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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ιεθνές Συνέδριο Επιχειρηµατικότητας:
Η Αλλαγή Νοοτροπίας, η Τόλµη και η Εκπαίδευση
κλειδιά για την ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του ∆ιεθνούς Συνεδρίου
Επιχειρηµατικότητας, που διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ, την ΕΕ∆Ε, την Λέσχη
Επιχειρηµατικότητας και το ALBA, τέσσερις από τους σηµαντικότερους φορείς
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Το Συνέδριο, το οποίο τέθηκε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και πραγµατοποιήθηκε στις 9 και 10
Νοεµβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αποτέλεσε ένα σηµαντικό βήµα για
την έναρξη ενός δηµόσιου διάλογου για τις σύγχρονες
προκλήσεις του
επιχειρείν στη χώρα µας.
Με κεντρικό θέµα την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, το
συνέδριο άνοιξε µε την οµιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. ∆ηµήτρη Σιούφα,
που επιβεβαίωσε τη δέσµευση της Κυβέρνησης για την δηµιουργία ενός γόνιµου
αναπτυξιακού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην σύγχρονη Ελλάδα,
υπογραµµίζοντας όµως και τα σοβαρά εµπόδια στα οποία προσκρούουν οι
επενδύσεις στη χώρα µας, όπως για παράδειγµα η υψηλή φορολογία και η
έλλειψη εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού. «Εργαζόµαστε έχοντας ως βάση ένα
συγκροτηµένο σχέδιο αλλαγών και µεταρρυθµίσεων για τη δηµιουργία των όρων
και των προϋποθέσεων, που απαιτούνται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της Οικονοµίας µας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ.
∆ηµήτρης Σιούφας.
Στο συνέδριο συµµετείχαν ως οµιλητές κορυφαίοι Έλληνες επιχειρηµατίες καθώς
και Έλληνες και ξένοι ακαδηµαϊκοί και ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι από τις
µεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τις
τάσεις της επιχειρηµατικότητας στην χώρα µας, καθώς και τους παράγοντες που
συµβάλλουν ή εµποδίζουν την ανάπτυξή της.
Ειδικότερα, κατά την πρώτη ηµέρα του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν µεταξύ
άλλων στοιχεία από το ΙΟΒΕ για την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα–από τους
κ.κ. Σταύρο Ιωαννίδη και Τάκη Πολίτη- καθώς και η πρόσφατη έρευνα που
διεξήγαγε η εταιρία ερευνών MRB Hellas –από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
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εταιρίας, κ. ∆ηµήτρη Α. Μαύρο- για λογαριασµό της Λέσχης Επιχειρηµατικότητας,
αναλύοντας
τους
παράγοντες
που
εξασφαλίζουν
την
«ποιοτική»
επιχειρηµατικότητα και το προφίλ του έλληνα επιχειρηµατία. Την ίδια ηµέρα οι
σύνεδροι παρακολούθησαν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις των ξένων
οµιλητών, του καθηγητή του Babson College, Bill Bygrave και του πρ. Προέδρου
του Indivers BV, κ. Bert Twaalfhoven οι οποίοι ανέλυσαν το διεθνές
επιχειρηµατικό περιβάλλον, τους παράγοντες που ενθαρρύνουν και εµποδίζουν
την επιχειρηµατικότητα και τους τρόπους µε τους οποίους οι ευρωπαϊκές εταιρίες
µπορούν να επιτύχουν υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης.
Την πρώτη ηµέρα οι εργασίες ολοκληρώθηκαν µε οµιλία του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιώργου Αλογοσκούφη ο οποίος επεσήµανε
πως η προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση αλλά και ο νέος αναπτυξιακός
νόµος θα δώσουν νέα πνοή στην οικονοµική και επιχειρηµατική δραστηριότητα
του τόπου µας. Υπογράµµισε δε ότι η οικονοµική στρατηγική της κυβέρνησης
στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία. «Η υγιής και διατηρήσιµη οικονοµική
ανάπτυξη», τόνισε ο Υπουργός, «µπορεί να προέλθει µέσα από τη
δραστηριοποίηση της ελληνικής ιδιωτικής επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας».
Η δεύτερη ηµέρα του συνεδρίου άνοιξε µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων
της έρευνας του ALBA για τους παράγοντες που συµβάλλουν στην στρατηγική
ανάπτυξη της ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης. Η έρευνα, που
παρουσιάστηκε από τους καθηγητές Βασίλη Θεοχαράκη και Sarah
∆ρακοπούλου-Dodd, βασίστηκε σε απαντήσεις εκτενών ερωτηµατολογίων από
µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, ο κ. Θεόδωρος Βάρδας,
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΒΑΡ∆ΑΣ ΑΕΒΕΕ, µίλησε για τις µεθόδους και τις
τακτικές που ακολούθησε η εταιρία για την χάραξη στρατηγικής µε στόχο τη
διαρκή της ανάπτυξη και την επιβίωση της σαν οικογενειακή επιχείρηση.
