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Flash Eurobarometer 187
(Innobarometer 2006)
Country Specific Questionnaire
Cyprus

Flash Innobarometer 2006, Draft Questionnaire v21
SELECTION OF THE ELIGIBLE RESPONDENT
SC0.
Γεια σας/ Καλό μεσημέρι/ Καλό απόγευμα, το όνομα μου είναι __________ και είμαι από την εταιρεία ερευνών
CYMAR Market Research Ltd. Πραγματοποιούμε μια έρευνα κοινής γνώμης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανάμεσα σε άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις σε εταιρείες.Η έρευνα παίρνει περίπου 10 λεπτά για να
ολοκληρωθεί.
ΕΡΕΥΝΗΤΗ: ΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ “ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΑΛΛΙΩΣ ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ “ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ”

Μπόρω σας παρακαλώ να μιλήσω στη/ο [ΟΝΟΜΑ];
ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΟΝΟΜΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Μπορώ σας παρακαλώ να μιλήσω με το άτομο στην εταιρεία σας που είναι υπεύθυνο για στρατηγικές
αποφάσεις;
ΕΡΕΥΝΗΤΗ: ΕΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΕΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ! ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, Ή ΑΛΛΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΙΡΑ

00 – Κατάλληλο άτομο που παίρνει τις αποφάσεις στο τηλέφωνο
01 – Άτομο που παίρνει τις αποφάσεις διαθέσιμο

SKIP SC11

SKIP SC1

-----Τηλεφώνησε πίσω:-----------------02 - Κανονίστε ώρα για να ξανατηλεφωνήσετε (χρησιμοποίησε αυτό τον κώδικα σε κάθε περίπτωση που δεν
μπόρεσες να έρθεις σε επαφή με το άτομο που παίρνει τις αποφάσεις, π.χ ήρθες σε επαφή μόνο με γραμματέα,
ρεσέψιονιστ, συνάδελφο κτλ., ή δεν μπόρεσες να εξακριβώσεις τη διαθεσιμότητα του ατόμου ή/και τις
ικανότητες του)
03 - Ερωτώμενος δεν είναι διαθέσιμος κατά την διάρκεια της έρευνας πεδίου, άλλος κατάλληλος ερωτώμενος
εφικτός, κατάγραψε πληροφορίες
04 - Ερωτώμενος δεν είναι ικανός, άλλος κατάλληλος ερωτώμενος εφικτός, κατάγραψε πληροφορίες
05- Άρνηση από θυρωρό – ΑΠΑΛΗ ΑΡΝΗΣΗ
06- Άρνηση από ερωτώμενο, άλλος κατάλληλος ερωτώμενος εφικτός, κατάγραψε πληροφορίες
Μην τηλεφωνήσεις πίσω:---------------07 - Ερωτώμενος δεν είναι διαθέσιμος κατά την διάρκεια της έρευνας πεδίου, άλλος κατάλληλος ερωτώμενος
εφικτός, κατάγραψε πληροφορίες
08 - Άρνηση από τον ερωτώμενο, κανείς άλλος ερωτώμενος διαθέσιμος –ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΡΝΗΣΗ
09 - Εμπόδιο γλώσσας
10 - Δεν μπορεί να ληφθεί όνομα και διεύθυνση του ατόμου που παίρνει τις αποφάσεις
11 - Η εταιρεία είναι υπό διάλυση
SC1.
IF SC0=0
Γεια σας/ Καλό μεσημέρι/ Καλό απόγευμα, το όνομα μου είναι __________ και είμαι από την εταιρεία ερευνών
CYMAR Market Research Ltd. Πραγματοποιούμε μια έρευνα κοινής γνώμης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανάμεσα σε άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις σε εταιρείες. Η έρευνα παίρνει περίπου 10 λεπτά για να
ολοκληρωθεί.
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(ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ)
Αυτή η έρευνα είναι μέρος μιας μελέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συλλέγει τη γνώμη ατόμων που παίρνουν
τις αποφάσεις σε εταιρείες σε συγκεκριμένα θέματα επιχειρήσεων. Η εχεμύθεια των απαντήσεων σας θα
διατηρηθεί. Μπορείτε να με βοηθήσετε με τις απαντήσεις σας;

