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θΑΝΑΣΟΠΟΥ ΛΟΣ 
00 Πσνεπ/στ. Κο/ν. 

1στ. Αθηνών (Επ/σκ.). 

~ Εχ Int. ι.ι 
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Τοις Εντ(uξομeνοις 
; 

η 

Π(ρί π(ριφ(ρ(ιακής 

ανάπτυξης και 

(π(νδύσ(ων 

Kιι6ηγητoιJ ΠQ'vτε (cu i1c\/εi1tστ . Κοιν . 
Πολ ίϊ fΞπι(Jι". , Γ:cϊν'επισι. ,Δ,θηVΙJ)V (IΞnICι~.) . 
ΕΙ( CII . i_.U . Ι . 8rω:e ΙΙ cs, iΞλ ίιϊί. i.i Α . Ρ . ΡΜί$ 

Τα O~μ(.ίTα ιη ς πιρ ιφιρειαχής ανά .. 
πτυξης και των ιδιωτικών επενδύσεων 
εΙ"'αι π( Ί..). /Υ ν ι..., ι '". Η "wί λ. ( (-;jj (" r .. .. ~"' .. 1'/.1 • • ... r... f " ' " ,ι v \) !-", Ι , Ι\ι\.λ . 

()ικυνΩμΙ~KΙ"I. , ΧΟ ι.ντι]νιΛ. Ί~ κ ., .... , C;.λλΙ t~'\f €
χουν «επισΙJΡΕι» στο σίJvολό τους και 
στον ίδιο βαΟμό την προσοχή των 
Ερευνητών, με αποτέλεσμα τα οικονο

μικά Π.χ. θέματα να έχουν αποτελέσει, 
εν πολλοίς, αντικείμενο ενδελεχούς με

λέτης, ενώ άλλες Θεματικές ενότητες 
(και μάλιστα όχι ήσσονος σημασίας) να 
έχουν, πέραν ενός ορίου, «παραμελη
θεί», τόσον επί εθνικού, όσον και επί 
διεθνούς επιπέδου, 

Μία εξ αυτών των τελευταίων είναι 
και το νομικό εν γένει καθεστώς, το ο
ποίο διέπει την όλη υπόθεση της περι

φερειακής ανάπτυξης και των ιδιωτι
κ(ον επενδύσεων, το οποίο δεν απησχό
λησεστηνπρέπoυσαΙκτασητηνεπ~ 

στημονικι:] έρευνα, ιδίως στην Ελλ(lδα , 
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Αψευδή δι'. απόδειξη τούτου αποτελf-ί 
το γεγονός, ότι η μόνη Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για θέματα περιφερεια
κής ανάπτυξης και ιδιωτικ(ί)ν επενδύ
σεων, η οποία έΧf-Ι δημοσιευΟεί είναι ε
κείνη, που ετοίμασε και εξέδωσε ο υπο
γράφων τα έτη 1981, 1982, 1983 και 
1984, (πεντε τόμοι), παρά την διακη
ρυγμένη κατά περιόδους επιθυ μία του 
Νομοθέτη σε διάφορα. αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, νομοθεη;ματα, για επίση
μη Κωδικοποίηση της σχετικής νομοθε
σιας. 

Αλλά, ένα από τα βασικά στοιχεία, 
τα οποία συνιστούν αφ' εαυτών 
condicio sine qua ποπ για την πραγμα
τοποίηση επενδύσεων (και ιδίως άμε
σων ξ~:νων) με ό,τι αυτές συνεφέλκο
νται, είναι η σαφl;νεια, η «λογική», η συ
νέπεια κα η σταθερότητα του νομικού 
καΘεστώτος, vπό του οποίου αυτές διέ
πονται όχι μόνον κατά τον χρόνο έναρ
ξης της σχετικής επιχειρηματικιiς δρα
στηριότητας, αλλά για μiα ακολουΘού
σα εύλογη μακρά περίοδο. 

