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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογεί τους αναπτυξιακούς νόμους Ν.3299/04 και 

Ν. 3 908/11 σε εθνικό επίπεδο, τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υπάχθηκαν στους 

αναπτυξιακούς νόμους και εν τέλει ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο 2004-2013, τα κίνητρα 

που υιοθετήθηκαν για την προσέλκυση των ιδιωτικών επενδύσεων, τον τρόπο που οι πόροι 

κατανεμήθηκαν σε τομείς και κλάδους της παραγωγής, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και 

σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και τις αλλαγές που επήλθαν με το νέο θεσμικό 

πλαίσιο. Επίσης, γίνεται αναφορά στη χωρική κατανομή των επενδύσεων σε επίπεδο 

περιφέρειας και περιφερειακών ενοτήτων και ανά σημαντικότερους κλάδους επένδυσης για την 

αποτύπωση του χωρικού προτύπου επένδυσης. Επιπλέον, η ανάλυση αναδεικνύει τη σχέση της 

χωρικής κατανομής των επενδύσεων με το επίπεδο ανάπτυξης κάθε περιφέρειας ή 

περιφερειακής ενότητας, εξετάζοντας έτσι αν επήλθε σύγκλιση ή απόκλιση των περιφερειών 

και των νομών. Τέλος, θα γίνει μια πρώτη προσπάθεια αποτίμησης της επενδυτικής πολιτικής 

που ακολουθήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες των αναπτυξιακών νόμων να επιτελέσουν κυρίαρχο ρόλο στην περιφερειακή 

ανάπτυξη και να συντελέσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

Λέξεις κλειδιά: αναπτυξιακός νόμος, ιδιωτική επένδυση, περιφερειακή ανάπτυξη, πολιτική 

κινήτρων

ABSTRACT

This diploma thesis evaluates the investment laws 3299/04 and 3908/11 of Greece at the 

national level, the types of investment projects that have been completed during the period 

2004-2013, the investment incentives which were adopted to attract private investment, the way 

at which money allocated to sectors and industries at sub-national level (NUTS II and NUTS III 

level) and the changes which were introduced by the new institutional framework of 2011. Also, 

it refers to the spatial distribution of investments at NUTS II and NUTS III level, capturing the 

spatial pattern of investment plans. Furthermore, the analysis reveals the relationship between 

the spatial distribution of investments and the level of development of each region and shows 

convergence or divergence trends. Finally, it is attempted to evaluate the investment policy that 

was followed in the past few decades, highlighting the strengths and weaknesses of 

development laws to perform a leading role in regional development and to contribute to the 

economic development of Greece.

Keywords: Development law, regional development, incentive policy, private investment
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μου και που μου δίνουν κουράγιο να προχωράω μπροστά, στους γονείς μου Αγγελική 

και Γεώργιο. Χωρίς την καθημερινή συμπαράσταση και υπομονή τους δεν θα 

μπορούσα να ολοκληρώσω τους στόχους μου και συνεπώς η διπλωματική εργασία 

αφιερώνεται σε αυτούς.

VI
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της άνισης χωρικής 

ανάπτυξης των κρατών μελών της Ε.Ε. σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, τα μητροπολιτικά κέντρα άλλοτε αναπτύσσονται με γρηγορότερους 

ρυθμούς σε σχέση με τις περιφέρειες και άλλοτε παραμένουν στάσιμα, ενώ οι 

περιφέρειες περνούν σε φάσεις ύφεσης. Η παραπάνω διαπίστωση οφείλεται στην 

παγκοσμιοποίηση και τον διεθνή ανταγωνισμό, όπου ο ενοποιημένος χώρος και η 

ελεύθερη μετακίνηση αγαθών και υπηρεσιών δημιουργούν ένα νέο οικονομικό πλαίσιο, 

όπου κάποιοι ευνοούνται και κάποιοι χάνουν τον ρόλο τους στην διεθνή αγορά. Στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο, πολλοί επιστήμονες έχουν ασχοληθεί με την περιφερειακή 

ανάπτυξη και τις ανισότητες που αναδύονται στη νέα διευρυμένη Ε.Ε. και προσπαθούν 

να βρουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που βιώνει ο ευρωπαϊκός 

χώρος.

Το περιφερειακό πρόβλημα, δηλαδή η περιφερειακή υστέρηση και οι έντονες 

περιφερειακές ανισότητες, καθώς και οι αντιοικονομίες που δημιουργούνται στο 

εσωτερικό των χωρών έχουν οδηγήσει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. στη θέσπιση της 

περιφερειακής πολιτικής και στη δημιουργία εργαλείων αντιμετώπισης τέτοιου είδους 

προβλημάτων. Το πρόβλημα που βιώνει ένας μεγάλος αριθμός περιφερειών της Ε.Ε. 

έρχεται σε αντίθεση με τις έννοιες που προωθεί από την ίδρυση της η Ε.Ε., όπως η 

χωρική συνοχή και για το σκοπό αυτό έχουν διατεθεί αρκετά χρήματα προς όφελος της 

ανάπτυξης των εν λόγω περιφερειών. Από την πλευρά του, κάθε κράτος οφείλει να 

χαράξει ανάλογα με τις ανάγκες του τη δική του περιφερειακή πολιτική και να 

κατανείμει τα χρήματα ανάλογα με το εθνικό περιφερειακό πρόβλημα.

Στα πλαίσια της άσκησης περιφερειακή πολιτικής στην Ελλάδα, προς όφελος των 

λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, έχουν αναπτυχθεί κάποια εργαλεία, όπως είναι τα 

επενδυτικά κίνητρα που παρέχονται μέσω των αναπτυξιακών νόμων και επιχορηγούν 

τα επενδυτικά σχέδια των ιδιωτών επιχειρηματιών και προωθούν την ανάπτυξη των 

περιφερειών. Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει κάνει την εμφάνιση του από τα μέσα της 

δεκαετίας του ‘80 και έχει επικριθεί πολλάκις. Στόχος της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας είναι να γίνει μια αναλυτική προσέγγιση του συγκεκριμένου εργαλείου ως 

προς τον τρόπο που ενήργησε και τα αποτελέσματα που επέφερε σε περιφερειακό
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επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες και να γίνει μια συνολική κριτική της 

αποτελεσματικότητας του ως εργαλείο στην επίλυση του περιφερειακού προβλήματος.

Τέλος, η δομή που ακολουθεί η διπλωματική εργασία είναι η εξής: στο πρώτο κεφάλαιο 

περιγράφεται η διαχρονικότητα του περιφερειακού προβλήματος και η συμβολή της 

περιφερειακής πολιτικής, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια συγκροτημένη αναφορά 

στην έννοια των επενδυτικών κινήτρων και στην διεθνή εμπειρία, το τρίτο κεφάλαιο 

αφορά στην ιστορική εξέλιξη των αναπτυξιακών νόμων στην Ελλάδα και οι 

καινοτομίες που επέφεραν, το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί τον κορμό της διπλωματικής 

εργασίας, όπου αναλύονται οι αναπτυξιακοί νόμοι της τελευταίας δεκαετίας και τέλος, 

το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συνολικά συμπεράσματα και τη συνολική 

αποτίμηση της επενδυτικής πολιτικής που ακολούθησε το κράτος τις τελευταίες 

δεκαετίες.
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1. το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

1.1 ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία για 

ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, τόσο από την πλευρά της θεωρητικής προσέγγισής 

τους, όσο και από την πλευρά του σχεδιασμού περιφερειακών πολιτικών και 

παρεμβάσεων. Οι οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο 

καθιστούν αναγκαία την περιφερειακή διάσταση στις συζητήσεις, μιας και το 

περιφερειακό πρόβλημα συνεχώς διογκώνεται. Αρκετοί επιστήμονες έχουν ασχοληθεί 

με την πολυδιάστατη φύση των περιφερειακών προβλημάτων και η συστηματική 

ενασχόλησή τους έχει δημιουργήσει επιμέρους οικονομικούς κλάδους, όπως η αστική 

και περιφερειακή πολιτική, η οικονομική γεωγραφία, η περιφερειακή ανάπτυξη και η 

περιφερειακή οικονομική πολιτική. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η πληθώρα προσεγγίσεων 

γύρω από τα προβλήματα του χώρου και η δημιουργία διαφορετικών σχολών σκέψεων.

Η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και γενικότερα η οικονομική ανάπτυξη ήταν στο 

επίκεντρο της οικονομικής σκέψης από την εποχή του Adam Smith, όπου οι κλασικοί 

και νεοκλασικοί οικονομολόγοι πίστευαν στην ικανότητα της ελεύθερης αγοράς να 

συμβάλει στη μεγέθυνση του εθνικού προϊόντος. Η συγκεκριμένη αντίληψη 

κυριαρχούσε για δύο αιώνες μέχρι την επαναστατική οικονομική σκέψη του Keynes 

(1936) που αντιμετώπιζε διαφορετικά τα οικονομικά προβλήματα της εποχής, ελέω της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 1929-32. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, κυρίως των βιομηχανικών κέντρων, 

αγνοούσαν τις περιφερειακές οικονομικές ανισότητες μεταξύ χωρών και περιφερειών, 

οι οποίες προκαλούσαν αναπτυξιακή στασιμότητα και αναποτελεσματικότητα των 

μέτρων της οικονομικής πολιτικής. Επομένως, διαπιστώθηκε ότι πίσω από την 

αναπτυξιακή υστέρηση σε εθνικό επίπεδο κρύβονταν έντονα προβλήματα 

περιφερειακής ανάπτυξης και χρειάζεται πλέον ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο 

αντιμετώπισης (Ααγός, 2007).

Σε θεωρητικό επίπεδο, το πρόβλημα της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης άργησε 

να προκαλέσει το ενδιαφέρον των θεωρητικών. Μόλις από τις δεκαετίες του 40 και του 

‘50, έχουν προσεγγιστεί οι περιφερειακές ανισότητες και έχουν διαμορφωθεί δύο
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κυρίαρχες προσεγγίσεις στην περιφερειακή οικονομική επιστήμη: η νεοκλασική 

προσέγγιση και η οικονομική της συσσώρευσης. Οι υποστηρικτές της νεοκλασικής 

προσέγγισης ασχολούνται κυρίως με τους μηχανισμούς ισορροπίας της αγοράς και 

διακρίνουν τρεις μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν σχέση με την τεχνολογία παραγωγής, με 

το διαπεριφερειακό εμπόριο και με την κινητικότητα της εργασίας. Οι παραπάνω 

μηχανισμοί οδηγούν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων σε συνθήκες τέλειου 

ανταγωνισμού, χωρίς τη βοήθεια παρεμβατικών πολιτικών. Ωστόσο, η οικονομική της 

συσσώρευσης έρχεται σε αντίθεση με τη νεοκλασική θεώρηση ως προς τη φύση του 

οικονομικού συστήματος της αγοράς να παράγει και να αναπαράγει οικονομικές 

ανισότητες σε διάφορα χωρικά επίπεδα. Οι διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί, 

όπως της σωρευτικής αιτιότητας από τον Myrdal (1957), η θεωρία της ενδογενούς 

ανάπτυξης από τον Romer (1986) και η νέα οικονομική γεωγραφία από τον Krugman 

(1991) συμπεραίνουν ότι οι περιφερειακές ανισότητες αυξάνουν όταν υπάρχουν θετικοί 

ρυθμοί ανάπτυξης και απαιτούνται παρεμβατικές πολιτικές για τη διόρθωση της 

λειτουργίας της αγοράς (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).

Οι περιφερειακές ανισότητες συναντιόνται διαχρονικά και εξακολουθούν να υπάρχουν 

λόγω του μεταβαλλόμενου αναπτυξιακού περιβάλλοντος και της παγκοσμιοποίησης. Η 

έννοια των ανισοτήτων είναι σχετική και εξαρτάται κάθε φορά από το πλαίσιο 

αναφοράς. Έτσι, υπάρχουν ανισότητες μεταξύ χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ 

των χωρών εντός της Ε.Ε.-28, μεταξύ των περιφερειών στο εσωτερικό της Ε.Ε.-28 και 

μεταξύ των περιφερειών ενός κράτους. Αρα, μια περιφέρεια μπορεί να εξεταστεί σε 

διαφορετικά γεωγραφικά επίπεδα και να βρεθεί αναπτυξιακά σε διαφορετική θέση. Το 

γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πολιτικές που εφαρμόζονται για τις περιφερειακές 

ανισότητες να τείνουν να περιορίσουν το πρόβλημα και όχι να το εξαλείψουν 

(Λαμπριανίδης, 2012).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιφερειακές ανισότητες των κρατών μελών της Ε.Ε. 

βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών συζητήσεων για την κοινωνική συνοχή και τη 

λειτουργική ενοποίηση του χώρου. Οι διαφορές στα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης 

των χωρών της Ε.Ε. αποτελούν εμπόδιο στην επιχειρούμενη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 

ενώ η ύπαρξη των ανισοτήτων δε δημιουργεί το αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των 

κρατών και των πολιτών (Πολύζος, 2011). Όσον αφορά στις ανισότητες μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ-28, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια μικρή σύγκλιση, η 

οποία όμως αποδίδεται στην ύφεση που πλήττει τις ανεπτυγμένες χώρες και στην
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χαμηλού επιπέδου εκκίνηση των χωρών της πρόσφατης διεύρυνσης. Ωστόσο, τα οφέλη 

από την σύγκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών δεν κατανέμονται ισόρροπα στο 

εσωτερικό τους και συνυπάρχουν τάσεις απόκλισης στο εσωτερικό τους. Πρόσφατες 

έρευνες (Rodriguez-Pose, 1999; Petrakos and Artelaris, 2009) έχουν δείξει ότι οι 

περιφερειακές ανισότητες αυξάνονται και ότι το χωρικό πρότυπο ανάπτυξης έχει 

ευνοήσει τις μητροπολιτικές περιφέρειες εις βάρος των άλλων περιφερειών (Πετράκος, 

2009).

