Economic Value Added) ε νπνία ηζνχηαη κε ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε κεηά
θφξσλ κείνλ ην θφζηνο θεθαιαίνπ, πφζν δειαδή ε επηρείξεζε πξέπεη λα απνδψζεη
ζηνπο επελδπηέο ηεο, κεηφρνπο θαη ηξάπεδεο). Πεκεηψλεηαη φηη ην θφζηνο
θεθαιαίνπ απνηειεί ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο πνπ απαηηνχλ νη επελδχηεο
ζχκθσλα κε ην ξίζθν πνπ έρνπλ αλαιάβεη κέζσ ηηο επέλδπζεο ηνπο. Γειαδή φζν
πην πςειφ ξίζθν έρεη κία επέλδπζε ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ
πνπ ζα επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε θαη ηφζν ρακειφηεξε ζα είλαη ε ΝΞΑ.



Εεηήκαηα ιεηηνπξγηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ξίζθνπ (κφριεπζεο) θαη αλάιπζε
λεθξνχ ζεκείνπ. Ζ πηψζε ησλ πσιήζεσλ θαη ε πίεζε γηα ρακειφηεξεο ηηκέο θαη
κεγαιχηεξε πίζησζε απμάλνπλ ηελ αλάγθε γηα δαλεηζκφ απφ ηηο ηξάπεδεο. Όπσο
αλαθέξνπλ παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ έρεη αληαπνθξηζεί
φζν ζα επηζπκνχζαλ.

Ζ παξαηεξνχκελε πηψζε ζε θχθινπο εξγαζηψλ θαη θέξδε, γηα ην ζχλνιν ησλ
επηρεηξήζεσλ, επηθέξεη πεξηθνπέο ζηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, είηε κε κείσζε δαπαλψλ
πξψησλ πιψλ, είηε κε κείσζε δαπαλψλ πξνζσπηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ θαη αλεηδίθεπηνπ.
Ωζηφζν, ε χθεζε δελ είλαη αλάγθε λα είλαη κφλν κηα επνρή ακπληηθψλ θηλήζεσλ θαη
εζηίαζεο

ζην

ιεηηνπξγηθφ

επίπεδν,

αιιά

θαη

επθαηξία

ζεκαληηθψλ

θηλήζεσλ

θαη

εθκεηάιιεπζεο αζπλερεηψλ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν.
Πε

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ε

πξνζαξκνγή

ζε

ζπλζήθεο κεησκέλεο δήηεζεο γίλεηαη

ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα δηαζέζηκα κέζα ζε επίπεδν κείσζεο δαπαλψλ, ελίζρπζεο ηεο
ξεπζηφηεηαο, ηηκνιφγεζεο θαη πξντνληηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ
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κέηξσλ

απηψλ

κπνξεί

λα

νδεγήζεη

φρη

κφλν

ζε

βξαρππξφζεζκε

βειηίσζε

ηεο

ξεπζηφηεηαο, αιιά θαη ζε κεζνπξφζεζκε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Ξαξάιιεια φκσο, ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, ε θξίζε ζα δεκηνπξγήζεη αζπλέρεηεο (θαη
ζπλεπψο ζεκαληηθέο επθαηξίεο) ζε πνιιά κέησπα, φπσο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
θαηαλαισηψλ, ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ζην ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο, αιιά θαη ζηε
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ. Νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα έρνπλ ηε
δηνξαηηθφηεηα, ηελ ηφικε θαη ηα θεθάιαηα λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ φρη κφλν ζα επηβηψζνπλ,
αιιά θαη ζα εμέιζνπλ ηζρπξφηεξεο απφ ηελ θξίζε. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ζα πξέπεη
λα αλαπηπρζνχλ θαη λα νξγαλσζνχλ εμίζνπ ζχγρξνλα ηκήκαηα νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο
πνπ δελ ζα ζπκίδνπλ ζε ηίπνηα ηα παξαδνζηαθά απαξραησκέλα νηθνλνκηθά ηκήκαηα
Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξα θξίζηκε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο
δεπηεξνγελνχο έξεπλαο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ ειιεληθψλ ΚΚΔ θαη ε παξνπζίαζε
πνζνηηθψλ κεγεζψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ εμεηάδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη
ηνλ βαζκφ πνπ επεξέαζαλ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
Νη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρζεί ε ραξηνγξάθεζε είλαη:




Απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα


Γεσγξαθηθή Θαηαλνκή θαη ζπγθέληξσζε



Ξιεζπζκφο επηρεηξήζεσλ



Σαξαθηεξηζηηθά επηρεηξήζεσλ



Ράζεηο θαη πξννπηηθέο ησλ ΚΚΔ

Δμειίμεηο ζην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, πξνβιήκαηα, απεηιέο, επθαηξίεο
θαη πξννπηηθέο γηα ηηο ειιεληθέο ΜΜΔ


ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην



ζην θνξνινγηθφ πιαίζην



ζην δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην



ζηελ αγνξά ρξήκαηνο, θεθαιαίσλ θαη πηζηψζεσλ



ζηηο κεηαξξπζκίζεηο δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα



ζηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ



ζηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πνξεία ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο



ζην ηερλνινγηθφ πιαίζην θαη ηελ θαηλνηνκία



ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο
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ζηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ θ.α.

Μέηξα πνιηηηθήο έλαληη ησλ ΜΜΔ


Δζληθή Ξνιηηηθή θαη ηα Κέηξα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία



Σξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ππνζηήξημεο



Δμειίμεηο ζην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ησλ ΜΜΔ ζε Δπξσπατθό επίπεδν



Δπθαηξίεο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ ΜΜΔ



Νέεο θαηεπζύλζεηο ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο έλαληη ησλ ΜΜΔ

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ έγθπξεο πεγέο ψζηε
λα ζπιιερζνχλ αμηφπηζηα δεδνκέλα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα επεμεξγαζηεί θαηάιιεια. Νη
πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ ελδεηθηηθά είλαη:


Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – ΔΙΠΡΑΡ (πξψελ ΔΠΔ)



Πηαηηζηηθή πεξεζία ηεο Δ.Δ (Eurostat)



Αξκφδηα πνπξγεία



Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα



Ππιινγηθνί θνξείο επηρεηξήζεσλ



Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ)



Ίδξπκα Νηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (Η.Ν.Β.Δ.)



Θιαδηθέο κειέηεο ηεο ΗCAP Group ΑΔ

Θάζε ρξφλν ε ICAP Group A.E. εθπνλεί πεξίπνπ 65 θιαδηθέο κειέηεο, νη νπνίεο
αλαιχνπλ ζε βάζνο ηε δνκή, ηηο εμειίμεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ρν πεξηερφκελφ ηνπο έρεη αλαβαζκηζηεί θαη νξηζκέλα απφ ηα λέα
ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη επηζηακέλσο είλαη ε αλάιπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο
ηνπ θιάδνπ βάζεη ηεο κεζφδνπ ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter, ε αλάιπζε ησλ δπλαηψλ
θαη αδχλαησλ ζεκείσλ, θαζψο επίζεο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε
θάζε θιάδν (SWOT analysis). Πην πιαίζην ζπζηεκαηηθήο εμέηαζεο ησλ θάζε θνξά
ζεκαληηθφηεξσλ θιάδσλ ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο, νη θιαδηθέο κειέηεο ηεο ICAP Group
A.E.:


Ξαξνπζηάδνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο



Δμεηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε



Ξεξηγξάθνπλ ηε δνκή ηνπ θιάδνπ θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ
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Ξαξνπζηάδνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο
θαη ηελ εθηίκεζε γηα ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ θπξηνηέξσλ εμ‟ απηψλ



Αλαιχνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θιάδνπ



Δθηηκνχλ ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε, ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο



Ξεξηγξάθνπλ ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, επηζεκαίλνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη
εμεηάδνπλ ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ θάζε θιάδνπ.

Γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ε ICAP Group A.E., ζηεξίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηεη (ICAP DATABANK) ε νπνία δηαζέηεη ηελ πιένλ
ζχγρξνλε Ρξάπεδα Γεδνκέλσλ, κνλαδηθή ζηελ Διιάδα, φπνπ κεηαμχ άιισλ βξίζθνληαη
αλαιπηηθά θαη επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα
πεξηζζφηεξεο απφ 250.000 επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζε εθηελείο έξεπλεο πεδίνπ πνπ δηελεξγεί
πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη ηα απαηηνχκελα γηα θάζε κειέηε δεδνκέλα.
Πηα πιαίζηα εθπφλεζεο θάζε κειέηεο πξαγκαηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο ηειεθσληθψλ θαη
πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, ηφζν κε αξκφδηνπο θνξείο φζν θαη κε εθπξνζψπνπο κεγάισλ
θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ.

Πην πιαίζην ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο ζα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία απφ ηελ Δ.Δ γηα ηε
δηελέξγεηα ζπγθξίζεσλ κε ηηο ινηπέο ρψξεο-κέιε εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν.
Κηα ζεηξά επηπιένλ πεγψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη:


Πηνηρεία πξνεξρφκελα απφ δηεζλείο θαη επξσπατθέο βάζεηο δεδνκέλσλ κε έκθαζε
ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat) φπσο νη comext θαη
Structural Business Statistics πνπ πεξηέρνπλ αθ ελφο κελ ζηνηρεία δηεζλνχο
εκπνξίνπ, εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ζε αμία θαη ζε φγθν, αθ εηέξνπ δε δεδνκέλα γηα
ηνλ εηαηξηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, φπσο π.ρ. ελάξμεηο
θαη δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ, θ.ά.



Γεπηεξνγελή πξαγκαηηθά ζηνηρεία παξαγφκελα απφ Πηαηηζηηθνχο Νξγαληζκνχο,
Δξεπλεηηθά θέληξα θαη ηδξχκαηα θαη ινηπνχο θνξείο ηεο Διιάδνο αιιά θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ

φπσο

ε

STAN

ηνπ

ΝΝΠΑ

πνπ

πεξηέρεη

δεδνκέλα

νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο π.ρ. πξνζηηζέκελε αμία θαη απαζρφιεζε, γηα φινπο ηνπ
θιάδνπο NACE ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ


Θείκελα εξγαζίαο, κειέηεο, άξζξα, δεκνζηεχζεηο, επίζεκεο εθδφζεηο, λνκηθά
θείκελα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο:
o

Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010/2011
(European Commission, DG-Enterprise)
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o

SME in Greece – Basic Figures 2010/2011 (European Commission
Enterprise and Industry)

o


θιπ

Ξνξίζκαηα επηζηεκνληθψλ επηηξνπψλ, εηδηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο, ζπκπεξάζκαηα
εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο
πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ηνπ εκπνξίνπ.

Κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πεγψλ ν Αλάδνρνο ζα ζπιιέμεη πιήζνο δεδνκέλσλ ην
νπνίν ζα αμηνινγήζεη θαη επεμεξγαζηεί θαηάιιεια. Ρα ζηνηρεία πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε
θαηά ηνλ εληνπηζκφ ζεκάησλ επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ ΚΚΔ είλαη ελδεηθηηθά νη
εμήο:






Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
o

δεκηνπξγία,

o

κεηαβίβαζε,

o

πησρεχζεηο,

o

παχζε ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ. θιπ.

Ππλεηζθνξά ζηελ απαζρφιεζε.
o

αλεξγία

o

αιιαγέο ζην θαζεζηψο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ

o

επέιηθηε κνξθή απαζρφιεζεο

o

ειαζηηθά σξάξηα εξγαζίαο , θιπ

Αληαγσληζηηθφηεηα
o

εμαγσγηθέο επηδφζεηο,

o

ππεξγνιαβηθέο δξαζηεξηφηεηεο,

o

επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ, θιπ



Ξαξαγσγηθφηεηα.



Ππκκεηνρή ζην εζληθφ πξντφλ.



Δπηπηψζεηο απφ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηηο ΚΚΔ.



Ππκβνιή ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε.

Ρειηθά ε νκάδα έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ ζα αλαγλσξίζεη έλα ζχλνιν ζεκάησλ θαη ζα ηα
θαηαγξάςεη κε ζθνπφ ηελ ηεξάξρεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπο ζε επφκελν ζηάδην.
Πην πιαίζην ηεο έξεπλαο γξαθείνπ ζα εμεηαζζνχλ:


Θαηεπζχλζεηο

θαη

πξνηεξαηφηεηεο

ησλ

πνιηηηθψλ

ηεο

Δ.Δ.

γηα

ηελ

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο ΚΚΔ – Απνηίκεζε ησλ ζρεηηθψλ
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πνιηηηθψλ ζηφρσλ έλαληη άιισλ αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηψλ, φπσο νη ΖΞΑ θαη ε
Θίλα


Ππλζεηηθή παξνπζίαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ “θαιψλ πξαθηηθψλ” πνπ πηνζεηνχλ
άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα πεδία δξάζεο θαη νη
θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο θαη ηξφπνη πινπνίεζεο (ζρεδηαζκφο – εθαξκνγή –
παξαθνινχζεζε - αμηνιφγεζε)



Ζ ζπκβνιή ησλ ΚΚΔ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο:
o

Ππκβνιή ησλ ΚΚΔ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ κεγεζψλ ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο,

δείθηεο

επηδφζεσλ

ησλ

ΚΚΔ:

θχθινο

εξγαζηψλ,

εμαγσγέο,

απαζρφιεζε, Δ&Α, επηκφξθσζε θ.ιπ.
o

Γηαρξνληθή απεηθφληζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ΚΚΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ηεο ρψξαο σο ζπλφινπ, ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη ηνκείο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο

o

Ππγθξηηηθή ζπκβνιή ησλ ΚΚΔ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ
δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο

o

Άιιε πξνζέγγηζε πνπ λα απνηππψλεη ηε ζπκβνιή ησλ ΚΚΔ ζην νηθνλνκηθφ
γίγλεζζαη.

1.3 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΈΡΔΤΝΑ Δ 800 ΜΜΔ
Πηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΚΚΔ αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο, πξνζδνθίεο θαη απφςεηο ηνπο

γηα ην

παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο.
Πηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί
ε ελ ιφγσ έξεπλα. Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ παξαδνηένπ παξαηίζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην
φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαιχεηαη αθνινχζσο. Ζ ηειηθή
κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα θαζνξηζηεί κε ηελ ζχκθσλε γλψκε θαη έγθξηζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί πσο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη
βεβαησζεί πσο εμππεξεηεί ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ην παξφλ έξγν.
Ζ έξεπλα ζα δηελεξγεζεί κέζσ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ εθηελή
ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ αιιά θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ θαη
εμειίμεσλ ζηνλ ρψξν ησλ ΚΚΔ. Αθνινπζεί ε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
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1.3.1 Αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ αμόλσλ ησλ ζπλεληεύμεσλ
Ν ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί επίπνλε αιιά θαη ηελ ζεκαληηθφηεξε θάζε
ηεο κεζφδνπ. Ξξέπεη λα είλαη εμαξρήο δηεπθξηληζκέλν ζε πνηφλ απεπζχλεηαη, πνηνο είλαη ν
απνδέθηεο θαη ππφρξενο απάληεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
Απφ ηελ απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα εμαξηάηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ
εξσηήζεσλ, νη νπνίεο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη:


Άκεζεο



Θαηαλνεηέο



Παθείο



Κε επηδερφκελεο δηηηέο απαληήζεηο

Νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη είλαη νη εμήο:
Θεκαηηθέο ελόηεηεο
Πην πιαίζην ηεο έξεπλαο πεδίνπ ζε 800 ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ ΚΚΔ γηα
ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2011 ζρεδηάζηεθε εξσηεκαηνιφγην κε έκθαζε ζηνλ εξσηψκελν θαη
ην επηρεηξεζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηεξίρζεθαλ θπξίσο ζε:


Θαηαγξαθή ησλ επίθαηξσλ πξνβιεκάησλ θαη πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
ΚΚΔ ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ηεο δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη
ησλ ζπγθπξηψλ ή ηδηαηηεξνηήησλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο



Λέεο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
ΚΚΔ



Γηεξεχλεζε

λέσλ

κνξθψλ

ζπλεξγαζηψλ

φπσο

δίθηπα,

θάζεηε

ή

νξηδφληηα

ζπλεξγαζία θ.ιπ.