01 – Συμφωνεί, άρχισε συνέντευξη τώρα
02 - Συμφωνεί, άρχισε συνέντευξη άλλη ώρα
-----Τηλεφώνησε πίσω:-----------------03 - Ερωτώμενος δεν είναι διαθέσιμος κατά την διάρκεια της έρευνας πεδίου, άλλος κατάλληλος ερωτώμενος
εφικτός, κατάγραψε πληροφορίες
04 - Ερωτώμενος δεν είναι ικανός, άλλος κατάλληλος ερωτώμενος εφικτός, κατάγραψε πληροφορίες
Μην τηλεφωνήσεις πίσω:---------------05 – Ερωτώμενος δεν είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου, κανείς άλλος ερωτώμενος είναι
διαθέσιμος
06 - Άρνηση από τον ερωτώμενο, κανείς άλλος ερωτώμενος διαθέσιμος
07 - Εμπόδιο γλώσσας
08 - Δεν μπορεί να ληφθεί όνομα και διεύθυνση του ατόμου που παίρνει τις αποφάσεις
09 – Η εταιρεία είναι υπό διάλυση
SC11.
IF SC0=1
Αυτή η έρευνα είναι μέρος μιας μελέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συλλέγει τη γνώμη ατόμων που παίρνουν τις
αποφάσεις σε εταιρείες σε συγκεκριμένα θέματα επιχειρήσεων. Η εχεμύθεια των απαντήσεων σας θα διατηρηθεί.
Μπορείτε να με βοηθήσετε με τις απαντήσεις σας;
01 – Συμφωνεί, άρχισε συνέντευξη τώρα
02 - Συμφωνεί, άρχισε συνέντευξη άλλη ώρα
SC2.
ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μπορείτε να ξοδέψετε χρόνο σε αυτή την συνέντευξη τώρα ή να κανονίσουμε μια πιο κατάλληλη ώρα;
1 – πραγματοποιήστε συνέντευξη τώρα
2 – άλλη ώρα
SC3.
Ποια είναι η θέση σας σε αυτή την εταιρεία;
………………………………………………………….
1 – διευθύνων σύμβουλος, γενικός διευθυντής, κτλ.
2 – οικονομικός διαχειριστής, οικονομικός διευθυντής
3 – άλλο άτομο υπεύθυνο για λήψη αποφάσεων
SC4.
ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΑΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ
Μπορείτε σας παρακαλώ να μου δώσετε το τηλέφωνο, στο οποίο θα θέλατε να σας τηλεφωνήσω πίσω;
Αριθμός τηλεφώνου: _________________
Μπορείτε σας παρακαλώ να μου δώσετε το όνομα σας;: __________________
Και ο τίτλος σας είναι;: __________________
Τι ώρα προτιμάτε να σας τηλεφωνήσω πίσω; (ΧΧΜΜΗΗΩΩΛΛ)
Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σας, θα ξαναεπικοινωνήσουμε όπως συμφωνήσαμε
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SC6.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΠΙΣΩ
Γειά σας/ Καλό μεσημέρι / Καλό απόγευμα, το όνομα μου είναι _____________ και είμαι από την εταιρεία ερευνών
CYMAR Market Research Ltd. Τη τελευταία φορά που τηλεφώνησα μου προτείνατε αυτή την ώρα να σας
τηλεφωνήσω πίσω για να πραγματοποιήσουμε την έρευνα κοινής γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανάμεσα
σε άτομα που παίρνουν αποφάσεις στις επιχειρήσεις. Μπορούμε να αρχίσουμε τη συνέντευξη;
1 – ναι
2 – ξαναπρογραμμάτισε

SC5.
ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ
Μπορείτε σας παρακαλώ να μου δώσετε το όνομα του κατάλληλου ατόμου;: __________________
Και ο τίτλος του/της είναι: __________________
Μπορείτε σας παρακαλώ να μου δώσετε το νούμερο τηλεφώνου, όπου μπορώ να του/της τηλεφωνήσω πίσω;
Αριθμός τηλεφώνου: _________________
Τι ώρα προτιμάτε να σας τηλεφωνήσω πίσω; (ΧΧΜΜΗΗΩΩΛΛ)

FIRST SCREENER
D1.

