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Ανάγκη για ολοκληρωµένη 
στρατηγική ενίσχυσης των επενδύσεων 

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ETE κ. ΑΛ. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ 

Ανάγκη για ολοκληρωµένη 
στρατηγική ενίσχυσης των επενδύσεων 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Την ανάγκη να εφαρµοστεί 

µία ολοκληρωµένη 
στρατηγική 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, 

προσέλκυσης και 
επανεκκίνησης των επενδύσεων, 
που θα αντιµετωπίζει τις χρόνιες 
παθογένειες και θα εξασφαλίζει 
σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό 

πλαίσιο και ευνοϊκές προοπτικές, 
επισήµανε ο διευθύνων 

σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας 
κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, µιλώντας 

σε εκδήλωση του ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου Ελλάδος στη θεσσαλονίκη, 

µε θέµα: «Νέα αρχή στις 
επενδύσεις: Προϋποθέσεις και 
παράγοντες επιτυχίας». Και αυτό 
γιατί, όπως τόνισε, n ανάκαµψη 
των ιδιωτικών επενδύσεων, σε 
συνδυασµό µε την οµαλοποίηση 
της δηµόσιας επενδυτικής δραστηριότητας, 

που υπέστη σηµαντικές 
περικοπές, προκειµένου να περιοριστούν 

οι δηµοσιονοµικές αποκλίσεις, 
καθώς και n εισροή κεφαλαίων 

από το εξωτερικό, αποτελούν 
αναγκαίες συνθήκες προκειµένου 
να µετασχηµατιστεί n παραγωγική 

βάση της οικονοµίας και 
να δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας. Εκτίµησε ότι οι εξελίξεις 
των επόµενων εβδοµάδων θα διαδραµατίσουν 

καταλυτικό ρόλο στη 
διαµόρφωση των προοπτικών της 
ελληνικής οικονοµίας, καθορίζοντας 

την ταχύτητα και τους όρους 
µέσα από τους οποίους n χώρα θα 
επιδιώξει την οικονοµική ανάκαµψη 

και µία νέα θέση στο διεθνές 

ΠοΑπαπΑά οφέάη από την 
επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων 

Πα ιις Ιδιωτικοποιήσεις ο κ. ΤουρκοΛός είπε άι n επκόΓχυναή τους αποφέρει 
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rroflutjuouQ πόρους για in µείωση ιου χρέους και παρέχει rpcoxpopo έδαφος 
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δηµόσιας περιουσίας, πχ τουριστικές αναττυξεις σε ακίνητη περιουσία. 
Η ανα&άρθρωοπ του εηιχαρηµατικού πφβάλλονχος. που ήδη συντελείται, 
επο^µανε σο θα είναι επίπονη ς^&καοΐι, cwe^oajc^Evn ano µεγάλεςπροκλήσεις 

αλλά και ευκαιρίες. 

οικονοµίας και εν συνεχεία τη 
χάραξη και την υλοποίηση µίας 
ολοκληρωµένης εθνικής στρατηγικής, 

ώστε να καταστεί ελκυστικό το 
επιχειρηµατικό περιβάλλον και να 
καταγραφούν οι τοµείς προτεραιότητας 

που µπορούν να ενισχύσουν 
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 
της χώρας. Ως κλάδους υψηλής 
προτεραιότητας για m χώρα µας 
που µπορούν να προσελκύουν 
σταδιακά το ενδιαφέρον ξένων 
επενδυτών ανέφερε τον τουρισµό, 
την ενέργεια, τις υπηρεσίες µεταφορών 

και διαµετακόµισης, τις 
υπηρεσίες υγείας και τον φαρµακευτικό. 

Οι κλάδοι αυτοί πιστεύει 
ότι αποτελούν συνιστώσες του 
ελληνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Στην περίπτωση της ελληνηάίς 
οικονοµίας, τόνισε ότι n ένταση 
της κρίσης και το εύρος των διαρθρωτικών 

παρεµβάσεων εξασφαλίζουν 
µοναδική ευκαιρία να επανέλθει 
n χώρα στο διεθνές επενπεριβάλλον 

και να επιταχύνουν 
τις επιχειρηµατικές αναδιαρθρώσεις, 

σηµαντική προϋπόθεση για 
την επανάκαµψη, σε επόµενο στάδιο, 

της επενδυτικής δραστηριότητας. 

Κατά m διεθνή εµπειρία, ανέφερε 
ότι n απλοποίηση διαδικασιών 

αδειοδότησης, n ταχεία 
αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων 

και n στοχευµένη παροχή 
κινήτρων σε κλάδους µε προφανή 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα συντελούν 

στην ταχεία βελτίωση του 
επενδυτικού κλίµατος. 

