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Κυρίες και Κύριοι,
Το τχρωΓ όπως ξέρετε συνεδρίασε το ΑΣΟΠ και ασχολήθηκε μετά μία σύντομη 

εξέταση της πορείας των μέτρων κύρια με τις προβληματικές επιχειρήσεις 

και τις λύσεις τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις που θα έπρεπε να δο

θούν για να συνεχισθεί η αντιμετώπιση και να λυθεί το πρόβλημα αυτό 

σε κάπως πιό μακροχρόνια βάση.

Για τις αποφάσεις του ΑΣΟΠ θα υπάρξει μιά εκτεταμένη ανακοίνωση, η οποία 

αυτή τη στιγμή φωτοτυπείται και θα σας την μοιράσω, ώστε δεν είναι ανά

γκη να γράφεται τις λεπτομέρειες.

Θα ήθελα εγώ στη αρχή να σας πώ μερικά γενικά, μερικές γενικές παρατη

ρήσεις και μετά η κα Παπανδρέου θα σας αναπτύξει τις λεπτομέρειες, και 

είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σ'όποιες ερωτήσεις.

Ελπίζω ότι μέχρι τη στιγμή εκείνη θα έχει έλθει το κείμενο.

Το π ρ ώ τ ο ^ ε  σχέση βέβαια με την απόφαση αυτήJπου θα ήθελα να π ώ |επειδή 

υπάρχουν κάποια σχόλια ότι βραδυπορούμε, ότι δεν προχωρούμε αποφασιστικά 
για την λύση των προβλημάτων»0έλω να τονίσω ότι είμαστε αποφασισμένοι 

να λύσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τρόπο £<χ

προβλήματα που χρονίζουν. *
Υπάρχει κάποια κακοδαιμονία και η κακοδαιμονία αυτή οφείλεται σε φαύλους 

κύκλους που αναπαράγονται από την προσπάθεια συμβιβασμών μεταξύ ασυμβι

βάστων, ή από την προσπάθεια να επικρατήσει μία άποψη και να μην υπάρχει 
/

έλλειψη, και υπάρχει ως εκ τούτου έλλειψη συνεννόησης.

Εμείς θέλουμε να καθιερώσουμε μία άλλη ποιότητα δουλειάς και γι'αυτό 

ακριβώς αμέσως μετά από τα μέτρα θελήσαμε να δώσουμε και οριστικές 

κατευθύνσεις για ένα πρόβλημα που αποτελεί θα έλεγα γάγγραινα στην 

ελληνική οικονομία, και αποτελεί γάγγραινα στην ελληνική οικονομία 

διότι οι προβληματικές επιχειρήσεις είναι αποτέλεσμα και δείγμα μιάς 

λανθασμένης πολιτικής η οποία είχε αρχίσει πάρα πολλά χρόνια πριν, 

μιάς πολιτικής που οδήγησε στο να υπάρχουν σημαντικόι κλάδοι της ελληνι

κής βιομηχανίας, που δεν είναι ανταγωνιστικοί, δεν έχουν υψηλή παραγω

γικότητα και επιβαρύνουν το σύνολο της οικονομίας με ανεπίτρεπτα ψηλά 

έξοδα.
Ξέρουμε όλοι την ιστορία, οι επιχειρήσεις που δεν είχαν αρκετά ίδια 
κεφάλαια ζητούσαν χρηματοδότηση στις τράπεζες, οι τράπεζες έδιναν χρημα

τοδοτήσεις κάτω από πολιτικές πιέσεις, πήγαιναν να εξυπήρετήσουν κατε
στημένα ,είτε από ευκολία τους ,6Λ>σωρεύτηκαν τα χρέη σε τέτοιο βαθμό
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ώστε οι, επιχειρήσεις να μην μπορούν πλέον να τα εξυπηρετήσουν και πήραν 

μία μορφή η οποία ήταν τελείως ιδιότυπη, γιατί ενώ από τη μιά πλευρά 

είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, με την έννοια ότι ανήκουν σε ιδιώτες, 

από την άλλη μεριά όμως εντάσσονται στο δημόσιο ενδιαφέρον θα έλεγα, 

διότι και αξιοποίησαν χρήματα του κοινωνικού συνόλου σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό από τα κεφάλαια και αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της βιομηχανικής 

δραστηριότητας και πέρα απ'αυτό έχουν στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στη βοή

θεια του δημοσίου.

Η όλη αυτή κατάσταση έχει και είχε δημιουργήσει μία σύγχιση ανάμεσα 

σε ευθύνη και πρωτοβουλία ποιος έχει την ευθύνη; ποιος έχει την πρωτο

βουλία, ποιος φέρει τα βάρη και η λύση την οποία θα σας εκθέσουμε ακρι

βώς έχει αυτό το σκοπό να δημιουργήση μία ξεκάθαρη κατάσταση.

Η μία λύση την οποία είχαμε να ακολουθήσουμε( ήταν να πούμε ότι όλες 

αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθήσουνε την φυσιολογική πορεία 

την οποία πρέπει να προβλέπει η νομοθεσία^να εκαθαρισθούν.

Αυτό όμως θα ήταν ένα πλήγμα για το βιομηχανικό μας δυναμικό, θα δημι

ουργούσε καταστάσεις όσον αφορά την απασχόληση,οι οποίες θα ήσαν απα

ράδεκτες και θα παρεμπόδιζε περαιτέρω επενδύσεις σε ορισμένους τομείς 

οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.

