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Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  2/2022 
Προς τις 
Βιομηχανίες & τους Συνδέσμους 
Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος  
 

Θέμα: Συμμετοχή σας στην έρευνα που αφορά την Ετήσια Παγκόσμια 
Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του International Institute for 
Management Development – IMD. 

 

Αγαπητοί/ές Κύριοι/ες, 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, επιθυμώντας να συμβάλει εποικοδομητικά στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας με τεκμηριωμένες λύσεις 
και προτάσεις, προχώρησε τον Οκτώβριο του 2001 στη σύναψη συνεργασίας με το 
International Institute for Management Development - IMD, στο πλαίσιο της 
έκδοσης της Ετήσιας Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World 
Competitiveness Yearbook). 

Ο ΣΒΕ, ως εθνικός εκπρόσωπος του IMD στην Ελλάδα, υλοποιεί για λογαριασμό του 
τέσσερις (4) βασικές ενέργειες: 

1. την υλοποίηση έρευνας γνώμης μεταξύ ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών 
επιχειρήσεων της χώρας με αντικείμενο την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ελλάδας κατά το περασμένο έτος, 

2. τη συλλογή των πλέον πρόσφατων στατιστικών μακροοικονομικών δεδομένων για 
τη χώρα μας, 

3. την παράθεση των πέντε (5) κυριότερων οικονομικών και επιχειρηματικών 
προκλήσεων για τη χώρα μας την τρέχουσα χρονιά, και, 

4. τον έλεγχο της εγκυρότητας των μακροοικονομικών δεδομένων που θα συμπεριλάβει 
στην έκθεσή του το IMD κατά την εφετινή χρονιά. 

Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών, αποτελεί το 
ερωτηματολόγιο το οποίο σας παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε και να το 
αποστείλετε στο IMD το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2022.  

Η επίσημη ιστοσελίδα του World Competitiveness Yearbook την οποία μπορείτε να 
επισκεφθείτε για την on-line συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι η ακόλουθη: 

 

https://imd.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eJXnoiQVpv02tIG?
source=partner  
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Επισκεπτόμενοι την ανωτέρω διεύθυνση θα βρείτε το ερωτηματολόγιο του IMD. Μετά 
το πέρας της έρευνας, το IMD θα αποστείλει σε όλους τους συμμετέχοντες, το 
οικονομικό προφίλ της Ελλάδος, σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς καμία επιβάρυνση.  

Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας γνώμης στην οποία σας ζητούμε να 
συμμετέχετε, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνέπεια των απαντήσεών σας. 
Προς την κατεύθυνση αυτή και με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη συλλογή των 
στοιχείων, ο ΣΒΕ θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους συμμετέχοντες.  

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
πληροφορία στον Δρα Χρήστο Γεωργίου, Διευθυντή Τεκμηρίωσης & Μελετών (τηλ. 
2310 539817, εσωτ. 300, e-mail:georgiou@sbe.org.gr). 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  
 
 
 
 
 
 
Γιάννης Σταύρου 
Α’ Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικός 
 
 