Επιτρέψετε μου να ξεκινήσω με μερικές βασικές ερωτήσεις που αφορούν την εταιρεία σας. Πόσους
εργαζόμενους έχετε στην εταιρεία σας;
- Λιγότερους από 20 ........................................................................... 0
- 20-49.................................................................................................. 1
- 50-249................................................................................................ 2
- 250-499.............................................................................................. 3
-

500 ή περισσότερους ....................................................................... 4

- [ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................... 9
ΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 20 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ

SECOND SCREENER
D2.

Πότε, ποιά χρονιά ιδρύθηκε η εταιρεία σας;
- πριν το 1986 ...................................................................................... 1
- μεταξύ 1986 και 2001 ........................................................................ 2
- μετά το 2001 ...................................................................................... 3
- [ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................... 9

D3.

Μεταξύ των τελευταίων δύο ολοκληρωμένων οικονομικών χρόνων, πως άλλαξε ο κύκλος εργασιών - δηλαδή,
το ετήσιο εισόδημα της εταιρείας;
- Μειώθηκε ........................................................................................... 1
- Αυξήθηκε κατα λιγότερο από 5%....................................................... 2
- Αυξήθηκε κατά 6 μέχρι 25% .............................................................. 3
- Αυξήθηκε κατά περισσότερο από 25%.............................................. 4
- Δεν άλλαξε ......................................................................................... 5
- [δεν υπάρχουν δύο ολοκληρωμένα οικονομικά χρόνια] ................... 6
- [ΔΓ/ΔΑ]............................................................................................... 9

D4.

ΝΑ ΜΗ ΡΩΤΗΘΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΤΕ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Κώδικας NACE της κύρια απασχόληση της εταιρείας

D5.

ΝΑ ΜΗ ΡΩΤΗΘΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΤΕ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Περιφέρεια NUTS εταιρείας (NUTS επίπεδο 2)
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Q1.

Η εταιρεία σας (οι τοπικές τις εγκαταστάσεις) έχει σημαντικά δυνατότερες συνδέσεις με προμηθευτές και
παροχείς υπηρεσιών οι οποίοι είναι γεωγραφικά πιο κοντά άπ’ ότι με άλλους;

ΕΡΕΥΝΗΤΗ: ΜΕ “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ.
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Ναι ...................................................................................................... 1
- Όχι ....................................................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ]………….. ................................................................................ 9
Q2.

Στην περιφέρεια σας, η εταιρεία σας έχει επαφές με άλλες εταιρείες, πανεπιστήμια και διοικητικά σώματα για να
συζητήσει κοινά προβλήματα ή ενδεχόμενες κοινές ευκαιρίες;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Ναι συχνά ............................................................................................ 1
- Ναι περιστασιακά................................................................................. 2
- Μόνο σπάνια ....................................................................................... 3
- Ποτέ ..................................................................................................... 4
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9

Q3.

Η εταιρεία σας βρίσκεται σε μια περιφέρεια όπου η πυκνότητα των εταιρειών που δουλεύουν στον ίδιο τομέα
επιχείρησης με εσάς είναι:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ– ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Μεγαλύτερη απ’ ότι αλλού στη χώρα................................................... 1
- Παρόμοια με αλλού στη χώρα ............................................................. 2
- Χαμηλότερη απ’ ότι αλλού στη χώρα .................................................. 3
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9

Q4.

ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΙΓΑ
Οι οικονομολόγοι συνήθως μιλούν για τα ούτω λεγόμενες συστάδες. Συστάδες είναι κοντινές γεωγραφικές
ομάδες διασυνδεδεμένων εταιρειών, προμηθευτών, παροχέων υπηρεσιών και και συνδεόμενων ινστιτούτων σε
ένα συγκεκριμένο τομέα.
Σε μία συστάδα όλοι αυτοί οι παίκτες είναι συνδεδεμένοι με διάφορους τρόπους. Αυτοί συμπεριλαμβάνουν τη
παρόμοια σχέση τους π.χ ίδιος τομέας εργασίας, κοινή αγορά, κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και τις
συμπληρωματικές τους λειτουργίες π.χ εργαστήρια πανεπιστημίων μπορούν να βοηθήσουν ιδιωτικές εταιρείες,
αρκετές εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν νέα προϊόντα μαζί, ή να εισχωρήσουν σε νέες αγορές μαζί.
Οι συστάδες συνήθως δουλεύουν σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, και μερικές φορές σε μια πόλη.
Γνωρίζατε για αυτή την έννοια της συστάδας;
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Ναι ....................................................................................................... 1
- Όχι ...................................................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9

Q5.

Υπάρχουν συστάδες ενεργές στην περιφέρεια σας, στον τομέα δραστηριότητας σας;
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Ναι ....................................................................................................... 1
- Όχι ...................................................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9
1 βαθμός δίνεται για την κάθε μία από τις ακόλουθες απαντήσεις:
Q1 – 1
Q2 – 1 or 2
Q3 – 1
Q4 – 1
Q5 – 1
Μέγιστη βαθμολογία είναι 5 βαθμοί.
Η συνέντευξη θα γίνεται μόνο με εταιρείες που συγκέντρωσαν 3 βαθμούς ή περισσότερους
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MAIN QUESTIONNAIRE
Q7.

Θεωρείται ότι η εταιρεία σας είναι μέρος μίας συστάδας ή όχι;
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Ναι ....................................................................................................... 1
- Όχι ....................................................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9
ΑΝ Q7 = 1, ΕΠΙΛΕΞΕ [CLUSTER] ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ
ΑΝ Q7 = 2 Ή 9, ΕΠΙΛΕΞΕ [REGION] ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

Q8

Η εταρειά σας συμμετέχει ΕΝΕΡΓΑ σε ένα ή περισσότερα δίκτυα τοπικών εταιρειών (ανταγωνιστές,
προμηθευτές, πελάτες) και/ή δημόσιας διοίκησης που συμμετέχουν στον ίδιο επιχειρηματικό τομέα;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Ναι, σε ένα τέτοιο δίκτυο...................................................................... 1
- Ναι, σε δύο ή περισσότερα τέτοια δίκτυα ............................................ 2
- Όχι ....................................................................................................... 3
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9

Q9.

Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία σας:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ – ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
- Ναι ....................................................................................................... 1
- Όχι ....................................................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9
a) Πραγματοποίησε έρευνα αγοράς για να εισάξει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ............................... 1 2 9
b) Είσαξε νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ...................................................... 1 2 9
c) Είσαξε νέα ή σημαντικά βελτιωμένη τεχνολογία παραγωγής...................................................... 1 2 9
d) Έκανε αίτηση για μια ή περισσότερες πατέντες ......................................................................... 1 2 9
e) Έγγραψε ένα ή περισσότερα διεθνή εμπορικά σήματα ............................................................. 1 2 9
f) Έκανε έρευνα στα δικά σας εργαστήρια ...................................................................................... 1 2 9
g) Έκανε συμβόλαιο για έρευνα με άλλες εταιρείες, πανεπιστήμια ή ιδρύματα έρευνας. .............. 1 2 9

Q10.

