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ΣΗΝ «ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ» (20.7.2104)
ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΤ
ΥΡΤΑ ΛΙΑΓΓΟΤ - ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΝΣΔΛΑ
Γεκνζηνγξάθνο: Αλαιάβαηε ηα ελία ηνπ ΔΒ ζε κία κεηαβαηηθή θαη θξίζηκε πεξίνδν γηα
ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Πνηόο εθηηκάηε όηη είλαη ν ξόινο
ηνπ επηρεηξείλ θαη ηνπ ΔΒ ζε απηή ηε θάζε;
Θεόδσξνο Φέζζαο: Η παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε επαθφινπζε θνηλσληθή
θξίζε καο δίδαμαλ πνιιά. Πξψηνλ φηη ην κνληέιν ηνπ θξάηνπο-εξγνδφηε θαη ηνπ θξάηνποεπηρεηξεκαηία έρεη θιείζεη ηνλ θχθιν ηνπ. Καη δεχηεξνλ, φηη απφ εδψ θαη κπξνο ν θαιά
νξγαλσκέλνο ηδησηηθφο ηνκέαο νθείιεη λα είλαη ε θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ θαη
πξνζθνξάο ζέζεσλ εξγαζίαο. Απηφ ην κνληέιν νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνζθνξάο
ζηελ εζληθή νηθνλνκία ππεξεηεί ν ΣΔΒ. Γελ ζέινπκε πξνλφκηα ή επηδνηήζεηο. Χξεηαδφκαζηε
ζηαζεξφηεηα, κεηαξξπζκίζεηο θαη αζθάιεηα δηθαίνπ ζε φια ηα επίπεδα. Έηζη ζα έξζνπλ νη
επελδχζεηο απφ Έιιελεο θαη μέλνπο. Κπξίσο φκσο ρξεηάδεηαη λα ρηίζνπκε πάλσ ζην
θεθηεκέλν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνπλ ην πξφζσπν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Να ελψζνπκε φιεο ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο κηθξέο θαη κεγάιεο θαη ηελ θνηλσλία θάησ απφ ηνλ
εζληθφ ζηφρν λα απνθηήζεη ε ρψξα μαλά ηζρπξή, εμσζηξεθή θαη αληαγσληζηηθή
παξαγσγή. Απηφ ηνλ εζληθφ ζηφρν ζέινπκε, σο λέα Γηνίθεζε, λα ππεξεηεί ν ΣΔΒ κε πλεχκα
ζπλεξγαζίαο θαη δηαξθείο πξσηνβνπιίεο εληφο θαη εθηφο Διιάδνο.
Γεκνζηνγξάθνο: Η θξίζε ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο αλέδεημε θαη ζεηξά δηαξζξσηηθώλ
πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ. Κιάδνη νιόθιεξνη, όπσο απηόο ηεο
Υαιπβνπξγίαο θαηαξξένπλ. Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη κέιινλ γηα ηε βαξηά βηνκεραλία ηεο
ρώξαο;
Θ.Φ.: Η δνθηκαζία ησλ ελεξγνβφξσλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο, φπσο απηφο ηεο
ραιπβνπξγίαο, νθείιεηαη θπξίσο ζην πςειφ θφζηνο ελέξγεηαο θαη ην πιήγκα πνπ απηφ έρεη
πξνθαιέζεη ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ απφ ην 2011 θαη κεηά πνπ ην δεηνχκελν γηα ηελ
επηβίσζή ηνπ ήηαλ νη εμαγσγέο. Πεξίπνπ ην κηζφ θφζηνο παξαγσγήο κηαο ραιπβνπξγηθήο
κνλάδαο νθείιεηαη ζην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Όζν θαη αλ πξνζπαζνχλ νη ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο λα ζπξξηθλψζνπλ ηα άιια θφζηε, νη απμήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ ηηκή ηνπ
ξεχκαηνο αθπξψλνπλ ηα ζρέδηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα εμσζηξέθεηα, αιιά θαη θνξηψλνπλ
άληζα βάξε ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη θάζε αχμεζε 10% ζηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο
αληηζηνηρεί ζε 30% ζπξξίθλσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο. Έηζη νη κεγάιεο επελδχζεηο ζε
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ζχγρξνλεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο κνλάδεο, κε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ
απαμηψλνληαη απνηξέπνληαο ηελ θαηλνηνκία, ηελ αλάπηπμε, ηηο εμαγσγέο. Η βηνκεραλία έρεη
κέιινλ ζηελ Διιάδα κφλν αλ θξαηήζνπκε δσληαλέο ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δψζνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα ζηαζνχλ φξζηεο ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ.