Για το λόγο αυτό, η Ε.Ε. δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις ανισότητες μεταξύ των 

κρατών-μελδιν και των περιφερειών της και έχει διαθέσει τις τελευταίες δεκαετίες 

αρκετούς πόρους προς αυτή τη κατεύθυνση. Η πολιτική συνοχής αποτελεί το πολιτικό 

πλαίσιο αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου μέσω των διαρθρωτικών ταμείων 

του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και του ταμείου συνοχής, επιδιώκει την ισόρροπη και βιώσιμη 

εδαφική ανάπτυξη (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).

Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες και 

έντονη περιφερειακή υστέρηση λόγω της μητροπολιτικής διάρθρωσης της οικονομίας 

της και την κυρίαρχη θέση που έχει στο παραγωγικό σύστημα. Διαχρονικά, οι 

ανισότητες τείνουν να αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό, όπου οι λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφερειακές ενότητες να αποτυγχάνουν να συγκλίνουν προς τον εθνικό μέσο όρο και 

οι περισσότερο ανεπτυγμένες να διατηρούν τα υψηλά επίπεδα ανάπτυξης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι η περιφέρεια Αττικής παράγει το 49% του 

ΑΕΠ της χώρας, ενώ περιφέρειες όπως αυτές της Ηπείρου και της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης παράγουν μόλις το 2,3% και 3,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Η 

αδυναμία των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών να επιτύχουν καλύτερα 

αποτελέσματα θέτουν σε κίνδυνο τις αναπτυξιακές προοπτικές μεγάλου τμήματος της 

ελληνικής περιφέρειας και τη δυνατότητα της χώρας να αξιοποιεί και να αναπτύσσει 

τους παραγωγικούς πόρους (Πετράκος, 2009).

1.2 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

Το περιφερειακό πρόβλημα, δηλαδή η ύπαρξη έντονων ανισοτήτων στο εσωτερικό μιας 

χώρας και η αδυναμία των περιφερειών να συγκλίνουν στο εθνικό μέσο όρο ως προς το 

επίπεδο ανάπτυξης, είναι ένα φαινόμενο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα τελευταία 

χρόνια. Η ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών, δηλαδή η ανάπτυξη εκείνη που
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κατευθύνει τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να αναπτύσσονται με ρυθμούς 

ταχύτερους από εκείνους των ανεπτυγμένων περιφερειών, βαίνει συνεχώς μειούμενη. Ο 

προσδιορισμός του συνόλου των παραγόντων που προκαλούν το περιφερειακό 

πρόβλημα παρουσιάζει πολλές δυσκολίες, μιας και αφορούν σε ένα πολύπλοκο 

σύστημα πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Ωστόσο, ο εντοπισμός 

των παραγόντων και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν τις 

περιφερειακές ανισότητες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη 

αντίληψη των τάσεων και των δυναμικών που αναπτύσσονται (Πολύςος, 2011, 

Κόνσολος, 1997).

Αναμφισβήτητα, η ιστορικότητα και η γεωμορφολογία είναι δύο σημαντικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν τις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα. Αρχικά, η 

σταδιακή επέκταση των συνόρων του κράτους, η μικρασιατική καταστροφή και η 

μεταπολεμική διαίρεση της Ευρώπης σε Δύση και Ανατολή έχουν οδηγήσει στη 

δημιουργία ενός ισχυρού μητροπολιτικού κέντρου στο νότιο τμήμα της ηπειρωτικής 

χώρας. Η επιλογή της θέσης είχε το πλεονέκτημα της ασφάλειας και της σταθερότητας, 

καθώς στο βόρειο τμήμα υπήρχε έντονο πολεμικό κλίμα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να 

δημιουργηθεί από την αρχή ένα ισχυρό μητροπολιτικό κέντρο και να αναπτυχθεί 

ραγδαία εις βάρος των άλλων περιοχών της χώρας. Ταυτόχρονα, η ιδιαίτερη 

γεωμορφολογία της χώρας (ορεινότητα και έντονη νησιωτικότητα) έχει δημιουργήσει 

μικρά μεγέθη τοπικών αγορών, οι οποίες εμποδίζουν την ανάπτυξη βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ οι μεγάλες αποστάσεις από την ηπειρώτικη χώρα 

δημιουργούν αντικειμενικές δυσκολίες προσέλκυσης δραστηριοτήτων (Πετράκος και 

Ψυχάρης, 2004).

Ένας άλλος παράγοντας είναι το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης του κράτους και 

γενικότερα οι μηχανισμοί λήψης των αποφάσεων για τα προβλήματα των περιφερειών. 

Η περιορισμένη αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας διοίκησης και η 

συγκέντρωση των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των δημόσιων επιχειρήσεων 

στην πρωτεύουσα αποτελούν παράγοντες αναστολής των οικονομικών δραστηριοτήτων 

στις περιφέρειες, εντείνοντας έτσι το περιφερειακό πρόβλημα. ΕΙ εξάρτηση από την 

πρωτεύουσα ήταν μεγάλη λόγω της έλλειψης επαρκών αυτοτελών πόρων. Επιπλέον, ο 

κατακερματισμός της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης σε μικρούς δήμους, νομούς 

και περιφέρειες δεν επέτρεψε την αποτελεσματική άσκηση πολιτικών, καθώς δεν 

υπήρχαν κρίσιμα πληθυσμιακά μεγέθη. Εξαιρετικά σημαντικός πολιτικός παράγοντας
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ήταν η έλλειψη εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης μιας πολιτικής δημοσίων δαπανών 

υπέρ των λιγότερων ανεπτυγμένων περιφερειακών ενοτήτων (Πετράκος και Ψυχάρης, 

2004; Κόνσολας 1997).

Τέλος, κρίσιμος παράγοντας της διόγκωσης του περιφερειακού προβλήματος είναι η 

λειτουργία της αγοράς υπό τη σκέπη της παγκοσμιοποίησης και του ανταγωνισμού. 

Είναι γεγονός ότι κάποιες περιοχές προσελκύουν λόγω του μεγέθους τους περισσότερες 

δραστηριότητες και αναπτύσσονται πιο γρήγορα από άλλες, επωφελούμενες των 

οικονομιών κλίμακας και συγκέντρωσης. Επιπλέον, η παραγωγική διάρθρωση των 

περιφερειών επηρεάζουν σημαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης, καθώς περιφέρειες που 

εξειδικεύονται στον τριτογενή ή δευτερογενή τομέα απολαμβάνουν καλύτερες 

προοπτικές σε σχέση με περιφέρειες που εξαρτώνται από τον πρωτογενή. Από την 

άλλη, η παγκοσμιοποίηση αύξησε τον ανταγωνισμό, αλλά και τον κίνδυνο των 

επιχειρήσεων να μην μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα διεθνή πρότυπα της αγοράς 

(Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).

ΕΙ αντιμετώπιση του περιφερειακού προβλήματος είναι ένα από τα ζητήματα που 

απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα ίδια τα κράτη. Οι έντονες ανισότητες 

στο εσωτερικό τους και οι διαφορές στα επίπεδα ευημερίας μεταξύ των περιοχών μιας 

χώρας αποτελούν το βασικό λόγο για την άσκηση της περιφερειακής πολιτικής. Μια 

τέτοια πολιτική οφείλει να επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας με 

δεδομένους παραγωγικούς πόρους και τεχνολογία και τη μείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων. Στη συνέχεια παρατίθενται μια σειρά από λόγους που δημιουργούν την 

ανάγκη αντιμετώπισης του περιφερειακού προβλήματος μέσω της άσκησης 

περιφερειακής πολιτικής (Παπαδασκαλόπουλος και Χριστοφάκης, 2002).

Αρχικά, το περιφερειακό πρόβλημα έγκειται στην αδυναμία των δυνάμεων της αγοράς 

να διορθώσουν τις χωρικές ανισορροπίες και να συμβάλλουν στη δίκαιη κατανομή του 

εθνικού πλούτου. Εενικά, υπάρχει η άποψη ότι η κινητικότητα του κεφαλαίου και των 

εργαζομένων οδηγούν στην εξισορρόπηση των αγορών στο χώρο και συντελούν στη 

μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ωστόσο, στην Ελλάδα παρατηρείται χαμηλή 

κινητικότητα εργατικού δυναμικού, γεγονός που οφείλεται σε κοινωνικούς και 

ψυχολογικούς παράγοντες, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη νεοκλασική υπόθεση της 

πλήρους κινητικότητας. Έτσι, η επέμβαση του κράτους μέσω της περιφερειακής 

πολιτικής κρίνεται απαραίτητη, μιας και αν μακροχρόνια επέλθει εξισορρόπηση των 

τιμών θα ήταν ιδιαίτερα επίπονη για την κοινωνία (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).
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Ένας από τους βασικούς λόγους άσκησης περιφερειακής πολιτικής αφορά στην 

αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Είναι γνωστό ότι 

ορισμένες περιφέρειες λόγω του ότι δεν εμφανίζεται ικανοποιητική συγκέντρωση 

δραστηριοτήτων, οι παραγωγικοί πόροι τους παραμένουν αναξιοποίητοι και έχει ως 

συνέπεια τη μείωση του ΑΕΠ, την αύξηση της ανεργίας και την υποαπασχόληση του 

εργατικού δυναμικού. Μια συγκροτημένη περιφερειακή πολιτική θα συμβάλει 

καθοριστικά στη χρησιμοποίηση των αδρανών παραγωγικών πόρων και στην 

οικονομική μεγέθυνση μέσω της διοχέτευσης πόρων στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες. Επιπλέον, ο αυξανόμενος πληθυσμός στα αστικά κέντρα δημιουργεί νέες 

ανάγκες σε κοινωνικό κεφάλαιο με αποτέλεσμα το κράτος να εμπλέκεται σε ένα φαύλο 

κύκλο δημιουργίας νέων υποδομών. Έτσι, πέραν από περιβαλλοντικά και άλλα 

προβλήματα στη λειτουργία της πόλης, η μετανάστευση στα αστικά κέντρα δημιουργεί 

το λεγόμενο κόστος συμφόρησης, που η τιμή του εξαρτάται από τον αριθμό των 

κατοίκων. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η άσκηση περιφερειακής πολιτικής για την 

αποφυγή μεγάλων δαπανών του κράτους για πρόσθετο κοινωνικό εξοπλισμό και για 

την προσέλκυση νέων κατοίκων στις ήδη φθίνουσες πληθυσμιακά περιοχές (Κόνσολας, 

1997).

Τέλος, μια συγκροτημένη περιφερειακή πολιτική μπορεί να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και τις επιπτώσεις της οικονομικής 

ολοκλήρωσης. Είναι γνωστό, ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες έχουν 

αναπτυχθεί σε διαφορετική παραγωγική βάση και συγκεκριμένες δομές, οι οποίες 

περιέχουν στοιχεία διαρθρωτικής καθυστέρησης και τις καθιστά προβληματικές στη 

νέα διευρυμένη αγορά της Ευρώπης. Η κατάργηση των δασμών και ο μη περιορισμός 

της κίνησης των αγαθών και προϊόντων οδήγησε στην κατάρρευση του παραγωγικού 

ιστού των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και στην τοπική οικονομία. Η 

παρέμβαση του κράτους είναι κρίσιμη για τη διάσωση των τοπικών οικονομιών μέσω 

μιας σαφούς συγκροτημένης περιφερειακής πολιτικής, η οποία θα εκσυγχρονίσει και 

αναδιαρθρώσει τον παραγωγικό ιστό των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών 

(Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).

1.3 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ

Η περιφερειακή πολιτική περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις του κράτους που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της γεωγραφικής κατανομής των οικονομικών
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δραστηριοτήτων. Τα εργαλεία και τα μέσα που εφαρμόζει σε περιφερειακό επίπεδο 

επιδιώκουν να διορθώσουν ορισμένες χωρικές συνέπειες της αγοράς για να επιτύχει δύο 

αλληλοσχετιζόμενους αντικειμενικούς σκοπούς: την οικονομική ανάπτυξη και τη 

βελτίωση της κοινωνικής διανομής. Βασικός λόγος άσκησης περιφερειακής πολιτικής 

είναι η επίμονη παρουσία των περιφερειακών ανισοτήτων, οι οποίες έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στην ευημερία των περιφερειών. Από την πλευρά της η Ε.Ε., προσδοκά από 

τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 τη συνοχή των περιφερειών των χωρών μελών της και 

προωθεί δράσεις για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την ανάπτυξη των 

λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση της 

ισότητας για τις περιοχές με χαμηλά εισοδήματα και υψηλά ποσοστά ανεργίας 

(Παπαδασκαλόπουλος και Χριστοφάκης, 2002).