Σε ποιό τομέα πραγματοποιεί τις κύριες δραστηριότητες της η εταιρεία σας;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και εξοπλισμό επικοινωνίας
- Αεροναυτική και Διάστημα ................................................................... 2
- Φαρμακευτικά και ιατρικές συσκευές ................................................... 3
- Οικοδομές (υλικά, εξοπλισμός, μεγάλες οικοδομές) ............................ 4
- Αυτοκίνηση .......................................................................................... 5
- Κατασκευή μετάλων ............................................................................ 6
- Πλαστικά.............................................................................................. 7
- Χημικά προϊόντα.................................................................................. 8
- Υφάσματα, δερμάτινα, υποδήματα ...................................................... 9
- Ενέργεια............................................................................................. 10
- Εξοπλισμό παραγωγής (μηχανήματα, ηλεκτρικά) ............................. 11
- Φαγητό .............................................................................................. 12
- Ψυχαγωγία ........................................................................................ 13
- Υπηρεσίες.......................................................................................... 14
- Άλλο… ............................................................................................... 15
- [ΔΓ/ΔΑ]………….. .............................................................................. 99
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Q12.

[CLUSTER]: Συνεργάζεστε με τους ακόλουθους συνεργάτες στη συστάδα;
[REGION]: Συνεργάζεστε με τους ακόλουθους συνεργάτες στην περιφέρεια;
ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ναι ........................................................................................................ 1
- Όχι ...................................................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9
a) Δημόσια Διοίκηση ....................................................................................................................... 1 2 9
b) Πανεπιστήμιο και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα........................................................................... 1 2 9
c) Δημόσια εργαστήρια ή κέντρα μελετών....................................................................................... 1 2 9
d) Μεγάλες εταιρείες........................................................................................................................ 1 2 9
e) Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις ............................................................................................... 1 2 9
f) Νεοσύστατες εταιρείες ................................................................................................................. 1 2 9
g) Οικονομικά ιδρύματα................................................................................................................... 1 2 9

Q13.

[CLUSTER]: Με το να είσαστε μέρος της συστάδας στην οποία συμμετέχετε ενεργά σας δίνει πλεονέκτημα να
ανταγωνιστείτε στη(ν) ...
[REGION]: Με το να είσαστε παρών στην περιφέρεια σας, σας δίνει πλεονέκτημα για να ανταγωνιστείτε στη(ν)
...
ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
- Ναι ....................................................................................................... 1
- Όχι ....................................................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9
a) Τοπική αγορά.............................................................................................................................. 1 2 9
b) Περιφερειακή αγορά.................................................................................................................... 1 2 9
c) Εθνική αγορά .............................................................................................................................. 1 2 9
d) Ευρωπαϊκή αγορά....................................................................................................................... 1 2 9
e) Παγκόσμια αγορά........................................................................................................................ 1 2 9

Q14.

[CLUSTER]: Σας παρακαλώ πείτε μου για τις ακόλουθες δραστηριότητες και τομείς αν είναι χαρακτηριστικά της
συστάδας σας;
[REGION]: Παρακαλώ πέστε μου για την κάθε μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες και τομείς αν είναι
χαρακτηριστικά της περιφέρειας σας;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ – ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Χαρακτηριστικό ...................................................................................... 1
Μη χαρακτηριστικό ................................................................................ 2
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9
a) Ανταλλαγή πληροφοριών για τεχνολογία.................................................................................... 1 2 9
b) Ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την αγορά.................................................................... 1 2 9
c) Ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών εφαρμογών .......................................................................... 1 2 9
d) Ανάπτυξη συνεργασιών σε συγκεκριμένα επιχειρισιακά έργα .................................................... 1 2 9
e) Ανάπτυξη συνεργασιών για να ανταγωνιστείτε στην Ευρωπαϊκή αγορά.................................... 1 2 9
f) Πρόσληψη ειδικευμένων ατόμων ................................................................................................ 1 2 9
g) Διέγερση του επιχειρηματικού πνεύματος................................................................................... 1 2 9
h) Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση............................................................................. 1 2 9
i) Διευκόλυνση σε πρόσβαση σε γη ............................................................................................... 1 2 9
j) Διευκόλυνση κοινής χρήσης υποδομών (π.χ κτίρια, εργαστήρια ερευνών, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης)
........................................................................................................................................................ 1 2 9
k) Πρόσβαση σε ερευενητικές υποδομές (εργαστήρια, πανεπιστήμια, κτλ)................................... 1 2 9
l) Μειώση χρόνου για εισδοχή στην αγορά .................................................................................... 1 2 9
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Q15.

