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Εισαγωγή

Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Η Ελλάδα είναι μια χώρα στην Περιφέρεια της Ευρώπης με έντονες 

ανισότητες στην ανάπτυξη της, με υπερτροφικά κέντρα και υποανάπτυκτες 
περιφέρειες. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων, ο μισός πληθυσμός της οποίας ζει 
στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, την Θεσ/νίκη και περίπου άλλες τέσσερις 
μεγάλες επαρχιακές πόλεις. Από την άλλη τα 4/5 της συνολικής εκτάσεως της 
χώρας είναι ορεινά, ενώ από την συνολική της έκταση των 131.957 
τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου 25.000 τ.χ. είναι νησιά, κάπου 2000 

κατοικημένα και ακατοίκητα νησιά, εγκατεσπαρμένα στο Ιόνιο, το Αιγαίο, το 
Κρητικό και το Λιβυκό πέλαγος. Ακόμη η Ελλάδα είναι μια χώρα με εκτεταμένα 
σύνορα στεριάς και θάλασσας, που την χωρίζουν από κράτη που διατηρούν 
διαφορές μαζί της σε πολλούς τομείς.

Με τις ιδιομορφίες αυτές και τις εμφανείς στρεβλώσεις, προϊόν πολλές 
φορές ιστορικών γεγονότων, η περιφέρεια της χώρας, εμφάνιζε στο παρελθόν, 
αλλα εμφανίζει ακόμη και σήμερα ένα περιορισμένο βαθμό ανάπτυξης, αφού 
όλες οι δυνατότητες συγκεντρώνονται στα μεγάλα και υδροκέφαλα αστικά 
κέντρα. Η κατανάλωση και το εργατικό δυναμικό, οι εύκολες συγκοινωνίες, η 
υποδομή, η άνετη κοινωνική ζωή, τα νοσοκομεία, η ασφάλεια, όλα 
συγκεντρώνονται δυστυχώς, στο Κέντρο. Τόσο που ακόμη και η σοβαρή 
υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής, να μην αποτελεί παράγοντα που 
αποθαρρύνει την εγκατάσταση σ’ αυτό.

Αλλά το κέντρο όχι μόνο είναι ελκυστικό αλλά και παρέχει τις καλύτερες 
οικονομικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας επιχειρήσεως. Η κατάσταση 
αυτή θα μπορούσε να ανατραπεί αν εκτός από τα δημόσια έργα και την 
δημιουργία υποδομής δοθούν οικονομικά κίνητρα που μειώνουν το κόστος της 
επένδυσης και αυξάνουν την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.

Ο τελευταίος αναπτυξιακός νόμος 2234/94 επιφέρει βελτιώσεις και 
αλλαγές στο υπάρχον σύστημα. Το μεγαλύτερο του προσόν είναι ότι αποκλίνει 
από μια καθιερωμένη πλέον τακτική να καταργείται εξ ολοκλήρου ένας νόμος
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που καθιερώνει ένα γνωστό θεσμό (κίνητρα, προστασία του καταναλωτή κλπ), 
και να δημιουργείται ένας καινούργιος που πολλές φορές είναι αντιγραφή του 
προηγούμενου, αν όχι στην διατύπωση τουλάχιστον στο ουσιαστικό 
περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτό χάνεται η νομοθετική συνέχεια και οι 
ενδιαφερόμενοι ζουν συνεχώς σε μια αβεβαιότητα για το καθεστώς που ισχύει 
και τις διαφορές του από τον προηγούμενο.

Αντίθετα ο Ν. 2234/94 διατηρεί τον Ν. 1892/90 και το θεσμικό του πλαίσιο 

και προβαίνει σε τροποποιήσεις λεπτομερειακές ή σε καθιέρωση νέων θεσμών.

Αντικειμενικοί Στόχοι της Ερευνας

Τα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η 
Ελληνική Οικονομία όπως ανεργία, χαμηλή παραγωγικότητα, και 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τα ανοίγματα στο Ισοζύγιο πληρωμών 
κλπ δεν είναι παρά η ορατή κορυφή του παγόβουνου.

Κάτω από αυτά υπάρχει το μέγιστο πρόβλημα που είναι η ανεπάρκεια - 
ποσοτική και ποιοτική- των παραγωγικών επενδύσεων. Η «επενδυτική άπνοια» 
αποτελεί το κυρίαρχο και πλέον δυσεπίλυτο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας 
από την μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Χρονικά δηλαδή η υποτονικότητα 
άρχισε στην δεκαετία του 1970 και συνεχίζεται στην δεκαετία 80-90.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1985 οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην 
μεταποίηση βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα του 1974. Από την 
άλλη πλευρά οι δημόσιες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό 
παρουσιάζουν μια ανοδική τάση, η οποία όμως δεν φαίνεται ικανή να 
αναστρέψει σε σημαντικό βαθμό την πτωτική τάση σ’ αυτή την κατηγορία.

Η επενδυτική ανάκαμψη θα οδηγήσει σε ανάκαμψη και των άλλων 
προβλημάτων. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ της επενδυτικής ανάκαμψης 
δηλαδή της πραγματοποίησης επενδύσεων με την καταπολέμηση της ανεργίας, 
την αύξηση της παραγωγικότητας, την επίλυση των άλλων προβλημάτων είναι 

άμεσα σημαντική. Συμβάλλει ουσιαστικά δηλαδή στην αναδιάρθρωση, 
αναθέρμανση της οικονομίας.
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Ο όρος επένδυση αναφέρεται στην δέσμευση οικονομικών πόρων 
(αγοραστικής δύναμης - χρημάτων) που γίνεται με σκοπό όπως η επιχείρηση ή 
ο επενδυτής γενικότερα αποκομίσει μελλοντικά χρηματικά οφέλη που 
αναμένεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά ή εφάπαξ ύστερα από κάποιο 
χρονικό διάστημα. Οι επενδύσεις ανάλογα με τον φορέα που τις πραγματοποιεί 
διακρίνονται σε δημόσιες και ιδιωτικές.

Η πραγματοποίηση της επένδυσης, ανεξάρτητα ποιος είναι ο φορέας της 
θεωρείται σκόπιμη από οικονομικής άποψης όταν τα οφέλη που προέρχονται 
από αυτή είναι μεγαλύτερα από την θυσία -το κόστος που απαιτεί η εκτέλεσή 
της. Στην παρακάτω μελέτη επιχειρείται η εξέταση εννοιών μεθοδολογίας και 
αποτελέσματος από την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου από την επιχείρηση, βασιζόμενες όμως στους αναπτυξιακούς νόμους 
που κατά περιόδους εφαμόστηκαν, με ιδιαίτερη έμφαση στους τελευταίους 
1892/90 και 2234/94.

Επιχειρείται μια πρακτική προσέγγιση των επενδύσεων μέσα στα πλαίσια 
της ελληνικής πραγματικότητας, η οποία αντικατοπτρίζεται στους νόμους για την 
παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της 
χώρας.

Συγκεκριμένα εξετάζεται πως τα διάφορα κίνητρα όπως είναι η 
επιχορήγηση των επενδύσεων, η επιδότηση του επιτοκίου, οι αυξημένες 
αποσβέσεις, οι αφορολόγητες εκπτώσεις που προσφέρουν οι τελευταίοι 
αναπτυξιακοί νόμοι επηρεάζουν την εκροή και τις εισροές της επένδυσης και 
συνεπώς την αποδοτικότητα της επένδυσης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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1.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 1996
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1987 1988* 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
ΑΚΑΘ. ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (μεταβολές 

όγκου)
-0,5 4,5 3,8 0,0 3,1 0,4 -ι,ο 1,5 2,0 2,6

1. Γεωργία -5,2 6,5 1,0 -15,3 17,4 -2,9 -1,4 5,9 -4,0 1,0

2. Βιομηχανία -0,8 6,0 3,1 -0,1 -0,9 2,2 -2,5 0,1 0,5 2,8

α. Μεταλλεία - ορυχεία 1,2 12,3 3,4 -2,0 -3,8 -2,2 -2,9 0,0 -0,4 -0,5

β. Μεταποίηση -2,5 4,5 2,2 -2,5 -0,9 -1,5 -4,3 1,2 1,3 1,3

γ. Ενέργεια κλπ 5,7 6,5 4,7 -2,5 8,5 4,4 3,3 5,9 1,0 0,8

δ. Κατασκευές 0,0 8,9 4,4 5,6 -3,4 -3,6 -1,3 -4,0 -1,2 7,0

3. Υπηρεσίες 0,8 3,9 4,8 1,8 2,7 2,4 0,6 -0,6 3,9 3,1
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολές όγκου)

1. Κατασκευές -5,0
.

0,0 4,2 7,3 -7,8 -5,9 -5,1 -3,0 ,1 11,6

2. Εξοπλισμός -5,2 8,4 18,2 14,5 -4,9 6,8 1,1 6,3 11,5 7,4

3. ΣΥΝΟΛΟ -5,1 8,9 7,1 5,0 4,8 -1,4 -2,8 0,5 5,8 9,9
α. Ιδιωτικές 3,8 11,3 7,0 8,7 2,7 -3,3 -3,7 0,6 5,3 8,3

Ιδιωτικές επιχειρηματικές 4,0 16,2 15,6 11,5 18,3 2,3 -3,9 5,2 9,7 6,4

β. Δημόσιες -21,7 2,9 7,2 -8,3 13,8 5,8 0,4 0,2 -7,4 14,9

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,2 4,0 5,9 2,3 2,1 1,4 0,2 1,4 1,4 2,1
Ιδιωτική 1,2 3,6 6,0 2,6 2,8 1,8 0,1 1,5 1,6 2,2

Δημόσια 0,7 5,8 5,4 0,6 -1,5 -0,8 0,7 1,1 0,6 1,7
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ Α.Ε.Π.

α. Σε τρέχουσες τιμές

Σε δραχμές 913.532 1.079.809 1.293.482 1.581.935 1.809.557 2.033.465 2.282.104 2.533.418 2.826.167

% έναντι προηγουμ έτους 18,2 19,8 22,3 14,4 12,4 12,2 11,0 11,6
Σε δολλάρια ΗΠΑ 6.440 6.448 8.160 8.679 9.489 8.870 9.407 10.936 11.741

β. Σε τιμές και ισοτιμίες 1988

Σε δραχμές 916.497 949.043 940.606 956.82
5

954.88
5

940.09
4

951.42
9

966.33
4

990.41
3

% έναντι προηγουμ έτους 3,6 -0,9 1,7 -0,2 -1,6 1,2 1,6 2,5

Σε δολλάρια ΗΠΑ 6.461 6.690 6.630 6.745 6.731 6.627 6.707 6.812 6.098

ΚΑΤΑ ΚΕΦ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (δρχ)

825.277 991.179 1.196.829 1.432.197 1.662.262 1.918.998 2.163.745 2.316.975 2.537.062

ΑΚΑΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 
(ΔΙΣ.ΔΟΛ. ΗΠΑ)

64,6 67,1 82,9 89,0 97,9 92,1 97,9 114,3 122,9

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Προσφορά χρήματος (M3) 24,6 23,2 24,2 15,3 12,3 14,4 15,0 8,8 10,3 7,8
Καταθέσεις όψεως 23,5 10,8 24,4 42,6 15,7 14,5 27,5 55,4 16,2 13,0

Καταθέσεις ταμιευτηρίου και 
προθεσμίας

25,8 24,5 23,2 12,1 8,8 8,8 7,6 22,3 14,9 11,7

Καταθέσεις ιδιωτών

(σύνολο)
25,8 23,8 23,2 13,4 9,2 9,2 8,8 24,6 15,0 11,8*

Πιστώσεις ιδιωτικού τομέα 9,8 15,2 20,7 16,5 16,4 17,1 11,5 13,8 22,0 20,9**
.

Σταθμισμένη συναλ. Ισοτιμία -11,0 -7,0 -7,1 -9,1 -11,2 -8,3 -9,2 -7,1 -3,5 -1,8



δραχμής (μέσα επίπεδα)
ΤΙΜΕΣ

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Τιμές χονδρικής πωλήσεως 9,2 10,1 13,4 15,9 16,7 11,3 11,9 8,7 7,8 6,4***

Τιμές καταναλωτή 16,4 13,5 13,7 20,4 19,5 15,8 14,4 10,9 9,3 8,5

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ισοζύγιο τρεχ συναλλαγών 
(δισ $ ΗΠΑ)

-1,2 -1,0 -2,6 -3,6 -1,5 -2,1 -0,7 -ο,ι -2,8 -4,2

Εμπορικό ισοζύγιο (δισ $ 

ΗΠΑ)

-6,9 -7,6 -9,1 -12,3 -12,3 -13,9 -12,6 -17,1 -17,8 20,9**

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 
(δισ $ ΗΠΑ)

3,4 4,6 4,2 4,3 6,0 5,6 8,7 15,4 15,7 18,0

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ποσοστό ανεργίας 7,4 7,7 7,5 7,0 7,7 8,7 9,7 9,6 10,0 9,8

Ωριαίες αμοιβές στη Μεταποίηση 9,6 18,4 20,5 19,4 16,7 13,7 10,5 13,1 13,2 10,4

Κόστος εργ ανά μον 
προϊόντος (ονομαστικά)

10,5 19,5 18,2 20,9 10,5 9,4 7,3 8,6 11,0 10,0

* Νοέμβριος ** Αύγουστος *** Εκτιμήσεις

1.2. Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Οικονομίας

Συνεχίστηκε και το 1996 η αύξηση σε σταθερές τιμές της ακαθάριστης 
δαπάνης της οικονομίας (1996: +3,6%, 1995: +3,0%).

Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν τόσο η κατανάλωση όσο και οι επενδύσεις 
ιδίως οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κατοικίες.

Το ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε σταθερές τιμές εκτιμάται ότι 
αυξήθηκε κατά 2,6% (έναντι 2,0% του 1995) ποσοστό που είναι ανώτερο, μετά 
από αρκετά χρόνια του μέσου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης (1,4%).

Στην αύξηση αυτή συνέβαλε το προϊόν του πρωτογενούς και του 
δευτερογενούς τομέα, ενώ καθοριστική λόγω του μεγέθους του τομέα ήταν η 
αύξηση, αν και βραδύτερη του προϊόντος του τομέα των υπηρεσιών.

Η αύξηση της απασχόλησης (1,2%) με ρυθμό ταχύτερο από την αύξηση 
του εργατικού δυναμικού (0,9%) οδήγησε σε ελαφριά μείωση του ποσοστού 
ανεργίας, από 10% το 1995 σε 9,8% το 1996.

6



Για το σύνολο της οικονομίας εκτιμάται ότι οι ονομαστικές αποδοχές των 
εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 13-13,5% το 1996 ενώ η αύξηση του κόστους 
εργασίας διατηρήθηκε περίπου στα επίπεδα του 1995 (10%). Η ταχύτερη 
συγκριτικά με τον πληθωρισμό αύξηση των ονομαστικών αποδοχών του 1996 
οδήγησε σε σημαντική αύξησή τους σε πραγματικούς όρους.

Η επιτάχυνση του πληρωθισμού κατά το πρώτο τετράμηνο του 1996 
ακολούθησε σταδιακή επιβράδυνση, μέχρι το τέλος του έτους με αποτέλεσμα ο 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή να αυξηθεί κατά 7,5% μεταξύ Δεκεμβρίου 1996 και 
Δεκεμβρίου 1995 (έναντι στόχου 4,5%).

Από την μικρή μείωση του ρυθμού του πληθωρισμού, λόγω των 
υπερβάσεων της εισοδηματικής πολιτικής, γίνεται πλέον φανερή η ανάγκη 
μέτρων διαρθρωτικής προσαρμογής για την βελτίωση παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Συνεχίστηκε για δεύτερο συνεχές έτος η σημαντική διεύρυνση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 1996. Στην εξέλιξη αυτή 
συνέβαλε η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος (λόγω αύξησης των εισαγωγών 
και στασιμότητας των εξαγωγών) και η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου 
των αδήλων συναλλαγών. Η διεύρυνση του ελλείματος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών υπερκαλύφθηκε από τη μεγάλη αύξηση της καθαρής 
εισροής κεφαλαίων με αποτέλεσμα την παραπέρα αύξηση συν/κών διαθεσίμων.

Οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου ξεπέρασαν προβλέψεις κατά 295 δις 
δρχ. λόγω της υστέρησης εσόδων και των αυξημένων συγκριτικά με τις 
προβλέψεις πληρωμών για τόκους και έφτασαν το 9% του ακαθαρίστου 
προϊόντος της χώρας από 10,5% το 1995. Μαζί με τα χρεολύσια του Δημοσίου 
Χρέους το έλλειμμα αναλογεί σε ποσοστό 22% του ΑΕ της Χώρας.

Μετά την επιτάχυνση στους πρώτους μήνες του 1996, η αύξηση της 
προσφοράς χρήματος κινήθηκε μέσα στα όρια του στόχου 6-9%. Κοντά στην 
αρχική πρόβλεψη κινήθηκε και η συνολική πιστωτική επέκταση το 1996.

Η αύξηση όμως των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα κινήθηκε σε 
υψηλά επίπεδα το 1996 (Αύγουστος ‘96: +21%). Ιδιαιτέρως μεγάλη αύξηση των 

δανείων σε συνάλλαγμα που έφτασαν πλέον να καλύπτουν ποσοστό 23% της 
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα. Η ισοτιμία της δρχ. ως προς το ECU
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διατηρήθηκε μεν περίπου σταθερή ως προς το ECU έναντι του Γερμανικού 
μάρκου και του ιαπωνικού γιεν όμως η δραχμή ανατιμήθηκε.

Η επενδυτική ζήτηση, παρατηρείται ότι συνεχίστηκε και κατά το 1996 η 

θετική εξέλιξη. Οι ακαθάριστες επενδύσεις Παγίου κεφαλαίου (σε σταθερές 
τιμές) αυξήθηκαν κατά 9,9% το 1996 έναντι 5,8% του 1995. Ειδικότερα οι 
ιδιωτικές επενδύσεις αυξήθηκαν το 1996 κατά 8,3% έναντι 5,3% το 1995. Η 
ταχύτερη αύξηση του 1996 προήλθε από την σημαντική αύξηση των 
επενδύσεων σε κατοικίες 12,9% (έναντι μείωσης 3,5% του 1995) οι οποίες 
φαίνεται να ανακάμπτουν μετά από πολυετή περίοδο αρνητικών εξελίξεων.

