
Neapolis University

HEPHAESTUS Repository http://hephaestus.nup.ac.cy

School of Economic Sciences and Business Articles

2010

þÿ�¤�¿�¹�Â� �•�½�Ä�µ�Å�¾�¿�¼��½�¿�¹�Â� �®� � �µ�Á�¯

þÿ�À�Á�¿�Ã��»�º�Å�Ã�·�Â� �¬�¼�µ�Ã�É�½� �¾��½�É�½

þÿ�¹�´�¹�É�Ä�¹�º�Î�½� �µ�À�µ�½�´�Í�Ã�µ�É�½

Athanasopoulos, Constantinos GE.

þÿ�š��½�Ä�Á�¿� �•�À�¹�¼�Ì�Á�Æ�É�Ã�·�Â� �œ�µ�»�µ�Ä�Î�½� �ˆ�Á�µ�Å�½�±�Â� �º�±�¹� �‘�½�¬�À�Ä�Å�¾�·�Â

http://hdl.handle.net/11728/7248

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository



ΟΣ

ΙΟΙ'1μ.,

ris
ι

,

~IΣr
ι

..ΣΗ

ΩΝ

ΙΝ

:Ι

~ΣE.ΩN

ΟΛΗΣ

,αΝ

ΙΟΜΙΑΣ

ΗΧώ; στο μέλλο"

ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

lαρτίου 2011 μ.Χ,

·Ql.a;
:ιι

ΕΠ. ΑΠ. ΤΟΠ. ΑΥΤ. ΠΕΡ. ΑΝ. / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV.

Τοις Ενrcυξομένοις

n
ΠcρίnΡοσέλκυσnςάμcσων ξένων

ιδιωτικών cneνδύσcων

Του Κ. Κωνστ. ΓΕ ....ΑΘΑΝΑΣΟπΟΥΛρΥ

Καθηγητού του Παvrείου Πανεπιστ. Κοιν. Πολιτ. Επιστ.,

και του Πανεπιστ. Αθηνών (EπιaK.),

Εχ Ch.L., υι. BruxeIIes, Εχ lπt. Ι.Ι.Α.Ρ., Paris

Η τρέχουσα διεθνής αλλά και εθνική οι

κονομική συγκυρία «επανΙφερε» κατά τρδ

πο l~ντoνo στο προσκτίνω το θέμα της προ

σέλκυσης /ιμι:σων ξένων ιδιωτικών Επενδύ

σεων, δεδομίνου, ()τι αυτές Οεωρούνται πο

λύτιμο «εργαλείο» για την «παραγωγή» α

νάπrυξης, υπό τις δεδομένες παραδοχές της

Ι'1'l'οι.ας: υπ,] έποψη χ(όρου: ('θ1'lκήΙπι'ριqιι-'

ρειακήΙτοπική, και, υπό έποψη είδους: οικο

νομική, κοινωνική, πολιτιστική. 1

Ένα από τα βασικά στοιχεία, τα οποία

συνιστούν αφ' εαυτών condicio sine quα non
για την πραγματοποίηση επενδύσεων (και

ιδίως άμεσων ξένων) με ό, τι αυτές συνεφέλ

κονται, είναι η σαφήνεια, η «λογική», η συ

νέπεια και η σταθερότητα του νομικού κα

θεστώτος, υπό του οποίου αυτές διέπονται

όχι μόνον κατά τον χρόνο ί'1lαρξης της σχετι

κής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά

1. Βλ. Κωνσι. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ: Θεσμικό

illa1mo ΠεPIφεpεlClκ:fJ.ςAνΆΠWP1ς.ΤόμοςΑ', νέα έκδ.

A8.tιναz. 2007, σ. 49 επόμ.
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και για μία ακολουθούσαεύλογη μακρά πε

ρίοδο.2

Επί του τελευταίου σημείου είναι ενδει

κτικές και οι σχετικέςπαρεμβάσειςΔιεθνών

Οργανισμών, όπωςπ.χ. του Οργανισμού Οι

κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

(OECD) ή Οργάνων Οικονομικών Ενώσε

ων, όπως π.χ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί

ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι υπο

γραμμίζουν την ανάγκη ενός συνεπούς νο

μικού καθεστώτος για τις επενδύσεις, μη υ

ποκειμένου άνευ ουσιώδους λόγου σε συ

χνές αλλαγές.

Η Χώρα μας, πρωτοτυπούσα εν προκει

μένω, έχει αναγάγει σε κανόνα την συνεχή,

και ενίοτε άνευ αποχρώντος λόγου, μεταβο

λή της περί τις επενδύσεις νομοθεσίας. Μία

απλή καταγραφή των σχετικών νομοθετη

μάτων, (είτε αυτά αναφέρονται μερικώς, εί

τε ολικώς σε θέματα επενδύσεων), πείθει α

ναντιλέκτως περί της αληθείας του πράγμα

τος: από το έτος 1952 μ.Χ. μέχρι σήμερα έ

χουν εκδοθεί και έχουν ισχύσει ή ισχύουν α

κόμη, (με αλλεπάλληλες εννοείται τροπο

ποιήσεις), δεκάδες Νόμοι, Προεδρικά Δ ια

τάγματα, ΠράξειςΥπουργικού Συμβουλίου,

ΥπουργικέςΑποφάσεις, ΠράξειςΔιοικητού

Τραπέζης της Ελλάδος, μεγάλος αριθμός

Εγκυκλίων κ.λ.