[CLUSTER]: Η ζήτηση για καινοτομικά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι μεγαλύτερη μέσα στη συστάδα, σε σύγκριση
με τη ζήτηση έξω από αυτή;
[REGION]: Η ζήτηση για καινοτομικά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι μεγαλύτερη στην περιφέρεια σας, σε σύγκριση
με τη ζήτηση έξω από αυτή;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Ναι σημαντικά ψηλότερη ..................................................................... 1
- Ναι λίγο ψηλότερη ............................................................................... 2
- Όχι, είναι παρόμοια και στις δύο περιπτώσεις..................................... 3
- Όχι, είναι χαμηλότερη .......................................................................... 4
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9

Q16.

[CLUSTER]: Πόσο ευεργετικό είναι για τα διάφορα τμήματα της εταιρείας σας να είστε σε συστάδα;
[REGION]: Πόσο ευεργετικό είναι για τα διάφορα τμήματα της εταιρείας σας να είστε στη περιφέρεια σας;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
- Πολύ ευεργετική................................................................................... 1
- Κάπως ευεργετική................................................................................ 2
- Λίγο ή καθόλου ευεργετική .................................................................. 3
- [Δεν υπάρχει τέτοιο τμήμα] .................................................................. 8
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9
a) Έρευνα και ανάπτυξη............................................................................................................ 1 2 3 8 9
b) Μάρκετινγκ ........................................................................................................................... 1 2 3 8 9
c) Πωλήσεις ..............................................................................................................................1 2 3 8 9
d) Παραγωγή............................................................................................................................. 1 2 3 8 9
e) Ανθρώπινο δυναμικό ............................................................................................................ 1 2 3 8 9
f) Προμήθειες/ αγορές / εφοδιασμός ......................................................................................... 1 2 3 8 9

Q17.

Παρακαλώ πέστε μου αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις:
ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
- Συμφωνώ............................................................................................. 1
- Διαφωνώ.............................................................................................. 2
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9
a)[CLUSTER]: Ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος μέσα στη συστάδα σε σύγκριση με άλλες περιοχές
[REGION]: Ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος στην περιφέρειας σας σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες
........................................................................................................................................................ 1 2 9
ΦΙΛΤΡΟ, ΡΩΤΗΣΤΕ b. c. και d. ΜΟΝΟ ΑΝ Η Q17a = 1
b)[CLUSTER]: Ψηλότερος ανταγωνισμός μέσα στη συστάδα είναι θετικός για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
[REGION]: Ψηλότερος ανταγωνισμός στην περιφέρεια σας σας είναι θετικός για βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας......................................................................................................................... 1 2 9
c)[CLUSTER]: Ένας ψηλότερος ανταγωνισμός είναι μέρος της επιτυχίας της συστάδας
[REGION]: Ένας ψηλότερος ανταγωνισμός είναι μέρος της επιτυχίας της περιφέρειας μου....... 1 2 9
d)[CLUSTER]: Ψηλότερος ανταγωνισμός μέσα στη συστάδα περιορίζει την αναπτυξιακή ικανότητα των
εταιρειών
[REGION]: Ψηλότερος ανταγωνισμός μέσα στην περιφέρεια σας περιορίζει την αναπτυξιακή ικανότητα των
εταιρειών ......................................................................................................................................... 1 2 9

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ
Q18.