Μιά δεύτερη λύση θα ήταν να αναλάβουν οι τράπεζες εξ'ολοκλήρου το βάρος 

της μετοχοποίησης των οφειλών δηλ. όλες οι οφειλές να εγίνονταν μετοχές 

τις οποίες θα έπαιρναν οι τράπεζες, η λύση αυτή όμως θα εβάρυνε υπερ

βολικά το τραπεζικό σύστημα και εμείς επιδιώκουμε να έχουμε κοντά 

σε υγιείς βιομηχανίες,ένα υγιές τραπεζικό σύστημα.
Γι'αυτό επιδιώξαμε μία τρίτη λύση και στο χαρτί στο οποίο θα σας μοιρά

σουμε προκύπτουν οι λεπτομέρειες.
Τα χρέη τα οποία έχουν οι προβληματικές αυτές επιχειρήσεις θα μετοχοποι- 

ηθούν. Τα χρέη τα οποία έχουν προς την Εθνική Τράπεζα.: ^ α τ ά  50% οι

μετοχές αυτές θα περιέλθουν στη Τράπεζα και 50% οι μετοχές αυτές θα 

περιέλθουν στον οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων.
Ό σ ο ν  αφορά τις επιχειρήσεις τις ίδιες^εμείς καθιερώνουμε ένα γενικό 

πλαίσιο πολιτικής το οποίο διαπνεέται από την αρχή ότι οι επιχειρήσεις 

εκείνες οι οποίες είναίβιώσιμες ή εκείνες οι οποίες μπορούν να γίνουν 

βιώσιμες θα πρέπει να εξακολουθήσουν την δραστηριότητά τους.

Οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες δεν είναι βιώσιμες θα πρέπει να 

σταματήσουν δραστηριότητα, αυτές ευτυχώς είναι,από τα στοιχεία τα οποία 

έχουμε μέχρι στιγμής,πολύ λίγες.
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Οι μη βιώσιμες θα πρέπει να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους διότι 

παρασύρουνε με το τρόπο που λειτουργούν και άλλες επιχειρήσεις του 

ιδίου κλάδου που είναι αποδοτικές σε προβληματικότητα.

Το ποια είναι βιώσιμη και ποιά είναι μή βιώσιμη θα προκόψει από την 

έρευνα η οποία έχει αρχίσει προ πολλού καιρού για κάθε επιχείρηση

, και τελειώνει αυτό το καιρό, θα έχουμε δηλ. σε 

σύντομο χρονικό διάστημα μιά συνολική και πολύ καλή εικόνα για κάθε 

επιχείρηση για να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε.

Ό π ω ς  είπα σας εξέθεσα δύο γενικές αρχές.Στο κείμενο που θα σας δώσουμε 

οι γενικές αυτές αρχές είναι πολύ πιό εξειδικευμένες και θα σας αναλύσε 

η κα Παπανδρέου, πάντως όμως είναι ένα πλαίσιο και το πλαίσιο αυτό βέ

βαια χρειάζεται εξειδίκευση; από περίπτωση σε περίπτωση ανάλογα με επι

χειρήσεις. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι οι γραμμές 

που θα ακολουθήσουμε είναι πλέον σαφείς.

Δίνω στην κα Παπανδρέου το λόγο για να πει τις λεπτομέρειες και όποιες 

άλλες εξηγήσεις θέλετε.

: Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι γενικά για 

τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Προβληματικές και υπερχρεωμένες.

Προβληματικές ενοούμε τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο 

1386/83 και υπερχρεωμένες αυτές που δεν έχουν ενταχθεί στο νόμο αλλά 

έχουν τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα με τις λεγάμενες προβληματικές.

'Αρα η αντιμετώπιση του προβλήματος θα έπρεπε να ήταν ενιαία.

Ό π ω ς  ξέρετε το 83 δημιουργήθηκε οργανισμός ανασυγκρότησης επιχειρήσεων 

που στόχο του είχε την διάσωση ορισμένων επιχειρήσεων, αλλά και ταυτό

χρονα την διακοπή μιά ιδιόμορφης σχέσης που υπήρχε μεταξύ επιχειρήσεων 

και τραπεζικού συστήματος.

'Ενας άλλος λόγος ήταν η δημιουργία, η ανάδειξη νέων στελεχών στις 

επιχειρήσεις, γιατί ένας από τους κύριους λόγους της κακοδαιμονίας 

της σημερινής βιομηχανίας είναι η ταύτιση της διοίκησης με την ιδιο

κτησία της επιχείρησης.
'Ετσ'ι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν είχαν καμμία ευθύνη απέναντι 

σε μετόχους να παρουσιάζουν κέρδη^και τα κέρδη τα προσωπικά τα απεκό- 

μισαν 5ι«. μέσου άλλων δραστηριοτήτων και κύρια μέσ**? δανείων που 

έπαιρναν για επενδύσεις, είτε υπερτιμολογημένες επενδύσεις, είτε δάνεια 

που δεν πήγαιναν σε επενδύσεις.

Μ
*
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Στον Οργανισμό Προβληματικών Επιχειρήσεων έχουν ενταχθεί 43 επιχειρή

σεις. Οι επιχειρήσεις αυτές στο τέλος του 84, στις 31.12.84 είχαν 

ένα χρέος 191.000.000.000 δρχ. Υπολογίζεται ότι στο τέλος του 85 οι 

επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο Νόμο 1386 και οι υπερχρεωμένες 

επιχειρήσεις κύρια στην Εθνική θα οφείλουν περίπου 350 δις δρχ. και 

δεν είναι σε θέση ν'αντιμετωπίσουν αυτές τις οφειλές τους.

