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Η οικονομία της χώρας μας πρέπει. ν 'αλλάξει μορφή . 

η οικονομία της χώρας μας αλλάζει μορφή. Οι διαρθρωτικές 

μεταβολές με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας είναι επιταγή των 

καιρών. Χωρίς εκσυγχρονισμό και βελτίωση της αντα

γωνιστικότητας η χώρα μιας δεν μπορεί να διεκδικήσει μια 

καλή θέση στον νέο καταμερισμό εργασίας που συντελείται

σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. . -----

Σταθερός- άξονας .της κυβερνητικές πολιτικής είναι η ενθάρρυνση 

και ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων. Στη συνέχεια'θα προ

σπαθήσω να σας δείξω, ότι η πολιτική αυτή δεν είναι μια 

απλή δήλωση αρχών, αλλά εκφράζεται πειστικά μέσα από μια 

ο ε ιρά πρακτικών μέτρων.

Καταρχήν θάθελα να αναφερθώ στην πολιτική σταθερο

ποίηση της οικονομίας που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του' 

1985. Βασικός στόχος της πολιτικής αυτής είναι η καταπο

λέμηση του πληθωρισμοί) και η δραστική μείωση των ελλειμ

μάτων του ισοζυγίου πληρωμών και του δημόσιου τομέα.

Δεν θα επιμείνω ιδιαίτερα στο σημείο αυτό. Ο Υπουργός 

Εθνικής Οικονομίας στη χθεσινοβραδυνή ομιλία του εξέθεσε 

τόσο τις βασικές αρχές της πολιτικής αυτής, όσο και τα 

αποτελέσματά της στους πρώτους μήνες της εφαρμογής της. 

Μίλησε και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οι

κονομίας που απορρέει από την επιτυχία της πολιτικής αυτής, 

¿άθελα-να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι οι επενδώ

ρο των μακροοικονομικών μεγεθών και φαινομένων και σαν τέ

τοια δεν ευημερούν σε μακροοικονομικά ασταθές περιβάλλον. 

'Ετσι η σταθεροποίηση της οικονομίας αποτελεί τον πρώτο και 

ίσως τον κυρίαρχο τρόπο για την ενίσχυση των επενδύσεων.
ΌV /



Αυτό ισχύει τόσο περισσότερο όσο οΜτροσαιο.τ^ισμός της κυβερνη

τικής πολιτικής σε μια σταθερή οικονομία είναι συνεχής και 

αταλάντευτος. Από την άλλη πλευρά τόοο η σταθεροποίηση της 

οικονομίας όσο και οι επενδύσεις απαιτούν χρόνο για να απο

δώσουν. Αυτό σημαίνει ότι η δρομολόγηση της πολιτικής στα

θεροποίησης απρτελεί το άριστο χρονικό σημείο για την ανάλη-
*»«►

ψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. Με τον τρόπο αυτό οι επενδύσεις 

που ξεκινούν σήμερα θα είναι έτοιμες να λειτουργήσουν σε 

σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Μ'άλλα λόγια η ευκαιρία για 

επενδύσεις υπάρχει ήδη σήμερα. Ο διορατικός επενδυτής

δεν έχει να διστάσει.

Αλλά μια και ο δισταγμός -είναι πολλές φορές φυσικός 

σύντροφος ενός αριθμού επενδυτών, θα σας παρουσιάσω σε συντομία ποια άλλα

μέτρα πολιτικής εφαρμόζει σταθερά η κυβέρνησή μας για να 

κάμψει τους δισταγμούς τους, ποιές προσπάθειες γίνονται για 

την διαμόρφωση σαφών κινήτρων, την μείωση των γραφειοκρατι

κών διαδικασιών, την δημιουργία τέλος νέων αναπτυξιακών θε

σμών που θα ενθαρρύνουν τους επενδυτές.

Βασικός μοχλός της αναπτυξιακής πολιτικής στην·χώρα 

μας αποτελεί ο Ν.1262/82, ο οποίος εναλλακτικά προσφέρει 

στους επενδυτές τις εξής ομάδες κινήτρων:

- Επιχορήγηση του κόστους μιας παραγωγικής επένδυσης,



επιδότηση επιτοκίου και αυξημένες αποσβέσεις και 

Αφορολόγητη έκπτωση και αυξημένες αποσβέσεις.

