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n

ΠερίΟίκων
/

/

αι οικιων εμπιπραμενων

Η εν εξελίξει διατελούσα οικονομική κρίση, τόσο σε
. . δο, λόγω του μεγέ

διεθνές, όσο και σε εσωτερικ

θους της, αλλά και λόγω 11_"iλU"'1tfJOO()ua~
σεών της, δεν επιτρέπει α
απόληξή της.
Η χαραχθείσα μέχρι

Μερών, (Δ ιεθνών ΟργανωifHlJ.~
Κρατών, Άλλων Φορέων)
~nι' και πολιτική και
ω ληφθέJI'ω πυικίλα μέι"ρα, κα
α λο Jl'αρά είναι δυνα
1
τόν Ι'ύ: χαραΚfl}ρισΟυύl ως λυΙΠΙ'ιλιί, όχι τύυυ ιιλλι:ίψα ι:.,
σωτερικιίς λειτουργικής συνοχής, όσο (και) λ όγω συνε
χούς «παρεμβολιίς» εξωγενών, μη ιλεγχομένων :;ιαραγόν
των, ()i ωωίω {,[v μiσlj αiΟ!Jiυ: χ-, μ ;;fΧi.βάλλ()v~; :ίίi!v γi!ίΧji"
μαriσμDiJς, σχΝn

;tαi ταχ;;;,ci:ς προκρι(}ί eς.

/vΙi-"l'αξυ τω,' ΠΧ1,ραγ(;νίωl' αυnι).'ι', ασφαλί!;ς t:ιται ιμφα

~'Ι;~ ι)ωχρι, ,j ιι ρόλ()- τωl λ γδμαωl Οίκιιιι Α '=ωλ iιγιι
ση-,

.. τροϊό

'>~ τω'

.

,,(1

ι
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'1';(1)1'» Πίκοι'(ψ" (ί,

.

θεσμώι, και μηχαJιισμώJΙ,

Ο, εν λόγω Οίκοι πιστοληπτικής αξωλ Ύ11σης

Mood),':o.' SIan(Jard ιmd Poor' κ.ά.), FλΙ'J,Uvόμnlοι FΚ κnιή 
τρω.' προστασίας Γιfμλ(όν. ΠΡOφ(H·{ίJς. ΕΠΕ1/διιτι!>ν (κι/
Ρ' ΙΙλ.

(ίt ω, (lJ1' 'Ι

ιιμ ι-<ω

ι

(}(It/

ιιιμ (Ι

ωl '

οι ω ι XOII,

ι χα ι

{jιKI~ {Χvl:ξαρτήτως uπηκοότητος 11 ν()μΟ{ίίς l~δf!ας)J "αξιο
λογούν» τα οικονομικά (και άλλα) δεδομένα Κρατών και

«αΠιJψαί~ί ύντω» πcρί της Οίκο'ιιομΙΚίίς <ΨΥι:ίας» ους,

lit:liJJfJi-vOf, και το αλάθητον ΘρησΚΕΙΙΤΙΚ(J>ν ΗγFTιJ)l'
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Είναι όμως αντικειμενικές αυτές οι εκτιμήσεις τους ιί
μήπως ενίοτε πιθανόν ενδημούν εν αυταίς σκοπιμότητες

τινές;
Α ντί άλλης απαντήσεως, ο υπογράφων αναφέρει εδώ
την πρόσφατη (Απρίλιος τρ. έτ.) «επίθεση» του Koγκρέ~
σου τω,' Η.ΠΑ. κατά των Οίκων γενικώς και κατά Τραπε
ζών ειδικώς, μεταξύ των οποίων και η Goldman Sαchs, (ε
πί της οποίας υπεβλήθη ήδη πρόστιμο 550.000.000 δολλ.
Η.Π.Α. υπό τις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) και η
Deutsche Bank, Στέλεχος τη ς οποίας μέλλον εν γνώσει του
«προωθούσε»προςπώληση «τοξικά -τραπεζικά -προϊόν
τα».

Σε Έκθεση ειδικής Επιτροπής του Κογκρέσου, έπειτα
από διετή έρευνα, γίνεται αυστηρή επικριτική αναφορά
σε Οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, διότι πυροδότη
σαν την κρίση, όταν υποβάθμισαν «εν μία νυκτί» προβλη
ματικούς επενδυτικούς τίτλους, αποπειρόμενοι να διορ
θώσουν υψηλές βαθμ ολογίες, τις οποίες είχαν δώσει κατά
την έκδοση των αμφιλεγόμενων αυτών προϊόντων.
Πέραν αυτών, οι παροικούντες εν Ελλάδι έχουν πι 
κράν πείρα,' των πρακτικών των εν λόγω Οίκων, οι οποί
οι, ενίοτε όλως αναιτίως, εξαγγέλουν συνεχείς υποβαθμί
σεις της Ελληνικής Οικονομίας και Ελληνικών Τραπε
ζ ών, με τραγικές συνέπειες για την Ελλάδα.
Το δυσάρεστον του πράγματος, πέραν των άλλων, έγ
κειται (και) στο γεγονός, ότι

11 ν ομικιί

φαρέτρα τη ς Ελλά ..