Γεκνζηνγξάθνο: Πνηέο πξσηνβνπιίεο ζα αλαιάβεηε γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ
θόζηνπο;
Θ.Φ.: Τν θφζηνο ελέξγεηαο επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα ζηξαηεγηθψλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο λα
επηδήζνπλ θάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο ζθιεξέο ζπλζήθεο δηεζλνχο αληαγσληζκνχ γηα απηφ θαη
επηκέλνπκε γηα κηα αληαγσληζηηθή θαη δίθαηε ηηκή ξεχκαηνο θαη θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηε
βηνκεραλία. Η απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, ε απνκάθξπλζε ηεο θξαηηθήο
παξέκβαζεο θαη ε είζνδνο ηδησηψλ είλαη έλα πξψην βήκα. Γελ αξθεί φκσο. Τψξα πεξηζζφηεξν
απφ πνηέ, ρξεηαδφκαζηε έλα λέν ζχγρξνλν Δζληθφ Δλεξγεηαθφ Σρέδην, κε νξίδνληα 15εηίαο
θαη βαζηθφ άμνλα αλαθνξάο, κεηαμχ άιισλ, ην θφζηνο ηεο βηνκεραλίαο. Δίκαζηε
απνθαζηζκέλνη λα αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ήδε νκάδα
εξγαζίαο ζηελ νπνία κεηέρνπλ βηνκεραληθνί θαηαλαισηέο αιιά θαη παξαγσγνί ελέξγεηαο
δνπιεχεη γηα ην λέν ελεξγεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, ην κείγκα θαπζίκνπ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο,
ηηο αλαγθαίεο δηεζλείο δηαζπλδέζεηο, ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Σηφρνο καο είλαη κηα αγνξά ελέξγεηαο πνπ σθειεί ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο,
φπσο ηζρχεη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο φπνπ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο βηνκεραλίαο
δηακνξθψλεη θαζνξηζηηθά ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή.
Γεκνζηνγξάθνο: ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε θξίζε νδήγεζε θαη ζε κεησπηθέο έσο
θαη εκθπιην-πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ θιάδσλ επηρεηξήζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα ε θόληξα ελεξγνβόξαο βηνκεραλίαο θαη ηδησηώλ ειεθηξνπαξαγσγώλ. Πόζν
δπζθνιεύνπλ ηελ εγεζία ηνπ ΔΒ ηα αληηθαηηθά θιαδηθά ζπκθέξνληα ζην εζσηεξηθό ηνπ;
Θ.Φ.: Δίλαη θπζηνινγηθφ νη δηεθδηθήζεηο ησλ κειψλ ελφο ζπιινγηθνχ θνξέα λα κελ ηαπηίδνληαη
πάληα θαη λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Γηα απηφ άιισζηε είκαζηε εδψ, γηα
λα αθνχκε, λα ζπλζέηνπκε θαη λα πξνηείλνπκε ιχζεηο πνπ σθεινχλ ην ζχλνιν ηεο βηνκεραλίαο
θαη ηεο νηθνλνκίαο. Απηφο είλαη ν ξφινο καο. Γη’ απηφ δηεθδηθνχκε κε απηνπεπνίζεζε θεληξηθφ
ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην πιαίζην κηαο ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ώζηε λα απνθχγνπκε ηηο απνζπαζκαηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηε κνλνδηάζηαηε πξνψζεζε
κεκνλσκέλσλ ζπκθεξφλησλ.