Αν και χαμηλότερες του 1995 οι επιχειρηματικές επενδύσεις εκτιμάται ότι 
σημείωσαν αξιόλογη αύξηση 6,4% το 1996 έναντι 9,7% το 1995 και 5,2% του 

1994.
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μεταβολές σε ποσοστά % μέσων επιπέδων ετών ή περιόδων

Δείκτες δραστηριότητας Μεταβολές μεταξύ περιόδων
1993 1994 1995 1996 93/92 94/93 95/94 96/95

1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Βιομηχανική παραγωγή:
1. Μεταποίηση: -3,2 1,1 2,2 1* Ιαν-Οκτ -3,2 1,1 2,0 0,7
- Ορυχεία, Μεταλλεία -6,3 -1,3 -3,4 Ιαν-Οκτ -6,5 -ι,ο -2,5 1,2
- Ηλεκτρισμός, φωταέριο 2,5 5,1 5,2 Ιαν - Οκτ 2,5 4,9 3,4 2,7
Αξία λιανικών πωλήσεων 7,7 11,4 6,3 Ιαν - Οκτ 7,7 13,1 5,5 11,5
Ογκος λιανικών πωλήσεων -5,9 0,4 -2,7 Ιαν - Οκτ -6,3 1,9 -3,7 1,7
Ογκος αδειών οικοδομών -2,5 -7,6 -3,9 Ιαν - Οκτ -1,4 -12,7 1,1 22,0
2. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Αμοιβές σε πραγματικούς 
όρους:
Βιομηχανικό ωρομίσθιο -3,4 2,0 3,5 1,9 Ιαν-Ιούν -5,3 2,0 3,3 0,6
Αμοιβή μέσου μισθωτού 
(αστικός τομέας)

1,5 1,5 2,2 3,5

Βιομηχανική απασχόληση -6,0 -3,0 0,1 0,9 Ιαν - Ιουν -6,0 4,3 -0,6 0,9
Ποσοστό ανεργίας 9,7 9,6 10 9,8
3. ΤΙΜΕΣ
Καταναλωτή 14,4 10,9 9,3 8,5 Ιαν - Δεκ 14,4 10,9 9,3 8,5
Χονδρικής πώλησης 11,9 8,7 7,8 Ιαν

Νοεμ
12,2 8,5 7,9 6,4

Οικοδομικών υλικών 13,2 7,2 7,4 7,7 Ιαν-Δεκ. 13,2 7,2 7,4 7,7
4. ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Τρεχουσών συναλλαγών -7,16 -127 -2.851 -4200 Ιαν - Αυγ -2,81 -281 -2147 -3619
Εμπορικό χωρίς καύσιμα -11192 -12200 -15400 -15800 Ιαν - Αυγ. -7979 -10065 -10540

Καυσίμων -1389 -1337 -1700 -2000 Ιαν - Αυγ -891 -1150 -1278

Αδήλων συναλλαγών χωρίς 
ΕΕ

7780 9089 9300 8500 Ιαν - Αυγ 5377 6301 5699

Εισπράξεις από ΕΕ 4085 4307 5000 5100 Ιαν - Αυγ 3212 2767 2500

Χρεολύσια ιδιωτικού τομέα 379 647 1687 Ιαν - Αυγ 373 813 2576

5. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ιδιωτών 863 2571 1955 Ιαν - Νοεμ -1 1376 738 422

Δημοσίων επιχ και οργαν 73 92 15 Ιαν - Νοεμ 70 15,0 48 91

6. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Πιστώσεις προς:
Τον ιδιωτικό τομέα 673 827 1503 814(1)

τον δημόσιό τομέα (δ) 213 -86 230 -371(2)

Επιτόκιο βραχυπρόθεσμων 
χορηγήσεων

28,4 26,4 21,1 20

Στην θετική εξέλιξη των ιδιωτικών επενδύσεων το 1996 συνέβαλε η 

ουσιώδης μείωση των ονομαστικών και πραγματικών επιτοκίων καθώς και το 
ευνοϊκό κλίμα που διαμορφώθηκε από τις προσδοκίες για αύξηση 
επιχειρηματικών κερδών.
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

(Ετήσιες μεταβολές σε ποσοστά % σταθερές τιμές)

Συνολική δαπάνη Κατανάλωση Πάγιες επενδύσεις
Σύνολο Δημόσιο Ιδιωτική Δημόσια Ιδιωτική Δημόσιες Σύνολο Ιδιωτικές

κατοικίες

Εκτός
κατοικιών

Ετη

1981 1,9 5,2 -0,1 6,8 2,0 0,1 -9,9 -22,7 -2,0

1982 3,0 3,4 2,4 2,3 3,9 6,9 -5,0 -5,8 -4,7

1983 0,6 5,3 -0,8 2,7 0,3 13,4 -7,1 4,6 -12,8

1984 -ο,ι 4,9 -0,4 3,0 1,7 10,1 -13,3 -19,7 -9,5

1985 5,7 5,0 3,7 3,2 3,9 10,0 2,3 -0,5 3,7

1986 -ο,ι -5,7 0,4 -0,8 0,7 -18,3 1,7 14,6 -4,6

1987 0,4 -6,1 1,0 0,9 1,2 -21,8 3,8 3,4 4,0

1988 4,4 4,3 4,4 5,7 3,6 3,0 11,2 2,9 16,2

1989 5,3 5,2 6,1 5,4 6,0 7,2 7,0 -1,8 15,6

1990 2,9 -2,9 4,4 0,6 2,6 -8,3 8,7 5,5 11,5

1991 3,7 6,7 -0,7 -1,5 2,8 13,8 2,7 -16,0 18,3

1992 0,3 -0,6 0,5 -0,8 1,8 5,8 -3,3 -12,2 2,3
1993 -0,7 0,5 -0,3 0,7 ο,ι 0,4 -3,7 -3,4 -3,9

1994 1,2 0,9 1,3 1,1 1,5 0,2 0,6 -7,6 5,2

1995 3,0 2,3 2,2 0,6 1,6 7,4 5,3 -3,5 9,7

1996 3,6 5,0 3,2 1,7 2,2 14,9 8,3 12,9 6,4
Πηγή:
* από ι

ΕΣΥΕ, ΥΠΕΘΟ
γο 1988 νέο σύστημα Εθνικών Λογαριασμών

Συνεχίστηκε το 1996 για τρίτο συνεχές έτος και με ταχύτερο ρυθμό η 
άνοδος του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αυξήθηκε το 1996 κατά 2,6% έναντι αύξηση 
2% του 1995 και 1,5% του 1994 και για πρώτη φορά υπερέβει τον μισό ρυθμό 
αύξησης των Χωρών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (1996: 1,4%).
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Από πλευράς δαπάνης στην αύξηση αυτή συνέβαλαν τόσο οι επενδύσεις 
όσο και η κατανάλωση.

Ειδικότερα το προϊόν του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας εκτιμάται ότι 
αυξήθηκε κατά 1% το 1996 έναντι μείωσης 4% του 1995.

Από τα επιμέρους προϊόντα αύξηση σημείωσε η παραγωγή λαδιού, 
εσπεριδοειδών και καπνού, ενώ μειωμένη ήταν η παραγωγή δημητριακών, 
πατάτας και ζαχαρότευτλων. Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης διαφορετική ήταν η εξέλιξη του αγροτικού εισοδήματος το οποίο 
μειώθηκε κατά 2,1% το 1996 έναντι σημαντικών αυξήσεων στις άλλες νότιες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Σημαντική αύξηση 2,8% εκτιμάται για το προϊόν του βιομηχανικού τομέα 

το 1996 έναντι στασιμότητας την προηγούμενη διετία (1995: +0,5%, 1994: 
+0,1%). Στην αύξηση αυτή συνέβαλε ο κλάδος των κατασκευών. Η αύξηση του 
προϊόντος της μεταποίησης διαμορφώθηκε στα ίδια με το 1995 επίπεδα (1,3%).

Αναφορικά με την δραστηριότητα των επιμέρους βιομηχανικών κλάδων 
σημειώνονται τα εξής:
Από την εξέλιξη του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής στο ΙΟμηνο Ιανουάριου - 
Οκτωβρίου 1996 προκύπτει ότι η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε με μέσο 
δωδεκάμηνο ρυθμό 0,7% έναντι αντίστοιχης αύξησης 2,0% του 1995. Η κάμψη 
του ρυθμού αύξησης προήλθε από τους κλάδους ειδών διατροφής - ποτών - 

καπνού (1996: -1,6%, 1995: +6,7%) ειδών ενδυμασίας (-10,4% έναντι -9,8%), 
ξύλου και φελλού (-0,3% έναντι +15,1%), βασικών μεταλλουργικών προϊόντων (- 
4,4% έναντι +6,1%) κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο (-4,4% έναντι 
5,1%) χημικών προϊόντων (6,8% έναντι 11,2%) και μηχανών και συσκευών πλην 
ηλεκτρικών (+3,1% έναντι 21,1%).

Στον τομέα των υπηεσιών ο ρυθμός αύξησης του επιβραδύνθηκε το 
1996. Το ΑΕΠ του τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 3,1% το 1996 έναντι 
αύξησης 4% το 1995.

Η κάμψη αυτή οφείλεται στην βραδύτερη αύξηση του προϊόντος του 
κλάδου «Μεταφορές Επικοινωνίες» (1996: 5,0%, 1995: 7,6%) του κλάδου 
«Υγεία, Εκπαίδευση» (1996: 1,5%, 1995: 2,7%) και του κλάδου διάφορες 
υπηρεσίες (1996: 1,0%, 1995: 7,8%). Αντίθετα ταχύτερη συγκριτικά με το 1995
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ήταν η αύξηση του ττροϊοντος στους κλάδους «Εμπόριο - Τράπεζες - 
Ασφάλειες» (1996: 4%, 1995: 3,8%) «Κατοικίες» (1996: 4%, 1995:3,3%) και 
Δημόσια διοίκηση Ασφάλεια» (1996: 2%, 1995: -3%).

Η μείωση του ρυθμού αύξησης του προϊόντος του κλάδου «Διάφορες 
υπηρεσίες» οφέιλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη κάμψη του Τουρισμού ενώ 
αυξητικός παράγοντας του κλάδου «Μεταφορές - Επικοινωνίες» εκτιμάται ότι 
ήταν τα αυξημένα έσοδα του ΟΤΕ το 1996.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(Ετήσιες μεταβολές σε ποσοστά % σταθερές τιμές)
ΑΕΠ Γ εωργία Κατασκευέ

ς
Υπηρεσίες

Ετη ΕΕ Ελλάς Μεταποίηση Ορυχεία Ενέργεια

1981 0,1 0,2 -1,6 -0,3 -0,3 3,1 -8,3 1,7
1982 0,9 0,6 2,4 -2,2 5,0 3,3 -7,9 1,8
1983 1,7 0,4 -8,9 -1,7 6,8 3,8 3,3 3,0

1984 2,3 2,9 7,0 1,2 12,1 5,6 -4,9 2,9

1985 2,5 3,4 1,9 3,5 1,8 6,3 2,9 3,6

1986 2,9 1,7 2,5 -ο,ι 0,4 2,6 4,5 1,9
1987 2,9 -0,5 -5,3 -2,4 0,8 6,1 ο,ο 0,8

1988 4,2 4,9 6,6 4,5 12,4 6,2 8,5 3,8

1989 3,5 3,7 1,0 2,2 3,4 4,7 4,4 4,8

1990 2,9 -ι,ο -15,3 -2,5 -2,0 -2,5 5,6 1,8
1991 1,5 3,2 17,4 -0,9 -3,8 8,5 -3,4 2,7
1992 0,9 0,8 -2,9 -1,5 2,2 4,4 -3,6 2,4
1993 -0,5 -ι,ο -1,4 -4,3 -2,9 3,3 -1,3 0,6
1994 2,8 1,5 5,9 1,2 ο,ο 5,9 -4,0 -0,6
1995 2,4 2,0 -4,0 1,3 -0,4 1,0 -1,2 3,9
1996 1,6 2,6 1,0 1,3 -0,5 0,8 7,0 3,1
* Τιμές συντελεστών παραγωγής
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1.3. Αντίκτυποι - Επίδραση της Ε.Ε.

Η δεκαετία του 1980 υπήρξε μια ιδιαίτερα αρνητική περίοδος για την 
ελληνική οικονομία. Η κύρια εκδήλωση της κρίσης ήταν η κατάρρευση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας. Το ετήσιο ποσοστό μεγέθυνσης του ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές ήταν μεταξύ 1954 και 1974 περίπου 7% κατά μέσο όρο. Μεταξύ 
του 1975 και 1979 έπεσε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στο 5%. Μεταξύ 1980 

και 1989 το μέσο ετήσιο ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης κατέρρευσε στο 1.5%.
Ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, στην 

δεκαετία του 1980 η οικονομία δεν μπόρεσε, παρά την διόγκωση του δημοσίου 
τομέα, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Ετσι το ποσοστό ανεργίας 
ανέβηκε από 2% το 1979 στο 8% το 1984. Το 1987 το ποσοστό ανεργίας 

έφτασε το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, και από τότε τον υπερβαίνει και 
πλησιάζει προς τον μέσο όρο των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) που 
είναι υψηλότερος.

Εξετάζοντας τα κυριότερα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής 
οικονομίας σε σύγκριση με τον μέσο όρο για το σύνολο των κρατών μελών της 
Ε.Ε. διαπιστώνει κανείς σημαντικές αποκλίσεις της χώρας μας από τον 

Κοινοτικό μέσο όρο.
Συγκεκριμένα βάσει των στοιχείων του ΟΟΣΑ, η ανάπτυξη της οικονομίας 

μας, όπως αντικατοπτρίζεται στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, υστερεί της 
αντίστοιχης ανάπτυξης των κρατών μελών της Ε.Ε. κατά το μεγαλύτερο 
διάστημα της περιόδου 1989-1997. Ο ρυθμός αύξησης του εθνικού εισοδήματος 
στην Ελλάδα ήταν ανώτερος από τον κοινοτικό μέσο όρο κατά το 1989 (αύξηση 
3,8% έναντι 3,5% στην Ε.Ε.), το 1991 (3,1% έναντι 1,6%) και το 1996 (2,2% 
έναντι 1,6%) σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ευρωπαϊκή οικονομία μπήκε σε μια 
περίοδο επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, με κορύφωση την 

ύφεση του 1993.

13



ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Αύξηση του ΑΕΠ 

(%)

Ελλάδα 3,8 0,0 3,1 0,4 -1,0 1,5 2,0 2,2 2,5

Ε.Ε. 3,5 3,0 1,5 1,5 0,9 2,9 2,5 1,6 2,4

Ανεργία (%) Ελλάδα 7,5 7,0 7,7 8,7 9,7 9,6 10,0 10,1 10,3

Ε.Ε. 8,5 7,9 8,5 9,6 11,1 11,6 11,2 11,4 11,3

Πληθωρισμός (%) Ελλάδα 13,6 19,9 19,7 15,0 13,7 10,8 9,3 8,6 7,2

Ε.Ε. 4,9 4,8 5,5 4,6 4,0 3,3 3,0 2,6 2,1

Ισοζ. Τρεχ. Συναλ 
(ως % ΑΕΠ)

Ελλάδα -3,8 -4,3 -1,7 -2,2 -0,8 -0,1 -2,5 -3,5 -3,5

πλεόνασμα Ε.Ε. -0,2 -0,4 -ι,ο 10,9 -0,2 -0,3 -0,7 -1,0 -1,3

Ελλειμα γεν κυ

βέρνησης

Ελλάδα 14,4 16,1 11,5 12,3 14,2 12,1 9,1 8,2 5,7

(ως % ΑΕΠ) Ε.Ε. 2,5 3,8 4,4 5,2 6,5 5,7 5,2 4,6 3,3

Διαρθρωτικά

ελλείμματα

Ελλάδα 15,3 16,2 12,0 12,4 13,2 11,0 8,0 7,1 4,8

(ως % ΑΕΠ) Ε.Ε. 3,6 5,0 5,0 5,2 5,1 4,8 4,5 3,6 2,5

Πρωτογενή

ελλείμματα

Ελλάδα 6,8 6,0 2,1 0,6 1,4 -2,1 -3,8 -3,6 -5,1

(ως % ΑΕΠ) 

πλεόνασμα

Ε.Ε. -1,2 -0,1 0,5 0,8 1,8 1,1 0,4 -0,2 -1,2

Δημόσιο χρέος 

(ως % ΑΕΠ)

Ελλάδα 66,6 81,6 83,1 99,1 111,7 110,4 111,5 109,4 107,3

Ε.Ε. 54,2 55,2 56,0 60,4 66,2 68,2 71,2 73,5 73,7

Μακροχρόνια Γ ερμανία 7,1 8,7 8,5 7,9 6,5 6,9 6,8 6,5 6,4

επιτόκια Ιταλία 9,2 13,5 13,1 13,7 11,3 10,6 11,8 10,2 9,9

Πηγή: OECD, December 1996, Eurostar
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Από 3,5% το 1989, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Ε.Ε. άρχισε να μειώνεται 
σταδιακά στο 3% το 1990, στο 1,6% το 1991 στο 1% το 1992 και στο -0,5% το 
1993. Με την εξαίρεση του 1991 αντίστοιχη επιβράδυνση υπήρξε και στην 

Ελλάδα.
Μετά το 1994 ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση ανέκαμψε 

εντυπωσιακά. Φυσικό ήταν να αρχίσει να ανακάμπτει και η Ελληνική Οικονομία, 
που εξαρτάται στενά από τις Διεθνείς εξελίξεις. Ωστόσο, σε αντίθεση με την 
Ευρωπαϊκή ανάκαμψη η ελληνική ανάκαμψη υπήρξε αναιμική και μη 

ισορροπημένη.

1.4. Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ενωση

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία έχει κάνει ουσιαστικές 
προόδους στην μείωση Δημοσιονομικών ελλειμμάτων, στην αποκλιμάκωση του 
πληθωρισμού και στην σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 
Επιπλέον, η δυνατή και υγιής διεύρυνση τόσο των Δημοσίων όσο και των 
ιδιωτικών επενδύσεων έχει αρχίσει να χτίζει τα θεμέλια μιας σταθερής 
ανάπτυξης. Η ισορροπημένη και γρήγορη οικονομική ανάπτυξη ωστόσο θα 
εξαρτηθεί από το βαθμό που οι πληθωριστικές πιέσεις κρατηθούν υπό έλεγχο 
ώστε η ανταγωνιστικότητα και η συναλλαγματική πολιτική να μην τίθεται σε 
κίνδυνο. Η σταθερότητα στην δραχμή και η εμπιστοσύνη σε αυτή θα εξαρτηθεί 
από τις δομικές αναδιαθρώσεις που θα σκοπεύουν στην βελτίωση της 
παραγωγικότητας, στην διατήρηση των αυξήσεων των μισθών υπό έλεγχο και 
στην συνέχιση της αναπροσαρμογής των δημοσιονομικών μεγεθών.

Ο δημόσιος τομέας χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή -τακτοποίηση μέσω 
της επιτάχυνσης της διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων και με την 
ανασυγκρότηση των δημοσίων επιχειρήσεων οι οποίες διαφορετικά θα 
συνεχίσουν να επιβαρύνουν το ήδη μεγάλο χρέος.

Οσον αφορά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, η ανάκαμψη της οικονομίας 
αυξήθηκε άρχισε να επιταχύνεται το 1994. Το ΑΕΠ ότι το 1996 ο ρυθμός 

αύξησης ανήλθε σε 2,3%. Ενώ οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί σε πραγματικούς
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όρους η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών στο ΑΕΠ παραμένει αρνητική 
εξαιτίας του πολύ μεγαλύτερου μεριδίου εισαγωγών στον εμπορικό τομέα.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη ήταν οι ιδιωτικές 
επενδύσεις οι οποίες αυξήθηκαν το 1996 κατά 8,3%. Η αύξηση των δημοσίων 
επενδύσεων πρέπει να ανήλθε το 1996 στο 15% εξαιτίας της πραγματοποίησης 
μεγάλων δημοσίων έργων, τα οποία όμως καθυστέρησαν τα τελευταία χρόνια.

