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Δηζαγωγή
Μεηαπνιεκηθά ε κεηαβιεηή ηνπ ρψξνπ απνθηά ζπλερψο κεγαιχηεξε βαξχηεηα
ζηε ζπλάξηεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο ιφγσ ηεο αζχκκεηξεο δηάρπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ ρψξν θαη ηεο επαθφινπζεο
πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αληζνξξνπίαο πνπ εθδειψζεθε κε ηε
κνξθή ησλ αληζνηήησλ.
Ζ δηαπίζησζε φηη ν κεραληζκφο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο δελ δεκηνπξγεί απηφκαηα
πεξηθεξεηαθή ηζνξξνπία θαη δε ζπκβάιιεη ζηελ πιήξε δηαπεξηθεξεηαθή θηλεηηθφηεηα
ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ έζεζε επηηαθηηθά ην δήηεκα αλαζεψξεζεο ηνπ
πθηζηάκελνπ κνληέινπ ξχζκηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζζνχλ νη αληζφηεηεο πνπ πξνθαινχληαη, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο
γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Απφξξνηα ησλ αλσηέξσ ππήξμε ε θαζηέξσζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο
σο νξγαληθφ θνκκάηη ηεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, κέζσ ηεο νπνίαο ην
Κξάηνο

απνζθνπεί

λα

επηηχρεη

δχν

δηαθνξεηηθνχο

αιιά

παξάιιεια

αιιεινζρεηηδφκελνπο ζηφρνπο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε εζληθφ επίπεδν πνπ
κεηαθξάδεηαη ζε φξνπο κεγηζηνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηελ βειηίσζε
ηεο θνηλσληθήο δηαλνκήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ
ηεο άκβιπλζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.
ηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηεο αλσηέξσ ζηξαηεγηθήο πηνζεηήζεθαλ
δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη κέηξα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο
ηζφξξνπεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Μία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πνιηηηθέο πνπ
πηνζεηήζεθε απφ ηα πεξηζζφηεξα αλεπηπγκέλα Κξάηε απνηέιεζε ε πνιηηηθή
επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, ε νπνία κέζσ ηεο παξνρήο εληζρχζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο
κνλάδεο, πξνζπαζεί λα επεξεάζεη θαη λα ζηξέςεη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ ξπζκνί αλάπηπμεο.
ηελ ρψξα καο ην πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ζηελ άληζε θαηαλνκή
ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο αλάκεζα ζηελ Αηηηθή θαη ηελ
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ππφινηπε Διιάδα θαη ζηελ αδπλακία πξνψζεζεο κηαο απηνδχλακεο αλάπηπμεο ζηελ
πεξηθέξεηα. Ζ ειιεληθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ησλ
επξσπατθψλ ρσξψλ πηνζέηεζε ηελ πνιηηηθή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ θαη κέζσ ηεο
παξνρήο εληζρχζεσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο επεδίσμε ηελ
αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.
Σν βαζηθφηεξν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ
πιαηζίνπ ησλ επελδχζεσλ θαη γηα ηελ άζθεζε πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο απνηέιεζε
θαη απνηειεί ν αλαπηπμηαθφο λφκνο. Παξάιιεια, ε πξνζρψξεζε ηεο ρψξαο ζηελ
Κνηλφηεηα ζεκαηνδφηεζε κία αιιαγή ζθεληθνχ ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο δεδνκέλνπ ησλ πφξσλ πνπ εηζέξεπζαλ ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία θαη ησλ θηλήηξσλ πνπ δφζεθαλ ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ
κειψλ.
θνπφο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο απνηειεί ε απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο
πνιηηηθήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πνπ εθάξκνζε ε ρψξα καο δηαρξνληθά σο πξνο ηελ
πεξηθεξεηαθή ηεο δηάζηαζε. Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν ηα επελδπηηθά
θίλεηξα πνπ πξνβιέθζεθαλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζπλέβαιαλ
ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
Γεδνκέλνπ ηεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ηεο κειέηεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα
απνζαθεληζζεί φηη ε ελ ιφγσ επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ
αληζνηήησλ εληφο ηεο ρψξαο θαη φρη ζε ζρέζε κε ηηο πεξηθέξεηεο ησλ ππνινίπσλ
επξσπατθψλ ρσξψλ.
Χο πξνο ηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε, θαηά βάζε, ησλ απνινγηζηηθψλ
ζηνηρείσλ εθαξκνγήο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαη ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ
πνπ εθαξκφζζεθαλ δηαρξνληθά ζηε ρψξα καο. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξσηνγελέο φζν θαη δεπηεξνγελέο πιηθφ. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην
ηεο εξγαζίαο ζηεξίρζεθε ζηελ πινχζηα ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία θαη ζηελ
νηθεία ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ πνιηηηθή ησλ επελδπηηθψλ
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θηλήηξσλ. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ επίζεο απφ ηα επίζεκα θείκελα ησλ
Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
φπσο θαη απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, κειέηεο θαη έξεπλεο παλεπηζηεκηαθψλ
ηδξπκάησλ θαη δηαθφξσλ άιισλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν θαη
ηέινο, απφ ην δηαδίθηπν.
Ζ παξνχζα εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην
επηρεηξείηαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ, ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ κέζσλ
άζθεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη κία αλαθνξά ζηε ζπδήηεζε πνπ έρεη
αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηε ζπκβνιή ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζηελ πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε.
ην δεχηεξν θεθάιαην, αξρηθά γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ελ ζπλερεία κέζσ ηεο ζπλνπηηθήο
παξνπζίαζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη
ηεο πεξηγξαθήο ησλ θηλήηξσλ πνπ δφζεθαλ ζε επξσπατθφ θαηαβάιιεηαη κηα
πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ηεο δηαρξνληθήο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο ζηελ
Διιάδα.

Παξάιιεια

γίλεηαη

κηα

ζχληνκε

αλαθνξά

ζηνλ

παξάγνληα

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζην πσο απηφο δηαξζξψλεηαη ζηελ Διιάδα θαη εμεηάδεηαη ε
ζπκβνιή ηνπ ζηε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.
Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ σο πξνο ηηο πεξηθεξεηαθέο ηεο επηπηψζεηο. Πην αλαιπηηθά, ζε
έλα πξψην επίπεδν, επηρεηξείηαη κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
πνιηηηθήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη αθνινχζσο ε κειέηε
επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηάζηαζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ζηελ
θξηηηθή απνηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηεο σο πξνο ηνλ ζηφρν ηεο πεξηθεξεηαθήο
αλάπηπμεο.
Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκαηηθψλ
ζθέςεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε.
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1.1 Η πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ωο ζηόρνο πνιηηηθήο
Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ρσξνηαμηθή1 δηάζηαζε ζηελ αλάιπζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ ήηαλ παξακειεκέλε θαη ην γεγνλφο απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο
ζηε λενθιαζηθή ππφζεζε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο ζπκβάιιεη
ζηελ πιήξε δηαπεξηθεξεηαθή θηλεηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ζηε
ζηάζε ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ νη νπνίεο, κεηαπνιεκηθά, εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή
ηνπο ζηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, έλαληη
ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνβιεκάησλ, γηα ηελ εζληθή ηνπο
αλαζπγθξφηεζε (Βιηακφο ., 1988).
Ζ ζπζηεκαηηθή ζεκειίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ζπληειείηαη θπξίσο κεηά
ηνλ Β‟ παγθφζκην Πφιεκν2 φηαλ ην κέγεζνο ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ
αλάπηπμεο

ησλ

πεξηθεξεηψλ

δηεπξχλεηαη

κε

απνηέιεζκα

ην

αληηθείκελν

ελδηαθέξνληνο ησλ ζεσξεηηθψλ αλαδεηήζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ λα
ζηξέθεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο ρσξηθήο έθθξαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη
ε κεηαβιεηή ηνπ ρψξνπ λα απνθηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηε ζπλάξηεζε
ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο (Παπαδαζθαιφπνπινο Α. & Υξηζηνθάθεο Μ.).
Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, βαζηθφο ζηφρνο ηεο νπνίαο απνηειεί ε εμηζνξξφπεζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζε δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν,
θαζηεξψλεηαη σο αλαπφζπαζην θνκκάηη θαη σο βαζηθή επηδίσμε ηεο εζληθήο
αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ. Δηδηθφηεξα, κέζσ απηήο επηηπγράλεηαη «ε
θαζνιηθή αλάπηπμε (νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή) φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ
κηαο ρψξαο, γηαηί απμάλεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη ε παξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη
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Ο Richardson (1972) κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «αλ θαη νη ρσξνηαμηθέο κειέηεο έρνπλ κηα
αμηνζέβαζηε παξάδνζε θπξίσο ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ε γξήγνξε αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηα
νηθνλνκηθά ηεο ρσξνηαμίαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε. Αθφκε θαη ζήκεξα είλαη
δπλαηφλ λα ηζρπξηζζεί θαλείο φηη ε ρσξνηαμηθή ζεσξία θαη ηα πεξηθεξεηαθά νηθνλνκηθά είλαη ην παηδί
απφ άιιν παηέξα ζηελ νηθνγέλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ».
2

Σν νηθνλνκηθφ «δφγκα» πνπ αλαπηχρζεθε εθείλε ηελ επνρή, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο Κευλζηαλήο
ζεσξίαο, έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θξαηηθψλ παξεκβαηηθψλ πνιηηηθψλ.
Χζηφζν κε ην πέξαο ηνπ Β‟ Π.Π. αλαδείρζεθε ν θιάδνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο θαη ε
ζπνπδαηφηεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαζψο ε ππεξζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά
θέληξα κε απξνγξακκάηηζην ηξφπν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ δεκηνχξγεζαλ
έληνλεο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο (Κξεκκπδάο Β., 1989).
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εμειίζζεηαη ε θνηλσληθή, ζεζκηθή θαη ρσξνηαμηθή ηνπο νξγάλσζε» (Κφλζνιαο Ν.,
1985; Φνπηάθεο Γ., 2002).
Αλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη κία εληαία θαη θαζνιηθά απνδεθηή εξκελεία
γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, νη ζεσξίεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ
αλαπηχρζεθαλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ηελ
«θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία θάζε πξνζέγγηζε δέρεηαη φηη «θηλνχληαη» νη αληζφηεηεο»
(Μαξαβέγηαο Ν., 1990; Πνιχδνο ., 2011). Σελ πξψηε θαηεγνξία απνηεινχλ νη
ζεσξίεο ηεο απηνεμηζνξξφπεζεο-αλάπηπμεο3 (ζεσξίεο ζχγθιηζεο), ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο νη κεραληζκνί ηεο ειεχζεξεο αγνξάο καθξνρξφληα ηείλνπλ λα εμαιείςνπλ θαη
λα εμηζνξξνπήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο ρσξηθέο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο.
Οη ζεσξίεο ηεο αληζνξξνπίαο-ππαλάπηπμεο4 (ζεσξίεο απφθιηζεο) απνηεινχλ ηε
δεχηεξε θαηεγνξία θαη ππνζηεξίδνπλ φηη νη αληζφηεηεο είλαη δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα δηεπξχλνληαη φζν ε νηθνλνκία
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. πλεπψο ε θξαηηθή
παξέκβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (Λακπξηαλίδεο Λ. 2001).

1.2 Τν πεξηθεξεηαθό πξόβιεκα θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο
Χο πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα νξίδεηαη ε χπαξμε ρσξηθήο αζπκκεηξίαο ζηελ
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κηαο ρψξαο ή ελφο επξχηεξνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη ε
επαθφινπζε πεξηθεξεηαθή αληζνξξνπία κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αληζνηήησλ
πνπ εθδειψλνληαη κε ηε κνξθή άληζσλ επθαηξηψλ ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ,
πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν θαη έληνλσλ δηαθνξψλ ζην επίπεδν επεκεξίαο
κεηαμχ πεξηθεξεηψλ (Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ., 2004; Πνιχδνο ., 2011).

3

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ νη ζεσξίεο ηνπ δηαπεξηθεξεηαθνχ εκπνξίνπ, ηεο
εμαγσγηθήο βάζεο, ηεο ηνκεαθήο δηάξζξσζεο θαη ηεο έιιεηςεο-αθζνλίαο πφξσλ.
4

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη κεηαμχ άιισλ νη ζεσξίεο ηεο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο, ησλ πφισλ
αλάπηπμεο θαη ηεο εμάξηεζεο.
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Δηδηθφηεξα, ε νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο έγθεηηαη ζηελ δηαπίζησζε φηη ν κεραληζκφο
ηεο ειεχζεξεο αγνξάο δελ δεκηνπξγεί απηφκαηα πεξηθεξεηαθή ηζνξξνπία θαη ζην φηη
νη

πεξηθεξεηαθέο

αληζφηεηεο

πνπ

παξαηεξνχληαη

δηαρξνληθά

κπνξνχλ

λα

πξνζδηνξηζηνχλ κε ηελ ρξήζε κηαο ζεηξάο δεηθηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ
ζπγθαηαιέγνληαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα θαη ν ξπζκφο
αλάπηπμεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρσξίνπ Πξντφληνο (Κφλζνιαο Ν., 1997).
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ αηηίσλ πνπ πξνθαινχλ ην πεξηθεξεηαθφ
πξφβιεκα5 απνηειεί κία ζχλζεηε δηαδηθαζία, σζηφζν κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ
αλαθέξνληαη ηα εμήο (Κφλζνιαο Ν., 1997):
 Οη γεσγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εδαθνινγηθή
δηακφξθσζε κηαο πεξηθέξεηαο, ηελ χπαξμε ή φρη θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ
γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, θαζψο ε έιιεηςε θπζηθψλ πφξσλ θαη ε απφζηαζε
ηεο απφ ηα αλεπηπγκέλα αζηηθά θέληξα απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο
παξάγνληεο

γηα ηελ

αλάπηπμε

ηεο

επεξεάδνληαο

αξλεηηθά ηελ

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
 Ζ δνκή ηεο νηθνλνκίαο ησλ πεξηθεξεηψλ ζπληζηά θξίζηκν κέγεζνο ζηε
δηαρξνληθή

εμέιημε

ηνπ

πεξηθεξεηαθνχ

πξνβιήκαηνο,

θαζψο

δηαπηζηψλεηαη φηη πεξηθέξεηεο κε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο παξαγσγήο ή
κε βηνκεραλίεο θαζπζηεξεκέλεο ηερλνινγίαο ή πνπ ε δνκή ηεο νηθνλνκίαο
ηνπο είλαη κνλνθιαδηθή είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ αλαπηπμηαθά
πξνβιήκαηα φηαλ κεηαβιεζνχλ νη ζπλζήθεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ
παξάγνπλ.
 Ζ ρακειή θηλεηηθφηεηα εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί
φηη ε θηλεηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ δελ εθδειψλεηαη ζηνλ
ρξφλν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απαηηείηαη θαη φηη ην θνηλσληθφ θφζηνο ηεο
κεηαθίλεζεο ηεο εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ κε απνηέιεζκα λα
5

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ αλάιπζε
ρξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξα θξηηήξηα ην εηδνινγηθφ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην είδνο θαη ζηελ πξνέιεπζε
ησλ αληζνηήησλ πνπ εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή άληζσλ επθαηξηψλ (νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ
θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν), ην ρσξνηαμηθφ ή ιεηηνπξγηθφ, ην νπνίν εξκελεχεη ηηο αληζφηεηεο ζηνλ ρψξν
θπξίσο κέζα απφ ην δίπνιν θέληξνπ-πεξηθέξεηαο, ην αλαπηπμηαθφ ην νπνίν εξεπλά ηηο αληζφηεηεο κε
βάζε ην επίπεδν θαη ην ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ εκθαλίδνληαη θαη ηέινο ην θιαδηθφ θξηηήξην ην νπνίν
εζηηάδεη ζηελ κειέηε ηεο παξαγσγηθήο δνκήο ηεο θάζε πεξηνρήο, εηδηθφηεξα βι. Κφλζνιαο. Ν., 1997.
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πξνθαινχληαη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ηφζν ζε επίπεδν απαζρφιεζεο
φζν θαη εηζνδήκαηνο.
 Οη ζεζκηθνί, πνιηηηθνί θαη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην
νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο θαη ν κεραληζκφο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηα
πξνβιήκαηα ησλ πεξηθεξεηψλ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ
αλάπηπμε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο παξαηεξείηαη φηη φζν πην
ζπγθεληξσηηθφ είλαη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηφζν πην απνδπλακσκέλνο ν
ξφινο ησλ πεξηθεξεηψλ δεκηνπξγψληαο δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηελ
νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Δπίζεο, πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη πνιηηηζηηθνί
παξάγνληεο φπσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ επεξεάδνπλ ηελ
αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο θάζε πεξηθέξεηαο.
 Οη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο απνηεινχλ θχξην παξάγνληα πξνζέιθπζεο
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηα αζηηθά θέληξα θαζψο εληζρχνπλ ην
δπτζηηθφ πξφηππν ρσξηθήο αλάπηπμεο κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ θαη ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ. Ο εθνδηαζκφο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ
κε νινθιεξσκέλα δίθηπα κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ χπαξμε εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε
απηά.
 Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε πεξηθέξεηα
δηακνξθψλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθήο ηεο εηθφλα, ε νπνία απνηειεί θξίζηκν
παξάγνληα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ.
 Ζ έιιεηςε δηάρπζεο θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο ε έιιεηςε ησλ
πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο εθεπξέζεσλ, λέσλ πξντφλησλ ή απνξξφθεζεο
ησλ

απνηειεζκάησλ

ηεο

ηερλνινγηθήο

έξεπλαο

εληείλεη

αθφκε

πεξηζζφηεξν ην πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα.
 Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο, θαζψο νη απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δηνίθεζε
ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη εθηφο πεξηθέξεηαο, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ
πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα ιφγσ ηεο ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο ησλ ηνπηθψλ
ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ.
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 Ζ πεξηνξηζκέλε επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απνπζία επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο δηεπξχλνπλ ηηο αληζφηεηεο ζε
δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε
κε ηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ θαη ζπλάκα απνηειεί άκεζε
πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο πνπ αζθείηαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο
(ΔΔ). Απψηεξε επηδίσμε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε αλάπηπμε ζηνλ ρψξν θαη σο αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο
νξίδνληαη κεηαμχ άιισλ, ε κείσζε ησλ δηαθνξψλ ζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ε
κείσζε ηεο αλεξγίαο, ε κείσζε ησλ πιεζπζκηαθψλ πηέζεσλ θαη ε δηαηήξεζε θαη
ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (θνχληδνο Θ.,
1996).
πλεπψο σο πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή νξίδεηαη «έλα ζχζηεκα ζθνπψλ, κέζσλ θαη
θνξέσλ πνπ ζπλδπάδνληαη ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα, γηα λα επηηχρνπλ ηελ ηζφξξνπε
κεηαβνιή ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο». Δηδηθφηεξα, κε ηελ
άζθεζε ηεο επηδηψθεηαη ε επίηεπμε δχν αιιεινζρεηηδφκελσλ ζηφρσλ αθελφο ε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε ζπλαθφινπζε κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο
θαη αθεηέξνπ ε άκβιπλζε ησλ δηα (ελδν) πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ (Κφλζνιαο Ν.,
1997).
Αλαθνξηθά

κε

ηελ

αλαγθαηφηεηα

άζθεζήο

ηεο,

ε

θπξηφηεξε

επηρεηξεκαηνινγία πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην δίπνιν «απνηειεζκαηηθφηεηα ηζφηεηα». Δλ ζπληνκία, ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απνζθνπεί ζηε
κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, ελψ ην θξηηήξην ηεο ηζφηεηαο επηδηψθεη ηε
κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηαθνξψλ ζηνπο δείθηεο επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο
(Πεηξάθνο Γ., Φπράξεο Γ., 2004).
Αλ θαη ζηελ πξάμε δηαπηζηψλεηαη φηη νη ιφγνη πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ ζεζκηθή
παξέκβαζε ηεο πνιηηείαο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο
ζπλζεθψλ ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν παξά κε
αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη επαηζζεζίεο, ην δεηνχκελν απνηειεί ε ηαπηφρξνλε
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ηθαλνπνίεζε6 ησλ δχν απηψλ θξηηεξίσλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο
πνιηηηθήο.
Δληνχηνηο, νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο επίιπζεο ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπψο ππέξ ηεο αλαγθαηφηεηαο άζθεζεο
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο
ζηνπο νηθνλνκηθνχο (δηφξζσζε ηεο αλεπάξθεηαο ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, θιπ),
ζηνπο θνηλσληθνπνιηηηθνχο (αληηκεηψπηζε πεξηθεξεηαθήο αλεξγίαο, θιπ) θαη ζηνπο
πεξηβαιινληηθνχο (πξνψζεζε αεηθφξνπ αλάπηπμεο, θιπ) (Κφλζνιαο Ν., 1997).
Απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε ζπλάγεηαη φηη ε άζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο
πνιηηηθήο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην
πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο
θαη ηζφηεηαο. Χζηφζν ε πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο είλαη
ζπλάξηεζε ηνπ πιαηζίνπ, ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ αζθείηαη
θάζε θνξά θαζψο θαη ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
πξνο ην ζθνπφ απηφ.

1.3 Τν πιαίζην θαη ηα κέζα άζθεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ απφ ηελ δηαπίζησζε θαη κειέηε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ εκθάληζε ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο θαη απφ ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία
αζθείηαη.