Για την εφαρμογή του Νόμου η επικράτεια διαιρείται 
* -

σε τέσσερις ζώνες, στις οποίες κλιμακώνονται τα παρεχόμενα 

κίνητρα. Ενδεικτικά για την Δ'ζώνη τα παρεχόμενα κίνητρα 

έχουν ως εξής :

- Η επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει στο 50% της παραγω

γικής επένδυσης και η επιδότηση επιτοκίου επίσης στο 

50% του τραπεζικού δανείου. Τα ποσοστά αυτά μπορούν 

να αυξηθούν κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες σε περιπτώ

σεις ειδικών επενδύσεων όπως ορίζονται από τον νόμο 

καθώς και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας.

___ - Η αφορολόγητη έκπτωση στην περιοχή Δ'δύναται να ανέλ-

θει στο 90% των ετήσιων κερδών και μέχρι καλύψεως του
\

70% της παραγωγικής επένδυσης.

- Οι συντελεστές αποσβέσεων προσαυξάνονται κατά 50%, 

100% και 150% στη Δ 'ζώνη για απασχόληση σε μία, δύο 

και τρεις βάρδιες αντίστοιχα.

Στον -Ν.1262/82 μέχρι σήμερα έχουν υπαχθεί 5.058 

επενδυτικά προγράμματα συνολικού ύψους 214,1 δισ.δρχ.που 

επιχορηγούνται με 58,9 δισ.δρχ. ήτοι ποσοστό 27,5% κατά



μέσό όρο. Ήδη με τα νέα κριτήρια που ανακοινώθηκαν 

από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Ρουμελιώτη 

και ισχύουν από 22/$/86 το μέσο ποσοστό επιχορήγη

σης για τις επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης 

αυξάνεται- 'από 26,-% σε 35,-%.

ί. Β
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 539 επενδυτι

κά προγράμματα συνολικού ύφους 16,2 δισ. δρχ. που 

επιχορηγήθηκαν με 4,- δισ. και βρίσκονται στο στά

διο υλοποίησης άλλα 1.231 επενδυτικά προγράμματα 

ύφους 50,7 δισ. δρχ. που επιχορηγούνται με 13,8 δισ. 

δρχ.
*

Αυτά αποτελούν Την αρχή, αν σκεφθούμε ότι ο 

νόμος 1262/82 θεσπίστηκε το 1982 άρχισε να λειτουρ

γεί περίπου στο τέλος του χρόνου αυτού. Μία επέν

δυση από τη στιγμή της αρχικής της σύλληφης μέχρι την 

έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας απαιτεί κατά 

μέσο όρο δύο περίπου χρόνια. Η συνέχεια που θα εκδη

λωθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια δεν μπορεί παρά να 

είναι σημαντικά καλύτερη.

./·.



Έρχομαι τώρα στην προστασία, των κεφαλαίων εξωτε

ρικού που επενδύοναι στην Ελλάδα. Το Σύνταγμα του 1952 προ- 

έβλεπε ότι νόμος "εφάπαξ εκδοθησόμενος", άρα νόμος που δεν
V
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θα μπορεί να τροποποιηθεί προς το χειρότερο, θα εγγυάται 

για την προστασία, των κεφαλαίων εξωτερικού που θα επενδύο

νται παραγωγικά στην Ελλάδα. Ο νόμος αυτός εκδόθηκε το 1953 

και αποτελεί το γνωστό Ν.Δ.2687/^353 που ισχύει από τότε 

απαρέγγλιτα παρόλες τις συνταγματικές .μεταβολές που συντελε- 

στηκαν στο μεταξύ.

0 νόμος αυτός, όπως ήταν φυσικό,έχει διατάξεις κα

τάλληλες για το οικονομικό περιβάλλον του 1953. Δεν είναι

παράλογο να θεωρείται σήμερα, μετά δηλαδή από 33 χρόνια, ότι
*

δεν ανταποκρίνεται, παρά την σταθερότητα της εφαρμογής του, 

στις σημερινές ανάγκες.

Αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα αυτή η κυβέρνηση 

αποφάσισε δύο σημαντικά μέτρα : την εναρμόνιση των κανόνων 

κίνησης κεφαλαίων με τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας και την απελεύθερων-ΈΕ-κίνησης κεχραλαίων 

που προέρχονται από τρίτες χώρες - εκτός δηλαδή της Κοινότητας^.- και ανα- 

φέρσνται σε άμεσες, επενδύσεις στην Ελλάδα.

Η επεξεργασία του Προεδρικού Διατάγματος “για την εναρμόνισ 

της κίνησης των κεφαλαίων στις κοινοτικές οδηγίες εχει. κερατωθεί καΐσεν 

αργήσει η δημοσίευσή του. Αυτό αφορά του επενδυτές που προέρχονται από



χώρες της Κοινότητας, Μετά την δημασίευση του Προεδρι

κού Διατάγματος αυτού θα ακολουθήσει άλλη πράξη που θα 

απελευθερώνει την κίνηση κεφαλαίων που επενδύονται στην 

Ελλάδα από κατοίκους* τρίτων χωρών ({εκτός των κρατών - με

λών της Κοινότητας). Η απελευθέρωση θα αφορά την ελεύθερη 

εξαγωγή κερδών καθώς και την εξαγωγή του προϊόντος ρευ

στοποίησης των αμέσων επενδύσεων*"παο θα τΐραγματοποιούνται στη χώρα.

Μια άλλη μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι 

η μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος.

Είναι περιττό να τονίσω τη σημασία του τραπεζικού

συστήματος σε μια χώρα με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Ο
*

τρόπος λειτουργίας στο παρελθόν δεν έδωσε τα καλύτερα απο- 

τελέσματα. Αντίθετα * συνέ

βαλε στη δημιουργία επιχειρήσεων με λανθασμένη δομή και 

δεν απέτρεφε την διαρροή κεφαλαίων σε κερδοσκοπικές άρα μη 

παραγωγικές δραστηριότητες. II προσπάθεια που καταβάλλεται 

είναι μέσω ενός νέοι' συστήματος επιτοκίων τα τραπεζικά κεφάλαια 

να διοχετεύονται σε σωστές δραστηριότητες, η λειτουργία των 

τραπεζών να αποκτήσει διαφάνεια, και ο έλεγχός των τοτΐοθετή- 

σεών των να καταστεί ουσιαστικός αντί του σημερινού τυπι

κού ελέγχου τήρησης των περίπλοκων διοικητικών κανόνων.

Το αποτέλεσμα θα είναι ο σωστός επενδυτής να μπορεί



να αντλήσει εύκολα και γρήγορα τα απαραίτητα κεφάλαια για 

την προώθηση των επενδυτικών του σχεδίων αλλά και για την 

λειτουργία των επιχειρήσεων των.

\
Θα είναι ίσως σκόπιμο να υπενθυμίσω ότι στον τόπο 

μας σήμερα λειτουργούν 22 Τράπεζες, από τις οποίες 3 είναι 

Τράπεζες Επενδύσεων, 2 είναι ς,ιδικευμένες στην κτηματικήW &
πίστη και 1 στον αγροτικό τομέα.Λειτουργούν επίσης και 2£ 

υποκαταστήματα και γραφεία ξένων τραπεζών.

• Η εισαγωγή δύο νέων θεσμών θα ενισχύσει την προσπά

θεια εκσυγχρονισμού του χρηματοπιστωτικού συστήματος και- 

εννοώ το θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και

του επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital).
«

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τη χρηματοδοτική 

μίσθωση έχει ολοκληρωθεί και δεν θα αργήσει να κατατεθεί 

στην Βουλή. Έτσι η χρηματοδότηση της κτήσης νέου εξοπλισμού 

από σειρά επιχειρήσεων θα μπορεί πλέον να πραγματοποιείται 

με την μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Δεν χρειάζεται 

να επεκταθώ στα πλεονεκτήματα της μορφής αυτής της χρήμα- 

τοδότησης. Η επιτυχία της σε σειρά χωρών προοιωνίζει και 

την επιτυχία της στη χώρα μας.

Η εισαγωγή εξάλλου του θεσμού του επιχειρηματικού κεφαλαίου



θ α ·ενθαρρύνει όλες’τις πρωτοβουλίες για την εισαγωγή και

νοτομιών στην παραγωγικιί διαδικασία και στην παραγωγή 

νέων προϊόντων.