Το μέγεθος των επενδύσεων του δημοσίου τομέα είναι πολύ μικρότερο 
σε σχέση με τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα το οποίο εκτιμάται ότι αποτελεί 
το 75% των συνολικών κεφαλαίων που ξοδεύονται για την οικονομία.

Αυτές οι τάσεις στα μακροοικονομικά μεγέθη προβλέπεται να 
συνεχιστούν και το 1997.
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού, ο οποίος ήταν σταθερά 
άνω του 20% το 1990, αποκλιμακώθηκε το 1994 στο 10,9%, το 1995 σε 9,3% 
και το 1996 στο 8,5% ή στο 7,5% στο τέλος του έτους 1996. Το 1995 

σημειώθηκε για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια μονοψήφιος πληθωρισμός. 
Παρόλα αυτά παραμένει διπλάσιος από τον μέσο κοινοτικό.
Επίσης η Σταθερή νομισματική πολιτική πίεσε τα πραγματικά επιτόκια προς τα 
κάτω. Μολονότι τα πραγματικά βραχυχρόνια δανειστικά επιτόκια των εμπορικών 
τραπεζών παραμένουν υψηλά, περίπου άνω του 12% οι αποδόσεις των 
τριμηνιαίων κρατικών τίτλων έχουν μειωθεί από 25% το Μάιο του 1994 στο 
10,5% στα τέλη του 1996. Η βαθμιαία μείωση των επιτοκίων έχει ήδη μια θετική 
επίδραση, στον προϋπολογισμό, καθώς επίσης και στην περαιτέρω ανάπτυξη. 
Η συνέχιση της επιτυχίας σ’ αυτόν τον τομέα θα στηρίξει την πρόοδο στην 
μείωση του Δημοσίου χρέους και στον έλεγχο των πληθωριστικόν προσδοκιών.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1996 1997 1998

ΑΕΠ Κυβ Ε.Ε. Κυβ. Ε.Ε. Κυβ. Ε.Ε.

% μεταβολή 2,6 2,4 3,3 2,5 3,7 2,8

συνολική ζήτηση % 3,6 3,2 3,9 3,2 4,0 3,4

Ανεργία 9,8 9,1 9,6 9,0 9,2 9,0

Πληθωρισμός 8,5 8,5 6,5 6,9 3,9 5,8

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -3,2 -3,0 -3,3 -3,2 -3,5 -3,4

Δημοσιονομικό έλλειμα -7,6 -7,9 -4,2 -6,5 -2,4 -5,3

Δημόσιο χρέος 110,7 110.6 108,0 109,3 105,6 107,2

Ονομαστικοί'μισθοί κατά 
κεφάλαιο

11,5 11,1 9,3 9,2 5,9 7,5

Πραγματικοί μισθοί κατά κεφαλήν 2,8 2,4 2,7 2,2 2,0 1,6

Οι ευκαιρίες της Ελλάδας να πλησιάζει την υπόλοιπη Ευρώπη θα εξαρτηθούν 
από την δυνατότητα σταθεροποίησης της οικονομίας και από την ουσιαστική 
βελτίωση της εγχώριας οικονομικής της κατάστασης στο άμεσο μέλλον. Το 
αδύνατο σημείο που παρουσιάζει η εικόνα της Ελλάδας είναι η δημοσιονομική 
της κατάσταση η οποία εαν δεν αναμορφωθεί ριζικά, μπορεί να εξουδετερώσει 
την πρόθεση για μια σφιχτή νομισματική πολιτική και να ανατρέψει την 
εμπιστοσύνη και την εισροή κεφαλαίων.

Η οικονομική φιλελευθεροποίηση η οποία άρχισε στην δεκαετία του 1980 
και η οποία συνδιάστηκε με εκτεταμένη χρηματοοικονομική απελευθέρωση, πριν 
από λίγα χρόνια θα έπρεπε να είχε διευκολύνει την μακροοικονομική 
προσαρμογή εαν η δημοσιονομική πειθαρχία ήταν πιο σφιχτή. Αυτό σημαίνει ότι 
απαιτείται περισσότερος ορθολογισμός στον δημόσιο τομέα, κυρίως στην 
πλευρά των δαπανών. Τα Κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις δημόσιες 

επενδύσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν ως μηχανή για ανάπτυξη μέχρι τα τέλη 

του αιώνα και με αυτό τον τρόπο να ικανοποιούν τις ανάγκες της Ελλάδας για
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υποδομή. Σήμερα συνεχίζεται η προσπάθεια η οποία θα οδηγήσει σε σύγκλιση 
με τα δημοσιονομικά και θεσμικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτή η 
προσπάθεια για ολοκλήρωσή εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι ένας θετικός 
παράγοντας για την αξιοπιστία της Χώρας με την οικονομική πειθαρχία, που 
επιβάλλει και τα κεφάλαια που διοχετεύει.

Παρόλα αυτά η Ελλάδα είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε 
σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλωστε η προσαρμογή της οικονομίας της 
στα πρότυπα της ευρωπαϊκής Ενωσης θα είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα 
από ότι σε κάθε άλλο μέλος. Η δημοσιονομική ανισορροπία της Ελλάδος είναι 
από τις μεγαλύτερες στον ΟΟΣΑ, όπως επίσης και η αναποτελεσματική 
οικονομική διαχείριση που έχει διογκώσει το μέγεθος του Δημοσίου Τομέα, 
διαβρώνοντας την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν σημάδια ότι η οικονομία και οι περισσότερες 
παραγωγικές επενδύσεις ανακάμπτουν και ότι οι διαφορές αναδιαρθρώσεις 

αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.
Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι συνέπειες της 

προσπάθειας της Ελλάδας να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να 
ενταχθεί στην ΟΝΕ είναι πολλές και θετικές.

Εκτός του ότι αυτή η εξέλιξη καθορίζει ένα πλαίσιο για δημοσιονομική και 
νομισματική πειθαρχία, είναι μια κύρια πηγή εσόδων σε συνάλλαγμα και ως εκ 
τούτου δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον για τους επενδυτές. Επίσης με το 
δεύτερο πακέτο Ντελόρ. κατά το διάστημα 1994-99, η Ελλάδα θα λάβει το ποσο 

των 20δις περίπου ECU, σε σταθερές τιμές του 1994, που θα κατευθυνθούν σε 
έργο δομικής αναμόρφωσης. Κατά μέσο όρο κάθε χρόνο οι καθαρές 
μεταβιβάσεις κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ενωση στην Ελλάδα από το 1991 
εως το 1994 ήταν πάνώ από 4 δις δολλάρια, το 1995 εισέρευσαν 5 δις δολλάρια 
και το 1991 5,1 δις δολλάρια. Τα κεφάλαια αυτά είναι η κύρια αιτία που δεν 
έχουν σημειώσει πτώση οι δημόσιες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια από την 

προσπάθεια δημοσιονομικού περιορισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
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2. Αναπτυξιακοί Νόμοι

2.1. Φιλοσοφία και Στόχοι του Προγράμματος

Τα πρώτα οικονομικά προγράμματα άρχισαν να καταρτίζονται από την 
αρχή της δεκαετίας του 1950, είχαν συνήθως περιπτωσιακό χαρακτήρα και ο 

αποκλειστικός σχεδόν στόχος τους ήταν η εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων, 
κυρίως για το εξωτερικό. Τα προγράμματα των δύο επομένων δεκαετιών ήταν 
σημαντικότερα και αναλυτικότερα και χωρίς να σταματήσουν να είναι 
«ενδεικτικά» προεδριέγραφαν το γενικότερο πλαίσιο της εκάστοτε 
επιδιωκόμενης αναπτυξιακής πολιτικής.

Το πρόγραμμα οικονομικής Ανάπτυξης 1983-1987 είναι όργανο 
συντονισμού οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής ενεργοποίησης του 
παραγωγικού δυναμικού της χώρας και προώθησης της αυτοδύναμης 

οικονομικής ανάπτυξης.
Οι Αναπτυξιακοί Νόμοι υιοθετούν τις νεώτερες παραδοχές της 

οικονομικής επιστήμης, το ότι δηλαδή δεν νοείται οικονομική χωρίς κοινωνική 
ανάπτυξη και αντίστροφα. Γι’ αυτό θεωρείται ότι η οικονομική ανάπτυξη ‘δεν 
είναι μια απλή ποσοτική μεγέθυνση, αλλά μια συνολική ανάπτυξη, δηλαδή 
ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική, περιβαντολλογική, εκπαιδευτική 
και πολιτιστική ανάπτυξη. Ο συνδυασμός οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών στόχων και μέτρων και η έμφαση όχι μόνο στους ποσοτικούς αλλά 
και στους ποιοτικούς δείκτες ανάπτυξης αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό 
τους».

Στον οικονομικό τομέα βασική μακροχρόνια επιδίωξη των Αναπτυξιακών 
νόμων είναι η αλλαγή των δομών της οικονομίας και του συστήματος διανομής 
του κοινωνικού προϊόντος. Αλλαγή απαραίτητη για την ανάπλαση του τρόπου 
λειτουργίας του κοινωνικού συστήματος που αποτελεί ταυτόχρονη και βασική 
προϋπόθεση για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και την αναβάθμιση της 

χώρας στον Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα οι βασικότερες βραχυχρόνιες επιδιώξεις των 

αναπτυξιακών είναι:
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α) η μείωση της αυξανόμενης ανεργίας και 
β) η αποδυνάμωση του πληθωρισμού 
Ενώ οι μεσοπρόθεσμες επιδιώξεις είναι:
γ) η αναβάθμιση της οικονομίας στον Διεθνή καταμερισμό της εργασίας και 
δ) η βελτίωση της συνεισφοράς του Δημοσίου Τομέα στο βιοτικό επίπεδο και 
την ποιότητα ζωής.
Κατά συνέπεια η οικονομική πολιτική πρέπει να αποτελείται από ένα συνδυασμό 
μέτρων, που να εξασφαλίζουν σταθεροποίηση αλλά και ανάπτυξη με στόχο τον 
εκσυγχρονισμό, την ποιοτική βελτίωση και την διεύρυνση της παραγωγικής 
βάσης της χώρας.

Τα παραπάνω βέβαια δεν εξανλτούν τις κατευθύνσεις και τα 
συγκεκριμένα μέτρα των αναπτυξιακών. Δίνουν όμως συνοπτικά τις βασικότερες 
κατευθύνσεις αυτών με έντονο το στοιχείο της περιφερειακής ανάπτυξης αφού 
"η αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν θεμελιακούς στόχους, 
συνυφασμένους με τους στόχους του δημοκρατικού προγραμματισμού...."

2.2. Αναδρομή στο Παρελθόν

Ο πρώτος νόμος που ψηφίστηκε για προσέλκυση των επενδύσεων, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται αναπτυξιακός με την ευρύτερη έννοια του όρου ήταν το 
Ν.Δ. 2687/53. Με τον νόμο αυτό, ο οποίος δεν παρείχε επιχορηγήσεις 
καθορίζονταν τα προνόμια και ο βαθμός προστασίας που απολάμβαναν τα ξένα 
κεφάλαια που εισαγόταν στην Ελλάδα για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Σε γενικές γραμμές διασφάλιζε στον επενδυτή την μη αλλαγή όρων της 
μονάδας του χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή του, το αναπαλλοτρίωτο της 
επένδυσης, την εξαγωγή συναλλάγματος για τον επαναπατρισμό των 
κεφαλαίων του, την εξαγωγή λογικού ύψους κερδών κ.λ.π.

Ο νόμος αυτός αν και κατά καιρούς χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως 
"αποικιοκρατικός", εν τούτοις παραδέχονται οι αρμόδιοι δημιούργησε ένα θετικό 

κλίμα ασφάλειας, σταθερότητας, και ανάπτυξης της χώρας μας, στοιχεία τα 
οποία ήταν απολύτως απαραίτητα, για να αρχίσει στην μετεμφυλιοπολεμική 

περίοδο η επενδυτική δραστηριότητα. Στην συνέχεια ακολουθούν τα
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νομοθετήματα Ν. 2861/54 και Ν. 3213/55, τα οποία προέβλεπαν μειωμένες 
εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Με τους νόμους αυτούς για 
πρώτη φορά προσδίδεται μια στοιχειώδης εξαγωγική και περιφερειακή 
διάσταση στην παροχή κινήτρων, καθώς η μείωση των εισφορών εξαρτώνταν 
είτε από τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης είτε από τον τόπο 

εγκατάστασής της.
Ο επόμενος και σημαντικός για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

νόμος ήταν ο Ν. 4171/61 ο οποίος θέσπιζε διαφόρων ειδών σημαντικά προνόμια 
και διευκολύνσεις, για την πραγματοποίηση μεγάλων, αποκλειστικά 
επενδύσεων. Ο νόμος αυτός συνέβαλε στην δημιουργία βασικής βιομηχανικής 
υποδομής της χώρας, αφού όλες οι βιομηχανικές μονάδες έχουν απολαύσει των 
κινήτρων του.

Ακολούθησε στην συνέχεια μια σειρά από νομοθετήματα της δικτατορίας
όπως:
147/67, 148/67, 1087/71, 1213/72, 1297/72 τα οποία με εξαίρεση το 
προτελευταίο κινήθηκαν μέσα στο ίδιο πλαίσιο.

Παρότι σε κάποια από αυτά έγινε προσπάθεια να ληφθεί υπόψη και το 
περιφερειακό κριτήριο, εν τούτοις η προσπάθεια αποδείχθηκε ανεπαρκής με 
αποτέλεσμα την υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών μονάδων στην Αττική.

Το Ν.Δ. 1312/72 εισήγαγε δύο σημαντικές καινοτομίες: Τον θεσμό των 
επιχορηγήσεων στην στοιχειώδη μορφή τους και την καθιέρωση της αρχής της 
ελάχιστης ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδυτικές δαπάνες.

Στην μεταπολίτευση θεσπίστηκε ο νόμος Ν. 289/76 ο οποίος παρείχε 
κίνητρα για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών της Θράκης και των 
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τα κίνητρα που προέβλεπε ήταν: 
αφορολόγητες εκπτώσεις, επιδότηση επιτοκίου και επιχορήγηση του κόστους 
κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης προέβλεπε μείωση του Φ.Κ.Ε. 
των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, του φόρου μεταβίβασης ακινήτων 
κ.λ.π.

Το 1978 θεσπίστηκε ο Ν. 849/78 που ήταν και η πρώτη ολοκληρωμένη 
προσπάθεια για δημιουργία ενός συστήματος επενδυτικών κινήτρων με

22



περιφερειακή διάρθρωση. Ειδικότερα κατένειμε την επικράτεια σε 5 περιοχές (Α, 

Β, Γ, Δ, Ε).
Ο νόμος αυτός αφορούσε κυρίως τη βιομηχανία, βιοτεχνία, ενώ ορισμένα 

κίνητρά του, απευθύνονταν στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, παρέχοντας άτοκη 
δανειακή ενίσχυση επιδότηση επιτοκίου και αφορολόγητες εκπτώσεις.

Επίσης με τον νόμο αυτό έγινε προσπάθεια να ενισχυθούν έντονα ειδικές 
επενδύσεις για το περιβάλλον, την έρευνα, την εξοικονόμηση ενέργειας.

1981. Διαπιστώθηκε πως στους προηγούμενους νόμους, που 

αναφέρθηκαν ήδη, ίσχυαν πολλές διατάξεις ασύνδετες και άσχετες μεταξύ τους, 
με αποτέλεσμα η τότε Κυβέρνηση να προχωρήσει στην θέσπιση του Ν. 1116/81 
ο οποίος κατήργησε όλους τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Το 
νομοθέτημα αυτό αποτέλεσε το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα επενδυτικών 
κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης.

Παρείχε επίσης κίνητρα για μετεγκατάσταση μονάδων από δύο μεγάλα 
αστικά κέντρα, και απαγόρευε την παροχή κινήτρων σε υπερκορεσμένες 

περιοχές όπως η Αττική. Καθιέρωσε τις επιχορηγήσεις ως το σημαντικότερο 
επενδυτικό κίνητρο, το πρώτο τολμηρό όπως λέγεται βήμα της Πολιτείας, για 
προσέλκυση επενδύσεων. Με τον νόμο αυτό ετίθετο ουσιαστικά πλέον το θέμα 
της περιφερειακής ανάπτυξης, κάτι που μέχρι τότε περνούσε σε δεύτερη μοίρα.

Ο νόμος αυτός όμως στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος καθώς λίγους μήνες μετά 
την ισχύ του καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον νόμο 1262/82 ο οποίος 
εφαρμόστηκε με αρκετή επιτυχία για μια οκταετία.

2.3. Ο αναπτυξιακός νόμος 1262/82

Ο νόμος αυτός διαίρεσε την Επικράτεια σε τέσσερις περιοχές και 
καθιέρωσε την αξιολόγηση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των 
επενδύσεων στα κίνητρα των επιχορηγήσεων. Παράλληλα προώθησε την 

οργάνωση εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης στο κέντρο και στις 
περιφέρειες.

Με τις καινοτομίες ο Ν. 1262 διευκόλυνε τους επενδυτές στην 

αντιμετώπιση του άμεσου προβλήματος εξεύρεσης κεφαλαίων.
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Πιο αναλυτικά το υποβαλλόμενο προς ψήφιση σχέδιο νόμου για τα 
κίνητρα ανάπτυξης αντιμετωπίζει ουσιαστικά και πρακτικά προβλήματα που 
έχουν δημιουργηθεί στην παραγωγική δομή και τις διαδικασίες μετασχηματισμού 
της ελληνικής οικονομίας.

Οργανωτικές ανεπάρκειες και λανθασμένες επιλογές στους στόχους και 
κατευθύνσεις αλλά και στα συγκεκριμένα μέτρα οικονομικής πολιτικής, 
δημιούργησαν πριν την ψήφιση του νόμου πέρα από την οικονομική στενότητα 
και μια ιδιαίτερη ασάφεια σχετικά με τις δυνατότητες και προτεραιότητες της 
αναπτυξιακής προσπάθειας. Ηταν προφανές λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό δεν 
μπορούσε να συνεχιστεί η ανάπτυξη μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής ιδιωτικής 
οικονομίας, που συμβαδίζει με τον ευρύτερο κρατικό τομέα στην 
πραγματοποίηση των κοινωνικοοικονομικών στόχων, τους οποίους επέλεξε ο 
ελληνικός λαός.

Πριν την ψήφιση του νόμου 1262/82 υπήρχε μια πανσπερμία διατάξεων 
και η αλληλοκάλυψη αντιφατικών στόχων και σκοπιμοτήτων με αποτέλεσμα 
ύπαρξη αρκετών αδυναμιών στην κρατική μηχανή. Πριν την ψήφιση του νόμου 
επίσης τα διατάγματα παρότρυναν συγκέντρωση κεφαλαίου σε λίγες σχετικά και 
μάλιστα τις πιο "εύρωστες" οικονομικά επιχειρήσεις. Η ευρωστία όμως αυτή 
ήταν επιφανειακή και οφειλόταν κυρίως στην συγκέντρωση που είχαν επιτρέψει 
όπως προαναφέρθηκε οι προηγούμενοι φορολογικοί νόμοι και οι παλαιότεροι 
στόχοι για τις χρηματοπιστωτικές ροές σε λίγες, όχι όμως αναγκαία και τις 
παραγωγικότερες επιχειρήσεις.

