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Αλ. Τουρκολιάς: Οι επενδύοείς θα σηµατοδοτήσουν την έξοδο από την κρίση 

Ch ουγχωνεύσεις εταιρειών 
θα ανοίξουν τις ξένες αγορές 
» Καθώς θα αυξάνεται η 

εµπιστοσύνη προς τη χώρα, θα 

αρχίσουν και οι επιχειρηµατίες 

να προχωρούν σε αυξήσεις 

κεφαλαίου και να επενδύουν. 

Σε αυτή την περίπτωση θα 

έχουν αρωγό τις τράπεζες, 

τονίζει ο διευθύνων 

σύµβουλος της ETE 

TOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 

Τη λύση των συγχωνεύσεων 
θα πρέπει να εξετάσουν οι 
ελληνικές εταιρείες προκειµένου 

να ενισχύσουν την εξωστρέφειά 
τόυς, ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να επιδιωχθεί n προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων στη χώρα, 

µε τους εγχώριους επιχειρηµατίες, 
καθώς n επώδυνη αναδιάρθρωση 

της οικονοµίας, ενµέσω 
βαθιάς κρίσης, αποτελεί µία µοναδική 

ευκαιρία για την επανατοποθέτηση 
της χώρας στον διεθνή 

επενδυτικό χάρτη µε ευµενέστερες-προοπττκές. 

Αυτό επισήµανε, µεταξύ άλλων, 
χθες σε οµιλία του στή Θεσ- 

» Ο διευθύνων σύµβουλος της 
Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος 
Τουρκολιάς 

σαλονίκπ ο διευθύνων σύµβουλος 
της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος 

Τουρκολιάς, προσθέτοντας, 
ότι µε βάση τη διεθνή εµπειρία n 
ανάκαµψη των επενδύσεων θα 
προηγηθεί της σταθεροποίησης 
άλλων τοµέων της οικονοµικής 
δραστηριότητας και θα σηµατοδοτήσει 

την έξοδο της χώρας από την 
ύφεση. «Για να ανδρωθεί το επιχειρείν 

και να είναι εξωστρεφές 
και δυνατό πρέπει να δει και τη 
λύση των συγχωνεύσεων, καθώς 
δεν µπορεί να µείνει στην εσωτε¬ 

ρική αγορά όταν n ζήτηση έχει 
πέσει τόσο πολύ. Θα πρέπει να βγει 
στις διεθνείς αγορές» σηµείωσε ο 
κ. Τουρκολιάς, που ήταν ο βασικός 
οµιλητής σε εκδήλωση του ∆ιεθνούς 

Πανεπιστηµίου Ελλάδας, 
µε θέµα ««Νέα αρχή στις επενδύσεις: 

Προϋποθέσεις και παράγοντες 
επιτυχίας», φέρνοντας ως 

παράδειγµα ης ίδιες ης ελληνικές 
τράπεζες, σηµειώνοντας «πως 
προχώρησαν πολύ mo γρήγορα 
αη' όσο περίµεναν όλοι». 

ΑΡΩΓΟΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ » Ο κ. 
Τουρκολιάς εκτίµησε ακόµη όη 
καθώς θα αυξάνεται n εµπιστοσύνη 

προς τη χώρα, θα αρχίσουν και 
οι επιχειρηµατίες να προχωρούν 
σε αυξήσεις κεφαλαίου και να επενδύουν 

είτε ιδιωτικά είτε σε 
συνεργασία µε στρατηγικούς επενδυτές 

είτε µε οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο και σε αυτή την περίπτωση 

θα έχουν αρωγό ης τράπεζες. 
«Οι τράπεζες βλέποντας τον 

επιχειρηµατία να διακινδυνεύει 
τα χρήµατά του, σίγουρα θα διακινδυνεύσει 

και αυτή, θα συνδέσει 
µαζί του ορισµένα κεφάλαια για 
να µπορέσουν να συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη της εταιρείας» 
τόνισε ο διευθύνων σύµβουλοςτης 
Εθνικής Τράπεζας, προσθέτοντας 

πως δεν µπορούν να µεταφέρονται 
όλα σης τράπεζες, οι οποίες «δεν 
είναι οργανισµοί αποδοχής ζηµιών». 

Επιπλέον, ο κ. Τουρκολιάς 
τόνισε on µια ενδεχόµενη προσέλκυση 

κεφαλαίων από το εξωτερικό 
για επενδύσεις στη χώρα, 

θα αποτελούσε την πλέον εναργή 
ένδειξη ότι έχουµε φτάσει στο 
πολυπόθητο σηµείο καµπής για 
την επάνοδο της οικονοµίας σε 
βιώσιµη αναπτυξιακή τροχιά, θυµίζοντας 

ότι τα τελευταία χρόνια 
το επενδυηκό κεφάλαιο του εξωτερικού, 

που ήταν έτσι κι αλλιώς 
επιφυλακηκό «ουσιαστικά είχε 
διαγράψει την Ελλάδα από το διεθνή 

επενδυτικό χάρτη». 
Τέλος, ο κ. Τουρκολιάς δήλωσε 

on n λύση για την ανεργία και 
το αδιέξοδο των νέων που αναγκάζονται 

να εγκαταλείπουν τη 
χώρα για δουλειά στο εξωτερικό, 
είναι οι παραγωγικές επενδύσεις 
και για να ης προσελκύσει αυτές 

- n χώρα θα πρέπει να διαµορφώσει 
ένα νέο τρόπο υποδοχής και αποδοχής 

των ξένων επενδύσεων, 
«διόη σήµερα αυτό που συµβαίνει 
είναι ο καθένας να µη θέλει στην 
περιοχή του ης επενδύσεις και 
αυτές στο τέλος να ακυρώνονται». 

Ch ουγχωνεύσεις εταιρειών 
θα ανοίξουν τις ξένες αγορές  
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