Γεκνζηνγξάθνο: Έρεη εηπσζεί όηη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνύ βξίζθεηαη ζε πξνηεξαηόηεηα
έλαληη απηνύ ηεο βηνκεραλίαο. πκκεξίδεζηε απηήλ ηελ άπνςε;
Θ.Φ.: Τν κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο καο δελ είλαη ν
αληαγσληζκφο αιιά νη ζπλέξγεηεο ησλ θιάδσλ. Πξέπεη λα δνχκε πψο βηνκεραλία θαη ηνπξηζκφο
δνπιεχνπλ καδί παξάγνληαο πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ην ΑΔΠ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ
νηθνλνκία. Τν κεγάιν δεηνχκελν άιισζηε είλαη ε δεκηνπξγία πνιιψλ θαη θαινπιεξσκέλσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο. Η επνρηαθή απαζρφιεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ, έηζη φπσο είλαη
ζήκεξα, δελ αξθεί γηα λα πξνζθέξεη ζηαζεξέο θαη πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Δκάο καο
ελδηαθέξεη ινηπφλ λα εζηηάζνπκε ζην πσο ε βηνκεραλία ζα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο
παξαγσγήο πνπ δεκηνπξγεί ην αλνδηθφ ηνπξηζηηθφ θχκα, παξάγνληαο θαιχηεξα
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πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη πσο βηνκεραλία θαη ηνπξηζκφο ζα επεμεξγαζηνχλ θνηλέο ζέζεηο γηα
λα πάεη ε ρψξα κπξνζηά.
Γεκνζηνγξάθνο: Πνηεο είλαη νη πξνηεξαηόηεηεο γηα ηελ Διιάδα ζε ζρἐ ζε κε ηηο
επξσπατθέο θαηεπζύλζεηο γηα κία ζύγρξνλε βηνκεραληθή πνιηηηθή;
Θ.Φ.: Ήδε απφ ην 2010 Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε γηα κηα
νινθιεξσκέλε βηνκεραληθή πνιηηηθή, κε άμνλα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ
αγαζψλ. Τν ίδην ρξεηαδφκαζηε θαη ζηελ Διιάδα. Μηα ζχγρξνλε βηνκεραληθή πνιηηηθή πνπ ζα
επηηξέςεη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αλαπηπρζνχλ, λα βειηηψζνπλ ηελ εμσζηξέθεηα ηνπο θαη
λα παξάγνπλ θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηθαλά λα αληηζηέθνληαη ζηηο αληαγσληζηηθέο
πηέζεηο. Γηα ηνλ ΣΔΒ, κηα ζχγρξνλε βηνκεραληθή πνιηηηθή έρεη ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
εζηίαζε ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε αληαγσληζηηθφ ελεξγεηαθφ θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο
κε έμππλα δίθηπα, δηαθξηηφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, επέλδπζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο ζηηο δεμηφηεηεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο, ηελ θάιπςε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο κε λέεο ππεξεζίεο θαη
ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ ζα βνεζήζνπλ θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε λα
απινπζηεχζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο. Καη θάηη αθφκε: είλαη θαηξφο πιένλ λα εηζάγνπκε ζην
δεκφζην δηάινγν θαη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο ηελ έλλνηα ησλ πνιχπιεπξσλ Σπκθσληψλ
Αλάπηπμεο κεηαμχ θξάηνπο, θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Οη θνηλσλίεο θαη νη
νηθνλνκίεο πξνρσξνχλ κπξνζηά κφλν κέζα απφ επξχηεξεο ζπλαηλέζεηο θαη απηφ ρξεηαδφκαζηε
θαη ζηε ρψξα καο.
