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Ανέφερε

σε οµιλία του στο ∆ιεθνές

Πανεπιστήµιο

Ελλάδος

Τουρκολιάς Νέα αρχή
στις επενδύσεις
για τοµείς που αντιπροσωπεύουν βασικές εταιρειώνπετρελαίου και φυσικού αερίου.
"Νέα αρχή στις επενδύσεις:
πτυχές του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 'Η πορεία ανάκαµψης των επενδύσεων
Προϋποθέσεις και παράγοντες
της ελληνικής οικονοµίας" είπε,
θα έχει ως σηµείο εκκίνησης τη µείωση
αναφερόµενος στους κλάδους του τουρισµού,
της αβεβαιότητας, την εµπέδωση εµπιστοσύνης
επιτυχίας" ήταν το θέµα
για τη σταθερότητα της οικονοµίας
της ενέργειας, των υπηρεσιών
της οµιλίας που έδωσε ο διευθύνων
µεταφοράς και διαµετακόµισης,των υπηρεσιών
και εν συνεχεία τη χάραξη και
σύµβουλος της
την υλοποίηση µιας ολοκληρωµένηςεθνικής
υγείας και στον φαρµακευτικό
Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος κλάδο, ενώ εκτίµησε πως και η κινητικότητα στρατηγικής, ώστε να καταστεί ελκυστικό
το επιχειρηµατικό περιβάλλον
των ελλήνων επιχειρηµατιών αυξάνεται
Τουρκολιάς, σε εκδήλωση
σταδιακά.Ως παραδείγµαταξένων και να καταγραφούν σι τοµείς προτεραιότητας
που µπορούν να ενισχύσουν τα
επενδύσεων στους συγκεκριµένουςτοµείς
που διοργάνωσε το
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της χώρας".
έφερε την εξαγορά των ελληνικών καταστηµάτων
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος,
Κατά τον διευθύνοντα σύµβουλο
αφορολογήτων ειδών από την
της Εθνικής Τράπεζας, σι εξελίξεις των
την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου DUFRY,την εξαγορά συµβολαίων χρονοµεριστικής
µίσθωσης σε πέντε µεγάλες
επόµενων εβδοµάδων θα διαδραµατίσουν
2012.
καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση
τουριστικές µονάδες στη χώρα από
Οπως

επισήµανε ο κ. Τουρκολιάς,την Diamond Resorts International,
η ανάκαµψη των ιδιωτικών
την επένδυσης της COSCOστον Πειραιά
επενδύσεων, σε συνδυασµό και το ενδιαφέρον της για νέες
µε την οµαλοποίηση επενδύσεις στο χώρο των
της δηµόσιαςεπενδυτικήςδραστηριότητας, logistics και των µεταφο
που υπέστη σηµαντικές περικοπές, προκειµένου
ρών. Επίσης αναφέρθηκε
να περιοριστούν οι δηµοσιονοµικέςστην παρουσία ηγετικών
αποκλίσεις, καθώς και την εισροή εταιρειώναπό τον χώρο
κεφαλαίων από το εξωτερικό αποτελούν της ενέργειας (π.χ.
αναγκαίες συνθήκες, προκειµένου να µετασχηµατιστεί
Gazprom),στην πρόσκληση
εκδήλωσης
η παραγωγική βάση της
οικονοµίας και να δηµιουργηθούν νέες
ενδιαφέροντος για
θέσεις εργασίας. "Είναι εµφανής η εκδήλωσηιδιωτικοποιήσεις
ενδιαφέροντος από το εξωτερικό των κρατικών

www.clipnews.gr

των προοπτικών της ελληνικής
οικονοµίας, "καθορίζοντας
την ταχύτητα και τους όρους µέσα
από τους οποίους η χώρα θα επιδιώξει
την οικονοµική ανάκαµψη
και µια νέα θέση
στο διεθνές ανταγωνιστικό
περιβάλλον".
Ο διευθύνων σύµβουλος
της Εθνικής Τράπεζας
Αλέξανδρος
Τουρκολιάς. φωτ.
αρχειου eurokinissi