Γενικά, ο χαρακτήρας της περιφερειακής πολιτικής εξαρτάται από το επίπεδο 

ανάπτυξης της χώρας και τη φάση στην οποία βρίσκεται. Αν μια χώρα βρίσκεται σε 

προβιομηχανική φάση, θα εφαρμοστεί τέτοια οικονομική πολιτική που θα δίνει μικρή 

σημασία στις περιφερειακές διαστάσεις της υπανάπτυξης και θα δοθεί έμφαση στους 

τομείς της εκπαίδευσης, υγείας, οργάνωσης της γεωργίας και τις μεταφορικές 

υποδομές. Ωστόσο, από τη στιγμή που μια χώρα περνά στο στάδιο της βιομηχανικής 

ανάπτυξης, τότε δημιουργούνται πόλοι ανάπτυξης, οι οποίοι ευνοούνται από τις 

οικονομίες συγκέντρωσης και απαιτούνται παρεμβάσεις μέσω της περιφερειακής 

πολιτικής για την αποφυγή εγκατάλειψης περιοχών που βρίσκονται περιμετρικά των 

πόλων. Επίσης παρατηρούνται προβλήματα βιομηχανικής παρακμής σε φθίνοντες 

βιομηχανικούς κλάδους λόγω κορεσμού και χρήζουν αντιμετώπισης. Τέλος, στο 

μεταβιομηχανικό στάδιο, η περιφερειακή πολιτική καλείται να αντιμετωπίσει σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο τις επιπτώσεις από τα φαινόμενα κορεσμού και 

υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων στα μητροπολιτικά κέντρα, όπως η 

περιβαλλοντική και ποιοτική υποβάθμιση των πόλεων, αναπλάσεις αστικών περιοχών 

και επαναπροσδιορισμό των χρήσεων γης (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).

Από την παραπάνω ανάλυση, εκτός από τον χαρακτήρα της περιφερειακής πολιτικής 

που μεταβάλλεται διαχρονικά, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες προβληματικών περιοχών που χρήζουν κρατικής παρέμβασης. Υπάρχουν οι 

περιοχές με χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης (less developed areas), όπως η περιφέρεια 

Ηπείρου, οι περιοχές σε βιομηχανική παρακμή (depressed industrial areas), όπως τα 

παραδοσιακά βιομηχανικά κέντρα της Πάτρας και του Βόλου και οι πληθυσμιακά και
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παραγωγικά κορεσμένες περιοχές (congested areas), οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στις 

μεγάλες μητροπολιτικές συγκεντρώσεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη (Πετράκος 

και Ψυχάρης, 2004).

Στη συνέχεια, με βάση την κατηγοριοποίηση των προβληματικών περιοχών και τις 

διαφοροποιήσεις στην ένταση των περιφερειακών προβλημάτων, παρατίθενται μια 

σειρά από στόχους που θα πρέπει οι ασκούντες της πολιτικής να έχουν υπόψη. Στους 

οικονομικούς στόχους εντάσσονται η μείωση των περιφερειακών ανισορροπιών στα 

ποσοστά ανεργίας, η διασφάλιση της βέλτιστης κατανομής των παραγωγικών πόρων 

και μείωση βαθμού υποαπασχόλησης μεταξύ κλάδων της οικονομίας, μείωση των 

πληθωριστικών τάσεων και εξασφάλιση λογικής κατανομής του εισοδήματος. Στον 

τομέα του περιβάλλοντος, στόχος της περιφερειακής πολιτικής είναι η αξιοποίηση 

μεθόδων ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον και η καλύτερη ισορροπία πληθυσμού 

και περιβάλλοντος. F ια την κοινωνία, οφείλει να προστατεύει τα χωρικά 

προσδιορισμένα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και να προάγει την κοινωνική συνοχή. 

Τέλος, η περιφερειακή πολιτική ως μέρος της εθνικής πολιτικής μιας χώρας πρέπει να 

στοχεύει στην εθνική ενότητα και ασφάλεια και να διαφυλάσσει την πολιτική 

σταθερότητα (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).

Επομένως, ο ρόλος του κράτους μέσω της περιφερειακής πολιτικής κρίνεται 

απαραίτητος για μια σειρά από λόγους (άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων, 

πραγματοποίηση ικανοποιητικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, σταθεροποίηση της 

οικονομίας και δίκαιη κατανομή του εισοδήματος). Τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι 

ποικίλα και ενδεχομένως να υπάρχουν δυσκολίες και περιορισμοί στην πράξη. Αν και η 

ανάλυση ανέδειξε τη σημασία της κρατικής παρέμβασης, υπάρχουν ορισμένες ατέλειες 

και στον τρόπο που το κράτος παρεμβαίνει στην οικονομική ζωή της χώρας. 

Συγκεκριμένα, ορισμένα από τα αίτια είναι η περιορισμένη πληροφόρηση του κράτους 

σχετικά με την εξέλιξη των κοινωνικοοικονομικών δεικτών, οι περιορισμένες 

δυνατότητες επηρεασμού των αποφάσεων των ιδιωτικών φορέων, οι γραφειοκρατικές 

διαδικασίες και το πολιτικό σύστημα, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτο από τις προτιμήσεις 

των ψηφοφόρων τους (Δαλαμάγκας, 2010).

Τα μέσα περιφερειακής πολιτικής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα κύρια και στα 

δευτερεύοντα, ανάλογα με τη σημασία τους για την πραγμάτωση των σκοπών της 

περιφερειακής πολιτικής. Επιπλέον, οι πιο συνηθισμένοι τρόποι ταξινόμησης των 

μέτρων περιφερειακής πολιτικής είναι: α) σε μακροοικονομικά (δημοσιονομικά,
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νομισματικά, έλεγχοι στις εισαγωγές) και σε μικροοικονομικά (αύξηση κινητικότητας 

κεφαλαίου και εργασίας), β) σε μέτρα πολιτικής δαπανών (υποδομές, δημόσιες 

επιχειρήσεις, αποκέντρωση), σε μέτρα πολιτικής τιμών (περιφερειακές διακρίσεις στις 

επιδοτήσεις και στους φόρους) και σε μέτρα μείωσης της αδράνειας των παραγωγικών 

συντελεστών, γ) σε σειρά σπουδαιότητας ή τυχαίας κατανομής. Παρακάτω αναλύονται 

τα κυριότερα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής και βάσει της θεωρητικής 

τεκμηρίωσης και κριτικής προσέγγισης θα αξιολογηθούν για την αποτελεσματικότητα 

τους ως εργαλεία (Κόνσολας, 1997).

Αρχικά, οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν ένα από τα εργαλεία περιφερειακής πολιτικής 

και έχουν ως στόχο την οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. 

Αυτές περιλαμβάνουν δαπάνες λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, δαπάνες 

λειτουργίας κρατικών επιχειρήσεων και δαπάνες εκτέλεσης δημοσίων έργων. Οι 

δαπάνες λειτουργίας αφορούν κυρίως σε μισθούς και αμοιβές υπηρεσιών, ενώ οι 

δαπάνες για εκτέλεση έργων, πέραν της αύξησης εισοδημάτων, βελτιώνουν τις 

υποδομές τις περιφέρειας. Έτσι, οι δημόσιες δαπάνες αυξάνουν τα εισοδήματα και 

προκαλούν μεγαλύτερη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, άρα σε μεγαλύτερη παραγωγή 

που συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη. Ωστόσο, ως εργαλείο έχει ορισμένα 

μειονεκτήματα που το καθιστούν αναποτελεσματικό για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες. Συγκεκριμένα, οι δημόσιες δαπάνες απαιτούν σημαντικούς πόρους, οι 

οποίοι όμως είναι πολύ περιορισμένοι εν μέσω οικονομικής κρίσης, ενώ επίσης έχει να 

κάνει με το πραγματικό μέγεθος του πολλαπλασιαστή) δημοσίων δαπανών. Δηλαδή, 

απαιτούνται πολύ μεγάλες αυξήσεις δημοσίων δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες, λόγω των σοβαρών ελλείψεων και αδυναμιών της παραγωγικής τους 

συγκρότησης. Οπότε, ως εργαλείο είναι αναποτελεσματικό, αν δεν υπάρξει πρώτα 

βελτίωση της παραγωγικής διάρθρωσης και τρόποι εμπλουτισμού της τοπικής 

παραγωγικής βάσης με νέες δραστηριότητες (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).

Ένα άλλο μέσο περιφερειακής πολιτικής είναι η προώθηση των υποδομών. Οι δημόσιες 

επενδύσεις αποτελούν το εφαλτήριο για τη δημιουργία έργων οικονομικής υποδομής, 

που ευνοούν την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Οι οικονομικές υποδομές 

προκαλούν θετικές εξωτερικές οικονομίες, ενισχύοντας τη ζήτηση και έτσι βελτιώνουν 

την παραγωγικότητα και το κέρδος των επιχειρηματιών. Αυτές χωρίζονται σε 

περιφερειακές υποδομές που αφορούν σε δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, 

σιδηρόδρομους και στις βιομηχανικές υποδομές που περιλαμβάνουν βιομηχανικές και
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επιχειρηματικές περιοχές, καθώς και συναφείς υπηρεσίες. Αναμφισβήτητα, η 

οικονομική υποδομή αποτελεί το σπουδαιότερο μέσο περιφερειακής πολιτικής, καθώς 

μακροπρόθεσμα τα έργα αυτά μεταβάλλουν τη διάρθρωση της οικονομίας των 

περιφερειών και προωθούν την αναπτυξιακή διαδικασία. Ειδικότερα, η βιομηχανικοί 

υποδομή, όπως βιομηχανικά γήπεδα και τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια προσφέρονται 

σε χαμηλές τιμές και προσελκύουν το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών. Τέλος, στις 

υποδομές εντάσσονται και οι κοινωνικές υποδομές που αφορούν στην οικιστική ή 

αστική υποδομή, την υγειονομική, την πολιτιστική, την επιστημονική και την 

τεχνολογική (Κόνσολας, 1997).

Στη συνέχεια, υπάρχουν τα αναπτυξιακά ή επενδυτικά κίνητρα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται από πολλές χώρες και προτιμούνται ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις, 

διότι αυξάνουν τη διαθέσιμη ρευστότητα τους. Τα κίνητρα αυτά παρέχονται μέσω των 

αναπτυξιακών νόμων και κατευθύνουν επενδύσεις προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιοχές. Η πολιτική κινήτρων αφορά σε επιχορηγήσεις που αποτελούν μέρος του 

αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης (grant), επιδότηση του επιτοκίου των δανείων για 

την υλοποίηση της επένδυσης (subsidy), φορολογικές απαλλαγές (tax reduction) όπου 

συντελούν στη μείωση του φόρου εισοδήματος επί των αποταμιεύσεων ή των 

επενδύσεων που προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη. Στόχος των επενδυτικών 

κινήτρων είναι η μείωση του αρχικού κόστους επένδυσης και η κατεύθυνση 

επενδύσεων προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει 

σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά έχουν διατυπωθεί επικρίσεις εναντίον του, 

καθιστώντας αβέβαιη την αποτελεσματικότητα του. Η ανάλυση του συγκεκριμένου 

εργαλείου περιφερειακής πολιτικής θα γίνει στα επόμενα κεφάλαια, εφόσον αποτελεί το 

κυρίως θέμα της εργασίας (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).

Σημαντικό εργαλείο περιφερειακής πολιτικής είναι οι έλεγχοι και τα αντικίνητρα, τα 

οποία εφαρμόζονται στην επέκταση δραστηριοτήτων σε ήδη κορεσμένες περιοχές. Οι 

παρεμβάσεις του κράτους γίνονται με διαφορετικούς τρόπους, όπως ειδικοί φόροι 

εγκατάστασης, επιβολή δυσμενών όρων δόμησης, ειδική φορολογία μεταφορών και 

υιοθέτηση αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 

εγκατάστασης μιας επιχείρησης. Οι περιορισμοί στις χρήσεις γης έχουν και ως 

γενικότερο στόχο την αποφυγή δυσλειτουργιών από τη συνύπαρξη δραστηριοτήτων 

που επηρεάζουν αρνητικά η μία την άλλη. Μπορεί να ειπωθεί ότι οι έλεγχοι και τα 

αντικίνητρα λειτουργούν συμπληρωματικά με τα επενδυτικά κίνητρα, καθώς
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επιδιώκουν να κατευθύνουν τις επενδύσεις προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. 

Επίσης, τα μέτρα αποθάρρυνσης έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα όταν 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση συγκυριακών προβλημάτων και 

μακροπρόθεσμο χαρακτήρα όταν πρόκειται να ενισχύσουν τις διαρθρωτικές μεταβολές 

που ευνοούν τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες αντί τις ευημερούσες (Πετράκος 

και Ψυχάρης, 2004; Κόνσολας, 1997).