Γεκνζηνγξάθνο: Η θπβέξλεζε δέρεηαη πνιιέο θνξέο θξηηηθή γηα ην πξόγξακκα
δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Πνηό ζα ήηαλ γηα εζάο ην θαιύηεξν κείγκα πνιηηηθήο;
Θ.Φ.: Η ίδηα ε θπβέξλεζε έρεη αλαγλσξίζεη πσο ην αξρηθφ κίγκα ιηηφηεηαο «θφξσλ θαη
ρακειψλ κηζζψλ» ρσξίο αληίζηνηρε έκθαζε ζε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, κείσζε γξαθεηνθξαηίαο,
ηδησηηθνπνηήζεηο θαη κείσζε δαπαλψλ βχζηζαλ ηελ νηθνλνκία πην βαζηά ζηελ χθεζε. Αλ
ππνζέζνπκε φηη ην ηξηπιφ έιιεηκκα ηεο Διιάδαο ζηα δεκνζηνλνκηθά, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη
ην ηζνδχγην πιεξσκψλ, δελ άθελε πεξηζψξηα γηα επεθηαθηηθέο πνιηηηθέο θαη φηη ε ιηηφηεηα ήηαλ
κνλφδξνκνο, ζα κπνξνχζακε λα επηιέμνπκε κηα δίθαηε ιηηφηεηα. Μηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ
πξνζαξκνγή πνπ ζπλδπάδεη ην λνηθνθχξεκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε ζηαδηαθέο δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία, ζηνρεπκέλε ρξεκαηνδφηεζε, ζηήξημε ησλ
θαιψλ επηρεηξήζεσλ, πξφλνηα γηα ηνπο αδχλακνπο θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο.
Φνβάκαη φηη πιεξψζακε αθξηβά ηελ εζσηεξηθή καο πνιηηηθή πφισζε θαη ηελ ακθηζπκία ησλ
Δπξσπαίσλ ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο θξίζεο. Θέισ πιένλ λα πηζηεχσ φηη φινη έρνπκε γίλεη
ζνθφηεξνη θαη πεξηζζφηεξν ππεχζπλνη.
Γεκνζηνγξάθνο: Από ηελ νκηιία ζαο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλδέζκνπ ζέζαηε ηηο
κεηαξξπζκίζεηο ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο. Μπνξείηε λα μερσξίζεηε κία πνπ πξέπεη
λα γίλεη άκεζα θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα κε νπνηνδήπνηε πνιηηηθό θόζηνο;
Θ.Φ.: Γελ ππάξρεη ζεκαληηθφηεξε θαη πην επείγνπζα κεηαξξχζκηζε απφ ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ηεο ζεζκνζεηεκέλεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Η είζπξαμε γηα παξάδεηγκα ηνπ ΦΠΑ
απφ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο ηνπ -πνπ δπζηπρψο αθφκε δελ έρεη γίλεη
πξαγκαηηθφηεηα- είλαη βαζηά πξάμε δηθαηνζχλεο θαη ηαπηφρξνλα εθζπγρξνληζκνχ ηεο
θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Έηζη ζα έξζεη ν δίθαηνο επηκεξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, ε

3

αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο χιεο θαη ελ ηέιεη ε πξαγκαηηθή ζπδήηεζε γηα κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ
ζπληειεζηψλ.
Γεκνζηνγξάθνο: Θεσξείηε όηη ε Διιάδα έρεη απνθύγεη νξηζηηθά ηνλ θίλδπλν ελόο Grexit;
Θ.Φ.: To ζελάξην ηνπ Grexit ζπκίδεη κηα επνρή αζηάζεηαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ επξσδψλε.
Γελ αθνξά ζην ζήκεξα. Έρεη θπιήζεη πνιχ λεξφ ζην απιάθη. Η Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα
δηαβεβαίσζε φηη ζα θάλεη «φ,ηη ρξεηάδεηαη» γηα λα κελ δηαζπαζηεί ε επξσδψλε, ε ηξαπεδηθή
Έλσζε πξνρψξεζε, έρνπκε λένπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο, ε ζπδήηεζε γηα ηελ πεξηβφεηε
ζηξνθή ζηελ αλάπηπμε θεξδίδεη έδαθνο. Η Διιάδα απέδεημε φηη ζηα δχζθνια ηα θαηαθέξλεη,
πεηπραίλνληαο δχζθνινπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο κέζα ζε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή
ζηαζεξφηεηα,
παξά ηηο έληνλεο θνηλσληθέο πηέζεηο θαη ηελ χθεζε.