Ινηπέο δηαπηζηψζεηο ή πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΚΚΔ



Ππγθξηηηθή αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εγρψξησλ ΚΚΔ κε ηηο αληίζηνηρεο
επηρεηξήζεηο

κηθξψλ

αλνηθηψλ

νηθνλνκηψλ

ηεο

Δ.Δ.,

πνπ

έρνπλ

αλάινγα

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο θαη κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν
Δλδεηθηηθά, νη επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηνπ ζηαδίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο
πεδίνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ:


Θαηάξηηζε κίαο πιήξνπο ηππνινγίαο πξνθίι επηρεηξεκαηηψλ (αμηνπνηψληαο ηηο
αληηιήςεηο,

απφςεηο,

ζθέςεηο

θαη

επηδηψμεηο

ηνπο

ζρεηηθά

κε

φζα

έρνπλ

πξναλαθεξζεί)
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Δμέηαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλνληαη αληηιεπηέο έλλνηεο φπσο
επηρεηξεκαηηθφηεηα, αληαγσληζκφο, αλάπηπμε, παγθνζκηνπνίεζε, θνηλσλία ηεο
γλψζεο, θηι.



Απνηχπσζε θαη αλάιπζε ησλ θεληξηθψλ επηδηψμεσλ ησλ ηδηνθηεηψλ ΚΚΔ



Θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζδνθηψλ, ειπίδσλ, πξνβιεκαηηζκψλ, ησλ
δηεπζπληψλ ΚΚΔ κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα



Εεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θπζηνγλσκία ηεο επηρείξεζεο



Θέκαηα

πνπ

άπηνληαη

ηνπ

ηνκέα

ηεο

ελδνεπηρεηξεζηαθήο

νξγάλσζεο

θαη

ζηξαηεγηθήο


Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ



Ππλνιηθή αληίιεςε θαη αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη



Ξξνζβαζηκφηεηα ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο απνξξφθεζεο πφξσλ,
αλαγθψλ, πξνβιεκάησλ θαη επηδηψμεσλ ησλ ειιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ



Δηθφλα γηα ηνλ ΔΝΚΚΔΣ θαη ην Δζληθφ Ξαξαηεξεηήξην γηα ηηο ΚΚΔ

Ωο ελδεηθηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ Πχκβνπιν κπνξνχλ λα
εθηηκεζνχλ νη εμήο:
 Δλφηεηα 1: Βαζηθά ζηνηρεία επηρείξεζεο θαη επηρεηξεκαηία
Ρα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή κνξθή, εμεηδίθεπζε θαη ειηθία ηδηνθηήηε,
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο) θαηαγξάθνληαη έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηέο νξηζκέλεο ζπζρεηίζεηο
κε πην εηδηθέο εξσηήζεηο επφκελσλ ζεκαηηθψλ, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ εμήγεζε θάπνησλ
ηάζεσλ ή επηινγψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Ξαξάιιεια νη βαζηθέο απηέο
εξσηήζεηο, ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο αξρηθήο επηρεηξεκαηηθήο θπζηνγλσκίαο, ζηε
βάζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ηδηνθηεηψλ – επηρεηξεκαηηψλ, αιιά αθφκε θαη ησλ θιάδσλ.
 Δλφηεηα 2: Ππγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο
Πηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κία πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
πιενλεθηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο ηα βαζκνλνκνχλ νη εξσηεζέληεο. Πθνπφο είλαη ε
απνηχπσζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη πσο απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ
πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ.
 Δλφηεηα 3: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
Πηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ε νπνία, σο γλσζηφ, επεξεάδεη είηε άκεζα είηε έκκεζα, ηε
ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ απαζρφιεζε κφληκνπ ή επνρηθνχ πξνζσπηθνχ.
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Δηδηθφηεξα θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, ηα πξντφληα θαη ην
ελδεηθηηθφ πειαηνιφγην ηεο αιιά θαη ν βαζκφο αμηνπνίεζεο θαη ρξήζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο
 Δλφηεηα 4: Αμηνπνίεζε ΡΞΔ
Πηε ζεκαηηθή απηή ελφηεηα, ζπιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν ρξήζεο ηεο
πιεξνθνξηθήο

θαη

ηνπ

δηαδηθηχνπ

ηεο

επηρείξεζεο.

Θαηαγξάθεηαη

ην

επίπεδν

κεραλνξγάλσζεο (Ινγηζηήξην, logistics, ERP, εηαηξηθή ηζηνζειίδα, e-shop, θιπ) θαη πσο
απηφ εληζρχεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ππνβνεζά ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ.
 Δλφηεηα 5: Έξεπλα - Αλάπηπμε - Θαηλνηνκία
Ζ ζεκαηηθή απηή ελφηεηα ζηνρεχεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ
πηνζεηήζεη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηλνηνκηψλ ζηελ εμέιημε
ηνπο θαζψο θαη ηελ ηάζε γηα ρξήζε θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ ή πξντφλησλ απφ φζεο
επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ εθζπγρξνληζηεί κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ξαξάιιεια εζηηάδεη ζηελ
απνηχπσζε ηεο έληαμεο ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ αμηνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ην βαζκφ θαηάξηηζεο ηνπ εθφζνλ απηφ απαηηήζεθε, ή ηελ ρξήζε λένπ
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.
Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη αλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ εηζαγάγεη ηειεπηαία, θάπνην βειηησκέλν
πξντφλ

είηε

απηφ

είλαη

πιηθφ

αγαζφ

είηε

ππεξεζία.

Απνηππψλεηαη

κέζσ

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ αλ ε επηρείξεζε έρεη θάλεη κία ζηξνθή ζε λέεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο
κε πξντφληα πνπ είλαη θαηλνχξγηα φρη κφλν γηα απηήλ αιιά θαη γηα ηνλ θιάδν πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη θαη θαηαγξάθνληαη ηφζν ην είδνο ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φζν
θαη πηζαλέο ζπκθσλίεο - ζπλεξγαζίεο πνπ κπνξεί λα πξνέθπςαλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο ή
νξγαληζκνχο. Ρέινο εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο
επηρεηξήζεηο, ηα εκπφδηα θαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πηνζέηεζεο ηεο αιιά θαη
ελέξγεηεο πνπ ελδερνκέλσο λα ζπλέβαιαλ ζην λα εληαζνχλ νη επελδχζεηο πξνο απηήλ.
 Δλφηεηα 6: Κειινληηθή πνξεία
Πηελ ηειεπηαία

απηή

ζεκαηηθή ελφηεηα, ν επηρεηξεκαηίαο εθηηκά

ηηο κειινληηθέο

πξννπηηθέο ηφζν ηεο επηρείξεζήο ηνπ φζν θαη ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη. Δπίζεο
θαηαηίζεηαη ε γλψκε ηνπ επηρεηξεκαηία γηα ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ
φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.

Πηελ παξνχζα θάζε ν Αλάδνρνο έρεη θαηαξηίζεη εξσηεκαηνιφγην, ζηεξηδφκελνο ζηελ
παξαπάλσ ζεκαηνινγία, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ παξαδνηένπ.
Ζ έξεπλα πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζε έλα κεγάιν θαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα επηρεηξήζεσλ
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(800 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο) απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία πνπ ζα
νδεγήζεη ζηελ δηεμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ζα ππνβνεζήζεη ηελ εθπφλεζε
ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ 2011. Ππλεπψο ε έγθξηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή ζεσξείηαη

αλαγθαία, δεδνκέλνπ φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα

πξνθχςνπλ απφ ηελ έξεπλα ζα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ ράξαμε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ζηνλ
ρψξν ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.

Σύπνη εξσηήζεσλ
Νη ηχπνη ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ,
γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2011, ραξαθηεξίδνληαη

«θιεηζηνύ»

ηχπνπ, κε ηελ

πξαγκαηνπνίεζε ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ.
Κιεηζηέο, είλαη νη εξσηήζεηο πνπ ν εξσηψκελνο έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε έηνηκεο
απαληήζεηο. Ππλήζσο ηνπ δεηείηαη λα ηεξαξρήζεη ηηο απαληήζεηο ηνπ αλάινγα κε ηελ
ζπνπδαηφηεηα πνπ απηφο δίλεη, ή απιά λα επηιέμεη κία ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο.
Νη θιεηζηέο εξσηήζεηο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη δηεπθνιχλνπλ ηνλ εξσηψκελν ζην λα
απαληήζεη γξήγνξα ρσξίο σζηφζν λα ζθεθηεί πάξα πνιχ. Ζ ηεξάξρεζε ησλ έηνηκσλ
απαληήζεσλ πνπ δίδνληαη, πεξηνξίδεη σο έλα βαζκφ ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηα πξνθχπηνπλ
απφ ην γεγνλφο φηη νη απαληήζεηο είλαη έηνηκεο, αθνχ ν εξσηψκελνο αλαγθάδεηαη λα
αμηνινγήζεη ηηο πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο. Ξαξάιιεια φκσο, νη θιεηζηέο εξσηήζεηο
δηεπθνιχλνπλ

ηελ

επεμεξγαζία

ησλ

απαληήζεσλ

θαη

ε

εμαγσγή

ζπκπεξαζκάησλ

ιακβάλνληαο ππφςε ην κεγάιν πιήζνο ηνπ δείγκαηνο (800 ΚΚΔ).
Άιινη ηχπνη εξσηήζεσλ ηηο νπνίεο ν Πχκβνπινο πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη είλαη νη
εμήο:


Κιεηζηέο πνπ δεηνύλ θάπνην πνζνζηό ή βαζκό, είλαη νη εξσηήζεηο κε ηηο
νπνίεο δεηείηαη απφ ηνλ εξσηψκελν λα εθηηκήζεη έλα κέγεζνο (π.ρ. πνζνζηφ ρξήζεο
ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο) κε ηελ ρξήζε ηνπ πνζνζηνχ, ή λα βαζκνινγήζεη
θάπνηα επίδνζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ (π.ρ. νηθνλνκηθή) κε έλαλ βαζκφ απφ ην 0
κέρξη ην 10. Απηνχ ηνπ είδνπο νη απαληήζεηο δηεπθνιχλνπλ ηνπο εξσηψκελνπο λα
εθηηκήζνπλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά δηάθνξα κεγέζε θαη λα ηα απνδψζνπλ κε
ηνλ θαιχηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.



Δξσηήζεηο

πνπ

πεξηγξάθνπλ

δηαρξνληθή

εμέιημε,

ραξαθηεξίδνληαη

νη

εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο δεηείηαη λα δνζνχλ απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο
ρξνληθέο ζηηγκέο, (γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη γηα ην παξειζφλ (πξηλ απφ 3
ή 5 ρξφληα)). Νη απαληήζεηο ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο θαηαγξάθνπλ θάπνηεο βαζηθέο
ηάζεηο θαη εμειίμεηο ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ πιεξνθνξία.
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Νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο δηελέξγεηαο
έξεπλαο πεδίνπ ζηηο 800 ΜΜΔ, κε ζηφρν λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο
θαη λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή επεμεξγαζία ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ εξσηεκάησλ

Γηαηύπσζε εξσηήζεσλ
Ρν Ξξνζρέδην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάζηεθε ελδειερψο γηα ζέκαηα ιεμηινγίνπ,
ελλνηψλ, γξακκαηηθήο, ζχληαμεο θιπ. απφ άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο.

εηξά εξσηήζεσλ
Ζ απφθαζε ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία ζα κπνπλ νη εξσηήζεηο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή,
θαζψο ε ζεηξά επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζπιιερζείζαο πιεξνθφξεζεο.
Ζ θαηάηαμε ησλ εξσηήζεσλ αθνινπζεί νξηζκέλνπο βαζηθνχο θαλφλεο:
Νη πξώηεο εξσηήζεηο είλαη απιέο κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ
εξσηψκελνπ.
Γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ είλαη αιιεινεμαξηψκελεο, ηφηε θξίζεθε απαξαίηεην ε κηα λα
αθνινπζεί ηελ άιιε κε βάζε ηε λνεκαηηθή εμάξηεζή ηνπο.
Ζ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ αθνινπζεί κηα νκαιή ξνή. Όηαλ νινθιεξψλεηαη έλα ζέκα (κε
έλα ππνζχλνιν εξσηήζεσλ), ην ζέκα πνπ αθνινπζεί έρεη κία λνεκαηηθή ζπλέρεηα.
Νη «δύζθνιεο εξσηήζεηο», απηέο πνπ θνπξάδνπλ, απηέο πνπ ζίγνπλ ή απηέο πνπ δελ
ελδηαθέξνπλ ηνλ εξσηψκελν, ηνπνζεηήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

Γηάηαμε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Ζ ζηνηρεηνζεζία, ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ, ε ζχλζεζε, ε ζειηδνπνίεζε, ην ραξηί, ην
ρξψκα, ε αλαπαξαγσγή θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηερληθήο θαζαξά θχζεο δηεπθνιχλνπλ
ηφζν ηνλ εξεπλεηή ζηε ιήςε ηεο ζπλέληεπμεο, φζν θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
πνπ αθνινπζεί (ειαρηζηνπνίεζε ιαζψλ ζηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, θιπ.).

Δλεκέξσζε – Δθπαίδεπζε πλεληεπθηώλ
Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο έξεπλαο, ιακβάλεη ρψξα ε
ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα:


ζθνπφ θαη ζηφρνπο ηεο έξεπλαο



επηινγή δείγκαηνο



πξνζέγγηζε θαηάιιεισλ εξσηψκελσλ
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ηξφπν επαθήο κε εξσηψκελνπο θαη ζπκπιήξσζε

εξσηεκαηνινγίνπ



ηξφπν ηήξεζεο δειηίνπ επαθψλ



ηδηαηηεξφηεηεο έξεπλαο



έιεγρν θαη ηξφπν / ξπζκφ παξάδνζεο εξσηεκαηνινγίσλ

Πξνέιεγρνο εξσηεκαηνινγίνπ
Ξξνθεηκέλνπ

λα

πινπνηεζεί

ν

πηινηηθφο

έιεγρνο

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί ζπλάληεζε ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ησλ ππνςήθησλ ζπλεληεπθηψλ (πνπ
ζα αλαιάβνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο).
Πηελ

ζπλάληεζε

απηή

ζα

γίλεη

ελεκέξσζε

θαη

αλαιπηηθή

παξνπζίαζε

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζα δηαηππσζνχλ παξαηεξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο
δηνξζψζεηο απφ ηνπο ζπλεληεπθηέο θαη λα δηακνξθσζεί ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην.
Ν

πηινηηθφο

έιεγρνο

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί

ζε

ελδεηθηηθέο

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Θάζε ζπλεληεπθηήο ζα ζπκπιεξψζεη 4-5 εξσηεκαηνιφγηα ζε
ηπραίεο επηρεηξήζεηο ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο.
Κε

ηελ

νινθιήξσζε

εξσηεκαηνινγίνπ),

ζα

ηνπ

πηινηηθνχ

ειέγρνπ

πξαγκαηνπνηεζεί

ηνπ

ζπλάληεζε

εξσηεκαηνινγίνπ
ηεο

νκάδαο

(δνθηκή

κειέηεο

θαη

ηνπ
ησλ

ζπλεληεπθηψλ θαηά ηελ νπνία ζα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο. Κε βάζε ηηο
παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο πνπ ζα θαηαγξαθνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο
απηήο, ζα γίλνπλ νξηζκέλεο αιιαγέο ζην εξσηεκαηνιφγην κε ζηφρν λα ηθαλνπνηεζνχλ νη
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγην, δειαδή πιεξφηεηα,
ζσζηή δνκή, νκαιή ξνή πιεξνθνξηψλ θαη θαηαλφεζεο απφ ηνλ εξσηνχκελν.

