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Ημερίδα με θέμα «Οικονομική κρίση και επιχειρηματικότητα» 

 

Με θέμα «Οικονομική κρίση και επιχειρηματικότητα»,  το Επιμελητήριο Αρκαδίας μέλος του 
Enterprise Europe Network,  πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 στις 

7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. 
 

Πολλά μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας προσήλθαν τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου για να παρακολουθήσουν 

την πολλή ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα την οικονομική κρίση και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει 

την επιχειρηματικότητα. Επίσημος προσκεκλημένος και κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ο Ομότιμος 

Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεόδωρος Λιανός με θέμα «Οικονομική 

κρίση και το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας- Μνημόνιο ΙΙ », ενώ ακολούθησε και ειδική εισήγηση με 

θέμα «Οι μικρές επιχειρήσεις στην κρίση» από τον πρώην Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης 

κ. Αναστάσιο Σούντρη. 

 

Την εκδήλωση άνοιξε με ένα σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. 

Ιωάννη Μπουντρούκα. Ο κ. Μπουντρούκας, αφού καλωσόρισε τους εισηγητές και όλους τους 

συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στην κατάσταση που η χώρα μας διέρχεται και βιώνουν όλοι τόσο σε 

επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, στα κακώς κείμενα που μας οδήγησαν στην κατάσταση 

αυτή, αλλά και στην προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να βγούμε 

από την δίνη αυτή. 

Το λόγο πήρε αρχικά ο πρώην Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης κ. Αναστάσιος 

Σούντρης, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η κρίση που περνάμε είναι μία κρίση όχι μόνο 

χρέους, αλλά κρίση ηθική, πολιτική και κοινωνική». Ο κ. Σούντρης αναφέρθηκε στο αδιέξοδο που 
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οδηγούνται καθημερινά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω των οικονομικών μέτρων, με συμπιεσμένο 

το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, με αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, με 

υπέρμετρη φορολόγηση. Η φετινή χρονιά ήταν πάρα πολύ αρνητική για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις 

εμπορικές, και η επόμενη αναμένεται ακόμα χειρότερη, με τεράστιες επιπτώσεις στην απασχόληση. Σε 

όλη αυτήν την κατάσταση έχει συμβάλλει και η πολιτική της απελευθέρωσης χωρίς κανόνες, η οποία 

οδηγεί σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις και σε μαρασμό των μικρών επιχειρήσεων.  

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεόδωρος 

Λιανός, ο οποίος αναφέρθηκε με τη σειρά του αναλυτικά και με απλά λόγια στα αίτια της κρίσης, στην 

τρέχουσα κατάσταση, αλλά και στο μέλλον για το οποίο δήλωσε αισιόδοξος, τονίζοντας ότι η παρούσα 

κρίση είναι μια ευκαιρία για να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος και να τεθούν νέες βάσεις για 

την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, «μια ευκαιρία για να κάνουμε κάτι μόνιμα καλό για τη 

χώρα μας και για τις επόμενες γενιές».  

 

Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησαν ερωτήσεις και διάλογος μεταξύ των 

παρευρισκομένων. 

 

 