Ο νόμος 1262/82 δίνει αντίθετα έμφαση στην ανάγκη προγραμματισμού 
και δημιουργίας αντικειμενικών κριτηρίων ανάπτυξης που θα λαμβάνονται 
υπόψιν κατά την αξιολόγηση των επενδύσεων ώστε να εξασφαλιστεί η 
μεγιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού οφέλους από την συγκεκριμένη 
επένδυση.

Οι νέες διαδικασίες του καθορισμού των αντικειμενικών 
κοινωνικοοικονομικών αυτών κριτηρίων, όπως επίσης και οι διαδικασίες 

εμπεριστατωμένου ελέγχου αποτελούν μεγάλες θεσμικές καινοτομίες που 
ποιοτικά διαφοροποιούν εντελώς το νόμο από την μέχρι τώρα υφιστάμενη 
νομοθεσία ακινήτων.
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Οι διαδικασίες και μηχανισμοί ελέγχου ενισχύονται διότι με την 
ανακατανομή πόρων που γίνεται μέσα στην οικονομία, με την διαδικασία 
παροχής κινήτρων θα ικανοποιηθεί αποφασιστικά η δικαιολογημένη ευαισθησία 
των οικονομικών φορέων και των κοινωνικών ομάδων που φέρουν το βάρος της 
οικονομικής ενίσχυσης των δραστηριοτήτων που ευεργετούνται από τα κίνητρα. 
Αυτό επιτυγχάνεται τώρα με την πρωτοποριακή διάταξη της συμμετοχής του 
Δημοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο μεγάλων επενδύσεων οι οποίες 
επιχορηγούνται. Ετσι διευκολύνεται και ο κοινωνικός έλεγχος των μέσων 
παραγωγής, ενισχύεται ο αντί μονοπωλιακούς χαρακτήρας της νέας οικονομικής 
πολιτικής και επιτυγχάνεται η συνύπαρξη και συνεργασία της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας με το Δημόσιο, σαν φορέα της οικονομικής ανάπτυξης.

Μια άλλη καινοτομία του νομοθετήματος αυτού είναι η εντελώς ιδιαίτερη 
και πολύπλευρη ώθηση που δίνει με τις διατάξεις του στην περιφερειακή 
ανάπτυξη. Η περιφερειακή ανάπτυξη αντιμετωπίζεται ως ένα σύνθετο 
πρόβλημα. Η αποκέντρωση εγκατάστασης των επιχειρήσεων με την 
διαφοροποίηση του οικονομικού επιπέδου ενίσχυσης κατά περιοχή, 
συμπληρώνεται και επεκτείνεται με την άμεση συμμετοχή των φορέων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο στις διαδικασίες και επιτροπές αξιολόγησης των 
επενδύσεων, όσο και στις διαδικασίες ελέγχου της παραγωγής, αφού 
μεταβιβαστούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα δικαιώματα του Δημοσίου στο 
εταιρικό κεφάλαιο από την συμμετοχή στην Επένδυση. Αλλά οι διαδικασίες της 
αποκέντρωσης παίρνουν και ένα ευρύτερο πολιτιστικό χαρακτήρα, καθώς 
διευρύνεται με το υποβαλλόμενο Σχέδιο Νόμου η έννοια της παραγωγικής 
επένδυσης, για να περιλάβει και δραστηριότητες της πρωτογενούς παραγωγής 
ή και των υπηρεσιών που πριν την φύση τους απαντούν στην ύπαιθρο Ελλάδα 
και επίσης να περιλάβει δραστηριότητες στις οποίες η ελληνική επαρχία, λόγω 
τοπικών δραστηριοτήτων, τοπικών φορέων και τοπικών παραδοσιακών 
εγκαταστάσεων θα έχει στον Νομο πολύ πιο έντονη παρουσία.

Η ενίσχυση της αποκέντρωσης και η διαφοροποίηση του εθνικού χώρου 

μέσα από την εξειδικευμένη κατανομή των περιφερειών γίνονται σε δύο στάδια 
μέσα από τον Νομο. Κατ' αρχήν με την κατανομή του χώρου σε πέντε (αντί 
τρεις) ευρείες περιοχές, που λαμβάνουν υπόψη ορθολογικότερα και πιο σωστά
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επιμερισμένα τις χωροταξικές και κοινωνικοοικονομικές διαφοροποιήσεις οι 
οποίες έχουν γίνει στην ελληνική επαρχία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
υποδοχής νέων επενδυτικών δραστηριοτήτων και αυτοδύναμης περιφερειακής 
ανάπτυξης.

Αλλά επίσης και με την περαιτέρω εξειδίκευση της κατανομής αυτής με 
Υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν και θα αποσκοπούν σε μια επιπλέον 
κλιμάκωση των περιφερειών σε δύο ιδιαίτερα περιπτώσεις:

Εκεί που θα δημιουργηθούν ειδικές ζώνες ανάπτυξης και εκεί που 
υπάρχουν περιοχές με έντονο αναπτυξιακό πρόβλημα.

Υπάρχει επίσης στο Νόμο η μεθόδευση απλούστευσης των διαδικασιών 
και της σημαντικής επιτάχυνσης στην διαδικασία έκδοσης των εγκριτικών 
αποφάσεων, έτσι ώστε το σύστημα και ευέλικτο να είναι και να μην παρουσιάζει 
τα παλαιό αντικίνητρα στην εφαρμογή του, από γραφειοκρατικές 
καθυστερήσεις, από την έλλειψη χρονολογικής ιεράρχησης, από ανεπίτρεπτες 
παρεμβάσεις.

Τέλος δίνονται ισχυρά κίνητρα για τις επενδύσεις των ελλήνων του 
εξωτερικού αλλα και για την πρακτική τεχνική εκπαίδευση των νέων. Ο 
μηχανισμός επενδύσεων βασίζεται εξίσου στην εξασφάλιση των αναγκαίων 
χρηματικών πόρων αλλά και στην εξασφάλιση των υπηρεσιών του ανθρώπινου 
δυναμικού.
Η κινητοποίηση του έμψυχου και του άψυχου δυναμικού αποσκοπεί σε ένα 
ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης, στην εφαρμογής της αποκέντρωσης και στην 

πραγμάτωση της κοινωνικής αλλαγής. Με τον νόμο αυτό θεσπίζονται κίνητρα 
ανάπτυξης που αποσκοπούν στην προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων, 
την αύξηση της απασχόλησης, την αποκέντρωση των οικονομικών πόρων, η 
ενίσχυση του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού και ηπ αραπέρα ανάπτυξη 
και διεύρυνσή του με την δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων και αύξηση 
της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία προϋποθέσεων για την 

συγκράτηση πληθυσμού στις περιφέρειες τους και ιδιαίτερα στις ακριτικές 
περιοχές.

26



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ Ν. 1262/82 
ΑΠΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 23/11/91 

(σε εκατ. Δραχμές)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΨΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΟΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

ΔΑΝΕΙΟ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝ

Ο

ΙΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΝΕΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΛΙΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 3.692 120.957 49,763 8.204-2 41.275 32.289 12.907
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 9,967 611.675 208.675 37.331 220.690 196.380 101,807
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 4.629 470.780 168.670 21.991 130.724 236.218 49.515 233.694
ΣΥΝΟΛΑ 18,288 1.203,412 427.139 67.556 392.689 464.887 164.229 233.694

2.4. Ο αναπτυξιακός νόμος 1892/90

Στις 31 Ιουλίου του 1990 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως ο νόμος 1892/90 "για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις". Τα άρθρα 1-24, αφορούν τροποποιήσεις του νόμου 1262/82 
ενώ τα άρθρα 24-114 αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις 
πλήθους άλλων νόμων (μερική απασχόληση, προβληματικές επιχειρήσεις, 
οριοθέτηση Δημοσίου Τομέα κ.λ.π.).

Στην ουσία ο αναπτυξιακός νόμος 1892/90 δεν αποτέλεσε νέο νόμο αλλά 

μια συμπλήρωση του Ν. 1262.
Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις που επιχειρεί να ακολουθήσει ο Ν. 

1892/90 καθορίζουν και την φιλοσοφία. Η υπουργική απόφαση που καθορίζει τα 
κονδύλια επιχορηγήσεων για το 1991 μας δίνει την εικόνα της σημασίας από 
επενδυτική άποψη που αποδίδει η πολιτεία στην γεωγραφική περιοχή κατά 
κλάδο. Ετσι το ποσό των 20 δις δρχ που θα διατεθούν για υπαγωγή των 
επενδύσεων στις διατάξεις του Ν. 1892/90 μέσα στο έτος 1991 καθορίζονται: 
5% για τον πρωτογενή τομέα, 60% για τον δευτερογενή, 25% για τον τουρισμό 
και 10% για τον τριτογενή πλην τουρισμού. Οσον αφορά τις γεωγραφικές 
περιοχές, τα μεγαλύτερα ποσοστά επιχορηγήσεων λαμβάνουν οι περιοχές: 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (18%), Κεντρικής Μακεδονίας (12%),
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Κρήτης (8%) και Θεσσαλίας (7%). Οι υπόλοιπες περιοχές έχουν ποσοστά 
επιχορηγήσεων από 3-6%.

Η αναπτυξιακή φιλοσοφία του Ν. 1892/90 είναι διαφοροποιημένη από τον 
προηγούμενο νόμο 1262/82 σε δύο κυρίως σημεία:
α) Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων έχουν διαφοροποιηθεί και 
δίνεται σημασία σε χρηματοοικονομικά κριτήρια όπως χρηματοδότηση του 
αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης από τον επενδυτή, αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων της επένδυσης στον δευτερογενή τομέα, εξοικονόμηση ενέργειας και 
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων στον τομέα τουρισμού, σχέση καθαρών κερδών 
προς κύκλο εργασιών στον τομέα παροχής υπηρεσιών, εκτίμηση 
παραγωγικότητας της επένδυσης και σχέσης καθαρών κερδών προς κύκλο 
εργασιών στον πρωτογενή τομέα.
β) Ο Ν. 1892/90 δίνει έμφαση στα κίνητρα των αφορολόγητων εκπτώσεων και 
αυξημένων αποσβέσεων (2η ομάδα κινήτρων) ενώ αντίθετα δίνει μικρότερη 
έμφαση στην 1η ομάδα κινήτρων (επιχορήγηση, επιδότηση επιτοκίου και 
αυξημένες αποσβέσεις), συνεπώς προωθεί επενδύσεις, οι οποίες θα έχουν 
επαρκή ίδια συμμετοχή και θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα 
των αυξημένων αποσβέσεων και αφορολόγητων εκπτώσεων των κερδών τους.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι επενδύσεις που έχουν επαρκή ίδια συμμετοχή 
γίνονται συνήθως από φορείς μεγάλης οικονομικής επιφάνειας (ιδιώτες και 
οργανισμούς). Αντιθέτως ο 1892/90 δεν ενθαρρύνει την επιχορήγηση και 
επιδότηση επιτοκίου, κίνητρα τα οποία χρησιμοποιούν μικροί και μεσαίοι φορείς 
(ιδιώτες και οργανισμοί). Δεδομένου ότι η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας 
σε όλους τους κλάδους είναι μικρομεσαίας μορφής (από άποψη μεγέθους 
επιχειρήσεων) φαίνεται ότι ο Ν. 1892/90 επιδώκει να προωθήσει επενδύσεις 
από μεγάλες μονάδες και συνεπώς αποκλίνει από το πνεύμα του Ν. 1662/82.

2.5. Βασικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ 

Ν. 1892/90 και 1262/82

Οι βασικές διαψορέο μεταξύ του Ν. 1892/90 και του Ν. 1262/82 είναι 

επτά κυρίως:
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α) Καθιερώνονται ελάχιστα υψη παραγωγικών επενδύσεων σε απόλυτα μεγέθη 
σαν προϋπόθεση υπαγωγής στον Ν. 1892/90 (άρθρα 1 εως 3). Τα ποσά αυτά 
διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο, στον οποίο υπάγεται η επιχείρηση (άρθρο 2). 
β) Δεν παρέχονται από το Ν. 1892/90 ευεργητικές διατάξεις για έλληνες 
εργαζόμενους του εξωτερικού ή ναυτικούς της μεσογειακής ή ποντοπόρου 

ναυτιλίας. Σύμφωνα με το νόμο 1262/82 (άρθρο 77) τα άτομα των κατηγοριών 
αυτών απολαμβάνουν τα ευεργετήματα του νόμου τα οποία ισχύουν για 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι δε αιτήσεις τους εξετάζονται με προτεραιότητα 
από τις γνωμοδοτικές επιτροπές.
γ) Η αξία του οικοπέδου δεν υπολογίζεται στην ίδια συμμετοχή σύμφωνα με το 
νόμο 1892/90 (άρθρο 5 παρ. 2) εν αντιθέσει με τον Ν. 1262/82 όπου σαν ίδια 
συμμετοχή στην επιχορηγούμενη επένδυση συμπεριλαμβάνεται και η αξία του 
ιδιόκτητου οικοπέδου (άρθρο 5 παρ. 2).
δ) Σύμφωνα με τον Ν. 1892/90 δεν είναι δυνατή η αναμόρφωση κόστους 
παραγωγικής επένδυσης που ήδη, έχει εγκριθεί (άρθρο 6 παρ. 10), ενώ δεν 
υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός σύμφωνα με τον Ν. 1262/82. 
ε) Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των υποβαλλομένων για υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 1892/90 επενδυτικών προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψιν τα 
διάφορα κριτήρια αναλόγως του τομέα (πρωτογενή, δευτερογενή) που υπάγεται 
η επιχείρηση.

Στον 1892/90 και στον 1262/82 θεωρούνται ως κριτήρια βιωσιμότητας 
αυτά που έχουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Ο Ν. 1892/90 καθιερώνει και 
συμπληρωματικά κριτήρια, ένα εκ των οποίων είναι η αποδοτικότητα ιδίων 
Κεφαλαίων της επιχείρησης, το οποίο αποτελεί Χρηματοοικονομικό κριτήριο, 
στ) Τα διαθέσιμα ποσά καθορίζονται από τον υπουργό καθώς και η κατανομή 
τους κατά τομέα, γεωγραφική περιφέρεια και χρονική περίοδο μέσα στην οποία 
υπεβλήθησαν τα επενδυτικά σχέδια (Υπ. Αποφ. 4-1-1991 "περί καθορισμού 
κονδυλίων επιχορηγήσεων και άρθρα 6 και 8 εδάφιο 2 Ν. 1892/90"). 

ζ) Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύσεων στον Νομο 1892/90 
υποβάλλονται κατά το πρώτο δίμηνο κάθε εξαμήνου του έτους (άρθρο 6 και 6α 

Ν. 1892/90) ενώ στον Ν. 1262/82 δεν υπήρχαν προθεσμίες μέσα στις οποίες 
έπρεπε να υποβληθούν τα επενδυτικά σχέδια.
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Οι ουοιότητες των δύο νόμων επικεντρώνονται κυρίως σε τέσσερα σημεία.
1. Στον τομέα 1892/90 διατηρείται το καθεστώς των επιχορηγήσεων των 

επενδύσεων, επιδοτήσεων του επιτοκίου, αφορολόγητου των εκπτώσεων και 
αυξημένων αποσβέσεων (άρθρα 4, 11, 12, 15 του νόμου).

2. Και στους δύο νόμους ισχύει το καθεστώς της "ομαδοποιήσεως" των 
κινήτρων δηλαδή στην πρώτη δέσμη κινήτρων ο επενδυτής μπορεί να λάβει: 
α) δωρεάν επιχορήγηση β) επιδότηση επιτοκίου, γ) αυξημένες αποσβέσεις 
πάνω σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με την νέα επένδυση 
(άρθρα 4, 11, 15 του Ν. 1262/82 καθώς και άρθρα 4, 11, 15 του Ν. 1892/90). 
Εαν ο επενδυτής επιλέξει την 2η ομάδα κινήτρων τότε αυτός υπόκειται στο 
καθεστώς των (α) αφορολόγητων εκπτώσεων και κερδών που 
δημιουργήθηκαν από την παραγωγική επένδυση και (β) των αυξημένων 
αποσβέσεων όπως της 1 ης ομάδας.

3. Σε περίπτωση που η επένδυση έτυχε επιχορήγησης και επιδοτήσης 
επιτοκίου δεν μπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς των αφορολόγητων 
εκπτώσεων (άρθρο 12 Ν. 1262/82, ομοίως άρθρο 12 Ν. 1892/90(. Στην 
περίπτωση επιχορήγησης τα ποσοστά κατά περιοχές παρέχονται στον 
παρακάτω πίνακα.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ

Β 15% (10-25%)

Γ 25% (15-40%)

Δ 35% (20-50%

Θράκη 45% (περιέχεται στην περιοχή Δ)

άρθρο 7, Ν. 1262/82 και άρθρο 7 Ν. 1892/90
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4. Για την περιοχή Α δεν παρέχεται επιχορήγηση πλην των περιπτώσεων 
επιχειρήσεων προστασίας περιβάλλοντος, ενεργειακού χαρακτήρα, ίδρυσης και 
επέκτασης εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας και επιχειρήσεων 

και προϊόντων εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας που παρέχεται επιχορήγηση 
ύψους 40% (άρθρο 9 παρ. 1,2 Ν. 1892/90). Τα ίδια ισχύουν και για το νόμο 
1262/82 (άρθρα 5 και 9 παρ 1,2). Στις ειδικές ζώνες ΙΠΕ - ΕΤΒΑ δίνεται πλέον 
επιχορήγηση 5-10% σύμφωνα με το νόμο 1892/90 (άρθρο 7 και γ) ομοίως 
δίνεται επιπλέον επιχορήγηση σε αυτές τις ζώνες σύμφωνα με τον Ν. 1262/82 

(άρθρο 3 παρ. 3).
Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο Ν. 1892/90 δίνει 

μεγαλύτερα κίνητρα στον επενδυτή ο οποίος θα επιλέξει την δεύτερη ομάδα 
κινήτρων δηλαδή αφορολόγητες εκπτώσεις και αυξανόμενες αποσβέσεις εν 
αντιθέσει με τον Ν. 1262/82 ο οποίος δεν έδινε καμία βαρύτητα στην 
συγκεκριμένη ομάδα κινήτρων. Ο Ν. 1892/90 επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις 
που διαθέτουν απαιτούμενα ίδια Κεφάλαια συν τραπεζική συμμετοχή και θέλουν 
να απολαύσουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση και αποσβέσεων 
(συνήθως μεγάλες επενδύσεις) ενώ αντίθετα ευνοεί λιγότερο τους έχοντες μικρό 
ποσοστό ίδιας συμμετοχής (συνήθως επιχειρήσεις μικρομεσαίου χαρακτήρα).