1.3.2 Γεηγκαηνιεςία πιεζπζκνύ αλαθνξάο
Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ επηινγή ησλ δεηγκάησλ ηεο
έξεπλαο πεδίνπ ζε 800 ΚΚΔ, είλαη ε κέζνδνο ηεο «ζηξσκαηνπνηεκέλεο θαηά ζπζηάδεο»
ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο.
Κε ηελ κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαηά ζπζηάδεο, ρσξίδεηαη ν πιεζπζκφο ζε νκάδεο (ζε
ζπζηάδεο / clusters) θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε επηινγή ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο (κε απιή
ηπραία δεηγκαηνιεςία) απφ ηηο ζπζηάδεο. Ππλεπψο, ζηελ πεξίπησζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο
θαηά ζπζηάδεο, έλα δείγκα είλαη έλα απιφ ηπραίν δείγκα ζην νπνίν θάζε δεηγκαηνιεπηηθή
κνλάδα είλαη κηα ζπιινγή (ζπζηάδα) ζηνηρείσλ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ νη ζπζηάδεο
λα απνηεινχλ – φζν ην δπλαηφλ – έλαλ «κηθξφθνζκν» ηνπ ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχ.
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Ν ρσξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ζε νκάδεο–ζπζηάδεο θαηλνκεληθά κνηάδεη κε ηε κέζνδν ηεο
ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο, φπνπ θαη πάιη ν πιεζπζκφο ρσξίδεηαη ζε νκάδεο–
ζηξψκαηα. πάξρεη φκσο κηα ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν κεζφδνπο.

Πηελ

ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία, γηα ηε βέιηηζηε θαηαζθεπή ησλ ζηξσκάησλ,
πξέπεη ηα ζηξψκαηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην νκνηνγελή σο πξνο ηα ζηνηρεία (κνλάδεο)
πνπ πεξηέρνπλ θαη φζν ην δπλαηφλ πην αλνκνηνγελή κεηαμχ ηνπο (λα δηαθέξνπλ ην έλα
απφ ην άιιν), σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ελδηαθέξεη.
Αληίζεηα, ζηελ θαηά ζπζηάδεο δεηγκαηνιεςία ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη ζε φζν ην
δπλαηφλ πην νκνηνγελείο ζπζηάδεο, κε αλνκνηνγελή ζηνηρεία ε θάζε κηα. Ζ θαηά ζπζηάδεο
δεηγκαηνιεςία είλαη κία απνηειεζκαηηθή κέζνδνο, κε ηελ νπνία ιακβάλεηαη πεξηζζφηεξε
πιεξνθνξία γηα θάπνηα παξάκεηξν ηνπ πιεζπζκνχ κε κηθξφηεξν θφζηνο, ηδίσο ζηελ
πεξίπησζε πνπ:
α) δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ιίζηα γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ ή εθφζνλ ππάξρεη
είλαη πνιχ δαπαλεξή ε απφθηεζή ηεο
β) ην θφζηνο ιήςεο ησλ παξαηεξήζεσλ απμάλεη φζν απμάλεη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ πιεζπζκνχ.
Έλα ελδηαθέξνλ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ θαηά ζπζηάδεο δεηγκαηνιεςία είλαη ην εάλ
είλαη πξνηηκφηεξνο ν δηαρσξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ζε πνιιέο ζπζηάδεο κε ιίγα ζηνηρεία ε
θαζεκία, ή ζε ιίγεο ζπζηάδεο κε πνιιά ζηνηρεία. Ζ απάληεζε εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ
πιεζπζκνχ.

Δάλ ηα ζηνηρεία θάζε ζπζηάδαο είλαη ζρεηηθά φκνηα κεηαμχ ηνπο, είλαη

θαιχηεξα λα έρνπκε έλα δείγκα απφ πνιιέο ζπζηάδεο κε ιίγα ζηνηρεία, ελψ αληίζεηα, εάλ
ηα ζηνηρεία έρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, είλαη θαιχηεξα λα έρνπκε έλα δείγκα απφ ιίγεο
ζπζηάδεο κε πνιιά ζηνηρεία. Ξάλησο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ελδείθλπηαη ν
δηαρσξηζκφο ζε πνιιέο ζπζηάδεο κε ιίγα ζηνηρεία.
Όηαλ φιεο νη ζηνηρεηψδεηο κνλάδεο ησλ ζπζηάδσλ ηνπ δείγκαηνο ιακβάλνληαη γηα εμέηαζε
έρνπκε ηε ιεγφκελε κνλνζηαδηαθή θαηά ζπζηάδεο δεηγκαηνιεςία. Όηαλ φκσο
ιακβάλεηαη έλα δείγκα κνλάδσλ απφ θάζε ζπζηάδα πνπ επειέγε ζην δείγκα, έρνπκε ηελ
δηζηαδηαθή δεηγκαηνιεςία.
Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ δηζηαδηαθή θαηά ζπζηάδεο δεηγκαηνιεςία αξρηθά ρσξίδνπκε ηνλ
πιεζπζκφ ζε ζπζηάδεο, κε θχξην θξηηήξην ηελ νκνηνγέλεηα ησλ ζπζηάδσλ κεηαμχ ηνπο,
αιιά θαη ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ ζηνηρείσλ εληφο ηεο θάζε ζπζηάδαο.

Πηε ζπλέρεηα,

ιακβάλεηαη απφ θάζε ζπζηάδα έλαο αξηζκφο ζηνηρείσλ. Απηή ε δηαδηθαζία δηεπθνιχλεη
πνιχ ηελ έξεπλά ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηεο θάζε ζπζηάδαο – παξά ηελ αξρηθή
πξνζπάζεηα γηα αλνκνηνγέλεηα – δίλνπλ παξφκνηα πιεξνθνξία νπφηε είλαη αλνχζην λα
κεηξεζνχλ φια.
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Όηαλ ηέινο, ε θαηά ζπζηάδεο δεηγκαηνιεςία πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ δπν ζηάδηα
γηα ηελ επηινγή ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο νλνκάδεηαη πνιπζηαδηαθή δεηγκαηνιεςία.
Κηα ελδηαθέξνπζα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηιχεη
πιεζψξα

πξαθηηθψλ

πξνβιεκάησλ,

είλαη

ε

κέζνδνο

δεηγκαηνιεςίαο ζπλδπαδόκελεο κε ζηξσκαηνπνίεζε.

ηεο

θαηά

ζπζηάδεο

Ζ κέζνδνο απηή είλαη έλαο

ζπλδπαζκφο ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαηά
ζπζηάδεο. Αξρηθά ν πιεζπζκφο ρσξίδεηαη ζε L ζηξψκαηα θαη κεηά θάζε ζηξψκα ρσξίδεηαη
ζε Nh ζπζηάδεο. Ν δηαρσξηζκφο ζα πξέπεη λα γίλεη έηζη ψζηε ηα κελ ζηξψκαηα λα είλαη
θαηά ην δπλαηφλ νκνηνγελή σο πξνο ηηο κνλάδεο ηνπο θαη αλνκνηνγελή κεηαμχ ηνπο, νη δε
ζπζηάδεο νκνηνγελείο κεηαμχ ηνπο θαη αλνκνηνγελείο σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ
(π.ρ. ηα ζηξψκαηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη λνκνί θαη νη ζπζηάδεο λα είλαη νη πφιεηο ηνπ
εθάζηνηε λνκνχ). Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ελδείθλπηαη γηα κεγάινπο πιεζπζκνχο θαη
κάιηζηα εθεί φπνπ ν δηαρσξηζκφο ζε ζηξψκαηα δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ νκνηνγέλεηα
ησλ ζηξσκάησλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή κφλν ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο ζα
νδεγνχζε ζε θαθέο εθηηκήηξηεο ησλ ππφ εμέηαζε ραξαθηεξηζηηθψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ
κεγάιεο δηαζπνξέο.

Ρν κέγεζνο ησλ ζπζηάδσλ Nh εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ

πιεζπζκνχ, ελψ ν αξηζκφο ησλ ζπζηάδσλ ηνπ δείγκαηνο nh απφ ην θαηά πφζν ηα ζηνηρεία
θάζε ζπζηάδαο είλαη φκνηα (νπφηε παίξλνπκε κεγάιν nh), ή φρη (νπφηε παίξλνπκε κηθξφ
αξηζκφ ζπζηάδσλ nh).
Απφ θάζε ζηξψκα ιακβάλεηαη έλα δείγκα nh ζπζηάδσλ κε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία.
Δάλ

εμεηαζηνχλ

φια

ηα

ζηνηρεία

ησλ

ζπζηάδσλ

πνπ

επειέγεζαλ,

ηφηε

έρνπκε

κνλνζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε θαηά ζπζηάδεο δεηγκαηνιεςία. Δάλ απφ ηηο
επηιεγκέλεο ζπζηάδεο πάξνπκε έλα δείγκα κε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, έρνπκε
δηζηαδηαθή, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηάδηα εθινγήο ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο είλαη
πνιιά, ηφηε έρνπκε πνιπζηαδηαθή δεηγκαηνιεςία.
Απφ ηηο δηαζέζηκεο κεζνδνινγίεο δεηγκαηνιεςίαο, θαηαιιειφηεξε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
παξφληνο έξγνπ είλαη ε ζηξσκαηνπνηεκέλε θαηά ζπζηάδεο δεηγκαηνιεςία. Ρα ζεσξεηηθά
θαη πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο:


Ιακβάλνληαη

θαιύηεξεο

εθηηκήζεηο

ζε

ζχγθξηζε

κε

ηελ

απιή

ηπραία

δεηγκαηνιεςία, ηελ ζηξσκαηνπνηεκέλε θαη ηελ θαηά ζπζηάδεο.


Απαηηείηαη κηθξόηεξν κέγεζνο δείγκαηνο, θαζψο απηφ ζα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ
ηνπ πιεζπζκνχ.



Δμάγνληαη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα θάζε ζηξώκα θαη
είλαη δπλαηή ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ ζηξσκάησλ (π.ρ κεηαμχ
ησλ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ).
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Δίλαη επθνιφηεξε ε εθινγή δείγκαηνο θαη ε εμέηαζή ηνπ εθφζνλ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα θαηακεξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο
επεμεξγαζίαο ηνπο (επηκεξίδνληαο π.ρ. ηνλ έιεγρν αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, θιπ.).



Δίλαη εθηθηή ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ όηαλ δελ ππάξρεη ιίζηα δεδνκέλσλ.



Κεηψλεηαη ην θόζηνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα φηαλ ε αχμεζε
ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο
ηεο έξεπλαο.

Ζ κέζνδνο ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο θαηά ζπζηάδεο δεηγκαηνιεςίαο ζα

ρξεζηκνπνηεζεί

ζηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο ζε επηρεηξήζεηο.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο σο πξνο ην αληηθείκελν ζα βαζηζζεί ζηελ
θσδηθνπνίεζε

ησλ

θιάδσλ

νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

(NACE).

Κε

βάζε

ηελ

θσδηθνπνίεζε απηή είλαη εθηθηή πεξαηηέξσ ε νκαδνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
θαηεγνξίεο θιάδσλ θαη ε «ζθηαγξάθεζε» ηεο επηρεηξεκαηηθήο θπζηνγλσκίαο αλά θάζε
εμεηαδφκελε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε δηεξεχλεζε πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ, θαζψο θαη
ελδερφκελε «θαλνληθνπνίεζε» ζε θιαδηθνχο δείθηεο (π.ρ. ε θαηαλνκή επηρεηξήζεσλ σο
πξνο ην ζρεηηθφ ηνπο κέγεζνο απαζρφιεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζε [average] ή ηε
δηάκεζν [median] ηηκή ζηνλ θιάδν).
Ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο αληιείηαη απφ ηε βάζε επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ICAP, ε
νπνία πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 500.000 επηρεηξήζεηο θαη είλαη ε κεγαιχηεξε θαη
πιεξέζηεξε ζην είδνο ηεο γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ρνλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βάζε
δεδνκέλσλ (ICAP DataBank) πεξηιακβάλεη:


βαζηθά

ζηνηρεία

ηεο

επηρείξεζεο

φπσο

λνκηθή

κνξθή

θαη

ηζηνξηθφ

ηπρφλ

κεηαβνιψλ, έηνο ίδξπζεο, έδξα, εηαίξνη / κέηνρνη θαη δηνίθεζε, δξαζηεξηφηεηεο
(βαζηθή – ηπρφλ άιιεο), αθίλεηα, απαζρφιεζε, ζπκκεηνρέο θ.α.


πνηνηηθά

δεδνκέλα

ηεο

επηρείξεζεο

φπσο

πξντφληα

/

ππεξεζίεο,

πειάηεο,

πξνκεζεπηέο, εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο (θαη ζρεηηθνί φξνη ζπλαιιαγήο), ζπλνιηθή
εηθφλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ζηνηρεία
ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ζέζε ζηνλ θιάδν θ.α.