Από αυτά 350 δις δρχ. υπολογίζεται στο τέλος του χρόνου ότι πρέπει να

μετοχοποιηθούν περίπου 280 δις δρχ., 210 δις δρχ. για τις επιχειρήσεις 

που έχουν ενταχθεί στο νόμο ανασυγκρότησης επιχειρήσεων και 70 δις 

για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθει

Από αυτό το ποσό που θα μετοχοποιηθεί περίπου τα 170 δις είναι οφει

λές προς την Εθνική Τράπεζα. Τα υπόλοιπα είναι προς την ΕΤΒΑ, προς 

την Εμπορική Τράπεζα, προς το Δημόσιο, οργανισμούς του Δημοσίου όπως 

είναι ΔΕΗ, και προς πιστωτές,ιδιώτες εσωτερικού και εξωτερικού.

Από τα χρέη αυτά των επιχειρήσεων που έχουνε ενταχθεί στο Νόμο, περί

που 28 δις είναι σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες του Εξωτερικού και πιστω

τές Εξωτερικού.

Για να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις αυτές να λειτουργούν πρέπει να 

απαλλαγούν από το βάρος αυτό που έχουν ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές 

και να μπορούν στο μέλλον να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους σε δάνεια.

Επιχειρήσεις που δεν μπορούν πέρα από αυτά που χρωστάνε, δηλ.αν δια

γράφουμε το ότι χρωστάνε, δεν μπορούν να καλύφουν τα σημερινά 

λειτουργικά τους έξοδα και ταυτόχρονα δεν υπάρχει προοπτική στην 

αγορά για το προϊόν τους, δηλ. δεν είναι βιώσιμες σε καμία περίπτωση, 

αυτές οι επιχειρήσεις^θα κλείσουν* ¿πομένως ένα μέρος από τα δάνεια 

αυτά δεν θα μετοχοποιηθεί, γιατί οι επιχειρήσεις αυτές^οι οποίες είναι 

ελάχιστες^θα πάνε σε εκκαθάριση.

Από αυτά που θα μετοχοποιηθούν, τα δάνεια προς την Εμπορική και την 

ΕΤΒΑ^το βάρος της μετοχοποίησης θα το πάρουν οι ίδιες οι Τράπεζες 

η ΕΤΒΑ και η Εμπορική. Η Εθνική δεν μπορεί ν'αναλάβει το σύνολο του 

βάρους της μετοχοποίησης και γι'αυτό εδώ γίνεται μιά κατανομή των 

βαρών μεταξύ Εθνικής και Δημοσίου.

Από τα 170 δις δρχ. τα 85 δις σε μετοχές,θα μείνουν στην Εθνική, 

τα 85 δις θα τα αγοράσει ο ΟΑΕ εκδίδοντας ομόλογα με εγγύηση του 
Δημοσίου. Τα ομόλογα αυτά θα έχουν επιτόκιο 16%. Το επιτόκιο δεν θα 

είναι σταθερό αλλά θα είναι 2 μονάδες μικρότερο απο το επιτόκιο των 

ετήσιων εντόκων γραμματίων και η διάρκεια των ομολόγων θα είναι 20 

χρόνια.
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Οι οφειλές προς Δημόσιους Οργαν ισμούς θα μετοχοποιηθούν και αυτές 

αλλά εκεί τα ομόλογα που θα εκδώσει ο ΟΑΕ θα έχουν το ίδιο επιτόκιο 

διάρκεια πέντε (5) χρόνια, γιατί είναι και οι οργανισμοί αυτοί 

προβληματικοί, όπως είναι η ΔΕΗ και άλλοι οργανισμοί.

Η επιβάρυνση του Δημοσίου για την αγορά των μετοχών ή την μεταβίβαση 

μετοχών 85 δις από την Εθνική και μετοχών περίπου 30 δις από τους 

οργανισμούς στον ΟΑ£ υπολογίζεται γύρω στα 29 δις για το πρώτο χρόνο 

28.200 περίπου για το δεύτερο χρόνο, για τα τρία επόμενα χρόνια 25 δις 

και από τον έκτο χρόνο θα έχουμε μιά επιβάρυνση 14 δις, μιλάμε πάντα 

σε σημερινές τιμές, που θα μειώνεται σταδιακά κάθε χρόνο κατά 680 περί

που εκατομμύρια μέχρι εξόφλησης των ομολόγων σε 20 χρόνια.

'Ετσι οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν με βάση κάποιο business plan 

το οποίο θα πρέπει να είναι η τελική του μορφή το αργότερο μέσα σε 

6 μήνες να περάσουν πλέον σε κανονική χρηματοδότηση και λειτουργία 

μέσω της αγοράς.
Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η εξυγίανση της ίδιας της Εθνικής. Πέρα από 

το ότι με την μετοχοποίηση αυτή και τη πώληση του 50% των μετοχών της 

το οποίο σημαίνει ότι μερικά εξυγιαίνεται πέρα του ότι η Εθνική έχει 

ήδη προχωρήσει στην μη εγγραφή τόκων γ-ια επισφαλείς απαιτήσεις« $ταν *  

δηλ. ανέλαβε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ' - "... δεν γράφανε τόκους

σε επισφαλείς απαιτήσεις σε 15 δις νομίζω το νούμερο δεν το θυμάμαι, 

σήμερα δεν γράφει σε 150 δις, δηλ. υπάρχεί^τΐια σταδιακή εξυγίανση της 

Εθνικής.
Πέρα όμως από αυτά αποφασίσθηκε η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας της 

Εθνικής όπου θα μεταβιβασθούν τα περιουσιακά της στοιχεία για να 

αξιοποιηθεί η περιουσία της Εθνικής και όπως ξέρετε όλοι έχει μιά 

τεράστια ακίνητη περιουσία και πρέπει αυτή η περιουσία να αξιοποιηθεί 

πρέπει να διαχωρισθούν οι τραπεζικές εργασίες από τις κτηματικές εργα

σίες να γίνει δηλ. μιά θυγατρική εταιρεία η οποία θα αξιοποιήσει την 
περιουσία της.