Συνοπτικά λοιπόν οι σημαντικότερες αλλαγές και καινοτομίες που 
εισήγαγε ο νόμος 1892/90 ήταν:

• θεσπίστηκε η υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων σε 2 περιόδους μέσα 
στο έτος και η έγκριση των επενδύσεων "ομαδικά" σε 2 περιόδους βάσει 
προγραμματισμού των κονδυλίων επιχορηγήσεων.

• Καταργήθηκε το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό επιχορηγήσεως κατά 
περιοχή και αντικαταστάθηκε με συγκεκριμένο ποσοστό επιχορήγησης.

• Καταργήθηκαν τα επιπρόσθετα κίνητρα για τις ειδικές κατηγορίες επενδυτών 
(ελληνες εξωτερικού, ναυτικοί, Ο.Τ.Α. συνεταιρισμοί).

• Αυξήθηκαν τα ελάχιστα όρια της ίδιας συμμετοχής με στόχο την εξασφάλιση 
βιωσιμότητας.

31



• Καταργήθηκε η δυνατότητα συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο 
των επιχειρήσεων που επενδύουν, ως εναλλακτικής μορφής επιχορήγηση για 
μεγαλύτερο ύψος επένδυσης.

• Θεσπίστηκε ελάχιστο όριο επένδυσης για να είναι δυνατή η υπαγωγή στα 
κίνητρα επιχορήγησης - επιδότησης.

• Παρασχέθηκαν σημαντικά κίνητρα στις ειδικές τουριστικές υποδομές 
(συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, γήπεδα γκολφ) και υποβαθμίστηκε η 
δυναμικότητα των κινήτρων επιχορήγησης - επιδότησης των ξενοδοχειακών 
επενδύσεων. Περαιτέρω με τροποποίηση του νόμου καταργήθηκαν τελείως 
τα κίνητρα επιχορήγησης - επιδότησης για τις ξενοδοχειακές μονάδες.

2.6. Συμπέρασμα

Ανακεφαλαιώνοντας συμπεραίνουμε ότι η εισαγωγή χρηματοοικονομικών 
κριτηρίων αξιολόγησης επενδύσεων από τον Ν. 1892/90 είναι αμφίβολα θετικό 
στοιχείο. Η απάλειψη όμως ευεργετικών διατάξεων για τους ναυτικούς και 
κατοίκους εξωτερικού ίσως αποκλείσει από την ελληνική αγορά αριθμό πιθανών 
επενδυτώνκαι εισροή συναλλάγματος.
Ενώ οι βασικές δομές του Ν. 1892/90 είναι ίδιες με αυτές του Ν. 1262/82, η 

προώθηση επενδύσεων από φορείς μεγάλου μεγέθους μεταβάλλει τον 
αναπτυξιακό προσανατολισμό του νόμου. Αποφεύγεται μεν η κατασπατάληση 
πόρων σε μη βιώσιμα επενδυτικά σχέδια (γεγονός που παρατηρήθηκε κατά την 
εφαρμογή του Ν. 1262/82 από μικρομεσαίους επενδυτές) πλην όμως 
παραγνωρίζει τη δομή της ελληνικής οικονομίας, ιδίως στον κλάδο των 
υπηρεσιών.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ν. 1892/90, Ιο ΕΞΑΜΗΝΟ 

1990 - Ιο ΕΞΑΜΗΝΟ 1994, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός

σχεδίων

Υπαχθείσες 

Επενδύσεις 

(εκατ. δρχ.)

Ολοκληρωμένες 

επενδύσεις 

(ικατ. δρχ.)

Ποσοστό 

Υλοποίησης %

Κατανομή 

Επενδύσεων %

Κατανομή 

Σχεδίων %

Τρόφιμα 124 86,499 14,461 17 20 21

Κλωστοϋφαντουργία 31 25,099 6.616 26 9 5

Προϊόντα Μετάλλου 35 19.590 5.794 30 8 6
Πλαστικά 20 15.373 5.269 34 7 3

Εκτυπώσεις 43 10.677 5.117 48 7 7

Ενδυση 34 18.213 4.481 25 6 6
Μη Μεταλλικά Ορυκτά 37 23.680 4.353 18 6 6

Μεταλλουργία 7 11.895 2.968 25 4 1

Κτηνοτροφία 64 15.350 2.899 19 4 11
Χημικά 16 13.797 2.625 19 4 3

Μηχανές 16 13.022 2.144 16 3 3
Κλάδος Λοιπών Βιομηχαν. 19 5.769 1.994 35 3 3

Εξόρυξη 9 8.314 1.541 18 2 2

Μέσα Μεταφοράς 6 2.832 1.434 51 2 1

Αλιεία 9 4.733 1.101 23 2 2

Παροχή Συμβουλών 8 2.470 1.009 41 1 1
Ξύλο 7 3.962 915 25 1 1

Γεωργία 13 5.414 740 14 1 2

Επιστημονικά όργανα 9 1.549 730 47 1 2
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Επεξεργασία Στοιχείων
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ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ιο εξ. 1990 εως Ιο εξ. 1996 των Νόμων 1892/90 και 2234/94 (εκατ δρχ)
Αριθμός

Επενδύσ
εων

ΚΛΑΔΟΣ Υψος
επένδυσης

(εκατ.δρχ)

Ιδια κεφάλαια 

Μετρ+Οικοττ 

(εκατ. δρχ

Επι/γηση 

(εκατ. δρχ.)

Δάνεια 

επιδ/μενα 

(εκατ. δρχ)

Δάνειά μη 

επιδ/μενα 

(εκατ. δρχ)

Λοιπά 

Κεφάλαια 

(εκατ. δρχ.)

Νέες
θέσεις

Αριθμόκλι

νών

Εκταμιεύσεις 

(εκατ. δρχ.)

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης

64 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 14.732 4.302 7.962 2.442 25 340 1.825

606 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 319.372 84.988 174.128 59.198 363 697 13.876 50.362

11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1.517 634 564 319 55 764 274

21 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.940 878 1.479 529 54 152 591

702 ΣΥΝ.ΠΕΡΙΦ. 338.561 90.802 184.802 62.488 363 776 14.423 764 53.052

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

45 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 3.118 1.211 1.131 720 13 43 58 433

588 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 165.847 68.465 56.048 40.665 670 6.380 866 12.809

58 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 13.837 7.377 3.463 2.840 157 884 10388 1.420

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.898 3.073 1.699 994 133 189 46 756

731 ΣΥΝΟΛΟ 188.700 80.126 62.431 45.219 13 1.003 7.311 11.300 15.418

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

4 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 142 46 48 43 5 20

156 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 33.600 12.337 13.014 8.184 62 1250 2.208

6 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1.894 753 578 563 63 1.036 192

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 765 415 280 63 7 27 135

174 ΣΥΝΟΛΟ 36.401 13.551 13.920 8.853 74 1.340 1.036 2.555

Περιφέρεια Ηπείρου

72 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 5.544 2.221 1.860 1.309 9 145 209 693

108 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 11.030 5.117 3.334 2.480 99 418 2.098

27 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3.990 2.224 937 801 28 205 1.302 171

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 642 377 212 54 0 28 0 44

214 ΣΥΝΟΛΟ 21.206 9.939 6.343 6.644 9 272 860 1.302 3.006

Περιφέρεια Θεσσαλίας

52 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 4.559 1.597 1.586 1.348 28 98 581

140 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 58.387 21.669 19.151 17.410 157 2.380 5.372

48 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 6.198 4.010 1.490 672 27 343 2.561 443

16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.355 818 354 173 10 66 86 153

256 ΣΥΝΟΛΟ 70.499 28.094 22.581 19.603 222 2.887 2.647 6.549
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Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

8 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 702 304 254 138 5 18 107

62 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 5.232 2.536 1.427 1.234 35 202 707

40 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 11.472 6.017 2.959 2.475 21 378 5.531 934

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 750 300 263 188 65

111 ΣΥΝΟΛΟ 18.157 9.157 4.903 4.035 61 663 5.531 1.748

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

34 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 4.007 1.459 1.375 1.113 61 107 637

241 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 39.360 17.097 12.890 8.732 260 383 1.490 42 3.226

26 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5.175 2.566 1.238 1.312 58 180 2.584 431

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.383 922 414 44 3 70 208 408

308 ΣΥΝΟΛΟ 49.925 22.044 15.917 11.201 260 505 1.847 2.834 4.702

Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας

73 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 7.762 2.510 2.758 2.289 4 201 138 1.657

243 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 96.837 38.101 28.882 28.672 93 1.089 3.321 210 9.098

21 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 11.034 5.414 3.153 2.442 24 555 3.118 715

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 279 162 92 14 12 14 715

340 ΣΥΝΟΛΟ 115.912 46.187 34.885 33.417 97 1.326 4.028 3.328 11.544

Περιφέρεια Αττικής

10 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 668 395 99 164 11 17 26

273 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 76.347 32.070 27.670 15.784 238 584 3.139 8.429

44 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 17.270 10.284 4.625 2.673 48 125 11.025 417

109 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 22.254 11.358 6.947 3.723 225 1.392 3.240

436 ΣΥΝΟΛΟ 116.539 54.107 38.981 22.344 238 868 4.673 11.025 12.112

Περιφέρεια Πελλοπονήσου

33 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 2.367 776 827 742 16 5 41 285

179 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 35.174 15.111 11.844 7.755 464 1.199 3.364

29 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 9.000 4.772 2.565 1.649 14 428 3.928 847

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 47.124 20.852 15.434 10.338 16 483 1.699 3.928 4.608

250 ΣΥΝΟΛΟ 47.124 20.825 15.434 10.338 16 483 1.699 3.928 4.608

Περιφέρεια Β. Αιγαίου

6 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 902 337 398 167 22 67

130 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 10.993 4.331 4.853 1.701 108 453 1.543

68 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 12.830 6.286 4.428 1.722 393 673 4.771 2.353

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.124 734 853 535 1 91 160 39

206 ΣΥΝΟΛΟ 26.849 11.688 10.532 4.125 502 1.239 4.931 4.002
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 13. 3 5 5

32 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 3.096 1235 1.199 657 5 82 59 153

35 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5.658 3.147 1.498 980 33 270 1.524 725

68 ΣΥΝΟΛΟ 8.767 4.385 2.702 1.642 38 352 1.583 878

Περιφέρεια Κρήτης

13 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 1.558 772 521 195 71 16 544

191 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 39.377 17.578 12.838 8,951 10 855 80 1.613

96 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 29.244 13.353 7.093 6.727 2.070 1.188 15.066 3.388

16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.734 748 503 218 265 95 7 84

316 ΣΥΝΟΛΟ 71.913 32.451 20.955 16.091 265 2.151 2.154 15.153 5.629

Γρ. Αναπ. Ανατ. Μακεδονίας

55 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 9.942 3.899 2.857 1.880 1.299 6 407 791

1 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 4 2 2

12 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 946 477 269 200 64 423 187

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 53 31 16 6 12

71 ΣΥΝΟΛΟ 10.945 4.409 3.144 2.086 1.299 6 471 423 980

Γρ. Ανατττ. Δωδεκανήσου

6 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 652 280 264 103 5 24 69

74 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 8.440 3.938 3.183 1.288 30 309 6.163

128 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 40.658 19.981 12.070 8.318 289 1.603 28.430 6.163

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.515 1.911 2.019 1.476 110 206 424 114

216 ΣΥΝΟΛΟ 55.265 26.110 17.536 11.185 434 2.142 28.854 7.002

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

421 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 46.728 16.212 19.089 10.779 42 606 1.088 6.944

3078 ΔΕΥΤ/ΓΕΝΗΣ 913.033 328.472 373.319 204.529 2.253 4.397 35.561 1.257 102.43
0

649 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 170.724 87.297 46.570 33.694 3.163 7.014 92.451 18.660

251 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 46.279 21.920 15.331 8.209 265 554 2.426 931 5.763

4399 ΣΥΝΟΛΟ 1.176.764 453.901 454.309 257.274 2.560 8.720 46.089 94.639 133.79
7
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(σε εκατ.δρχ)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 1892/90 ΚΑΙ 2234/94 ΕΤΟΥΣ 1995

Υπηρεσία Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τουρισμός Υπηρεσίες Σύνολο χώρας Θέσεις

εργασίας

Υψος

επένδυα
Επιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυα
Επιχορη
γήσεις

Υψος

επένδυα

Επιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυα
Επιχορη
γήσεις

Υψος
επένδυα

Επιχορηγ

ήσεις

Κεντρική
Υπηρεσία

3753 1344 174667 69709 36910 10208 38977 14547 254307 95808 4726

Αλβανία 90 36 2456 824 2546 860 1497

Στερ. Ελλάδα 8272 2489 1500 364 9872 9853 433

Δυτ. Ελλάδα 5559 1953 1951 414 7510 2367 222

Πελοπόννησος 2096 784 824 226 2920 1010 102

Θεσσαλία 5140 1488 554 157 5694 1645 205

Κρήτη 4782 1247 4069 1050 8850 2297 91

Not. Αιγαίο 197 78 1149 414 6201 1609 7548 2100 135

Βορ. Αιγαίο 2715 1291 1703 578 4418 870 160

Δυτ. Μακεδονία 795 259 6290 2295 495 124 7580 2678 303

Κεντρ. Μακεδονία 21760 7762 3069 786 24829 8518 942

Ανατ. Μακεδ.
Θράκ

912 558 110356 66261 1833 756 403 242 113505 67717 4446

Ηπειρος 3059 1033 1264 277 4323 1310 148

Ιόνια νησιά 998 250 1806 457 2805 706 82

Απική 3155 1249 3828 987 426 170 7408 2406 160

ΑΤΕ 4332 1822 676 229 423 149 5431 2200 414

ΕΟΜΜΕΧ 18383 6164 18382 6164 997

Δωδεκάνησα 280 112 434 197 4250 1216 500 134 5464 1659 84

Σύνολο 10269 4142 371946 165638 70257 19207 40729 15243 493390 210166 15147
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ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 1892/90 ΚΑΙ 2234/94 ΕΤΟΥΣ 1996

(σε εκατ.δρχ)
Υπηρεσία Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τουρισμός Υπηρεσίες Σύνολο χώρας Θέσεις

εργασίας

Υψος

επένδυα
Επιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυσ
Επιχορη
γήσεις

Υψος
επένδυσ

Επιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυσ

Επιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυσ
Επιχορηγ

ήσεις

Κεντρική
Υπηρεσία

6698 3396 132624 55364 29991 9201 6799 2295 176113 70256 3369

Αλβανία 2932 1019 501 104 3433 1124 760

Στερ. Ελλάδα 196 88 6286 1935 942 249 7424 2272 170

Δυτ. Ελλάδα 17015 6801 1740 473 119 68 18875 7341 593

Πελοπόννησος 3610 1328 240 72 18 7 3868 1408 105

Θεσσαλία 10702 4295 1722 485 30 13 12454 4794 463

Κρήτη 6035 1524 2494 661 258 98 8787 2282 251

Not. Αιγαίο ά" 0 749 262 175 87 924 349 26

Βορ. Αιγαίο 2291 1135 1478 596 3769 1731 160

Δυτ. Μακεδονία 321 140 6112 2391 255 99 6688 2631 312

Κεντρ. Μακεδονία 25148 8818 5257 1404 809 310 31214 10532 1002

Ανατ. Μακεδ.
Θράκ

1590 1013 83956 49284 8245 3291 243 154 94034 53741 2902

Ηπειρος 4408 1510 1846 482 305 84 6559 2076 247

Ιόνια νησιά 565 141 1604 428 185 63 2354 632 41

Αττική 2703 1102 2552 681 2145 877 7370 2660 125

ΑΤΕ 4786 2135 1542 702 6328 2837 126

ΕΟΜΜΕΧ 28896 11204 28896 11204 1747

Δωδεκάνησα 1230 572 233 105 3129 839 80 34 4672 1551 97

Σύνολο 14821 7344 333515 147957 62716 19327 12708 4790 423760 179418 12496

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Α.Ε.Π. 

(% ετήσιες μεταβολές όγκου)

1994 1995 1996* 1997**
Συνολικές επενδύσεις 0,5 5,8 9,9 10,9
Ιδιωτικές επενδύσεις 0,6 5,3 8,3 8,5
* Κατοικίες -7,6 -3,5 12,9 7,2
* Επιχειρηματικές 5,2 9,7 6,4 9,1
Δημόσιες επενδύσεις 1,5 2,0 2,6 3,3
ΑΕΠ 1,5 2,0 2,6 3,3

Πηγή: ΥΠΕΘΟ ‘Εκτιμήσεις ** Προβλέψεις
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2.7. Ο αναπτυξιακός νόμος 2234/94

0 νέος αναπτυξιακός νόμος 2234/94 εισάγει σημαντικές καινοτομίες αλλά 
δεν αποτελεί και αυτοτελές νομοθέτημα αφού οι διατάξεις του τροποποιούν 
καταρχήν και συμπληρώνουν, διατάξεις του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου 

1892/90.
Οι αλλαγές του νέου αναπτυξιακού νόμου θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν και να καταταχθούν στις εξής κατηγορίες:
α) Τροποποιήσεις που αφορούν βελτιώσεις του υπάρχοντος νομοθετικύ 
πλαισίου, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες από την πείρα της λειτουργίας του. 
Παράδειγμα, αναδιατυπώνεται σε κάποια σημεία η έννοια της παραγωγικής 
επενδύσεως ή μεταβάλλεται ο κατάλογος των επιχειρήσεων που δικαιούνται να 
υπαχθούν ή υπάγονται στις ευεργητικές διατάξεις του νόμου, 
β) Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα του νόμου, χωρίς να θίγεται κατά τα άλλα η 
δομή του. Παράδειγμα η κλιμάκωση του είδους και της διαδικασίας παροχής 
των ενισχύσεων με βάση το ύψος της επενδύσεως και η αλλαγή των περιόδων 
υποβολών των σχετικών αιτήσεων εισαγωγής από τις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις.
γ) Νέα συστήματα και διαδικασίες για την παροχή κινήτρων σε ειδικές 
περιπτώσεις.
Σε αυτά εντάσσονται οι νέες διατάξεις των άρθρων4 παρ. 3 και των άρθρων 23α 

και 23β.

• Με την πρώτη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετων ενισχύσεων, κατά 
παρέκλιση των διατάξεων του νόμου σε σημαντικές μεταποιητικές και 
τουριστικές επενδύσεις τουλάχιστον 25 δις δρχ με κοινές αποφάσεις των 
υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
(ΥΒΕΤ), οι οποίες θα κυρώνονται προηγουμένως από το Κοινοβούλιο.