νηθνλνκηθά δεδνκέλα

ηεο επηρείξεζεο φπσο κεηνρηθφ / εηαηξηθφ θεθάιαην,

νηθνλνκηθά δεδνκέλα

ηζνινγηζκνχ, εθφζνλ ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη

δεκνζίεπζε

ηνπ,

αλάιπζε

παγίσλ,

απνζεκάησλ,

θεξδνθνξίαο,

ζηελ

δαπαλψλ,

ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ, δείθηεο δαλεηζκνχ θαη πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο,
ζηνηρεία πξνζσπηθνχ θ.α., ελψ ππνινγίδεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο αξηζκνδεηθηψλ
(π.ρ. απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ, μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα, δείθηεο πεξηζσξίνπ
θέξδνπο θαη ξεπζηφηεηαο, κέζνη ρξφλνη εμφθιεζεο θηι.) Ζ βάζε δεδνκέλσλ
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πεξηιακβάλεη

πιήξε

ζηνηρεία

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

πεξηζζφηεξσλ

ησλ

100.000 εηαηξεηψλ (ζε ρξνληθφ βάζνο 3εηίαο θαη άλσ).
Πεκεηψλεηαη γεληθφηεξα φηη ηα πξναλαθεξφκελα πνζνηηθά δεδνκέλα ηεξνχληαη αλά έηνο
ζε βάζνο ρξφλνπ κέρξη ηελ πξψηε ρξνλνινγία δηαζεζηκφηεηαο απηψλ (π.ρ. ίδξπζε ηεο
επηρείξεζεο, πξψηε δεκνζίεπζε ηζνινγηζκνχ, έλαξμε παξαθνινχζεζεο ηεο επηρείξεζεο
θηι.). Δίλαη ζπλεπψο δπλαηή ε εμέηαζε ρξνληθψλ ζεηξψλ θαη ε εχξεζε ηάζεσλ / ρξνληθψλ
κεηαβνιψλ γηα ηελ εμαγσγή πνζνηηθψλ ή θαη πνηνηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ (π.ρ. αχμνπζα ή
θζίλνπζα

πνξεία

επηρείξεζεο

ή

θαη

νιφθιεξνπ

θιάδνπ

ή

ππνθιάδνπ,

ηπρφλ

«πεξηνδηθφηεηα» δηαθπκάλζεσλ θηι).
Κε βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη εθηθηή φρη κφλν ε ρξήζε πιήζνπο πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ γηα
ηελ δηακφξθσζε ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη ε εθκεηάιιεπζε πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ
«βειηηζηνπνίεζε» ηνπ δείγκαηνο, π.ρ. ηελ εμαίξεζε επηρεηξήζεσλ πνπ αδξαλνχλ (έζησ θαη
αλ δελ έρνπλ πησρεχζεη ή ηεζεί ζε εθθαζάξηζε). Πε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
επηζπκεί ηελ εμαγσγή δείγκαηνο απφ ηα κεηξψα επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο δηαζέηεη,
απηά ζα δηαζηαπξσζνχλ κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο ICAP DataBank ψζηε λα
επηηεπρζεί ε κέγηζηε αμηνπηζηία ηνπ πιεζπζκνχ έξεπλαο.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζα δηεξεπλεζεί ην ελδερφκελν νκαδνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
επηρεηξήζεσλ

ζε

θαηεγνξίεο

επξχηεξσλ

θιάδσλ,

πξνθεηκέλνπ

λα

αλαδεηρζεί

κε

κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ε παξαγσγηθή θπζηνγλσκία βαζηδφκελε ζηελ ζεκαζία θαη ηελ ζέζε
ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο αλά θιάδν θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη λα πξνθχςεη
επξχηεξε βάζε γηα ηελ εθηέιεζε ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο. Όπσο είλαη
γλσζηφ, ε νκαδνπνίεζε θαηά θσδηθνχο NACE βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηηο πξψηεο χιεο, ηνλ
βαζκφ επεμεξγαζίαο, ηνλ ηχπν ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θιπ. Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε,
ρσξίο

λα

παξαγλσξίδεηαη

ε

βαζηθή

κνξθή

ηεο

παξαγσγηθήο

δηαδηθαζίαο

θάζε

δξαζηεξηφηεηαο, ηα θξηηήξηα νκαδνπνίεζεο δελ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ ζ‟ απηή ηε
κνλνδηάζηαηε νπηηθή, δεδνκέλνπ φηη ν ηειηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ εζηηάδεηαη ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα

θαη

ηηο

απαηηήζεηο

ηεο

(θαηάξηηζε,

εμεηδηθεχζεηο,

αξηζκφο

απαζρνινχκελσλ θιπ). Ζ νκαδνπνίεζε παξέρεη επξχηεξν πιεζπζκφ ν νπνίνο αλακέλεηαη
λα δηεπθνιχλεη ηε ζηξσκαηνπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο κεηαβιεηέο. Κηα
ελδεηθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα βαζηζζεί ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
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α/α

Γηςήθηνη Θσδηθνί NACE

Θαηεγνξία (επξχηεξνο θιάδνο)

1

01 έσο 14

Ξξσηνγελήο - Ιαηνκεία

2

15

Ρξφθηκα

3

17-18-19

Δλδχκαηα

4

20 έσο 40

Μχιν - Κέηαιιν

5

45

Θαηαζθεπέο

6

50

Απηνθίλεην

7

51

Σνλδξηθφ Δκπφξην

8

52

Ιηαληθφ Δκπφξην

9

55

Μελνδνρεία - Δζηηαηφξηα

10

80

Δθπαίδεπζε

11

60 έσο 99 (εθηφο απφ ηνλ 80)

Ξαξνρή πεξεζηψλ

Αλαιπηηθά νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ:
Καηεγνξίεο
1ε

Δπηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλά θαηεγνξία


επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, αγξνηηθέο θαη



επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο
εμφξπμεο (νξπρεία θαη ιαηνκεία)

2ε

επηρεηξήζεηο

επεμεξγαζίαο,

ηππνπνίεζεο

θαη

παξαγσγήο

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
3ε

βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο :


παξαγσγήο

λεκάησλ

θαη

πθαζκάησλ

(θισζηνυθαληνπξγίεο),

4ε



θαηαζθεπήο γνπλαξηθψλ, ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ



βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο μχινπ θαη επίπισλ,



βηνηερλίεο εθηππψζεσλ,



βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ,



βηνηερλίεο πιαζηηθψλ θαη γπαιηνχ,



βηνηερλίεο

παξαγσγήο

δνκηθψλ

2 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ
ΣΟ 2011

πιηθψλ

(ηζηκέλην,

Ο

Πει. 21

ICAP GROUP AE
Δπηρεηξεκαηηθή Ξιεξνθφξεζε,
Πχκβνπινη Γηνίθεζεο θαη
πεξεζίεο πξνο Δπηρεηξήζεηο

«Δηήζηεο Δθζέζεηο γηα ηα έηε 2011, 2012 κε ζέκα
«Η θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα»

Καηεγνξίεο

Δπηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλά θαηεγνξία
αζβέζηεο θιπ),


βηνηερλίεο

παξαγσγήο

κεηάιισλ

θαη

κεηαιιηθψλ

πξντφλησλ θαη επίπισλ,


επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο κεραλψλ, εμνπιηζκνχ, ηαηξηθψλ
νξγάλσλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

5ε



επηρεηξήζεηο

πνπ

θαηαζθεπαζηηθφ

θιάδν

δξαζηεξηνπνηνχληαη
(ρσκαηνπξγηθέο,

ζηνλ

πδξαπιηθέο,

ειεθηξνινγηθέο)

6ε



εξγνιάβνη θαηαζθεπήο έξγσλ.



επηρεηξήζεηο

πνπ

ζρεηίδνληαη

κε

ηνλ

θιάδν

ηνπ

απηνθηλήηνπ


ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ,



πξαηήξηα πψιεζεο θαπζίκσλ,



πιπληήξηα,



θαλνπνηεία, θιπ.

7ε

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο πψιεζεο αγαζψλ.

8ε

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ.

9ε

επηρεηξήζεηο εζηηαηνξίσλ, θαη μελνδνρείσλ.

10ε

επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ πεξηιακβάλνληαη
φιεο νη ζρνιέο, ηα θξνληηζηήξηα, γπκλαζηήξηα θιπ.

11ε

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη

ζηνλ ηνκέα παξνρήο

ππεξεζηψλ (εθηφο απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία). Δηδηθφηεξα
πεξηιακβάλνληαη :


ππεξεζίεο κεηαθνξψλ,



ηαμηδησηηθά γξαθεία,



ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο,



αζθάιεηεο,



ρξεκαηηζηεξηαθέο επηρεηξήζεηο,



κεζίηεο,



επηρεηξήζεηο εθκίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ,
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Καηεγνξίεο

Δπηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλά θαηεγνξία


ππεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ (θαη πιεξνθνξηθήο),



ππεξεζίεο πγείαο,



ππεξεζίεο ςπραγσγίαο,



ππεξεζίεο θξνληίδαο αλζξψπνπ (θνκκσηήξηα θιπ) θαη
ινηπέο ππεξεζίεο.

Ρν

δείγκα

ζα

επηιερζεί

απφ

ην

ζπλνιηθφ

πιεζπζκφ

ησλ

επηρεηξήζεσλ

κε

ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία αλά επξχηεξν θιάδν θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ωο
πξνο ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαηαξράο ζα αθνινπζεί ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο
ρψξαο,

ζα

δηεξεπλεζεί

φκσο

θαη

ην

ελδερφκελν

εληαίαο

αληηκεηψπηζεο

φκνξσλ

πεξηθεξεηψλ κε παξεκθεξή γλσξίζκαηα (π.ρ. Β. – Λ. Αηγαίν) ή άιισλ επξχηεξσλ νκάδσλ
πεξηθεξεηψλ (π.ρ. πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο - πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εηζφδνπ - πεξηθέξεηεο
ζηαδηαθήο

εμφδνπ),

θαζψο

θαη

(αληίζηξνθα)

ηεο

δηαθξηηήο

αληηκεηψπηζεο

ησλ

κεγαιχηεξσλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (θπξίσο ηεο πξσηεχνπζαο) ιφγσ κεγάινπ
κεγέζνπο θαη εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ σο πξνο ηελ παξαγσγηθή δνκή θαη ηε δνκή ηεο
απαζρφιεζεο. Πηε δηαδηθαζία ζα ιεθζεί ππφςε ν απφιπηνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αλά
επξχηεξν θιάδν θαη πεξηνρή, ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ έρεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο θαη
θάπνηεο θνξέο είλαη αξθεηά κηθξφ (κε απνηέιεζκα λα κελ ελδείθλπηαη, κεηαμχ άιισλ θαη
γηα ην ιφγν απηφ, ε ηπραία δεηγκαηνιεςία).
Ζ ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία ζα γίλεη κε βάζε ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ηεο θάζε
θιαδηθήο νκάδαο. Έηζη, ην δείγκα ζηελ νκάδα επηρεηξήζεσλ ελφο θιάδνπ κε ιίγεο
επηρεηξήζεηο ζα είλαη κεγαιχηεξν σο πνζνζηφ, απφ ην δείγκα ελφο θιάδνπ κε πνιιέο
επηρεηξήζεηο. Κε απηή

ηε δηαδηθαζία, εμαζθαιίδεηαη

ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ

δηαθφξσλ θιάδσλ (ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ ζα ραζνχλ ζεκαληηθά πνηνηηθά ζηνηρεία
επηκέξνπο θιάδσλ ιφγσ κηθξνχ πιεζπζκνχ θαη άξα πνιχ κηθξνχ δείγκαηνο).
Πηε ζπλέρεηα θαη αθνχ πξνθχςεη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ – δεηγκάησλ αλά πεξηνρή
θαη θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο, επηιέγεηαη κε κεξηθψο ηπραίν ηξφπν ν αξηζκφο ησλ
δεηγκάησλ. Γειαδή, ζην εζσηεξηθφ θάζε θαηεγνξίαο, αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή θαη ην
βάξνο θάπνησλ επηρεηξήζεσλ ζα ηεξεζεί κηα εζσηεξηθή ηζνξξνπία ζηελ επηινγή ησλ
δεηγκάησλ. Κεηαμχ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ε επηινγή ζα είλαη ηπραία.
Ξξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ελδερφκελα πξνβιήκαηα θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο
ηεο έξεπλαο (άξλεζε ή κε εχξεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ δείγκαηνο) ζα επηιερζεί ζε
θάζε πεξηνρή θαη ζε θάζε θαηεγνξία θιάδσλ, έλα θχξην θαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα
επηρεηξήζεσλ. Ζ επηινγή θαη ησλ δχν δεηγκάησλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ
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ηξφπν (κεξηθψο ηπραίν). Γειαδή, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κηαο πεξηνρήο ζα
επηιεγεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ θαη ζα απνηειεί ην θχξην δείγκα.
Αθνινχζσο

ζα

επαλαιακβάλεηαη

ε

ίδηα

δηαδηθαζία

ε

νπνία

ζα

νδεγήζεη

ζην

ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα. Ρν νιηθφ κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηπιάζην
απφ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ έηζη ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα φπνηα
πξνβιήκαηα πξνθχςνπλ.
Γεσγξαθηθά, ε έξεπλα ζα θαιχςεη ην ζχλνιν ηεο Διιάδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
αγξνηηθψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ηε δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε Γηνηθεηηθά
Γηακεξίζκαηα (NUTS ΗΗ).

1.3.3 Γηελέξγεηα έξεπλαο πεδίνπ
1. ΈΡΔΤΝΑ ΠΔΓΙΟΤ Δ 800 ΜΜΔ
Ζ έξεπλα ζα εθηειεζζεί κε ηε κέζνδν ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κέζσ ηειεθσληθήο
επαθήο. Θα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλνιηθά ηέζζεξηο ηειεθσληθέο θιήζεηο (1 αξρηθή
θαη 3 επαλαθιήζεηο) γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ηηο επηιεγκέλεο
επηρεηξήζεηο, ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο ή/θαη εκέξεο. Πηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν
δπλαηφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο. Πε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε –αλ κεηά ηηο ηέζζεξηο
ηειεθσληθέο θιήζεηο- δελ δηεμαρζεί ζπλέληεπμε, γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο επηιεγκέλεο
επηρείξεζεο κε ηελ επφκελε επηρείξεζε ζηε ιίζηα.
Ζ φιε κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζα απνηππσζεί ζε έλα «πξσηφθνιιν
ζπιινγήο δεδνκέλσλ», ζε ηξφπν ψζηε ε ηππνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ησλ βεκάησλ πνπ ζα
αθνινπζεζνχλ γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ λα δηαζθαιίδεη φηη ε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ ζα επεξεαζηεί ζε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ ππνθεηκεληθή
θξίζε ηνπ θάζε επηκέξνπο εξεπλεηή.
Ζ έξεπλα παξαθνινπζείηαη θαη ειέγρεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηά ηεο απφ ππεχζπλν έξεπλαο
πεδίνπ. Θάζε νκάδα εξεπλεηψλ επηβιέπεηαη απφ επηζεσξεηή ν νπνίνο βνεζά ζην έξγν ηνπ
ηνλ ππεχζπλν δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη αθνινπζεί νδεγίεο ηνπ ππεπζχλνπ
απηνχ. Όινη νη επηζεσξεηέο ειέγρνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο έξεπλαο πεδίνπ. Κέζα ζηα
βαζηθά θαζήθνληα ησλ επηζεσξεηψλ είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ ππεπζχλνπ ηεο δηεμαγσγήο
ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο ηνπ θαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο
δνπιεηάο ηεο νκάδαο ηνπ.
Ν θαηάιιεινο εξσηώκελνο είλαη είηε ν ηδηνθηήηεο (πξνθεηκέλνπ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο,
πξνζσπηθέο, ΝΔ/ ΔΔ, θιπ.), είηε ν ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα /
νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο (πξνθεηκέλνπ γηα κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο).
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Απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ 800 ζπκπιεξσκέλσλ
θαη ειεγκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2011. Θα παξαδνζνχλ
ην πιήξεο δείγκα επηρεηξήζεσλ, ηα πξσηνγελή δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ε
θσδηθνπνίεζε απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (lookup tables).

1.3.4 Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ
1.3.4.1 Ξνηνηηθφο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ
Έιεγρνο νξζήο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ
Όια ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζα ειεγρζνχλ παξνπζία ησλ εξεπλεηψλ γηα λα
δηαπηζησζεί ε ζσζηή θαη πιήξεο ζπκπιήξσζή ηνπο.
Ππγθεθξηκέλα, ην ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ζπκπιήξσζε ησλ παξαιείςεσλ ηνπ εξεπλεηή
ή / θαη δηφξζσζε ηπρφλ ιαλζαζκέλσλ ή αλαθφινπζσλ πιεξνθνξηψλ.
Ξξαγκαηνπνηνχληαη

φινη

νη

απαξαίηεηνη

έιεγρνη

ψζηε

ηα

εξσηεκαηνιφγηα

πνπ

παξαδίδνληαη γηα δηάηξεζε θαη ειεθηξνληθή επεμεξγαζία λα είλαη πιήξε θαη λα κελ
πεξηέρνπλ εκθαλή ιάζε.