Τέλος, για λόγους συντομίας, παρατίθενται επιγραμματικά μερικά ακόμα εργαλεία 

πολιτικής, όπου το καθένα επιδιώκει την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων 

περιφερειών και ταυτόχρονα τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Η 

περιφερειακή πολιτική ως επιστήμη παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τα μέσα για 

την ανάπτυξη των περιφερειών και το κάθε κράτος επιλέγει το μίγμα των εργαλείων 

που θέλει να χρησιμοποιήσει, βασιζόμενη στα χαρακτηριστικά των περιφερειών και 

στο επίπεδο της οικονομίας τους. Έτσι, υπάρχουν μέτρα ενίσχυσης της κινητικότητας 

του κεφαλαίου, εργασίας και της ευελιξίας, πολιτικές ενίσχυσης μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, μέτρα αποκέντρωσης του δημοσίου τομέα, πολιτικές ανθρώπινου 

δυναμικού, πολιτικές άυλων υποδομών, ίδρυση και εγκατάσταση επιστημονικών 

ιδρυμάτων, πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας και επιλεκτικές πολιτικές 

αντιμετώπισης της βιομηχανικής παρακμής. Τα εροοτήματα που απομένει να 

απαντήσουν οι επιστήμονες και οι πολιτικοί αφορούν σε ποιες περιφέρειες θα δοθεί 

προτεραιότητα αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης και σε ποιες θα ενισχυθεί η 

ζήτηση, τι είδος πολικής θα εφαρμοστεί (hard ή soft) εφόσον υπάρχουν ελάχιστοι 

διαθέσιμοι πόροι, ποιες πολιτικές αυξάνουν την απασχόληση και ποια πολιτική 

αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας (Πετράκος και Ψυχάρης, 

2004).
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2. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

2.1 ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ

Τα αναπτυξιακά ή επενδυτικά κίνητρα εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής 

οικονομικής ανάπτυξης και δύναται να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο άσκησης 

περιφερειακής πολιτικής ενός κράτους. Οι αναπτυξιακοί νόμοι μέσω της παροχής 

κινήτρων κατευθύνουν επενδυτικά κεφάλαια προς τις λιγότερες ανεπτυγμένες 

περιφέρειες μια χώρας με σκοπό τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την 

οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Το κράτος παρέχει κίνητρα σε επενδυτές για την 

ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην 

υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004; Λεμονιάς, 1991).

Το περιεχόμενο των κινήτρων αφορά σε επιδοτήσεις (ή επιχορηγήσεις), 

φοροαπαλλαγές, και επιχορήγηση του επιτοκίου των τραπεζικών δανείων. Όσον αφορά 

στις επιδοτήσεις, αυτές χορηγούνται σε επιχειρήσεις που επενδύουν στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιοχές και έχουν αυξητική επίδραση στο ποσοστό κέρδους των 

επιχειρηματιών. Η συγκεκριμένη μορφή κινήτρων έχει σημαντικά πλεονεκτήματα 

όπως: α) μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, 

β) αύξηση της ρευστότητας για την αρχική κάλυψη δαπανών, γ) χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα και δ) υπολογισμός του κόστους- 

οφέλους μιας επιχείρησης από την επιλογή του τόπου εγκατάστασης. Στον αντίποδα, 

ορισμένοι επιστήμονες έχουν διατυπώσει την αντίθεσή τους στη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων με τη μορφή των επιχορηγήσεων και οι κυριότερες θέσεις τους είναι: α) 

προτιμώνται οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες εντάσεως κεφαλαίου, οι οποίες δεν 

αυξάνουν την απασχόληση (όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), β) επιβαρύνεται 

δημοσιονομικά το κράτος, γ) υπάρχουν ενδείξεις διαφθοράς στην αξιολόγηση των 

επιδοτούμενων επενδύσεων και δ) υπερτιμολόγηση του κόστους της επένδυσης με 

σκοπό μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους (Κόνσολας, 1997).

Ένα άλλο κίνητρο που παρέχεται μέσω των αναπτυξιακών νόμων είναι οι 

φοροαπαλλαγές, οι οποίες μειώνουν ή και μηδενίζουν την επιβάρυνση που έχει ο 

επενδυτής από τον φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται είτε στις αποταμιεύσεις είτε στις 

επενδύσεις. Ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των περιφερειών και το είδος 

επένδυσης, τα ποσοστά διαφοροποιούνται και βελτιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα
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των επιχειρήσεων. Επίσης, υπάρχουν και τα πιστωτικά κίνητρα που επιδοτούν το 

επιτόκιο του δανειακού κεφαλαίου που παίρνει μια επιχείρηση για την υλοποίηση της 

επένδυσης. Οι τράπεζες δανειοδοτούν με ευνοϊκότερους ορούς τους επενδυτές και τους 

διευκολύνουν να επενδύσουν (Κόνσολας, 1997).

Στο διεθνές περιβάλλον, ο θεσμός των επενδυτικών κινήτρων είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένος και πολλοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με τη σημασία, τους στόχους και 

τα αποτελέσματα που έχουν στην οικονομική ανάπτυξη. Τα κίνητρα χρησιμοποιούνται 

από τις εκάστοτε κυβερνήσεις με σκοπό τη «διόρθωση» της αγοράς (market failure), 

λόγω της παρουσίας έντονων εξωτερικοτήτων και για τη μείωση του ρίσκου που 

αναλαμβάνει ο υποψήφιος επενδυτής. Απόρροια της χρήσης κινήτρων είναι η 

αποτελεσματικότερη κατανομή του κεφαλαίου στις περιφέρειες, η αύξηση της 

ευμάρειας των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και η μείωση της ανεργίας. 

Ωστόσο, η υπερβολική διάθεση πόρων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις μειώνει τη 

διαθεσιμότητα των πόρων για δημόσιες επενδύσεις (Charlton, 2003).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ίδρυση της, έχει θεσπίσει ένα σαφές πλαίσιο για τις 

κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες είναι συμβατές με την κοινή 

αγορά. Κάθε κράτος μέλος δύναται να εφαρμόσει προγράμματα ενισχύσεων σε 

μειονεκτικές περιοχές, προάγοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 800/2008 της επιτροπής της 6ης Αυγούστου 

2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή 

αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Εενικός κανονισμός 

απαλλαγής κατά κατηγορία) επιτρέπονται οι περιφερειακές ενισχύσεις για επενδύσεις 

και απασχόληση προς ΜΜΕ, εφόσον απευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς της 

οικονομίας, όπως προστασία του περιβάλλοντος, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. 

Επίσης, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 

περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013 (2006/C 54/08) και τον Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων (2006/C 286/04) καθορίζεται το μέγιστο όριο περιφερειακών επενδυτικών 

ενισχύσεων ανάλογα με την επιλέξιμη περιφέρεια.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η επενδυτική πολιτική ενός κράτους είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιφερειακή ανάπτυξη. Αρχικά, έχει εξεταστεί ότι τα 

επενδυτικά κίνητρα επιφέρουν επιπλέον επενδύσεις και αποτελούν εργαλείο για την 

ανάπτυξη των περιφερειών που υστερούν σημαντικά (Faini and Schiantarelli, 1987; 

Harris, 1991; Daly et al., 1993; Schalk and Untiedt, 2000). Επιπλέον, οι Dupont and
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Martin (2005) επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα της ύπαρξης επενδυτικών κινήτρων 

με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων, κυρίως σε μεγάλες σε έκταση χώρες, λόγω της 

κινητικότητας του κεφαλαίου που έρχεται σε αντίθεση με την αδυναμία των κατοίκων 

να μετακινηθούν και να αναζητήσουν δουλειά μακριά από τον τόπο τους.

Αναμφισβήτητα, οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν μεγάλη επίδραση στην οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής καθώς συντελούν στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των 

δημοσιονομικών εσόδων μέσω της φορολογίας και στην αύξηση των εξαγωγών. Η 

διεθνής βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί εκτενώς και με την αποτελεσματικότητα των δύο 

εργαλείων. Από την μια πλευρά, οι Zee κ.ά. (2002) αναφέρουν ότι οι επιδοτήσεις ως 

εργαλείο κρύβουν τον κίνδυνο της μη υλοποίησης της επένδυσης, με αποτέλεσμα το 

κράτος να χάσει τα χρήματα και μια έκπτωση της φορολογίας συντελεί σε μείωση των 

δημοσιονομικών εσόδων, ενώ οι Pennings (2000) και Yu κ.ά. (2007) τάσσονται υπέρ 

του εργαλείου της επιδότησης έναντι της έκπτωσης της φορολογίας και δει της 

ταυτόχρονης αύξησης τους (ώστε το κράτος να έχει μηδενικό κόστος). Αντίθετα, ο 

Sarkar (2012) προτείνει έναν συνδυασμό επιδότησης και μείωσης της φορολογίας με 

σκοπό τη μεγιστοποίηση της προσέλκυσης επενδύσεων.

Αν και τα επενδυτικά κίνητρα έχουν πολλούς υποστηρικτές, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα 

μελετητών που κατακρίνει τον θεσμό και αναδεικνύει την αρνητική) πλευρά της χρήσης 

κινήτρων για την προσέλκυση επιχειρήσεων. Ο Lee (1996) ανέδειξε την αρνητική 

επίδραση των επενδυτικών κινήτρων στη συνολική παραγωγικότητα της επιχείρησης 

και επισήμανε τις στρεβλώσεις που προκαλούν τα κίνητρα στην παραγωγικότητα. Σε 

μια άλλη μελέτη, η παραγωγικότητα μόλις αυξήθηκε τον πρώτο χρόνο μετά την 

επιδότηση των επιχειρήσεων και μετά ακολούθησε την ίδια πορεία με τις μη 

επιδοτούμενες επιχειρήσεις (Bergstrom, 2000). Οι Gabe and Kraybill (2002) 

αμφισβήτησαν την επίδραση των κινήτρων στην αύξηση των θέσεων εργασίας και 

συμπέραναν ότι οι επιχειρήσεις υπερβάλλουν στον αριθμό νέων θέσεων εργασίας για 

να πάρουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το κράτος. Σε ορισμένες χώρες, τα 

επενδυτικά κίνητρα οδήγησαν σε επενδύσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων, 

αυξάνοντας τα κεφάλαια τους, χωρίς ωστόσο να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους 

(Cerqua and Pellegrini, 2014).
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2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η λειτουργία της οικονομίας της αγοράς μέσω του τέλειου ανταγωνισμού μπορεί να 

οδηγήσει στην επίλυση των βασικών οικονομικών προβλημάτων της κοινωνίας κατά 

τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Ωστόσο, εμπειρικά έχει αποδειχτεί ότι οι υποθέσεις 

στις οποίες στηρίζεται η μορφή αγοράς του τέλειου ανταγωνισμού δεν ισχύουν στην 

πραγματικότητα και έτσι η λειτουργία της οικονομίας της αγοράς οδηγεί σε 

αποτελέσματα μη κοινωνικώς αποδεκτά. Η ανταγωνιστική αγορά δε μπορεί από μόνη 

της να δώσει επιθυμητές κοινωνικές λύσεις στα βασικά οικονομικά προβλήματα της 

οικονομίας και αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η κρατική παρέμβαση στην 

οικονομική δραστηριότητα (Παπαδόπουλος, 1986).

Ο ρόλος του κράτους να παρεμβαίνει στην οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής μέσω 

κινήτρων για να αναπληρώνει τις αδυναμίες της αγοράς και να διορθώνει τις ατέλειες 

τις έχει γίνει πεδίο έντονων συζητήσεων. Από τη μια πλευρά, η κεϋνσιανή οικονομική 

πολιτική στηρίζεται στην ανάγκη ύπαρξης κρατικής παρέμβασης (state intervention) για 

την σταθεροποίηση των δυνάμεων της αγοράς και της μείωσης φαινομένων ανισοτήτων 

στο εισόδημα, εξαιτίας της ελεύθερης αγοράς. Ένας από τους στόχους της κρατικής 

παρέμβαση είναι να προωθήσει κάποιον παραγωγικό τομέα σε μια περιοχή που δεν έχει 

την κατάλληλη υποδομή να αναπτυχθεί. Ωστόσο, η νεοκλασική οικονομική πολιτική 

πρεσβεύει την ικανότητα της αγοράς να διορθώνει από μόνη της τυχόν διαστρεβλώσεις 

ή ανισότητες και απορρίπτει πολιτικές που στόχο έχουν την ενίσχυση της αγοράς (state 

aid policies). Η κρατική στήριξη σε επιχειρήσεις μπορεί να δημιουργήσει στρεβλώσεις 

στην ανταγωνιστικότητα των υπόλοιπων επιχειρήσεων του ίδιου τομέα (Getzner, 2007; 

Ginevicius et al., 2008).

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι απόψεις διίστανται ως προς την οικονομική 

προσέγγιση της μεθόδου επίλυσης των περιφερειακών ανισοτήτων. Από τα μέσα του 

‘30 έως τα μέσα του ‘70, υπήρχε κοινή αντίληψη για την αναγκαιότητα του κράτους να 

παρεμβαίνει μέσω της περιφερειακής πολιτικής με σκοπό την επίλυση των ανισοτήτων 

και την ανάπτυξη των περιφερειών. Ωστόσο, από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70, η 

κεϋνσιανή προσέγγιση εγκαταλείφθηκε λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων που είχαν 

οι περιφερειακές πολιτικές στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και της αδυναμίας να 

αποτρέψει τις οικονομικές κρίσεις που είχαν ξεσπάσει στο εσωτερικό τους. Έτσι, από 

τα τέλη της δεκαετίας του ‘70, υιοθετήθηκε η νεοκλασική προσέγγιση που βασιζόταν 

στην τοπική επιχειρηματικότητα και στους δικούς της μηχανισμούς (ενδογενής
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περιφερειακή ανάπτυξη). Από τα μέσα του ‘90 και μέχρι σήμερα, επικρατούσα θεωρία 

στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου είναι η κεϋνσιανή λόγω της ανικανότητας 

της προηγούμενης να προάγει την περιφερειακή ανάπτυξη (Karaalp, 2014).

