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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΗΤΡΑΚΗ 

«Το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που διαµόρφωσε η κυβέρνηση κινείται στη σωστή 
κατεύθυνση, έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Βρυξελλών και είµαστε 
βέβαιοι ότι θα εφαρµοστεί διότι η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιλογή στην οικονοµία».  

Με αυτόν τον κατηγορηµατικό τρόπο προδιαγράφει τις οικονοµικές εξελίξεις των επόµενων 
χρόνων ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, Νίκος Καραµούζης, ο οποίος 
βρέθηκε χτες στη Θεσσαλονίκη για την τελική εκδήλωση του συνεδρίου του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) «Βιοµηχανία 2020». Ο γνωστός τραπεζίτης σηµείωσε ότι η 
ελληνική οικονοµία δεν µπορεί να αντέξει επί µακρόν τον πανάκριβο δανεισµό του ∆ηµοσίου, ο 
οποίος, αν συνεχιστεί, δε θα είναι διαχειρίσιµος και θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια στη 
µακροχρόνια ύφεση και την στασιµότητα που δε συµφέρει κανέναν. Τάχθηκε υπέρ της κοινής 
αντιµετώπισης των κερδοσκόπων από τις χώρες της ευρωζώνης, αλλά κατά της διαµόρφωσης 
ειδικού σχεδίου για τη σωτηρία της ελληνικής οικονοµίας, καθώς -κατά τη γνώµη του- 
«οποιαδήποτε λύση µόνο για µας θα µας πάει πίσω». Κατά τον κ. Καραµούζη, οι κερδοσκόποι 
σαφώς έχουν βρει την ευκαιρία να δράσουν, αλλά αυτό οφείλεται στη δική µας ανικανότητα να 
συµµαζέψουµε τα δηµόσια οικονοµικά. ∆ιαβεβαίωσε, πάντως, ότι οι τράπεζες αισθάνονται «άνετα» 
ως δανειστές του ελληνικού ∆ηµοσίου.  

Νέο αναπτυξιακό πρότυπο  

«Η χώρα χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα βασίζεται στις επενδύσεις, την 
παραγωγή και την εξωστρέφεια της οικονοµίας, αφού η ιδιωτική και η δηµόσια κατανάλωση, στις 
οποίες βασίστηκε η ανάπτυξη τα τελευταία 10 χρόνια, δεν µπορούν να ηγηθούν της νέας 
προσπάθειας», είπε χαρακτηριστικά ο Ν. Καραµούζης, ο οποίος εκτιµά ότι στην Ελλάδα υπάρχει 
«ένας ζωντανός δυναµικός ιδιωτικός επιχειρηµατικός τοµέας, που ανησυχεί, που προβληµατίζεται, 
που αν διαµορφωθούν φιλικές συνθήκες για το επιχειρείν, µπορεί και θέλει να συµβάλει µε 
επενδύσεις και διεθνή ανάπτυξη στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης στη χώρα µας».  

Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Νίκος Πέντζος, ζήτησε από την κυβέρνηση να 
επαναφέρει τη µεταποίηση στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής, σηµείωσε ότι τα τελευταία 
χρόνια η βιοµηχανία της Βόρειας Ελλάδας αγωνίζεται για να επιβιώσει και απαντώντας σε 
ερώτηση για την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη νέα εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας 
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εκτίµησε ότι στην παρούσα φάση όλοι θα πρέπει να συµβάλουν στην αναστροφή του αρνητικού 
κλίµατος χωρίς υπερβολές.  

Εθνικά συµβούλια 

Σύµφωνα, πάντως, µε τον κ. Καραµούζη, χωρίς επανεκκίνηση της οικονοµίας και οικονοµική 
ανάπτυξη δεν υπάρχει µονιµότερη αντιµετώπιση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος µε άµβλυνση 
των κοινωνικών επιπτώσεων. Ο ίδιος, µάλιστα, προτείνει τη δηµιουργία τριών εθνικών 
συµβουλίων µε συµµετοχή φορέων και προσωπικοτήτων του ιδιωτικού τοµέα, που θα αναλάβουν 
και θα δεσµευτούν σε συνεργασία µε την κυβέρνηση, το αργότερο εντός τριών µηνών, να 
επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν ένα νέο οδικό χάρτη µε στόχους, µέτρα, προϋποθέσεις και 
χρονοδιαγράµµατα για τη διαµόρφωση ενιαίας εθνικής στρατηγικής στους ακόλουθους τρεις 
τοµείς: στην ανάδειξη και προώθηση της οικονοµικής εξωστρέφειας της χώρας, στην ενίσχυση των 
ιδιωτικών επενδύσεων και την προσέλκυση ξένων παραγωγικών κεφαλαίων και στη ριζική 
αναδιάρθρωση και αποτελεσµατική οικονοµική λειτουργία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
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