Έιεγρνο νξζήο εηζαγσγήο εξσηεκαηνινγίσλ
Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη απεπζείαο απφ ηνπο ζπλεληεπθηέο ζε βάζε πνπ ζα
αλαπηχμεη ν Πχκβνπινο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Πηε ζπλέρεηα ζα ειεγρζεί ε νξζφηεηα ηεο
εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ (validation). Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία ζεηξά
ινγηθψλ ειέγρσλ πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ.
Απφ ηελ εκπεηξία καο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε εηζαγσγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ζηε
βάζε δεδνκέλσλ θαη ν έιεγρφο ηνπο είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ιφγσ ηνπ
κεγάινπ φγθνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο απαηηνχκελεο ηδηαίηεξεο πξνζνρήο δεδνκέλνπ φηη
πνιιέο κεηαβιεηέο αλακέλεηαη λα είλαη αλνηθηέο. Πηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ηεο έξεπλαο, νη
ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο:


κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζα γίλεη έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ζε κηα πξψηε θάζε, ηηο απαληήζεηο ηνπ
θπιιαδίνπ αμηνιφγεζεο πνπ έπξεπε ν θάζε ζπλεληεπθηήο λα ζπκπιεξψζεη κεηά
απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο. Κε απηή ηε δηαδηθαζία, είλαη δπλαηφ λα
εληνπηζηνχλ ηα πξνβιεκαηηθά εξσηεκαηνιφγηα θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
δηνξζψζεηο. Πην ζηάδην απηφ, νη ζεκαληηθφηεξεο δηνξζψζεηο αθνξνχλ θαηά θχξην
ιφγν παξαιείςεηο ζηνηρείσλ.
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κε ηε βνήζεηα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ινγηθνί έιεγρνη κεηαμχ
ησλ δηάθνξσλ απαληήζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο.

Κε ηελ έλλνηα «ινγηθφο

έιεγρνο», ελλννχκε ηε δηαδηθαζία ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ
εξσηήζεσλ απφ ηηο νπνίεο, νη απαληήζεηο κεξηθψλ απφ απηψλ εμαξηψληαη ή
ζρεηίδνληαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ πξψηε εξψηεζε.
Παξάδεηγκα ινγηθνύ έιεγρνπ:
Απφ ηελ πξψηε εξψηεζε γηα ηελ απαζρφιεζε: κεηαβιεηή C1 (απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ
Λαη ή Όρη), εμαξηψληαη νη απαληήζεηο ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο C1_1, C1_2, C2 θαη C3.
* Αλ ε κεηαβιεηή C1 = 1 (Λαη), ηφηε ε κεηαβιεηή C1_1 πξέπεη λα είλαη θελή ελψ
ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλεο κεηαβιεηέο ηεο νκάδαο C1_2, C2 θαη C3 πξέπεη λα έρνπλ ζεηηθέο
ηηκέο.
* Αλ ε κεηαβιεηή C1 = 0 (Όρη), ηφηε αλακέλεηαη απάληεζε ζηε κεηαβιεηή C1_1 ελψ φιεο
νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο C1_2, C2 θαη C3 πξέπεη λα είλαη θελέο
Ν ζπλνιηθφο απηφο έιεγρνο (πξηλ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηε Βάζε
Γεδνκέλσλ)

βνεζά

ζην

λα

απνθεπρζνχλ

ζεκαληηθά

ινγηθά

ζθάικαηα

πνπ

ζα

απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ.

1.3.4.2 Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
Πην ζηάδην απηφ γίλεηαη

ε επεμεξγαζία ησλ θαηαρσξεζέλησλ δεδνκέλσλ, ην πξψην

ζηάδην ηεο νπνίαο είλαη ε αλάιπζε κε-απφθξηζεο (non-response analysis). Ρν πξφβιεκα
ησλ ειιηπψλ δεδνκέλσλ (missing values) είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη πην δχζθνια
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξεπλεηέο ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο θαη ν ηξφπνο
επίιπζεο ηνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο πνπ
ζα αθνινπζήζεη.
Ρα ειιηπή δεδνκέλα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είηε απφ ηελ άξλεζε ηνπ εξσηψκελνπ λα
απαληήζεη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο (item non-response), είηε απφ ηελ άξλεζε
ηνπ εξσηψκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα (unit non-response). Φπζηθά νη βάζεηο κε
ηα δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ θαηαρσξήζεηο γηα κνλάδεο πνπ δελ έδσζαλ θακία
απάληεζε, φκσο θαη απηφ ην πξφβιεκα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζε απηφ ην ζηάδην ηεο
κειέηεο, δειαδή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ ζα
ζπιιερζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο κε-απφθξηζεο ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο
θαηαρσξνχληαη θαη απηά ζηηο αληίζηνηρεο βάζεηο.
Πηελ πξψηε πεξίπησζε (item non-response) ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη εθηίκεζεο ησλ
ειιηπψλ δεδνκέλσλ (imputation methods), φπσο γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ινγηζηηθή
παιηλδξφκεζε, hot decking κέζνδνη θιπ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
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κεζφδσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο γίλεηαη βάζεη ζηαηηζηηθψλ θξηηεξίσλ ηα νπνία
θαζηζηνχλ ηνλ αλαιπηή ηθαλφ λα επηιέμεη ηελ βέιηηζηε κέζνδν γηα θάζε εθαξκνγή. Ρα
θξηηήξηα επηινγήο κεζφδνπ εθηίκεζεο ειιηπψλ δεδνκέλσλ βαζίδνληαη θπξίσο ζηε ζχγθξηζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ εθηίκεζήο ηνπο.
Πηε δεχηεξε πεξίπησζε (unit non-response) εθαξκφδεηαη αλάιπζε κε-απφθξηζεο (nonresponse analysis). Δλδερνκέλσο νη κνλάδεο πνπ αξλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα
λα πξνέξρνληαη απφ πιεζπζκνχο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ εθείλεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ, ελψ πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςε θαη ν ιφγνο ηεο κε-απφθξηζεο. Ζ
ειαρηζηνπνίεζε ηεο κε-απφθξηζεο είλαη ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα θάζε έξεπλα.
Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Eurostat, αλ ε άξλεζε ησλ εξσηψκελσλ λα ζπκκεηάζρνπλ
μεπεξλά ην 30%, ηφηε ε εθαξκνγή κεζφδσλ αλάιπζεο κε-απφθξηζεο είλαη επηηαθηηθή. Π‟
απηήλ

ηελ

πεξίπησζε

αληαπνθξίζεθαλ

ζε

ηνπιάρηζηνλ

10%

απφ

ηνπο

εξσηψκελνπο

πνπ

δελ

επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο πεδίνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο αλάιπζεο κε-απφθξηζεο είλαη ζρεηηθά κηθξφ, ζηξσκαηνπνηήζεηο
πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ θαηά ηελ ζπλνιηθή έξεπλα δε ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Δληνχηνηο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ζηξσκαηνπνίεζεο πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ βαξψλ. Θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, ε αλάιπζε κε-απφθξηζεο
κπνξεί λα βαζηζηεί ζε έλα απιφ ηπραίν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ αληαπνθξίζεθε ζην
εξσηεκαηνιφγην.
Ξεξαηηέξσ αθνινπζεί ε εθηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ / δεηθηψλ αλάινγα κε ην
ηδηαίηεξν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ν ππνινγηζκφο δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο κε
θαζηεξσκέλεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο.
Κεηά ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηαηηζηηθέο
εηδηθέο αλαιχζεηο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ επξεκάησλ
ηεο έξεπλαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο εηδηθέο αλαιχζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ:
Ξνιπκεηαβιεηέο αλαιχζεηο νη νπνίεο φρη κφλν απινπνηνχλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
αιιά αλαδεηθλχνπλ θαη θξπθέο ζρέζεηο ζηα δεδνκέλα.
Δηδηθά γξαθήκαηα πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο: Star plots, icon plots θηι.
Αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο (Cluster analysis): Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ δνκψλ ζηα δεδνκέλα νη
νπνίεο λα δεκηνπξγνχλ ινγηθέο ηαμηλνκήζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ε
αλάιπζε

θαηά

ζπζηάδεο

πξνζπαζεί

λα

αλαγλσξίζεη

ζρεηηθά

νκνηνγελείο

νκάδεο

εξσηψκελσλ βαζηδφκελε ζε επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ζρεκαηίδνληαο ηηο νκάδεο έηζη
ψζηε ηα άηνκα κέζα ζηελ θάζε κία λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην φκνηα θαη ε δηαθνξά κεηαμχ
ησλ νκάδσλ κέγηζηε.
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Ξαξαγνληηθή αλάιπζε (Factor analysis): Γηα ηελ απεηθφληζε ηεο δνκήο απφςεσλ θαη
αληηιήςεσλ ζε έλα ζπλνιηθφ πιαίζην αλαθνξάο. Ξην αλαιπηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε
αλάιπζε «ελψλνληαη» παξάγνληεο / θξηηήξηα πνπ ζε πξψηε πξνζέγγηζε θαίλνληαη
αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θάησ απφ θνηλέο «νκπξέιεο» κεηαβιεηψλ πξνζθέξνληαο ηε
δπλαηφηεηα λα κειεηεζεί ε νπζία ησλ θαηλνκέλσλ.

1.3.4.3 Πηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ
Ρν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ
ζπιιερζεί θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ, κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ησλ
θαηάιιεισλ

αλαθνξψλ

αμηνιφγεζεο,

πνπ

ζα

ζπλεηζθέξνπλ

ζηελ

εμαγσγή

ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο θαη δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνπο ππφ εμέηαζε θιάδνπο.
Απφ απηή ηελ επεμεξγαζία ζα πξνθχςεη κηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ κε αλαιχζεηο
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πηφρνο είλαη ε
ζπζρέηηζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ θαη ε εμαγσγή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ
ζπκπεξαζκάησλ πνπ επηπιένλ ηεθκεξηψλνληαη πνηνηηθά, κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ
εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε δελ έρεη
ραξαθηήξα πξφβιεςεο ή κνληεινπνίεζεο, αιιά αθνξά θαζαξά ηελ απνηχπσζε ζεκεξηλψλ
κεγεζψλ θαη ηάζεσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ αιιεινζπζρεηίζεσλ. Γηα ηελ αλαδήηεζε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ ζα εθαξκνζηνχλ ζηαηηζηηθέο ηερληθέο ζχγθξηζεο κέζσλ φξσλ,
πνζνζηψλ θ.α..
Γεληθή Αλάιπζε
Δθηφο απφ ζεηξά βαζηθψλ πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, ζα
αμηνπνηεζνχλ ζχλζεηεο πνιπκεηαβιεηέο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο νη νπνίεο δίλνπλ κηα πην
ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ πνιπδηάζηαηνπ θαηλνκέλνπ φπσο νη επηδφζεηο θαη νη επηδηψμεηο θαη
πξνβιέςεηο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ
εμαγσγή

ζπκπεξαζκάησλ

ζε

επφκελα

ζηάδηα.

Ζ

εκπεηξία

ππνδεηθλχεη

φηη

ζηηο

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο εθαξκφδεηαη αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηεο δνκήο θαη
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ησλ ζπζρεηίζεψλ ηνπο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ
ζηαηηζηηθψλ πνιπκεηαβιεηψλ ηερληθψλ.
Γηακόξθσζε ηνπ κνληέινπ ησλ δεδνκέλσλ.
Γηακφξθσζε δεηθηψλ πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ζπληειεζηέο
κεηαβιεηφηεηαο) θαη απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο πνηφηεηαο ζε «Αξρηθή Αλαθνξά
Ξνηφηεηαο Γεδνκέλσλ» κε βάζε απνηειέζκαηα εμεηδηθεπκέλσλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ.
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Δπηζεκαίλεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε φηη ηα δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε κηα ζεηξά
επαλειέγρνπο πξηλ ηελ θαηαρψξεζε, θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαη κεηά απφ απηή. Νη
επαλέιεγρνη

δηεμάγνληαη

παξάιιεια

κε

ηε

ζπιινγή

ζηνηρείσλ.

Ρν

ζηάδην

απηφ

πεξηιακβάλεη ειέγρνπο αθξίβεηαο / πιεξφηεηαο ηεο εξγαζίαο πεδίνπ, ινγηθνχο ειέγρνπο /
δηαζηαπξψζεηο θαη ηέινο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο. Δηδηθφηεξα πξαγκαηνπνηείηαη:
α) έιεγρνο φισλ ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ παξνπζία ησλ εξεπλεηψλ
γηα λα δηαπηζηψλεηαη ε ζσζηή θαη πιήξεο ζπκπιήξσζή ηνπο. Ρππηθά ην ζηάδην απηφ
πεξηιακβάλεη ζπκπιήξσζε ηπρφλ εκθαλψλ παξαιείςεσλ ή δηφξζσζε εκθαλψλ ιαζψλ
ηνπ εξεπλεηή, ελψ νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θηάλνπλ κέρξη θαη ηελ αθχξσζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ πεξίπησζε ππεξβνιηθνχ πιήζνπο παξαιείςεσλ ή ιαζψλ πνπ
δελ επηδέρνληαη δηφξζσζε
β) επαλέιεγρνο ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε εξεπλεηή ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10%
(ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη π.ρ. φηη θαηά ηε δηεμαγσγή ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαθξφαζε ή επαλάιεςε ζην 10% ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ν θάζε εξεπλεηήο)
γ) δηαζηαχξσζε επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο κε ζηνηρεία
απφ άιιεο πεγέο (π.ρ. ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ζε
ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο ICAP) ψζηε λα
δηαπηζησζεί ν βαζκφο ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ
δ) ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δείγκαηνο, ζπγθξίλνληαο ηηο θαηαλνκέο
ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ κε αλεμάξηεηα
δεπηεξνγελή ζηνηρεία ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα (π.ρ. αλάινγα κε ην είδνο ησλ
δεδνκέλσλ απφ πεγέο φπσο: ΔΠΔ, ΡηΔ, πξνυπάξρνπζεο θιαδηθέο κειέηεο ηεο ICAP
θηι.), γηα ελδερφκελε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ
Γεληθεπκέλα Γξακκηθά Μνληέια
Ρα γεληθεπκέλα γξακκηθά κνληέια είλαη κηα νηθνγέλεηα ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ νη νπνίεο
αθνινπζνχλ ηελ θάζε ηεο δηεξεχλεζεο ησλ δεδνκέλσλ (Exploratory analysis). Ν ζθνπφο
ηεο κεζφδνπ είλαη λα πνζνηηθνπνηήζεη θαη λα επηβεβαηψζεη κηα ζρέζε κεηαμχ κεηαβιεηψλ.
Νη κεηαβιεηέο απηέο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηηο επεμεγεκαηηθέο απηέο δειαδή πνπ
ππνζέηνπκε φηη επεξεάδνπλ ην θαηλφκελν θαη ηελ εμαξηεκέλε, ηελ κέηξεζε δειαδή πνπ
έρνπκε γηα ην ππφ κειέηε θαηλφκελν. Γηα παξάδεηγκα έλαο απφ ηνπο πηζαλνχο ζηφρνπο ηεο
αλάιπζεο κπνξεί λα είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ λα
πξνβιέςνπλ ηελ ζπρλφηεηα ηαμηδηνχ. Κπνξεί απηέο νη επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο λα είλαη
ε εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εξσηψκελνπ ή ε απφζηαζε ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ απφ
αεξνδξφκην. θηι. Δπίζεο κπνξεί ν αλαιπηήο λα εληνπίζεη αληηθεηκεληθά αθξαίεο απαληήζεηο
ζην εξσηεκαηνιφγην νη νπνίεο λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε. Κε
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θαηάιιειε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ηηκψλ επηηπγράλεηαη αθξηβέζηεξε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ
κεγέζνπο ηεο κειέηεο.
Ρα γεληθεπκέλα γξακκηθά κνληέια είλαη κηα νηθνγέλεηα ηερληθψλ κε κεγάιν πεδίν
εθαξκνγήο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη γεληθά ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. Πε θάζε κηα
απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο αληηζηνηρεί έλαο ζπληειεζηήο ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη
ηελ πνζνηηθή αλαγσγή ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ εμαξηεκέλε. Πηελ νηθνγέλεηα απηή αλήθεη
θαη ε γλσζηή πνιιαπιή παιηλδξφκεζε, ε νπνία επηηξέπεη ηελ ζπζηεκαηηθνπνίεζε ηεο
ζρέζεο κεηαμχ κηαο ππν-αλάιπζε κεηαβιεηήο θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ επεμεγεκαηηθψλ
κεηαβιεηψλ.
Παξαγνληηθή αλάιπζε (Factor Analysis)
Ζ Παξαγνληηθή Αλάιπζε έρεη σο ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο δελ έρνπλ
κεηξεζεί απφ ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο. Δίλαη νη ιεγφκελνη „παξάγνληεο‟ νη νπνίνη εμεγνχλ
ηελ