• Με την δεύτερη προβλέπεται η δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων 

ενισχύσεων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις με βάση μεσοπρόθεσμο 
επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) ύψους τουλάχιστον 1 δις δρχ ή σε 

επιχειρήσεις λογισμικού (software) με σχέδιο 500 εκατ. Η υπαγωγή και εδώ
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γίνεται με κοινή απόφαση του ΥΠΕΘΟ και του ΥΒΕΤ, αλλά δεν χρειάζεται 

νομοθετική κύρωση.
• Τέλος η τρίτη μετακινεί το κέντρο βάρους της πολιτικής ενισχύσεως ειδικών 

μεγάλων μεταποιητικών επενδύσεων, αλλά και επενδύσεων των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ποιότητας από το ΥΠΕΘΟ στο ΥΒΕΤ, 
αφού με απόφαση του τελευταίου παρέχονται επιχορηγήσεις στις παραπάνω 
επιχειρήσεις υπό ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Με βάση τα παραπάνω τα κίνητρα λειτουργούν ήδη στα εξής επίπεδα 
αρμοδιοτήτων:
α) Για κάθε παραγωγική επένδυση όλων των υπαγομένων επιχειρήσεων ύψους 
μέχρι 5 δις εφαρμόζονται οι κοινές διατάξεις και αρμόδιο είναι το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ) και σε ορισμένες περιπτώσεις ο Εθνικός 
Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) και η 
Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ).
β) Γ ια τις επενδύσεις 5-25 δις δρχ μεταποιητικών και τουριστικών επιχειρήσεων 
εφαρμόζονται οι κοινές, διαδικασίες, αλλά παρέχεται μόνο εννιαίο ποσοστό 
επιχορηγήσεως (40%).
γ) Για βιομηχανίες και τουριστικές επενδύσεις, ύψους τουλάχιστον 25 δις δρχ 
δίνονται πρόσθετα κίνητρα, κατά παρέκλιση των κοινών διατάξεων.
Αρμόδια υπουργείο είναι το ΥΠΕΘΟ και το Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας 
και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ), η εκδιδόμενη όμως εγκριτική πράξη χρειάζεται 
νομοθετική κύρωση.
δ) Πολυετή επιχειρηματικά σχέδια (business plans) μεταποιητικών επιχειρήσεων 
και επιχειρήσεων λογισμικού, ενισχύονται με επιχορήγηση μέχρι 35% αλλά επί 
όλων των δαπανών του σχεδίου και όχι μόνον όσων εμπίπτουν στην έννοια της 
παραγωγικής επενδύσεως του άρθρου 2 του νόμου. Κι εδώ υπάρχει 
συναρμοδιότητα των δύο υπουργείων.
ε) Τέλος, ειδικές παραγωγικές επενδύσεις (π.χ. για παραγωγή καινοτομικών 

προϊόντων) από μεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
μπορεί να επιχορηγηθούν μέχρι ποσοστό 40% από το ΥΒΕΤ.
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Επομένως αφενός μεν αναβαθμίζεται ο ρόλος του ΥΒΕΤ στον τομέα των 
αναπτυξιακών κινήτρων αφετέρου δε εμφανίζεται ένα εμπλουτισμένο "μενού" για 
να διαλέξουν οι επιχειρήσεις.

Υπανόυενεο στον Ν. 2234/94 επιγειοήσεκ

α) Μεταποιητικές (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χειροτεχνίες) 

β) Πρωτογενούς παραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας 
γ) Μεταλλευτικές λατομικές 
δ) Κέντρα τεχνικής βοήθειας συνεταιρισμών κ.λ.π. 
ε) Αξιοποίηση απορριμμάτων και αποβλήτων 
στ) Συνεταιρισμών σε μηχανικά μέσα
ζ) Παραγωγή ενέργειας (αέριο, θερμό νερό, ατμό ή στερεά καύσιμα από 
βιομάζα)
η) Παραγωγής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας
θ) Αποξήρανσης κατάψυξης, αφυδάτωσης, τυποποίησης, συσκευασίας
ι) Παραγωγής βιομάζας (πρώτης ύλης για ενεργεια)
ια) Αποθήκευσης υγρών καυσίμων και υγραερίων σε νησιά
ιβ) Ξενοδοχειακές
ιγ) Κατασκηνωτικά κέντρα
ιδ) Ιαματικές πηγές και Κέντρα Χειμερινού Τουρισμού
ιε) Παραδοσιακά διασκευαζόμενα σε ξενώνες, βιομηχανικά κέντρα ΟΤΑ
ιστ) Ξενώνες κ.λ.π. μονών και ορθοδόξων ακαδημιών
ιη) Υπηρεσιών εξαιρετικά προηγούμενης τεχνολογίας
ιθ) Εκδοτικές / εκτυπωτικές ημερησίου Τύπου
κ) Σταθμών αυτοκινήτων Δ.Χ.
κα) Λιμένων αναψυχής, συνεδριακών κέντρων και γκολφ 
κβ) Εργαστήρια εφαρμοσμένης έρευνας 
κγ) Παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας 

κδ) Μηχανήματα και εξοπλισμός τεχνικών εταιριών 
κε) Εμπορικές εξαγωγικές Εταιρίες
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κλ) Εκπαιδευτήρια Ν. 2009/92
λ) Ξενοδοχειακές σε ΠΟΤΑ
λα) Μεταφορικών μέσων ειδικών μεταφορών
λβ) Ξενοδοχειακές για ολοκληρωμένο εκσυχγρονισμό.

Τα κίνητρα είναι διαθέσιμα σε ορισμένο μόνο κύκλο οικονομικής 
δραστηριότητας που προσδιορίζει ρητά ο νόμος και όχι σε κάθε επενδυτική 
προσπάθεια (π.χ. εμπορικές εταιρίες, υπεραγορές κ.λ.π.). Το άρθρο 2 δηλαδή 
έχει ένα εξαντλητικό κατάλογο από 29 κατηγορίες επιχειρήσεων (και όχι μόνον 
μια και περιλαμβάνονται και οι ιερές μονές και οι ορθόδοξες ακαδημίες για την 
δημιουργία ξενώνων, δραστηριότητα που μάλλον θα έπρεπε να ενισχύεται από 
τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων αντί να προσκολάται στο θεσμό των 
ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι κυριότερες κατηγορίες οι οποίες παίζουν και τον σημαντικότερο ρόλο 
στην ελληνική οικονομία είναι οι μεταποιητικές, οι μεταλλευτικές και οι λατομικές 
επιχειρήσεις, οι τουριστικές επιχειρήσεις (που περιλαμβάνουν τις ξενοδοχειακές, 
κατασκηνωτικά κέντρα, ιαματικές πηγές, μαρίνες, γήπεδα γκολφ) οι εκδοτικές ή 
εκτυπωτικές επιχειρήσεις του ημερήσιου Τύπου και τοι Τεχνικές εταιρίες.

Εκτός από την αναδιατύπωση διαφόρων περιπτώσεων ο 2234/94 
απέκλεισε τα νοσοκομεία και τις κλινικές καθώς και τα κέντρα αποθεραπείας και 
αποκατάστασης ενώ πρόσθεσε κάποιες δραστηριότητες των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων και τις επιχειρήσεις μεταφορικών μέσων σε απομονωμένες 
περιοχές.

Οι neoioyic της γώοαο. Η χώρα έχει χωριστεί σε τέσσερις περιοχές που 
υποδηλώνονται με τα κεφαλαία γράμματα A, Β, Γ, Δ. Στην περιοχή A 
περιλαμβάνεται ο Νομός Αττικής, το τμήμα του νομού Κορινθίας μέχρι τον Ισθμό 
και ο νομός Θεσσαλονίκης.
Περιοχή Β είναι το αναπτυγμένο τμήμα της χώρας που βασικά βρίσκεται στον 

άξονα εθνικής οδού Πατρών - Θεσσαλονίκης δηλαδή οι νόμοι Αχαϊας, Κορινθίας 
(υπόλοιπο), Βοιωτίας, Μαγνησίας, Λαρίσης. Ακόμη ο νομός Ηρακλείου, η πόλη 

της Ρόδου και της Χαλκίδας και από την Α περιοχή οι επαρχίες Λαυρεωτικής και
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Τροιζηνίας από την Αττική, το τμήμα Δυτικά του ποταμού Αξιού και η επαρχία 
Λαγκαδά από το νομό Θεσσαλονίκης. Ολη η υπόλοιπο χώρα (και οι επαρχίες 
Καλαβρύτων και Κυθήρων) αποτελεί την Γ περιοχή ενώ η Θράκη, τα 
παραμεθόρια νησιά και ζώνη 20 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων ανήκουν 
στην Δ περιοχή. Σ' αυτή προστέθηκε και η σεισμόπληκτη Μεσσηνία. Στην ουσία 
υπάρχει και Ε περιοχή, εφόσον η Θράκη για λόγους εθνικούς διαφοροποιείται 
από την υπόλοιπη Δ περιοχή, στην οποία εντάσσεται.

Στον τομέα Τουρισμού η κατάταξη είναι ελαφρώς διαφορετική. Στην A 
περιοχή εντάσσεται ο νομός Αττικής (πλην τμημάτων του που υπάγονται στην 
Β) και ο νόμος Θεσσαλονίκης. Στην Β περιοχή εντάσσονται εκτός Απικής, 
Θεσσαλονίκης αναπτυγμένες περιοχές (Κέρκυρα, Μύκονος, Ρόδος) και τμήματα 
του νομού Αττικής (Τροιζηνία, Αίγινα, Σπέτσες, Υδρα, Κύθηρα). Στην Γ' η 
υπόλοιπη χώρα πλην ακριτικών περιοχών οι οποίες εντάσσονται στην Δ 
περιοχή.

Τα κίνητρα του Νόυου
Δύο κατηγορίες κινήτρων προέβλεπε και προβλέπει ο νόμος. Την 

επιχορήγηση και την επιδότηση, που παρέχονται όμως μόνο με απόφαση του 
υπουργού εθνικής Οικονομίας ύστερα από εξέταση σχετικής αιτήσεως του 
ενδιαφερομένου κατά ορισμένη διαδικασία, και τα αφορολόγητα αποθεματικά, 
που δημιουργούνται από την επιχείρηση όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 
διαγράφει ο νόμος χωρίς να χρειάζεται (προηγούμενη) έγκριση του ΥΠΕΘΟ, της 
Εφορίας ή οποιοσδήποτε άλλης δημόσιας αρχής.

Ο 2234/94 επαναφέρει το κέντρο βάρους στην επιχορήγηση - επιδότηση 
διευρύνοντας ταυτόχρονα και την δυνατότητα παροχής κινήτρων.

Παλαιότερα ο Ν. 1116/81 στηριζόταν κυρίως στην επιχορήγηση και 
επιδότηση, το ίδιο έκανε και ο Ν. 1262/82.
Αντιθέτως ο 1892/92 έδωσε βαρύτητα στο αφορολόγητα αποθεματικά με την 

συλλογιστική ότι δεν απαιτούν εκταμίευση από το Δημόσιο (αλλά μόνο απώλεια 
εσόδου), δεν συνδέονται με γραφειοκρατικές διαδικασίες και είναι διαθέσιμα σε 
επιχειρήσεις κερδοφόρες άρα κατά τεκμήριο παραγωγικές και βιώσιμες. 
Διατήρησε όμως και την επιχορήγηση σε πιο περιορισμένη έκταση κυρίως για
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νέες επενδύσεις ή ακόμη και για ζημιογόνες που όμως ήταν βιώσιμες και 
παραγωγικές.

Λέγοντας επιχορήγηση εννοούμε μερική κάλυψη του κόστους μιας 
παραγωγικής επενδύσεως. Η επιχορήγηση της επενδυτικής δαπάνης μειώνει το 
κόστος του έργου και αυξάνει τον συντελεστή της κεφαλαιακής απόδοσης, ώστε 
να μεταβάλλει σε ελκυστικές και βιώσιμες τις επενδύσεις στην περιφέρεια, οι 
οποίες λόγω των αρνητικών οικονομικών συγκυριών δεν θα αποτελούσαν ποτέ 
την πρώτη επιλογή της επιχειρήσεως. Η απόσταση από τα καταναλωτικά 
κέντρα, που είναι βασικά η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η έλλειψη υποδομής, η 
έλλειψη προσωπικού, και στελεχών αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν 
σημαντικά το κόστος της επενδύσεως και της λειτουργίας της και αποτρέπουν 
τον επενδυτή από το να επιλέξει την περιφέρεια, η ανάπτυξη της οποίας όμως 
είναι εθνική ανάγκη. Η μερική λοιπόν χρηματοδότηση της επενδύσεως από το 
Κράτος λειτουργεί ως εξισορροπητικός παράγοντας σύμμετρης οικονομικής 
αναπτύξεως της Χώρας. Η επιχορήγηση αποτελεί μέσο τόνωσης της 
περιφερειακής αναπτύξεως. ΓΓ αυτό και ενισχύει την επενδυτική δραστηριότητα 
μόνο στις περιοχές Β, Γ και Δ. Αντιθέτως δεν παρέχεται επιχορήγηση και 
επιδότηση για επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή Α παρα μόνο κατ' 
εξαίρεση με το άρθρο 9.

Το ποσοστό της επιχορηγήσεως, υπολογιζόμενο επί της αξίας της 
εγκρινόμενης παραγωγικής επενδύσεως, κλιμακώνεται αυξανόμενο όσο 
κινούμαστε από το κέντρο προς την περιφέρεια. Τα ποσοστά διαμορφώνονται 
ως εξής:
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Ποσοστό Εττιχορηγήσεως (επί τοις εκατό)

Ενισχυόμενες

δραστηριότητες

νέοςνόμος προϊσχύων

-ενοδοχειακές επιχειρήσεις 

νέοςνόμος προϊσχύων

A - - - -

Β 15 15 10 10

Γ 25 25 15 15

Δ 35 35 25 25

Δ (υπόλοιπης) 40 - 30 -

Θράκη 50 45 35 35

Τα παραπάνω ποσοστά εφαρμόζονται για παραγωγικές επενδύσεις μέχρι 5 δις 
δρχ οποιονδήποτε υπαγόμενων επιχειρήσεων.

Αντιθέτως για επιχειρήσεις μέχρι 25 δις δρχ μόνο όμως μεταποιητικών το 
ποσοστό ορίζεται εννιαίο για όλες τις περιοχές σε 30% και σε 40% για την 
Θράκη. Η επιχείρηση όμως δικαιούται για το μέχρι 5 δις τμήμα να εισπράξει το 
τυχόν μεγαλύτερο ποσοστό που αντιστοιχεί. Ειδική ρύθμιση επιφυλάσσει ο 
νόμος με το άρθρο 9 σε "ειδικές Επενδύσεις" δηλαδή σε επενδύσεις προστασίας 
περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας, εφαρμοσμένης, έρευνας παραγωγής 
και νέων προϊόντων. Η επιχορήγηση αφενός παρέχεται και για επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται στην περιοχή Α, η οποία άλλωστε τις χρειάζεται 
περισσότερο λόγω της φύσεως των επιχειρήσεων, αφετέρου ανέρχεται σε 40% 
για τις περιοχές Α-Γ και 45% και 55% αντιστοίχως για την περιοχή Δ και την 
Θράκη. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται σε 40%.

Επιδοτήσεκ. Οι επιχειρήσεις που επιχορηγούνται κατά τις διατάξεις του Ν. 

1892/90 ενισχύονται και με επιδότηση των τραπεζικών και ομολογιακών δανείων 
ή δανείων άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών, τα οποία συνάπτουν για την 
χρηματοδότηση της παραγωγικής επενδύσεως στην οποία προβαίνουν. Η
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επένδυση επομένως αυτή χρηματοδοτείται, αφενός μεν από την ίδια συμμετοχή 
(κεφάλαιο ή ρευστότητα επιχειρήσεως), την επιχορήγηση και τον Τραπεζικό 
κ.λ.π. δανεισμό, το κόστος του οποίου απομειώνεται και ελαφρύνεται με την 
επιδότηση επιτοκίου.

Το ποσοστό της επιδότησης είναι ίδιο με το ποσοστό της επιχορήγησης. 
Αν επομένως το τελευταίο είναι 20% και το επιτόκιο δανεισμού ανέρχεται στις 25 
μονάδες, η επιχείρηση θα πάρει 5 μονάδες (20% του 25) και επομένως η 
επιβάρυνση της απ'τον δανεισμό θα μειωθεί σε επιτόκιο 20%.

Το ποσοστό παρέχεται από την ανάληψη των δόσεων του δανείου και 
μέχρι 4 έτη κατ ανώτερο όριο. Το όριο αυξάνεται σε 6 έτη σε ειδικές ζώνες της 
περιοχής Δ ή για επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος σε οποιαδήποτε 
περιοχή.

Καινοτομία του νόμου είναι η καθιέρωση πρόσθετης ενισχύσεως για τις 
επιχειρήσεις που δεν κάνουν χρήση της επιτρεπόμενης δανειοδότησης για την 
χρηματοδότηση της επενδύσεως. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται ποσό ίσο με 
την επιδότηση επιτοκίου που θα αντιστοιχούσε στο τμήμα του δανείου που 

αποποιούνται.
Το ποσό της επιδοτήσεως επιτοκίου που εισπράττει η επιχείρηση δεν 

αποτελεί έσοδό της, αλλά μειώνει το ποσό των χρεωστικών τόκων, που 
αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδά της για να υπολογιστούν τα 
φορολογητέα καθαρά κέρδη. Το ίδιο πρέπει να δεχτούμε και για το ποσοστό της 

επιχορηγήσεως η οποία αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους των 
πραγματοποιούμενων επενδύσεων. ΓΓ αυτό και οι αποσβέσεις υπολογίζονται 
στην αξία κτήσεως αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων.
Κατά μια περίπλοκη διατύπωση των εγκριτικών πράξεων, η επιχείρηση 
υποχρεούται να μειώσει μεν το κόστος των επιχορηγούμενων επενδύσεων, 
αλλά και να το προσαυξήσει εν συνεχεία, προκειμένου να δημιουργήσει το 
απαραίτητο αποθεματικό στο παθητικό, για την παρακολούθηση των 
υποχρεώσεων της.
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2.8. Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι αλλαγές του Ν. 2234/94
είναι οι εξής:

• Εγινε μια προσπάθεια αναδιατύπωσης, συμπλήρωσης ή κατάργησης 
ορισμένων κατηγοριών επενδυτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να 
ενταχθούν στις ευεργητικές διατάξεις και να χαρακτηριστούν παραγωγικές 
επενδύσεις. Οι θεσμικές αλλαγές που εισήχθησαν στον νόμο δεν αφορούσαν 
μόνο το πλαίσιο των παρεχόμενων ενισχύσεων αλλά επεκτάθηκαν και στις 
διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος των κινήτρων, ώστε να το 
καταστήσουν περισσότερο αποτελεσματικό.

• Αυξήθηκε σημαντικά το ανώτερο επιχορηγούμενο κόστος επένδυσης από 2,5 
δις δρχ σε 5 δις δρχ που για τις μεταποιητικές έγινε 25 δις δρχ. Παράλληλα 
καθορίστηκε σε 3 δις δρχ το ανώτερο όριο επιχορήγησης που μπορεί να 

λάβει επιχείρηση για τις επενδύσεις της στην ίδια παραγωγική διαδικασία.

• Σε μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, που ενισχύουν 
σημαντικά την διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, παρέχονται ειδικά 
κίνητρα κατά παρέκκλιση των ειδικών κανόνων του αναπτυξιακού νόμου. 
Ετσι ανάλογα με το είδος και την σπουδαιότητα της επένδυσης μπορεί να 
παρέχεται ποσό επιχορήγησης μεγαλύτερο του προβλεπόμενου ορίου 3 δις 

δρχ.
• Θεσμοθετήθηκαν ειδικά κίνητρα για μια σειρά επενδύσεων που είτε 

διευρύνουν έντονα την παραγωγική βάση είτε εκσυγχρονίζουν και 
αναβαθμίζουν την τεχνολογία της παραγωγικής διαδικασίας.