Δηδηθφηεξα,

ζα

πξέπεη

λα

ιεθζνχλ

ππφςε

ηα

ηδηαίηεξα

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ρψξαο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ7 ηεο
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Γηα κηα δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε βι. φ.π. θαη Πνιχδνο . (2011).
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Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο θάζε ρψξαο. Ο Stilwell (1972)
δηαθξίλεη ηέζζεξα επίπεδα αλάπηπμεο: ην πξνβηνκεραληθφ, ηνπ νηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ην
βηνκεραληθφ θαη ην κεηαβηνκεραληθφ. Γηα παξάδεηγκα, ην βηνκεραληθφ ζηάδην αλάπηπμεο
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαζψο νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο
ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ππαλάπηπμεο ελψ απφ ηελ άιιε αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο
πεξηνρέο ελδέρεηαη λα είλαη αληηκέησπεο κε πξνβιήκαηα βηνκεραληθήο παξαθκήο. πλεπψο, ν ξφινο
ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο είλαη θξίζηκνο θαη ζχλζεηνο, αλαιπηηθφηεξα βι. φ.π.
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πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε εζληθφ επίπεδν
θαη ε άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.
Παξάιιεια έλα άιιν θξίζηκν ζεκείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί
θαηά ηε ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ην «θαηά πφζν απηή
ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ηε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηηο
πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ή ηε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ ίδησλ ησλ πεξηνρψλ»
(Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ., 2004).
Αλάινγα κε ηελ επηδίσμε θαζνξίδνληαη ε εθάζηνηε ζηξαηεγηθή θαη ηα κέζα
πνπ πηνζεηνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, νη
πνιηηηθέο

επεκεξίαο

ησλ

αλζξψπσλ

πηνζεηνχλ

ηε

λενθιαζηθή

ππφζεζε,

αθνινπζψληαο ηε ινγηθή «νη εξγάηεο ζηελ εξγαζία» θαη απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε
κέηξσλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (Κφλζνιαο Ν.,1997).
Αληηζέησο, νη πνιηηηθέο επεκεξίαο ησλ πεξηνρψλ νηθεηνπνηνχληαη ηελ
αληίζηξνθε ινγηθή «ε εξγαζία ζηνπο εξγάηεο» θαη πηνζεηνχλ κέηξα πνπ επλννχλ ηελ
αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο απαζρφιεζεο

ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ,

πξνσζνχλ δειαδή ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. Σν βαζηθφηεξν κέζν πνπ
εμππεξεηεί ηελ αλσηέξσ πνιηηηθή απνηειεί ε παξνρή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζε
επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο.
πλεπψο αλάινγα αθελφο, κε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη
αθεηέξνπ, κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο
πηνζεηνχληαη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη κέζα πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Ο πην
δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ κέηξσλ είλαη ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν
(δεκνζηνλνκηθά θαη λνκηζκαηηθά κέηξα), ζε κηθξννηθνλνκηθφ (αχμεζε θηλεηηθφηεηαο
παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, επεξεαζκφο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ) θαη ζε
ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ή ηπραίαο θαηαλνκήο (θνχληδνο Θ., 1996).
Αλαθνξηθά κε ηα κέζα άζθεζεο ηεο απηά δηαθξίλνληαη ζε παξαδνζηαθά θαη
λέα (Κφλζνιαο Ν., 1997). ηα θχξηα παξαδνζηαθά κέζα πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο
ζπγθαηαιέγνληαη νη ππνδνκέο ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα , ε παξνρή
αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ, νη πνιηηηθέο απνθέληξσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη έιεγρνη
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θαη πεξηνξηζκνί θπξίσο ηεο εγθαηάζηαζεο βηνκεραληψλ ζε αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο,
ελψ σο δεπηεξεχνληα παξαδνζηαθά νξίδνληαη νη πνιηηηθέο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ,
άπισλ ππνδνκψλ, αληηκεηψπηζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαθκήο, δηαζπλνξηαθήο
ζπλεξγαζίαο θαη εγθαηάζηαζεο επηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα λέα
κέζα πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο σο απάληεζε ζηελ αδπλακία ηεο παξαδνζηαθήο
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο άκβιπλζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ
αληζνηήησλ θαη λα πξνσζήζεη ηελ ελδνγελή αλάπηπμε. Σα λέα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε λέα απηή ζηξαηεγηθή είλαη ε ηνπηθή αλάπηπμε, ε κηθξνκεζαία
επηρείξεζε (ΜΜΔ) ε λέα ηερλνινγία θαη νη Σερλνπφιεηο (Κφλζνιαο Ν., 1997).

1.4 Η ζπκβνιή ηωλ επελδπηηθώλ θηλήηξωλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε
Ζ ζπλερήο κεγέζπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ αλέδεημε, φπσο
πξνείπακε, ηε ζεκαζία ηνπ παξάγνληα ρψξνπ ζηε ζπλάξηεζε ηεο θνηλσληθήο
επεκεξίαο θαη εηδηθφηεξα ηε ζεκαζία ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε8, θαζψο ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη ε γλψζε ησλ παξαγφλησλ
πνπ επεξεάδνπλ ηηο ρσξνζεηηθέο απνθάζεηο ζπκβάιιεη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηακφξθσζε κέηξσλ θαη ζηελ νξζή πηνζέηεζε κέζσλ πεξηθεξεηαθήο
πνιηηηθήο κε ζηφρν ηνλ επεξεαζκφ ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ εμέηαζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ απνηέιεζε αληηθείκελν αλάιπζεο πνιιψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ9,
8

Δηδηθφηεξα, νη ζεσξίεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ καδί κε ηε ζεσξία
ηνπ Mydral γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο (ζσξεπηηθή αηηηφηεηα) απνηεινχλ ηελ ζεκαληηθφηεξε
ζπκβνιή ζηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ρψξνπ. Οη ζπνπδαηφηεξεο ζεσξίεο ηεο νκάδαο απηήο
αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο Cristaller (θεληξηθή ζέζε), Perroux (πφινη κεγέζπλζεο) θαη Boudeville (πφινη
αλάπηπμεο) ζε κηα πξνζπάζεηα λα εξκελεχζνπλ ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε δηαζπνξά ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ (Κφλζνιαο Ν. θ.α.).
9

Ο Johann-Heinrich von Thunen (1826) ήηαλ ν πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ
γεσξγηθήο παξαγσγήο, αγνξψλ θαη απφζηαζεο. Ο Alfred Weber (1909) ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηεο
ζεσξίαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη αλέδεημε σο θξίζηκνπο
παξάγνληεο ρσξνζέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηηο έλλνηεο ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο
θαη ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο. Ο Cristaller (1933) θαη κεηέπεηηα ν Losch (1954) δηαηχπσζαλ ηελ ζεσξία
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σζηφζν ην θαηλφκελν ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεην θαζψο «απνηειεί
ην απνηέιεζκα κηαο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο
ησλ κέζσλ παξαγσγήο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επήξεηα πνιιψλ παξαγφλησλ
φπσο, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, ηδενινγηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, θ.ιπ.»
(Λακπξηαλίδεο Λ., 2002).
ρεκαηηθά, ζε κηα απφπεηξα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο δηαθξίλνληαη νη εμήο
νκάδεο, νη παξάγνληεο ηεο δήηεζεο, φπσο ην κέγεζνο ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο θαη ε
εγγχηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο, νη παξάγνληεο ηνπ θφζηνπο φπσο ην θφζηνο ησλ
παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο θαη νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο
φπσο ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε χπαξμε αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή (Walker
D. & Chapman K., 1992).
Δηδηθφηεξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο πεξηθέξεηαο,
ε χπαξμε θπζηθψλ πφξσλ, ε πνηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε χπαξμε βαζηθψλ
ππνδνκψλ, ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο αγνξέο, νη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θαη ην
επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ζπληζηνχλ νξηζκέλνπο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο
επεξεαζκνχ ηεο αλσηέξσ επηινγήο (Πεηξάθεο Π., 1990).
Δληνχηνηο θαη αθνινπζψληαο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, ε
ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ ρσξνζέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ εκπινπηίδεηαη ζπλερψο θαη
απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ε χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζε
κηα πεξηθέξεηα, ε ιεηηνπξγία εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη Παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ,
ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε επίδξαζε ηεο αζθνχκελεο θξαηηθήο πνιηηηθήο.
Ο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο επηηάζζεη ηελ πξνζπάζεηα γηα παξέκβαζε
κέζσ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιπλζνχλ νη νπνηεζδήπνηε
ζηξεβιψζεηο εκθαλίδνληαη ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ λφκσλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο λα
θαηαλείκνπλ νκαιά ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηζφξξνπε
αλάπηπμε ηνκέσλ θαη πεξηνρψλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
ηεο θεληξηθήο ζέζεο θαηά ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο πνπ ηνπο
επηηξέπεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ηνπο. Δπίζεο, πνιινί
αλαιπηέο αλαθέξνπλ σο θξίζηκν παξάγνληα ρσξνζέηεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηηο
νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο θαζψο πξνθχπηνπλ πνιιά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηε ζπγθέληξσζε
ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζην ρψξν, αλαιπηηθφηεξα βι. Πνιχδνο . (2011).
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πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, ζρεδφλ φιεο νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ
ηεο ΔΔ απφ θαηξφ έρνπλ πηνζεηήζεη πνιηηηθέο θαη κέζα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζηηο ιηγφηεξν επεκεξνχζεο πεξηνρέο (Faini R. &
Schiantarelli F., 1987).
Ζ πνιηηηθή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ
πξνζπάζεηαο θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επεξεαζκνχ
ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ησλ
επελδχζεσλ10, κέζσ ηεο παξνρήο εληζρχζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο επηδηψθνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ ζηφρν ηεο
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πνιηηηθή απηή δελ ιεηηνπξγεί
απηφκαηα ηνπλαληίνλ εληάζζεηαη ζε κηα γεληθφηεξε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή.
Αλαιπηηθφηεξα, νη βαζηθφηεξνη ζθνπνί πνπ επηδηψθνληαη κέζσ ηεο πνιηηηθήο
απηήο ζπλίζηαληαη ζηελ πξνψζεζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 11 θαη ζηε
κείσζε ηεο άληζεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπο, ζηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνινγηθήο
πξνφδνπ ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ εμνηθνλφκεζε πεξηνξηζκέλσλ θπζηθψλ πφξσλ θαη
ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία απφ ηε ξχπαλζε (Λεκνληάο Δ., 1985).
Ζ ζπκβνιή ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε12 κηαο ρψξαο θαζψο κεηαμχ άιισλ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε
ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο, ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, θαιιηεξγψληαο έλα
ζεηηθφ θιίκα αζθάιεηαο γηα ηε ρψξα θαη ζηελ ηζφξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, κέζσ
ηεο πξνψζεζεο ηεο απνθέληξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ
πεξηθέξεηα κε απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηεο
πξνζθνξάο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Begg I., 2002; Polyzos S. & Minetos S., 2007).
10

Ο φξνο επέλδπζε αλαθέξεηαη ζηελ δαπάλε ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν επελδπηήο γηα ηελ πξνκήζεηα ή
δεκηνπξγία θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ (πρ θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ) θαη ε νπνία ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Παξάιιεια σο επέλδπζε ζεσξείηαη θαη ε
πνζνηηθή ή πνηνηηθή κεηαβνιή (αχμεζε ή κείσζε) ησλ πξντφλησλ.
11

Χο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχληαη ε κεηαπνίεζε, ηα κεηαιιεία-νξπρεία θαη ν ηνπξηζκφο,
βι. Λεκνληάο Δ., (1985).
12

Δπίζεο, βι. Νηθνιαΐδεο Μ., Υξηζαηνπνχινπ Ο., Καξαζαββφγινπ Α., Μαλδήιαο Α. & Μαδπηηλφο Γ.
(2009).
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Σν κέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε αλσηέξσ πνιηηηθή είλαη ε παξνρή δηαθφξσλ
θαηεγνξηψλ θηλήηξσλ. Σα αλαπηπμηαθά θίλεηξα απνηεινχλ «κέξνο ελφο πιαηζίνπ
πνιηηηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ πξνσζείηαη απφ ην Κξάηνο κε ηελ παξνρή
άκεζσλ θηλήηξσλ ζηνπο θνξείο πνπ παίξλνπλ νξηζκέλεο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο,
αιιά θαη κε ηελ άξζε ησλ αληηθηλήηξσλ πνπ ηζρχνπλ θαη γεληθφηεξα κε ηελ δεκηνπξγία
θαηάιιεινπ θιίκαηνο γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ»
(Λεκνληάο Δ., 1985).
ηελ πξάμε, δειαδή κέζσ ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζπληειείηαη κηα
πνιηηηθή κεηαθνξάο πφξσλ απφ ην Κξάηνο θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, ζε
επηιεγκέλεο πεξηνρέο θαη ζηνπο πην αδχλαηνπο θξίθνπο ηεο νηθνλνκίαο πξνθεηκέλνπ
λα επηηεπρζνχλ ξπζκνί αλάπηπμεο. Σα επηρεηξήκαηα πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ απηήο ηεο
ζέζεο έγθεηληαη ζην φηη κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ ζηηο ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο απνηξέπεηαη ε κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο
αλεπηπγκέλεο θαη αληηζηαζκίδνληαη νη αληηνηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ θνξεζκφ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε πνπ πθίζηαληαη ηα αλεπηπγκέλα
αζηηθά θέληξα (Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ., 2004; Delitheou V.).
Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη θαη αληίινγνο ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε ηζφξξνπε
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε πνπ επηδηψθεηαη κέζσ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ είλαη
επθαηξηαθή, αλαπνηειεζκαηηθή θαη κε βηψζηκε, θαζψο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην
κεραληζκφ ηεο αγνξάο, θαηεπζχλνληαο ην θεθάιαην ζε πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο.
Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη κε ηελ κέζνδν απηή δελ δεκηνπξγνχληαη θαη΄ αλάγθε λέεο
ζέζεηο εξγαζίαο θαη ππνζθάπηεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθνχ
θιίκαηνο ζηηο ππφ βνήζεηα πεξηνρέο.
Αλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ
απνηειεί αληηθείκελν αλάιπζεο επφκελνπ θεθαιαίνπ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε θάζε
πεξίπησζε είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηεο εθάζηνηε
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη, ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο θάζε ρψξαο
θαη εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ κνξθή θαη ηελ έληαζε πνπ πξνζιακβάλνπλ ηα
παξερφκελα αλαπηπμηαθά θίλεηξα.
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Αλαθνξηθά κε ηελ κνξθή ησλ θηλήηξσλ, απηά κπνξεί λα είλαη γεληθά ή
εηδηθεπκέλα θαη κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη απφ νπδεηεξφηεηα ή λα σζνχλ θνξείο
πξνο ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Σα παιαηφηεξα θαη πην δηαδεδνκέλα αλαπηπμηαθά
θίλεηξα εληάζζνληαη ζηελ νκάδα ησλ θνξνινγηθψλ13 απαιιαγψλ ή ειαθξχλζεσλ θαη
πην ζπγθεθξηκέλα ηα θίλεηξα απηνχ ηνπ είδνπο είλαη νη θνξνινγηθέο εθπηψζεηο απφ
ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη νη πξφζζεηεο απνζβέζεηο, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο,
κε θχξην ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Οη επηδνηήζεηο, επηρνξεγήζεηο θαη θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο (grants) απνηεινχλ
ηελ δεχηεξε νκάδα θηλήηξσλ. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο
ζπγθαηαιέγνληαη ε αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ θαη ν
άκεζνο ππνινγηζκφο ηεο ζρέζεο θφζηνπο-νθέινπο απφ ηελ επηρείξεζε. ηνλ
αληίπνδα, σο κεηνλεθηήκαηα αλαθέξνληαη ε ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ εληάζεσο
θεθαιαίνπ έλαληη ησλ εληάζεσο εξγαζίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε θαη ε επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (Λεκνληάο Δ., 1985).
Δπηρεηξψληαο κία ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ δχν θαηεγνξηψλ θηλήηξσλ πνπ
αλαιχζεθαλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε νκάδα ησλ επηρνξεγήζεσλ-επηδνηήζεσλ βξίζθεηαη
πςειφηεξα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ θπξίσο επεηδή ε ιεηηνπξγία
ηνπο είλαη πην δηαθαλήο θαη απνηειεζκαηηθή, θαζψο αθελφο δηεπθνιχλνπλ ηελ
αλάιεςε επελδχζεσλ θαη αθεηέξνπ θαιχπηνπλ ηφζν ηηο παιαηέο φζν θαη ηηο
λενζπζηαζείζεο επηρεηξήζεηο (Savoie D., 1985).
Χζηφζν κία ηέηνηνπ είδνπο ζχγθξηζε πξνυπνζέηεη φηη έρνπλ ιεθζεί ππφςε
φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θηλήηξσλ πνπ ηζρχεη θάζε θνξά.
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Ο Κφλζνιαο Ν. (1997) αλαθέξεη φηη αλ θαη ε πεξηθεξεηαθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ
θηλήηξσλ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ,
σζηφζν ην ζχζηεκα απηψλ ησλ θηλήηξσλ έρεη νξηζκέλα ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα φπσο φηη δεκηνπξγεί
θνξνινγηθέο αληζφηεηεο, νδεγεί ζε απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ζε θίλδπλν λφζεπζεο ησλ φξσλ
ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, δηαπηζηψζεθε φηη έρνπλ «ρακειφ ειθηηθφ
απνηέιεζκα» γηα ηηο εγεηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ παξάγνληεο φπσο
νη ππνδνκέο θαη ε χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
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2.1 Τν πεξηθεξεηαθό πξόβιεκα ζηελ Διιάδα
Οη ιφγνη πνπ ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ πεξηθεξεηαθή ππαλάπηπμε κε ην
πέξαο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είλαη ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα14 ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα, ν νπνίνο απνηέιεζε ηε «ξαρνθνθαιηά» ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο, εθηφο Αηηηθήο θαη ε ππεξζπγθέληξσζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ζε κηα
πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζεί ν θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο πνπ είρε δηαζσζεί, κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ δπλάκεηο πνπ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ επηινγή ηνπ
ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
πλεπψο, ην πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα ζηελ Διιάδα εθδειψζεθε ζε φξνπο
αληζνηήησλ ζηελ θαηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ
αθελφο ηνπ θέληξνπ (Αηηηθή) θαη ηεο πεξηθέξεηαο κε ζνβαξέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο
θαη δεκνγξαθηθέο ζπλέπεηεο θαη αθεηέξνπ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο
ρψξαο, νη νπνίεο σζηφζν δελ εθθξάζηεθαλ κε ηελ ίδηα έληαζε ιφγσ ηεο ηάζεο
ζπγθέληξσζεο πξνο ηα αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο (Βιηακφο
.).
πλνπηηθά ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο ηεο
Διιάδαο απνηεινχλ ε ππεξζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο, κε απνηέιεζκα ηελ άληζε
θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ην δεκνγξαθηθφ
πξφβιεκα ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ε αδπλακία πξνψζεζεο κηαο
απηνδχλακεο αλάπηπμεο ζηελ πεξηθέξεηα.