'Εχουμε προχωρήσει από τις 43 επιχειρήσεις σε 24 επιχειρήσεις διαχει

ριστικούς ελέγχους, που έχουν τελειώσει, υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι 
που δεν έχουν τελειώσει ακόμη.

Από αυτούς τους 24 διαχειριστικούς ελέγχους ενοχοποιητικά στοιχεία 

προκύπτουν για πέντε επιχειρήσεις οι οποίες εάν και νομικά στοιχειο- 
θετούνται θα προωθηθούν στη δικαιοσύνη.
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Θα προωθηθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο 

των επιχειρήσεων και μελλοντικά όταν θα εξυγίανθεί η επιχείρηση 

η συμμετοχή των εργαζομένων πέρα από το μετοχικό κεφάλαιο στα 

κέρδη αλλά και τις ζημιές της επιχείρησές.

Ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε σε επενδύσεις,σε επιχειρήσεις που 

απαιτούνται επενδύσεις για να εκσυχρονισθούν.
Δηλ. είναι ένα πακέτο μέτρων που εξυγιαίνει τις προβληματικές 

και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, εξυγιαίνει την Εθνική και ταυτό

χρονα βάζει τις βάσεις για · * μιά βιομηχανική πολιτική που θα

βασίζεται σε μιά ανταγωνιστική βιομηχανία και οικονομία και όχι 

σε μιά βιομηχανία η οποία είναι επιδοτούμενη και μη ανταγωνιστική.

Εδώ βέβαια θα προκύψει κάποιο πρόβλημα για τους εργαζόμενους, για 

τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν, και αυτό είναι το πιό επώδυνο 

για την Κυβέρνηση και θα πάρει ορισμένα μέτρα,όπως είναι η μετεκπαί

δευση των εργαζόμενων αυτών σε άλλες ειδικότητες και επαγγέλματα 

που έχει ανάγκη η οικονομία και δεν υπάρχουν τέτοιες ειδικότητες, 

και αυτή η μετεκπαίδευση θα γίνει μέσω του ΟΑΕΔ.

Αλλά θεωρούμε ότι είναι για το συμφέρον όχι μόνο της Εθνικής Οικο

νομίας αλλά και των ίδιων των εργαζόμενων να δημιουργήσουμε αντα

γωνιστικές βιομηχανίες και όχι να επιδοτούμε βιομηχανίες που δεν 

έχουν προοπτική, γιατί εδώ δημιουργούνται προβλήματα για εργαζόμε

νους άλλων επιχειρήσεων, που οι επιχειρήσεις ήταν ανταγωνιστικές 

αλλά λόγω της στρεβλής πλέον λειτουργίας της αγοράς ή λόγω της 

ευνοϊκής εάν θέλετε μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων, δημιουργεί 

προβλήματα στις επιχειρήσεις αυτές του ίδιου Κλάδου.

Επομένως πρέπει να φτιάξουμε βιομηχανίες, επιχειρήσεις ανταγωνιστι-»
κές και όχι επιδοτούμενες και αυτό σημαίνε?τμερικές δεκάδες δίς 

που δίνονται τώρα για στήριξη, επιδότηση βασικά μη βιώσιμων επι

χειρήσεων είναι όχι μόνο προτιμότερο αλλά υποχρέωση της Κυβέρνησης 

να διαθέσει αυτά τα δις για δημιουργία νέων επενδύσεων που θα δημι

ουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης, όχι άμεσα αλλά μεσοπρόθεσμα και 

μακ ρο πρόθ ε σ μ α .
Πρέπει να προσχωρήσουμε σε νέες επενδύσεις σε κλάδους που είναι 

ανταγωνιστικοί που υπάρχει ζήτηση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Να προωθήσουμε δηλ. εξαγωγές - να υποκαταστήσουμε εισαγωγές.

*
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Και εδώ θα παίζει ένα ρόλο ο οργανισμός ανασυγκρότησης επιχειρήσεων. 

'Οπως είπε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη ο Οργανισμός αυτός από το 

να κοινονικοποιεί τα βάρη, τα λάθη στο βιομηχανικό τομέα, θα πρέπει 

σιγά - σιγά να μεταβληθεί σε μιά εταιρεία χαρτοφυλακίου που σημαίνει 

ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε επενδύσεις σε νέους τομείς,σε νέους 

κλάδους,ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, υψηλού κινδύνου αλλά 

και υψηλής αποδοτικότητας,όπου και ιδιώτες δεν φαίνεται να έχουν 

καμία διάθεση να προχωρήσουν.

Η μεταβολή του ΟΑΕ σε Holding Company σημαίνει ότι θα μπορεί ορι

σμένες επιχειρήσεις να έχουν ζημιές. Δηλαδή μερικές από τις επιχειρήσει 

που δεν είναι βιώσιμες αλλά είναι εθνικής σημασίας θα παραμείνουν να 

λειτουργούν, μέ βάσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο που πιθανόν να χρει- 

ασθεί εκσυγχρονισμός, επενδύσ^ς, πιθανόν να χρειασθεί και κάποια 

διαφοροποίηση στην παραγωγή. Αλλά επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας 

για τηννάΐΏονομία, έστω και αν δεν είναι ανταγωνιστικές θα συνεχίσουν 

να λειτουργούν.
Ξέχασα να σας πώ ότι από το 50% των μετοχών που θα πάρει δηλ. από 

τα 170 δις τα 85 δις θα τα πάρει σε μετοχές ο οργανισμός. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι το 50 - 50 Εθνική και Οργανισμός είναι για την κάθε • %
επιχείρηση. Αναφέρεται στο σύνολο και όχι στη κάθε επιχείρηση. 