• Οι νέες βιομηχανικές μονάδες κατευθύνονται στις βιομηχανικές περιοχές 
(ΒΙ.ΠΕ) της ΕΤΒΑ.

• Στον τουριστικό τομέα γίνεται μια ολοκληρωμένη ρεαλιστική προσέγγιση των 
στόχων και των πολιτικών που πρέπει να ακολουθηθούν. Στην κατεύθυνση 
αυτή θεσπίστηκαν κίνητρα για ίδρυση και επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 
κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για ορισμένες μόνο αξιοποιήσιμες 
τουριστικά περιοχές.

• Θεσπίστηκε για πρώτη φορά ο θεσμός των περιοχών ολοκλήρωμένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) κατα το πρότυπο των ΒΙ.ΠΕ όπου με
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ειδικά κίνητρα μπορεί να γίνεται εκεί εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων 
καθώς και μονάδων παροχής συμπληρωματικών τουριστικών υπηρεσιών.

• Αυξήθηκε το ποσοστό επιχορήγησης για τις επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται στην Θράκη από 45% σε 50% ενώ παράλληλα για τις 
λοιπές περιοχές αυξήθηκε ο χρόνος παροχής επιδότησης επιτοκίου από 3 σε 
4 έτη.

• Θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά ο έλεγχος της έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης που πρέπει να γίνει το αργότερο 
εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της υλοποίησής της.

• Καταργήθηκε η ρυθμική βάση της οποίας η επιχορήγηση της επένδυσης 
καταβάλλονται εξ ολοκλήρου μετά την ολοκλήρωση τις υπηρεσίες της, 
προκειμένου για επενδύσεις ανω των 300 εκατό δρχ. Για επενδύσεις άνω 
των 500 εκατ δρχ η επιχορήγηση καταβάλλεται 40-40-20 στις φάσεις 
υλοποίησης, ολοκλήρωσης, λειτουργίας αντίστοιχα της επένδυσης. Μέχρι 500 
εκατ δρχ η επιχορήγηση καταβάλλεται κατά 60-20-20 στις φάσεις 
υλοποίησης, ολοκλήρωσης λειτουργίας αντίστοιχα της επένδυσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
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3.1. Εισαγωγή

Από το 1982 και μετά, από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται οι 
επενδύσεις που εγκρίθηκαν να χρηματοδοτηθούν από τους αναπτυξιακούς 
νόμους είναι 22.948 και αφορούν συνολικό επενδυμένο ποσό της τάξης των 
2.458 δις δρχ. Η επιχορήγηση που δόθηκε από το κράτος για την προώθηση 
των επενδύσεων στο ίδιο διάστημα ανέρχεται στα 929,1 δις δρχ και αντιστοιχεί 
στο 37% του συνολικού ύψους των επενδύσεων.

Δημιουργήθηκαν 202.299 θέσεις εργασίας, με μικρή όμως συμβολή στην 
απασχόληση καθώς από 2,2% που ήταν η ανεργία στο διάστημα 1971-1980 
ανήλθε στο 10% το 1996.

Η άνοδος των επενδύσεων το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου αυτής 
ήταν πολύ χαμηλή, στις αρχές της μάλιστα είχαμε μείωση και ουσιαστική 
άνοδοςσημειώνεται μόνο στην τριετία 1988-90 και από το 1995 και μετά. 
Σημαντικό είναι επίσης ότι από τα σχέδια που εγκρίθηκαν στο β' εξάμηνο του 
1994 και α εξάμηνο του 1995 έχει ολοκληρωθεί και λειτουργήσει το 75%. Τα 
προηγούμενα χρόνια η κατάσταση στον τομέα της ολοκλήρωσης επενδύσεων 

ήταν ιδιαίτερα απογοητευτική καθώς όπως φαίνεται και από σχετική μελέτη της 
ICAP ολοκληρώνοταν και λειτουργούσε μόνο μια στις τέσσερις επενδύσεις.

Το μεγαλύτερο ύψος των επενδύσεων συγκεντρώνονται στην περιφέρεια 
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ειδικότερα από το 1991 μέχρι το α' 
εξάμηνο του 1996 το ύψος των επενδύσέων ανήλθε σε 338,5 δις δρχ εκ των 

οποίων τα 184,1 δις δρχ προήλθαν από την κρατική επιχορήγηση ενώ στην ίδια 
περιοχή οι επενδύσεις που εγκρίθηκαν ανέρχονται στις 702.

Σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται επίσης το σύνολο των επενδύσεων στην 
Περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας. Οι επενδύσεις που εγκρίθηκαν είναι 731 
και συνολικού ποσού 188 δις δρχ εκ των οποίων τα 62,3 δρχ είναι κρατική 
επιχορήγηση.

Επίσης μεγάλο είναι το ύψος των επενδύσεων που εγκρίθηκαν στην 
περιφέρεια της Στερεός Ελλάδας και ανέρχονται σε περίπου 116 δις δρχ. Στο 
ποσό αυτό η επιχορήγηση ανέρχεται στα 34,8 δις δρχ. Περίπου ανάλογο είναι 

το ποσό των επενδύσεων που εγκρίθηκαν την ίδια περίοδο στην περιοχή
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Αττικής όπου η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται στα 38,9 δις δρχ. Στην 
περιφέρεια της Αττικής το ίδιο διάστημα δημιουργήθηκαν 4.673 νέες θέσεις 
εργασίας ενώ είχαν εκταμιευτεί από επιχορηγήσεις 12,1 δις δρχ.

Στην περιοχή Β. Αιγαίου οι επενδύσεις που εγκρίθηκαν είναι 206 
συνολικού ύψους 26,8 δις δρχ με επιχορήγηση της τάξης των 10,5 δις δρχ. Οι 
θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν είναι 1,239 ενώ το ποσό που 
εκταμιεύθηκε είναι 4,1 δις δρχ.

Οι λιγότερες πάντως επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου. Εγκρίθηκαν μόνο 68 επενδύσεις, συνολικού ύψους 8,7 δις δρχ 
εκ των οποίων τα 2,7 δις δρχ προέρχονται από επιχορήγηση. Οι 
προβλεπόμενες θέσεις εργασίας ήταν μόνο 352 ενώ το ποσό που εκταμιεύθηκε 
ανέρχεται σε 878,3 εκατ δρχ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 1892/90 ΚΑΙ 2234/94 ΕΤΟΥΣ 1995

(σε εκατ.δρχ)
Υπηρεσία Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τουρισμός Υπηρεσίες Σύνολο χώρας Θέσεις

εργασίας

Υψος

επένδυα

Εττιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυα
Εττιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυα

Εττιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυα

Επιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυα

Επιχορηγ

ήσεις

Κεντρική
Υπηρεσία

3753 1344 174667 69709 36910 10208 38977 14547 254307 95808 4726

Αλβανία 90 36 2456 824 2546 860 1497

Στερ. Ελλάδα 8272 2489 1500 364 9872 9853 433

Δυτ. Ελλάδα 5559 1953 1951 414 7510 2367 222

Πελοπόννησος 2096 784 824 226 2920 1010 102

Θεσσαλία 5140 1488 554 157 5694 1645 205

Κρήτη 4782 1247 4069 1050 8850 2297 91
Not. Αιγαίο 197 78 1149 414 6201 1609 7548 2100 135
Βορ. Αιγαίο 2715 1291 1703 578 4418 870 160
Δυτ. Μακεδονία 795 259 6290 2295 495 124 7580 2678 303
Κεντρ. Μακεδονία 21760 7762 3069 786 24829 8518 942
Ανατ. Μακεδ.
Θράκ

912 558 110356 66261 1833 756 403 242 113505 67717 4446

Ηπειρος 3059 1033 1264 277 4323 1310 148

Ιόνια νησιά 998 250 1806 457 2805 706 82

Απική 3155 1249 3828 987 426 170 7408 2406 160

ΑΤΕ 4332 1822 676 229 423 149 5431 2200 414
ΕΟΜΜΕΧ 18383 6164 18382 6164 997

Δωδεκάνησα 280 112 434 197 4250 1216 500 134 5464 1659 84
Σύνολο 10269 4142 371946 165638 70257 19207 40729 15243 493390 210166 15147
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(σε εκατ.δρχ)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 1892/90 ΚΑΙ 2234/94 ΕΤΟΥΣ 1996

Υπηρεσία Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τουρισμός Υπηρεσίες Σύνολο χώρας Θέσεις

εργασίας

Υψος

επένδυσ

Επιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυσ

Επιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυσ

Εττιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυσ

Επιχορη

γήσεις

Υψος

επένδυσ

Επιχορηγ

ήσεις

Κεντρική
Υπηρεσία

6698 3396 132624 55364 29991 9201 6799 2295 176113 70256 3369

Αλβανία 2932 1019 501 104 3433 1124 760

Στερ. Ελλάδα 196 88 6286 1935 942 249 7424 2272 170

Δυτ. Ελλάδα 17015 6801 1740 473 119 68 18875 7341 593

Πελοπόννησος 3610 1328 240 72 18 7 3868 1408 105

Θεσσαλία 10702 4295 1722 485 30 13 12454 4794 463

Κρήτη 6035 1524 2494 661 258 98 8787 2282 251

Not. Αιγαίο 0 0 749 262 175 87 924 349 26

Βορ. Αιγαίο 2291 1135 1478 596 3769 1731 160

Δυτ. Μακεδονία 321 140 6112 2391 255 99 6688 2631 312

Κεντρ. Μακεδονία 25148 8818 5257 1404 809 310 31214 10532 1002

Ανατ. Μακεδ.
Θράκ

1590 1013 83956 49284 8245 3291 243 154 94034 53741 2902

Ηπειρος 4408 1510 1846 482 305 84 6559 2076 247

Ιόνια νησιά 565 141 1604 428 185 63 2354 632 41

Απική 2703 1102 2552 681 2145 877 7370 2660 125

ΑΤΕ 4786 2135 1542 702 6328 2837 126

ΕΟΜΜΕΧ 28896 11204 28896 11204 1747

Δωδεκάνησα 1230 572 233 105 3129 839 80 34 4672 1551 97

Σύνολο 14821 7344 333515 147957 62716 19327 12708 4790 423760 179418 12496

3.2. Οικονομική θεωρία και εγκατάσταση - τοποθεσία

Στην πενταετία 1992 - 1996 υποβλήθηκαν συνολικά 8.728 αιτήσεις 
επενδυτικών σχεδίων για να εγκριθούν από τον αναπτυξιακό νόμο.

52



ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 

1892/90 ΚΑΙ 2234/94

Ετη Αριθμός αιτήσεων
επενδυτικών σχεδίων

Αξία επενδυτικών 
σχεδίων

αριθμός
σχεδίων που 
εγκρίθηκαν

αξία
επενδυτικών 
σχεδίων που 
εγκρίθηκαν

ύψος
επιχορηγήσεων

νέες
θέσεις
εργασίας

1992 1.319 361 640 120 40 7.974

1993 1.553 453 713 125 46 5.986

1994 919 278 424 87 33 3.975

1995 2.082 1.154 1.284 500 204 15.126

1996 2.875 1.246 1.599 424 179 12.496

Από αυτές εγκρίθηκαν οι 4.660 επενδύσεις δηλαδή το 53% με 
επιχορηγήσεις της τάξης των 502 δις δρχ περίπου το 40% του συνολικού ύψους 
των εγκριθεισών επενδύσεων. Στην ουσία μπορούμε να πούμε ότι από τις 
αιτήσεις που υποβλήθηκαν εγκρίθηκε η μια από τις δύο.

Οπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, έχει αρχίσει να 
εμφανίζεται μια ανάκαμψη των επενδύσεων. Η ανάκαμψη αυτή όπως φαίνεται 
και από πίνακες που έχουν παραταθεί πιο μπροστά στην μελέτη είναι ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Ιδιαίτερα στην Θράκη ύστερα από πολλά χρόνια επενδυτικής άπνοιας 
εμφανίζεται μια δραστηριοποίηση με αποτέλεσμα στις περιοχές αυτές σήμερα 
να εμφανίζεται μια υπερσυγκέντρωση μονάδων, χωρίς ιδιαίτερο στρατηγικό 
σχεδίασμά, γεγονός που μακροπρόθεσμα λειτουργεί αρνητικά για την περιοχή 
και έμμεσα την οικονομία.

Σε μια Ελλάδα με έντονες περιφερειακές κοινωνικές και οικονομικές αλλά 
και αναπτυξιακές ανισότητες, με "περιφέρειες συγκέντρωσης" (concentration) 

αλλά και με "περιφέρειες ερήμωσης) (Sprawl) απομακρυσμένες, 

υποβαθμισμένες με χαμηλή πυκνότητα αλλά και χαμηλή οικονομική 
δραστηριότητα είναι επόμενο και αποτέλεσμα των περιφερειακών ανισοτήτων 

να μην είναι δυνατή η λειτουργία ελεύθερης ανταγωνιστικής οικονομίας στη
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χώρα. Για όποιον κλάδο έχει άμεση συνάρτηση με την διάσταση του χώρου και 
τις αποστάσεις, τα "φυσικά" ολιγοπώλια και μονοπώλια είναι δεδομένο 
αποτέλεσμα των περιφερειακών ανισοτήτων της χώρας, και η επίτασή τους σε 
άμεση συνάρτηση με τον βαθμό ερήμωσης της περιφέρειας. Οι βίαιες και 
έντονες περιφερειακές ανισότητες της χώρας, εκτός από το ότι εμποδίζουν την 
ανάπτυξη και εξέλιξη της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς, έχουν και σαν 
συνέπεια το υψηλότερο κόστος για ένα προϊόν. Ο ειδικός επιστημονικός κλάδος 
της Περιφερειακής Ανάπτυξης (Regional Science) καθορίζει ότι μια περιφέρεια 
απομακρυσμένη, υποβαθμισμένη, απογυμνωμένη από το ανθρώπινο δυναμικό 
της και χαμηλής οικονομικής δυνατότητας διαμορφώνει υψηλότερο κόστος για 
κάθε οικονομική δραστηριότητα. Από μικροοικονομική σκοπιά μια οικονομική 
μονάδα σε "περιφέρεια ερήμωσης" δεν θα εξασφαλίσει ποτέ οικονομίες 
κλίμακας λόγω της περιορισμένης αγοράς (αριθμός πελατών κ.λ.π.) αλλά και 
των περιορισμένων δυνατοτήτων της (π.χ. εισόδημα) θα είναι δύσκολο εως 
αδύνατο να εξασφαλίσει εξειδικευμένη εργασία στον τόπο και επομένως 
δύσκολο να αυξήσει την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά της μέσα από 
την ποιότητα εργασίας.

Από μακροοικονομική σκοπιά η παραπάνω οικονομική μονάδα είναι 
"μακριά" από τον υπόλοιπο παραγωγικό ιστό της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
θα μπορέσει να επιτύχει "οικονομίες γειτνίασης" δηλαδή οικονομίες που 
εξασφαλίζονται όταν πολλές οικονομικές μονάδες αυτού του κλάδου βρίσκονται 
στην ίδια περιοχή.

Ετσι η εξοικονόμηση των απαραίτητων εισροών (μέσω αναπτυξιακών) θα 
έχει ως συνέπεια την "εισαγωγή" τους από άλλη περιφέρεια, αλλά με υψηλότερο 
σχετικά κόστος. Η εξειδικευμένη εργασία η συντήρηση, αλλά και πολλές πρώτες 
ύλες θα έχουν οπωσδήποτε μεγαλύτερο κόστος. Με τον τρόπο δηλαδή την 
ενίσχυση των περιοχών αυτών μέσω των Αναπτυξιακών Νομών δημιουργείται 
μια δυναμική που μειώνει το κόστος της οικονομικής μονάδας των 

απομακρυσμένων περιοχών. Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη είναι 
αναγκαία συνθήκη για την τήρηση της ελεύθερης ανταγωνιστικής οικονομίας.

Η επενδυτική ανάκαμψη που μέχρι στιγμής καταγραφεται από τα 

στατιστικά στοιχεία, εκτιμάται ότι αποτελεί προάγγελο ευνοϊκών εξελίξεων. Τα
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αποτελέσματα θα φανούν στο διάστημα μιας πενταετίας όταν δηλαδή θα έχει 
ολοκληρωθεί η επένδυση και θα αρχίσει να αποδίδει.

Σε μελέτη για τα αποτελέσματα και τηνπορεία αναπτυξιακής πολιτικής 
μέχρι το 1994, που έχει κάνει η ICAP για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας προκύπτουν ορισμένες δυσμενείς διαπιστώσεις, οι οποίες ίσως είναι 
παρακινδυνευμένο να γενικευτούν αλλά είναι ενδεικτικές της κατάστασης που 

επικρατεί.
Η μελέτη η οποία αφορά την ολοκλήρωση επενδύσεων το διάστημα 

1990-1994 επισημαίνει ότι η σχέση μεταξύ των επενδύσεων που υπάχθηκαν 
στον αναπτυξιακό νόμο και αυτών που τελικά ολοκληρώθηκαν είναι δυσμενής.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ν. 1892/90, Ιο Ε 
1990- 10 ΕΞΑΜΗΝΟ 1994, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός
σχεδίων

Υπαχθείσες 
Επενδύσεις 
(εκατ. δρχ.)

Ολοκληρωμένες 
επενδύσεις 
(εκατ. δρχ.)

Ποσοστό 
Υλοποίησης %

Κατανομή 
Επενδύσεων %

Κατανομή 
Σχεδίων %

Τρόφιμα 124 86,499 14,461 17 20 21

Κλωστοϋφαντουργία 31 25,099 6.616 26 9 5

Προϊόντα Μετάλλου 35 19.590 5.794 30 8 6

Πλαστικά 20 15.373 5.269 34 7 3

Εκτυπώσεις 43 10.677 5.117 48 7 7

Ενδυση 34 18.213 4.481 25 6 6

Μη Μεταλλικά Ορυκτά 37 23.680 4.353 18 6 6

Μεταλλουργία 7 11.895 2.968 25 4 1

Κτηνοτροφία 64 15.350 2.899 19 4 11

Χημικά 16 13.797 2.625 19 4 3

Μηχανές 16 13.022 2.144 16 3 3

Κλάδος Λοιπών Βιομηχαν. 19 5.769 1.994 35 3 3

Εξόρυξη 9 8.314 1.541 18 2 2

Μέσα Μεταφοράς 6 2.832 1.434 51 2 1

Αλιεία 9 4.733 1.101 23 2 2

Παροχή Συμβουλών 8 2.470 1.009 41 1 1

Ξύλο 7 3.962 915 25 1 1

Γεωργία 13 5.414 740 14 1 2

Επιστημονικά όργανα 9 1.549 730 47 1 2

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Επεξεργασία Στοιχείων

Κατά την περίοδο εως το 1994 το ποσοστό ολοκλήρωσης ανέρχεται μόλις στο 
23% για το σύνολο των επενδύσεων. Δηλαδή ολοκληρώνονται περίπου μια στις
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τέσσερις επενδύσεις. Ακόμη και αν από το σύνολο των υπαχθεισών 
επενδύσεων αφαιρεθούν εκείνες οι οποίες έχουν υπαχθεί στο νόμο το 1994 και 
οι οποίες είναι λογικό να μην έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την λήξη της περιόδου 
αναφοράς, το ποσοστό ολοκλήρωσης παραμένει πολύ χαμηλό και σε καμία 
περίπτωση δεν υπερβαίνει το 24%. Η παρατήρηση αυτή, όπως σημειώνει στην 
σχετική μελέτη η ICAP ισχύει τόσο για τις επενδύσεις του βιομηχανικού τομέα 
όσο και για τις επενδύσεις στον τουρισμό. Στις πρώτες το ποσοστό 
ολοκλήρωσης ανέρχεται στο 22% ενώ στις δεύτερες είναι ελαφρά υψηλότερο 
και ανέρχεται στο 26% για το ίδιο χρονικό διάστημα.