Οη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξέαζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ην
κέγεζνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηζηνξηθνχο,
γεσκνξθνινγηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο. χκθσλα κε κειέηεο δηαπηζηψλεηαη
φηη ν ηδηαίηεξα θαηαθεξκαηηζκέλνο θπζηθφο θαη νηθνλνκηθφο ρψξνο θαη ε άληζε
14

Ζ δηαπίζησζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην κηθξφ κέγεζνο θαη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αγξνηηθήο
ηδηνθηεζίαο, ζηε δπζκελή δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο, ζηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ζην ρακειφ
επίπεδν εθζπγρξνληζκνχ ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο. Όια ηα αλσηέξσ απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθνχο
παξάγνληεο ζηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.
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θαηαλνκή ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο, ην
ζπγθεληξσηηθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηελ
αλεπάξθεηα ηεο αλαπηπμηαθήο θαη δε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο επζχλνληαη
πνιιάθηο γηα ηελ δηαρξνληθφηεηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα
(Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ., 2004).
Παξάιιεια, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο φπσο ε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο θαη ζπγθέληξσζεο ιφγσ ηεο πξνζέιθπζεο πιήζνπο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο
αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε), ε ζπλαθφινπζε εγθαηάζηαζε15
κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο, ε δηάξζξσζε ηεο παξαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θάζε λνκνχ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην θαηλφκελν ηεο
επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηέινο, νη πνιηηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ
πηνζεηήζεθαλ επεξέαζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ επηξξνή ζηε κνξθή θαη ζην
χςνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ Διιάδα.
Χζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη εθηηκήζεηο γηα ην κέγεζνο ησλ
πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη νη πνιηηηθέο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηε κείσζή
ηνπο πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ πηνζεηεί ν
θάζε εξεπλεηήο νδεγψληαο θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Γηα
παξάδεηγκα, παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ
Διιάδα κε βάζε ηνλ δείθηε ηνπ θαηά θεθαιήλ (θ.θ.) ΑΔΠ είλαη φηη απηέο είλαη
πεξηνξηζκέλεο, ε ρξήζε πην ζχλζεησλ δεηθηψλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο αληζφηεηεο νη νπνίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ παξέκεηλαλ ζε πςειά
επίπεδα, έζησ θαη αλ θαηαβιήζεθε κηα πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο άζθεζεο
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Petrakos G. & Psycharis Y.).
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Οη Πνιχδνο . & Πεηξάθνο Γ. (2001) δηελήξγεζαλ ζρεηηθή έξεπλα γηα ηνπο παξάγνληεο
ρσξνζέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, ηνπο νπνίνπο ηαμηλφκεζαλ ζε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα
κε ηελ «πξνέιεπζε» ηνπο, ζηνπο εμσγελείο θαη ζηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο. Χο εμσγελείο παξάγνληεο
νξίδνληαη εθείλνη ησλ νπνίσλ ε πξνέιεπζε είλαη αλεμάξηεηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηθέξεηαο
φπσο ην πιεζπζκηαθφ ή νηθνλνκηθφ δπλακηθφ, ε ρσξνζέηεζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Βηνκεραληθψλ
Πεξηνρψλ (ΒΗ.ΠΔ.), ε θξαηηθή πνιηηηθή κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, ε αλάπηπμε
βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη ε ζέζε ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηεο πεξηθέξεηαο. Χο
ελδνγελείο παξάγνληεο νξίδνληαη εθείλνη ησλ νπνίσλ ε πξνέιεπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηελ
πεξηθέξεηα θαη έρνπλ ζρέζε κε ηα ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο,
φπσο ηα πιεζπζκηαθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκηθή επεκεξία θαη ε
ζέζε ηεο ζηνλ νηθνλνκηθφ ράξηε ηεο ρψξαο θαη ν παξαγσγηθφο ηεο δπλακηζκφο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηε
ζπλνιηθή δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηεο απαζρφιεζεο.
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Δηδηθφηεξα κε βάζε δηαρξνληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία16 νη κεηξήζεηο κε βάζε ην
θ.θ. ΑΔΠ παξέρνπλ κία ζηξεβιή εηθφλα ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε
ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Αηηηθή θαη ζε νξηζκέλνπο άιινπο λνκνχο. Ζ
δηαπίζησζε απηή πξνθχπηεη αλ θαλείο κειεηήζεη ηελ θαηάηαμε ησλ πεξηθεξεηψλ κε
βάζε ηνλ ελ ιφγσ δείθηε, φπνπ ν λνκφο Αηηηθήο αλ θαη κε βάζε φινπο ηνπο δείθηεο
κέηξεζεο ηεο επεκεξίαο απνηειεί ηνλ πιένλ αλεπηπγκέλν λνκφ ηεο ρψξαο
θαηαηάζζεηαη φρη ζηελ πξψηε ζέζε αιιά ζε ρακειφηεξεο αλάινγα πάληα κε ην έηνο
αλαθνξάο (Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ., 2003).
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα ηελ πεξίνδν 2002-2007 κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία γηα ην θ.θ. ΑΔΠ ν Ννκφο Βνησηίαο βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε μεπεξλψληαο
ην Ννκφ Αηηηθήο, ελψ παξάιιεια ν Ννκφο Κνξηλζίαο βξίζθεηαη πςειά ζηελ
θαηάηαμε, ρσξίο σζηφζν ε εηθφλα απηή λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πιήξε αλαπηπμηαθά
δεδνκέλα ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ (Πίλαθαο 1, Παξάξηεκα).
Σν «παξάδνμν» απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δε ιακβάλεηαη ππφςε «ε
δνξπθνξηθή αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπκπιέγκαηνο ηεο Αηηηθήο»
θαζψο πνιιέο βηνκεραληθέο κνλάδεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί 17 ζε φκνξνπο λνκνχο
(Κνξηλζία θαη Βνησηία) γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο, κε απνηέιεζκα λα αιινηψλνληαη
ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε βάζε ην ΑΔΠ θαη λα πξνθχπηνπλ εζθαικέλεο εθηηκήζεηο
ηφζν γηα ην κέγεζνο φζν θαη γηα ηελ εμέιημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ
Διιάδα, επεξεάδνληαο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ
πεξηθεξεηψλ.
Καηαιήγνληαο, ζηφρνο ηεο πξνεγεζείζαο αλάιπζεο απνηέιεζε λα δνζεί κηα
γεληθή εηθφλα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ησλ βαζηθψλ
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Με βάζε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ θαη ηεο EUROSTAT.

17

χκθσλα κε ηνπο Πεηξάθν Γ. & Φπράξε Γ. (2003), «νη επηρεηξήζεηο απηέο αλήθνπλ ζε επηρεηξεκαηίεο
πνπ θαηνηθνχλ θαη έρνπλ ζπρλά ηελ έδξα ηνπο ζηελ Αζήλα, απαζρνινχλ εξγαδνκέλνπο πνπ κεηαθηλνχληαη
απφ ηελ Αζήλα ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ρξεζηκνπνηνχλ πξψηεο χιεο, ελδηάκεζεο εηζξνέο θαη ππεξεζίεο
πνπ έρνπλ ειάρηζηε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ησλ λνκψλ Βνησηίαο ή Κνξηλζίαο. Οη επηρεηξήζεηο είλαη κελ
εγθαηεζηεκέλεο θαη παξάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε απηνχο ηνπο λνκνχο, αιιά ηα εηζνδήκαηα ηα νπνία
δεκηνπξγνχλ είηε σο επηρεηξεκαηηθά θέξδε, είηε σο ακνηβέο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ
παξαγσγήο, δηαθεχγνπλ ζε κεγάιν βαζκφ πξνο ηελ Αηηηθή θαη ζπλεπψο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή
ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε».
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παξαγφλησλ πνπ επεξέαζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ηελ κνξθή ηνπ. Ζ
δηαρξνληθφηεηα ηεο εκθάληζήο ηνπ θαζηζηά ζαθέο φηη είλαη αλαγθαία ε άζθεζε κηαο
ζπζηεκαηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ
πεξηθεξεηψλ.

2.2 Πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη θίλεηξα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
Ζ ζεκειίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα αθνινπζεί ηελ πνξεία
ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Καηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν παξάιιεια κε ηελ
πξνζπάζεηα αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν ππήξμε θαη κία ηάζε
γηα πεξηθεξεηαθφ, ε νπνία εθθξάζηεθε κέζσ ηεο πηνζέηεζεο λφκσλ κε ζηφρν ηελ
πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (Παπαδαζθαιφπνπινο Α. & Υξηζηνθάθεο
Μ.).
Χζηφζν αλ θαη ε ειιεληθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή επεξεάζηεθε απφ ηηο
πνιηηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ Γπηηθή Δπξψπε, κέζσ
ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
επίηεπμε ηεο ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ε άζθεζε κηαο ζπζηεκαηηθήο
πνιηηηθήο γηα ηελ κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαζπζηέξεζε αξθεηά (Πεηξάθνο Γ. &
Φπράξεο Γ., 2004).
Ζ ρψξα καο κέζσ ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε ζηήξημε ηεο βηνκεραληθήο
δξαζηεξηφηεηαο επεδίσμε ηελ επίηεπμε δχν ζηφρσλ, αθελφο ηελ αλάπηπμε ηεο
βηνκεραλίαο θαη αθεηέξνπ ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Βαζηθή
επηδίσμε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε
αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν, ελψ ν δεχηεξνο επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε
ησλ ιηγφηεξν επεκεξνπζψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο (ΚΔΠΔ, 1980).
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο ζηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεη έξεηζκα ζην άξζξν 106
παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο ην νπνίν θαζηεξψλεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα πξνγξακκαηίδεη
θαη λα ζπληνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Υψξα θαη λα ιακβάλεη ηα
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απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηελ πξναγσγή ηεο νηθνλνκίαο
ησλ λεζησηηθψλ, νξεηλψλ θαη παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ. πλεπψο, ην Κξάηνο είλαη
ππνρξεσκέλν λα κεξηκλά γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο, ε νπνία
ιφγσ ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο λα θηλεζεί θαη λα
δξαζηεξηνπνηεζεί ζηηο πεξηνρέο απηέο, απεηιείηαη απφ ηνλ θίλδπλν ηεο εγθαηάιεηςεο
(Αλδξνπιάθεο Β., 2006).
Σν θπξηφηεξν εξγαιείν δηακφξθσζεο ηνπ πιαηζίνπ ησλ επελδχζεσλ ζηελ
Διιάδα απνηέιεζε θαη απνηειεί ν αλαπηπμηαθφο λφκνο. Όκσο πέξαλ ησλ θηλήηξσλ
πνπ δφζεθαλ κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ππήξμαλ θαη άιινπ είδνπο εληζρχζεηο νη
νπνίεο δφζεθαλ ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ έληαμή καο ζηελ
Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) ζεκαηνδφηεζε κία αιιαγή ζθεληθνχ ζηνλ
ηξφπν άζθεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο δεδνκέλνπ ησλ πφξσλ πνπ εηζέξεπζαλ
ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία (Kokkinou A. & Psycharis Y., 2004).
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο δηαθξίλνληαη ηξεηο πεξίνδνη
αλαθνξηθά κε ηελ δηαρξνληθή εμέηαζε ησλ θηλήηξσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηελ
Διιάδα κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν 3299/2004 ελψ παξάιιεια
γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηα θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ.
 Πξψηε πεξίνδνο : 1950-1981
Οη απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟50 αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε
ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο είραλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε ηεο ρψξα. Δηδηθφηεξα, νη επηινγέο θαη νη παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ ζηελ αξρή
ηεο δεθαεηίαο απηήο «πξνζδηφξηζαλ ηε κνξθή θαη ην βαζκφ ηεο κεηαπνιεκηθήο
βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηε γεσγξαθηθή ηεο δηάξζξσζε» (Καινγήξνπ Ν.,
θ.α. 1989).
Ζ δηακφξθσζε ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο βαζίζηεθε θπξίσο ζηε
δαζκνινγηθή πξνζηαζία ηεο βηνκεραλίαο θαη ζηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζην βηνκεραληθφ ηνκέα απφ ηδηψηεο (Κίληεο Α.).
Παξάιιεια, ηελ πεξίνδν εθείλε, εκθαλίζηεθε θαη ν πξψηνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ
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χπαξμε πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο
ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα (Πνιχδνο ., 2011).
πλέπεηα ησλ αλσηέξσ ππήξμε ε ζεζκνζέηεζε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ απφ ην
ειιεληθφ θξάηνο κε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε18. Σν πξψην βαζηθφ λνκνζέηεκα γηα
απηφλ ηνλ ζθνπφ ήηαλ ν Ν. 2176/1952 κε δηαηάμεηο πνπ πξνέβιεπαλ κείσζε ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηνπ θφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηηο επαξρηαθέο
κεηαπνηεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

θαη

ηελ

απαγφξεπζε

εγθαηάζηαζεο

λέσλ

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζηελ Αηηηθή γηα ηελ πεξίνδν 1952-1957. Αθνινχζεζε ν Ν.
2687/1953 ν νπνίνο πξνέβιεπε κεηαμχ άιισλ ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηελ ηδησηηθή
πξσηνβνπιία γηα βηνκεραληθέο επελδχζεηο (Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ., 2004).
ηε ζπλέρεηα, ν Ν. 4171/1961 ζέζπηζε δηαθφξσλ εηδψλ πξνλφκηα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ επελδχζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο
θηλήηξσλ κε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε δελ ππήξμε θάπνηα νπζηαζηηθή αιιαγή19, κε
απνηέιεζκα λα εμαθνινπζνχλ λα ζεζπίδνληαη κεκνλσκέλα θίλεηξα, αλ θαη ππήξραλ
νξηζκέλα πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο20 (Καινγήξνπ Ν. θ.α. 1989).
Παξάιιεια, ηελ πεξίνδν απηή ηίζεηαη γηα πξψηε θνξά ην δήηεκα ηεο
αλαγθαηφηεηαο άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ
νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, ζηφρνο πνπ ζπκπεξηειήθζε ζην «Πεληαεηέο Πξφγξακκα
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδνο 1960-1964» φπσο θαη ζην «Πξφγξακκα
Οηθνλνκηθήο Αλαπηχμεσο ηεο Διιάδνο 1968-1972». Δπίζεο, ελεξγνπνηήζεθαλ νη
Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ε νξγάλσζε ησλ Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ

18

Μεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ λνκνζεηεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ν Ν. 843/1948, ην Ν.Γ. 2901/54, ν Ν.
3206/1955 θαη ν Ν. 3213/1955 ηα νπνία πξνέβιεπαλ θπξίσο θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη αχμεζε ησλ
νξίσλ απνζβέζεσλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζηηο επαξρηαθέο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνηίκεζε
ησλ πξντφλησλ ησλ επαξρηαθψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ.
19

Μία εμαίξεζε απνηέιεζε ν Α.Ν. 147/1967, ν νπνίνο πξνέβιεπε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή απνζβέζεσλ
γηα ηελ επαξρηαθή βηνκεραλία ζε 200% εμαηξψληαο νξηζκέλνπο λνκνχο. Χζηφζν «ε ηειηθή θαηάιεμε
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ήηαλ ε ππεξζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο φκνξνπο λνκνχο Αζελψλ θαη
Θεζζαινλίθεο, ε δεκηνπξγία λνκψλ «νηθνλνκηθψλ δνξπθφξσλ» ησλ δπν κεγαιχηεξσλ λνκψλ ηεο ρψξαο,
φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνπο λνκνχο απηνχο, κε ηαπηφρξνλε
ππνβάζκηζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο», Πνιχδνο ., 2011.
20

Μεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Ν. 4481/1965 γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ θαη ν Ν. 4458/1965 γηα ηελ ίδξπζε Βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ.
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αλαηέζεθε ζηελ Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο, έγηλε κηα ππνηππψδεο
ελίζρπζε ηνπ πνιηθνχ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ θέληξσλ θαη δηαηξέζεθε ε ρψξα ζε
επηκέξνπο πεξηνρέο θηλήηξσλ21.
Αθνινχζεζε ε πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο, φπνπ αλ θαη θαηαβιήζεθε
πξνζπάζεηα λα ιεθζεί ππφςε ε πεξηθεξεηαθή ζπληζηψζα ζηε δηακφξθσζε ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ην απνηέιεζκα ήηαλ ε ππεξζπγθέληξσζε ησλ βηνκεραληθψλ
κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ Ν.
1312/1972, ν νπνίνο εηζήγαγε δχν ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο, ηνλ ζεζκφ ησλ
επηρνξεγήζεσλ θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο αξρήο ηεο ειάρηζηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ
επελδπηή ζηηο επελδπηηθέο δαπάλεο. Δπίζεο, πξνέβιεςε θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα
θίλεηξα θαη δεκηνχξγεζε θαη ηέηαξηε δψλε θηλήηξσλ (Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ.,
2004).
Δληνχηνηο, κεηά ην 1974 ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή απνθηά «εηδηθφ βάξνο»
ιφγσ ησλ γεσγξαθηθψλ αληζνηήησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ππεξζπγθέληξσζε
πιεζπζκνχ, πφξσλ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα κε
αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Σαπηφρξνλα πηνζεηνχληαη
ζρεηηθά λνκνζεηήκαηα θαη εθπνλνχληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο (Καινγήξνπ Ν. θ.α., 1989) .
πγθεθξηκέλα ν Ν. 289/1976 παξείρε θίλεηξα φπσο αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο,
θαη επηδφηεζε επηηνθίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ ηεο Θξάθεο
θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, δεκηνπξγψληαο κία επηπιένλ γεσγξαθηθή δψλε.
εκαληηθή θαηλνηνκία ππήξμε ε επέθηαζε ησλ θηλήηξσλ ζε λένπο ηνκείο θαη θιάδνπο
δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία (Πνιχδνο ., 2011).
Σν 1978 ηέζεθε ζε ηζρχ ν Ν. 849/1978 ν νπνίνο απνηέιεζε κηα πξψηε
νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο επελδπηηθψλ
θηλήηξσλ κε πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε22. Δηδηθφηεξα, πξνέβε ζε εθ λένπ

21

Με ην Ν. 1078/1971 ε ρψξα δηαηξέζεθε ζε ηξεηο δψλεο θηλήηξσλ.

22

Ο Πνιχδνο . (2011) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη ν Ν. 849/78 «ραξαθηεξίζηεθε σο γεληθφο
αλαπηπμηαθφο, αθνχ επηδίσμε λα δεκηνπξγήζεη έλα εληαίν πιαίζην θηλήηξσλ νηθνλνκηθήο θαη
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θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γεσγξαθηθψλ δσλψλ ηεο ρψξαο κε βάζε ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπο
δπλαηφηεηεο, θαηαλέκνληαο ηελ επηθξάηεηα ζε πέληε πεξηνρέο θαη ζηελ πέκπηε
πεξηνρή ελίζρπζεο πξνβιέθζεθε δψλε βάζνπο είθνζη ρηιηνκέηξσλ απφ ηα ζχλνξα γηα
ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο παξακεζνξίνπ (Πνιχδνο ., 2011).
Δπηπξνζζέησο, έγηλε δηάθξηζε ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ ζε ρακειήο, κέζεο
θαη πςειήο ελίζρπζεο, θαηεβιήζε έληνλε πξνζπάζεηα λα εληζρπζνχλ εηδηθέο
επελδχζεηο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ έξεπλα θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη
πξνβιέθζεθε ε ζχζηαζε αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ηνπηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ.
 Γεχηεξε πεξίνδνο: 1981-2004
Ζ ππνγξαθή ηεο Πξάμεο Πξνζρψξεζεο ην 1981 ζήκαλε ηελ έληαμε ηεο
Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ θαη ζεκαηνδφηεζε κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηα πιαίζηα άζθεζεο
ηεο εζληθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαζψο ζηαδηαθά έπξεπε λα ζπλδεζεί θαη λα
πξνζαξκνζζεί κε ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ε
πεξηθεξεηαθή θαη βηνκεραληθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν
εμαξηάηαη πιένλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη δεζκεχζεηο πνπ έρεη ε ρψξα ζην πιαίζην ηεο
αλσηέξσ ζπκθσλίαο.
Ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ρξήδεη ην γεγνλφο φηη νη θξαηηθέο εληζρχζεηο23 ζηηο
επηρεηξήζεηο δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Κνηλήο
Αγνξάο θαη θαη‟ εμαίξεζε θαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα θξηζνχλ
φηη είλαη ζπκβαηέο, φπσο π.ρ. νη εληζρχζεηο πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο
νξίδνληαη σο θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ δίλνληαη γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ΔΔ θαη έρνπλ σο ζηφρν λα
κεηψζνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή ηεο ζπλνρή.
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη πξνζπάζεζε λα επηιχζεη ππάξρνληα εθθξεκή πξνβιήκαηα πξνεγνχκελσλ
αλαπηπμηαθψλ λφκσλ».
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Ο φξνο θξαηηθέο εληζρχζεηο αλαθέξεηαη ζε φια ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη άκεζα
(πρ επηρνξεγήζεηο) ή έκκεζα (πρ θνξνινγηθέο απαιιαγέο) κε δεκφζηνπο πφξνπο θαη δχλαηαη λα
λνζεχζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη αλ επεξεάζνπλ ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην κέζσ επλντθήο
κεηαρείξηζεο νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή θιάδσλ παξαγσγήο.
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Δηδηθφηεξα, νη πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο δηέπνληαη απφ ηηο Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ24 (ΚΓΠΔ) ηεο ΔΔ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε
δηακφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Υάξηε γηα θάζε θξάηνο κέινο. πλεπψο ην
θάζε θξάηνο κέινο δεζκεχεηαη απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ε ΔΔ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή
εληζρχζεσλ θαη δελ δξα θαηά βνχιεζε.
Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ε Διιάδα είρε ηελ δπλαηφηεηα απφ
ηηο αξρέο ηνπ 1981 λα ππνβάιεη αλαπηπμηαθά ζρέδηα δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ
γηα ελίζρπζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). Σελ
πεξίνδν απηή, εθπνλήζεθε ην πξψην εηδηθφ «Πξφγξακκα Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
1981-1985» θαη δφζεθαλ νη πξψηεο εληζρχζεηο απφ ην ΔΣΠΑ θαη ηα πξψηα δάλεηα
απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (Παπαδαζθαιφπνπινο Α. & Υξηζηνθάθεο
Μ.).
Παξάιιεια, ςεθίζηεθε ν Ν. 1116/198125 ν νπνίνο απνηέιεζε ην πξψην
νινθιεξσκέλν

ζχζηεκα

επελδπηηθψλ

θηλήηξσλ

πεξηθεξεηαθήο

αλάπηπμεο.