Η πρώτη επεξεργασία, του θέματος έχει ήδη ολοκλη-
λ-

ρωθεί και δεν θα αργήσει να παρουσιασθεά το σχετικό νομο

σχέδιο.

Επενδυτικά/κίνητρα, ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων σε

Οχέοη με άμεοες “έπενδυσε ι ς',' εκουγχρον ιο>ός τού' τραπέξΤκού.

συστήματος και εισαγωγή νέων θεσμών αποτελούν το βασικό 

πλαίσιο μιας πολιτικής που.αποσκοπεί στην ενθάρρυνση επεν

δυτικών πρωτοβουλιών στη χώρα μας. Παράλληλα η διοίκηση 

είναι έτοιμη και πρόθυμη να εξετάσει όλα τα πρακτικά προ-' 

βλήματα που κάθε επενδυτής μπορεί να αντιμετωπίσει στην

διαδικασία,υλοποίησης μιας,επένδυσης.λ_____'___ . ___ ' ____1_
«

Άλλωστε είναι ανοικτή πρόσκληση σε όλους, και την 

επαναλαμβάνω από τη θέση αυτή, ελάτε να λύσουμε τα θέματα 

που έχετε .εκκρεμή.'Οσοι από σας-το-δέχτηκαν-,-μπορούν να 

μεταφέρουν την πείρα τους και στους άλλους. Η θέλησή μας 

και η απόφασή μας είναι να ξεπεράσουμε τιις αδυναμίες μας 

στον αγώνα και. στην προσπάθεια για την αναβάθμιση της οικο-
V.

νομίας μας. ν.

'Ερχεται τώρα το ερώτημα που να επενδύσω; Ποιές είναι 

οι δυνατότητες μια χώρας σαν την Ελλάδα;



Στο πρώτο ερώτημα δεν θα απαντήσω αμέσως. Δεν 

θα προσπαθήσω να υποκαταστήσου την επιχειρηματική πρωτο

βουλία που θα επιλέγει το που ακριβώς θα επενδύει,. Απα

ντώντας στο δεύτερο «ρώτημα θα περιγράφω σε αδρές και γε

νικές γραμμές ποιές επενδυτικές ευκαιρίες μπορεί να προ

σφέρει η Ελλάδα.
w*

Καταρχή θάθελα να επισημάνω ότι η Ελληνική οικονο

μία δεν είναι μια κορεσμένη οικονομία που δεν αφήνει περι

θώρια για νέες δραστηριότητες. Αν υπάρχουν κορεσμένοι κλά

δοι, αυτοί είναι παραδοσιακοί και που απευθύνονται αποκλει

στικά στην εσωτερική αγορά και δεν έχουν καμμιά εξωστρέ- 

φεια - όπως τα ελαιουργεία, η κεραμοποιία ή ακόμα η ζυθο- 

ποιϊα - οι άλλοι κλάδοι αντίθετα είναι ανοικτοί σε νέες 

επενδύσεις.

Εξάλλου επενδυτικές δραστηριότητες που πρόκειται να 

αναληφθούν στην Ελλάδα θα ήταν λάθος να αποβλέπουν μόνο στην 

Ελληνική αγορά. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονο

μικής Κοινότητας και συνεπώς τα Ελληνικά προϊόντα κυκλοφο

ρούν ελεύθερα και απευθύνονται στην πελώρια αγορά των

320.400.000 καταναλωτών. Παράλληλα λόγω γεωγραφικής θέσης 

αλλά και καλών σχέσεων τα ελληνικά προϊόντα έχουν προσβάσεις 

στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και 

της Βόρειας Αφρικής. Ά ρ α  ανάλογα με το αντικείμενο της πα-

ο



ραγωγής ο επενδυτής πρέπει να αποβλέπει και να προσανα

τολίζει το marketing των προΐ'όντων του σ'αυτό τον τερά

στιο χώρο,όπου οι δυνατότητες διαθέσεως των κατάλληλων 

προΐ'όντων είναι σχεδόν απεριόριστες.

---- ,--- Γ-ια να μη—μ-εί-νω-όμως-στο . επίπεδο-των -γενικοτήτων________

θα προσπαθήσω να σας κάνω μερικές νύξεις για διάφορους 

τομείς δραστηριότητας που μπορεί νάχουν κάποιο ιδιαίτερο" W ο
επενδυτικό ενδιαφέρον, χωρίς η αναφπρά σε αυτούς να απο

κλείει άλλους.