Έχετε επεκτείνει το φάσμα των δραστηριοτήτων σας μέσα στα τελευταία 5 χρόνια (εννοώντας για παράδειγμα
τη προσθήκη νέων υπηρεσιών για τους πελάτες σας);
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
[CLUSTER]:- Ναι, και με το να είμαστε σε μια συστάδα το διευκόλυνε
[REGION]:- Ναι, και με το να είμαστε στην περιφέρεια μας το διευκόλυνε

1

[CLUSTER]: -Ναι, αλλά με το να είμαστε μέσα σε μια συστάδα δεν το διευκόλυνε ιδιαίτερα
[REGION]: -Ναι, αλλά με το να είμαστε στην περιφέρεια μας δεν το διευκόλυνε ιδιαίτερα 2
- Όχι ....................................................................................................... 3
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 4

ΦΙΛΤΡΟ Q19: ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΟΣΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΤΑΔΑ, Q7 = 1.
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Q19.

Όσον αφορά την τοποθεσία της εταιρείας σας με ποια δήλωση συμφωνείτε:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Η εταιρεία σας βρισκόταν (δημιουργήθηκε ή μετακινήθηκε) στην τωρινή της τοποθεσία για
λόγους διαφορετικούς από το να ανήκει σε μια συστάδα, ή .................. 1
- Το να είναι στην συστάδα ήταν ένας σημαντικός καθοδηγητικός παράγοντας για τη τοποθέτηση
της εταιρείας........................................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ]................................................................................................. 9

Q20.

[CLUSTER]: Θεωρείτε ότι οι δημόσιες αρχές έχουν ένα ρόλο να παίξουν για να υποστηρίξουν τη συστάδα σας;
[REGION]: Θεωρείτε ότι οι δημόσιες αρχές έχουν ένα ρόλο να παίξουν για να υποστηρίξουν την περιφέρεια
σας;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Ναι, ο ρόλος τους είναι θεμελιώδης ..................................................... 1
- Ναι, ο ρόλος τους είναι σημαντικός ..................................................... 2
- Ναι, αλλά ο ρόλος τους είναι περιορισμένος ....................................... 3
- Όχι ...................................................................................................... 4
- ΔΓ/ΔΑ................................................................................................... 9

Q21.

Γνωρίζετε για στρατηγικά σχέδια για να αναγνωριστεί η περιφέρεια σας για τις ικανότητες της σε ένα ή
περισσότερους βιομηχανικούς τομείς;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Ναι, στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία μου ....................... 1
- Ναι, αλλά σε ένα τομέα που δεν δραστηριοποιείται η εταιρεία μου ..... 2
- Όχι ...................................................................................................... 3
- ΔΓ/ΔΑ................................................................................................... 9

Q22.

[CLUSTER:] Από την ακόλουθη λίστα εργαλειών, σας παρακαλώ πείτε μου ποια είναι αυτά που παρέχονται
τώρα από δημόσιες αρχές για υποστήριξη της συστάδας σας.
[REGION:] Από την ακόλουθη λίστα εργαλειών, σας παρακαλώ πέστε μου ποια είναι αυτά που παρέχονται
τώρα από δημόσιες αρχές για να υποστηρίξουν την περιφέρεια σας;
ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
- Παρέχεται τώρα ................................................................................... 1
- Δεν παρέχεται τώρα ............................................................................ 2
- ΔΓ/ΔΑ................................................................................................... 9
a) Απευθείας οικονομική βοήθεια για χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων .............................. 1 2 9
b) Διευκόλυνση διοικητικών διαδικασιών ....................................................................................... 1 2 9
c) Παροχή κτιρίων ή άλλων υποδομών........................................................................................... 1 2 9
d) Προγράμματα για μείωση φόρου σε δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη και έξοδα για καινοτομίες1 2 9
e) Προγράμματα για μείωση φόρου σε δαπάνες που δεν αφορούν Έρευνα και Ανάπτυξη και έξοδα για
καινοτομίες ..................................................................................................................................... 1 2 9
f) Οργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων (εκθέσεις, εμπορικές αποστολές...) ................................... 1 2 9
g) Διευκόλυνση δικτύωσης με πανεπιστήμια, διοίκηση.................................................................. 1 2 9
h) Διευκόλυνση δικτύωσης με εταιρείες ......................................................................................... 1 2 9
i) Υποστήριξη ανάπτυξης εκκολαπτηρίου ..................................................................................... 1 2 9
j) Υποστήριξη της βελτίωσης της φήμης της περιφέρειας/ συστάδας ............................................ 1 2 9
k) Διευκόλυνση μετάδοσης πληροφοριών (ανάγκες αγοράς, κατάσταση αγοράς, νέες νομοθεσίες...)1 2 9
l) Διευκόλυνση υπερ-εθνικών σχέσεων με άλλες συστάδες ή γεωγραφικές περιοχές .................. 1 2 9
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Q23

