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[JUtftjM80O{ f ουρκοΜς! Ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας χαρακτήρισε καταλυτικές τις εξελίξεις 

Αναγκαία n χάραξη στρατηγηαις 
για την προσέλκυση επενδύσεων 
Της Βάσως Βεγίρη 
vveg@naftemporiki.gr 

Την ανάγκη χάραξης µιας 
νέας και βιώσιµης στρατηγικής 

για την αύξηση των 
επενδύσεων, προκειµένου να καταστεί 

δυνατή n έξοδος από την 
ύφεση, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος 

της Εθνικής Τράπεζας, 
Αλέξανδρος Τουρκολιάς, από το 
βήµα εκδήλωσης του ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, 

χαρακτηρίζοντας καταλυτικές 
ης εξελίξεις των επόµενων 

εβδοµάδων για ης προοπτικές 
της ελληνικής οικονοµίας, 

αλλά και «υπεραπλουστευττκή» 
τη λύση της υπερβολικής συµνης 

στρατηγικής άλλων χωρών, 
ανεξαρτήτως των "Μνηµονιακών" 
υποχρεώσεων». 

Σύµφωνα µε τον κ Του ρκολιά, 
«σι ριζτκές αλλαγές στην αγορά 
εργασίας αυξάνουν την ευελιξία 
σε επίπεδο ανάλογο ανταγωνιστικών 

χωρών και n συγκριτική 
θέση της χώρας σε όρους ανταγωνιστικότητας 

κόστους έχει ήδη 
επανέλθει σε ανάλογα επίπεδα». 
Αξίζει, πάντως, επίσης, να σηµειωθεί 

on ο διευθύνων σύµβουλος 
της ETE, επικαλούµενος παραδείγµατα 

χωρών µε προβληµατικές 
στο παρελθόν οικονοµίες, 

όπως n Ιρλανδία που µετατράπηκε 
σε έναν από τους ελκυστι¬ 

κότερους επενδυτικούς προορισµούς 
παγκοσµίως, αλλά και n 

Σλοβενία και n Σλοβακία, που 
αποδεικνύουν on τα περιθώρια 
προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων 

µε τεράσπα οφέλη είναι 
εφικτά ακόµη και για µικρές οικονοµίες, 

τόνισε on «n ανάγκη 
υπερβολικής συρρίκνωσης του 
κόστους εργασίας συνήθως απορρέει 

από αδυναµίες της υπόλοιπης 
στρατηγικής προσέλκυσης 

επενδύσεων. Προβληµατικές ή 
αποσπασµατικές πολιτικές, αστάθεια, 

διαφθορά, έλλειψη συνολικής 
στρατηγικής και ελλτπής 

κατανόηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, 
οδηγούν συνήθως 

Η αναδιάρθρωση της 
ελληνικής οικονοµίας αποτελεί 
µοναδική ευκαιρία για την 
επανατοποθέτηση της χώρας 
στο διεθνή επενδυτικό χάρτη, 
υπογράµµισε ο κ. Αλέξανδρος 
Τουρκολιάς, 

στην υπεραπλουοτευτική λύση 
της υπερβολικής συµπίεσης του 
εργασιακού κόστους για κάλυψη 
των υπόλοιπων αδυναµιών. Είναι 
χαρακτηριστικό on χώρες µε πολύ 

χαµηλότερο εργατικό κόστος 
υπολείπονται σε επενδυτική ελκυστικότητα 

χωρών µε βεληωµένη 
ανταγωνιστικότητα, εφαρµόζοντας 

έγκαιρα ένα ευρύτερο 
πλέγµα γνήσιων και φιλικών προς 
την αγορά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». 

«Συνοψίζοντας», κατέληξε ο 
διευθύνων σύµβουλος της ETE, 
«θέλω να τονίσω on n αναδιάρθρωση 

του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 
που ήδη συντελείται 

θα είναι επίπονη διαδικασία 
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Την ανάγκη χάραξης µιας 
νέας και βιώσιµης στρατηγικής 

για την αύξηση των 
επενδύσεων, προκειµένου να καταστεί 

δυνατή n έξοδος από την 
ύφεση, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος 

της Εθνικής Τράπεζας, 
Αλέξανδρος Τουρκολιάς, από το 
βήµα εκδήλωσης του ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, 

