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                                                                              Φαληά, 18/3/2014 

 

ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ  

Πνιιέο νη «πιεγέο» ηεο Διιεληθήο Oηθνλνκίαο 

Δπηζεκάλζεηο ζε εθδήιωζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΒΔΦ  

 

 

Ο ππέξ-δαλεηζκόο θαη ε ηζρλή παξαγωγηθή βάζε έζεζαλ ηα ζεκέιηα 

γηα ηε ζεκεξηλή θξίζε πνπ βηώλεη ε Διιάδα. Γελ πξνζέρακε ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζε εηζαγωγέο θαη εμαγωγέο θαη γηα 30 ρξόληα εηζάγακε 

αξθεηά πξνϊόληα ρωξίο λα θξνληίδνπκε ώζηε ε παξαγωγή καο λα 

είλαη αξθεηή θαη λα ηζνζθειίδεη ηηο εηζαγωγέο. 

Απηό ππνγξάκκηζε κεηαμύ άιισλ ν νηθνλνκνιόγνο θαη ζπγγξαθέαο ηνπ 

βηβιίνπ «Τν αόξαην ξήγκα – ζεζκνί θαη ζπκπεξηθνξέο ζηελ Διιεληθή 

Οηθνλνκία» θ. Αξίζηνο Γνμηάδεο κηιώληαο ζε εθδήισζε κε ζέκα ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα πνπ δηνξγάλσζε ην βξάδπ ηεο Γεπηέξαο 16 Μαξηίνπ ην 

Δπηκειεηήξην Φαλίσλ ζηελ αίζνπζα δηαιέμεσλ ηνπ θνξέα. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επεζήκαλε ν θ. Γνμηάδεο: «Ο δαλεηζκόο, ήηαλ πεξίπνπ 

καζεκαηηθά βέβαην όηη θάπνηα ζηηγκή ζα ζηακαηνύζε. Κη από ηε ζηηγκή πνπ 

ζηακάηεζε ν δαλεηζκόο βξεζήθακε ζηελ αλάγθε λα ζπκπηέζνπκε ηελ 

θαηαλάισζή καο, γηαηί δελ κπνξνύζαλ λα καο δαλείζνπλ απηό ην έμηξα. Τε 

ζηηγκή όκσο πνπ βξεζήθακε ζ’ απηή ηελ αλάγθε δελ είρακε επηρεηξήζεηο πνπ 

λα είλαη έηνηκεο λα εθκεηαιιεπηνύλ ηε ζπγθπξία θαη λα αξρίζνπλ λα εμάγνπλ. 

Κη απηό είλαη ην πξόβιεκα, όηη ε παξαγσγηθή καο βάζε είρε δειαδή κε ηα 

ρξόληα «ζηελέςεη» παξά πνιύ θαη ζηεξίδνληαλ ζε ιίγα πξάγκαηα, ζηνλ 

ηνπξηζκό θαη ζηε λαπηηιία».  
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Γηα ηνλ ηνπξηζκό ν θ. Γνμηάδεο είπε κεηαμύ άιισλ όηη ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζεί κέζα από ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηελ παξαγσγή θαη άιινπο 

παξαγσγηθνύο θιάδνπο.  

Με ηελ ζεηξά ηνπ ν Πξύηαλεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο Βαζίιεο Γηγαιάθεο 

αλαθέξζεθε ζηε ζπκβνιή, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηηο δπλαηόηεηεο πνπ δίλεη 

ζηελ νηθνλνκία ε γλώζε θαη ε θαηλνηνκία πνπ παξάγεηαη ζηα Αθαδεκατθά 

ηδξύκαηα.  

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ ΔΒΔΦ, Φξήζηνο Μπισλάθεο ηόληζε ζηνλ ζύληνκν 

ραηξεηηζκό ηνπ όηη νη πξνβιεκαηηζκνί όπσο απηνί δηαηππώλνληαη ζην βηβιίν 

ηνπ θ. Γνμηάδε κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ λέεο νπηηθέο γηα ηελ έμνδν από ηελ 

θξίζε, ελώ παξεκβάζεηο έθαλαλ ν αλ. θαζεγεηήο ηεο Σρνιήο ΗΜΜΥ θαη 

δηεπζπληήο εξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θ. Κώζηαο 

Μπαιάο θαη ν θ. Γηάλλεο Γαιάλεο από ην Γίθηπν Οηλνπνηώλ Κξήηεο.       