Εάν σε αυτά τα «ειδικά» νομοθετήματα

προστεθεί και η γενικώτερη νομοθετική πα

ραγωγή, γίνεται σαφής η κατάσταση, η ο

ποία δημιουργείται. Και υπενθυμίζεται α-

2. Βλ. άλλα m01xeia σιο: Β. Δ. ΔΕΑΗΘΕΟΥ: Το νο

JUΚ6κa1JεσιώςnpomanJαςξένωνKεφαλαiωνκω επεν

δύσεων αναπwl1ακoύxαpακrtιpa σmν Ελλάδα. A8n
να/.1996.

2

Ε:Π. ΑΠ. τοιι. ΑΠ. ΠΕΡ.
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πλώς, ότι για το διάστημα π.χ.1975-1993 ετέ

θησαν σε ισχι) 2.178 Νόμοι, εξεδόθησαν

14.248 Προεδρικά Διατάγματα και 17.638
Υπουργικές Αποφάσεις ποικίλου περιεχο-. ,
μενου.

Μία όμως νομοθετική παραγωγή αυτού

του μεγέθουςεπί του θέματοςτων επενδύσε

ων, αλληλοαναιρούμενη εν πολλοίς, κάθε

άλλο παρά συμβάλλει στην προσέλκυση ε

πενδυτών, (και ιδίωςαλλοδαπών, εθισμένων

σε άλλα «σταθερ(!περα» νομικά καθεστώτα

και σε άλλες, εντελώς διαφορετικές συνθή

κες επιχειρηματικής δράσης), και στην ε

μπέδωση κλίματος σταθερότητας των συ

ναλλαγών, δεδομένης και της έλλειψης ολο

κληρωμένου κτηματολογίου και δασολογί

ου στην Ελλ(lδα.

Εν προκεl.μένω, επισημαίνεται, ενδεικτι

κώς, ότι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο περί τα θέ

ματα των Ι'πενδύσεων, πρέπει, μεβάση τα ως

άνω στοιχεία και τις ως άνω διαπιστώσεις,

να «κινείται», μι-'ταξ,ί άλλων, και προς την

κατεύθυνση της σύντμησης του χρόνου χο

ρήγησης της σχετικής έγκρισης, ιδίως περί

ξίνων επενδύσαm', προς τον «εμπλουτισμό»

της φαρέτρας των προβλεπομένων επιδοτή

σεων και εν γένει κινήτρων, προς την εναρ

γεστέρα «συμμετοχή» των Τραπεζών στον

τομέα των δανειοδοτήσεων επιχειρήσεων υ

παχθεισών σε σχετικέςρυθμίσεις κ.ά.

Όλωςενδεικτικώςαναφέρεται εδώ, (λαμ

βανoμένoυ υπ' όψει και του δυσαρέστου γε

γονότος, ότι η χώρα μας «απορροφά» ποσο

στό μόνον 1%0 των πραγματοποιούμενων ε

τησίως άμεσων ξένων επενδύσεων παγκο

σμίως), ότι μέτρα «τολμηρά», όπως π.χ. η

συγκρότηση Επιτροπών ταχύτερης εξυπη

ρέτησης επί θεμάτων διοικητικών διαδικα

σιών των επενδυτών, ιδίως των ξένων, είναι
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κατεπείγοντα, ιδίως όταν σχεδιάζονται με

γάλεςεπενδυτικέςδραστηριότητες.

Πέραν α'υτών, η κωδικοποίηση της σχετι

Κ1ίςνομοθεσίαςαφ' ενός και η «άλλη» πρo~

σέγγιση του θέματος αφ' τέρου, προς την

κατεύθυνση των ολιγω)ι των «λογικών» και

των «σταθερών» ρυθμίσεων, παρίστανται

δυστυχώςυπό τις παρούσες συνθήκεςτης ε

σωτερικηςκαιδιεθνούςοικονομΙΚ1ίςσυγκυ

ρίας, υπέρ πάσαν άλλην ποχήν και επιβε

βλημένεςκαι κατεπείγουσες.

Αλλως, η περιπόθητοςανάπτυξη, περί

τηςοποίας οι πάντεςομιλούνκαι κόπτονται,

θα παραμένειευγ lήςπροσδοκία.

Ιδού, λοιπό'), το δυσχερές εγχείρημα για

μια νέα αναπτυξιακή πολιτική ευρίσκεται ε

πί Ούραι. και οι. καιροί ου μενετοί, με το δί

λημμα ΠΡΟf/ψ\'rς: ανάληψη Ευθυν(ί)ν για

Toλμηρι~ απυιιάσει, π 'ραν των μικροκομ

ματικών σκοπιμοτιίτι ν, ή παραμoνrί τός

κ λύφου ησυχασμού και αδράνειας, α-. . .
ιμ ( .ι α ΖΙ, εσ ων το πα

ρλόοόω κίη. Πη 'Ε-

'ραμμάτων ΠΑΛ Λ Α του εξ ΑΧ 'ξαν-

δρείας (50ςμ. . αιώ)ι): Σκηνιί γαρ παςο βίος

και παίγνιον· ή μάθ παίζειν την σπουδήν

μεταθείς ή φέρε τας οδύνας...
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