Μνηµόνευσε πρόσφατα παραδείγµατα 
άµεσων επενδύσεων στη 

χώρα από ξένους πολυεθνικούς 
οµίλους, όπως την εξαγορά από 
την Dufry των ελληνικών Καταστηµάτων 

Αφορολογήτων Ειδών, 
την εξαγορά από την Diamond 
Resorts International συµβολαίων 
χρονοµεριοτικής µίσθωσης σε 5 
µεγάλες τουριστικές µονάδες στη 
χώρα  τ Cosco Σίκότητα 

του συγκεκριµένου κλάδου. 
Είναι αξιοσηµείωτο το ενδιαφέρον 

από το εξωτερικό, υποστήριξε, 
καθώς είναι και οι πρώτες 

σηµαντηςές επιχειρηµατικές κινήσεις 
που έχουν εκδηλωθεί, αν και 

n αβεβαιότητα υφίσταται ακόµη 
έντονη. Ωστόσο πρόσθεσε ότι 
υπάρχει ακόµη αρκετός δρόµος 
να διανυθεί προκειµένου το εγχώριο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον να 
καταστεί πλήρως ανταγωνιστικό. 

ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
Για τις ριζικές αλλαγές στην αγορά 
εργασίας υποστήριξε ότι αυξάνουν 

την ευελιξία σε επίπεδο ανάλογο 
ανταγωνιστικών χωρών και 

έχουν ήδη οδηγήσει σε διόρθωση 
της υπερβάλλουσας αύξησης του 
εργασιακού κόστους συγκριτικά 
µε τον µέσο όρο της ευρωζώνης. 
Ωστόσο, σε άλλο σηµείο της οµιλίας 

του, παραδέχθηκε ότι n ανάγκη 
υπερβολικής συρρίκνωσης 

του κόστους εργασίας συνήθως 
απορρέει από αδυναµίες της υπόλοιπης 

στρατηγικής προσέλκυσης 
επενδύσεων, όπως αποσπασµατικές 

πολιτικές, αστάθεια, διαφθορά. 

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανέφερε, 

n συρρίκνωση των επενδύσεων, 
που άρχισε από το 2007 

και κλιµακώθηκε µε ρυθµό µείωσης 
τριπλάσιο από τον µέσο 

ρυθµό µεταβολής των υπόλοιπων 
συνιστωσών του ΑΕΠ, είχε ως 
αποτέλεσµα να µειωθεί n συνολιή δή 

δά 

εργασίας. Εκτίµησε ότι οι εξελίξεις 
των επόµενων εβδοµάδων θα διαδραµατίσουν 

καταλυτικό ρόλο στη 
διαµόρφωση των προοπτικών της 
ελληνικής οικονοµίας, καθορίζοντας 

την ταχύτητα και τους όρους 
µέσα από τους οποίους n χώρα θα 
επιδιώξει την οικονοµική ανάκαµψη 

και µία νέα θέση στο διεθνές 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά 
m γνώµη του n πορεία ανάκαµψης 
των επενδύσεων θα έχει ως 
σηµείο εκκίνησης τη µείωση της 
αβεβαιότητας, την εµπέδωση εµπιστοσύνης 

για m σταθερότητα της 

ότι αποτελούν συνιστώσες του 
ελληνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Στην περίπτωση της ελληνηάίς 
οικονοµίας, τόνισε ότι n ένταση 
της κρίσης και το εύρος των διαρθρωτικών 

παρεµβάσεων εξασφαλίζουν 
µοναδική ευκαιρία να επανέλθει 
n χώρα στο διεθνές επενδυτικό 
στερέωµα µε καλύτερους 

όρους από ό,τι στο παρελθόν. 
Κατά τον κ. Τουρκολιά, οι συντελούµενες 

αλλαγές στην ελληνική 
οικονοµία έχουν ήδη αρχίσει να 
µετασχηµατίζουν το οικονοµικό 

χώρα από ξένους πολυεθνικούς 
οµίλους, όπως την εξαγορά από 
την Dufry των ελληνικών Καταστηµάτων 

Αφορολογήτων Ειδών, 
την εξαγορά από την Diamond 
Resorts International συµβολαίων 
χρονοµεριοτικής µίσθωσης σε 5 
µεγάλες τουριστικές µονάδες στη 
χώρα και την Cosco. Σηµείωσε, 
επίσης, την παρουσία της 
Gazprom στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για ιδιωτικοποιήσεις 
των κρατικών εταιρειών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
που αποδεικνύει την ελκυστι¬ 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανέφερε, 
n συρρίκνωση των επενδύσεων, 
που άρχισε από το 2007 

και κλιµακώθηκε µε ρυθµό µείωσης 
τριπλάσιο από τον µέσο 

ρυθµό µεταβολής των υπόλοιπων 
συνιστωσών του ΑΕΠ, είχε ως 
αποτέλεσµα να µειωθεί n συνολική 

επενδυτική δαπάνη στο χαµηλότερο 
επίπεδο µεταπολεµικά 

13,5% το πρώτο εξάµηνο του 
2012 από 19,7% κατά µέσο όρο 
την περίοδο 1960 - 2009 - και να 
βρίσκεται πλέον 30% χαµηλότερα 
από τον µέσο όρο της ευρωζώνης. 
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