Η κρατική παρέμβαση μέσω κινήτρων έχει ως στόχο την οικονομική ανάπτυξη των 

περιοχών με υψηλά ποσοστά ανεργίας και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Οι κυβερνήσεις των περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών επιδοτούν τις επενδύσεις (ως 

επιχειρηματικά σχέδια) και όχι τη μείωση του κόστους εργασίας ή τις νέες θέσεις 

εργασίας. Εξαίρεση στην Ευρώπη αποτελεί η Εαλλία, όπου η περιφερειακή) πολιτική 

κινήτρων εστιάζει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Dupont and Martin, 2006). 

Οι Fuest and Huber (1999) μελέτησαν την συμβολή των επενδυτικών κινήτρων και 

κατέληξαν ότι οι κυβερνήσεις προτιμούν, καθότι πιο αποτελεσματικό, να επιδοτούν 

επενδυτικά σχέδια παρά να επιδοτούν την εργασία (δηλαδή μείωση του κόστους 

εργασίας).

2.3 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Τις τελευταίες δεκαετίες, ολοένα και περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει πολιτικές 

ενίσχυσης και προώθησης των επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, τη βελτίωση 

της χωρικής κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη μείωση των 

ανισοτήτων. Αυτή η διάσταση της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής έχει 

αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων σε χώρες 

όπου παρατηρείται έντονη διακύμανση του επιπέδου ευμάρειας μεταξύ των 

περιφερειών. Τα κίνητρα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν είτε χρηματοδοτικά είτε 

φορολογικά και η αποτελεσματικότητά τους έχει αναλυθεί σε διάφορες μελέτες 

(Παπαδούλης κ.ά, 2003).

Ο θεσμός των επενδυτικών κινήτρων εμφανίζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης ως 

γενικευμένη πολιτική και συνήθως λειτουργεί υπό το καθεστώς άλλων πολιτικών, όπως 

η βιομηχανική) πολιτική. Ως εργαλείο της περιφερειακής πολιτικής των χωρών 

συναντάται σε χώρες οι οποίες ταλανίζονται από έντονα φαινόμενα ανισοτήτων στο 

εσωτερικό τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιταλία, όπου ο ανεπτυγμένος 

βορράς και ο λιγότερο ανεπτυγμένος νότος δημιουργούν έντονες διακυμάνσεις στην 

κατανομή του πλούτου. Αρκετοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με το φαινόμενο αυτό 

και το 1996 η ιταλική κυβέρνηση εφαρμόζει τον επενδυτικό νόμο L488. Ο νόμος 

επιδότησε την δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων στις λιγότερες ανεπτυγμένες
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περιοχές, προσδοκούσε στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την 

αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθησε την έρευνα και την καινοτομία. Ωστόσο, 

πολλές μελέτες έδειξαν τελικά τη μικρή συμβολή που είχε ο νόμος στην ανάπτυξη και 

την οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων, όπου μετά τα χρόνια της επιδότησης 

ακολουθούσε την ίδια πορεία με τις μη επιδοτούμενες επιχειρήσεις (Bronzini and De 

Blasio, 2006; De Castris and Pellegrini, 2012; Cerqua and Pellegrini, 2014).

Εκτός από την Ιταλία, άλλες χώρες της Ευρώπης εφάρμοσαν ή εφαρμόζουν πολιτικές 

κινήτρων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Η Αγγλία είναι μια χώρα που εφάρμοσε 

από την δεκαετία του ‘60 πολιτικές επενδυτικών κινήτρων που αφορούσαν σε 

επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις απασχόλησης (Armstrong and Taylor, 2000). Στην 

Ανατολική Εερμανία, μετά την πτώση του τείχους, επιδοτήθηκαν πολλές επιχειρήσεις 

(περίπου 8 δις. ευρώ), οι οποίες πήραν κυρίως τη μορφή χρηματοδότησης και σε 

λιγότερο βαθμό επιδότησης νέων θέσεων εργασίας (Fuest and Huber, 1999). Ωστόσο, η 

περιφερειακή πολιτική κίνητρων που άσκησε ήταν πετυχημένη (Schalk and Untiedt, 

2000). Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό της Σουηδίας, όπου η επενδυτική πολιτική στα 

τέλη του 20ού αιώνα επικεντρώθηκε στην επιδότηση των επιχειρήσεων με σκοπό την 

αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας των βιομηχανιών. Αποτέλεσμα της 

περιφερειακής πολιτικής ήταν να μην υπάρξει ικανοποιητικός βαθμός παραγωγικότητας 

το^ν επιδοτούμενων επιχειρήσεων, όπου μετά τον πρώτο χρόνο της επιδότησης αρχίζει 

να συρρικνώνεται, ακολουθώντας την πορεία των μη επιδοτούμενων επιχειρήσεων 

(Bergstrom, 2000). Στη γείτονα χώρα, η πολιτική κινήτρων που εφάρμοσε η Φινλανδία 

μετά το 2003 είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στις περιφερειακές ανισότητες. Οι Tokila et. 

al. (2008) εισάγουν την έννοια του “deadweight effect” το οποίο είναι μηδενικό στις 

περιπτώσεις που αν δεν υπήρχαν επιδοτήσεις, τα επενδυτικά σχέδια θα είχαν 

εγκαταλειφθεί. Ως αποτελέσματα των ερευνών, προκύπτει ότι τα επενδυτικά σχέδια 

στις απομακρυσμένες περιοχές (βόρεια και νότια Φινλανδία) θα είχαν εγκαταλειφθεί, 

λόγω των δυνάμεων της αγοράς σε σχέση με τα επενδυτικά σχέδια στο κέντρο της 

Φινλανδίας, επισηραίνοντας ουσιαστικά τη σημασία της επενδυτικής πολιτικής.

Η ύπαρξη παραδειγμάτων από κράτη που έχουν στο εσωτερικό τους περιφερειακές 

ανισότητες και εφαρμόζουν πολιτικές κινήτρων προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιοχές είναι γεγονός. Πέρα από τα ανωτέρω παραδείγματα, μπορεί να προστεθεί η 

περίπτωση της Αυστρίας. Λόγω της διοικητικής της διαίρεσης σε εννέα ομόσπονδα 

κρατίδια, εφαρμόζονται προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, δεσμεύοντας έτσι
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ένα μέρος του περιφερειακού ΑΕΠ σε κάθε κρατίδιο. Στόχος της πολιτικής είναι η 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών μέσω της εξεύρεσης συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων (Getzner, 2007).

Σημαντική ανισοκατανομή στο εισόδημα υπάρχει στην Τουρκία, όπου από την ίδρυσή 

της, οι περιφερειακές ανισότητες έχουν απασχολήσει αρκετούς οικονομολόγους. Στην 

προσπάθεια της για τη μείωση των ανισοτήτων, θέσπισε το 2004 τον νόμο 5084, που 

αφορούσε 49 επαρχίες και έδινε κίνητρα για επενδύσεις και απασχόληση στις εν λόγω 

περιοχές. Μελέτες έδειξαν ότι τα επενδυτικά κίνητρα είχαν θετική συμβολή στην 

απασχόληση και κατ’ επέκταση στην οικονομία των επιλεγμένων επαρχιών (Karaalp, 

2014).
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3. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΝΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2004

3.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατά το παρελθόν, η Ελλάδα προσπάθησε να ασκήσει περιφερειακή πολιτική μέσω 

των αναπτυξιακών νόμων με σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στο 

εσωτερικό της. Η παραγωγή ενός μεγάλου αριθμού νόμων, που παρείχαν οικονομικά 

και φορολογικά κίνητρα, αντικατοπτρίζει την ανάγκη του κράτους να δημιουργήσει 

ικανό επενδυτικό κλίμα για την προσέλκυση των επενδύσεων. Υπάρχουν δύο μεγάλες 

περίοδοι στις οποίες κατηγοριοποιούνται οι νόμοι και διευκολύνεται η περαιτέρω 

ανάλυση τους. Η πρώτη περίοδος από το 1950 έως το 1982 περιλαμβάνει τους πρώτους 

αναπτυξιακούς νόμους του κράτους, νομοθετήματα που αποτελούν προϊόντα της 

δικτατορίας και τους πρώτους νόμους της μεταπολίτευσης. Ακολουθεί η δεύτερη 

περίοδος από το 1982 έως σήμερα, όπου αφορά νεότερα νομοθετήματα τα οποία είχαν 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ο διαχωρισμός των αναπτυξιακών 

νόμων στις δύο μεγάλες κατηγορίες οφείλεται σε δύο γεγονότα που άλλαξαν την 

πολιτική του κράτους. Από τη μία η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα (Ε.Ο.Κ) άλλαξε ριζικά την έννοια των αναπτυξιακών νόμων και 

υιοθετήθηκε το κίνητρο των επιχορηγήσεων (grants) και επιπλέον, την ίδια περίοδο, η 

αλλαγή της κυβέρνησης επέφερε το νέο σύστημα επενδυτικών κινήτρων περιφερειακής 

ανάπτυξης (Λεμονιάς, 1991; Παπαϊωάννου, 2010).

Ο πρώτος νόμος που τέθηκε σε εφαρμογή ήταν το Ν.Δ. 2687/1953, ο οποίος 

χαρακτηρίστηκε υπό την ευρεία έννοια αναπτυξιακός και επεδίωκε την προσέλκυση 

των ξένων κεφαλαίων. Η συμβολή του υπήρξε σημαντική, καθώς έδινε στους επενδυτές 

τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία της επένδυσης από ενδεχόμενο 

απαλλοτριωτισμό, καθώς και τη δυνατότητα εξαγωγής των κερδών. Τα κίνητρα δεν 

περιλάμβαναν επιδοτήσεις και καθόριζαν κυρίως προνόμια και τον βαθμό προστασίας 

των ξένων κεφαλαίων (Λεμονιάς, 1991; Παπαδούλης κ.ά., 2003).

Ο επόμενος νόμος ήταν το Ν.Δ. 4171/61, το οποίο θέσπιζε διαφόρου είδους προνόμια 

και διευκολύνσεις για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων, οι οποίες θα 

συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση της παραγωγής, απασχόλησης και της εξαγωγής. Το 

συγκεκριμένο νομοθέτημα δημιούργησε τη βάση της βιομηχανικής υποδομής της
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χώρας και όλες σχεδόν οι βιομηχανίες έχουν ωφεληθεί των κινήτρων του (Παπαδούλης 

κ.ά., 2003).

Κατά την περίοδο της δικτατορίας, υπήρξε μια σειρά από νόμους που περιλάμβαναν 

αναπτυξιακά κίνητρα για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μέσω 

της δημιουργίας βιομηχανιών και επενδύσεων στον τουρισμό. Συγκεκριμένα, οι νόμοι 

που θεσπίστηκαν κατά σειρά ήταν οι 147/1967, 148/1967, 1078/1971, 1297/72, 

1312/1972, 1313/72, 1377/73, 1378/73 και 334/74. Το περιεχόμενο τους αφορούσε σε 

κίνητρα για επενδύσεις, φορολογικές εκπτώσεις, επιδότηση επιτοκίου και άλλες 

απαλλαγές. Για πρώτη φορά, ο νόμος 1078/71 εισήγαγε την κλιμάκωση των κινήτρων 

με περιφερειακή διάσταση και διαιρεί την χώρα σε τρεις περιοχές. Ωστόσο, 

αντικαταστάθηκε με τον 1312/1972 ο οποίος υπήρξε καινοτόμος εκείνη την περίοδο, 

λόγω της εισαγωγής του θεσμού των επιχορηγήσεων, ενώ ο 1377/73 επέβαλε την 

υποχρεωτική αρχική συμμετοχή του επενδυτή στις επενδυτικές δαπάνες. Παράλληλα, 

θεσπίστηκε ο 1313/72 που αφορούσε σε κίνητρα για επενδύσεις στον τουρισμό, ο 

οποίος αντικαταστάθηκε από τον 1378/73. (Λεμονιάς, 1991; Παπαδούλης κ.ά., 2003).

Στη μεταπολίτευση κάνει την εμφάνιση του ο Ν.289/1976, ο οποίος υπήρξε προϊόν της 

κατάστασης που είχε διαμορφωθεί στις παραμεθόριες περιοχές λόγω της τουρκικής 

εισβολής στην Κύπρο το 1974. Έτσι, παρείχε κίνητρα κυρίως στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στη Θράκη. Ο νόμος, πέραν από τους 

κλάδους της βιομηχανίας, μεταποίησης, τουρισμού, επεκτάθηκε στον πρωτογενή τομέα 

και παρείχε κίνητρα, όπως αφορολόγητες εκπτώσεις, επιδότηση επιτοκίου, και 

επιχορήγηση κόστους κατασκευής κτιρίων προς τις γεωργικές και κτηνοτροφικές 

επιχειρήσεις (Μιχαηλίδου, 1997; Παπαδούλης κ.ά., 2003; Παπαϊωάννου, 2010).

Στη συνέχεια, ψηφίστηκε ο νόμος 849/1978 που αποτελούσε τον πρόδρομο του 

μετέπειτα νόμου 1116/81. Είναι χαρακτηριστικό ότι βασίστηκε σε προκαταρτικές 

μελέτες και συνέβαλε στη δημιουργία ενός συστήματος κινήτρων με περιφερειακή 

διάρθρωση, χωρίζοντας τη χώρα σε πέντε περιοχές. Τα κίνητρα αφορούσαν κυρίως σε 

επενδύσεις στη βιομηχανία και στη μεταποίηση, αλλά και σε επενδύσεις προστασίας 

του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης έρευνας και βιομηχανικής έρευνας.

