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ΠΡΟΛοrΟΣ
Τα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης και των ιδιωτικών ε
πενδύσεων είναι πολλά και ποικίλα, όπως νομικά, οικονομικά, κοι
νωνικά κ.λ., αλλά δεν έχουν «επισύρει» στο σύνολό τους και στον ί
διο βαθμό την προσοχή των Ερευνητών, με αποτέλεσμα τα οικονο
μικά π.χ. θέματα να έχουν αποτελέσει, εν πολλοίς, αντικείμενο εν
δελεχούς μελέτης, ενώ άλλες θεματικές ενότητες (και μάλιστα όχι
ήσσονος σημασίας) να έχουν, πέραν ενός ορίου, «παραμεληθεί»,
τόσον επί εθνικού, όσον και επί διεθνούς επιπέδου.
Μία εξ αυτών των τελευταίων είναι και το νομικό εν γένει καθε
στώς, το οποίο διέπει την όλη υπόθεση της περιφερειακής ανάπτυ
ξης και των ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο δεν απησχόλησε στην

πρέπουσα έκταση την επιστημονική έρευνα, ιδίως στην Ελλάδα.
Αψευδή απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός, ότι η μόνη Κω
δικοποίηση της νομοθεσίας για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης

και ιδιωτικών επενδύσεων, η οποία έχει δημοσιευθεί είναι εκείνη,
που ετοίμασε και εξέδωσε ο υπογράφων τα έτη 1981, 1982, 1983 και

1984,

(πέντε τόμοι), παρά την διακηρυγμένη κατά περιόδους επι

θυμία του Νομοθέτη σε διάφορα, αναπτυξιακού χαρακτήρα, νομο
θετήματα, για επίσημη Κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
Αλλά, ένα από τα βασικά στοιχεία, τα οποία συνιστούν αφ' εαυ
τών

condicio sine qua non για την πραγματοποίηση

επενδύσεων

(και ιδίως άμεσων ξένων) με ό, τι αυτές συνεφέλκονται, είναι η σα
φήνεια, η «λογική», η συνέπεια και η σταθερότητα του νομικού κα
θεστώτος, υπό του οποίου αυτές διέπονται όχι μόνον κατά τον χρό
νο έναρξης της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά
για μία ακολουθούσα εύλογη μακρά περίοδο.
Επί του τελευταίου σημείου είναι ενδεικτικές και οι σχετικές πα

ρεμβάσεις Διεθνών Οργανισμών, όπως π.χ. του Οργανισμού Οικο
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο ECD) ή Οργάνων Οικο
νομικών Ενώσεων, όπως π.χ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
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