δος προς ανακοπή του κύματος αυτών των «αξιολογήσε"

ων» είναι ανεπαρκής, και ως εκ τούτου αλυσιτελής.

kil

Εκι'ός α υτών, όμ ως, υπάρχει και η τρέχουσα οικονομ ι 
συ γκ υρία. απωΤύυσα προ ς χαρα γώ'ΥϊΙσΤ; τη ς μ ετρ α

τ:r,ιΧμ ηριf. ~ω ι ν tfJTiηω,λυ()π; " λ li. l'ciαμffJιiJρu, "·π::ρα.ν πι, ς μ ε~

ΧΡΙ ούδ διaχ ίριση

Χ'1. (1

αση' γι α 1)' οποία δια

χείρ (17J ((νέ 'ϊ(/~ li μΗ ,~ ν:;ΩJΊί' Σ θα ίf} Ι;φ(ιζί' «τω ' ΟΙ

κιιDν υμώ ι εμ πιπραμ ένωι ι υμ είς άδετε» και Ο

ΟΛ ΩΝ

<<ευθΎVας ετέρο υς αξιών διδόναι και αυτός δπεχε»...
Ο τ θείς σ ισχύ (μετά .πολύμηνη κυοφορία νέος νό
μ ος (390811.2.2011) για η/ν ενίσχυση ,δι ωrικι' ν f'Πl:'Vδύσε
ων γω ''l'' v ...~.Λ':)!4;.'(714Ζ"&πrlιξ1j, Τη!' l-,"nΧΙ;Ρil;Jf~ΙΟi.():rij
τα και τφι περιφερειακ // συνοχι], ΟίΤΗ «ας ca'/JiiJv» ση '"

μαντικούς στόχους προςτην κατεύθυνση της προώθησης
της οικονομικής ανάπτυξη ς τηςχώρας με την διαμ όρφω
ση καθεστώ'tΟ)V εvίσχυσης των πεvδύσεων, μ ε τα οποία
2
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βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανά
πτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η πε

ριφερειακιί συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονο
μία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υπο
δομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της

χώρας.
Οι ενισχύσεις του νόμου παρέχονται σε συμφωνία με
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.

800/2008 της Επιτροπής της

6ης Αυγούστου 2008, όπως εκάστοτε ισχύει, για την κήρυ
ξη ωρισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με
την Κοινή Αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων

87 και 88

της Συνθήκης και ειδικότερα ως ενισχύσεις Περιφερεια
κού Χαρακτήρα.
Στον νόμο δύνανται, επίσης, να υπάγωνται και επεν
δυτικά σχέδια για ενισχύσεις άλλων κατηγοριών του Γε
νικού Κανονισμού Απαλλαγής και για ενισχύσεις με βά
ση άλλες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κατόπιν εξειδίκευσης των όρων και προϋποθέσεων με α
ποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Α νταγωνιστικότη

τας και Ναυτιλίας ιί και των συναρμόδιων Υπουργών. Οι
ενισχύσεις αυτές κοινοποιούνιαι προς έγκριση Ι} γνωσϊΟ
ποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως κατά περί
πτωση απαιτείται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
'Ρνωσης.

Σε σχέση με τις παρεχόμC}'ες ενισχύσεις αναφέρεται, ό ~
τι αυτές ['ίναι:
Α. Φορολογικιί απαλλαγιι, που συνίσιαται σιην απαλ~
λαγή από τψι καταβολή φόρου Εισοδήματος Επί των
1{~I{Χ ι;

;.f ['ltο,,1:'Ο ΖΟV;J Ε}'ωμ }zιi! () (ρόΡΙt)ν ;Ίtερ δώ}·~

~'α απ{)iα πρ ο

Κtίπnnψ μ,'Eβ{~Ω1} "η ~ι q.'1)ΡQ)'λιιJΥ()e !;~I(.Ψ1) (jε(J4 «: α~!υ fi) σi'ν 

ολο τω)' δρασιηριυτιί
φο{}()λtη "; χ,j

(1)."

