ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Στόχοι για την περίοδο 1988-89

Οι προσπάθειες του ΥΠΕΘΟ στο χώρο των ιδιωτικών επενδύσεων θα περιστραφούνγύρω από τους πιό κάτω τρεις βασικούς στόχους:
(1) Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.
(2) Προσέλκυση επενδυτών για αξιόλογες επενδύσεις.
(3) Ταχύτερη διεκπεραίωση θεμάτων επενδύσεων και συντονισμός με τρά
πεζες στα στάδια αξιολόγησης-έγκρισης-χρηματοδότισης των νέων
επενδύσεων.
Η υλοποίηση των πιό πάνω στόχων θα επιδιωχτεί ως εξής:
1.

Βελτίωση επενδυτικού κλίματος
1.1. Θα επανεξεταστεί το όλο πλέγμα ενισχύσεων του Ν. 1262/82 σε
βάση κόστους-απόδοσης (cost-benefit analysis), ώστε να δια
σφαλιστεί ότι οι παρεχόμενες ενισχύσεις είναι ικανοποιητικές
για να λειτουργήσουν ως κίνητρο και ταυτόχρονα δημιουργούν
οφέλη για την οικονομία τουλάχιστο ίσα με το κόστος τους.
1.2. Θα μελετηθούν τα αντικίνητρα για επενδύσεις που πηγάζουν
από τις διάφορες αντιφατικές ή μή εναρμονιζόμενες ρυθμίσεις
οι οποίες αναφέρονται σε φορολογικά, αναπτυξιακά, εργατικά,
χρηματοδοτικά, περιβαλλοντολογικά, πολιτιστικά, συνεταιριστι
κά, διαδικαστικά κλπ. θέματα, και θα επιδιωχτεί μείωσή τους
στο ελάχιστο δυνατό.
1.3. Θα γίνει προσπάθεια άμεσης και έμμεσης προβολής, κύρια στο
εξωτερικό, των πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο ελληνικός χώρος
για ανάληφη επενδυτικών δραστηριοτήτων. Επίσης θα επιδιωχτεί
η διαμόρφωση και διατήρηση καλών σχέσεων με τα κυριώτερα ση
μεία παροχής πληροφοριών οικονομικού χαρακτήρα προς το κοινό
και (κύρια) προς επιχειρήσεις (π.χ. μεγάλες εταιρίες αναλυτών
ή μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί εξωτερικού).
1.4. Θα μελετηθούν, σε συνεργασία με άλλα υπουργέ ία,τα σημεία τρι
βής του επιχειρηματικού κόσμου με τον Δημόσιο Τομέα (κύρια
γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρεμβάσεις, δεσμεύσεις και έλεγ
χοι) ώστε να βρεθούν λύσεις που θα ενοχλούν λιγώτερο χωρίς να
καθιστούν λιγώτερο αποτελεσματικό το ρόλο του Κράτους.
Μιά τέτοια πιθανή βελτίωση θα δείξει τις σοβαρές προθέσεις του
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κράτους για συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο και την
ικανότητά του να εκσυγχρονίζεται. Αποτέλεσμα όλων αυτών θα
είναι η ενθάρρυνση νέων επενδυτών.
2. Προσέλκυση επενδυτών για αξιόλογες επενδύσεις
Το ΥΠΕΘΟ θα συνεχίσει την ενεργητική πολιτική του στο χώρο
των επενδύσεων προσπαθώντας να εντοπίσει επενδυτικές ευκαι
ρίες αναπτυξιακού χαρακτήρα και τους αντίστοιχους επενδυτές
που θα τις αναλάβουν.
'Εμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη επενδύσεων υφηλής τεχνολογίας.
Επίσης θα προσπαθήσει να βελτιωθεί στους τομείς ενημέρωσηςεξυπηρέτισης των επενδυτών, ώστε να δημιουργήσει θετικές προ
ϋποθέσεις προσέλκυσής τους, μέσα από τον κατάλληλο συντονισμό
των Υπηρεσιών του και τη συνεργασία με άλλα υπουργεία (π.χ.
ΥΒΕΤ, ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ.).
Τέλος, θα δώσει έμφαση στην αξιοποίηση των εμπορικών ακολούθων,
των υπηρεσιών εξωτερικού, του Γραφείου Ν. Υόρκης, των τραπεζών
εσωτερικού, των ΥΠΑ , του ΕΟΜΜΕΧ κλπ. για την προσέγγιση πιθα
νών επενδυτών, την πληροφόρηση και καθοδήγησή τους.
3. Ταχύτερες διαδικασίες - συντονισμός με τράπεζες
3.1. Το Υπουργείο θα μελετήσει, με τα συναρμόδια υπουργεία, τις δυ
νατότητες που υπάρχουν για συντόμευση του χρόνου που διατίθεται
στα πλαίσια διεκπεραίωσης διοικητικών θεμάτων τα οποία αφορούν
τις επενδύσεις. Επίσης, θα μελετήσει τη δυνατότητα συγχώνευσης
ή κατάργησης διαδικασιών, χωρίς βέβαια να μειώνεται ο εποπτικός
ρόλος του Κράτους και με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι
δεδομένες ανάγκες πληροφόρισης και ελέγχου.
3.2. Μέχρι το τέλος του 1987 αναμένεται να υπάρχουν οι πρώτες ουσιώ
δεις ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τρα
πεζών και ΥΠΕΘΟ, που ξεκίνησε την 1-6-1987. Με βάση την εικόνα
που θα έχει διαμορφωθεί θα γίνει προσπάθεια επίλυσης των προ
βλημάτων που ενδεχόμενα θα φανούν και εξάλειφης των δυσλειτουρ
γιών που πιθανόν να εντοπιστούν.
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Επίσης, θα καταβληθεί προσπάθεια συντονισμού του ΥΠΕΘΟ και των
τραπεζών στο θέμα της προσέλκυσης-εζυπηρέτίσης των υποψήφιων
επενδυτών. Πιό συγκεκριμένα, το ΥΠΕΘΟ, αφού θα προσελκύει, υπο
δέχεται και ενημερώνει τους επενδυτές αυτούς, θα τους παραπέμπει
στη συνέχεια στις τράπεζες για να συζητήσουν μαζί τους το ενδε
χόμενο και τις προϋποθέσεις χρηματοδότισής τους με τραπεζικά
δάνεια.