Ωστόσο, το 1981 όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ., οι αναπτυξιακοί νόμοι 

όφειλαν να εναρμονιστούν με τις κοινοτικές οδηγίες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα 

την κατάργηση των προηγούμενων και τη θέσπιση του Ν. 1116/81. Το νομοθέτημα
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αποτέλεσε το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα επενδυτικών κινήτρων περιφερειακής 

ανάπτυξης. Οι κυριότερες αλλαγές που επήλθαν ήταν η διαίρεση της χώρας σε τρεις 

περιοχές εφαρμογής των κινήτρων, η καθιέρωση του θεσμού των επιχορηγήσεων ως 

βασικό εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων, καθώς και η θέσπιση κινήτρων για τη 

μετεγκατάσταση των βιομηχανιών από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. 

Ωστόσο, ο νόμος, λίγους μήνες αργότερα, καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον 

Ν. 1262/1982 ο οποίος εφαρμόστηκε επιτυχώς για μια οκταετία (Παπαδούλης κ.ά., 

2003; Παπαϊωάννου, 2010).

3.2 ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1982-2004 

3.2.1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1262/1982

Η εμφάνιση του Ν. 1262/1982 συντελείται με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού της 

χώρας (άνοδος του ΠΑΣΟΚ) και το περιεχόμενο του συνάδει με την πολιτικές που 

θέλει να εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση. Η χώρα διαιρέθηκε σε τέσσερις ζώνες κινήτρων 

με σκοπό την υποδοχή νέων επενδυτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

χωροταξικές και κοινωνικοοικονομικές διαφοροποιήσεις. Στις διατάξεις του νόμου, 

υπήρχε η δυνατότητα υπαγωγής δραστηριοτήτων από τον πρωτογενή, δευτερογενή και 

τριτογενή τομέα, διευρύνοντας έτσι την έννοια της παραγωγικής επένδυσης και 

περιλαμβάνονταν κίνητρα, όπως επιχορηγήσεις, επιδότηση επιτοκίου και αφορολόγητες 

εκπτώσεις. Στις καινοτομίες του νόμου συγκαταλέγονται η συμμετοχή του Δημοσίου 

στο εταιρικό κεφάλαιο των μεγάλων επενδύσεων που επιχορηγούνταν, η άμεση 

καταβολή της ιδίας συμμετοχής σε ποσοστό 50% και της χρηματοδοτούσης τραπέζης 

σε ποσοστό 25% και η δημιουργία περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών, 

ενισχύοντας την έννοια της περιφερειακής αυτοδιοίκησης (Παπαϊωάννου, 2010).

Για την εποχή του ο νόμος θεωρήθηκε ως αρκετά καινοτόμος και ο ρόλος του ως 

καθοριστικός στην διευκόλυνση των επενδυτών να αντιμετωπίσουν το άμεσο πρόβλημα 

εξεύρεσης επενδυτικών κεφαλαίων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 1, ο 

Ν. 1262/82 εισέφερε σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη της μεταποίησης και την 

κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εγκεκριμένων επενδύσεων του Ν. 1262/82 (σε ευρώ)

Σύνολο
Αριθμός Επενδύσεων (Ν) 
Ύψος Επενδύσεων (I) 
Ύψος Επιχορηγήσεων

12.062
2.281.654.836

785.493.063
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Επιχορηγήσεις ως ποσοστό των επενδύσεων 34%
Νέες θέσεις (Ε) 92.799
Μέσο μέγεθος επένδυση ς (Ι/Ν) 189.161
Μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας (Ι/Ε) 24.587
Μέσος αριθμός νέων θέσεων εργασίας ανά επένδυση (Ε/Ν) 7.7

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Στα πλαίσια του Ν. 1262/82 χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 12 χιλιάδες επενδύσεις με 

συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 2,2 δις ευρώ και δημιουργήθηκαν 92 χιλιάδες θέσεις 

εργασίας. Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν κυρίως σε μικρές μονάδες, αφού το μέσο 

ύψος επένδυσης ήταν σχετικά χαμηλό (περίπου 180 χιλ. ευρώ) και ο μέσος αριθμός 

εργαζομένων ανά επένδυση δεν ξεπερνούσε τα επτά άτομα. Επίσης, όπως προκύπτει 

από την επενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας, η οποία δεν ξεπερνάει τα 24 χιλιάδες 

ευρώ, ένα μεγάλο μέρος των επενδυτικών σχεδίων αφορούσε σε επενδύσεις έντασης 

εργασίας, παρά έντασης τεχνολογίας.

Γενικά, ο συγκεκριμένος νόμος επιδότησε σχέδια χαμηλού επενδυτικού κεφαλαίου, 

γεγονός που οφείλεται στη δομή του παραγωγικού συστήματος της χώρας και στο 

γεγονός ότι η πλειοψηφία των επενδυτικών σχεδίων αφορούσε σε επενδύσεις εντάσεως 

εργασίας. Επιπλέον, το επιχειρηματικό κλίμα της εποχής δεν ευνοούσε τη μετακίνηση 

μεγάλων κεφαλαίων με σκοπό την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, λόγω της έλλειψης 

ρευστότητας και της ασάφειας ως προς τις επιδιώξεις των επενδυτών. Τέλος, 

παρατηρήθηκαν αδυναμίες στην υλοποίηση του Ν. 1262/82. Χαρακτηριστικά αφορούν 

στη μη άμεση παρακολούθηση των υλοποιούμενων σχεδίων, στους χαμηλούς ρυθμούς 

εκταμίευσης των πόρων και στην ανυπαρξία εκθέσεων βιωσιμότητας των σχεδίων 

(Παπαδούλης κ.ά., 2003).

3.2.2 ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 1892/1990 ΚΑΙ 2234/1994

Σε συνέχεια της εξέλιξης των αναπτυξιακών νόμων, το 1990 εφαρμόστηκε ο 

αναπτυξιακός νόμος 1892/1990 ο οποίος συμπληρώθηκε από τον 2234/1994 με σκοπό 

την εναρμόνιση της αναπτυξιακής νομοθεσίας της χώρας με τα κίνητρα που παρείχε η 

Ε.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας για την περίοδο 1994- 

1999. Το συγκεκριμένο αναπτυξιακό καθεστώς στόχευε σε μερική αναμόρφωση του 

προηγούμενου νόμου και εισήγαγε ορισμένες αλλαγές που ήταν κρίσιμες για το 

μέγεθος και τη βιωσιμότητα των επενδυτικών σχεδίων. Στις επιδιώξεις του θεσμικού 

πλαισίου περιλαμβάνονται η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων που εξασφαλίζουν 

μεγέθη επιχειρήσεων τέτοια, ώστε να εγγυώνται τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της υπό
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δημιουργία μολ'άδας, η προώθηση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην παραγωγική 

διαδικασία, η υποστήριξη του μακροχρόνιου σχεδιασμού των επιχειρήσεων και η 

στενότερη συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στον 

οικονομικό προγραμματισμό (Κόνσολας, 1997).

Συνοπτικά, αυξήθηκαν τα ελάχιστα όρια της ιδίας συμμετοχής, θεσπίστηκε το ελάχιστο 

όριο επένδυσης (180 χιλιάδες ευρώ για τις ατομικές), εφαρμόστηκαν συγκεκριμένα 

ποσοστά επιχορήγησης ανά περιοχή κινήτρων και υψηλότερα για ειδικές επενδύσεις 

και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, καθιερώθηκαν δύο περίοδοι ανά έτος για την 

υποβολή των επενδυτικών σχεδίων και θεσμοθετήθηκε ο έλεγχος της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της. Ωστόσο, μαζί 

με τον προηγούμενο είχαν μικρή αποτελεσματικότητα στο να κατευθύνουν τους πόρους 

προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Γενικά, το καθεστώς αυτό 

βελτίωσε τις επενδυτικές ισορροπίες, τόσο ως προς την ποιότητα και τη βιωσιμότητα 

των σχεδίων όσο και ως προς τα μεγέθη τους (Παπαδούλης κ.ά., 2003; Παπαϊωάννου, 

2010).

Στη συνέχεια παρατίθενται ο πίνακας με τα απολογιστικά στοιχεία σχετικά με τις 

εγκεκριμένες επενδύσεις στο συγκεκριμένο επενδυτικό καθεστώς. Παρατηρείται ότι 

στα πλαίσια των δύο αυτών νόμων και σε μια περίοδο που διαρκεί περίπου οκτώ χρόνια 

επιχορηγήθηκαν 4.891 επενδύσεις με συνολικό ύψος επένδυσης που ξεπερνά τα 3,7 δις 

ευρώ. Το συνολικό ύψος επιχορήγησης ξεπέρασε τα 1,4 δις ευρώ, ενώ το μέσο ποσοστό 

επιχορήγησης έφτασε στο υψηλό ποσοστό του 39% για λόγους που εξηγούνται στη 

συνέχεια. Το μέσο ύψος επένδυσης αυξάνεται σημαντικά και διαμορφώνεται στα 763 

χιλιάδες ευρώ, ενώ η μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση απασχόλησης 

τετραπλασιάζεται σε σχέση με την αντίστοιχη του Ν. 1262/82 και φτάνει στα 94 

χιλιάδες ευρώ περίπου. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι τα σχέδια είτε δημιουργίας νέων 

μονάδων είτε εκσυγχρονισμού υφιστάμενων αφορούσαν (σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο) περισσότερο σε επενδύσεις έντασης τεχνολογίας και κεφαλαίου παρά σε 

επενδύσεις έντασης εργασίας.

Επίσης, η ίδια συμμετοχή των επιχειρηματικών φορέων ενισχύεται σημαντικά, 

φτάνοντας το 42% περίπου, έναντι του 32% που έφτανε με τον Ν. 1262/82. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα αποτυπώνουν τη βελτιωμένη επενδυτική εικόνα, η οποία 

δημιουργήθηκε από τις έντονες προσπάθειες της δεκαετίας του ‘90 για βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αποκατάσταση βασικών κανόνων λειτουργίας
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της αγοράς. Τα επιχειρηματικά σχέδια αφορούσαν πλέον σε επενδύσεις εντάσεως 

τεχνολογίας και καινοτομίας, ενώ μεγάλη ήταν η προσέλευση επιχειρήσεων στους

παραδοσιακούς κλάδους παραγωγικής εξειδίκευσης. (Παπαδούλης κ.ά., 2003).

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εγκεκριμένων επενδύσεων του Ν. 1892/90 
Ν.2234/94 (σε ευρώ)

Σύνολο
Αριθμός Επενδύσεων (Ν) 4.891
Ύψος Επενδύσεων (I) 3.732.854.770
Επιχορηγήσεις 1.454.156.201
Επιχορηγήσεις ως ποσοστό των επενδύσεων 39%
Νέες θέσεις (Ε) 39.676
Μέσο μέγεθος επένδυσης (1/Ν) 763.209
Μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας (Ι/Ε) 94.083
Μέσος αριθμός νέων θέσεων εργασίας ανά επένδυση 
(Ε/Ν) ____________________________________

8.1

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Ο Ν.2234/94 συμπληρώνει και βελτιώνει τις διατάξεις του 1892/90. Επιπλέον, εισήγαγε 

και μία πολύ σημαντική ομάδα επενδυτικών εργαλείων που περιγράφεται σε δύο άρθρα 

του νόμου αυτού, το άρθρο 23α και το άρθρο 23β. Πιο αναλυτικά, το άρθρο 23α 

επιχορηγεί με υψηλότερα από τα ισχύοντα ποσοστά επενδύσεις, οι οποίες έχουν 

ολοκληρωμένη μορφή και είναι αποτυπωμένες σε Επιχειρηματικά Σχέδια (Business 

Plan), έχουν διάρκεια εφαρμογής από 2-5 χρόνια και μπορούν να υλοποιούνται μόνον 

από μεταποιητικές βιομηχανίες ή από επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού που 

λειτουργούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η βασική καινοτομία του εν λόγω άρθρου 

έγκειται στο γεγονός ότι επιχορηγεί «άυλες επενδύσεις», δηλαδή επενδύσεις όχι μόνον 

κλασσικές (μηχανήματα, κτίρια, μεταφορικά μέσα κ.λπ.), αλλά και επενδύσεις που 

έχουν σχέση με την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, προώθησης 

των πωλήσεων κ.ά. Έτσι, γίνεται προφανές ότι το άρθρο 23α επιδιώκει να δώσει τη 

δυνατότητα, στις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις 

να αποκτήσουν πρόσβαση και να ενισχύσουν με συγκεκριμένες επενδυτικές 

δραστηριότητες όχι μόνον τα πεδία που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία, αλλά 

και εκείνα που είτε προηγούνται είτε έπονται αυτής. Το ποσοστό της επιχορήγησης 

ανέρχεται σε 35%, ανεξαρτήτως ζώνης κινήτρων, στην οποία υλοποιείται η επένδυση 

(Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).