Δηδηθφηεξα, κε ην λνκνζέηεκα απηφ θαηαξγήζεθαλ φινη νη πξνεγνχκελνη
αλαπηπμηαθνί λφκνη, επαλαπξνζδηνξίζζεθαλ νη πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ θηλήηξσλ
απφ πέληε ζε ηξεηο, θαζηεξψζεθαλ νη επηρνξεγήζεηο σο ην ζεκαληηθφηεξν επελδπηηθφ
θίλεηξν ζηελ αλαπηπμηαθή λνκνζεζία θαη δηεπξχλζεθε ε έλλνηα ηεο παξαγσγηθήο
επέλδπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαο λέεο δξαζηεξηφηεηεο (Παπαδνχιεο Α., θ.α. 2003).
Χζηφζν, ν ελ ιφγσ λφκνο εθαξκφζηεθε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο ζχληνκα
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Ν. 1262/1982.
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ην πιαίζην ησλ ΚΓΠΔ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξίδεη κεηαμχ άιισλ ηα αλψηαηα φξηα
Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ζε θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα. Σν
ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην ζηελ θαηάηαμε ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ην θαηά θεθαιή
ΑΔΠ ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηεο ΔΔ. Δηδηθφηεξα, ην ζεκείν 2 ησλ ΚΓΠΔ
νξίδεη φηη: «Αληηκεησπίδνληαο ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, νη θξαηηθέο εληζρχζεηο
πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα πξνάγνπλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή ησλ θ-κ ηεο ΔΔ σο
ζπλφινπ» θαη ην ζεκείν 3 νξίδεη φηη «Οη εζληθέο επελδπηηθέο εληζρχζεηο πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα
πξννξίδνληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πιένλ κεηνλεθηηθψλ πεξηθεξεηψλ, κέζσ ηεο
ππνζηήξημεο ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο (..)».
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Ν. 1116/1981 «γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη νηθνλνκηθήο αλαπηχμεσο ηεο ρψξαο
θαη ηε ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ».

26

Ο Ν. 1262/1982 δηαίξεζε ηε ρψξα ζε ηέζζεξηο δψλεο θηλήηξσλ (Πίλαθαο 2,
Παξάξηεκα) θαη εηζήγαγε ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο φπσο ηελ πξφβιεςε ζπκκεηνρήο
ηνπ δεκνζίνπ ζην θεθάιαην ηεο εληζρπφκελεο επηρείξεζεο, ηελ δηεχξπλζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο παξαγσγηθήο επέλδπζεο θαη ηελ παξνρή απμεκέλσλ θηλήηξσλ ζηε
κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ζηελ πεξηθέξεηα, κε
απνηέιεζκα ε νθηαεηήο εθαξκνγή ηνπ λα θξηζεί ζε γεληθέο γξακκέο επηηπρεκέλε
(Πνιχδνο ., 2011).
Αθνινχζεζε ν αλαπηπμηαθφο λφκνο 1892/1990 ν νπνίνο βειηίσζε ηνλ
πξνεγνχκελν λφκν θαη δηαίξεζε ηε ρψξα ζε πέληε δψλεο θηλήηξσλ (Πίλαθαο 3,
Παξάξηεκα). Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ήηαλ ε δηεχξπλζε ηεο
έλλνηαο ηεο παξαγσγηθήο επέλδπζεο, ε ελίζρπζε ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ
πξνθεηκέλνπ

λα

απμεζεί

ε

ειθπζηηθφηεηα

νξηζκέλσλ

πεξηνρψλ

ρακειψλ

επηρνξεγήζεσλ θαη ε αχμεζε ησλ ειαρίζησλ νξίσλ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ
επελδπηή, ψζηε λα πξνσζεζνχλ νη βηψζηκεο επελδχζεηο.
Ο Ν. 2234/1994 ηξνπνπνίεζε ζε βαζηθά ζεκεία ηνλ ελ ιφγσ λφκν
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ελαξκφληζε κεηαμχ ηεο ειιεληθήο αλαπηπμηαθήο
λνκνζεζίαο κε ηελ αληίζηνηρε ηεο ΔΔ. Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επέθεξε
αθνξνχζαλ ηελ πινπνίεζε ησλ νινθιεξσκέλσλ πνιπεηψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ
(Business Plan) θαζψο αχμεζε ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο θαη ηελ δηεχξπλζε ηεο
εθαξκνγήο ηνπ πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο ιεγφκελεο «άπιεο επελδχζεηο»26.
Παξάιιεια, πξνβιέθζεθε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο γηα ηελ
θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ επελδχζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ζηελ
απφθηεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ζηελ εηζαγσγή ηερλνινγίαο
θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ παξαγσγή θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ.
Αθνινχζεζε ν Ν. 2601/1998, ν νπνίνο επηρείξεζε κηα ζεκαληηθή ηνκή ζηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη γεληθφηεξα ζηελ ινγηθή πνπ αθνινχζεζε ε πνιηηηθή θηλήηξσλ,
ζρεδφλ γηα κηα νιφθιεξε εηθνζαεηία, δηαθνξνπνηψληαο ξηδηθά ηελ πξφζβαζε ησλ
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ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο, δεκηνπξγίαο δηθηχσλ δηαλνκψλ, επηκφξθσζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ, θιπ.
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επηρεηξήζεσλ ζηηο εθάζηνηε κνξθέο εληζρχζεσλ. Δλψ νη πξνεγνχκελνη αλαπηπμηαθνί
λφκνη παξείραλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ παθέησλ θηλήηξσλ
ελαιιαθηηθά, δηαρψξηζε ηνπο επηιέμηκνπο επελδπηηθνχο θνξείο κε βάζε ηνλ ρξφλν
ιεηηνπξγίαο27 ηνπο ζε δχν νκάδεο, ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο παιηνχο θνξείο
θαη έδσζε ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα δχν παθέηα θηλήηξσλ 28, κφλν ζηελ πξψηε
νκάδα, πεξηνξίδνληαο ηηο παιαηέο επηρεηξήζεηο κφλν ζην θαζεζηψο ησλ θνξνινγηθψλ
απαιιαγψλ.
Ζ αλσηέξσ ξχζκηζε βαζίζηεθε αθελφο, ζηελ παξαδνρή φηη αλ θαη νη άκεζεο
νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ζπληζηνχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ
επελδπηψλ, ζηξεβιψλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ ινγηθή φηη, θαηά θαλφλα νη λένη θνξείο είλαη εθείλνη
πνπ έρνπλ αλάγθεο γηα ηακεηαθή ξεπζηφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο παιαηέο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν δπηζκφο πνπ εηζήγαγε ν λένο λφκνο αλαθνξηθά κε
ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο κνξθέο εληζρχζεσλ κεηαμχ ησλ λέσλ θαη παιαηψλ
επηρεηξήζεσλ μεζήθσζε ζχειια αληηδξάζεσλ απφ ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο, θαηά
ηα πξψηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ, σζηφζν «αθνινχζσο θαηέζηε θαηαλνεηφ φηη ε
ελίζρπζε κέζσ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ πξνζηαηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη
επηβξαβεχεη ηελ απηνδχλακε αλάπηπμε θαη ηνλ αληαγσληζκφ» (Πεηξάθνο Γ. &
Φπράξεο Γ., 2004).
Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ηεο ρψξαο ζε πεξηνρέο, ν λφκνο δηέθξηλε
ηέζζεξηο δψλεο θηλήηξσλ κε βάζε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ θάζε λνκνχ, ελψ σο
ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ αλαθέξεηαη ε πξφβιεςε θηλήηξσλ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα θαη ζε δηθηπψζεηο κε ζθνπφ
ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο
ζπλεξγαζίεο.
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Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο δελ μεπεξλά ηα πέληε έηε ππάγνληαη ζην θαζεζηψο
ησλ λέσλ, ελψ ζηελ νκάδα ησλ παιαηψλ φζεο έρνπλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο πέληε εηψλ θαη άλσ.
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Σα παξερφκελα είδε εληζρχζεσλ είλαη α) ε επηρνξήγεζε, β) ε επηδφηεζε ησλ ηφθσλ θαη ηεο
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη γ) ε θνξνινγηθή απαιιαγή. Σα είδε ησλ εληζρχζεσλ παξέρνληαη
ελαιιαθηηθά σο εμήο, πξψην παθέην θηλήηξσλ: α ή/θαη β, δεχηεξν παθέην: γ.
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 Σξίηε Πεξίνδνο29: Ο αλαπηπμηαθφο λφκνο 3299/2004
Σν 2004 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ν επελδπηηθφο λφκνο 3299/2004 κε ηηο ξπζκίζεηο
ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ επλντθνχ πιαηζίνπ παξνρήο
εληζρχζεσλ πξνο ηδηψηεο κε ζηφρν ηελ αλαπηπμηαθή επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκίαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ λένπ λφκνπ είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ηζφξξνπεο
αλάπηπμεο, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
νηθνλνκίαο, ε πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ε πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο, ε εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ε επίηεπμε ηεο πεξηθεξεηαθήο
ζχγθιηζεο.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζπγθεληξψλεη ε πξφβιεςε φηη γηα πξψηε θνξά, ζε ζρέζε
κε ηνπο πξνεγνχκελνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, δε ρξεζηκνπνηείηαη θαηάινγνο
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο είλαη επηιέμηκεο αιιά θαηάινγνο επηιέμηκσλ επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο λα ππαρζνχλ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ εθφζνλ νη παξαγσγηθέο επελδχζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ
πξνβιέπνληαη απφ ην ζρεηηθφ λφκν.
Σα επηιέμηκα επελδπηηθά ζρέδηα νκαδνπνηνχληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο, κε
απνηέιεζκα λα ππάγνληαη νπζηαζηηθά επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φινπο
ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο30 ελψ ηα είδε ησλ εληζρχζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη
είλαη ε απεπζείαο επηρνξήγεζε, ε επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ε επηδφηεζε
ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηεο απαζρφιεζεο θαη ε θνξνινγηθή απαιιαγή (Πίλαθαο
4, Παξάξηεκα).
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κε ην Ν. 3908/2011 (ΦΔΚ 8 Α/1.2.2011) «Δλίζρπζε
Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή
πλνρή» ηέζεθε ζε εθαξκνγή ν ηζρχνλ αλαπηπμηαθφο λφκνο ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Ν. 3299/2004.
Χζηφζν, ε παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ αλαπηπμηαθψλ
λφκσλ ζηελ Διιάδα κέρξη ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3299/2004 κε απνηέιεζκα λα κελ
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ.
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ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ αλαθέξνληαη ξεηά θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3299/2004 ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ΚΓΠΔ.
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Αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ θηλήηξσλ, ε Δπηθξάηεηα δηαηξείηαη
ζε

ηέζζεξηο31

δψλεο

(Πίλαθαο

5,

Παξάξηεκα).

Οη

επηκέξνπο

εληζρχζεηο

δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο θάζε δψλεο κε απνηέιεζκα
νη κεγαιχηεξεο εληζρχζεηο λα παξέρνληαη ζηελ Γ‟ δψλε, ε νπνία δηαηξείηαη ζε ηξεηο
ππνδψλεο, ηελ νπνία απαξηίδνπλ πεξηνρέο κε αλαπηπμηαθή πζηέξεζε θαη δπζθνιίεο
πξνζβαζηκφηεηαο.
Οη εληζρπφκελεο δαπάλεο αθνξνχλ θπξίσο πάγηα ζηνηρεία, σζηφζν είλαη
δπλαηή θαη ε ελίζρπζε άπισλ επελδχζεσλ ζε ζπκκφξθσζε πάληα κε ηηο ξπζκίζεηο
ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ. Δπίζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλσηάησλ νξίσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ
απφ ηελ ΔΔ Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ δχλαηαη λα δνζεί επηπιένλ πνζνζηφ
ελίζρπζεο ζε νξηζκέλα επελδπηηθά ζρέδηα.
Χο πξνο ηνλ ζηφρν ηεο ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ν Ν. 3299/2004
πξνέβιεςε θαη ζην άξζξν 9 ηελ ζέζπηζε κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα «εηδηθψλ
θαζεζηψησλ ελίζρπζεο πεξηθεξεηψλ ηεο επηθξάηεηαο ηδηαίηεξα ησλ λεζησηηθψλ θαη
νξεηλψλ πεξηνρψλ ή ηκεκάησλ ηνπο (..), ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο ρψξαο».
Ζ πξψηε ηξνπνπνίεζε ηνπ επήιζε έλαλ ρξφλν κεηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ
κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3427/2005, ην νπνίν πξνέβιεςε κηα κεηαβνιή ζηελ εζσηεξηθή
δηάξζξσζε ησλ δσλψλ θηλήηξσλ, κεηαηάζζνληαο ηνπ Ννκνχο Καβάιαο θαη Γξάκαο
απφ ηελ Γ‟ επελδπηηθή δψλε ζηε Γ‟ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γ3 πεξηνρή.
Παξάιιεια, ε αλάγθε ελαξκφληζεο ηεο Διιάδαο κε ηνλ αλαζεσξεκέλν
Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ32 επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πνζνζηά
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πλνπηηθά, ε δώλε Γ’ πεξηιακβάλεη ηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Βνξείνπ
Αηγαίνπ, ηα πεξηζζφηεξα λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ννκνχ Γσδεθαλήζνπ, εθηφο
απφ ηελ Ρφδν θαζψο θαη ηελ παξακεζφξηα δψλε ησλ Πεξηθεξεηψλ Κεληξηθήο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Ζπείξνπ, ε δώλε Γ‟ πεξηιακβάλεη ηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, κε ηελ
αλσηέξσ επηθχιαμε, Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδα, Πεινπνλλήζνπ θαη Κξήηεο, ε δώλε Β’ ηελ Δπαξρία
Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο θαη Σξνηδελίαο Ννκνχ Αηηηθήο θαη ηέινο, ε δώλε Α’ πεξηιακβάλεη ηνπο
πιένλ αλεπηπγκέλνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, ην λνκφ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο (άξζξν 2 Ν. 3299/2004).
32

Μέρξη θαη ηελ 31/12/2006 ίζρπαλ νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ (ΚΓΠΔ)
(98/C74/06). Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 21.12.2005 ελέθξηλε ηηο λέεο ΚΓΠΔ (ΔΔ C 54/4.03.06)
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάζε θξάηνο κέινο ήηαλ ππνρξεσκέλν λα θνηλνπνηήζεη ζηελ Δπηηξνπή έλαλ θαη
κφλν Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ, ν νπνίνο λα θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα θαη ζα έρεη
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εληζρχζεσλ αλά πεξηθέξεηα, νδεγψληαο ζε αιιαγή ην αλαπηπμηαθφ ζθεληθφ ηεο
ρψξαο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ελψ ηελ πεξίνδν 2000-2006 ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο
ήηαλ επηιέμηκν βάζεη ηεο παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 10733 παξ. 3 εδάθην α‟ ηεο ΛΔΔ
γηα ηε λέα πεξίνδν 2007-2013 νη πεξηθέξεηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο (phasing in) ηεο
ρψξαο (Ν. Αηγαίν θαη ηεξεά Διιάδα) είλαη επηιέμηκεο κε βάζε ην άξ. 107 παξ. 3 εδ.
γ ηεο ΛΔΔ θαη νη Πεξηθέξεηεο ζηαηηζηηθήο ζχγθιηζεο (phasing out) (Αηηηθή,
Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία) ελ κέξεη επηιέμηκεο βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ εδαθίνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζέζε ηεο Διιάδαο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ αλαπηπμηαθνχ ηεο ράξηε ήηαλ ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ παξεθθιίζεσλ
ησλ ΚΓΠΔ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη δχν θαίξηαο ζεκαζίαο δεηήκαηα, φπνπ θαη
επέηπρε ηελ ζηαδηαθή απνθνπή ηεο δπλαηφηεηαο επηρνξήγεζεο ζηηο πεξηνρέο phasing
out θαη ηελ εθαξκνγή μερσξηζηψλ πνζνζηψλ εληζρχζεσλ ζηνπο Ννκνχο Δπξπηαλίαο
θαη Φσθίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ιφγσ ηεο πιαζκαηηθήο αλάπηπμεο
πνπ εκθαλίδνπλ κε βάζε ηνλ δείθηε ηνπ θ.θ. ΑΔΠ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε
ζπγθέληξσζε πςειήο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Βνησηία.
Ζ ηειεπηαία θαη πην πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ
3299/2004 επήιζε κε ην Ν. 3522/2006 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κεηψζεθαλ νη
θαηεγνξίεο ελίζρπζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε δχν απφ πέληε, ε Δπηθξάηεηα
δηαηξέζεθε ζε ηξεηο πεξηνρέο θηλήηξσλ απφ ηέζζεξηο, δηεπξχλζεθε ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ θηλήηξνπ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη
θαζνξίζηεθε ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο αλάινγα κε ην ΑΔΠ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο
θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε θάζε λνκνχ.

ηζρχ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, εηδηθφηεξα βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2006), Απφθαζε 3867
«Κξαηηθή Δλίζρπζε Ν 408/2006 - Διιάδα, Χάξηεο Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ, 2007 – 2013».
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ην άξζξν 107 ηεο ΛΔΔ (πξψελ άξ. 87 ηεο ΔΚ) παξ. 3 νξίδεηαη φηη «Γχλαληαη λα ζεσξεζνχλ φηη
ζπκβηβάδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά: α) νη εληζρχζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλαπηχμεσο
πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο ην βηνηηθφ επίπεδν είλαη αζπλήζσο ρακειφ ή ζηηο νπνίεο επηθξαηεί ζνβαξή
ππναπαζρφιεζε, θαζψο θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξ. 349 ιακβάλνληαο ππφςε ηε
δηαξζξσηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε» θαη ελ ζπλερεία ζην εδ. γ «νη εληζρχζεηο γηα
ηελ πξνψζεζε ηεο αλαπηχμεσο νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νηθνλνκηθψλ πεξηνρψλ,
εθφζνλ δελ αιινηψλνπλ ηνπο φξνπο ησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηξφπν πνπ ζα αληέθεηην πξνο ην θνηλφ
ζπκθέξνλ».
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Δληνχηνηο, ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αλάιεςε επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ
δελ ζπληειέζζεθε κφλν κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ αιιά θαη εληφο ησλ πιαηζίσλ
ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ππφ ηελ κνξθή ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο
(ΚΠ) θαη ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ αλαθνξάο (ΔΠΑ) γηα ηελ ηξέρνπζα
πεξίνδν 2007-2013. Σα αλσηέξσ δηαξζξψλνληαη ζε δχν κέξε, ην ηνκεαθφ (εζληθφ)
θαη ην πεξηθεξεηαθφ ηα νπνία αιιεινεπεξεάδνληαη.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ζηφρν ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη εμππεξεηείηαη θαη απφ ηα δχν ζθέιε, θαζψο φπσο φιεο νη ηνκεαθέο πνιηηηθέο
έρνπλ θαη ρσξηθφ αληίθηππν, φια ηα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα πινπνηνχλ πνιηηηθέο
ζε νξηδφληην θαη εζληθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή δελ ζα πξέπεη
λα δηαρσξίδεηαη απφ ηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπο ζηνλ ρψξν είλαη ζηελά εμαξηεκέλα34 (Θσίδνπ Δ.).
Πην αλαιπηηθά νη εληζρχζεηο πνπ δφζεθαλ κέζσ ησλ επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο:
 Πξψηε Πεξίνδνο 1986-1993
Ζ πξψηε πεξίνδνο εθαξκνγήο ηεο Γηαξζξσηηθήο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ
ζπκπεξηιακβάλεη ηα ΜΟΠ θαη ην Α‟ ΚΠ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έληνλε
δηαζπνξά κηθξψλ ππνδνκψλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Χζηφζν παξά ηελ
απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ ην ΚΠ βειηίσζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην
επίπεδν δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ψζεζε ηελ επέθηαζε ησλ δεκνζίσλ
επελδχζεσλ ζε ηνκείο φπσο νη κεηαθνξέο κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ επαξρηαθνχ
δηθηχνπ θαη ελίζρπζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κηθξψλ γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
ηελ ίδξπζε μελνδνρείσλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ζε πνιιέο πεξηνρέο35.

34

Με βάζε ηηο πλζήθεο ηεο Έλσζεο, νη ηνκεαθέο πνιηηηθέο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθφηεξεο κε
γλψκνλα ηηο ρσξηθέο επηπηψζεηο απνηεινχλ ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή δηεπξσπατθψλ
δηθηχσλ, ελψ παξάιιεια θαη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ, ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή γηα
ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρνπλ επηπηψζεηο ζηνλ ρψξν.
35

Αλαιπηηθφηεξα βι. www.hellaskps.gr.
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 Γεχηεξε Πεξίνδνο 1994-1999
Σν Β‟ ΚΠ απνηέιεζε έλαλ ηζρπξφ αλαπηπμηαθφ κνριφ γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία κε γλψκνλα ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηηο κεγάιεο
επελδχζεηο ππνδνκήο, ηελ ελίζρπζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα
θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. Ζ κεγαιχηεξε έκθαζε σζηφζν
δφζεθε ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ζηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα αζηηθά θέληξα (Γεσξγίνπ
Γ., 1994).
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ην Β‟ ΚΠ πξνέβιεςε κηα ζεηξά
πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηα βαζηθφηεξα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ηα Πεξηθεξεηαθά
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ), ηα νπνία είραλ σο απνδέθηεο ηηο 13 Πεξηθέξεηεο
θαη απνζθνπνχζαλ θπξίσο ζηε βειηίσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγηθήο
δνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία γηα ηηο Μηθξφ-Μεζαίεο
Δπηρεηξήζεηο (ΚΠ-ΜΜΔ) θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Βηνκεραλίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ην νπνίν ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ (Λακπξηαλίδεο Λ., 1994; Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ., 2004).=
 Σξίηε Πεξίνδνο 2000-2006
ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ηα έξγα εζληθήο εκβέιεηαο εμαθνινπζνχλ λα
παξακέλνπλ πξνηεξαηφηεηα. Χζηφζν ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηξέθεηαη θαη
πξνο ην δήηεκα ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη ζηνλ αληίθηππν ηνπ ζην ζχλνιν
ηεο επηθξάηεηαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Γ‟ ΚΠ θαηαξηίζηεθαλ θαη
πινπνηήζεθαλ 25 επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 11 ήηαλ ηνκεαθά θαη
αθνξνχζαλ εζληθέο ηνκεαθέο πνιηηηθέο θαη ηα 13 πεξηθεξεηαθά έλα γηα θάζε
πεξηθέξεηα.
Χο πξνο ηε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ρξήδεη ην γεγνλφο φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο άμνλεο ησλ
ΠΔΠ ήηαλ απηφο ηεο «Δλίζρπζεο ηνπ Παξαγσγηθνχ Πεξηβάιινληνο», κε θχξην ζθνπφ
ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ε χπαξμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΔΠΑΝ) κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
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δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ.
 Σέηαξηε Πεξίνδνο: 2007-2013
Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) απνηειεί ην έγγξαθν
αλαθνξάο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ ηεο ΔΔ ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ ελ
ιφγσ πεξίνδν θαη βξίζθεηαη ζηε θάζε πινπνίεζήο ηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηνπ δηαξζξψλεηαη ζε 8 Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, 5 ΠΔΠ θαη 12
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα, ηα ΠΔΠ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ
ζηφρσλ, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα Σνκεαθά πξνγξάκκαηα κέζσ ηεο πινπνίεζεο ελφο
θνηλνχ θνξκνχ παξεκβάζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Αλαθνξηθά κε ηελ ζηήξημε
ησλ επηρεηξήζεσλ, ην ΔΠΑ πξνβιέπεη κηα ζεηξά επελδπηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ
εξγαιείσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε
ηεο δξάζεο ηνπο.
Δηδηθφηεξα, ηα βαζηθφηεξα κέζα36 γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ είλαη ην ΔΠ
«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ε ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ γηα
ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Αλάπηπμε (ΔΣΔΑΝ) κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε
ξεπζηφηεηαο ζηηο ΜΜΔ θαη ην Πξφγξακκα JEREMIE γηα ηε ζηήξημε ηνπο.