Επί. του n:λιυιαίου σημείου είναι εν
δεικτικές και οι σχετικές παρψβάσεις 
ΔΙf-θνών Οργανισμ(ον, δπως Π.χ. του 

Οργανισμού Οικυ νομΙΚIΊ'; ΣυΥι:ργα 
σίας και Λ '\Ι(Χ1ΤΊ'! ιξης (Ο Ειυ) 11 uoyrj
νϊι Ι ι' O i,XO\,(}i.!tx(j.,v Εν(.;,σεων, ()π(ι>ς Π.χ. 
ΤΩ1 ' r':'υρ,'ί 71 (Χ,'ι',ΚΩi, Κα ιν " μι."ι \ίοl' τηΓ 

Εν;"(J)1U ·~ίο)) ςΈ!f.1) (.n! ς, ιυ :ιΤ'(\ ίι ι υ;π ο

γραμμiζoυν την ανΔγκη εν(',,; oυνf'ΠOl~,ς 

νομικού κυ.ΟcστQΗος για "ις ιπι:νδϋ 
σι' ι ς, μη ιι:πnΧfιμένου ά.νΙ'ΊΙ OlΙCΤI ,(ί)δOυς 
uyo . U u .(vi::, (Ι)) fI F ~ 

11 Χώρα μας, πρωcoιυπούσα ι ν 
προκειμένω, έχει αναγΔγ!όΙ υι: κανόνα 
την συνεχή, χαι ενΙατε άνευ anOXQ(J)
ντος λόγου, μετ.αβολή της πι::ρί τις επεν
δ'ύσεις νομοΘεσίας. Μία απλτ] καταγρα
φ;) των σχετικών νoμoθετημi.ιτων, (είτε 
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αυτά αναφέρονται μερικώς, είτε ολικώς 
σε Οέματα επενδύσεων), πείΘει αναντι
λέκτως περί της αληθείας του πράγμα
τος: από το έτος 1952 μ.χ . μέχρι σήμερα 

έχουν εκδοθεί και έχουν ισχύσει ή ισχί,

ουν ακόμη, (με αλλεπάλληλες εννοείται 
τροποποιήσεις) δεκάδι::ς Νόμοι, Προε

δρικ(χ Διατάγματα, Πράξεις Υπουργι

κού Συμβουλίου, Υπουργικές ΑποφCl
σεις, Πράξεις Διοικητού Τραπέζης της 
Ελλ('χδος, μεγάλος αριΘμός Εγκυκλίων 
Κ . λ. 

Εάν σε αυτά τα «ειδΙϊ{ά» νομοθετή
ματα προστεΘεί και η γενικ(~τερη νομο 

θετική παραγωγή, γίνεται αντιληπτή η 
κατάσταση , η οποί,α δη/JJ.ουργrί,ται. Και 
~πενθυμ_ΙζCΤα l (ητλ Γ;1 ς , Ίτι '11,('1 Τ() ?'>ι.α

oτηU .. (l :Τ . Υ. 1 ~75- 19~] ετ ι<' Ο ':ιΟ'αν σ~ ισχύ 

~ι. ~. 78 I~δμo~~ εξsδόΟησαν 14.24 ι~4 I1Qr-,z
~Ρ I:" (~ i' ιατι'λγμιτω Παϊ 17 .63~ ,'πουΡΥΙ
χ Ις f J[.ο.ψ(lσι ι c; Π ΟΙ',ιί,λ ου J ιψ~εχσμ{;
νο ί)! 

Μ ία: Λ μ ω ς ν ομο υ,;: ιιΧΎ) παρ αγωγιi 
((1. i· Η υ μεγέοο,' ς r ί το ' μ( ς 

των Επcνbίισ cων , αλλη λοανο_ ψ( II'; μΕνη 

εν πολλοίς, χάθε άλλο παρcΊ. συμβάλλΕΙ 

στην προσέλκυση επενδυτών (χαι ιδίως 
αλλοδαπ(i)ν, εθισμένων σε δ.λλα «στα

θcρώτερα» νομιΧά καθεστώτα επιχει
ρημαΤΙΚΙ1ς δράσης) χαι στην εμπέδωση 
κλίματος σταθερότητας των συναλλα
γ(Ον. 

Έτσι, η κωδικοποίηση της σχετικής 
νομοθεσίας αφ' ενός και η «άλλψ προ- , 
σέγγιση του θέματος αφ' ετ.έρου, προς 
την κατεύθυνση των ολΙγων , των «λογι
κών» και των «σταθερών» ρυθμίσεων, 
παρίστανται δυστυχώ υπό τις παρού-
σες συνθήκες της εσωτερικής και διε
θνούς οικονομικής συγκυρίας , υπέρ 
πάσαν άλλην επ χήνκαιεπιβεβλημένες 
και κατι,:πεί.γουοες. 
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