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Στόχοι & Ταυτότητα της Πανελλήνιας
Έρευνας Κοινού για την Ανταγωνιστικότητα
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα που διενεργήθη για το Ανοικτό Φόρουµ µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ, µε θέµα
την στάση των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στην έννοια της
Ανταγωνιστικότητας, είχε σαν στόχους τα εξής:
α. Να διερευνηθεί κατά πόσο έχει ευαισθητοποιηθεί και κινητοποιηθεί η ευρύτερη
κοινωνία ως προς την έννοια και τη σηµασία της Ανταγωνιστικότητας (τι σηµαίνει
η ανταγωνιστικότητα, πώς την αντιλαµβάνεται ο πολίτης, σε ποιους τοµείς την
«αναγνωρίζει», ποια θετικά και αρνητικά στοιχεία αποδίδει στην
ανταγωνιστικότητα, κλπ).
β. Να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο «η ανταγωνιστικότητα είναι υπόθεση όλων
µας», εάν «µας συµφέρει όλους» (τι συνεπάγεται η έλλειψη ανταγωνιστικότητας,
ποια τα πλεονεκτήµατα µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας, ποιες συνέργιες
δηµιουργούνται µεταξύ διαφορετικών τοµέων µέσω της ανταγωνιστικότητας –πχ.
παιδεία, έρευνα, τεχνολογία, οικονοµική ανάπτυξη, κλπ-, τι µπορεί να κάνει ο κάθε
πολίτης για να γίνει ανταγωνιστικός, κλπ ).
γ. Να αναζητηθούν, διερευνηθούν και προσδιορισθούν οι κύριοι δρώντες της
πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής ως προς τη συµβολή τους στην
Ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα.
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: MRB HELLAS S.A.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 24 έως 31 Οκτωβρίου 2005
ΤΥΠΟΣ: Ποσοτική έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολoγίου στα σπίτια των
ερωτωµένων / προσωπικές συνεντεύξεις. Η έρευνα διεξήχθη σύµφωνα µε τους
κανόνες δεοντολογίας που ορίζουν ο ΣΕ∆ΕΑ, η WAPOR & η ΕSOMAR, µέλος των
οποίων είναι η ΜRB Hellas S.A.
∆ΕΙΓΜΑ: 1200 άτοµα πανελλαδικά
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ:
Στρωµατοποιηµένη
πανελλαδική
δειγµατοληψία.
Η
στρωµατοποίηση έχει ως αρχικό σηµείο αναφοράς 11 γεωγραφικά διαµερίσµατα
(Αθήνα (ΜΠΠ.) - Θεσσαλονίκη (Μ.Π.) - Λοιπή Στερεά - Πελοπόννησος - Ήπειρος Θεσσαλία - Λοιπή Μακεδονία - Θράκη – Κρήτη –Νήσοι Αιγαίου – Νήσοι Ιονίου). Το
δείγµα κατανέµεται στη χώρα λαµβάνοντας υπ’ όψη πλήρως την αναλογική
αντιπροσωπευτικότητα ως προς την αστικότητα και τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά.
Εσωτερικά σε κάθε πόλη / περιοχή επιλέγονται τυχαία αντίστοιχα σηµεία εκκίνησης
ώστε να τηρούνται: ο µέγιστος αριθµός συνεντεύξεων (10) ανά σηµείο και
αντιπροσωπευτικότητα ως προς τον πληθυσµό της περιοχής. Ως προς το φύλο και
την ηλικία ελέγχονται και τηρούνται ποσοστώσεις µε βάση τα στοιχεία της
απογραφής από την ΕΣΥΕ.
ΦΥΛΟ: Άνδρες 49,5% - Γυναίκες 50,5%
ΗΛΙΚΙΑ: 18 ετών και άνω
ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αστικές, Ηµιαστικές, Αγροτικές περιοχές.