2.3 Η ζπκβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε
Πξηλ πεξάζνπκε ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηε ζπκβνιή ηεο
πνιηηηθήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θξίζεθε ζθφπηκν λα
γίλεη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηε κνξθή
πνπ έρεη ιάβεη ζηελ Διιάδα.
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Αλαιπηηθφηεξα βι. www.ependyseis.gr
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Γεληθφηεξα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη νη επελδχζεηο ζπληζηνχλ ηνπο
ζηξαηεγηθφηεξνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο, θαζψο κέζσ απηψλ ζπλδπάδνληαη θαη
αμηνπνηνχληαη φινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγεηαη
θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ
πνπ εθαξκφζζεθε ζηελ Διιάδα ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα γηα ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ ζχγρξνλεο παξαγσγηθέο κνλάδεο
θαη λα απνθεληξσζνχλ ζηελ πεξηθέξεηα.
ηελ Διιάδα νη ΜΜΔ37 απνηεινχλ ην 98% ησλ επηρεηξήζεσλ, παξάγνπλ πεξίπνπ
ην 12% ηνπ ΑΔΠ θαη ζπκκεηέρνπλ ζην 19% ησλ εμαγσγψλ. Καη εθηηκάηαη φηη ην
ζχλνιν ηνπο αγγίδεη ηηο 800.000 πεξίπνπ. Με βάζε ηα αλσηέξσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα.
Δηδηθφηεξα, νη ΜΜΔ αμηνπνηνχλ ηνπο ηνπηθά δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη
ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ξπζκίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δσή
θάζε θιάδνπ θαη πεξηθέξεηαο, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη είλαη επέιηθηεο κε απνηέιεζκα λα πξνζαξκφδνληαη
ζρεηηθά εχθνια ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο νηθνλνκίαο (Κ.Δ.Σ.Α., 2007).
Αλαθνξηθά κε ηελ ηνκεαθή δηάξζξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ
Διιάδα θαη κε βάζε ζηνηρεία ηνπ 2007 ν θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ μελνδνρείσλ
θαιχπηεη ην 70% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αθνινπζεί ν ηνκέαο ησλ
θαηαζθεπψλ κε πνζνζηφ 13%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο
πζηεξεί έλαληη ησλ ππνινίπσλ θαη ζε επίπεδν ΔΔ θαζψο αλέξρεηαη κφιηο ζην 4,5%
ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ κε βάζε ηελ πεξηθεξεηαθή ηνπο θαηαλνκή
δηαπηζηψλεηαη φηη ν θχξηνο φγθνο ηνπο βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλνο ζηα κεγάια αζηηθά
θέληξα θαη ηδηαίηεξα ζην Ννκφ Αηηηθήο.
Με βάζε ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη νη ΜΜΔ απνηεινχλ
ηνλ θχξην ζηφρν ρξεκαηνδφηεζεο ηφζν ησλ αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ ζε επξσπατθφ
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Χο ΜΜΔ νξίδεηαη απηή πνπ απαζρνιεί έσο 250 εξγαδφκελνπο.
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επίπεδν φζν θαη ζε εζληθφ38. θνπφο ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ κεηαμχ άιισλ ζα πξέπεη
λα απνηειεί ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά
δηφηη ε ζπκβνιή ηνπο ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή φζν θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε
είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ζπληζηψληαο ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο ειιεληθήο αιιά
θαη ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο (European Commission, 2000).
ε επίπεδν ΔΔ έρνπλ πξνβιεθζεί πξνγξάκκαηα θαη εξγαιεία γηα ηελ ηφλσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο. ε εζληθφ επίπεδν ε θξαηηθή αξσγή πξνο ηηο ΜΜΔ δελ ζα πξέπεη
λα εμαληιείηαη ζηελ παξνρή θηλήηξσλ ρσξίο νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε, ηνπλαληίνλ
ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηηο άπιεο
επελδχζεηο κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ λένπ
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επηηάζζεη ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ
αλάπηπμε δηθηπψζεσλ θαη ζπλεξγεηψλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.

38

Βι. ΔΔ (2010), Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, «Αμηνιφγεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. θέςεηο θαη
Απνηειέζκαηα»., η. 33, Άλνημε
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3.1 Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πνιηηηθήο επελδπηηθώλ θηλήηξωλ
Πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο αζθνχκελεο πνιηηηθήο
είλαη ζεκαληηθφ λα εληνπηζζεί ε πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ
πνπ ζέηεη. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο
επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ην δεηνχκελν είλαη λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζν απηή
εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηνζεηήζεθε, ήηνη ηελ
ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε εζληθφ επίπεδν κέζσ ηεο αλάιεςεο
παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ απφ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ηελ ηζφξξνπε
θαηαλνκή ηνπο ζηνλ ρψξν, κέζσ ηεο θαηεχζπλζήο ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα.
πλεπψο, γηα λα θαηαζηεί ε πνιηηηθή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζπλψλπκν κηαο
επηηπρεκέλεο «ζπληαγήο» γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα
εμεηαζζεί ν αξηζκφο ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαρξνληθά κέζσ ησλ
αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ε ηνκεαθή θαη ε θιαδηθή ηνπο δηάξζξσζε, ε θαηαλνκή ηνπο
ζηνλ ρψξν θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ θάζε πεξηνρή
(Λεκνληάο Δ., 1985; Peters A. & Fisher P., 2004).
Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνιχ ζεκαληηθή
αδπλακία, ε νπνία επεξεάδεη ηελ αμία ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, θαζψο δελ είλαη
εθηθηφ λα ππνινγηζζεί ε εμέιημε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ρσξηθή ηεο
θαηαλνκή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είραλ ζεζπηζζεί ηα αλαπηπμηαθά θίλεηξα
δπζρεξαίλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ
νηθνλνκηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.
„Έρεη αλαπηπρζεί κηα πινχζηα βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ. Οη Peters A. & Fisher P. (2004)
επηρεηξψληαο κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε επί ηνπ ζέκαηνο δηαπηζηψλνπλ φηη
θπξίσο κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ην ζπκπέξαζκα ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα
ηελ πνιηηηθή θηλήηξσλ ήηαλ φηη δελ είρε αληίθηππν ζηνλ επεξεαζκφ ηνπ ηφπνπ
εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηα
πξνζθεξφκελα θίλεηξα εμνπδεηεξψλνληαλ απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ην
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κηζζνινγηθφ θαη κεηαθνξηθφ θφζηνο39. ηε ζπλέρεηα, φκσο κέζσ ηεο δηεμαγσγήο
λέσλ εξεπλψλ αλαδείρζεθε ε άπνςε40 φηη ηα επελδπηηθά θίλεηξα ζπκβάιινπλ θαηά
ηξφπν αλάινγν ζηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, θαζψο φζν ηζρπξφηεξα
είλαη ηφζν πην έληνλε είλαη θαη ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηά ηνπο (Polyzos S. &
Minetos D., 2007).
Παξάιιεια, νη Βιηακφο . (1988), Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ. (2004) ζε κηα
πξνζπάζεηα ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ βαζηθφηεξσλ επηρεηξεκάησλ ππέξ θαη θαηά
ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε βηβιηνγξαθία, αλαθέξνπλ
ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα ζεζκνζεηεκέλα αλαπηπμηαθά θίλεηξα είλαη απνηειεζκαηηθά
γηαηί πξψηνλ, αληηζηαζκίδνπλ ηηο «αληηνηθνλνκίεο θιίκαθαο» πνπ παξαηεξνχληαη ζηα
κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη
ηνλ θνξεζκφ ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ κεηψλνληαο ην «θνηλσληθφ θφζηνο» ηεο
επέλδπζεο φηαλ απηή ιακβάλεη ρψξα ζηελ πεξηθέξεηα, δεχηεξνλ πξνζηαηεχνπλ ηελ
παξαγσγηθή βάζε ησλ νηθνλνκηθά αδχλακσλ πεξηνρψλ θαη απνηξέπνπλ ην
ελδερφκελν κεηαλάζηεπζεο ηνπ πην ελεξγνχ ηκήκαηνο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ
ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ (brain drain) θαη ηξίηνλ, ζηεξίδνπλ αλαπηπμηαθά πεξηνρέο
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα κηα ρψξα, φπσο είλαη νη παξακεζφξηεο, κέζσ ηεο
απνηξνπήο εμφδνπ ηνπ πιεζπζκνχ απφ απηέο.
Χζηφζν, ππάξρεη θαη ν αληίινγνο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
πνιηηηθήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ν νπνίνο ζπκππθλψλεηαη γχξσ απφ ηα εμήο
επηρεηξήκαηα, πξψηνλ φηη δελ δηαζθαιίδεηαη ε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ
αληζνηήησλ απφ ηελ ρξήζε ηνπο, δεχηεξνλ φηη ε επηδφηεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ
ζε πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο είλαη αληηνηθνλνκηθή ιχζε, θαζψο ζηξέθεη ην θεθάιαην
ζε κε πξνζνδνθφξεο πεξηνρέο κεηψλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη ηξίηνλ φηη ε
πνιηηηθή απηή ππνζθάπηεη ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαζψο
ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θξαηηθνδίαηησλ θαη εμαξηεκέλσλ απφ ηα θίλεηξα
επηρεηξήζεσλ.
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Αλαιπηηθφηεξα βι. Due (1961); Eisinger (1988), Oakland (1978), φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν ησλ
Peters A. & Fisher P. (2004), “The Failures of Economic Development Incentives”.
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Όπσο πξνείπακε, ηα θίλεηξα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ ηκήκα ηεο
πνιηηηθήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πνπ αθνξνχλ ηε βηνκεραλία. πλεπψο, αλαθνξηθά
κε ηελ απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο δηαηππψλεηαη ην εμήο εξψηεκα, «ζεσξείηαη
απνηπρεκέλε ε άζθεζε κηαο πνιηηηθήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ε νπνία επλνεί ηελ
βηνκεραληθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο ελψ ηαπηφρξνλα πζηεξεί σο πξνο ηελ
πεξηθεξεηαθή»;
Αλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο είλαη εθ
πξννηκίνπ δχζθνιε ππφζεζε θαζψο «θαιείηαη λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηε
βηνκεραληθή-δηαξζξσηηθή θαη ζηε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο», ε εχξεζε
ηεο ρξπζήο ηνκήο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζηφρσλ απνηειεί ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο.
Φαηλνκεληθά κπνξεί νη δχν επηκέξνπο πνιηηηθέο λα κνηάδνπλ αζχκπησηεο θαη
αληαγσληζηηθέο σζηφζν ν ζρεδηαζκφο ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ πνπ ζα
ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο δχν ζπληζηψζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ην
δεηνχκελν (Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ., 2004).
Αδηακθηζβήηεηα, κε βάζε ηε δηαρξνληθή εμέηαζε ηνπ επελδπηηθνχ πιαηζίνπ
ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνδφκελε πνιηηηθή
θηλήηξσλ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
αλαθνξηθά κε ην βηνκεραληθφ – δηαξζξσηηθφ ζθέινο θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην
πιήζνο ησλ αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ πνπ πξνβιέθζεθαλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε
επξσπατθφ επίπεδν κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ ηφλσζε
ηεο επελδπηηθήο πξσηνβνπιίαο (Πεηξάθνο Γ & Φπράξεο Γ., 2004).
Παξάιιεια, αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ε πνιηηηθή
επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζηελ Διιάδα κεηεμειίρζεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα λέα
δεδνκέλα θαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πξνβιέπνληαο
θίλεηξα πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο
επηδφηεζεο θαη ησλ άπισλ επελδχζεσλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηε πξνψζεζε ησλ δηθηπψζεσλ κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ.
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Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΗΟΒΔ41, γηα
ηελ πεξίνδν πνπ αλαιχεηαη, νη επελδχζεηο γηα ην 2006 απμήζεθαλ θαηά 3,7%
ζεκεηψλνληαο

ζεκαληηθή

αλάθακςε

ηεο

επελδπηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

θαη

αλαζηξνθήο ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο (πησηηθφ απφ ην 2002). Καζνξηζηηθή ζπκβνιή
ζην αλσηέξσ απνηέιεζκα είραλ νη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ παξέρνληαη ππφ ηε κνξθή
θηλήηξσλ πηζηνπνηψληαο ηελ ζεηηθή ηνπο ζπλεηζθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Πίλαθαο 6, Παξάξηεκα).
Δπίζεο, κε βάζε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηειεπηαίνπ αλαπηπμηαθνχ
λφκνπ δηαπηζηψλεηαη κηα αχμεζε ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ νινθιεξσκέλεο κνξθήο, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί κηα
νπζηψδε κεηαβνιή ζην επελδπηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο42.
Tελ ίδηα πεξίνδν κε βάζε απνηειέζκαηα εξεπλψλ43 ε ειιεληθή νηθνλνκία
εκθαλίδεη βειηίσζε σο πξνο ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζηε παγθφζκηα θαηάηαμε
ησλ ρσξψλ θαη αλέξρεηαη ζηελ 42ε ζέζε κεηαμχ 61 ρσξψλ μεπεξλψληαο ρψξεο φπσο
ε

Πνξηνγαιία.

Δπηπξνζζέησο,

σο

πξνο

ηηο

επηδφζεηο

ζηνλ

ηνκέα

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε Διιάδα βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ ησλ 15
πζηεξψληαο φκσο ζηελ θαηλνηνκηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Αλαθνξηθά

κε

ηελ

πξφνδν

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Πξνγξάκκαηνο

«Αληαγσληζηηθφηεηα» ηνπ Γ‟ ΚΠ, απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ
ηνκεαθψλ

επηρεηξεζηαθψλ

πξνγξακκάησλ

σο

πξνο

ηελ

απνξξφθεζε

θαη

θαηαηάζζεηαη πξψην κεηαμχ φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ζε φξνπο λνκηθψλ δεζκεχζεσλ
(Πίλαθαο 7, Παξάξηεκα).
Με βάζε ηα απνινγηζηηθά ηνπ ζηνηρεία εληζρχζεθαλ κε 2,5 δηο επξψ 3.017
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κεηαπνηεηηθψλ ΜΜΔ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (ΠΜΔ)
θαζψο επίζεο θαη 193 επελδχζεηο ΜΜΔ γηα ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ. Παξάιιεια,
ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ εγθξίζεθαλ έξγα ελίζρπζεο πεξηβαιινληηθψλ ζρεδίσλ,
41

Βι. «Γειηίν απνηειεζκάησλ έξεπλαο ζηε βηνκεραλία», 02.03.2007 θαη 19.07.07, www.iobe.gr.

42

Βι. ΤΠΑΝ, Γξαθείν Σχπνπ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Γειηίν Σχπνπ 03.04.2007, Αζήλα, www.ypan.gr

43

IMD, World Competitiveness Center, Yearbook, 2006.
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επελδχζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, πξνσζήζεθαλ δξάζεηο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο θαη λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ελζαξξχλζεθαλ
επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (Πίλαθαο 8,
Παξάξηεκα).
Σελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013 ην ΔΠΑΝ ΗΗ κε θεληξηθφ ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ησλ
ΜΜΔ, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ελζαξξχλνληαο επελδχζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Μάιηζηα, «ε
έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ιακβάλεη ηνλ ραξαθηήξα βαζηθήο πξνυπφζεζεο γηα ηε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο» (Ησαλλίδεο ., 2007).
Παξάιιεια, γηα ηελ ηφλσζε ηεο επελδπηηθήο πξσηνβνπιίαο έρεη πξνβιεθζεί
έλα πιήζνο αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία κεηαμχ άιισλ έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν
ηελ πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο,
αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε πνζνζηφ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ην
ΔΠΑΝ αλαδεηθλχεηαη πξψην κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ, ελψ ε απνξξνθεηηθφηεηά ηνπ
πξνγξάκκαηνο απμήζεθε ζεακαηηθά ην 2010 απφ ην 2,9% πνπ βξηζθφηαλ ην 2009 ζην
18% (Πίλαθαο 9, Παξάξηεκα).
Απφ ηα αλσηέξσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπκβνιή ησλ επελδπηηθψλ
θηλήηξσλ ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ εμαεηή εθαξκνγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ
λφκνπ 3299/2004 ήηαλ ζεκαληηθή θαη ε πξφνδνο πνπ ζπληειέζζεθε δηφινπ
επθαηαθξφλεηε.
Χζηφζν, ππάξρεη αθφκε κεγάιε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί
πξνθεηκέλνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία θαη δε νη πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο λα
ζπκπεξηιεθζνχλ κεηαμχ ησλ πην αλεπηπγκέλσλ.
Ση ηζρχεη, φκσο, γηα ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ησλ θηλήηξσλ;
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα πξνζπάζεηα δηαρξνληθήο εμέηαζεο ηνπ
επελδπηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ σο πξνο ην ζθέινο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
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3.2 Οη επηπηώζεηο ηεο πνιηηηθήο θηλήηξωλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζηελ
Διιάδα
Αλαηξέρνληαο ην επελδπηηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα ην νπνίν δηακνξθψζεθε
κέζα απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο πνπ ίζρπζαλ απφ ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν
θαη έπεηηα θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε
δηάθξηζε ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ πνπ έιαβε ρψξα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.
Δηδηθφηεξα ζθνπφο ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί απνηειεί λα δηαιεπθαλζεί ε
εθάζηνηε ζηφρεπζε θαη ηα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηά ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, σο
πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε.
 Πξψηε Πεξίνδνο: 1950-1981
ε κηα πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο κεηά ην πέξαο ηνπ Β‟
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πξνβιέθζεθε ε ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο
δεκηνπξγίαο επελδπηηθψλ έξγσλ κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο
κεηαπνίεζεο νη νπνίνη επηιέρζεθαλ λα απνηειέζνπλ ηνπο αλαπηπμηαθνχο κνρινχο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Σα θίλεηξα ηα νπνία πξνβιέθζεθαλ ήηαλ θπξίσο θνξνινγηθά ηα νπνία αλ θαη
ελζαξξχλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, επλνψληαο ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο, ζπκβάιινπλ
ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη δελ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
σζηφζν έρνπλ ην κεηνλέθηεκα λα απνζαξξχλνπλ ηηο λέεο επηρεηξήζεηο απφ ηελ ρξήζε
ηνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ πξαγκαηνπνηνχλ θέξδε θαη είλαη δχζθνιε ε ηήξεζε
απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε απνηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Woodside K., 1979).
Ζ άζθεζε πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηελ πεξίνδν απηή βξίζθεηαη ζε
εκβξπαθφ ζηάδην θαη ν ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζε δεχηεξε κνίξα ζε
ζρέζε κε ηελ γεληθφηεξε πξνζπάζεηα εθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ
απνδεηθλχεηαη απφ ηελ κηθξή έσο θαη αλχπαξθηε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε44 ησλ
44