Επιχειρήσεις που είναι σημαντικές για την Ελληνική Οικονομία θα 

περάσουν είτε στο σύνολο είτε κατά πλειοψηφία στο Οργανισμό Ανασυγκρό

τησης Προβληματικών.
Οι επιχειρήσεις που δεν είναι σημαντικές για την Ελληνική Οικονομία 

θα περάσουν κατά πλειοψηφία ή στο σύνολο, οι μετοχές δηλ. θα τις 

κρατήσει η Εθνική.
'Ετσι ο Οργανισμός θα έχει επιχειρήσεις σημαντικές για την Εθνική

*
Οικονομία, θα προχωρήσει σε νέες επενδύσεις και με τα κέρδη από τις 

νέες επενδύσεις θα μπορεί να καλύψει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

ένα μέρος των ζημιών από επιχειρήσεις που δεν είναι κερδοφόρες αλλά 

εθνικά απαραίτητες να τις διατηρήσουμε. Αυτά.



8

^01^2212122222: Σήμερα μας ανακοινώνεται ότι διαπιστώσαται οτι δημιουρ- 
γούνται προβλήματα αε ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας...

μέχρι τώρα όμως η Κυβέρνησή σας διαβεβαίωνε ότι αυτή ήταν η μόνη σωστή 

λύση. Σήμερα βλέπουμε ότι ανατρέπεται εκ βάθρων αυτή η αρχική διαπίστω
ση .

ΧΠ222ϊ22: Κάνετε λάθος δεν ανατρέπεται καθόλου. Εμείς είχαμε πεί εξ 
αρχής ότι οι λύσεις αυτές είναι^ως ότου αποφασισθεί και η γενική πολι

τική και η ειδική πολιτική κατά επιχείρηση( θα πρέπει να διατηρηθούν, 

ί φτάσαμε τώρα στο σημείο να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις και εξηγούμε 

γιατί, για ορισμένες επιχειρήσεις τις οποίες δεν θεωρούμε εμείς βιώσι

μες θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση να κλείσουν.

^ϋΜ22^2Ι2Φ·222: Πότε ανακοινώνετε

Κο_Βάσω_Παπανδ9εου: Αυτό είναι θέμα του Οργανισμού που αύριο ορίζεται 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αύριο εγκαθίσταται, πρόεδρος είναι ο 

Χρύσης Αγησίλαος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Ανωμερίτης %

Γιώργος, Μέλη: Κεδίκογλου Ηλίας, Αγγελόπουλος Γιώργος, Πεδακάκης Βασί

λης νομίζω,είναι εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, Τάνες Μηνάς, Ευστράτογλου Κώστας 

Νασοφίδης Νίκος -Υπουργείο Βιομηχανίας, Ζέρβας Ανδρέας - Τραπεζικός.

ΔΠΜ2212Ϊ2222£: · · · ·

Κα Βάσω Παπανδρέου: όχι τις πέντε δεν θα σας τις πούμε,γιατί πρέπει 

να τις δούν οι νομικοί πρώτα και η δικαιοσύνη, λοιπόν δεν μπορούμε 

να σας πούμε ίΐι$ πέντε διότι^ εμείς λέμε ότι προκύπτουν ενοχοποιητικά 

στοίχεία^αλλά ξέρετε η δικαιοσύνη θα πρέπει να τ'αποδείξει.

Δημοσιογράφος: Πέντε με έξη είπατε για ενοχοποιητικά στοιχεία?.....

Κα Βάσω Παπανδρέου: όχι δεν έχουν παραπεμφθεί ακόμη

4Ώ2·22Υ2ϊ22·22£1 * .....

Κ^_Βάσω_Παπανδρέου: Είχαν τελειώσει περίπου το Μάη, ξέρετε ήταν προε

κλογική περίοδο, μετά υπήρξε η αλλαγή της Κυβέρνησης και γι'αυτό καθυ

στερήσαμε .
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ΔΠ222Ε2ϊ20Φ2ε: · · · *

52_§άσω_Παπανδρέου: Στο στάδιο των νομικών, δεν έχω εδώ τα ονοματα 

Δημοσιογράφος: Τι κόσμο απασχολούν αυτές οι 5-6 μαζί? 

52_®22“ _Π2ΙΡϊ2§2§22: 1500 περίπου
4ΐ1Η2222122^ 2£ : Το σύνολο των χρεών αυτώνωΧόδο είναι?
Κα_Βάσω Παπανδρέου: Γύρω στα 40 δις

ΔΠ222^2Χ2Φ·22£: Ποιά είναι η αύξηση των χρεών των επιχειρήσεων που 
έχουν μπεί στο ΟΑΕ από την στιγμή που μπήκαν μέχρι σήμερα, συνολικά.

£2_§22^_52™ϊΜ§2222: ’Οταν μπήκαν στο ΟΑΕ είχαν 174 δις, στις 31.12.84 
191 δις, σήμερα 31.1Ζ85 θα είναι περισσότερα γιατί είναι οι τόκοι υπε

ρημερίας.

£θΙ±22!:2ϊ2222£ : Πόσα είναι υπερχρεωμένες πόσα είναι προβληματικές? 

Κσ_Βάσω_Παπανδ9ε ο υ : Το μεγαλύτερο μέρος είναι οι προβληματικές, 

ΔΐΠ±22Ε2ϊ2222£ : Δ η λ . 300 - 280?

