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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα ευρήματα της μεγάλης έρευνας στις επιχειρήσεις για το μέλλον της
επιχειρηματικότητας που παρουσιάζεται σήμερα από το Παρατηρητήριο
Επιχειρηματικότητας
Παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στις 19:00 στο Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη
(Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν) η μεγάλη έρευνα για την επιχειρηματικότητα σε
επιχειρήσεις από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικών & Αναπτυξιακών Μελετών. Την
έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών MARC AE.
Στην εκδήλωση 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. 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.
Από την έρευνα αναδεικνύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.
Επίσης από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι στο θέμα της συνεργασίας και
της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών διαμορφώνεται ένα θετικό ψυχολογικό
υπόστρωμα συνεργασίας μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμο, απαιτείται όμως η
διατύπωση πολιτικής και ευέλικτου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για να
παραχθούν αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η μείωση του φορολογικού συντελεστή των
επιχειρήσεων από το 29% στο 20% μέσα σε μια διετία θα επηρεάσει σημαντικά τα
επενδυτικά τους σχέδια σύμφωνα με το 87,1% των επιχειρηματιών, ενώ η
μείωση του φόρου μερισμάτων στο 5% θα επηρεάσει το ύψος του μερίσματος που
δίνεται στους μετόχους σύμφωνα με το 64,5% (πολύ και αρκετά).
Η έρευνα κάλυψε και θέματα ισονομίας και δίκαιης αντιμετώπισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα σύμφωνα με την έρευνα το 15,9%
των επιχειρήσεων τον τελευταίο χρόνο έχει αντιμετωπίσει "συμπεριφορές
διαφθοράς" και το 17,5% την τελευταία πενταετία. Η λειτουργία της δικαιοσύνης

αναδεικνύεται σημαντικό πρόβλημα για τις μεγάλες επιχειρήσεις αφού 1 στις 5
έχει πάνω από πέντε υποθέσεις που καθυστερούν στη δικαιοσύνη. Επίσης
εισφοροδιαφυγή και η φοροδιαφυγή από ανταγωνιστικές ομοειδείς επιχειρήσεις
αξιολογούνται ως σοβαρό πρόβλημα νόθευσης του ανταγωνισμού από το
73,2% των επιχειρήσεων.
Σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας και των συνεργατικών σχημάτων και
δομών, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είναι ικανοποιημένες
από το μέγεθος τους. Παρόλα αυτά η προοπτική της συνένωσης για τη
δημιουργία ενός ομίλου επιχειρήσεων ή ενός συνεργατικού σχηματισμού
αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη από την πλειοψηφία τους. Σίγουρα όχι
απαντά το 40,5%, αν και υπάρχει μια θετική στάση από ένα 38% που απαντά
ναι και μάλλον ναι. Ως κυριότερα εμπόδια για την επίτευξη συνεργασιών
καταγράφονται: η απουσία κινήτρων (80,1%), η έλλειψη χρηματοδότησης
(79,1%) αλλά και υποκειμενικά θέματα συμπεριφοράς και επιχειρηματικής
κουλτούρας: έλλειψη εμπιστοσύνης (84,7%), θέματα ηγεσίας (64,8%).
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν απαντούν ότι μπορούν και συνεργάζονται ad hoc
με τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές τους και επιδιώκουν κοινές δράσεις και
συνέργειες (40,6%). Ταυτόχρονα εκφράζουν εντυπωσιακά θετική άποψη για
τους ανταγωνιστές τους (59,3% ).
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.
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