IJ. επιχ 1Ρ1]ση . ΤΙ) J οοιί IJ

(Ι,;τα)),αγιί-' Π'Ο;'Ο ίζ("Τ(lΙ (/>ς ποσοστό L .Ti

της αξίας ΤΜ' ενισχυόμενων δαπανώ.' του επ νtJυτικού
σχ · δίου ή και της αξίας του καινούριοι) μηχανολογικού
και λοιποιί εξοπλισμού, ποι ι αποκτάται με χρηματοtJοTl 
κή μίσθοση και m ι ),1οτά ισόποσο αφορολόγητο αποΟc
μrιτικo.

R. Ρπ:'ΧοΡιίγησΙΙΥ :!tolJ σινίonχτfΧΙ στη δωρεάν ,JtαΡοχι!
από το Δ ημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμή~

ματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχε
δίου )(αΙ JίΡOσδΙOρίζcται ως ποσοοτ/) αυτών.
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Γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνί
σταται στην κάλυψη από το Δ ημόσιο τμήματος των κα
ταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, που
συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογι

κού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσο
στό επί της αξίας απόκτησης αυτών, που εμπεριέχεται
στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματο
δοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη.
Οι εν λόγω ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον κα
θορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης, που χορη
γείται στο επενδυτικό σχέδιο.

Ό λες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να πα
ρέχονται μεμονωμένως ή συνδυαστικώς μέχρι συγκε
κριμμένου αν(άτατου ποσοστού προβλεπομένου υπό του
VOfl(Jl)o

Α νεξαρτήτωςτης ορθότητας ή μη αυτών των ρυθμίσε

ων και της μέσω αυτών ασκηθησομένης πολιτικής, εξα
κολουθεί να παραμένει ως η πλέον κρίσιμη παράμετρος
του θέματος η αναζήτηση Ιδιωτών Επενδυτών, σε μία ε
ποχή κατά την οποία οι τολμητίες σπανίζ ΟΙΙl'Υ και πολλοί
ομιλούν περί της αναγκαιότητας )(ατάρτισης ενός νέου

σχεδίου περαιτέρω οικονομικιίς στιίριξης της Χώρας,
στηριζομένου και ε.πί ισχυροιι Προγράμματος Δ ημοσιων
'/:πεν!)ιψ['ο/l'

.' ({f.!

γΠJ1Iαir.t ς "ξωΙP!!~Κll ς ()! Κ Ο1' ομι κή ς μ()11 ~

θειας, όπως π.χ. το εξαγγελθπ' τφ' 5η 101,1 ·ί O~'
ΤΟΙΙ Υπουρ 10'1 ΕξωτεΡΙΚ(J)V των

S

ι

LL,'

l/./I.A

ως fJ βιιια_ (}ιύδιιυ ε~oίJo

η.

1947 ι πό
George
ωρα_ 'Κ

ΤOίJ In;ωνoμι;eι) I'! Λ (κι'JΙJρ ίν(;Ο1JΥ rντός τω! OΠΙJι~lPυ ευρίΠ,ΗΤ-'~':j/ II "",;'~IΙ:i!""'ι,'~f-{"l1"#~'5Ι'
,r"f'J'~1!~4; iιl,f.~'- '·;~4 ~ "' ΙΙH ~:/'ι."ι1Y"'/?-:Ι ~" " /~ 1!--~tfA I~ ~(J~,ιI1.:,J"Τ,
""'ιv""~'
~
J"'''f)!"~;'''''',.·", r.-ιι;,f '''~ !1'~'.r:ι !!~"f"~\e,v~'{ Τ !V'~i:ι.ι-S 'Σ J,w""'ll ,:..ιtJ'1f l!..
'-φ .t.

\""1!- v -:' ,y,.,, ,/ ~ ,, !, ·

nιν υΠ'αυιιίςυΠΙΊσrϊIΡίχ{)A;τα θl-Π:,~~'Ao""
Ι . Yl:.l/'; lI8Ul1 1[.,BrUJ, ()fl ΙΩ ιιοσΩ OQJl!jCJ.aς l"C,H) (;~ν λ Ω γu) .L:YCQiCJIT Ιlj}πς rn ΊI
ΕΙλάπ'π: αv6λflr: ΥΙΠ ων ττeρίοι'in
Η.π.Α., ενώ

TRUMAN.

n

σΥVOλllώ

ΣΧέδ,ω

Bon8eIa

r.π: ,946,400,ΟΟΠ δπλλ .

MAR.5HAIIj ανnλ8ε σε 1,176,200. 000 δολλ, Ι-[ΠΑ,
UNRRA και πέραν mς Βοn8eιας για σrpαπω

(πέραν [Ώς ενIσxυσnς μέσω
Ωπυύς c?uπΑιυμυύς),
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1948- 1.968

[ων Η.π.Α. προς [Ών Ελλάδα (Δ6γμα