χαρακτηρίζοντας καταλυτικές 
ης εξελίξεις των επόµενων 

εβδοµάδων για ης προοπτικές 
της ελληνικής οικονοµίας, 

αλλά και «υπεραπλουστευττκή» 
τη λύση της υπερβολικής συµπίεσης 

του εργασιακού κόστους. 
Την έξοδο από την ύφεση, 

όπως επεσήµανε ο διευθύνων 
σύµβουλος της ETE κατά την οµιλία 

του, µε θέµα «Νέα αρχή στις 
επενδύσεις: Προϋποθέσεις και 
παράγοντες επιτυχίας», θα σηµατοδοτήσει 

n ανάκαµψη των 
επενδύσεων, n οποία θα προηγηθεί 

της σταθεροποίησης άλλων 
τοµέων της οικονοµικής δραστηριότητας 

και θα είναι αποτέλεσµα 
επώδυνων προσαρµογών και µακρόπνοων 

στρατηγικών, που ήδη 
υλοποιούνται σε τµήµατα του 
ιδιωτικού τοµέα, συνεπικουρούµενων 

από την πρόοδο της δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής. Στο 

πλαίσιο αυτό, κατά τον οµιλητή, 
n επώδυνη αναδιάρθρωση της 
ελληνικής οικονοµίας, εν µέσω 
βαθιάς κρίσης, αποτελεί µοναδική 

ευκαιρία για την επανατοποθέτηση 
της χώρας στο διεθνή 

επενδυτικό χάρτη, µε ευµενέστερες 
προοπτικές, και είναι αδιαµφισβήτητο 

on οι συντελούµενες 
αλλαγές στην ελληνική οικονοµία 
έχουν ήδη αρχίσει να µετασχηµατίζουν 

το οικονοµικό περιβάλλον 
και να επιταχύνουν ης επιχειρηµατικές 

αναδιαρθρώσεις, 
σηµανηκή προϋπόθεση για την 
επανάκαµψη, σε επόµενο στάδιο, 
της επενδυτικής δραστηριότητας. 

Η αδυναµία προσέλκυσης, 
όµως, επενδύσεων από το εξωτερικό, 

ακόµη και πριν από την 
κρίση, θα πρέπει να αποτελέσει 
για τη χώρα µας πηγή άντλησης 
συµπερασµάτων για χάραξη νέας 
βιώσιµης στρατηγικής ανάκαµψης 

της επενδυτικής δαπάνης 
και «πρέήει να υιοθετηθούν εκλεκτικά 

και µε δική µας πρωτοβουλία 
τα παραδείγµατα επιτυχηµέ¬ ρρµριβάλλοντος, 

που ήδη συντελείται, 
θα είναι επίπονη διαδικασία, 

συνοδευόµενη ano µεγάλες προκλήσεις 
αλλά και ευκαιρίες. To 

κοινωνικό κόστος είναι σηµανηκό, 
ενώ οι πρόσφατες επιχειρηµατικές 

επιλογές -σηµαντικών 
και εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων 

να µεταφέρουν διοικητικές 
ή χρηµατοπιστωτικές 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
τους στο εξωτερικό- είναι ενδεικτικές 

των αρνητικών επιδράσεων, 
που δηµιουργούν παρατεταµένη 

ύφεση και αβεβαιότητα 
στον επιχειρηµατικό σχεδιασµό. 
Παράλληλα, όµως, είναι εµφανής 
n εκδήλωση ενδιαφέροντος από 
το εξωτερτκό για τοµείς που αντιπροσωπεύουν 

βασικές πτυχές 
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

της ελληνικής οικονοµίας, 
ενώ και n κινηηκότητα των Ελλήνων 

επτχειρηµαπών αυξάνεται 
σταδιακά. Η πορεία ανάκαµψης 
των επενδύσεων θα έχει ως σηµείο 

εκκίνησης τη µείωση της 
αβεβαιότητας, την εµπέδωση εµπι<ποσύνης 

για τη σταθερότητα 
της οικονοµίας και, εν συνεχεία, 
τη χάραξη και την υλοποίηση 
µιας ολοκληρωµένης εθνικής 
στρατηγικής, ώστε να καταστεί 
ελκυστικό το επιχειρηµατικό περιβάλλον 

και να καταγραφούν οι 
τοµείς προτεραιότητας. Τα χρονικά 

περιθώρια είναι περιορισµένα, 
δεδοµένης της σφοδρής ύφεσης, 

που καθιστά αναγκαία την 
ταχύτερη δυνατή επανεκκίνηση 
των επενδύσεων. Οι εξελίξεις των 
επόµενων εβδοµάδων εκηµάται 
on θα διαδραµαήσουν καταλυτικό 

ρόλο στη διαµόρφωση των 
προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας, 

καθορίζοντας την ταχύτητα 
και τους όρους». 
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