Και πρώτα - πρώτα βιομηχανίες σύγχρονης και ιδιαί

τερέ υψηλής τεχνολογίας. Η Ελλάδα, έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, μερικές 

επενδύσεις στον τομέα αυτό. Ωρισμένες πρωτοβουλίες που έχουν

αναπτυχθεί δεν έχουν πάρει διαστάσεις που θα επιθυμούσαμε.·
<

Η όση όμως ανάπτυξη έχουν μαρτυρεί κάτι το σημαντικό. Η 

Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο αριθμό προοώτων πανεπιστημιακής μόρ

φωσης . που μπορούν με επιτυχία να αναπτύξουν παραγωγικές 

δραστηριότητες σύγχρονης και υψηλής αέχνολογίας. Έχουν 

ήδη δώσει, δείγματα ότι μπορούν να αναπτύξουν Τεχνολογία, 

αλλά αν αντί να αφεθούν να συνεχίσου:* λίγο - λίγο μόνοι 

τους,αν τους δοθεί η ευκαιρία με κάποια συνεργασία να κάνουν 

το πρώτο βήμα,η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη.

'Θα αναφερθώ τώρα σε ωρισμένους τομείς παραγωγικής
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δραστηριότητας τιου εγνώρισαν μέχρι σήμερα επιτυχία. Επι

τυχία που στηρίζεται οε κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα
*. ν

που έχει η χώρα και συνεπώς νομίζω ότι περαιτέρω επενδυ

τικές πριοτοβουλίες μπορούν να είναι επιτυχείς.

• Τέτοιος είναι για παράδειγμα ο τομέας της βιομηχα

νίας τροφίμων για μια. σειρά προϊόντων που στηρίζονται στην 

Ελληνική αγροτική παραγωγή. II μεταποίηση των Ελληνικών αγρο

τικών προϊόντων παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες. Αρχίζει 

από τους καρπούς νωπούς και ςηρούς για να τελειώσει, αν τε

λειώνει, στα σαλλιγγάρια. Πολλά έχουν γίνει, χώρος υπάρχει 
για περισσότερα. Το σημαντικό είναι ότι οι αγορές που μας. 

περιβάλλουν διψούν για τα προϊόντα αυτά. Προϋπόθεση βέβαια 

είναι η α,ρίστη ποιότητα και συσκευασία.

...... Για να μη ζεφύγω από τα προϊόντα της Ελληνικής γης

θα αναφερθώ στο Ελληνικό βαμβάκι και στην επιτυχημένη 

νηματουργία βάμβακος που διαθέτει η χώρα. Το μεγαλύτερο όμνς 

μέρος της παραγωγής βαμβακονήματος εζάγεται σήμερα για 

να μετατραπεί σε κάποια άλλη χώρα σε προϊόντα. Νομί^ώ 

ότι υπάρχουν και εδώ σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις 

ώστε αντί εζαγωγών νημάτων να πραγματοποιούνται εζαγωγές 

ετοίμων βαμβακερών προϊόντων.



Θα αναφερθώ τώρα στην ανάπτυ&η της παραγωγής των 

προϊόντων αλουμινίου που συντελέστηκε στη χώρα μετά την
V

ίδρυση βιομηχανίας παραγωγής αλουμινίου από Ελληνικό βω

ξίτη. Τα προϊόντα αυτά είναι σχετικά περιορισμένα, πρό

κειται κυρίως για προφίλ αλουμινίου και καλώδια. Υπάρχει 

μια μεγάλη σετρά προϊόντος που μπορεί να παραχθούν στην 

Ελλάδα από ελληνικό αλουμίνιο.και οι δυνατότητες είναι■ 

πολύ μεγάλες.

Δεν θα αναφερθώ οτους λοιπούς κλάδους της βιομηχα

νίας που έχουν ανθίσει στην Ελλάδα, θα επιστημάνω μόνο ότι

η γεωγραφική θέση της Ελλάδας προβάλλει ως χώρος έγκατά-
<

στάσης για ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος—  0 Νόμος.