Στην ίδια φιλοσοφία με το άρθρο 23α κινείται και το άρθρο 23β όπου δικαίωμα 

συμμετοχής σ ’ αυτό είχαν επιχειρήσεις μεταποιητικές, καθώς και παροχής υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας. Στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, εντάσσονταν επενδύσεις που
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αφορούσαν στην απόκτηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, δαπάνες για την 

μετατροπή συμβατικών παραγωγικών μονάδων σε ευέλικτες, την εισαγωγή τεχνολογίας 

φιλικής προς το περιβάλλον, την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων και την εισαγωγή 

καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Ετσι, υπήρχε η δυνατότητα επιχορήγησης 

σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και ζώνης κινήτρων υλοποίησης, 

διαμορφώνοντας ένα θετικό περιβάλλον για την αύξηση της ευελιξίας τους, σε όλα τα 

πεδία της οικονομικής τους λειτουργίας. Το μέσο ποσοστό επιχορήγησης ανά επένδυση 

ανέρχεται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της τάξεως του 40% (Πετράκος και Ψυχάρης, 

2004).

Βάσει του περιεχομένου των δύο άρθρων, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το κλασσικό 

μοντέλο επιχορηγούμενων επενδύσεων αρχίζει να εκσυγχρονίζεται, να προσελκύει και 

άλλες πέραν των βασικών επενδύσεις και να θεωρεί ως βασικό πεδίο άσκησης της 

επενδυτικής δραστηριότητας όχι μόνον αυτό που ορίζεται από την παραγωγική 

διαδικασία, αλλά από το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούν οι 

επιχειρήσεις, προωθώντας έτσι την ευελιξία και την εξειδίκευση στο παραγωγικό 

μοντέλο της ελληνικής βιομηχανίας.

3.2.3 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2601/1998

Οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στα άμεσα 

οικονομικά κίνητρα και συγκεκριμένα στην επιχορήγηση των επενδυτικών σχεδίων. 

Ωστόσο, αυτού του είδους πολιτική ενέχει τον κίνδυνο της νόθευσης της 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων και τελικά της αλλοίωσης της 

ελεύθερης αγοράς, η οποία δεν είναι επιθυμητή από τα ανώτερα θεσμικά όργανα. Η 

παραδοχή αυτή και ενδεχομένως συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

περιορισμό των επιχορηγήσεων οδήγησε το ελληνικό κράτος να θεσπίσει ένα νέο 

αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος διαφοροποιεί ριζικά την φιλοσοφία των κινήτρων σε σχέση 

με αυτή των προηγούμενων νόμων. Μέσω του νέου νόμου, προωθείται η υγιής 

ανταγωνιστικότητα και η εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς στην οποία θα 

αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις της χώρας.

Η καινοτομία του Ν.2601/1998 ήταν να διαχωρίσει τους επιλέξιμους επενδυτές σε δύο 

ομάδες, τους νέους και τους παλαιούς ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας της 

επιχείρησής τους. Οι παρεχόμενες ενισχύσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, 

οι οποίες είναι: α) οι άμεσες οικονομικές επιχορηγήσεις, β) η επιδότηση του επιτοκίου
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των τόκων του επενδυτικού δανείου, γ) η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και δ) η 

φορολογική απαλλαγή. Οι κατηγορίες ενισχύσεων παρέχονταν εναλλακτικά σε δύο 

«πακέτα» κινήτρων, όπου το πρώτο περιλάμβανε τις κατηγορίες (α) και (β) και το 

δεύτερο τις κατηγορίες (γ) και (δ). Οι νέοι επενδυτές έχουν δικαίωμα πρόσβασης και 

στα δύο πακέτα, ενώ οι παλιοί μόνο στο δεύτερο. Με άλλα λόγια, οι παλαιοί φορείς που 

αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων, 

αποκλείονται άμεσα από το δικαίωμα της επιχορήγησης και διατηρούν αυτό των 

αφορολόγητων εκπτώσεων και της επιδότησης του επιτοκίου των τόκων του 

επενδυτικού δανείου. Αυτή η αλλαγή ανατρέπει την προηγούμενη πολιτική κινήτρων 

που βασίστηκε κυρίως στην επιχορήγηση και καθιστά σαφές ότι η ενίσχυση μέσω 

φορολογικών κινήτρων προστατεύει τη λειτουργία της αγοράς και επιβραβεύει την 

αυτοδύναμη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό.

Αν και το νέο νομοθέτημα αποτρέπει τη δυνατότητα επιχορήγησης σε επιχειρήσεις άνω 

των πέντε ετών, ωστόσο δίνει κίνητρα σε περιπτώσεις συνεργειών και επιχειρηματικών 

δικτυώσεων, ωθώντας τις Μ.Μ.Ε. σε σχήματα που ενισχύουν την οικονομική οντότητά 

τους. Επιπλέον, ο περιορισμός που επιβάλλει ο νόμος για το κίνητρο της επιχορήγησης 

σε παλαιούς φορείς δεν ισχύει όταν οι επενδύσεις αφορούν στα πολυετή (2-5 έτη) 

επιχειρηματικά σχέδια, ενώ διασφαλίζει τη δημόσια δαπάνη με την καθιέρωση της 

ενιαίας ελάχιστης τιμής ιδίας συμμετοχής στο 40% της επένδυσης (Παπαδούλης κ.ά., 

2003).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εγκεκριμένων 

επενδύσεων του Ν .2601/98.

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εγκεκριμένων επενδύσεων του Ν.2601/98 (σε ευρώ)

Σύνολο
Αριθμός Επενδύσεων (Ν) 2.319
Ύψος Επενδύσεων (I) 2.556.984.522
Επιχορηγήσεις 847.614.123
Επιχορηγήσεις ως ποσοστό των επενδύσεων 33%
Νέες θέσεις (Ε) 19.239
Μέσο μέγεθος επένδυσης (Ι/Ν) 1.102.624
Μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας (ΕΕ) 132.906
Μέσος αριθμός νέων θέσεων εργασίας ανά επένδυση 
(Ε/Ν)

8,3

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία
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Σύμφωνα με τον πίνακα 3, ο αναπτυξιακός νόμος 2601/98, στα 6 χρόνια λειτουργίας 

του προσέλκυσε 2.319 επενδυτικά σχέδια ύψους 2.5 δις ευρώ, τα οποία δημιούργησαν 

19.239 νέες θέσεις εργασίας. Σε σχέση με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, οι 

επιχορηγήσεις ως ποσοστό των επενδύσεων μειώθηκε από 39% σε 33%, το οποίο ως 

ποσοστό είναι ακόμη υψηλό σε σχέση με τις επιδιώξεις του νέου νόμου να αποκλείσει 

τους παλαιούς φορείς από το κίνητρο της επιχορήγησης και να δοθεί μεγαλύτερο βάρος 

στο κίνητρο της φοροαπαλλαγής. Το μέσο μέγεθος επένδυσης και η μέση επενδυτική 

δαπάνη ανά θέση εργασίας αυξήθηκαν από 763.209 ευρώ σε 1.102.624 ευρώ και 

94.083 ευρώ σε 132.906 ευρώ αντίστοιχα, το οποίο δείχνει το αυξημένο μέγεθος των 

επενδυτικών σχεδίων που προσελκύει ο νέος νόμος.
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4 . Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 

2004-2014

Στο παρόν κεφάλαιο, θα εξεταστεί διεξοδικά η επενδυτική πολιτική που ακολούθησε το 

κράτος την τελευταία δεκαετία, το είδος των επενδύσεων που ενίσχυσε και η συμβολή 

που είχε στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η χρονική περίοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για τη νεότερη ιστορία της Ελλάδος, καθώς υπήρχαν έντονες διακυμάνσεις στην 

οικονομία και στο επίπεδο μισθών. Μετά το 2004 υπήρξε ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας, αλλά από το 2008 η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση επηρέασε σε 

μεγάλο βαθμό την οικονομία της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων αύξησε ραγδαία τον τουρισμό 

και την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, συνοδεύτηκε με έργα υποδομής και 

εγκαταστάσεων, κυρίως στην Αττική, τα οποία υλοποιήθηκαν μέσω του υπέρμετρου 

δανεισμού και είχαν θετική (προσωρινά) συμβολή στην οικονομία και στο βιοτικό 

επίπεδο των Ελλήνων. Εί μεταολυμπιακή περίοδος σημαδεύτηκε από σταδιακή πτώση 

του τουρισμού, μη αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και σταθεροποίηση της 

οικονομίας. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008, τα αύξοντα πρωτογενή 

ελλείμματα, καθώς και η διόγκωση του δημόσιου χρέους, όπου πλέον ήταν μη βιώσιμο, 

αποτέλεσαν εφαλτήριο για το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Τον Μάιο του 2010, η 

Ελλάδα μπήκε στο μηχανισμό στήριξης, ζητώντας 110 δις ευρώ, υπό την εποπτεία μιας 

ομάδας εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα 

δημοσιονομικής προσαρμογής (Τουρτούρη, 2014). Η χώρα χάνει την 

ανταγωνιστικότητά της στο διεθνές περιβάλλον και η οικονομία της συρρικνώνεται 

συνεχώς. Εν έτει 2014, η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, εκδίδει 

5ετή ομόλογα και η ζήτηση ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό την προσφορά, αποκτώντας ξανά 

την εμπιστοσύνη των ξένων επιχειρηματικών ομίλων και τραπεζών (Αγγέλης, 2014). 

Μέσα σε αυτή την δεκαετία, το κράτος θεσπίζει τρεις νόμους για την προσέλκυση των 

ιδιωτικών επενδύσεων μέσω κινήτρων, υπό διαφορετικό οικονομικό και επενδυτικό 

κλίμα. Συγκεκριμένα είναι οι νόμοι 3299/04, 3908/11 και 4146/131.

1 Η παρούσα διπλωματική εργασία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013, ενώ ο νέος αναπτυξιακός νόμος 
4146/13 θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Σκοπός της είναι η εξέταση και η αξιολόγηση της 
επενδυτικής πολιτικής που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια μέσω των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάχθηκαν και υλοποιήθηκαν κυρίως μέσω των αναπτυξιακών νόμων 3299/04 και 3908/11. Ο 4146/13
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4.1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04

4.1.1 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 3299/04

Τον Δεκέμβριο του 2004, θεσπίζεται ο αναπτυξιακός νόμος υπ’ αριθμό 3299 με τίτλο 

«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή 

Σύγκλιση» ο οποίος συμπληρώνεται με το Προεδρικό Διάταγμα 35 «Έλεγχος 

επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (Α' 261) και ν.3908/2011 (Α 

83) από Πιστοποιημένους Φορείς». Κατά την πορεία εφαρμογής του, έχει τροποποιηθεί 

από μια σειρά νόμων που είναι οι εξής:

• Ν.3468/2006, Άρθρο 25, σχετικά με τις ΑΠΕ και τις δαπάνες σύνδεσης με 

το Δίκτυο

• Ν.3470/2006, Αρθρο 25, για το περιεχόμενο ενισχυόμενων δαπανών

• Ν.3522/2006, Άρθρο 37, το οποίο τροποποιεί το καθεστώς περιφερειακών 

ενισχύσεων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες Εραμμές και 

Κανονισμούς

• Ν. 3631/2008, Άρθρο 7

• Ν. 3752/2009, Αρθρα 3 και 4, περί ένταξης νέων δραστηριοτήτων, αύξησης 

φορολογικών κινήτρων και διαφοροποίησης κινήτρων μεγάλων επενδυτικών 

σχεδίων

• Ν. 3816/2010, Άρθρο 10, περί αναστολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων 

την 29/1/2010

• Ν. 3840/2010, Άρθρο 13, περί παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης 

επενδυτικών σχεδίων και τροποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης

• Ν. 4013/2011, Άρθρο 18, § 5 και 6, περί παράτασης προθεσμίας 

ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων και κόστους ολοκλήρωσης

• Ν. 4072/2012, Άρθρο 241, περί ρυθμίσεων θεμάτων για τις ιδιωτικές 

επενδύσεις και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων 

έως 31/12/2013 (Εενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, 2014).

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, 

η αύξηση των θέσεων εργασίας, η επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης, η προώθηση 

της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και η προστασία του

δεν έχει προσελκύσει ακόμα επενδυτικά σχέδια στις διατάξεις του και άρα οποιαδήποτε τροποποίηση που 
προτείνει δεν δύναται να αξιολογηθεί ακόμα.
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περιβάλλοντος. Στις διατάξεις του νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια για κάθε τομέα 

οικονομικής δραστηριότητας και κατανέμονται σε πέντε κατηγορίες προκειμένου να 

οριστούν οι παρεχόμενες ενισχύσεις (βλέπε άρθρο 3 του Ν.3299/04 και τις 

τροποποιήσεις τους). Ωστόσο, υπάρχουν επενδυτικά σχέδια που δεν υπάγονται όπως:

• Επενδυτικά σχέδια στους κλάδους της χαλυβουργίας, συνθετικών ινών, 

ναυπηγίας και ναυπηγοεπισκευαστικό

• Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των 

θυγατρικών εταιριών τους στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 49%. 

Επίσης, επενδυτικά σχέδια που συμμετέχει το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α α' 

και β’ βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο από 49%

• Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού 

δικαίου ή της κοινοπραξίας

• Επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Β’ ή Τ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

• Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό 

του δημοσίου από ιδιώτη βάσει σχετικής συμβάσεως εκτελέσεως έργου, 

παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών

• Φορείς επενδυτικών σχεδίων για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης 

ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι 

ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά 

(ΦΕΚ 261/Α723.12.2004 και ΦΕΚ A7276/22.12.2006).