Τν θιίκα
άιιαμε. Τν επηβεβαηψλεη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ Διιήλσλ θαη μέλσλ, νη ηνπνζεηήζεηο
θεθαιαίσλ ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ζηα εηαηξηθά νκφινγα, ηα πξψηα αρλά ζεκάδηα
αλάθακςεο κεηά απφ κηα 6εηία χθεζεο. Ωζηφζν, θάζε νιηγσξία ή πηζσγχξηζκα ζα καο
θαηαδηθάζεη ζε κηα ηξηηνθνζκηθνχ ηχπνπ νηθνλνκία θαη θνηλσλία πνπ ζα θάλεη δεθαεηίεο λα
νξζνπνδήζεη.
Γεκνζηνγξάθνο: πκθσλείηε κε ηελ άπνςε όηη ηώξα ίζσο είλαη ε ώξα κηαο ραιάξσζεο
ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο, όπσο απηή επηβιήζεθε από ηελ εθαξκνγή ησλ
Μλεκνλίσλ;
Θ.Φ.: Τηο κεηαξξπζκίζεηο ηηο ρξεηαδφκαζηε αλεμάξηεηα απφ ηα ζπκθσλεζέληα κε ηελ Τξφηθα.
Τηο ρξεηαδφκαζηε γηα εκάο, φρη γηα ράξε ησλ άιισλ. Αλαξσηηέκαη πνηνο έραζε απφ ηελ
απειεπζέξσζε ηνπ
cabotage ζηελ θξνπαδηέξα; Οη πφιεηο πνπ ππνδέρνληαη ηα
θξνπαδηεξφπινηα ζθχδνπλ απφ ηνπξίζηεο. Πνηνο έραζε απφ ηελ εθρψξεζε ηεο πξνβιήηαο ηνπ
Πεηξαηά ζηνλ Cosco; Απφ ην ιηκάλη πάλησο αθνχκε κφλν γηα αχμεζε έξγνπ, επηρεηξεκαηηθέο
ζπκθσλίεο, αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη απμεκέλε ζπλεηζθνξά ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. Πνηφο
έρεη λα ράζεη απφ θαιχηεξνπο κεραληζκνχο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο ή έλα Γεκφζην πνπ ζα
πξνζθέξεη θαιχηεξεο ππεξεζίεο κε ρακειφηεξν θφζηνο; Οη κεηαξξπζκίζεηο δελ είλαη ηηκσξία
νχηε αγγαξεία. Όζν ηηο αληηκεησπίδνπκε έηζη, ζα ππνλνκεχνπκε ηνπο εαπηνχο καο. Άξα, φρη
ζηελ ραιάξσζε, λαη ζηελ επηηάρπλζε ησλ αλαγθαίσλ αιιαγψλ.
Γεκνζηνγξάθνο: Ση ζα δεηνύζαηε από ηηο ειιεληθέο θαη μέλεο ηξάπεδεο λα πξνζθέξνπλ
σο ρείξα βνεζείαο ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία;
Θ.Φ.: Χξεηάδεηαη λα γίλνπλ ηξία πξάγκαηα ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα
ηε δηαρείξηζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηξάπεδεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα
ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηηο ζπλελψζεηο θαη αλαδηαξζξψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη θιάδσλ. Να
ζηεξίμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα απνθηήζνπλ θξίζηκε κάδα, ζνβαξφ κάλαηδκελη θαη θαλφλεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε βηψζηκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ,
ηα νπνία ζα ειέγρνληαη θαη ζα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Καη ηέινο λα
ρξεκαηνδνηήζνπλ εμσζηξεθή επελδπηηθά ζρέδηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κε καθξνπξφζεζκν
νξίδνληα θαη αληαγσληζηηθά επηηφθηα. Τν πψο ζα δηαρεηξηζηνχκε ηα ρξέε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα
πξνζδηνξίζεη ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηα επφκελα
πνιιά ρξφληα. Γη’ απηφ θαη είλαη θξίζηκν νη θαλφλεο πνπ ζα ζεζπίζνπκε λα απνηξέπνπλ ηε
δηαζπνξά ηνπ «εζηθνχ θηλδχλνπ» θαη ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ.
Έηζη κφλν ζα
δεκηνπξγεζεί κηα λέα γεληά πγηψλ, εμσζηξεθψλ θαη δηεζλψο αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
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