κνξθή

ησλ

ζπζρεηίζεσλ

πνπ

έρνπκε

παξαηεξήζεη

ζηηο

κεηαβιεηέο

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ
πξνβιήκαηνο αθνχ ρηίδεηαη έλα κνληέιν ην νπνίν αληί λα εκπιέθεη πνιιέο ζπγθιίλνπζεο
κεηαβιεηέο, ρξεζηκνπνηεί κνλάρα ηνπο «θξπκκέλνπο παξάγνληεο» νη νπνίνη βέβαηα
εκπιέθνπλ ηαπηφρξνλα φιεο απηέο ηηο κεηαβιεηέο. Κε άιια ιφγηα ππνζέηνληαο φηη έλαο
παξάγνληαο δεκηνπξγεί πνιιέο κεηαβιεηέο (ηηο απαληήζεηο ησλ νπνίσλ έρνπκε ζηελ
έξεπλα) ε αλάιπζε ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο απηέο ζε κηα θνηλή „νκπξέια‟ κε απνηέιεζκα ε
εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ λα βαζίδεηαη ζε νκνεηδή κεγέζε.
Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηεο αλάιπζεο είλαη φηη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαηππσζνχλ
ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ζρέζεηο αηηηφηεηαο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξηρζνχλ
απφ ηελ παξαηεξνχκελε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ επεμεξγαζίαο ζε άιιεο
κεζφδνπο νη νπνίεο ζε πξψηε θάζε δελ είλαη δπλαηφλ λα δψζνπλ ζσζηέο εθηηκήζεηο
βαζηζκέλεο κφλν ζην πξσηνγελέο πιηθφ ησλ δεδνκέλσλ.
Πε έλα εξσηεκαηνιφγην φπνπ απνηππψλνληαη νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο αηφκσλ ζε
δηάθνξα ζέκαηα, ε πξφθιεζε γηα ηνλ εξεπλεηή είλαη λα δηαηππψζεη εξσηήζεηο νη νπνίεο λα
ιακβάλνπλ απαληήζεηο άκεζα ζπζρεηηζκέλεο κε ην ζεσξεηηθφ εξψηεκα. Πηελ πξάμε φκσο
απηφ είλαη δχζθνιν, είηε γηαηί δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθφο ηξφπνο κέηξεζεο, είηε γηαηί ηα
εξσηψκελα άηνκα σζνχληαη ζηελ επηινγή ηεο απάληεζεο απφ ιφγνπο εληειψο άζρεηνπο
κε ην πξνθείκελν. Ζ Παξαγνληηθή Αλάιπζε απνθαιχπηεη ηέηνηνπ είδνπο θξπθέο πηπρέο
ελψλνληαο ζε θνηλφ πιαίζην κεηαβιεηέο. Ρν θνηλφ απηφ πιαίζην ή παξάγνληαο απνθηά
λφεκα απφ ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο ην πξνζδηνξίδνπλ.
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Γέληξα Σαμηλόκεζεο (Classification Trees)
Γηα ηελ θαηάηκεζε ζε ηεξαξρηθή δνκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε
ην κέγεζνο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί.
Ρα ‘Γέληξα Σαμηλόκεζεο’ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εξκελεία θαη πξφβιεςε ηεο
ζπκπεξηθνξά ησλ ππν-εμέηαζε αληηθεηκέλσλ (π.ρ. πειαηψλ) ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα
(π.ρ. αγνξά ελφο πξντφληνο ή ρξήζε κηαο ππεξεζίαο) ιακβάλνληαο ππφςε κηα ζεηξά
ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπο. Ζ αλάιπζε απηή είλαη απφ ηηο
βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην „Data Mining‟.
Ζ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ θαη θαηαζθεπήο ησλ „Γέληξσλ Ραμηλφκεζεο‟ απνηειείηαη απφ ηα
αθφινπζα βήκαηα:


Θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ πξνβιεπηηθήο αθξίβεηαο



Γηαδηθαζία ηεξάξρεζεο θαη δηαρσξηζκνχ ησλ ππν-εμέηαζε ραξαθηεξηζηηθψλ



Δχξεζε

ηνπ

βέιηηζηνπ

ζεκείνπ

ηεξκαηηζκνχ

ηεο

δηαδηθαζίαο

ηεξαξρηθνχ

δηαρσξηζκνχ.
Γηα ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλζεηεο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ππνινγηζκνί
„απνζηάζεσλ‟ θαη επαλαιεπηηθνί αιγφξηζκνη.
Αλ

θαη

ηα

‘Γέληξα

Σαμηλόκεζεο’

ζηεξίδνληαη

θαη

θαηαζθεπάδνπλ

πνιχπινθεο

καζεκαηηθέο ζρέζεηο, ε γξαθηθή απεηθφληζε απηψλ δίλεη κηα ηδηαίηεξα θαηαλνεηή θαη
πιεξνθνξηαθή εηθφλα ησλ ζρέζεσλ ησλ ππν-εμέηαζε κεηαβιεηψλ, ηνπ ηξφπνπ πνπ απηά
αιιειεπηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηειέζκαηα (δειαδή ηελ κεηαβιεηή πνπ καο
ελδηαθέξεη λα πξνβιέςνπκε).
Πε

γεληθέο

γξακκέο,

ηα

ζηνηρεία

πνπ

ραξαθηεξίδνπλ

ηελ

αλάιπζε

‘Γέληξσλ

Απεηθόληζεο’ είλαη ηα εμήο:


Ζ ηεξαξρηθή δνκή κε ηελ νπνία θαηαηάζζεη ηα ππν-εμέηαζε ραξαθηεξηζηηθά,
θάλνληαο έηζη εκθαλή ηελ ζρεηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ ζην
βαζηθφ θαηλφκελν πνπ πξνζπαζνχκε λα πξνβιέςνπκε.



Ζ ρξήζε γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ „Γέληξσλ Ραμηλφκεζεο‟
θαη ε επθνιία εξκελείαο απηψλ



Ζ ηθαλφηεηα απηψλ λα εθαξκφδνληαη ζε φια ηα είδε ησλ δεδνκέλσλ απφθξηζεο
(δηαηεηαγκέλα, νλνκαζηηθά ή θαη πνζνηηθά).



Ζ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ βνεζά ζηελ άκεζε θαηαλφεζε θαη
ρξήζε απηψλ.

Κηα ηέηνηα αλάιπζε κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ βειηίσζε
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο, εηδηθέο αλάγθεο ηεο
θάζε νκάδαο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (ηαμηλνκεκέλα καδί) ελψ, γεληθφηεξα,
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παξέρνπλ

πιεξνθνξίεο

ζηνλ

νξγαληζκφ

γηα

ην

πψο

κπνξεί

λα

πξνζεγγίζεη

απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ θάζε νκάδα.

Σαμηλνκηθή Αλάιπζε (Factor Analysis)
Ζ ηαμηλνκηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ έρνπκε θάλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ππνζέζεηο
γηα ηα δεδνκέλα καο θαη είκαζηε αθφκα ζε εξεπλεηηθή θάζε. Πε γεληθέο γξακκέο κε ηελ
παξαπάλσ κέζνδν `βξίζθνπκε` ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε θαηεγνξηνπνηψληαο έλα
κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ ζε πεξηζζφηεξν εχρξεζηεο θαη θαηαλνεηέο νκάδεο (clusters).
Δπνπηηθά κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε έλα δηάγξακκα δέλδξνπ (tree clustering)
απνηππψλνληαο ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηνλ θάζεην άμνλα ελψ ζηνλ
νξηδφληην ησλ αξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ πνπ θάζε θνξά ραιαξψλνπκε πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηάιιειεο νκαδνπνηήζεηο.

Δίλαη ινγηθφ φηη ε κεγαιχηεξε απφζηαζε δηαζχλδεζεο (linkage distance), έρεη ζαλ
απνηέιεζκα λα ελψλνπκε κεγαιχηεξεο θαη

κεγαιχηεξεο νκάδεο κε παξαηεξήζεηο

πεξηζζφηεξν αλνκνηνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πε θάζε θνκβηθφ ζεκείν ζην δηάγξακκα
αληηζηνηρεί ην θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε κηα
θαηλνχξγηα νκάδα.
Ξην αλαιπηηθά ε ηαμηλνκηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηεί ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
παξαηεξήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ κηα νκάδα νη νπνίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα νλνκάδνληαη
απνζηάζεηο. Απφ ηα πην δηαδεδνκέλα κέζα κέηξεζεο απνζηάζεσλ είλαη ε Δπθιείδεηα
απφζηαζε:

distance(x, y) 



i

( xi  y i ) 2

ή

distance(x, y)   i (x i  yi )

, γηα ηελ

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο.
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Πηελ πεξίπησζε καο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε. Δζηηάδνπκε ζηελ
πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε απνζηάζεηο κεηαμχ νκάδσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ
ρξεζηκνπνηνχκε κεζφδνπο δηαζχλδεζεο (linkage methods) φπσο ε κνλή δηαζχλδεζε πνπ
παξάγεη “απζηεξνχο” ηχπνπο νκάδσλ κε ηελ έλλνηα φηη πεξηέρνπλ παξαηεξήζεηο ηζρπξά
ζπζρεηηζκέλα.
Κπνξνχκε λα ζέζνπκε ιηγφηεξν απζηεξά θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε κηα
νκάδα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο δηαζχλδεζεο (complete linkage) βάζεη
ηεο νπνίαο

νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαζνξίδνληαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή

απφζηαζε κεηαμχ δχν νπνηνλδήπνηε ζεκείσλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ.
Κακπύιεο GINI
Νη ζπληειεζηέο GINI, θαη νη αληίζηνηρεο θακπχιεο απηψλ (γλσζηέο θαη σο θακπχιεο
Lorenz), απνηεινχλ βαζηθά ζηαηηζηηθά εξγαιεία κέηξεζεο αληζνηήησλ αλαθνξηθά κε
ζπγθεθξηκέλα

κεηξήζηκα

κεγέζε.

Νη

ζπληειεζηέο

GINI

πνζνηηθνπνηνχλ

ηηο

δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο παξαηεξνχληαη ζε ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ελφο πιεζπζκνχ,
κε βάζεη ζηαηηζηηθέο έλλνηεο φπσο είλαη νη κέζεο δηαθνξέο.
Ζ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο νθείιεηαη, ελ κέξεη, ζην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ
γξαθηθά, απμάλνληαο έηζη ηε ρξεζηηθφηεηά ηνπο.
Νη θακπύιεο GINI απεηθνλίδνπλ γξαθηθά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε
έλαλ πιεζπζκφ πειαηψλ αλαθνξηθά κε κεγέζε, φπσο ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηαρπδξνκηθψλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπο θ.ν.θ.. Νη δηαγξακκαηηθέο
απεηθνλίζεηο απηψλ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ:
o

Απφθηεζε ζπλνιηθήο εηθφλαο γηα ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ πειαηψλ

o

Πχγθξηζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ππν-νκάδσλ πειαηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα
(φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιιεο αληίζηνηρεο
πνιπκεηαβιεηέο αλαιχζεηο)

Δπηπιένλ,

ν

εληνπηζκφο

έληνλσλ

αληζνηήησλ

είλαη

δπλαηφ

λα

ζπλεηζθέξεη

ζηνλ

νξζνινγηθφ θαηακεξηζκφ ηεο πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ηνπ
θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο.
Γξαθήκαηα
Δηδηθά γξαθήκαηα πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο: Star plots, icon plots θηι.
Δθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηαηηζηηθέο πνιπκεηαβιεηέο αλαιχζεηο, είλαη ρξήζηκν ζε
θάζε πεξίπησζε κειέηεο πνιπκεηαβιεηψλ δεδνκέλσλ λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο, αξρηθά,
θάπνηεο δηαγξακκαηηθέο απεηθνλίζεηο απηψλ.
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Γηα ηελ πεξίπησζε απεηθφληζεο πνιπκεηαβιεηψλ δεδνκέλσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά
γξαθήκαηα φπσο radar θαη bubble plots, icon plots θηι.
Ρα radar θαη bubble plots απνηεινχλ γξαθηθέο απεηθνλίζεηο πεξηζζνηέξσλ απφ 2
κεηαβιεηψλ (ραξαθηεξηζηηθψλ) πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζπλνιηθά ή γηα ππν-νκάδεο ηνπ
πιεζπζκνχ. Δπηηπγράλνπλ λα ζπλνςίζνπλ ηθαλνπνηεηηθά κεγάιν ζχλνιν πιεξνθνξηψλ,
πνπ αθνξνχλ ηφζν ην κέγεζνο φζν θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ.
Ζ βαζηθή ηδέα ησλ icon plots είλαη ε αληηπξνζψπεπζε κεκνλσκέλσλ παξαηεξήζεσλ (π.ρ.
αηφκσλ) σο ζπγθεθξηκέλα γξαθηθά αληηθείκελα, φπνπ νη ηηκέο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ
κεηαβιεηψλ

(ραξαθηεξηζηηθψλ)

απηψλ

αληηζηνηρνχλ

ζε

ζπγθεθξηκέλεο

κνξθέο

ή

δηαζηάζεηο ησλ γξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ αληηζηνίρεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε

ε

ζπλνιηθή

εκθάληζε

ηνπ

θάζε

αληηθεηκέλνπ

λα

είλαη

ελδεηθηηθή

ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία εθθξάδεη.
Ζ κειέηε ησλ icon plots δίλεη κηα γξήγνξε θαη ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ απηψλ (ρσξίο λα
πξνρσξεί ζε ππνζέζεηο ή ζπληκήζεηο πιεξνθνξίαο φπσο γίλεηαη κε ηηο ζηαηηζηηθέο
κεζφδνπο),