3.3. Επιχειρηματική προσέγγιση της τοποθεσίας των παραγωγικών 

μονάδων

Στον τομέα της βιομηχανίας η περιφέρεια της Θεσσαλίας παρουσιάζει την 
καλύτερη επίδοση (44%) και ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα (30%), η Αττική 
(30%) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (24%). Ιδιαίτερα αρνητική 

παρουσιάζεται η εικόνα στην περιοχή της Κρήτης όπου το ποσοστό 
ολοκλήρωσης ανέρχεται μόλις στο 8%. Στον τομέα του Τουρισμού το ποσοστό 
ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στην περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φτάνει το 74% έναντι 45% της Κεντρικής 
Μακεδονίας, 41% της Κρήτης και 30% Δυτικής Ελλάδας. Ως κύριο συμπέρασμα 
από τα παραπάνω φαίνεται η απροθυμία για επενδύσεις και η αδυναμία 
σημαντικού ποσοστού φορέων να υλοποιήσουν τις προβελπόμενες επενδύσεις. 
Οι πηγές της αδυναμίας ποικίλουν αλλά σημαντικό ποσοστό εκτιμάται ότι 
οφείλεται στην διαμόρφωση του συστήματος επενδύσεων στην Χώρα.
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(σε εκατ.δρχ)
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 1892/90 ΚΑΙ 2234/94 ΕΤΟΥΣ 1995

Υπηρεσία Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τουρισμός Υπηρεσίες Σύνολο χώρας Θέσεις

εργασίας

Υψος
επένδυσ

Επιχορπ

γήσ£ΐς

Υψος
επένδυα

Εττιχορπ

γήσεις

Υψος

επένδυα

Επιχορπ

γήσεις

Υψος

επένδυσ
Επιχορπ
γήσεις

Υψος

επένδυσ
Επιχορπγ
ήσεις

Κεντρική
Υπηρεσία

3753 1344 174667 69709 36910 10208 38977 14547 254307 95808 4726

Αλβανία 90 36 2456 824 2546 860 1497

Στερ. Ελλάδα 8272 2489 1500 364 9872 9853 433

Δυτ. Ελλάδα 5559 1953 1951 414 7510 2367 222

Πελοπόννησος 2096 784 824 226 2920 1010 102

Θεσσαλία 5140 1488 554 157 5694 1645 205

Κρήτη 4782 1247 4069 1050 8850 2297 91

Not. Αιγαίο 197 78 1149 414 6201 1609 7548 2100 135

Βορ. Αιγαίο 2715 1291 1703 578 4418 870 160

Δυτ. Μακεδονία 795 259 6290 2295 495 124 7580 2678 303

Κεντρ. Μακεδονία 21760 7762 3069 786 24829 8518 942

Ανατ. Μακεδ.
Θράκ

912 558 110356 66261 1833 756 403 242 113505 67717 4446

Ηπειρος 3059 1033 1264 277 4323 1310 148

Ιόνια νησιά 998 250 1806 457 2805 706 82

Απική 3155 1249 3828 987 426 170 7408 2406 160

ΑΤΕ 4332 1822 676 229 423 149 5431 2200 414

ΕΟΜΜΕΧ 18383 6164 18382 6164 997

Δωδεκάνησα 280 112 434 197 4250 1216 500 134 5464 1659 84

Σύνολο 10269 4142 371946 165638 70257 19207 40729 15243 493390 210166 15147
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(σε εκατ.δρχ)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 1892/90 ΚΑΙ 2234/94 ΕΤΟΥΣ 1996

Υπηρεσία Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τουρισμός Υπηρεσίες Σύνολο χώρας Θέσεις
εργασίας

Υψος
επένδυα

Επιχορπ
νόσεις

Υψος
επένδυα

Εττιχορη
γήσεις

Υψος
επένδυα

Εττιχορη
γήσεις

Υψος
επένδυα

Εττιχορη
γήσεις

Υψος
επένδυα

Εττιχορηγ
ήσεις

Κεντρική
Υπηρεσία

6698 3396 132624 55364 29991 9201 6799 2295 176113 70256 3369

Αλβανία 2932 1019 501 104 3433 1124 760

Στερ. Ελλάδα 196 88 6286 1935 942 249 7424 2272 170

Δυτ. Ελλάδα 17015 6801 1740 473 119 68 18875 7341 593

Πελοπόννησος 3610 1328 240 72 18 7 3868 1408 105

Θεσσαλία 10702 4295 1722 485 30 13 12454 4794 463

Κρήτη 6035 1524 2494 661 258 98 8787 2282 251

Not. Αιγαίο 0 0 749 262 175 87 924 349 26

Βορ. Αιγαίο 2291 1135 1478 596 3769 1731 160

Δυτ. Μακεδονία 321 140 6112 2391 255 99 6688 2631 312

Κεντρ. Μακεδονία 25148 8818 5257 1404 809 310 31214 10532 1002

Ανατ. Μακεδ.
Θράκ

1590 1013 83956 49284 8245 3291 243 154 94034 53741 2902

Ηπειρος 4408 1510 1846 482 305 84 6559 2076 247

Ιόνια νησιά 565 141 1604 428 185 63 2354 632 41

Αττική 2703 1102 2552 681 2145 877 7370 2660 125

ΑΤΕ 4786 2135 1542 702 6328 2837 126

ΕΟΜΜΕΧ 28896 11204 28896 11204 1747

Δωδεκάνησα 1230 572 233 105 3129 839 80 34 4672 1551 97

Σύνολο 14821 7344 333515 147957 62716 19327 12708 4790 423760 179418 12496
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Οπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα η κλαδική σύνθεση των 
ολοκληρωμένων επενδύσεων εμφανίζει μια σημαντική συγκέντρωση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πέντε κλάδοι συγκεντρώνουν περισσότερο από 
το 51% των συνολικών επενδύσεων. Ειδικότερα πρόκειται για τους κλάδους των 
τροφίμων (20%) της Κλωστοϋφαντουργίας (9%), των προϊόντων Μετάλλου (8%) 
των Πλαστικών (7%) και των εκτυπώσεων (7%). Ο πρωτογενής τομέας 

απορροφά το 7% του συνόλου των επενδύσεων ενώ οι καταναλωτικοί κλάδοι το 
42% των συνολικών επενδύσεων επιβεβαιώνοντας την εμμονή τους στην 
υφιστάμενη παραγωγική διάρθρωση της χώρας, φαινόμενο το οποίο 
παρατηρείται τα τελευταία 20-30 χρόνια .

Τα συμπεράσματα της ICAP για τις βιομηχανικές και τουριστικές 

επενδύσεις είναι:
Για τις βιομηχανικές:

• Η Αττική απορροφά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό επενδύσεων (15,19%) 

παρά την ένταξή της στην Α' ζώνη κινήτρων.

• Η περιοχή της Θράκης παρουσιάζει πολύ μεγάλη απορροφητικότητα. Στους 
τρεις νομούς της ολοκληρώθηκε το 24,9% των συνολικών επενδύσεων της 
χώρας.

• Τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και οι ευρύτερες περιοχές τους 

συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά επενδυδεμένων κεφαλαίων παρά την εντολή 
τους στην Β' ζώνη κινήτρων. Τέτοιες περιοχές είναι οι νομοί Μαγνησίας, 
Λάρισας, Βιοιωτίας, Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης κ.α.

• Οι περιοχές της Γ' ζώνης κινήτρων παρουσιάζουν χαμηλή προσέλκυση 
επενδύσεων με εξαίρεση το νομό Κιλκίς, που ευνοείται από την γειτνίαση με 
τον Ν. Θεσσαλονίκης.

• Ακόμα χαμηλότερη είναι η απορροφητικότητα των περιοχών της Δ' ζώνης με 
εξαίρεση τους νομούς Μεσσηνίας και Ηλείας.

Για τους τουριστικές επενδύσεις:

• Η μεγαλύτερη συγκέντρωση επενδύσεων εμφανίζεται στις περιοχές όπου 
έχουν ήδη αναπτυγμένη έντονη τουριστική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από
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την ζώνη στην οποία οι περιοχές αυτές έχουν επαχθεί. Τέτοιες περιοχές είναι 
οι Ν. Δωδεκανήσου, Ν. Χαλκιδικής, η Κρήτη (πλην νομού Ηρακλείου).

• Η περιοχή της Θράκης συνεχίζει να συγκεντρώνει πολύ χαμηλό ενδιαφέρον 
για τις τουριστικές επενδύσεις παρά τα αυξημένα κίνητρα.

3.4. Συμπέρασμα

Στόχος της βιομηχανικής επένδυσης είναι η διασφάλιση του 
μακροπρόθεσμου κέρδους σε ύψος μεγαλύτερο από εναλλακτικές τοποθετήσεις 
κεφαλαίων. Στη χώρα μας για πολλά χρόνια οι παραγωγικές επενδύσεις είχαν 
μειωμένο ρυθμό. Μακροοικονομική αστάθεια, υψηλό κόστος χρήματος, 
απορρόφηση επενδυτικών πόρων με υψηλότοκο δανεισμό του Δημοσίου για 
κάλυψη ελλειμάτων, ανεπάρκεια υποδομών είναι τα κύρια αίτια αυτής της 
κατάστασης.

Επίσης σημαντικός αριθμός επιχειρηματιών δεν πίστεψε εγκαίρως ότι 
πράγματι η Διεθνοποίηση του ανταγωνισμού και η απελευθέρωση της 

εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα τον επηρέαζε άμεσα, ότι θα 
οδηγούσε σε απώλεια παραδοσιακών πελατών, ή αντίστροφα ότι θα άνοιγε 
εφικτές δυνατότητες εισόδου σε νέες αγορές. Η αδυναμία μιας έγκαιρης 
διάγνωσης οδήγησε σε καθυστέρηση ανάληψης των αναγκαίων επενδύσεων. 
Επίσης η δυσκαμψία και η βραδύτητα των διοικητικών υπηρεσιών συχνές 
θεσμικές μεταβολές αλλά και άρνηση τοπικών κοινωνικών να υποδεχθούν 
βιομηχανικές επενδύσεις στην περιοχή τους αποτέλεσαν επιπλέον αιτίες 
φαινομένου της αποβιομηχανοποίησης. Η κατάσταση αυτή σήμερα έχει 
μεταβληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Ελάχιστοι είναι αυτοί που αμφισβητούν πλέον τον καταλυτικό ρόλο των 
επιχειρήσεων. Οι επιχορηγήσεις του αναπτυξιακού νόμου προσελκύουν μεγάλο 
επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα της μεταποίησης και του εκσυγχρονισμού 
των ξενοδοχειακών μονάδων.

Το νέο καθεστώς κινήτρων άρχισε να λειτουργεί το β' εξάμηνο του 1994. 

Με δεδομένο ότι ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης και λειτουργίας των επενδυτικών 
σχεδίων είναι 1,5 εως 2 ετη είναι σχετικά νωρίς για μια πλήρη αξιολόγηση του
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βαθμού ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον 
αναπτυξιακό νόμο. Τα πρώτα στοιχεία, όπως είδαμε, είναι πολύ ενθαρρυντικά. 
Από τα σχέδια που εγκρίθηκαν το β' εξάμηνο του 1994 και το α' εξάμνηνο του 
1995 έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργήσει περίπου το 75%.

Η εικόνα αυτή είναι πολύ καλύτερη από ότι στο παρελθόν. Η 
αυστηρότητα με την οποία γίνεται από το ΥΠΕΘΟ η αξιολόγηση των αιτήσεων 
κυρίως ως προς την εμπειρία και την ικανότητα του επιχειρηματικού φορέα έχει 
συντελεστές στο θετικό αυτό αποτέλεσμα.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

(ποσοστιαίες μεταβολές όγκου)

Ετος Ιδιωτικές Δημόσιες Σύνολο

1990 8,7 -8,3 5,0

1991 2,7 13,8 4,8

1992 -3,3 5,8 -1,4

1993 -3,7 0,4 -2,8

1994 0,6 0,2 0,5

1995 5,3 7,4 5,8

1996 8,3 14,9 9,9

Ο αναπτυξιακός νόμος περιέχει μια έντονη περιφερειακή κλιμάκωση των 
κινήτρων υπέρ των περιοχών με δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, 
αποφεύγει να διατυπώνει κλαδικές προτιμήσεις, αφήνοντας την επιλογή στους 
ίδιους τους επενδυτές, ενισχύει με υψηλά κίνητρα επενδύσεις που εμφανίζουν 
ισχυρές εξωτερικές οικονομίες (προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόμηση 
ενέργειας), που εισάγουν καινοτομικές τεχνολογίες και προϊόντα κ.ο.κ. Η 
δημόσια επιχορήγηση ακολουθεί και δεν προηγείται της καταβολής ιδίων 
κεφαλαίων του επενδυτή, και η τελευταία δόση της επιχορήγησης καταβάλλεται, 

αφού πιστοποιηθεί η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας.
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Η ένταση και η μορφή των ενισχύσεων ενός αναπτυξιακού νόμου 
διαμορφώνεται κάθε φορά με βάση την οικονομική συγκυρία, την εμπειρία που 
αποκτήθηκε από το παρελθόν, και τις προοπτικές εξελίξεως των μεγεθών. Η 
παρατεταμένη αποβιομηχάνιση και ξενοδοχειακής βάσης οδήγησαν το 1994 σε 
μια εντατικοποίηση των κινήτρων, με υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά με τα 
θετικά αποτελέσματα που προαναφέραμε. Το κατά πόσον η συνέχιση των 
θετικών αυτών αποτελεσμάτων απαιτεί την ίδια ένταση κινήτρων και το ίδιο 
δημοσιονομικό κόστος, είναι κάτι που υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση.

Σημαντικές αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο προετοιμάζει η Κυβέρνηση, 
έχοντας ως στόχο να πετύχει την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από αυτόν. Ταυτόχρονα επιχειρείται ο καλύτερος συνδυασμός του 
με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική ενόψει της καθοριστικής πορείας 
προς την Οικονομική και Νομισματική Ενωση.

62



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

• Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Η ανάπτυξη της 

Ελλάδας, Παρελθόν, Παρόν και προτάσεις πολιτικής.

• Ανδρέα Ανδρέου: "Περιφερειακές Ανισότητες" Θεσ/νίκη Εκδόσεις Κυριακίδη 

1983.

• Γεωργίου Γ. Παρουσίαση του Διεθνούς συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων 

Περιφερειολόγων με θέμα "Παραμεθόριες περιοχές, Ανάπυτξη, Δημιουργία 

απασχόλησης, Διασυνοριακή Συνεργασία 8/94.

ρ Καλοκάρδου Ρ. Τουρισμός και Παραμεθόριες Περιοχές Διεθνές Συνέδριο του 

Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων Θεσ/νίκη 9-11 Μαϊου 1994.

• Κιτης Γ. Ανάπτυξη στην Μεθόριο, άρθρο στα "ΝΕΑ” της 26/7/1995.

• Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης "Κίνητρα επενδύσεων Ν. 

1262/82", Αθήνα 1989.

• ΕΟΜΜΕΧ Επενδύσεις 1262/82 Δ' έκδοση Αθήνα 1989

• Διαπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο 142944 Β. 338.9Δ Αθήνα 

Παπαζήσης.

• Ζαχαροπούλου Αθήνα, 1979 Κίνητρα για Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές 

Επενδύσεις (Ν. 849/78 No 289/76 Ν.Δ. 1312/72).

• ΙΟΒΕ Απ/τα οικονομικής πολιτικής 1992.

• ΙΟΒΕ Κίνητρα επενδύσεων και επενδυτική συμπεριφορά 1983.

ΞΕΝΗ

• Jacson Grenille, Peripherally and local economic development. September 

1993.

• P.A. Samnelson "Οικονομική" Ελληνική Μετάφραση 9η έκδοση Παπαζήση, 

Αθήνα 1975.

• Investment, Incentives Legislative, Developments in Greece Revue 

Hellenique de Droit International 1991.



• Incentives for Regional and Sectoral Development in Greece Mezzogiorno d' 

Europa 1/1983.

ΑΡΘΡΑ

• Κέρδος "Τι προβλέπει το πρόγραμμα ενίσχυσης απομακρυσμένων 

περιοχών" 17/8/1994.

• Επιλογή "Οικονομική άνοδος και ανάπτυξη" Ιούλιος 1993. "Ιδιωτικές 

επενδύσεις” Φεβρουάριος 1997. "Περιθώρια και Δυνατότητες Επιλογής 

μέτρων και στόχων" Μάρτιος 1994. "Τα μεγέθη της Οικονομίας περιόδου 

1970-1993" Μάρτιος 1994.

• Οικονομικός Ταχυδρόμος "άρθρο I. Δρυλλεράκη" 7/10/1982. "Οι 

ενισχυόμενες επενδύσεις για ανάπτυξη. Τα κίνητρα που καθορίζει ο νέος Ν. 

2234/94" 8/12/94. "Κίνητρα ενίσχυσης της οικονομικής και Περιφερειακής 

ανάπτυξης της χώρας" 7/10/1982. "Τα νέα κίνητρα για περιφερειακή 

ανάπτυξη" 1981. "Σημερινή κατάσταση της ελληνικής Οικονομίας - 

Προβλέψεις για την ελληνική οικονομία" 6/3/1997. "Μοντέλο για μια 

ανάπτυξη" Φεβρουάριος 94.

• Οικονομικά Χρονικά: "Η κατεύθυνση της Ελληνικής οικονομίας και οι 

επιδόσεις της" Ιανουάριος 1995. "Ανάπτυξη παραμεθόριων περιοχών: 

Προβλήματα και προοπτικές" Μάιος 1996, "Φορολογία και οικονομική 

ανάπτυξη - προβλήματα ανάπτυξης" Δεκέμβριος 95.

• Αγορά: "Το πανόραμα της επενδυτικής μιζέριας" Δεκέμβριος 94.

• Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας. "Κίνητρα οικονομικής και Περιφερειακής 

ανάπτυξης. Ο νέος νόμος 2234/94 και τροποποιήσεις στο Ν. 1892/90" 1995. 

"Κίνητρα για περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη Ανάλυση των διατάξεων 

του Ν. 1116/81 "Τα αναπτυξιακά κίνητρα μετά την ψήφιση του Ν. 2234/94".

• ΥΠΕΟΟ Στοιχεία αξιολόγησης επενδύσεων βαθμολόγηση και τρόπος 

εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδύσεων στον δευτερογενή 

τομέα Υπουργική απόφαση 18/1/1991. "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Ηπείρου".