Οη Καινγήξνπ Ν. θ.α. (1989) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη απφ ην 1971 μεθηλά κηα
δηαθνξνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ε νπνία αξγφηεξα θαηέιεμε ζε νξηζκέλεο
ππεξβνιέο. Παξάιιεια επηζεκαίλνπλ φηη ε δηαίξεζε ηεο ρψξαο ηφζν ζε ιίγεο πεξηνρέο φζν θαη ζε
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θηλήηξσλ, θαζψο πξηλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 δελ ππήξρε νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε.
Χζηφζν, απφ ην ‟70 θαη κεηά θαηαβάιιεηαη κηα αμηφινγε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη ε επηζήκαλζε φηη δελ ήηαλ κφλν ε ρακειή
γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ δελ νδήγεζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηνπ επηζπκεηνχ αξηζκνχ επελδχζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα. Χο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο
ζεσξνχληαη επίζεο, ην ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ε έιιεηςε
βαζηθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο
ειθπζηηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ γηα επελδχζεηο, ην είδνο ησλ παξερφκελσλ
θηλήηξσλ, θαζψο φπσο αλαθέξζεθε ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ θνξνινγηθά κε
απνηέιεζκα λα κελ ελζαξξχλεηαη ηδηαίηεξα ε κεηεγθαηάζηαζε ή ε ίδξπζε
επηρεηξήζεσλ θαη ην γεγνλφο φηη δελ ππήξμε νπζηαζηηθή θιαδηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ
θηλήηξσλ ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηπρφλ ππάξρνληα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ
πεξηνρψλ (Καινγήξνπ Ν. θ.α., 1989).
Άκεζε απφξξνηα ησλ αλσηέξσ ππήξμε ε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηα δχν κεγάια αζηηθά θέληξα, ζηνπο Ννκνχο ηεο Αηηηθήο θαη
Θεζζαινλίθεο κε ζαθή ππεξνρή ηνπ πξψηνπ. Με βάζε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο ην πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο αλήιζε ζην 39,9% ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζην 10,2% ζηελ Θεζζαινλίθε θαη αθνξνχζαλ θπξίσο ηνλ
θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο. πλεπψο κε βάζε ηα ζηνηρεία απηά ην 50% ησλ
επηρεηξήζεσλ ζπγθεληξψζεθε ζηνπο δχν απηνχο λνκνχο.
Αλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηεξείηαη κηα ηάζε αλάζρεζεο ζηνπο ξπζκνχο
ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Ννκφ Αηηηθήο, θαζψο κε ηνπο
λφκνπο 289/1976 θαη 849/1978 επηρεηξήζεθε λα δνζεί κηα ηδηαίηεξε ελίζρπζε ζηελ
πεξηθέξεηα θαη ηδηαίηεξα ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί
πνιιέο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε χπαξμε ιίγσλ πεξηνρψλ
ρσξίο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θηλήηξσλ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ηφλσζε ηεο ρσξηθήο
ζπγθέληξσζεο, ελψ ε χπαξμε πνιιψλ πεξηνρψλ θαη κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θηλήηξσλ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία «ζπλζεθψλ ζεξκνθεπίνπ» ζηηο πεξηνρέο κε πςειά θίλεηξα
(Λεκνληάο Δ., 1985).
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αχμεζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο, σζηφζν ζπλνδεχηεθε
απφ κία ηάζε εγθαηάζηαζήο ηεο ζηνπο φκνξνπο λνκνχο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παξερφκελσλ αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ
νδεγψληαο ζε κηα ζηξεβιή ζεψξεζή ηνπο, κε κηθξή ζπκβνιή ζηελ πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε.
 Γεχηεξε Πεξίνδνο: 1981-2004
Ζ έληαμή καο ζηελ ΔΟΚ ζπλνδεχεηαη απφ κηα πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ηεο
ειιεληθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κε ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο απνηεινχλ ε ζέζπηζε ηνπ
αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 1116/1981, ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ επηδνηήζεσλ κε
γεσγξαθηθή θιηκάθσζε ζε ζχκπιεπζε κε ηα επηηξεπηά φξηα ησλ Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ εληφο Κνηλφηεηαο θαη ε δηεχξπλζε ηνπ φξνπ παξαγσγηθή επέλδπζε
πεξηιακβάλνληαο θαη ηνλ πξσηνγελή ηνκέα.
πλεπψο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη κε ηελ πξνζρψξεζή καο ζηελ ΔΟΚ ν
ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο αλαβαζκίδεηαη σο κείδσλ, παξαηεξείηαη κηα
ηάζε ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη ζπληειείηαη κηα
αμηφινγε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξηθεξεηαθήο ελίζρπζεο κε
ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πνιηηηθήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ. Παξάιιεια, ζηελ αλσηέξσ
εμέιημε ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά θαη ην γεγνλφο φηη ν έληνλνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο
πξσηεχνπζαο νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ πξνβιεκάησλ αζηηθήο αλάπηπμεο
ηα νπνία ε Πνιηηεία φθεηιε λα αληηκεησπίζεη (Φπράξεο Γ., 2006).
Με ην Ν. 1116/81 ε επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε 3 δψλεο θηλήηξσλ θαη κε βάζε
ζηνηρεία ηνπ ΗΟΒΔ νη ππαγφκελεο επελδχζεηο ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνλ θιάδν
ηεο κεηαπνίεζεο, σζηφζν ε βξαρχρξνλε εθαξκνγή ηνπ δελ καο επηηξέπεη λα
εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε.
Με ην Ν. 1262/1982, ε επηθξάηεηα δηαηξέζεθε ζε ηέζζεξηο δψλεο θηλήηξσλ θαη
κε βάζε ζηνηρεία ηνπ ΚΔΠΔ ε θαηαλνκή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ επελδχζεσλ
αθνξνχζε θαη πάιη ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο (67,5%). Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή
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ησλ επελδχζεσλ αλά πεξηνρή κε βάζε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δηαπηζηψλνπκε φηη
αλ θαη ν αξηζκφο ησλ εγθεθξηκέλσλ επελδχζεσλ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε πςειά επίπεδα, νη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο
θαηαθέξλνπλ λα πξνζειθχζνπλ κφιηο ην 27,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ θαη ην
36,44% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ επελδχζεσλ
κεηαμχ ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ αθνξά ηελ πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ε νπνία εληάζζεηαη ελ κέξεη ζηε Εψλε Γ‟ κε απνηέιεζκα λα
επηρνξεγείηαη κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε
εθηφο απφ ην αλαπηπμηαθφ θξηηήξην δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ην πνιηηηθφ
θαζψο ε Θξάθε απνηειεί κηα ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα ηεο ρψξαο
ζεκαζίαο πεξηνρή.
Οη ηξεηο αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ήηνη ε Αηηηθή, Κεληξηθή Μαθεδνλία,
Νφηην Αηγαίν θαη νη δχν ζρεηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ηεξεά Διιάδα θαη
Κξήηε ζπγθεληξψλνπλ ην 63,4% ησλ επελδχζεσλ θαη ην 54,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Πίλαθαο 10, Παξάξηεκα).
πλεπψο, απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη αλ θαη ε
θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ ραξαθηεξίδεηαη

απφ πεξηζζφηεξε δηάρπζε,

ηα

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ θαη‟ νπζίαλ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ
αλαθνξηθά κε ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά.
Ο Ν. 1892/1990 βειηίσζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην κέζσ ηεο εηζαγσγήο
νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ απνζθνπνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ζηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πηνζέηεζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν
θαζεζηψο επηρνξεγήζεσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο επέλδπζεο αλά γεσγξαθηθή
πεξηνρή θαη δηαίξεζε ηελ επηθξάηεηα ζε πέληε δψλεο θηλήηξσλ.
Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ εγθεθξηκέλσλ επελδχζεσλ αλέξρεηαη ηελ πεξίνδν απηή
ζηα 5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ελψ νη πξνζδνθψκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο 49,8
ρηιηάδεο, πνζφ ζαθψο κεησκέλν απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ην νπνίν εμεγείηαη ελ
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κέξεη απφ ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ εληάζεσο θεθαιαίνπ (Πεηξάθνο Γ. &
Φπράξεο Γ., 2004).
Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή ζπληζηψζα αλ θαη παξαηεξείηαη κηα
ζεκαληηθή αχμεζε, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, ζηελ πξνζέιθπζε ηεο
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο (44,2% ησλ
επελδχζεσλ θαη ην 45,9% ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο), κε ηδηαίηεξε αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ ησλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο ιφγσ ηεο ππαγσγήο ηεο ζηελ Δ‟
δψλε θηλήηξσλ, ην ζθεληθφ δελ αιιάδεη θαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ επηρεηξήζεσλ
ζπλερίδεη λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο (46,2% ζπλφινπ
επελδχζεσλ θαη 46,5% ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο), ζεκεηψλνληαο παξάιιεια
αχμεζε ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ζε ζρέζε κε ην πξντζρχνλ θαζεζηψο (Πίλαθαο 11,
Παξάξηεκα).
Χζηφζν παξφιν πνπ κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ εγθαζίζηαηαη ζηελ
πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί θαη
λα ππνηηκεζεί ην γεγνλφο ηεο γεσγξαθηθήο εγγχηεηαο κε ην αζηηθφ θέληξν ηεο
Θεζζαινλίθεο ην νπνίν ζαθέζηαηα νδήγεζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ
κεηεγθαηάζηαζή ηνπο, ηδηαηηέξσο ζην λνκφ ηεο Ξάλζεο, πξνθεηκέλνπ λα
επσθειεζνχλ απφ ηα πςειά θίλεηξα.
Δπίζεο, παξαηεξείηαη θαη ε εμήο παξελέξγεηα ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ιφγσ ηνπ
δπηζκνχ ηεο ζε δχν δψλεο ελίζρπζεο45, ε Ξάλζε λα απνξξνθά ην κεγαιχηεξν αξηζκφ
επελδχζεσλ46 δηαρξνληθά εληείλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ελδνπεξηθεξεηαθέο
αληζφηεηεο. Παξάιιεια, δηαπηζηψλεηαη φηη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ρακειφ
επίπεδν αλάπηπμεο κε ηελ Θξάθε λα κελ ηπγράλνπλ δηαρξνληθά ησλ επλντθφηεξσλ
ξπζκίζεσλ θαη λα κελ ηνπο παξέρνληαη φκνηνπ βαζκνχ θίλεηξα, φπσο νη Πεξηθέξεηεο
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Οη λνκνί ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ππάγνληαη ζηελ Γ‟ Εψλε θηλήηξσλ, ελψ νη λνκνί ηεο Θξάθεο
ζηελ Δ‟, κε απνηέιεζκα αλ θαη αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα λα επηρνξεγνχληαη κε δηαθνξεηηθά
πνζνζηά.
46

Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (1999): «Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο: Ο αλαπηπμηαθφο λφκνο 1892/1990 θαη ε αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ», Κνκνηελή.
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Ζπείξνπ θαη Πεινπνλλήζνπ, κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ ηξφπν ηηλά ηνπο
«αδηθεκέλνπο» ηεο ππφζεζεο.
πλνςίδνληαο, αλ θαη κε ην Ν. 1892/1990 απμήζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ
εγθεθξηκέλσλ επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο θαη
ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο, ε θαηάζηαζε δελ άιιαμε θαη ν θχξηνο φγθνο ηνπο
νδεγήζεθε ζηηο νηθνλνκηθά θαη αλαπηπμηαθά εχξσζηεο πεξηνρέο.
Ο Ν. 2234/1994 εηζήγαγε κηα ζεκαληηθή αιιαγή σο πξνο ηε θχζε ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα άπια ζηνηρεία φπσο αλαιχζεθαλ
ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, δηεπξχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο
παξαγσγηθήο επέλδπζεο θαη πξνσζψληαο κηα ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ην ξφιν ησλ
αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ (Λακπξηαλίδεο Λ., 1994).
Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη
ζηε πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ κε γλψκνλα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ
πξνζηαζία

ηνπ

πεξηβάιινληνο,

ηνκείο

εμέρνπζαο

ζεκαζίαο

γηα

ηελ

ΔΔ.

Γηαπηζηψλεηαη, δειαδή, κηα ηάζε ζχλδεζεο ησλ νξηδφληησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ θαη κηα
πξνζπάζεηα πξνψζεζήο ηνπο κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη
λα ππνζθάπηεη ηνλ ζηφρν ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηηο αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο λα απνιαχζνπλ ηα εηδηθά θίλεηξα, κε απνηέιεζκα νη
επελδχζεηο λα θαηεπζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν πξνο απηέο επσθεινχκελεο απφ ηηο
νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ ηνπο.
Δπίζεο, ν ελ ιφγσ λφκνο θαηεγνξήζεθε φηη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ εληζρχεη
θπξίσο ηηο πνιχ κεγάιεο επελδχζεηο, παξακειψληαο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ΜΜΔ
ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο γεσγξαθηθήο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ, θαζψο ελψ δηαηεξεί ηελ πξντζρχνπζα θαηαλνκή ησλ
λνκψλ ζε δψλεο «ζηε ζπλέρεηα αλαηξεί απηήλ ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε κε ηελ έλλνηα
φηη εμαηξεί φιεο ηηο λέεο θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ γηα ελίζρπζε επελδχζεσλ»
(Λακπξηαλίδεο Λ., 1994).
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Αθνινχζεζε ν Ν. 2601/1998 ν νπνίνο εηζήγαγε έλα λέν θαζεζηψο αλαθνξηθά
κε ηελ πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα επελδπηηθά θίλεηξα, φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα. Παξάιιεια κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν ζπλδέζεθε ε δπλαηφηεηα
παξνρήο επηρνξήγεζεο κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Με βάζε απηή ηε
πξφβιεςε, πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα απνιαχζνπλ ηα αλψηαηα πνζνζηά
επηρνξήγεζεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ κε βάζε ηνλ επελδπηηθφ ράξηε έπξεπε λα
δεκηνπξγήζνπλ θαη ηηο αλάινγεο ζέζεηο εξγαζίαο, εηδάιισο δελ ζα ηνπο δηλφηαλ
νιφθιεξν ην πνζφ47.
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ νη ζπλνιηθέο ππαγσγέο
ησλ επελδχζεσλ αλήιζαλ ζηηο 3.914 κε χςνο θεθαιαηαθήο επηρνξήγεζεο 0,96 δηο
επξψ θαη κε 20.835 πξνζδνθψκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ
πεξηθεξεηαθή ηνπ δηάζηαζε, παξαηεξείηαη φηη νη Πεξηθέξεηεο ηεο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο ζπγθεληξψλνπλ
ην 50% ησλ επελδχζεσλ θαη ην 54% ησλ λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο (Πίλαθαο 12,
Παξάξηεκα).
Χζηφζν θαη πάιη παξαηεξείηαη φηη νη αλεπηπγκέλεο θαη ζρεηηθά αλεπηπγκέλεο
πεξηθέξεηεο (Νφηην Αηγαίν θαη Κξήηε) ζπγθεληξψλνπλ πάλσ απφ ην 50% ηνπ
ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά, ν Ννκφο
Αηηηθήο παξφιν πνπ αλήθεη ζηελ Α‟ Εψλε ζπγθεληξψλεη ην 10% ησλ επελδχζεσλ
σζηφζν, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί ε απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
ηνκέα ζην πνζνζηφ ησλ επελδχζεσλ ελ φςεη ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
ηνλ αληίπνδα, ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ
επελδχζεσλ φπσο επίζεο θαη νη Πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο
Διιάδαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειά πνζνζηά. Ζ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο

–

Θξάθεο

εμαθνινπζεί

λα εγείηαη

απφ

άπνςε επελδπηηθνχ

ελδηαθέξνληνο ησλ ινηπψλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ. Δπίζεο, κε βάζε ην
δείθηε ηνπ κέζνπ χςνπο ηεο επέλδπζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ
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Ζ αλσηέξσ ξχζκηζε απνηέιεζε απνδέθηεο δξηκείαο θξηηηθήο θαζψο ζεσξήζεθε φηη πξηκνδνηεί ηηο
επελδχζεηο εληάζεσο εξγαζίαο έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ.
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αθνξνχλ ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξα ζε έληαζε
ζε ζρέζε κε απηά ησλ αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ.
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ
επελδχζεσλ πνπ ππήρζεζαλ ζην Διιεληθφ Κέληξν Δπελδχζεσλ (ΔΛ.Κ.Δ.)
παξνπζηάδεη αλάινγε εηθφλα, κε ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο –
Θξάθεο θαη ηεξεάο Διιάδαο λα δηαηεξνχλ ηα ζθήπηξα αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο
ππαγσγέο ησλ επελδχζεσλ.
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ ηνκεαθή ζχλζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη κε βάζε
πάληα ηα επίζεκα ζηνηρεία48 ν ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ηε
κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο εγθεθξηκέλεο επελδχζεηο ηνπ Ν. 2601/1998. εκαληηθή
επίζεο ζπκκεηνρή έρεη θαη ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ.
πλεπψο θαη απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη
αλαπηπμηαθνί λφκνη πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά θαηξνχο ζηε ρψξα ραξαθηεξίδνληαη απφ
ρακειά πνζνζηά απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή ηνπο δηάζηαζε,
ήηνη ηελ θαηεχζπλζε πφξσλ ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.
 Σξίηε Πεξίνδνο: Ο αλαπηπμηαθφο λφκνο 3299/2004
θνπφο ηεο ζέζπηζεο ηνπ Ν. 3299/2004 απνηέιεζε λα θαηαζηεί ε Διιάδα
ειθπζηηθφο ηφπνο επελδχζεσλ κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο
νηθνλνκίαο ηεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια, κε βάζε ηηο πνιηηηθέο
εμαγγειίεο ηεο λενεθιεγείζαο θπβέξλεζεο ην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ
πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ηέζεθε πςειά ζηελ agenda (Petrakos G. & Psycharis Y.).
Οη βαζηθφηεξεο θαηλνηνκίεο πνπ επέθεξε ν ελ ιφγσ λφκνο ήηαλ ε θαηάξγεζε
ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ λέσλ θαη παιηψλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε
ζηα παθέηα ζηήξημεο, ε απνζχλδεζε ηεο επηρνξήγεζεο απφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο, ε απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
θαη ε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκίαο.
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Δηδηθφηεξα, ε αλαπηπμηαθή ηνπ ζηφρεπζε δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ
πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο πξηκνδφηεζεο
ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, εγείξνληαο εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ
πξνψζεζε ηεο ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (Petrakos G. & Psycharis Y.)
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πινπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ
κέξνπο ησλ νξηδφληησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ49 πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ζηηο MME ζπληειείηαη κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ δχν «παξάδνμα»: αθελφο, νη
θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ δεζκεχνληαη θάζε θνξά
απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ν επελδπηηθφο ράξηεο ηεο ρψξαο κε απνηέιεζκα πεξηνρέο πνπ
ελδερνκέλσο λα ρξήδνπλ επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα λα
απνθιείνληαη ή λα ιακβάλνπλ πνιχ ρακειφηεξα απφ απηά πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
ηνπο αλαινγνχλ50.
Αθεηέξνπ, ε πξφζδεζε ησλ νξηδφληησλ ζηφρσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
αλαπηπμηαθνχ λφκνπ, ν νπνίνο απνζθνπεί θπξίσο ζηελ ηζφξξνπε πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε ελδέρεηαη λα ππνδαπιίδεη ηελ πεξηθεξεηαθή ηνπ δηάζηαζε θαη απηφ δηφηη ε
πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο απεπζχλεηαη ζε πεξηνρέο κε πςεινχο
ξπζκνχο αλάπηπμεο, γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα απμήζεη ηελ ηάζε ζπγθέληξσζεο ηεο
νηθνλνκηθήο θαη παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Με βάζε απηή ηε
ινγηθή ε βηνκεραληθή-δηαξζξσηηθή δηάζηαζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ θαίλεηαη λα
ππεξηζρχεη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηνπ ζθέινπο κε απνηέιεζκα λα εγείξνληαη εξσηήκαηα
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Ζ ΔΔ εθδίδεη παξφκνηα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα, θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (EC, 2007, C37), γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο (EC, 2006, C 323)
50