ελψ

επηπξφζζεηα

ζπλεηζθέξεη

ζηνλ

εληνπηζκφ

„νκνγελψλ‟

νκάδσλ

αληηθεηκέλσλ (πειαηψλ, επηρεηξήζεσλ ή θαη πξντφλησλ)
Ν ζπλνπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ παξαπάλσ γξαθεκάησλ ηα θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα
ζπγθξίζεηο ηφζν δηαρξνληθά (θαηά ηελ δηάξθεηα εμέιημεο ησλ εξεπλψλ) φζν θαη κεηαμχ
νκάδσλ πειαηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ή πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ πνιπκεηαβιεηέο
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο.
Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ δηαγξακκαηηθά εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ηφζν ζηελ πξψηε θάζε ηεο κειέηεο, γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ δεδνκέλσλ, ηελ θαηαλφεζε
απηψλ θαη ηελ επηινγή ησλ νξζφηεξσλ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ, αλά πεξίπησζε, φζν θαη
ζηελ ηειηθή θάζε γηα ηελ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θαη επθνιφηεξε θαηαλφεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ.
1.3.4.4 Ξαξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο
Κε ηελ ιήμε ηεο έξεπλαο ζα εθπνλεζεί έθζεζε απνηειεζκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα
πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ.
Αξρηθά

ζα

εμεγνχληαη

κε

ζαθήλεηα

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

βάζεη

ησλ

νπνίσλ

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηξσκαηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο: ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ ηνπ
κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ ησλ θιάδσλ ή «νκάδσλ»
δξαζηεξηνηήησλ, ηα γεσγξαθηθά θξηηήξηα θαη πσο απηά ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε φισλ
ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηνπ πξνο εμέηαζε πιεζπζκνχ.
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Πηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, βάζεη
ηνπ νπνίνπ δηεμήρζε ε έξεπλα, θαζψο θαη εηζαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηε βάζε
δεδνκέλσλ.
Πηε ζπλέρεηα ζα παξαηίζεληαη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηεο
έξεπλαο πνπ πξνεγήζεθε. Θα γίλεη ρξήζε βαζηθψλ γξαθεκάησλ ηεο αλάιπζεο θαη ζα
παξαηίζεληαη ζε πηλαθνπνηεκέλε κνξθή ηα βαζηθά κέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο θαη νη ελ
γέλεη δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Ξαξάιιεια ζα ηνλίδνληαη νη
δηαπηζησζείζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα
πνπ

πξνέθπςαλ

απφ

ηελ

εθαξκνγή

ησλ

ηερληθψλ

ζπζρέηηζεο

(correlation),

παιηλδξφκεζεο (regression), αλάιπζεο δηαθξηηφηεηαο (discriminant analysis), αλάιπζεο
δηαζπνξάο, αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ θ.ιπ. ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηερληθέο νκαδνπνίεζεο
ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη κεηαβιεηψλ (cluster analysis, factor analysis).
Ξέξα απφ ηελ δηαπίζησζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ παξάζεζε ησλ
βαζηθψλ κέηξσλ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, θξίλεηαη ζθφπηκν ζηελ έθζεζε λα δηαηππσζνχλ
νξηζκέλεο πνηνηηθέο αλαιχζεηο ησλ ζρέζεσλ θαη ηάζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη λα εξκελεπζνχλ ηα αίηηα πξνέιεπζήο ηνπο θαη ε πηζαλή ζεκαζία
ηνπο. Ρέινο ζα παξαηίζεληαη ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνεγεζείζαο αλάιπζεο.

1.4 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΛΑΓΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ
1. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ 10 ΚΛΑΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΤΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ
Ν Πχκβνπινο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα επηιέμεη 10 θιάδνπο ζηνλ
ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ζα πξνβεί ζηελ θιαδηθή αλάιπζε ηνπο.
Αλαθνξηθά κε ηηο θπξηφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην αλ
απηέο είλαη ΚΚΔ θαη πνηνο είλαη ν βαζκφο ζπκβνιήο ηνπο θαη ζα απνηππσζνχλ ηα
νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηηο πξννπηηθέο
εμέιημεο θιπ.
Ξαξάιιεια ν Πχκβνπινο ζα πξνβεί ζηελ αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ΚΚΔ αλά
πεξηνρή. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο θιαδηθέο αλαιχζεηο
απνηππψλεηαη ζηα απφκελα βήκαηα.


ΓΔΝΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΞΔΣΑΗ ΚΛΑΓΟΤ

1. Σύλνςε
Ζ κειέηε εμέηαζεο θιάδνπ ή κειέηε αγνξάο επηθεληξψλεηαη ζηα εμήο θχξηα ζεκεία:


παξνπζηάδεη ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην



αλαιχεη ηε δνκή ηεο δήηεζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ
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θαηαγξάθεη ηε δνκή ηεο πξνζθνξάο θαη παξνπζηάδεη ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο
θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο



εθηηκά ην κέγεζνο αγνξάο ηνπ ππφ εμέηαζε θιάδνπ (θαηλνκεληθή θαηαλάισζε), ηηο
επελδχζεηο, ηελ εγρψξηα παξαγσγή θαη ην ηζνδχγην εηζαγσγψλ – εμαγσγψλ



ηέινο, αμηνινγεί ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ θάζε θιάδνπ

2. Πξνβιήκαηα – Βειηηώζεηο
Βαζηθφ πξφβιεκα ζε κηα έξεπλα-κειέηε θιάδνπ είλαη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ
εξσηεζέλησλ. Δπηπιένλ, νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλήζσο εκπνδίδνπλ ηε ιήςε
κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο, θαζψο θαη ηελ εθηεηακέλε αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ
είλαη νη ρξνληθνί θαη νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί.
Ν Αλάδνρνο, εθηειψληαο ηελ πξσηνγελή έξεπλα ζε 800 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο,
δηαζθαιίδεη ηελ ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ απφ επαξθέο δείγκα γηα θάζε θιάδν, πνπ ζα
νδεγήζνπλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαηά ηελ θιαδηθή αλάιπζε.
3. Ωθέιεηεο
Νη

κειέηεο

θιάδσλ

παξέρνπλ

νινθιεξσκέλε

πιεξνθφξεζε

γηα

ηελ

πθηζηάκελε

θαηάζηαζε ελφο θιάδνπ, εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα, δίδνληαη πξνηάζεηο θαη γεληθά
δίλνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν.
Απνηεινχλ ην πξψην βήκα γηα νπνηαδήπνηε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ
(ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ, θιπ), αιιά θαη ηε βάζε πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ
κειινληηθφ

ζρεδηαζκφ

ηεο

επηρεηξεκαηηθήο

δξάζεο.

Απνηεινχλ

ινηπφλ

ην

κέζν

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ιήςεο επελδπηηθήο απφθαζεο θαη αγνξάο. Ζ ζπκβνιή ηνπο είλαη
ζεκαληηθή, θαζψο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ζρεηηθά κε ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο
κηαο επηρείξεζεο ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν ή θαη ηελ επηηπρή ηεο δξαζηεξηνπνίεζε ζ‟
απηφλ. Ζ έξεπλα αγνξάο απνηειεί ην “θιεηδί ζηελ όπνηα επηρεηξεκαηηθή απόθαζε”. Κηα
επηρεηξεκαηηθή απφθαζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο ηεο αγνξάο.
Ξεξαηηέξσ, φκσο, δχλαληαη λα ρξεζηκεχζνπλ θαη ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο σο
εξγαιεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ βαζηζκέλσλ ζε αλαιπηηθή θαη επίθαηξε
γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη γεληθφηεξα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.
4. Μεζνδνινγία εθπόλεζεο
Πηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηάδηα εθπφλεζεο κηαο θιαδηθήο κειέηεο:
Σηάδην 1ν:
Θαζνξηζκφο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ πνπ ζα εμεηαζζνχλ ζηε κειέηε. Ππλνπηηθή
πξνέξεπλα. Πρεδηαζκφο θαη ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ.
Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα εμεηαζζνχλ. Ν κειεηεηήο
ελεκεξψλεηαη γηα ην εάλ έρνπλ εθπνλεζεί πξνεγνχκελεο κειέηεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
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θιάδν ή αθφκε θαη γηα παξεκθεξείο θιάδνπο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί. Πην
ζηάδην απηφ γίλεηαη ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηπρφλ δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχπν (εκεξήζην,
πεξηνδηθφ).
Σηάδην 2ν:
Δληνπηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ππφ εμέηαζε θιάδν – ππνθιάδν,
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ην δείγκα ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ζπλεληεχμεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε βάζε επηρεηξεκαηηθψλ
δεδνκέλσλ ηεο ICAP A.E., ε νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε ζην είδνο ηεο ζηελ
Διιάδα.
Σηάδην 3ν:
Πρεδηαζκφο ηεο δνκήο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο κειέηεο.
Σηάδην 4ν:
Ππιινγή θαη πξνθαηαξθηηθή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δεπηεξνγελείο
πεγέο πιεξνθφξεζεο. Ρα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ ΔΠΔ, πνπξγεία, Ππλδέζκνπο
θ.ι.π.
Σηάδην 5ν:
Ππιινγή ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πξσηνγελείο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Ζ ζπιινγή
ζηνηρείσλ απφ πξσηνγελείο πεγέο πιεξνθφξεζεο, δειαδή ε έξεπλα ζηηο επηρεηξήζεηο,
απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν θαη πιένλ ρξνλνβφξν ζηάδην ηεο κειέηεο. Πηα πιαίζηα ηεο
δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζε 800 ΚΚΔ ν κειεηεηήο ζα έξζεη ζε επηθνηλσλία, κε ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ θαη δηάθνξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη ηα
απαξαίηεηα εθείλα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα δηακνξθψζεη κηα
πιήξε θαη φζν ην δπλαηφ πην εκπεξηζηαησκέλε «εηθφλα» γηα ηνλ θιάδν θαη ηηο πξννπηηθέο
εμέιημήο ηνπ.
Σηάδην 6ν:
Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηφζν απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πξσηνγελείο φζν θαη απφ
δεπηεξνγελείο πεγέο πιεξνθφξεζεο, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ηνπ θιάδνπ, ηελ εθηίκεζε ησλ «πνζνηηθψλ» ζηνηρείσλ θαη ηελ δηαρξνληθή
εμέιημή ηνπο (π.ρ. κεγέζε παξαγσγήο, εηζαγσγψλ, εμαγσγψλ, θαηαλάισζεο), ηελ
θαηαγξαθή θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ, ησλ ηάζεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ πνπ
δηαθαίλνληαη, ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ψζηε λα πξνθχςνπλ νη αλάινγεο κειινληηθέο
εμειίμεηο ηφζν απφ πιεπξάο δήηεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ, φζν θαη απφ πιεπξάο
επηρεηξήζεσλ.
Σηάδην 7ν:
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Ππγγξαθή ηεο κειέηεο. Πην ηέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχληαμε – ζπγγξαθή ηεο κειέηεο,
ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ησλ πεξηερνκέλσλ. Ξξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηε ζσζηή δηαηχπσζε ησλ ιέμεσλ, ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ, ψζηε ην θείκελν λα
είλαη επθφισο θαηαλνεηφ, λα κελ ππάξρνπλ αζάθεηεο θαη λα κελ δεκηνπξγνχληαη «θελά»
ζηνλ αλαγλψζηε.
Σηάδην 8ν:
Έιεγρνο. Ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά απφ ηνλ ίδην ην κειεηεηή θαη ελ ζπλερεία
απφ ζρεηηθφ εκπεηξνγλψκνλα.
5. Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο
Ξξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κηα θιαδηθή κειέηε ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπιιερζεί ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηηο πξσηνγελείο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ δελ
είλαη επαξθή ηα ζηνηρεία, ε κειέηε δελ ζα είλαη επηηπρήο.

Ν ζπλδπαζκφο ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο ζε 800 ΚΚΔ αιιά θαη ηεο έξεπλαο γξαθείνπ πνπ
ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα ηξνθνδνηήζνπλ ηηο θιαδηθέο
κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ γηα ηνπο 10 επηιεγκέλνπο θιάδνπο.

1.5 . ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΛΤΗ Δ ΣΡΙΑ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΓΙΚΣΤΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ
Ρα δίθηπα ζα απνηεινχληαη απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ έλα
ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, φπσο παξαγσγή,
δηαλνκή θηι. εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα.
Ρα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα ραξαθηεξίδνληαη απφ:


Θνηλή Πηξαηεγηθή: Ρα κέιε ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα έρνπλ θνηλφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν.
Πηα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα ν ζηφρνο είλαη ε βησζηκφηεηα θαη ε θεξδνθνξία ηεο
επηκέξνπο επηρείξεζεο αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ.



Bαζηθέο

δεμηφηεηεο:

Kάζε

επηρείξεζε

πνπ

ζπκκεηέρεη

ζε

θάπνην

δίθηπν

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνζζέηεη κία αμία ζην ηειηθφ απνηέιεζκα αλάινγα κε απηφ
πνπ εθείλε μέξεη λα θάλεη θαιχηεξα.


Παθή ζπκθσλία: Tν είδνο ηεο ζπκθσλίαο κπνξεί λα είλαη απφ έλα ηππηθφ θαη
απζηεξφ ζπκβφιαην έσο θαη άηππε πξνθνξηθή ζπκθσλία.



Eκπηζηνζχλε:

Βαζηθή

πξνυπφζεζε

ηεο

ζπλεξγαζίαο

είλαη

ε

εκπηζηνζχλε.

Ππγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε πεπνίζεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ φηη νη
νπνηεζδήπνηε επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο ή δξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην
ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο ην νπνίν δελ αληηβαίλεη ζην αηνκηθφ ζπκθέξνλ.
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Tερλνινγία:

H

αλάπηπμε

ηεο

ηερλνινγίαο

επηηξέπεη

ηελ

άκεζε

κεηαθνξά

πιεξνθνξηψλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη κεηψλεη δξαζηηθά ην ρξφλν θαη ην
θφζηνο

ησλ

ζπλαιιαγψλ,

επηηξέπνληαο

ζε

μερσξηζηέο

επηρεηξήζεηο

λα

ζπκπεξηθέξνληαη σο κία.
Ν Πχκβνπινο γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2011 ζα εμεηάζεη ηξία δηαθνξεηηθά δίθηπα
επηρεηξήζεσλ. Ν Πχκβνπινο ζα δηεξεπλήζεη ηελ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ΚΚΔ γηα ην
θάζε δίθηπν θαη ζα εμεηάζεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Όπσο
αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα δίθηπα επηρεηξήζεσλ απνηεινχληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ
ΚΚΔ. Ν Πχκβνπινο ζα εμεηάζεη ηε δπλακηθή ηεο θάζε επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν
αλήθεη, πξνθεηκέλνπ λα δεηρζεί θαηά πφζν αληαγσληζηηθή κπνξεί λα γίλεη κία ΚΚΔ φηαλ
ιεηηνπξγεί θάησ κηα «νκπξέια» ελφο δηθηχνπ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ζα εμεηαζζνχλ ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν ζε επίπεδν δηθηχνπ φζν θαη κεκνλσκέλα ε θάζε κία
επηρείξεζε. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηθηχσλ ν Πχκβνπινο ζα αθνινπζήζεη ηε κεζνδνινγία
ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ζε δχν επίπεδα:


1ν επίπεδν είλαη ε θιαδηθή αλάιπζε ηεο θάζε κηαο ΚΚΔ πνπ απνηειεί ην δίθηπν θαη



2ν επίπεδν είλαη ε θιαδηθή αλάιπζε ηνπ πξντφληνο ή/θαη ππεξεζίαο πνπ παξάγεηαη
ή/θαη παξέρεηαη κέζα απφ ην δίθηπν ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν ην θάζε
πξντφλ ή/θαη ππεξεζία θαηαηάζζεηαη.
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1.6 ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΩΝ ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ
Νη έξεπλεο πνπ ζα δηεμάγεη ν Αλάδνρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εηήζηαο
έθζεζεο γηα ην 2011 είλαη δχν, ε πξσηνγελήο έξεπλα ζε 800 ΚΚΔ θαη ε δεπηεξνγελήο
έξεπλα (έξεπλα γξαθείνπ) γηα επηιεγκέλνπο θιάδνπο. Νη έξεπλεο απηέο ζα δηεμάγνληαη
παξάιιεια κε ηελ ζπγγξαθή ησλ πξψησλ ελνηήησλ ηεο εηήζηαο έθζεζεο 2011.
Ν

Αλάδνρνο,

βάζεη

ηεο

κεζνδνινγίαο

εθπφλεζεο

εξεπλψλ

πνπ

έρεη

αλαιπζεί

πξνεγνπκέλσο, επνπηεχεη ηελ πνξεία ησλ εξεπλψλ θαζφιε ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπο.
Νη ζπλεληεπθηέο νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζπκπιεξσκέλα
εξσηεκαηνιφγηα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο
ηεο έξεπλαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο έγθπξεο θαη έγθαηξεο νινθιήξσζεο ηεο.
Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ν Αλάδνρνο ζα είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα θαηά ηελ ζπγγξαθή ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ
2011 θαη λα ηα ελζσκαηψλεη ζηα θεθάιαηα ηεο έθζεζεο. Ξαξάιιεια ζα απνθηά κία άπνςε
ησλ ηάζεσλ ησλ εμεηαδφκελσλ θιάδσλ, ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ
θαη ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά.
Ρν ζχλνιν ησλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ηα ζηαηηζηηθά επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα ζα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ ζα παξαδνζεί ζηνλ φγδνν
κήλα ηνπ έξγνπ φπσο νξίδεηαη απφ θαη ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.
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2

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΔΤΝΑ
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Πει. 41

ICAP GROUP AE
Δπηρεηξεκαηηθή Ξιεξνθφξεζε,
Πχκβνπινη Γηνίθεζεο θαη
πεξεζίεο πξνο Δπηρεηξήζεηο
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3

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ

1. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο

Πόηε ηδξύζεθε ε επηρείξεζε;

(έηνο)

Πόζνη είλαη νη θύξηνη εηαίξνη ηεο επηρείξεζεο;

(αξηζκφο)

(πνπ έρνπλ πάλσ απφ 10% κεξίδην ηδηνθηεζίαο)
πγθαηαιέγνληαη ζε απηνύο νη ηδξπηέο ηεο επηρείξεζεο;

ΛΑΗ/ΝΣΗ

Τπάξρνπλ θύξηνη ζπλέηαηξνη πνπ πξνέξρνληαη θαη από
ηελ ίδηα νηθνγέλεηα; (κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ πάλσ απφ 1
εηαίξνη)

ΛΑΗ/ΝΣΗ

Πόζα άηνκα απαζρνιεί ε επηρείξεζή ζαο ζε κόληκε βάζε;

(αξηζκφο)

Πόζα άηνκα απαζρνιεί ε επηρείξεζή ζαο επνρηαθά;

(αξηζκφο)

Καηά κέζν όξν, νη εηήζηεο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζήο ζαο είλαη …
€0 - €30.000
€30.000 - €60.000
€30.000 - €60.000
€60.000 - €100.000
€100.000 - €200.000
€200.000 - €500.000
πάλσ απφ €500.000
Η πνξεία ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα έρεη ππάξμεη …
έληνλα αλνδηθή
αλνδηθή
ζηαζεξή
πησηηθή
έληνλα πησηηθή
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Ση πνζνζηό ησλ πσιήζεσλ απηώλ αθνξνύλ εμαγσγέο ζε άιιεο ρώξεο;
0%

θάησ απφ 10%

απφ 10 σο 25%

απφ 25% σο 50%

πάλσ απφ 50%

(αξηζκφο / πεξίπνπ)

ε πόζεο μέλέο ρώξεο εμάγεηε ζπλήζσο πξντόληα;

Καηά κέζν όξν, ηo κεηθηό πεξηζώξην πνζνζηό θέξδνπο ζαο ζηηο πσιήζεηο είλαη …
σο 5%

6%-15%

16-25%

26-35%
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2. πγθξηηηθό πιενλέθηεκα

Όιεο νη επηρεηξήζεηο ζπλδπάδνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα.
Αλ έπξεπε σζηόζν λα εμεγήζεηε ζε θάπνηνλ ην θύξην πιενλέθηεκα ηεο δηθήο ζαο
επηρείξεζήο έλαληη ησλ αληαγσληζηώλ ηεο, πνηα από ηα παξαθάησ πνπ ζα ζαο
δηαβάζσ ζα βάδαηε πξώην, θαη πνην δεύηεξν (κόλν δύν επηινγέο, ηεξαξρεκέλεο –
θαιό ζα ήηαλ λα δηαβάδνληαη κε ηπραία ζεηξά ζε θάζε εξσηεκαηνιόγην);

Ζ επσλπκία καο (brand-name) αλαγλσξίδεηαη ζηελ αγνξά
Ρα πξντφληα καο είλαη κνλαδηθά θαη θαηλνηφκα
(είκαζηε απφ ηνπο ιίγνπο πνπ ηα πξνζθέξνπλ)
Ρα πξντφληα καο είλαη θαιχηεξα ζε πνηφηεηα, θαη νη πειάηεο καο ην γλσξίδνπλ
Δίκαζηε ηδηαίηεξα επέιηθηνη ζην λα πξνζαξκνζηνχκε ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ
καο
Νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη νη θαιχηεξεο
Νη ηηκέο καο είλαη ειθπζηηθέο

πγθξίλνληαο ηνλ ηξόπν πνπ γίλεηαη ε παξαγσγή ζηελ επηρείξεζή ζαο, ζε ζρέζε
κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηεζλώο, πνπ ζα ηνπνζεηνύζαηε ηελ
επηρείξεζή ζαο ζε κηα θιίκαθα από ην 1-7, όπνπ ην 1 ζεκαίλεη …
1

2

3

4

5

6

7
Ζ παξαγσγή γίλεηαη κε
ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο
ηερλνινγίαο

Ζ παξαγσγή γίλεηαη κε
ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν
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ICAP GROUP AE
Δπηρεηξεκαηηθή Ξιεξνθφξεζε,
Πχκβνπινη Γηνίθεζεο θαη
πεξεζίεο πξνο Δπηρεηξήζεηο

«Δηήζηεο Δθζέζεηο γηα ηα έηε 2011, 2012 κε ζέκα
«Η θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα»

3. Πεξηγξαθή εζσηεξηθώλ ιεηηνπξγηώλ επηρείξεζεο

ηα παξαθάησ εξσηήκαηα, απαληήζηε κε έλαλ αξηζκό
από ην 1-7, αλάινγα κε ην βαζκό ζηνλ νπνίν ζεσξείηαη
όηη ε πξόηαζε πνπ ζαο δηαβάδσ πεξηγξάθεη ηελ
επηρείξεζή ζαο, δεδνκέλνπ ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο,
ηνπ κεγέζνπο ηεο, ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη
θαη ηνπ πξντόληνο πνπ παξάγεη. Ρν 1 ζεκαίλεη «δελ ηελ
πεξηγξάθεη θαζφινπ» θαη ην 7 «ηελ πεξηγξάθεη απνιχησο»

1

2

3

4

5

6

7

Γηνίθεζε
… ε δηνίθεζε αζθείηαη απφ ηνλ/ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο
επηρείξεζεο
… ε δηνίθεζε ζέηεη θάζε ρξφλν ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα
ηελ πνξεία ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο
… ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο αξέζθεηαη ζην λα δνθηκάδεη λέεο
ηδέεο θαη λα αλαιακβάλεη λέεο πξσηνβνπιίεο θαη ξίζθα
Ξξντφλ θαη πειάηεο
… ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο έρνπλ επσλπκία πνπ
αλαγλσξίδεηαη ζηελ αγνξά (brand-name)
… ε επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη θπξίσο κε ιίγνπο
ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, κε ηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεη
καθξνρξφληεο ζρέζεηο
… ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο αλαλεψλνληαη ζπρλά
… ε επηρείξεζε δηαζέηεη πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλν
απνθιεηζηηθά ζηηο πσιήζεηο
… ε επηρείξεζε δίλεη κεγάιε έκθαζε ζην marketing, ηελ
έξεπλα αγνξάο θαη ηε δηαθήκηζε
… ε επηρείξεζε απεπζχλεηαη ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, κε
ηνπο νπνίνπο δελ αλαπηχζζεη καθξνρξφληεο ζρέζεηο
… ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη ε ίδηα ηε δηαλνκή θαη δηάζεζε
ησλ πξντφλησλ ηεο
Αλζξψπηλνη πφξνη
… νη ακνηβέο ζηελ επηρείξεζε πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο απφ ηα
ρξφληα πξνυπεξεζίαο
… ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ζπκκεηέρεη ζπρλά ζε
ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
… ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλν
ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ
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ICAP GROUP AE
Δπηρεηξεκαηηθή Ξιεξνθφξεζε,
Πχκβνπινη Γηνίθεζεο θαη
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4. Αμηνπνίεζε ΣΠΔ

Αθνινπζνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (internet) ζηελ επηρείξεζή
ζαο. Καη, αξράο ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ηη από ηα
παξαθάησ ππάξρεη ζηελ επηρείξεζή ζαο:

ΛΑΗ

ΝΣΗ

… ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
… ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν
… εηαηξηθή ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν
… κεραλνγξάθεζε ζην ινγηζηήξην
… κεραλνγξάθεζε ζηελ απνζήθε (logistics)
… ινγηζκηθφ πξφγξακκα ERP
… δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο παξαγγειηψλ/αγνξψλ κέζσ
δηαδηθηχνπ (ι.ρ. κέζσ e-shop)
Αλ λαη, ηη % ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζήο ζαο δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ;
0 – 25%

25% - 50%

50% - 75%

ηα παξαθάησ εξσηήκαηα, απαληήζηε κε έλαλ αξηζκό
από ην 1-7, όπνπ ην 1 ζεκαίλεη «θαζόινπ» θαη ην 7
«απνθιεηζηηθά». Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην
δηαδίθηπν …

75% - 100%

1

2

3

4

5

6

7

… ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ην δεκφζην (εθνξία, ηακεία, θιπ.)
… ζηηο ηξαπεδηθέο ηεο ζπλαιιαγέο (web banking)
… γηα λα επηθνηλσλεί θαη δηαθεκίδεηαη ζε πειάηεο
… γηα λα επηθνηλσλεί κε πξνκεζεπηέο θαη λα δίλεη παξαγγειίεο
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Δπηρεηξεκαηηθή Ξιεξνθφξεζε,
Πχκβνπινη Γηνίθεζεο θαη
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5. Έξεπλα, αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία

Έρνπλ εγθαηαζηαζεί
επηρείξεζεο;

ζπζηήκαηα

λέσλ

ηερλνινγηώλ

ΛΑΗ

ζηε

ιεηηνπξγία

ηεο

ΝΣΗ

Ση πνζνζηό ησλ λέσλ ηερλνινγηθώλ κεζόδσλ ζπκβάιεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο;
0 – 25%

25% - 50%

50% - 75%

75% - 100%

Δηζήγαγε ε επηρείξεζή ζαο θάπνηα λέα ή ζεκαληηθά βειηησκέλε ιεηηνπξγία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζόδσλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ησλ ηξόπσλ
δηαλνκήο πξντόλησλ;
ΛΑΗ

ΝΣΗ

Δίρε ε επηρείξεζή ζαο θάπνηεο ζπκθσλίεο γηα ζπλεξγαζία ζε θαηλνηνκηθέο
δξαζηεξηόηεηεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνύο;
ΛΑΗ

ΝΣΗ

εκεηώζηε ηνλ ηύπν ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ θνξέα
Άιιεο επηρεηξήζεηο
Ξξνκεζεπηέο εμνπιηζκνχ, πιηθψλ ή ινγηζκηθνχ
Ξειάηεο
Αληαγσληζηέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ
Πχκβνπινη, εκπεηξνγλψκνλεο
Δπηζηεκνληθά εξγαζηήξηα/επηρεηξήζεηο ΔΡΑ
Ξαλεπηζηήκηα ή άιια ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
Θξαηηθά ή ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηνλ βαζκό εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ
ελεκέξσζε
ηεο επηρείξεζεο ζαο ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο, έξεπλαο θαη
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ;
ΛΑΗ

ΝΣΗ
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Πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο
γηα ηελ θαηλνηνκία γηα ηελ επηρείξεζε ζαο;
(ηαμηλνκείζηε αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπο: 1
πνιχ ζεκαληηθφ………………9 ιίγν ζεκαληηθφ)
Κέζα
ζηελ
πξνζσπηθφ)

ίδηα

ηελ

επηρείξεζε

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(ζπλεξγάηεο,

Άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ νκίινπ
Ξξνκεζεπηέο εμνπιηζκνχ, πιηθψλ ή ινγηζκηθνχ
Ξειάηεο
Αληαγσληζηέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ
Ξαλεπηζηήκηα ή άιια ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
Θξαηηθά ή
ηλζηηηνχηα

ηδησηηθά

κε

θεξδνζθνπηθά

εξεπλεηηθά

Δπαγγεικαηηθά ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο, πεξηνδηθά
Δθζέζεηο, παξνπζηάζεηο

Πόζν ζεκαληηθέο ζεσξείηε ηηο επηπηώζεηο ηεο θαηλνηνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζηελ επηρείξεζε ζαο;
Πεκεηψζηε ηνλ βαζκφ επίδξαζεο απφ 0 (δελ ππήξρε επίπησζε) έσο 3
(πςειφο βαζκφο επίδξαζεο)

1

2

3

Αχμεζε ηεο γθάκαο ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ
Αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ή ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ
Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο επειημίαο
Αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο
Κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο αλά κνλάδα πξντφληνο
Κείσζε ηνπ θφζηνπο πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο αλά κνλάδα πξντφληνο
Βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ή άιισλ ζεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα
Δθπιήξσζε θαλνληζκψλ ή πξνδηαγξαθψλ

Ση πνζνζηό δαπαλώλ ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ δίδεηαη γηα αλάπηπμε θαηλνηνκηθώλ
πξντόλησλ ή/θαη ππεξεζηώλ;
0 – 25%

25% - 50%

50% - 75%
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6. Μειινληηθή Πνξεία

Δθηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ θιάδνπ
Πεκεηψζηε ηελ εθηίκεζε απφ 1 (επλντθή), 2 (ζηάζηκε) έσο 3 (δπζνίσλε)

1

2

3

ηάζε πσιήζεσλ
ηάζε απαζρφιεζεο
επίπεδν επελδπηηθψλ δαπαλψλ
πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ

2 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ
ΣΟ 2011
Ο

Πει. 49

ICAP GROUP AE
Δπηρεηξεκαηηθή Ξιεξνθφξεζε,
Πχκβνπινη Γηνίθεζεο θαη
πεξεζίεο πξνο Δπηρεηξήζεηο

