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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Συνεργασία στην Επιχειρηματικότητα. Κλειδί για την ανάπτυξη». Έρευνα στις
επιχειρήσεις για το μέλλον της επιχειρηματικότητας
Πως ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει το μέλλον; Πιστεύουν οι επιχειρηματίες
στη συνεργασία και πως αντιμετωπίζουν τους ανταγωνιστές τους; Πιστεύουν ότι
μπορούν να επιτύχουν μεγέθυνση μέσα από συνεργασίες και δημιουργία
κοινοπραξιών και ομίλων; Τι θεωρούν ότι συνιστά δυσφήμιση της χώρας ως
επενδυτικό προορισμό; Πώς αντιλαμβάνονται την πρόκληση της μεγέθυνσης, και
πως αντιμετωπίζουν τις προτάσεις που διατυπώνονται για το φορολογικό σύστημα;
Απαντήσεις σε αυτά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα που απασχολούν τους
ανθρώπους των επιχειρήσεων, δίνονται από μεγάλη έρευνα στις επιχειρήσεις που
διεξήγαγε το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας με τησυνδρομή του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικών & Αναπτυξιακών Μελετών και την
παρουσιάζει την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στο Ίδρυμα Β & Μ
Θεοχαράκη ( Βας. Σοφίας 9 & Μέρλιν) σε ημερίδα με θέμα:
«Συνεργασία στην Επιχειρηματικότητα. Κλειδί για την ανάπτυξη»
Στην ημερίδα θα μιλήσει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Θα μιλήσουν επίσης: Ο κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, Πρόεδρος της Δράσης. Ο κ.
Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Αντιπρόεδρος της Δράσης, επιχειρηματίας, υπεύθυνος
Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, που θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της
έρευνας στις επιχειρήσεις που διεξήγαγε η εταιρεία Marc. Ο κ. Νίκος Βέττας,
Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και
Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κ. Μάρκος Βερέμης, CEO
UPSTREAM, μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ. Την ημερίδα θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Μπάμπης
Παπαδημητρίου.
Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας είναι μια συλλογική πρωτοβουλία
επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, επιστημόνων, που στήριξαν τη Δράση και
συμμετέχουν στην πολιτική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα
επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Λειτουργεί ως ένα ανοικτό forum
υπέρ της επιχειρηματικής ελευθερίας, το οποίο αναπτύσσει διαδραστικές

πρωτοβουλίες με πυρήνα τον ιστότοπο www.freebusiness.gr. Μιας ανοικτής πύλης,
που παρέχει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία, τον έμπορο, τον παραγωγό να
παρουσιάσει τις εμπειρίες, βιώματα, αντιξοότητες και εμπόδια που αντιμετωπίζει
στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δράσης. Την εκδήλωση συνδιοργανώνει η
Δράση στο πλαίσιο των προσυνεδριακών εκδηλώσεων του 5ου της Συνεδρίου.
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