Γηα παξάδεηγκα ν Ν. Βνησηίαο, ελψ αληηκεησπίδεη έληνλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, φπσο ην
πξφβιεκα ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ, ιφγσ ηεο ππεξζπγθέληξσζεο ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο, δε
δηθαηνχηαη πςειά θίλεηξα θαζψο εκθαλίδεηαη ζηνπο πιένλ αλεπηπγκέλνπο λνκνχο ηεο ρψξαο.
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ζρεηηθά κε ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ (Petrakos G. & Psycharis
Y.).
Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή ηνπ δηαθνξνπνίεζε ν ελ ιφγσ λφκνο αξρηθά
πξνέβιεπε ηέζζεξηο δψλεο θηλήηξσλ κε ηελ Γ‟ Εψλε λα δηαηξείηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο
πεξηνρέο ψζηε λα θαιχπηεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηηξεπφκελσλ πνζνζηψλ
ελίζρπζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ ΔΔ Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ, ελψ
αξγφηεξα κε ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ πξνέβιεςε ηξεηο.
Ζ βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ είλαη φηη θαηέζηεζε ηε Εψλε Α‟ (Ννκνί Αηηηθήο &
Θεζζαινλίθεο) επηιέμηκε γηα φια ηα επελδπηηθά ζρέδηα ελψ, κεηαηάρζεθαλ νη Ννκνί
Γξάκαο θαη Καβάιαο απφ ηελ Γ‟ ζηελ Γ‟ Εψλε πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιπλζνχλ νη
ελδνπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
θαη λα απνηξαπεί ε ηάζε ζπγθέληξσζεο ησλ επελδχζεσλ ζην Ννκφ Ξάλζεο ιφγσ ησλ
επλντθφηεξσλ ξπζκίζεσλ.
Παξάιιεια κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ην 2006, νη Πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ θαη
Γπηηθήο Διιάδαο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε φκνηα δψλε κε ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζνχλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα
ηνπ επελδπηηθνχ ράξηε αιιά θαη λα επέιζεη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ζηελ
πξνζέιθπζε ηεο επελδπηηθήο πξσηνβνπιίαο.
Δηδηθφηεξα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο β‟ θάζεο εθαξκνγήο ηνπ Ν.3299/2004 θαη
κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, ε ζπλνιηθή εηθφλα δηακνξθψλεηαη σο εμήο, απφ ηηο 13.607
αηηήζεηο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα έγθξηζε, εγθξίζεθαλ ζπλνιηθά
νη 9.112 κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζδνθψκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο λα αλέξρεηαη ζηηο
39.779 (Πίλαθαο 13, Παξάξηεκα).
Ζ Κξήηε θαη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη πςειφηεξα
ζην επίθεληξν ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ην
γεγνλφο φηη ε Πεινπφλλεζνο βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο, σζηφζν ζα
πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλφο φηη ιφγσ ησλ θαηαζηξνθηθψλ ππξθαγηψλ πνπ
ζεκεηψζεθαλ ζηελ πεξηνρή ε ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνχ
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λφκνπ ππήξμε άκεζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη δεκηέο θαη λα ζηεξηρζεί ε
απαζρφιεζε, ηδίσο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
Δπίζεο, εληχπσζε πξνθαιεί φηη νη πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηεο
Ζπείξνπ ζεκεηψλνπλ ζεακαηηθή αχμεζε ζηε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ γεγνλφο πνπ
δηθαηψλεη ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ ππέζηε ν ελ ιφγσ λφκνο θαη αλαθέξζεθε παξαπάλσ.
Χζηφζν, πεξηνρέο φπσο ην Βφξεην Αηγαίν θαη ε Γπηηθή Μαθεδνλία εμαθνινπζνχλ λα
βξίζθνληαη ζηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε ηεο
επελδπηηθήο πξσηνβνπιίαο.
Με βάζε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζπλνιηθή εθαξκνγή ηνπ
Ν.3299/2004 δηαπηζηψλεηαη φηη νη αλεπηπγκέλεο θαη ζρεηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο
ζπγθέληξσζαλ ην 44% ησλ επελδχζεσλ θαη ην 51% ησλ λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο
ελψ ην χςνο ησλ εγθεθξηκέλσλ επελδχζεσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη ζπγθξηηηθά
κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή51 ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ αλά ηνκέα
δξαζηεξηφηεηαο, ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο αλαδεηθλχεηαη γηα αθφκε κηα θνξά ζηελ
πξψηε ζέζε κε 54,8% θαη αθνινπζεί ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ κε 28,8%. Σα
επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπγθεληξψλνπλ ην 11,3%
ελψ ν πξσηνγελήο ηνκέαο αλέξρεηαη κφιηο ζην 5,1%. .
πλεπψο, έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη θαη κε ην Ν.
3299/2004 πξνθχπηεη κηα παξφκνηα εηθφλα σο πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ
επελδχζεσλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο. Παξά ηε δηαθνξνπνίεζε
ησλ εληζρχζεσλ είλαη μεθάζαξν φηη ε επελδπηηθή πξσηνβνπιία πξνηηκά ηηο πην
αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο είηε γηα ιφγνπο ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είηε γηα
ιφγνπο γεηηλίαζεο θαη πξνζβαζηκφηεηαο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα.
Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ππήξμε ε ζεκαηηθή αχμεζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο κε βάζε πξφζθαηα
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ζηνηρεία52 γηα ηελ πεξίνδν 1981-2007, δηαπηζηψλεηαη φηη παξάγεη πιένλ ην 50% ΑΔΠ
ηεο ρψξαο. Αλ ζπλππνινγηζηνχλ ζην αλσηέξσ πνζνζηφ νη «δνξπθφξνη» λνκνί ηεο
βηνκεραληθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Βνησηία, Κνξηλζία) θαη ε πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο ηφηε απηφ αγγίδεη ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ παξαγφκελνπ ΑΔΠ ηεο
ρψξαο.
Παξάιιεια, ε πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζε ζχγθξηζε κε ην θ.θ. ΑΔΠ ηεο ΔΔ-25
ζεκείσζε ζεκαληηθή πξφνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα θηάλνληαο απφ ην 78% ηνπ
θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ ζην 87%, ην 2007. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν κεγαιχηεξνο
φγθνο ηνπ παξαγφκελνπ ΑΔΠ ηεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα53.
πλνςίδνληαο, ην επελδπηηθφ πιαίζην πνπ αλαπηχρζεθε θαη αλαιχζεθε
δηεμνδηθά δελ θαηάθεξε λα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ
θεθαιαίσλ πξνο ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, αιιά αληίζεηα εμαθνινχζεζαλ νη
αλεπηπγκέλεο

πεξηθέξεηεο

λα

βξίζθνληαη

ζην

επίθεληξν

ηνπ

επελδπηηθνχ

ελδηαθέξνληνο θαη λα ζπγθεληξψλνπλ ηνλ θχξην φγθν ησλ επελδχζεσλ.
Πεξλψληαο ηψξα ζηελ απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ θηλήηξσλ πνπ δφζεθαλ ζε
επξσπατθφ επίπεδν, κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζηηο εμήο παξαηεξήζεηο. Ζ πξψηε
παξαηήξεζε είλαη φηη δηαρξνληθά ε βαξχηεηα ηνπ άμνλα πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε σο
πξνηεξαηφηεηα ζηα ΚΠ ζηαδηαθά εμαζζελεί, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ
αληίζηνηρε θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ αμφλσλ θαη παξαηεξείηαη κηα ηάζε
ελίζρπζεο ησλ ηνκεαθψλ πξνγξακκάησλ έλαληη ησλ πεξηθεξεηαθψλ (Οηθνλφκνπ Γ.,
2004).
Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ελψ ζην Α‟ ΚΠ δηνρεηεχηεθε ην ήκηζπ ησλ πφξσλ
ζηελ έθηε πξνηεξαηφηεηα ε νπνία αθνξά ζηε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (50,3%), ζην
Β‟ ΚΠ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ πφξσλ (28,5%) θαη παξάιιεια,
δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πφξσλ ζηνλ άμνλα πνπ αθνξά ην ηνκεαθφ
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πξφγξακκα ηεο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο (21,9%). Δπίζεο, θαη ζην Γ‟ ΚΠ
κε γλψκνλα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ δηαπηζηψλεηαη πεξαηηέξσ κείσζε ζηνλ ζρεηηθφ
άμνλα (25,8%) ελψ ηελ ηξίηε ζέζε θαηαιακβάλεη ν άμνλαο πνπ αθνξά ηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (14,5%) (Πίλαθεο 14, 15,16 Παξάξηεκα).
Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε αθνξά

ηελ

αλαπηπμηαθή ζηφρεπζε

θαζψο

παξαηεξείηαη κία ηάζε επηθξάηεζεο ηεο ινγηθήο ησλ ηνκεαθψλ πξνγξακκάησλ έλαληη
ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο έλαληη ηεο ρσξηθήο
ηζφηεηαο (Πεηξάθνο Γ., 2004). Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν
αλαδεηθλχεηαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο θαη επηδηψθεηαη ε δηαπεξηθεξεηαθή
ηζφηεηα, κέζσ ηεο δηαζπνξάο κηθξψλ έξγσλ θαη ππνδνκψλ ζηελ Πεξηθέξεηα. Χζηφζν
εθθξάδνληαη νξηζκέλεο επηθπιάμεηο σο πξνο ηνλ ηχπν ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
πνπ επηηεχρζεθε54 (Σζνχθαιεο Λ., 1998).
ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 1994-1999 δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε
ζηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κέζσ ηεο πινπνίεζεο κεγάισλ έξγσλ πνπ
έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
ρψξαο. Χζηφζν, ν ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη
πςειά ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ΄ΚΠ ηα έξγα θαη νη ππνδνκέο ζε εζληθή θιίκαθα
εμαθνινπζνχλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηνλ ρξεκαηνδνηηθφ ελδηαθέξνλ. Παξάιιεια
παξαηεξείηαη φηη ηελ πεξίνδν απηή δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε ηνκεαθφ
επίπεδν. Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίρζεθε θαη παξαπάλσ νη επελδχζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ
παξνπζηάδνπλ πςειέο ηάζεηο ζπγθέληξσζεο ζηα αζηηθά θέληξα, επσθεινχκελεο απφ
ηα ζπγθξηηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα (εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο).
Σελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ,
φπνπ ν ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο επηδηψθεηαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ 5
ΠΔΠ. Χζηφζν ππάξρεη κηα ξηδηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο πξνγελέζηεξεο
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Δηδηθφηεξα, ν Γεσξγίνπ Γ. (1994) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε χπαξμε πνιιψλ κηθξψλ έξγσλ
ρσξίο θάζεηε δηαθιάδσζε θαη ζπζρέηηζε είλαη ακθίβνιν ην θαηά πφζν ζπλέβαιε ζηελ πινπνίεζε ηνπ
ζηφρνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη εζληθήο αλάπηπμεο.
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Πξνγξακκαηηθέο Πεξηφδνπο αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ, πέληε εθ ησλ νπνίσλ παχνπλ λα είλαη
πιήξσο επηιέμηκεο55 κε βάζε ην ηφρν 1.
πλεπψο, ζηηο ελ ιφγσ πεξηθέξεηεο κεηψλεηαη ην επίπεδν ζηήξημεο πνπ ίζρπε
κέρξη ηψξα. Παξάιιεια παξαηεξείηαη κηα επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο
Πνιηηηθήο πλνρήο θαη κηα ηάζε ελίζρπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο δηάζηαζεο κέζσ ηεο
ζχλδεζήο ηεο θαη κε ηνπο ηφρνπο ηεο Ληζζαβφλαο, κε απνηέιεζκα νη αλαπηπμηαθέο
παξεκβάζεηο λα ηείλνπλ λα γίλνπλ πην ζηνρεπκέλεο θαη λα πξνσζνχληαη δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Χζηφζν,
εθθξάδνληαη θφβνη γηα ηνλ θίλδπλν «απνρσξηθνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ» ηεο, κε
ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζηφρνπ άκβιπλζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ
αληζνηήησλ.
ηα αλσηέξσ, αλ ζπλππνινγηζζεί ην κεηνλέθηεκα ηεο κε δηαθνξνπνίεζεο,
θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ΠΔΠ, ησλ εληζρχζεσλ αλάινγα κε ηηο
αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο κε απνηέιεζκα λα
ρξεκαηνδνηείηαη ν ίδηνο θνξκφο παξεκβάζεσλ γηα φιεο, ηφηε θαζίζηαηαη ζαθήο ε
αδπλακία ησλ ΚΠ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
(Παπαδνχιεο Α., 2007).
Δπίζεο, κε βάζε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί εγείξνληαη ζνβαξέο
επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα ηνπο θαζψο παξαηεξείηαη φηη
ε δηαπεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ δελ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν αλάπηπμεο
ησλ πεξηθεξεηψλ κε απνηέιεζκα λα ππνδαπιίδεηαη ν ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο
αλάπηπμεο ηνλ νπνίνλ ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο (Οηθνλφκνπ,
2004; Φπράξεο Γ., 2004).
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Απηέο είλαη νη Πεξηθέξεηεο ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο ηεξεάο Διιάδαο (phasing in) πνπ αλήθνπλ
πιένλ ζηνλ ηφρν 2 «Πεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε» θαη νη Πεξηθέξεηεο ηεο
Αηηηθήο, Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (statistical effect regions), νη νπνίεο έρνπλ επίπεδν
αλάπηπμεο πάλσ απφ ην 75% ηνπ κ.ν. ηεο ΔΔ-25 αιιά θάησ απφ ην 75% ηνπ κ.ν. ηεο ΔΔ-15 κε
απνηέιεζκα λα αλήθνπλ κελ ζην ηφρν 1 (phasing out) αιιά λα ιακβάλνπλ κηθξφηεξε ρξεκαηνδφηεζε
απφ απηή πνπ ζα ιάκβαλαλ αλ ήηαλ πιήξσο επηιέμηκεο.
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3.3 Κξηηηθή απνηίκεζε ηωλ πεξηθεξεηαθώλ επηπηώζεωλ
Γεδνκέλνπ φηη ε πεξίνδνο κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαιχπηεη ην
δηάζηεκα πνπ μεθηλά απφ ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη θαηαιήγεη ζηελ ζεκεξηλή
επνρή καο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίζνπκε κηα αξθεηά ζαθή εηθφλα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ πνπ εθάξκνζε ε ρψξα καο δηαρξνληθά.
Χζηφζν, είλαη ρξήζηκν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο λα γίλνπλ
νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ.
Καηαξράο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο δελ εμαξηάηαη κφλν
απφ ην είδνο θαη ην βαζκφ έληαζεο ησλ παξερφκελσλ αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ αιιά
θαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν είλαη ζπρλά απφθαζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο. Οη
ζπρλέο αιιαγέο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηα θίλεηξα θαη ε ζπλαθφινπζε
αιιαγή ηεο γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζήο ηνπο, ε πνιπλνκία θαη ε γξαθεηνθξαηία
ζπληζηνχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο σο πξνο ηελ επηηπρεκέλε άζθεζή ηεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ, είλαη
γεγνλφο φηη δηαρξνληθά παξνπζηάδεη κηα θζίλνπζα ηάζε, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή
θαηαξράο κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ησλ νπνίσλ ε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε
ζηα παξερφκελα αλαπηπμηαθά θίλεηξα ακβιχλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαζψο
θαη κέζσ ηεο πησηηθήο πνξείαο ησλ πηζηψζεσλ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ σο
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (Πεηξάθνο Γ. & Φπράξεο Γ., 2004).
Δπίζεο, ηελ ηειεπηαία 20εηία επηρεηξείηαη κία ζηξνθή σο πξνο ηε κνξθή ησλ
επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πνπ παξέρνληαη θαη κηα αιιαγή σο πξνο ηελ ηνκεαθή
θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ θαζψο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα επηιέγνληαη
επελδχζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο κε κεγαιχηεξε
απνδνηηθφηεηα θεθαιαίσλ, φπσο ε ελέξγεηα θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη νπνίεο σζηφζν
πξνηηκνχλ λα πινπνηεζνχλ ζηηο αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο πξνθεηκέλνπ λα θαξπσζνχλ
ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά ηνπο.
Παξάιιεια, κε βάζε ηηο νξηδφληηεο πνιηηηθέο θαη κέηξα πνπ πξνσζεί ε ΔΔ
κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ δίλνληαη αλαπηπμηαθά θίλεηξα θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο
πεξηθέξεηεο παξφιν πνπ αλήθνπλ ζηελ Α‟ ή Β‟ Εψλε θαζψο θαη είηε κέζσ ησλ
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αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, είηε κέζσ ησλ ΚΠ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κε
ην ίδην πνζνζηφ αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζήο ζε επελδχζεηο πνπ δελ έρνπλ
θακία «ρσξηθή δηάζηαζε» ππνζθάπηνληαο ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ησλ
αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ (Πεηξάθνο γ. & Φπράξεο Γ., 2004).
Δπαλεξρφκαζηε, ινηπφλ, ζηελ θιαζηθή αληίζεζε αλάκεζα ζην θξηηήξην ηεο
ρσξηθήο ηζφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα δηαηππψλεηαη ην
εξψηεκα: «ε κεγαιχηεξε δηάρπζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία πξνθξίλεη
ηε ζπλνιηθή ηζφηεηα ζα νδεγνχζε ζε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο
επελδπηηθψλ θηλήηξσλ;»
Ζ απάληεζε απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία. Χζηφζν, κε έλαπζκα ην
αλσηέξσ εξψηεκα ζα γίλνπλ δχν ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή
ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ, ε πνξεία ηεο νπνίαο αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή ηεο
δηάζηαζε δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.
Αθελφο, κε βάζε ηε δηαρξνληθή εμέηαζε ηνπ επελδπηηθνχ πιαηζίνπ
δηαπηζηψλεηαη φηη ηα αλαπηπμηαθά θίλεηξα πνπ εθαξκφζζεθαλ φιε απηήλ ηελ
πεξίνδν δελ είραλ ζπγθεθξηκέλε αλαπηπμηαθή ζηφρεπζε, κε κφλε δηαθνξνπνίεζε ηελ
έληαζε ησλ εληζρχζεσλ. πλεπψο, δελ ειήθζεζαλ ππφςε νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο
νχηε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά ηεο θάζε πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα κηα βηψζηκε θαη πάλσ απφ φια
δηαηεξήζηκε αλάπηπμε.
Αθεηέξνπ, ε άζθεζε ηεο πνιηηηθήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ απνηειεί αλαγθαία
αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ επίηεπμε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Αζθαιψο
θαη ν ξφινο ηνπο είλαη ρξήζηκνο θαη ελζαξξπληηθφο γηα ηελ αλάιεςε επελδχζεσλ,
σζηφζν απαηηείηαη ε ζπλχπαξμε κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ φπσο ε θαηάιιειε
ππνδνκή, ε χπαξμε αμηφινγνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε νξζή δηνηθεηηθή νξγάλσζε,
ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε δεκηνπξγία
δηθηπψζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά
ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θαη ελ θαηαθιείδη ζηελ πξνζέιθπζε
ησλ επελδχζεσλ.
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Ζ παξαδνζηαθή δηρνηνκία θαη αληίζεζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο είλαη δπλαηφ λα γεθπξσζεί σζηφζν απαηηείηαη
ξηδηθή αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο αζθνχκελεο
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ επελδπηηθνχ
πιαηζίνπ.
Ήδε ζε επίπεδν ΔΔ πξνσζείηαη κηα ζεκαληηθή ζηξνθή ζηελ άζθεζε ηεο
πνιηηηθήο θηλήηξσλ αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα κέζα εθαξκνγήο ηεο. Καηά
απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζνληαη θαη πξνσζνχληαη λέεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
επελδχζεσλ κε κεγαιχηεξε θαη αθξηβέζηεξε αλαπηπμηαθή ζηφρεπζε, κέζσ ηεο
πηνζέηεζεο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, εληζρχνληαο δπλακηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο,
ψζηε ε Δπξψπε λα θαηαζηεί ειθπζηηθφηεξνο ηφπνο επελδχζεσλ θαη λα
δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο56.
Δηδηθφηεξα, ηα αλαπηπμηαθά θίλεηξα θαη γεληθφηεξα ε πνιηηηθή θηλήηξσλ ζα
πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηε πξνψζεζε ηεο
ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο πεξηθέξεηεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εκπέδσζε κηαο
αλαπηπμηαθήο

λννηξνπίαο

ψζηε

λα

απνθηήζνπλ

ίδην

«κεραληζκφ

απηνηξνθνδνηνχκελεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο» κε πνιιαπιά νθέιε θαη ζε επίπεδν
εζληθήο θιίκαθαο (Κφλζνιαο Ν., 1997).
πλεπψο, ε πξνψζεζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ελδνγελνχο αλάπηπμεο απνηειεί
κνλφδξνκν

γηα

ηελ

θαζηέξσζε

ελφο

βηψζηκνπ

καθξνπξφζεζκα

κνληέινπ

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηηο ίδηεο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο
θάζε πεξηνρήο θαη ζα αλαδεηθλχεη ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα.
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Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρέδην δξάζεο γηα ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο, «Ληγφηεξεο θαη θαιχηεξα
ζηνρεπκέλεο θξαηηθέο εληζρχζεηο: νδηθφο ράξηεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 20052009», Βξπμέιιεο 07.06.05.
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Σπκπεξαζκαηηθέο Πξνηάζεηο
Ζ πνιηηηθή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πνπ αθνινχζεζε ε Διιάδα ήδε απφ ηελ
κεηαπνιεκηθή πεξίνδν απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε δχν δηαθνξεηηθψλ θαη ζπρλά αλ φρη
θαη‟

αλάγθε

αιιεινζπγθξνπφκελσλ

ζηφρσλ,

αθελφο

ηελ

πξνψζεζε

ησλ

παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ θαη ηνκέσλ
ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη αθεηέξνπ ηελ επίηεπμε ηεο ηζφξξνπεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.
πλεπψο ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο είλαη
εθ πξννηκίνπ κηα πνιχπινθε ππφζεζε, θαζψο ε εχξεζε ηεο ρξπζήο ηνκήο κεηαμχ ησλ
δχν απηψλ ζηφρσλ απνηειεί έλα δχζθνιν εγρείξεκα. Αλ θαη θαηλνκεληθά νη
επηδησθφκελνη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ κνηάδνπλ αζχκπησηνη θαη
αληαγσληζηηθνί, σζηφζν ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο
δχν ζπληζηψζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ην δεηνχκελν.
Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ λνκνζεηεκάησλ ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο
πεξηφδνπ ππήξμε ε πξνζήισζε ζην ζηφρν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο
κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο επελδπηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο
θαη ηεο κεηαπνίεζεο ελψ ν ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζπγθέληξσλε
ειάρηζην ελδηαθέξνλ. Απφ ην 1981 θαη κεηά ζεκαηνδνηείηαη κηα αιιαγή ζθεληθνχ
ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο θαη γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο
λα εληαρζεί ην πεξηθεξεηαθφ ζηνηρείν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο.
Παξάιιεια δηαθαίλεηαη κηα ηάζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη κεηά ε νπνία
θνξπθψλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3299/2004 αλαπξνζαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο
ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο
θαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, θαηεπζχλνληαο ηηο επελδχζεηο ζηνπο
ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, επηδηψθνληαο παξάιιεια θαη ηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ε δηάζηαζε ηεο νπνίαο φκσο ηείλεη λα απνδπλακψλεηαη.
Σν ίδην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εμέηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο
πνιηηηθήο ζε επξσπατθφ επίπεδν, φπνπ δηαπηζηψλεηαη κηα κεηαζηξνθή ζηελ ινγηθή
ησλ παξερφκελσλ θηλήηξσλ ε νπνία δελ εζηηάδεη πιένλ ζηελά θαη απνθιεηζηηθά ζηηο
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ρσξηθέο εληζρχζεηο αιιά αλαπξνζαξκφδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, πξνσζψληαο ηελ
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο φζν
θαη ηα κέζα ηεο, κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επελδπηηθψλ εξγαιείσλ.
Αδηακθηζβήηεηα, κε βάζε ηε δηαρξνληθή εμέηαζε ηνπ επελδπηηθνχ πιαηζίνπ
ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ εθθξάζηεθε πνιχ πεξηζζφηεξν κε φξνπο
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ παξά κε αληίζηνηρνπο πεξηθεξεηαθήο
ζχγθιηζεο, θαζψο νη αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο θαη εηδηθφηεξα ε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο
εμαθνινχζεζαλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν φγθν ηνπ επελδπηηθνχ
ελδηαθέξνληνο.
πλεπψο, ε πθηζηάκελε πνιηηηθή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ θξίλεηαη αλεπαξθήο
λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ηεο άκβιπλζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.
Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο αζθνχκελεο
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
πξνβάιινπλ σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Σν δηαθχβεπκα ηεο αλαζεψξεζεο ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ γίλεηαη αθφκε πην
επηηαθηηθφ γηα ηελ ρψξα καο ηδηαίηεξα ηελ δεδνκέλε πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε θαη γηα
δχν επηπιένλ ιφγνπο. Πξψηνλ, κε ηελ ππνρψξεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο
Πνιηηηθήο πλνρήο, ε νπνία ήδε απνηειεί απηή πξαγκαηηθφηεηα ζε πέληε
Πεξηθέξεηεο