Κα Βάσω_Παπανδρέου: 'Οχι 230 με 250, αλλά είναι οι τόκοι υπερημερίας 

για ϋ -2 χρόνια

Υτιουρχός: Θα κάνω και εγώ το σχόλιο κ. Κασίμη στην ερώτησή σας ότι 

οι αριθμοί δεν υποδηλώνουν τίποτε άλλο παρά ότι τα χρέη δεν εξυπηρε

τούνται και όταν τα χρέη δεν εξυπηρετούνται και χρεώνονται τόκοι 

υπερημερίας αυξάνονται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν είναι ότι οι επιχει

ρήσεις αυτές δημιούργησαν νέα χρέη, πήραν νέα δάνεια και αυξήθηκε το 

χρέος γιατί πήγαν στραβά. Η εικόνα αυτή αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς 

δεν έχω βέβαια αριθμούς αλλά η εικόνα αυτή της αύξησης χρεών προκύπτει 

επειδή δεν εξυπηρετούνται τα παληά χρέη και βεβαίως οι Τράπεζες,όπως 

οφείλουν να το κάνουν, γιατί έτσι είναι το σύστημα, χρεώνουν τους 

τόκους υπερημερίας. Μη δημιουργήσουμε εντυπώσεις ότι η αύξησης των 

αριθμών υποδηλεί όσον αφορά την λειτουργία τους, κακή κάκιστη λειτουρ- 

γ ία·.

^Ι1ϋ22!2ϊ20ϊ2£: Τα ομόλογα του Οργανισμού θα διατεθούν στο κοινό? 

£2 _§222_Π2Ίϊ2200έ ο υ : 'Ενα μέρος από αυτά μπορεί.
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Δβΰ·22.!:2Ι29ϊ22: Ποιοι θα τα πάρουν? Αποκλείονται οι πρώτοι ιδιοκτήτες?

52_Πάσω_Παπανδρεου: Μου φαίνεται λίγο περίεργο οι πρώην ιδιοκτήτες να 

έχουν λεφτά ν'αγοράσουν. Εδώ δεν είχαν λεφτά να διοικήσουν τις επιχει
ρήσεις τους.

4Πΰ221.2ϊ22·ϊ22: Παλιότερα ελέγετο ότι μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να αγοράσουν

Κα Βάσω Παπανδρέου: Θα ήτανε για μας ευχάριστα) και πολύ ενδιαφέρον να 

φέρουν τα χρήματά τους από την Ελβετία για να αγοράσουν.

Δημοσιογράφος: .. · ♦

: Η μετοχοποίηση θα γίνει κατά περίπτωση, σε άλλες 

περιπτώσεις θα γίνει στην ονομαστική αξία και άλλες στη πραγματική 

αξία. Για τη μετοχοποίηση στη πραγματική αξία χρειάζεται η συμφωνία 

του 51% των μετόχων και το 60% των πιστωτών σύμφωνα με το 1386.

Αν γίνει στην ονομαστική αξία έχει υπολογισθεί ότι από τους πά,λ\^ούς 

ιδιοκτήτες το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορεί να μείνει σε περίπτωση 

που έχει το 100% των μετοχών είναι γύρω τα 15%.

Στις άλλες περιπτώσεις πέφτουν κάτω από το 5% εάν γίνει στην ονομαστικήν 

Εάν γίνει στη πραγματική το ποσοστό τους πέφτει στο 0% γιατί η πραγμα

τική αξία των επιχειρήσεων, πολλών επιχειρήσεων είναι αρνητική.

Δ^μ.22^2ϊ22^2£: Θα υπάρχουν μικτές διοικήσεις ενδεχομένως στη διοίκηση?

52_Πάσω_Παπανδρέου: Υπάρχουν υπερχρεωμένες επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

έχουν ενταχθεί στο Νόμο. Λοιπόν σ'αυτές τις επιχειρήσεις που δεν απο- 

δεικνύεται ενοχή του ιδιοκτήτη ή κακή διαχείριση ή και κακή διοίκηση 

του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης με μειωμένο ποσοστό μπορεί να συμμετέχει 

στη διοίκηση.

Δ ΐ]μ 2 2 ^ 2 ϊ2 2 ·ϊ2 £ : * .........

Κα Βάσω Παπανδρέου: Εξαρτάται από τι ποσοστό θα έχει στο μετοχικό—--—4---- ----- —----
κεφάλαιο.

Δημοσιογράφος: Το Μινιόν επί παραδείγματι

Π^_§άσω_Παπανδρεου: Το Μινιόν είναι άλλη περίπτωση , αλλά λέμε στις 

υπερχρεωμένες, εξαρτάται από το Μετοχικό κεφάλαιο που θα έχουν, μερικές 

από υπερχρεωμένες μπορούν να κρατήσουν και τη πλειοψηφία των μετοχών 

εάν τα χρέη τους σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο δεν είναι υπερβολικά.

./··
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Δημοσιογράφος: . ..

ΥϋΟ^βΧΰς: Πρέπει, πρέπει να συμμετέχει στη διοίκηση της επιχείρησης 

Αλλά η διοίκηση της επιχείρησης δεν είναι διοίκησης ενός μόνο, του 

πρώην ιδιοκτήτη ή κάποιου που έχει ένα 5%, η διοίκηση της επιχείρησης 

είναι υπόθεση κυρίως εκείνων οι οποίοι έχουν την πλειοφηφία. /

Και εκείνοι που έχουν την πλειοφηφία αποφασίζουνε πιά πρόσωπα θα χρη

σιμοποιήσουνε, πως θα τα ελέγξουν, πως θα τα παρακολουθήσουν για να 

επιτευχθεί το καλλίτερο αποτέλεσμα.

Δημοσιογράφος; Δηλ. άν κατάλαβα καλά επειδή οι μετοχές οι περισσότερες^ 

δύο φορείς θα διορίζουν διοικήσ£ΐς..,

Κοι_ Βά.σω_ Ποιττοιν έ ο ο : Είπαμε στις προβληματικές οι μέτοχοι θα πέσουν 

στο 5 με 15%.