[CLUSTER:] Κατα τη γνώμη σας, σε ποιους τομείς θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να βελτιώσουν τις
δραστηριότητες τους για να υποστηρίξουν καλύτερα την ανάπτυξη της συστάδας σας;
[REGION:] Κατα τη γνώμη σας, σε ποιους τομείς θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να βελτιώσουν τις
δραστηριότητες τους για να υποστηρίξουν καλύτερα την ανάπτυξη της περιφέρειας σας;
ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
- Θα πρέπει να βελτιωθούν.................................................................... 1
- Δεν χρειάζεται να βελτιωθούν.............................................................. 2
- ΔΓ/ΔΑ................................................................................................... 9
a) Απευθείας οικονομική βοήθεια για χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων ............................... 1 2 9
b) Διευκόλυνση διοικητικών διαδικασιών ........................................................................................ 1 2 9
c) Παροχή κτιρίων ή άλλων υποδομών........................................................................................... 1 2 9
d) Προγράμματα μειώση φόρου για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης και εξόδων καινοτομίας.... 1 2 9
e) Προγράμματα μείωσης φόρου για δαπάνες που δεν αφορούν Έρευνα και Ανάπτυξη και έξοδα καινοτομιών
........................................................................................................................................................ 1 2 9
f) Οργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων (εκθέσεις, εμπορικές αποστολές...) ..................................... 1 2 9
g) Διευκόλυνση δικτύωσης με πανεπιστήμια, διοίκηση................................................................... 1 2 9
h) Διευκόλυνση δικτύωσης με εταιρείες .......................................................................................... 1 2 9
i) Υποστήριξη ανάπτυξης εκκολαπτηρίου ....................................................................................... 1 2 9
j) Υποστήριξη βελτίωσης της φήμης της περιφέρειας/συστάδας .................................................... 1 2 9
k) Διευκόλυνση μετάδοσης πληροφοριών (ανάγκες αγοράς, κατάσταση αγοράς, νέες νομοθεσίες...)1 2 9
l) Διευκόλυνση υπερ-εθνικών σχέσεων με άλλες συστάδες ή γεωγραφικές περιοχές .................... 1 2 9

Q24.

[CLUSTER:] Θεωρείτε ότι η ανάπτυξη σχέσεων με άλλες Ευρωπαϊκές συστάδες ενεργές στον ίδιο
επιχειρηματικό τομέα είναι:
[REGION:] Θεωρείτε ότι η ανάπτυξη σχέσεων με άλλες Ευρωπαϊκές περιοχές ενεργές στον ίδιο επιχειρηματικό
τομέα είναι:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- μια απειλή, ή ........................................................................................ 1
- μια ευκαιρία.......................................................................................... 2
- ΔΓ/ΔΑ................................................................................................... 9

D6.

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ρωτήσω κατα πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να
ξαναεπικοινωνήσει μαζί σας στο μέλλον για να σας ενημερώσει για ευκαιρίες που προσφέρει για εταιρείες που
συμμετέχουν σε συστάδες. Αν συμφωνείτε, θα μοιραστούμε το όνομα της εταιρείας σας με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, αν όχι, η εταιρεία σας θα παραμείνει πλήρως ανώνυμη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Συμφωνεί να ξαναέρθει σε επαφή αργότερα ....................................... 1
- Δεν συμφωνέι να ξαναέρθει σε επαφή αργότερα ................................ 2
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