ηεο

Διιάδαο

νη

νπνίεο

εμήιζαλ

ηνπ

ζηφρνπ

ησλ

ηζρπξψλ

ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ ε ρψξα πξσηίζησο αιιά θαη νη ελ ιφγσ πεξηθέξεηεο
θαινχληαη λα δηαηππψζνπλ ελαιιαθηηθέο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπο.
Γεχηεξνλ, ε δεκνζηνλνκηθή ζηελφηεηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο ιφγσ
ηεο θξίζεο επηηάζζεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ κέζσ ηεο κείσζεο ηεο επηβάξπλζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ πνπ
πξνέξρεηαη θαη κέζσ ησλ παξερφκελσλ εληζρχζεσλ. Ζ ζηάζκηζε ηνπ θφζηνπο θαη
ησλ σθειεηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ δε κεηαθξάδεηαη κφλν ζε
φξνπο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο αιιά εκπεξηέρεη θαη ηελ εζηθή δηάζηαζε
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δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ βαζίδεηαη ζην κεραληζκφ ηεο κεηαθνξάο πφξσλ απφ ην
θνηλσληθφ ζχλνιν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
πλεπψο, ε ιήςε κέηξσλ απφ ην Κξάηνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο «αλάπηπμεο
εθ ησλ έζσ» κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο θάζε πεξηθέξεηαο θαη ηελ
δεκηνπξγία δηθηπψζεσλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ζπληζηά κηα ζπλζήθε
ηθαλή γηα ηελ αλάδεημε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηάζηαζεο ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ.
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Πίνακασ 1: κ.κ. ΑΕΠ, κατά μεγάλθ γεωγραφικι περιοχι, περιφζρεια και νομό 2002-2007

Πθγι: «Περιφερειακοί Λογαριαςμοί», ΕΣΥΕ, 2002-2007
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Πίνακασ 2: Τα κίνθτρα του Ν. 1262/1982
Αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο
Εψλεο
θηλή
ηξσλ

Δπηρνξήγεζε

Δπηδφηεζε
επηηνθίνπ
δαλεηζκνχ

Πνζνζηφ
αθνξνιφ
γεηεο
έθπησζεο

Α’ Οκάδα θηλήηξσλ

Πνζνζηφ εηήζησλ
θεξδψλ πνπ
κπνξεί λα θζάζεη
ε αθνξνιφγεηε
έθπησζε

Β’ Οκάδα θηλήηξσλ

Απμεκέλεο απνζβέζεηο
Α΄
Βάξδηα

Β’
Βάξδηα

Γ’
Βάξδηα

Δληαίν θίλεηξν γηα ηελ Α’ & Β’
Οκάδα

Α‟

0

0

0

0

0

20%

40%

Β‟

10-25%

10-25%

40%

60%

20%

40%

80%

Γ‟

15-40%

15-40%

55%

75%

35%

70%

120%

Γ‟
20-50%
Πθγι: Ν.1262/1982

20-50%

70%

90%

50%

100%

150%

Πίνακασ 3: Τα κίνθτρα του Ν. 1892/1990

Εψλεο
θηλήηξσλ

Δπηρνξήγεζε

Δπηδφηεζε
επηηνθίνπ
δαλεηζκνχ

Α’ Οκάδα θηλήηξσλ
Α‟
0
Β‟
15%
Γ‟
25%
Γ‟
35%
Θξάθε
45%
Πθγι: Ν. 1892/1990



0
15%
25%
35%
45%

Αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο
Πνζνζηφ εηήζησλ
Πνζνζηφ
θεξδψλ πνπ
αθνξνιφ
κπνξεί λα θζάζεη
γεηεο
ε αθνξνιφγεηε
έθπησζεο
έθπησζε
Β’ Οκάδα θηλήηξσλ
0
60%
75%
90%
100%

0
60%
75%
90%
100%

Απμεκέλεο απνζβέζεηο
Α΄
Βάξδηα

Β’
Βάξδηα

Γ’
Βάξδηα

Δληαίν θίλεηξν γηα ηελ Α’ & Β’
Οκάδα
0
20%
40%
20%
40%
80%
35%
70%
120%
50%
100%
150%
50%
100%
150%

Πίνακασ 4: Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχζδια του Ν. 3299/2004
Καηεγνξίεο
επελδπηηθώλ
 Παξαδείγκαηα ππαγόκελσλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ
ζρεδίσλ
Πξωηνγελήο Τνκέαο
Γεπηεξνγελήο Τνκέαο





Τξηηνγελήο Τνκέαο
Τνπξηζκόο
Δηδηθά επελδπηηθά ζρέδηα




Κηελνηξνθηθέο & αγξνηηθέο κνλάδεο, αιηεπηηθέο επηρεηξήζεηο
(πδαηνθαιιηέξγεηεο
Μεηαπνίεζε & ελέξγεηα
Λνηπέο ππεξεζίεο (εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί, ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο, επξπδσληθά δίθηπα, εξγαζηήξηα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο,
θιπ)
Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ζπλεδξηαθά& ρηνλνδξνκηθά θέληξα, θέληξα
ηνπξηζκνχ πγείαο, θιπ
ρέδηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο,
παξαγσγήο θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ, θιπ

Πθγι: Ν. 3299/2004
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Πίνακασ 5: Ποςοςτά ενιςχφςεων ανά ηώνθ κινιτρων
Δπηρνξήγεζε ή θαη επηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηά ηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα:




Καηεγνξία
Δπέλδπζεο
Καηεγνξία 1
Καηεγνξία 2
Καηεγνξία 3
Καηεγνξία 4
Καηεγνξία 5
Όξηα
εληζρχζεσλ/Εψλ
ε



Πεξηνρή Α 

Πεξηνρή Β 
18
%

0%

Πεξηνρή Γ

Πεξηνρή Γ1

Πεξηνρή Γ2

Πεξηνρή Γ3

30%

35%

40%

40%

0%
40%
30%
35%

13%
40%
30%
35%

25%
40%
35%
35%

35%
40%
35%
35%

35%
40%
40%
35%

35%
40%
40%
35%

0-40%

13-40%

25-40%

35-40%

35-40%

35-40%

ή ελαιιαθηηθά θνξνινγηθή απαιιαγή θαηά ηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα:
Καηεγνξία
 Πεξηνρή Α  Πεξηνρή Β  Πεξηνρή Γ Πεξηνρή Γ1 Πεξηνρή Γ2 Πεξηνρή Γ3
Δπέλδπζεο
 Καηεγνξία 1
0%
50%
100%
100%
100%
100%
 Καηεγνξία 2
0%
50%
100%
100%
100%
100%
Καηεγνξία 3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Καηεγνξία 4
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Καηεγνξία 5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Όξηα
εληζρχζεσλ/Εψλ
0-100%
50-100%
100%
100%
100%
100%
ε
 ή ελαιιαθηηθά επηρνξήγεζε ηνπ θόζηνπο ηεο δεκηνπξγνύκελεο απαζρόιεζεο θαηά ηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα:
Καηεγνξία
 Πεξηνρή Α  Πεξηνρή Β  Πεξηνρή Γ Πεξηνρή Γ1 Πεξηνρή Γ2 Πεξηνρή Γ3
Δπέλδπζεο
 Καηεγνξία 1
0,0%
18,4%
35,1%
40,0%
45,5%
48,1%
 Καηεγνξία 2
0,0%
18,4%
32,2%
40,0%
45,5%
45,5%
Καηεγνξία 3
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
Καηεγνξία 4
35,0%
35,0%
40,0%
40,0%
45,5%
48,1%
Καηεγνξία 5
35,0%
35,0%
35,0%
35,0%
35,0%
35,0%
Όξηα
εληζρχζεσλ/Εψλ  0,0-35,0%  18,4-40,0% 33,2-40,0% 35,0-40,0% 35,0-45,5% 35,0-48,1%
ε
Πεγή: Ν. 3299/2004

Πίνακασ 6: Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επενδυτικι δραςτθριότθτα ςτθ βιομθχανία
1
(ςυντελεςτζσ ςθμαντικότθτασ )

Πθγι: ΙΟΒΕ, «Ζρευνα επενδφςεων ςτθ βιομθχανία».

72

Πίνακασ 7: Κατάταξθ ΕΠΑΝ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα Τομεακά Προγράμματα με βάςθ τθν
απορρόφθςθ

Πθγι: ΥΠΑΝ, Ειδικι Γραμματεία για τθν Ανταγωνιςτικότθτα

Πίνακασ 8: ΕΠ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα – Χρθματοδοτιςεισ ανά κατθγορία
κζματοσ Προτεραιότθτασ
Ποζό Κοινοηικής
χρημαηοδόηηζης

Ποζοζηό

Έπεςνα και ηεσνολογική ανάπηςξη (Δ&ΣΑ),
καινοηομία και επισειπημαηικόηηηα

829.970.000

64,29%

Δνέπγεια

330.990.000

25,64%

Σοςπιζμόρ

39.380.000

3,05%

Πολιηιζμόρ

49.330.000

3,82%

Δνίζσςζη ηηρ θεζμικήρ ικανόηηηαρ ζε εθνικό,
πεπιθεπειακό και ηοπικό επίπεδο

12.330.000

0,96%

Σεσνική βοήθεια

29.000.000

2,25%

1.291.000.000

100%

Καηηγορίες Θεμάηων Προηεραιόηηηας

ΤΝΟΛΟ

Πθγι: www.antagonistikotita.gr
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Πίνακασ 9: Πορεία υλοποίθςθσ ΕΣΠΑ, Ημερομθνία αναφοράσ 31/05/2011.

Πθγι: Υπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, Ειδικι Υπθρεςία Ο.Π.Σ.
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Πίνακασ 10: Εγκρικείςεσ επενδφςεισ Ν. 1262/1982 για τθν περίοδο 1.1.82 – 31.12.90
Ύςνο
Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο
Δπηρνξήγεζε
Πεξηθέξεηα
επέλδπζεο
%
%
‘000€
΄000 €
%
ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ283.493,69
7,41
107.438,33
8,40
21.595
13,29
ΘΡΑΚΗ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ
599.368,90
15,67
204.524,37
15,99
31.912
19,64
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΓΤΣΙΚΗ
67.495,44
1,76
25.066,65
1,96
4.354
2,68
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΗΠΔΙΡΟ
120.425,73
3,15
46.134,76
3,61
5.955
3,66
ΘΔΑΛΙΑ
188.742,76
4,93
52.225,92
4,32
8.064
5,29
ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ
157.807,84
4,12
43.982,28
3,44
6.252
3,85
ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
195.486,97
5,11
65.712,30
5,14
10.437
6,42
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
679.920,59
17,77
230.077,18
17,99
17.615
10,84
ΑΣΣΙΚΗ
189.973,54
4,97
75.560,59
5,91
5.126
3,15
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
205.984,21
5,38
63.074,33
4,93
10.082
6,20
ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
182.998,18
4,78
72.901,04
5,70
6.810
4,19
ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
493.939,71
12,91
169.928,27
13,29
15.272
9,40
ΚΡΗΣΗ
460.271,19
12,03
119.134,45
9,32
18.479
11,37
ύλνια
3.825.908,75
100,0
1.278.760,47
100,0
162.493
100,0
Πθγι: Σφνδεςμοσ Βιομθχανιών Θεςςαλίασ και Κεντρικισ Ελλάδασ, 2002 ςτο Πετράκοσ Γ. & Ψυχάρθσ Γ. (2004)

Πίνακασ 11: Εγκρικείςεσ επενδφςεισ Ν. 1892/1990 για τθν περίοδο 1.1.90 – 31.12.98
Ύςνο
Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο
Δπηρνξήγεζε
Πεξηθέξεηα
επέλδπζεο
%
%
‘000€
΄000 €
%
ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ1.340.015,40 26,49
638.706,57
34,16
13.096
26,32
ΘΡΑΚΗ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ
667.191,06
13,19
231.499,88
12,38
7.591
15,26
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
172.096,34
3,40
64.234,36
3,44
1.892
3,80
ΗΠΔΙΡΟ
144.722,11
2,86
45.443,90
2,43
1.391
2,80
ΘΔΑΛΙΑ
407.206,83
8,05
141.919,26
7,59
3.081
6,19
ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ
76.239,82
1,51
20.483,00
1,10
633
1,27
ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
288.946,15
5,71
102.331,71
5,47
2.997
5,98
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
527.984,79
10,44
154.091,75
8,24
5.045
10,14
ΑΣΣΙΚΗ
594.568,89
11,75
169.939,72
9,09
5.407
10,87
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
183.979,34
3,64
58.999,02
3,16
2.034
4,09
ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
106.597,50
2,11
42.058,86
2,25
1.471
2,96
ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
243.666,55
4,82
79.120,80
4,23
2.519
5,06
ΚΡΗΣΗ
305.117,76
6,03
121.037,64
6,47
2.615
5,26
ύλνια
5.085.332,54 100,0
1.869.866,47
100,0
49.752
100,0
Πθγι: Σφνδεςμοσ Βιομθχανιών Θεςςαλίασ και Κεντρικισ Ελλάδασ, 2002 ςτο Πετράκοσ Γ. & Ψυχάρθσ Γ. (2004)
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Πίνακασ 12: Κατανομι εγκεκριμζνων επενδφςεων Ν. 2601/1998 για τθν περίοδο 1998 ζωσ 2004
σνολικές
σπαγφγές

Περιθέρεια

Ύυος επιτορήγηζης

Μέζο ύυος
επένδσζης
(εκαη. €)

Νέες θέζεις
εργαζίας

ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

666

19,5%

220.426

22,8%

3.880

18,6%

2,18

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

444

13,0%

126.006

13,1%

3.307

15,9%

1,13

ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

35

1,0%

9.105

0,9%

302

1,4%

0,43

ΗΠΔΙΡΟ

167

4,9%

51.414

5,3%

1.244

6%

0,58

ΘΔΑΛΙΑ

232

6,8%

59.223

6,1%

1.512

7,3%

0,77

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

80

2,3%

17.165

1,8%

348

1,7%

0,63

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

245

7,2%

61.195

6,3%

1.691

8,1%

1,31

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

595

17,4%

177.251

18,4%

3.014

14,5%

2,35

ΑΣΣΙΚΗ

346

10,1%

83.370

8,6%

1.893

9,1%

3,11

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ

116

3,4%

32.021

3,3%

861

4,1%

0,87

ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

54

1,6%

17.226

1,8%

442

2,1%

0,50

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

191

5,6%

48.102

5%

882

4,2%

0,70

ΚΡΗΣΗ

248

7,25

62.341

6,5%

1.459

7%

0,52

ύνολα

3.419

100%

964.845

100%

20.835

100%

15,08

Πθγι: Υπουργείο Οικονομικών.

Πίνακασ 13: Επενδυτικά Σχζδια Ν. 3299/2004 από ζναρξθ εφαρμογισ ζωσ 06/05/2011
ΠΟΑ ΑΙΣΗΔΧΝ
ΑΡ.
ΔΠΔΝΓ
ΥΔΓ.

ΤΦΟ
ΔΠΔΝΓΤΗ
€

ΠΟΑ ΔΓΚΡΙΔΧΝ

ΤΦΟ
ΔΝΙΥΤΗ
€

ΑΡ.
ΔΠΔΝΓ
ΥΔΓ.

ΤΦΟ
ΔΠΔΝΓΤΗ
€

ΤΦΟ
ΔΝΙΥΤΗ
€

ΝΔΔ
ΘΔΔΙ
ΔΡΓ.

ΑΣΣΙΚΗ

526

2.659.705.242

875.209.974

301

1.220.754.955

370.491.524

3.115

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑΘΡΑΚΗ

979

2.102.382.369

1.022.184.394

660

1.221.175.924

604.173.123

3.383

ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

1.854

3.801.604.606

1.444.831.422

1.146

2.264.175.172

873.947.708

5.922

ΓΤΣΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

513

1.009.979.303

400.455.448

364

627.451.270

253.433.799

1.014

ΘΔΑΛΙΑ

1.211

1.691.886.809

677.562.554

936

1.114.476.139

444.793.646

3.125

ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ

935

3.826.605.627

1.359.613.173

733

2.735.526.721

944.235.918

3.289

ΗΠΔΙΡΟ

1.108

1.521.197.349

754.696.346

723

861.107.533

426.923.167

2.163

ΠΔΛΟΠΟΝ
ΝΗΟ

1.784

5.279.707.387

2.456.227.413

1.071

2.881.397.215

1.361.716.186

4.853

ΓΤΣΙΚΗ
ΔΛΛΑΓΑ

1.225

2.680.820.742

1.258.232.678

863

1.695.352.319

786.798.322

2.632

ΚΡΗΣΗ

2.163

3.718.305.751

1.336.154.626

1.321

2.059.775.862

738.079.674

4.187
1.463

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ

291

918.332.114

384.619.516

233

639.596.981

274.542.516

ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

361

541.088.098

273.064.195

257

322.287.699

166.485.839

798

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

637

3.400.353.676

1.429.723.616

504

2.476.353.729

935.585.777

3.828

13.607

33.151.969.573

13.672.580.856

9.112

20.119.936.519

8.233.257.199

39.779

ΤΝΟΛΟ

Πθγι: Υπουργείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Γενικι Δ/νςθ Ιδιωτικών Επενδφςεων,
Δ/νςθ ζγκριςθσ και ελζγχου επενδφςεων, Τμιμα Μελετών και Στατιςτικισ Τεκμθρίωςθσ
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Πίνακασ 14: Βαςικζσ Προτεραιότθτεσ Α’ ΚΠΣ και κατανομι πόρων

Πξνηεξαηόηεηεο

ρεηηθό
κεξίδην ζηελ
αξρή ηνπ ΚΠ

 1)Βειηίσζε βαζηθψλ ππνδνκψλ
 2)Αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη αγξνηηθή
αλάπηπμε
 3)Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ
 4)Ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ
 5)Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
 6)Αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ δπλακηθνχ ησλ 13 πεξηθεξεηψλ
 ύλνιν

37,4 %

ρεηηθό
κεξίδην ζην
ηέινο ηνπ
ΚΠ
28,8%

5,8%

6,1%

7,0%
1,3%
7,5%
40,9%
100,0%

3,8%
0,8%
10,2%
50,3%
100,0%

Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 1990.

Πίνακασ 15: Αναπτυξιακοί άξονεσ Β’ ΚΠΣ και κατανομι πόρων

 ρεηηθό κεξίδην
ζηελ αξρή ηνπ
ΚΠ
1)Μείσζε ηνπ βαζκνχ πεξηθεξεηαθφηεηαο &
πξνψζεζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο 27,8%
αλάπηπμεο ησλ κεγάισλ δηθηχσλ ππνδνκήο
2)Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο
9,05%
3)Αλάπηπμε & αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ
25,3%
ηζηνχ
4)Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ &
12,5%
πξνψζεζε ηεο εξγαζίαο
4)Μείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη άξζε
25,0%
ηεο απνκφλσζεο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ
Σερληθή Βνήζεηα
0,33%
100,0%
ύλνιν
Άμνλεο









ρεηηθό κεξίδην
ζην ηέινο ηνπ
ΚΠ
22,3%
11,7%
21,9%
15,4%
28,5%
0,2%
100,0%

Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 1994.

Πίνακασ 16: Αναπτυξιακοί άξονεσ και μορφζσ παρζμβαςθσ και θ κατανομι των πόρων

Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο










1)Αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο
2)Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο γηα βηψζηκε αλάπηπμε
3)Μεηαθνξέο
4)Αγξνηηθή αλάπηπμε θαη αιηεία
5)Πνηφηεηα δσήο
6)Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
7)Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε
Σερληθή Βνήζεηα
ύλνιν



Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2001.
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ρεηηθό
κεξίδην
10,7%
14,5%
28,8%
9,0%
4,3%
6,8%
25,8%
0,2%
100,0%

