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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 286 840 129, 130
E-mail: rezkova@soc.cas.cz

Veřejnost k podpoře podnikání

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2003, 03-06
Otázky: EV.12 EV.13a-l
Termín terénního šetření: 23. - 30. 6. 2003
Počet respondentů: 1 062
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 8. září 2003
Kód tiskové informace: ev30908
Výsledky zpracovala: Miluše Rezková

V červnovém šetření byl jistý prostor věnován názorům respondentů na
podmínky drobných a středních podnikatelů a živnostníků. Podle zjištěných
výsledků považují asi dvě pětiny (41 %) jejich výtky na problémy, vyvstávající
jim v souvislosti s nedostatečnou podporou podnikání za opodstatněné. Opačný
názor zastává 28 % a téměř třetina (31 %) se necítící být k posouzení dané
situace kompetentní1.

Tabulka 1:
„Drobní a střední podnikatelé a živnostníci si často stěžují na problémy
způsobované nedostatečnou podporu podnikání. Jsou podle Vás jejich stížnosti
opodstatněné či neopodstatněné?" (v %)

OPODSTATNĚNÉ 41
NEOPODSTATNĚNÉ 28
NEVÍ 31

Respondenti, kteří označili výtky uvedených skupin samostatně výdělečných osob
za opodstatněné (n=432), se vyjadřovali k tomu, zda by v řešení jejich problémů
měly být nápomocny některé vyjmenované subjekty - viz tab. 22. Možnosti
dotázaní vidí především v pomoci státu ("ano": 91 %), ministerstev (92 %) a
podnikatelských sdružení (91 %). Naopak za nejméně vhodnou považují pomoc
politických stran (41 %), neformálních sociálních sítí podnikatelů, resp.
živnostníků, a pomoc lobbyistických skupin (36 %).

Představy oslovených podnikatelů a živnostníků (n=68) jsou obdobné těm, které
vyjádřili dotázaní celkově, s tím, že jsou ještě větší měrou přesvědčeni o potřebě
pomoci všech uvedených institucí a skupin s výjimkou politických stran, odborů,
lobbyistických skupin a jejich blízkého sociálního okolí.
                                                          
1 Otázka: viz titulek tabulky 1.
2 Otázka: viz titulek a text tabulky 2.
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Tabulka 2: "Kdo by měl podle Vás jejich problémy řešit?" (v %)

ROZHODNĚ
ANO

SPÍŠE
ANO

SPÍŠE
NE

ROZHODNĚ NE NEVÍ

Stát 59 32 7 2 0
Ministerstva 55 37 5 2 1
Podnikatelská sdružení 54 37 5 2 2
Parlament 46 38 11 3 2
Hospodářská komora 44 43 6 2 5
Místní správa 36 37 19 4 4
Fondy Evropské unie 33 43 13 5 6
Odbory 23 31 26 15 5
Politické strany 18 23 35 20 4
Sociální sítě (rodina, přátelé ...) 14 27 33 22 4
Lobbyistické skupiny 12 14 31 27 16


