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Κρίσιµες οι επόµενες εβδοµάδες
για την ελληνική οικονοµία
Επενδυτικό ενδιαφέρον «βλέπει»ο επικεφαλής τπς Εθνικής Αλέξανδρος Τουρκολιάς
ΡΕΠΟΡΤΑΖΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
Ραντεβού
για την ερχόµενη
∆ευτέρα έδωσαν οι τραπεζίτες
µε τον υπουργό
Οικονοµικών
Γιάννη Στουρνάρα,
προκειµένου
να κλείσουν οι εκκρεµότητες
που αφορούν τον χρηµατοπιστωτικό
κλάδο. Στην ατζέντα
της συνάντησης
θα βρεθεί για µία
ακόµη φορά το θέµα της ανακεφαλαιοποίησης,
ενώ θα συζητηθεί και
το ζήτηµα που αφορά τις ρυθµίσεις
στα δάνεια των νοικοκυριών.
Οι διοικήσεις των τραπεζών θεωρούν
κοµβικής σηµασίας για την
πορεία της ελληνικής οικονοµίας
την εκταµίευση της επόµενης δόσης
των 31,5 δισ. ευρώ, n οποία
εκτιµούν ότι µπορεί να αποτελέσει
την καύσιµη ύλη για την επιστροφή

Καύσιµη ύλη για
επιστροφή σε θετικούβ
ρυθµούε ανάπτυξηβ n
δόση των 31,5 δισ. ευρώ
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Tns Ελλάδσβ ο διευθύνων
ότι οι αναµενόµενοι
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Τράπεζα5
µε

14 δισ. ευρώ έωβ το 2014-15

σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
στον επιχειρηµατικό
σχεδιασµό.
Χαρακτηριστικές
είναι οι τοποθετήσεις
Ωστόσο ο κ. Τουρκολιάς τόνισε
του διευθύνοντος συµβούλου
ότι είναι εµφανής n εκδήλωση ενδιαφέροντος
της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρου
από το εξωτερικό για
Τουρκολιά, ο οποίος µιλώντας στο
τοµείς που αντιπροσωπεύουν
βασικές
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδας
πτυχές του ανταγωνιστικού
τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι «n αναδιάρθρωση τιλεονεκτήµατος της ελληνικής οικονοµίας,Η ανακεφαλαιοηοίηση
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
ενώ και n κινητικότητα των
και σι ρυθµίσειε των
ελλήνων επιχειρηµατιών αυξάνεται
που ήδη συντελείται, θα είναι
δανείων βρίσκονται
επίπονη 6ia6ucaoia συνοδευόµενη
σταδιακά. «Η πορεία ανάκαµψης
στην ατζέντα
των επενδύσεων θα έχει ως σηµείο
από µεγάλες προκλήσεις
αλλά και
Tns συνάντησηε
ευκαιρίες». Σύµφωνα µε τον ίδιο, το
εκκίνησης τη µείωση της αβεβαιότητας,
τραπεζιτών
την εµπέδωση εµτποποσύνης
κοινωνικό κόστος είναι οηµα\τικό.
Στουρνάρα που
για τη σταθερότητα της οικονοµίας
ενώ οι πρόσφατες επιχειρηµατικές
κλείστηκε για την
και εν συνεχεία τη χάραξη και την
επιλογές
- σηµαντικών
και εξωστρεφών
προσεχή ∆ευτέρα
υλοποίηση
µιας ολοκληρωµένης
ελληνικών επιχειρήσεων
να µεταφέρουν
διοικητικές
ή χρηµατοπιστωτικές
εθνικής στρατηγικής
ώστε να καταστεί
ε/κυστικό το επιχειρηµατικό
δραστηριότητες των
επιχειρήσεων
τους στο εξωτερικό
περιβάλλον και να καταγραφούν οι
- είναι ενδεικτικές των αρνητικών
τοµείς προτεραιότητας
που µπορούν
επιδράσεων
που δηµιουργούν
παρατεταµένη να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα
της χώρας»,
ύφεση και αβεβαιότητα
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σύµΒουλοε

πόροι από το ΕΣΠΑ σε συνδυασµό

υπογράµµισε χαρακτηριστικά.
Ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας
τόνισε ότι «οι εξελίξεις των
επόµενων εβδοµάδων εκτιµάται ότι
θα διαδραµατίσουν καταλυτικό ρόλο
στη διαµόρφωση των προοπτικών
της ελληνικής ουχονοµίας καθορίζοντας
την ταχύτητα και τους όρους
µέσα από τους οποίους n χώρα θα
επιδιώξει την οικονοµική ανάκαµψη
και µια νέα θέση στο διεθνές ανταγωνιστικό
περιβάλλον», πρόσθεσε
σχετικά. Αναφερόµενος στην προσπάθεια
ανάκαµψης
που επιχειρείται
ο κ. Τουρκολιάς υποστήριξε
ότι οι αναµενόµενοι πόροι από το
ΕΣΠΑ σε συνδυασµό µε δεσµευµένα
κεφάλαια της ΕΤΕπ ανέρχονται σε
περίπου 14 δισ. ευρώ έως το 201415,
ποσό τεράστιο συγκριτικά µε
το εξαιρετικά συµπιεσµένο τρέχον
µέγεθος της επενδυτικής δαπάνης.