Δημοσιογράφος: Ό σ ο ν  αφορά τα ποσοστά το 12% που θεωρείται πολύ χαμηλό, 

όμως^ Υπάρχουν πρότυπα στη δυτική οικονομία που ί^ϊρατάει το 5%

'Εχουμε περιπτώσεις στη δυτική οικονομία που ελέγχουν και κάτω από το 

12%.· · .··.··*

Υπουργός: Ό τ α ν  λέμε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις δεν ενοούμε εκείνες τις 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ υφηλά χρέη, που μπορεί να είναι εκα

τοντάδες επιχειρήσεις, όταν λέμε εμείς υπερχρεωμένες επιχειρήσεις 

ενοούμε επιχειρήσεις τέτοιες οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν 

τα £ρέη τους. Τα χρέη τους είναι σε πάρα πολύ μεγάλο ύφος και παρουσιά

ζουνε αντίστοιχα προβλήματα όπως οι άλλες οι οποίες εντάχθηκαν στον 

Ο Α Ε .

Δημοσιογράφος:.....

·/..
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Κα Βάσω Παπανδρέου: Δεν είναι θέμα να κάνουν αίτηση όλοι θέλουν 
τη μετοχοποίηση, υπάρχουν επιχειρήσεις τεράστιες που είναι έξω, 

δεν είναι στον Οργανισμό, και ζητάνε μετά μανίας τη μετοχοποίηση 

οι ίδιοι διότι δεν μπορούν ν'ανταποκριθούν στις οφειλές τους

Δημοσιογράφος: Μπορεί να είναι και του Δημόσιου Τομέα έτσι οι επι

χειρήσεις?

Κα Βάσω Παπανδρέου: 'Οχι, Ιδιωτικές μόνο.

Δημοσιογράφος: Την ΛΑΡΚΟ είχα στο μυαλό μου ας πούμε.

Κα Βάσω Παπανδρέου: Ναι η ΛΑΡΚΟ ναι, είναι μέσα σ'αυτές, 

η ΧΡΩΠΕΙ όχι δεν είναι ούτε στις προβληματικές, ζήτησε να λειτουργεί 

με άλλο τρόπο και υπάρχει εκεί η λύση χωρίς να ενταχθεί στο φορέα

Δημοσιογράφος: Πόσες επιχειρήσεις στο χώρο της μεταποίησης αντιμε

τωπίζουν οζύ πρόβλημα υπερχρέωσης.

Κα Βάσω Παπανδρέου: Μιλάμε για 15 επιχειρήσεις περίπου 

Δημοσιογράφος: Και γιατί δεν τις αναφέρουμε, είναι τόσο κακό. 

Υπουργός: Ε όχι, δεν τις έχουμε μπρος μας,..

Δημοσιογράφος:·· .

Υπουργός: Εσάς τι σας απασχολεί?

Δημοσιογράφος: Κοιτάζτε καλλίτερα να ήζερα ότι είναι τούτη εδώ 

η άλλη η τρίτη ή τέταρτη παρά να μιλάω γενικώς και αορίστως για 

15 επιχειρήσεις.

Υπουργός: Τάζη αριθμού υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και τάζη μεγέθους 

χρεών γύρω στα 80 δις.

Και πρώτα απ'ολα θα ήθελα να κάνω μιά παρατήρηση για επιχειρήσεις 

που δεν έχουν υπαχθεί στις προβληματικές απαιτείται και κάποια ιδιαί

τερη προσοχή στην αναφορά ονομάτων, διότι αυτό μπορεί να δημιουργή- •
σει προβλήματα στην αγορά, άσχετα από το ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω 

το χαρτί, είναι θέμα σκόπιμο να μην αναφερθούν.

Δημοσιογράφος: 'Οπως κάθε επιχείρηση το ίδιο και οι Τράπεζες στο 

θετικό τους κομμάτι, στο θετικό σκέλος...

Τώρα δημιουργείται θυγατρική παίρνωντας όλη την ακίνητη περιουσία

Μ
*
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της Εθνικής δηλ. της παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομικής 

της επιφάνειας

Υπουργός: Με συγχωρείτε, είναι θυγατρική της Εθνικής, όπως είναι η 

ΕΤΕΒΑ

Δημοσιογράφος: Δεν είναι η Εθνική.

Υπουργός: Πως δεν είναι η Εθνική

Δημοσιογράφος: Μα όταν την Εθνική την ονομάζουμε ΕΛΛΑΣ Α.Ε σταματάει 

να είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Υπουργός: Με συγχωρείτε διαφωνώ ριζικά μαζί σας. Η θυγατρική εταιρεία 

οι πολυεθνικές εταιρείες για παράδειγμα που έχουνε στο κεφάλι μία 

Holding με δυό μετοχές σε δύο άλλες εταιρείες και αν το πάρεις έτσι 

ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία, παύουν να είναι πολυεθνικές?

Εχουνε από κάτω εκατοντάδες θυγατρικές εταιρείες. Η ΕΤΕΒΑ δεν ανήκει 

στην Ε θ ν ι κ ή ^ ε ν  είναι περιουσιακό στοιχείο της Εθνικής,

Η εταιρεία η οποία θα έχει τα ακίνητα ποιά είναι η σκέψη για να εξη

γήσω τη σκέψη η οποία υπάρχει. Διότι ένας τραπεζικός οργανισμός ό 

οποίος κάνει πολλαπλότητα εργασιών διασπά την κατεύθυνση της προσπά-

θειάς του. Λοιπόν η σκέψη είναι ότι ο τραπεζικος οργανισμός η Εθνική t
. . .  >η κάθε αυτού Εθνική πρέπει να στραφεί κατά κύριο λόγο για να μη πώ 

αποκλειστικά στις τραπεζικές εργασίες. Η διαχείρισης των περιουσια

κών της στοιχείων που παραμένουν αποκλειστικά δικά της και καλύπτουνε 

τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, όλες τις δραστηριότητές της από οικονο

μική άποψη μπορεί να πάει για να είναι πιό αποδοτική σε μία άλλη 

οντότητα. Ε'είναι απλό.