89/196 7 δίνει το πλαίσιο ε^ωχωρίων. (off shore) δρα

στηριοτήτων. 0 νόμος αυτός παρέχει βασικά πλεονεκτήματα 

στις εταιρίες που αναπτύσουν από την Ελλάδα δραστηριό

τητα εκτός Ελλάδος, το κυριοΥτερο τωχ» οποίων είναι το αφο

ρολόγητο στην Ελλάδα του εισοδήματος που αποκτούν από την 

εκτός Ελλάδα δραστηριότητά τους έστω και αν αυτά αναπτύσ

σονται και κατευθύνονται από την Ελλάδα. Βασική υποχρέωση
ν.

είναι η κάλυψη των δαπανών τους να γίνεται στην Ελλάδα 

με την εισαγωγή συναλλάγματος.

Η γεωγραφική θέση της χώρας μας καθιστά κατάλληλη

• Λ .



και μια άλλη δραστηριότητα που προσφέρει μεγάλες δυνατό

τητες επενδύσεων:τον τουρισμό.

Πράγματι στο ούύολο των αδήλων πόρων, το τουριστι

κό συνάλλαγμα αποτελεί ποσοστό 27,3%, καλύπτοντας έτσι

ποσοστό 22,8% του εμπορικού μας ελλείματος. Το 1985 επι-
« ^

σκύφτηκαν την Ελλάδα 7.039.428 τουρίστες (αύληση 16,8% 

σε σχέση*με το 1984), ενώ, σύμφωνα με προβλέψεις του EOT 

το 1986 αναμένεται να επισκευψθούν την χώρα μας 7.800.000 

τουρίστες. Το 1986 προβλέπεται ότι τα έσοδα από τον του

ρισμό θα φτάσουν τις 245 δισ.δρχ. (αύληση 24% περίπου σε 

σχέση με το 1985), παρόλη τη μείωση του τουρισμού από τις 

ΗIIA . '
4
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Η σημασία του τουρισμού τονίστηκε και με την οργα

νική ένταξη του EOT στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Στα πλαίσια του νόμου 1262/82 προβλέπεται η χρη

ματοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων που κατά μέσο όρο 

φτάνει τοσ. 25% της συνολικής επένδυσης.Από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδί>σεων διατέθηκαν τα 5 τελευταία χρόνια ^(συ

μπεριλαμβανομένου και του 1986) για έργα τουριστική^" υπο

δομής 19 δισ. δρχ.



Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ξανά ότι. η κυβέρ

νηση έχει θέσει σαν πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής πο

λιτικής της την προώθηση της επενδυτικής δραστηριότητας 

και την βελτίωση της ανταγωνιστηκότητας της ελληνικής 

οικονομίας. Η καθιέρωση διαφανών διαδικασιών και ο περιο

ρισμός των διοικητικών'ελέγχων-αποβλέπει στον εκσυγχρονι

σμό και την βελτίωση των μηχανισμών της αγοράς.

Ειδικώτερα η ανύφωση του τεχνολογικού επιπέδου του
' ί-Β.παραγωγικού δυναμικού της χωραί;, αξιοποίηση του ανθρώ- __

πινου δυναμικού και η κινητοποίηση τόσο του κρατικού 

όσο και του ιδιωτικού τομέα αποτελούν στόχους σύμφωνους 

με την οικονομική μας στρατηγική.

Μέσα στα πλαίσια αυτά η Ελληνική κυβέρνηση είναι 

αποφασισμένη να καταβάλει όλες τις Ιυνατές προσπάθειες 

για την εφαρμογή στη χώρα μας βιώσιμων επενδυτικών προγραμ

μάτων σε συνεργασία πάντα με τους επενδυτές τόσο τους 

'Ελληνες όσο και τους ξένους. Οι προσπάθειες αυτές θα 

αποδόσουν στον βαθμό που όλοι οι αναπτυξιακοί και παραγω

γικοί φορείς κινητοποιηθούν για να αξιοποίήσουν όλες τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο σημερινό οικονομικό πλαί

σιο. 'Ετσι θα επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της ανά-
ν.

πτύξης^της εξάλειψης των διαρθωτικώτ αδυναμιών που ût: κατα

στήσει την κοινωνία πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική.

13_.Μαιου 1986

Θεόδωρος Β. Καρατζάς