«Πιστεύω ότι για κάθε οικογενειακή επιχείρηση το κλειδί της επιτυχίας είναι η
ύπαρξη ενός συνολικού πλάνου για την αποτελεσµατική
διαχείριση και
αντιµετώπιση των σύγχρονων αλλά κυρίως των µελλοντικών προκλήσεων»,
τόνισε ο κ. Θ. Βάρδας.
Ενδιαφέρον παρουσίασαν επίσης οι προτάσεις του ΣΕΒ για την υποστήριξη κάθε
νεοσύστατης επιχείρησης καθώς και την δηµιουργία εταιριών υψηλής ανάπτυξης,
που ανέπτυξε ο Αντιπρόεδρος του κ. Χάρης Κυριαζής. Ο κ. Μηνάς Τάνες,
Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΙΟΒΕ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ
ΖΥΘΟΠΟΙΑΣ
Α.Ε.,
αναφέρθηκε
στην
ανάγκη
υποστήριξης
της
επιχειρηµατικότητας των νέων, καλώντας παράλληλα τα νέα στελέχη, που
δραστηριοποιούνται στην πολιτική, τις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση να
συντονίσουν τις προσπάθειες τους για την προώθηση του σύγχρονου προφίλ της
Ελλάδας. «Το µέλλον της χώρας µας εξαρτάται από την ανάδειξη σύγχρονων
επιχειρήσεων µε εξαγωγικό χαρακτήρα , που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες
τεχνολογίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μ. Τάνες.
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Στη συνέχεια, ο κ. Κωνσταντίνος Μπουτάρης, Πρόεδρος Οµίλου ΜΠΟΥΤΑΡΗ,
τόνισε την ανάγκη αναγνώρισης της επιχείρησης ως δραστηριότητας παραγωγής
πλούτου, ανακατανοµής εισοδήµατος, κοινωνικής συµµετοχής, κοινωνικής
καταξίωσης και υψηλών ιδανικών, καθώς και την ανάγκη προβολής της
ουσιαστικής και πραγµατικής συνεισφοράς επιχείρησης στην σηµερινή κοινωνία.
Τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου που σηµατοδότησαν και τη λήξη των εργασιών
παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, την
Πρόεδρο της ΕΕ∆Ε, κ. Λίτσα Παναγιωτοπούλου και τον Πρόεδρο της Λέσχης
Επιχειρηµατικότητας, κ. ∆ηµήτρη Γ. Μαύρο.
Κατά τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, βασικό µήνυµα του Συνεδρίου ήταν το ότι σήµερα
«Αποτυχία είναι να µην δοκιµάσει κανείς», µήνυµα που ακούστηκε την πρώτη
ηµέρα του συνεδρίου, στην παρουσίαση της έρευνας της Λέσχης
Επιχειρηµατικότητας. Ο κ. Κυριακόπουλος προσκάλεσε τους νέους της χώρας
µας να τολµήσουν να αναλάβουν το ρίσκο και να δηµιουργήσουν επιχειρήσεις
χωρίς να φοβούνται την αποτυχία. Επίσης, υπογράµµισε ιδιαίτερα την
αναγκαιότητα κάθε νοµοθετική παρέµβαση να συνοδεύεται από µελέτες που θα
εξετάζουν τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα.
Ο κ. Μαύρος από την πλευρά του τόνισε τον κρίσιµο ρόλο της εκπαίδευσης,
ακόµη και της πρωτοβάθµιας, συµφωνώντας µε τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, ενώ η κ.
Παναγιωτοπούλου εξήρε τη σηµασία της αλλαγής νοοτροπίας προς την
κατεύθυνση ανάπτυξης επιχειρηµατικής στάσης και συµπεριφοράς.
Όπως τόνισε, τέλος ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος
Λαµπρινόπουλος, η επιτυχία του Συνεδρίου έγκειται σε τρία σηµεία: στην
συνεργασία, για πρώτη φορά, σηµαντικών φορέων της οικονοµίας, στην ύπαρξη
πολλών και διαφορετικών ουσιαστικών παρεµβάσεων σχετικά µε την
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και στο ενδιαφέρον του κόσµου που
εκφράστηκε µε συµµετοχές οι οποίες ξεπέρασαν τις 350. Κλείνοντας, δεσµεύτηκε
ότι τα συµπεράσµατα θα προωθηθούν στους καθ’ ύλην αρµόδιους για περαιτέρω
επεξεργασία και λήψη αποφάσεων.
Το ∆ιεθνές Συνέδριο Επιχειρηµατικότητας διοργανώθηκε µε την υποστήριξη των
εταιριών: ΝΗΡΕΥΣ Όµιλος Εταιριών, PRC Group - The Management House,
Compact, ORACLE, Cententia, Sprint, Advocate/Burson –Marsteller, Εκδόσεις
Σταµούλη, Τυποκυκλαδική, NVG και Lagogiannis Audiovisuals.
Σηµειώνεται επίσης ότι χορηγοί επικοινωνίας ήταν η εφηµερίδα Ηµερησία, η
εταιρία Boussias Communications και το περιοδικό Επιλογή.
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