Δημοσιογράφος: Οι μετοχές της θυγατρικής θα μείνουν αποκλειστική 

ιδιοκτησία της Εθνικής?

Υπουργός: Βεβαίως της Εθνικής, είναι θέμα οργανωτικό, όπως κάνουν 

οι μεγάλες επιχειρήσεις, κάθε δραστηριότητα μου την εντάσσω σε ένα 

άλλο φορέα για να μπορεί να λειτουργεί πιό σωστά.

Δΐ1112212Ι2Φ£22: Είπατε κάπου ότι ο οργανισμός επιχειρήσεων θα μπορέσει 
να προχωρήσει και σε επενδύσεις νέες. Θα γίνει δηλ. επενδυτικός φορέας?

52_§22“_Π2Ιί2Υ§2§22: N a L , Holding Company, αυτό σημαίνει
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4

Δημοσιογράφος: . · .

Υπουργός: Θα τα πληρώσει το Δημόσιο. Τώρα αν σας πω πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, Τακτικό Προϋπολογισμό

Δημοσιογράφος:....

Υπουργός: Γι'αυτό σας είπαμε ότι η όλη λύση αποσκοπεί στο να αποδώσει 

ευθύνες σ'αυτούς που έχουν την πρωτοβουλία. Η Εθνική θα έχει τις μετο

χές, η Εθνική θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει.

Δεν μπορώ να σας πώ εγώ αυτή τη στιγμή τι θα κάνει η διοίκηση της 

Εθνικής.

Δημοσιογράφος: πως θα διασφαλισθούν οι άλλες τράπεζες που αναλαμβάνουν 

μόνες τους το βάρος της μετοχοποίησης.

Κα Βάσω Παπανδρέου: Το αντέχουν

Δημοσιογράφος: από ποιό τομέα θα βγούν τα στελέχη που θα διοικήσουν * 

αυτές τις επιχειρήσεις, από το Δημόσιο τομέα, και τι αμοιβές θα έχουν 

τι σκέψεις έχετε πάνω σ'αυτό.

Κα Βάσω Παπανδρέου: Τα στελέχη είναι και από τον Ιδιωτικό και από τον 

Δημόσιο τομέα, όπου βρούμε ικανά στελέχη θα τα πάρουμε, και βέβαια οι 

αμοιβές είναι λίγο μικρότερες από τις αμοιβές που είναι στη αγορά. 

Εζαρτάται όμως από το μέγεθος της επιχείρησης από τα προβλήματα της 
επιχείρησης, από τον αριθμό των εργαζόμενων, από τα οργανωτικά προβλή

ματα που έχει. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ούτε πιά θα είναι η αμοιβή 

του μάνατζερ μιάς επιχειρήσεις, ούτε αν θα είναι από τον ιδιωτικό ή 

από το δημόσιο τομέα και από τους δύο τομείς.

Δημοσιογράφος: Ποιος έχει στο μέλλον την ευθύνη για την επιλογή αυτών 

των * προσώπων, ο ΟΑΕ και η Εθνική.

Κα Βάσω Παπανδρέου: Ανάλογα ποιος

Δημοσιογράφος: Τα χρέη προς τους ιδιώτες πιστωτές τι θα γίνουν?

Κα Βάσω Παπανδρέου: 'Οταν λέμε μετοχοποίηση δεν ενοούμε ότι θα μετοχο

πο ιηθεί το σύνολο των χρεών. Εδώ και οι ζένες τράπεζες αλλά και οι 

πιστωτές και οι τράπεζες οι Ελληνικές όταν χρηματοδοτούσαν παίρνανε
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και. κάποιο κίνδυνο, θα υπάρξει διαπραγμάτευση.

Δημοσιογράφος: Η διαδικασία της μετοχοποίησης πόσο προβλέπεται ότι 

θα διαρκέσει για να ολοκληρωθεί και να μπούνε στην αγορά κανονικά 

οι επιχειρήσεις. Γιατί μιλήσατε για 6 μήνες για business plan,αλλά

Κα Βάσω Παπανδρέου: Μέσα σ'αυτό το χρόνο θα έχει αρχίσει και η μετο

χοποίηση. Αν θα έχουν τελειώσει όλες οι επιχειρήσεις δεν μπορούμε 

να σας πούμε.

Υπουργός: Πάντως επιδίωξη μας είναι το δυνατό ταχύτερο.

Δημοσιογράφος: Μεταξύ ποιων θα γίνει η διαπραγμάτευση των ιδιωτικών 

χρεών, μεταξύ του ιδιώτου^του ΟΑΕ και της Τράπεζας

Κα Βάσω Παπανδρέου: των επιχειρήσεων και των πιστωτών

Υπουργός: Πως γίνεται σε μιά ιδιωτική επιχείρηση. Σε μιά ιδιωτική 

επιχείρηση η οποία έχει υπερβολικά χρέη έρχεται ο ιδιοκτήτης μιά 

στιγμή και λέει θα πτωχεύσω, αλλά για να μη πτωχεύσω τι υποχώρηση 

κάνεται.

Δημοσιογράφος: Η ανακοίνωση για το κλείσιμο των 5 ή 6 επιχειρήσεων * 

που είπατε πότε θα γίνει περίπου?

Κα Βάσω Παπανδρέου: Από τον Οργανισμό που θα το συζητήση με τις 

επιχειρήσεις/ το προσωπικό κλπ


