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Με τις σημερινές αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Οικονομικής 
Πολιτικής η Κυβέρνηση επικύρωσε την απόφαση της να προωθήσει 
ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης μέσα στα πλαίσια της εθνικής 
βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την εξυγίανση των προβληματικών 
και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και την εξυγίανση του τραπεζικού 
συστήματος. Αποφασίστηκαν οι εξής γενικοί χειρισμοί σαν ένα 
σύνολο για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

ι) Για τις βιώσιμες επιχειρήσεις, γι'αυτές δηλαδή που 
καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα και μπορούν να 
καλύψουν ένα μέρος των υποχρεώσεων τους ή να καλύψουν 
ανάγκες εκσυγχρονισμού τους, ή μπορούν να καταστούν 
μεσοπρόθεσμα βιώσιμες, θα προωθηθούν μέτρα μετοχοποίη
σης και ρύθμισης, όπου χρειαστεί, των χρεών τους.

ιι) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες και που δεν 
απαιτείται συνέχιση της λειτουργίας τους για λόγους 
εθνικής σημασίας αποφασίστηκε να γίνει εκκαθάριση 
και να κλείσουν με τρόπους που θα είναι κοινωνικά 
δίκαιοι.

Οι οφειλές στις 31.12.85 των προβληματικών και υπερχρεωμένων 
επιχειρήσεων προς Τράπεζες, Δημόσιο, Οργανισμούς και πιστωτές 
υπολογίζονται στα 350 δισ. δρχ.
Από αυτά υπολογίζεται ότι απαιτείται να μετοχοποιηθούν τα 
280 δισ. δρχ. για να μπορέσουν οι βιώσιμες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν από μόνες τους τα χρηματοοικονομικά τους 
έξοδα και να λειτουργήσουν ομαλά προς όφελος της εθνικής 
οικονομίας.
Ένα μέρος των βαρών της μετοχοποίησης θα το αναλάβουν οι 
Τράπεζες και κύρια η Εθνική και ένα μέρος το Δημόσιο.

Αποφασίστηκε επίσης η διατήρηση και διέρυνση του Consortium 
των Τραπεζών έως ότου συνταχθούν τα οριστικά επιχειρηματικά 
σχέδια κάθε προβληματικής και υπερχρεωμένης επιχείρησης που
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δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 6 μήνες.

Η Εθνική θα προχωρήσει άμεσα στην δημιουργία θυγατρικής 
εταιρίας όπου θα μεταβιβαστούν τα περιουσιακά της στοιχεία με 
στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας της και την ανα
διάρθρωση των λογαριασμών της.

Τα πορίσματα των διαχειριστικών ελέγχων όπου προκύπτουν στοιχεία 
αξιόποινα θα προωθηθούν στην δικαιοσύνη. Από 24 διαχειριστικούς 
ελέγχους που έχουν τελειώσει προκύπτουν ενοχοποιητικά στοιχεία 
για 5 επιχειρήσεις.

Θα προωθηθεί η συμμετοχή των εργαζομένων όχι μόνο στην Διοίκηση 
και στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αλλά και στα κέρδη 
και τις ζημιές που θα προκόψουν στο μέλλον.

Θα προχωρήσουμε σε επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των επι
χειρήσεων όπου είναι αναγκαίο.

Η βιομηχανική πολιτική που ακολουθείται στόχος της έχει 
την δημιουργία μιάς υγειούς αναπτυγμένης και σύγχρονης βιομη
χανίας.
Η σημερινή απόφαση της Κυβέρνησης εντάσσεται στο πρόγραμμα 
εξυγίανσης, εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης της ελληνικής 
βιομηχαν ίας.