Το περιεχόμενο τους θα πρέπει να αφορά μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

• Δημιουργία νέας μονάδας

• Επέκταση υπάρχουσας μονάδας

• Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα

• Θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας 

(ΦΕΚ Α7276/22.12.2006)

Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, παρέχονται διάφορα είδη ενισχύσεων, 

διαρθρωμένα σε 3 ομάδες και είναι οι ακόλουθες:

• Ομάδα 1η: Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος ενισχυόμενης δαπάνης του 

επενδυτικού σχεδίου ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την 

κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων για την απόκτηση καινούργιου 

μηχανολογικού και λοιπού μηχανισμού,
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• Ομάδα 2η: Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την 

καταβολή φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμομένων κερδών από το σύνολο 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την 

πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με τον σχηματισμό ισόποσου 

αφορολόγητου αποθεματικού,

• Ομάδα 3η: Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για μια 

διετία, και τμήμα του μισθολογικού κόστους των δη μιουργούμενων θέσεων 

απασχόλησης εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου (ΦΕΚ. 261/Α723.12.04 και ΦΕΚ Α7276/22.12.2006).

Τα ανωτέρω κίνητρα εφαρμόζονται ανάλογα με την περιοχή και την κατηγορία 

επένδυσης. Ο νόμος διαιρεί την χώρα σε τρεις περιοχές οι οποίες είναι:

• Περιοχή Α': Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των 

Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των 

Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β

• Περιοχή Β’: Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(Καρδίτσας, Αάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νομούς της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκάνησου), τους Νομούς της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νομούς 

της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Αασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), τους 

Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, 

Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας), τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

(Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), καθώς και τους Νομούς της 

Περιφέρειας Στερεός Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, 

Ευρυτανίας).

• Περιοχή Τ': Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους 

Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), 

τους Νομούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), τους 

Νομούς της Περιφέρειας Πελοπόννησου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, 

Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδος (Αχάΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω διαίρεση της χώρας προήλθε από αντικατάσταση 

του άρθρου 2, παρ.1 του Ν.3299/04 με το άρθρο 37. παρ. 2 του Ν.3522/06, με σκοπό 

την εναρμόνιση του αναπτυξιακού νόμου στις κοινοτικές οδηγίες.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να αφορούν σε πάγια στοιχεία, ενσώματα και άυλα, 

ενώ οι λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται (βλέπε παρ.5 αρ.3 Ν.3299/04). Το 

ποσοστό ενίσχυσης των άυλων πάγιων στοιχείων δεν υπερβαίνει για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ακολούθως διαμορφώνονται οι παρεχόμενες ενισχύσεις ανά περιοχή και ανά κατηγορία 

επένδυσης.

Α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους 

της δημιουργούμενης απασχόλησης:

Κατηγορία
Επένδυσης

Περιοχή Α’ Περιοχή Β’ Περιοχή Γ

Κατηγορίες 1.2 15% 25% 35%

Κατηγορίες 3,4,5 20% 30% 40%

Ή εναλλακτικά 

Β) Φορολογική απαλλαγή

Κατηγορία

Επένδυσης

Περιοχή Α’ Περιοχή Β’ Περιοχή Γ’

Κατηγορίες Ε2 50% 100% 100%

Κατηγορίες 3,4,5 60% 100% 100%

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο 

επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος 

των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Στις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται για 

κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι 

το ενισχυόμενο κόστος των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. Οι
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παρεχόμενες ενισχύσεις δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη ΕΙεριφερειακών Ενισχύσεων.

Εια επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ το 

ανώτατο χορηγούμενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

ί. για το τμήμα μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100% 

του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης, 

ϋ. για το τμήμα που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ έως 

εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση 

ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης

Hi. για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ 

παρέχεται το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής 

ενίσχυσης (ΦΕΚ 261/Α723.12.2004 και ΦΕΚ Α7276/22.12.2006).

Στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία 

υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος κατά περίπτωση ως κατωτέρω:

• Εια μεγάλες επιχειρήσεις, πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ.

• Εια μεσαίες επιχειρήσεις, διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ.

• Για μικρές επιχειρήσεις, εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ.

• Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ.

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο 

καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 

φορολογικής απαλλαγής ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 

δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών και πρέπει να 

καλύπτεται από χρηματοδοτική συμβολή του φορέα της επένδυσης που συνίσταται σε 

ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν συνοδεύεται από 

καμία κρατική ενίσχυση (ΦΕΚ 261/Α723.12.2004).

Γενικά, η φιλοσοφία του νόμου είναι να εισάγει μια σειρά από νέες επιλέξιμες 

δραστηριότητες σε όλους τους τομείς και με αυτή την έννοια προσαρμόζεται στις νέες 

τάσεις, ανάγκες ή δυνατότητες της οικονομίας. Στον πρωτογενή τομέα ενισχύει την 

καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων από συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, την 

συσκευασία ή συντήρηση γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας 

και ιχθυοτροφίας, τα θερμοκήπια, τη βιολογική γεωργία, και την κτηνοτροφία και 

αλιεία σύγχρονης τεχνολογίας. Στον δευτερογενή τομέα, πέρα από τη μεταποίηση
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ενισχύει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα και τα 

βιοκαύσιμα). Στον τομέα του τουρισμού, εκτός από τα ξενοδοχεία, ενισχύει τις 

κατασκηνώσεις και τα κέντρα τουρισμού υγείας, αθλητικού τουρισμού, 

θαλασσοθεραπείας, γηπέδων γκολφ, ιαματικών πηγών, χιονοδρομικών και 

συνεδριακών κέντρων και τις μαρίνες. Στον τομέα των Υπηρεσιών ενισχύει τα 

εμπορευματικά κέντρα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τα ευρυζωνικά δίκτυα και τους 

χώρους στάθμευσης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες ο νόμος διατηρεί τις καινοτομίες των προηγούμενων νόμων και 

πέραν από τις δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών 

εγκαταστάσεων, την αγορά γηπέδων (έως 10% της επένδυσης για μικρές επιχειρήσεις), 

ή την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων συγχρόνων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού, περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων 

σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, δαπάνες 

μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, δαπάνες μελετών 

καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της 

ποιότητας και δαπάνες για τις αμοιβές συμβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου (με περιορισμούς & σε ποσοστό έως 8% του επενδυτικού σχεδίου).

4.1.2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΤΟΥ Ν.3299/04

4.1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ν.3299/04

Ο Ν.3299/04 ήταν σε ισχύ για 6 χρόνια έως τον Ιανουάριο του 2010, οπότε και διεκόπη 

η λειτουργία του. Συνολικά, έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του περίπου 3.600 

επενδυτικά έργα συνολικού π/υ 15,5 δις και συνολικής επιχορήγησης 6.1 δις (Πίνακας 

4). Το μέσο ποσοστό επιχορήγησης πλησιάζει το 40%, ενώ εκτιμάται ότι με την 

ολοκλήρωση των επενδύσεων θα έχουν δημιουργηθεί συνολικά πάνω από 31 χιλιάδες 

θέσεις εργασίας. Το μέσο μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίνονται αυτή την 

περίοδο είναι σημαντικά υψηλότερα από την προηγούμενη (σχεδόν τετραπλάσια) και 

φτάνουν τα 4,2 εκ ευρώ. Ταυτόχρονα, η μέση δαπάνη για τη δημιουργία μιας θέσης 

εργασίας εξακοντίζεται στο μισό περίπου εκ ευρώ (από 132 χιλιάδες στην προηγούμενη
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περίοδο), ενώ το μέσο μέγεθος (νέας) απασχόλησης ανά επενδυτικό σχέδιο αυξάνεται 

ελαφρά στις 8,6 θέσεις πλήρους απασχόλησης2.

Αν και η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του Ν .3299/04 σταμάτησε στις 

31.1.2010, ο νόμος αυτός θα βρίσκεται σε ισχύ για αρκετά χρόνια για τα επενδυτικά 

σχέδια που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στην περίοδο μετά το κλείσιμο του.

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εγκεκριμένων επενδύσεων του Ν.3299/04 κατά την 
υπαγωγή(σε ευρώ)

Σύνολο

Αριθμός Επενδύσεων (Ν) 3.617
Ύψος Επενδύσεων (1) 15.543.501.896
Επιχορηγήσεις 6.130.885.182
Επιχορηγήσεις ως ποσοστό των επενδύσεων 39.4
Νέες θέσεις (Ε) 31,109
Μέσο μέγεθος επένδυσης (Ι/Ν) 4,297,346
Μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας (Ι/Ε) 499,646
Μέσος αριθμός νέων θέσεων εργασίας ανά επένδυση 8.6
(Ε/Ν)__________________________________________________________
Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Όπως δείχνει ο Πίνακας 5, μέχρι το τέλος του 2013 έχουν υλοποιηθεί περίπου 

1.300 έργα (36% επί του συνόλου των ενταγμένων), συνολικού π/υ 5,3 εκ ευρώ (34% 

επί του συνολικού π/υ των ενταγμένων) και έχουν δοθεί επιχορηγήσεις ύψους 2,1 δις. 

Το γεγονός ότι δέκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος και τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη 

του νόμου έχει υλοποιηθεί περίπου το 1/3 των επενδύσεων είναι σημαντικό δεδομένο 

το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί. Εφόσον ο χρόνος υλοποίησης μιας επένδυσης είναι 

τόσο αργός, είναι προφανές ότι η επίδρασή της στην ανάπτυξη και στην απασχόληση 

είναι περιορισμένη ή τουλάχιστον δεν είναι ορατή στη χρονική στιγμή στην οποία 

αναμένεται. Αν και η οικονομική κρίση η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή το 2011 και το 

2012 είναι πιθανό να ανέστειλε ή να επιβράδυνε μια σειρά από επενδυτικές 

προσπάθειες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων στην 

υλοποίηση των επενδύσεων οφείλεται στην γραφειοκρατική αδειοδοτική διαδικασία.

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ολοκληρωμένων επενδύσεοιν του Ν.3299/04 κατά 
την υπαγωγή (σε ευρώ)

_________________________________________________ Σύνολο_____
Αριθμός Επενδύσεων (Ν) 1,327
Ύψος Επενδύσεων (I) 5,309,023,728
Επιχορηγήσεις 2,192,218,086

2 Τα στοιχεία αφορούν από την έναρξη ισχύος του Ν.3299/04 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013. Πηγή 
των στοιχείων είναι η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.
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Επιχορηγήσεις ως ποσοστό των επενδύσεων 41.3
Μέσο μέγεθος επένδυσης (Ι/Ν)__________________________ 4,000,771
Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Το Διάγραμμα 1 δείχνει την εξέλιξη των συνολικών επενδύσεων οι οποίες έχουν 

υπαχθεί στο Ν.3299/04, των ανειλημμένων υποχρεώσεων του κράτους για επιχορήγηση 

αυτών των επενδύσεων, καθώς και των ολοκληρώσεων. Φαίνεται ότι εκκρεμεί η 

ολοκλήρωση επενδύσεων περίπου 10 δις, πολλές από τις οποίες είναι πιθανό να 

βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Επίσης, φαίνεται ότι στην υποθετική 

περίπτωση όπου όλα τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια τελικά ολοκληρωθούν στα 

επόμενα 2-4 χρόνια (στην περίοδο 2014-2017), το κράτος θα πρέπει να καταβάλει το 

υπόλοιπο της επιχορήγησης, η οποία ανέρχεται σε 3-4 δις ευρώ. Αυτό υποδηλώνει κάτι 

το οποίο ισχύει σε όλους τους αναπτυξιακούς νόμους και κάνει τον χρονικό 

προγραμματισμό στο ΠΔΕ απαραίτητο: η ένταξη μιας επένδυσης τη χρονική στιγμή t 

στις διατάξεις κάποιου νόμου δημιουργεί υποχρεώσεις στο ελληνικό δημόσιο για μια 

περίοδο {ΐ, t+N}, όπου Ν μπορεί να ξεπερνά τα 3-4 χρόνια. Φυσικά είναι ένα ερώτημα 

το πώς και πού θα βρεθούν αυτοί οι πόροι στην περίοδο 2014-2017, όταν το εθνικό 

σκέλος του ΠΔΕ3 που προβλέπεται στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου 

Οικονομικών δεν φτάνει σε αυτό το ύψος.

Διάγραμμα 1: Σωρευτική Εξέλιξη Επενδύσεων του Ν.3299/04

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

— ±—  Συνολικές Επενδύσεις κατά την Υπαγωγή

... ♦—  Συνολικές Ενισχύσεις κατά την Υπαγωγή

~ ± ~  Συνολικές Επενδύσεις κατά την Ολοκλήρωση 

— ■ Συνολικές Ενισχύσεις κατά την Ολοκλήρωση

3 Το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ καλύπτει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των Υπουργείων και των Περιφερειών που 
δεν εντάσσονται στα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της ΕΕ. Το Εθνικό ΠΔΕ περιορίστηκε λόγω των 
Προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής από 2,21 δις το 2010 σε 0,78 δις το 2013. Η πρόβλεψη για το 2014 
είναι 0,7 δις.
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Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία 

Διάγραμμα 2: Διαχρονική Εξέλιξη των Επενδύσεων του Ν.3299/04

4.500 €

♦—  Συνολικές Ενισχύσεις κατά την Υπαγωγή 

— Μ - ·  Συνολικές Επενδύσεις κατά την Ολοκλήρωση 

- - ♦ --Συνολικές Ενισχύσεις κατά την Ολοκλήρωση

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία 

Βάσει των διαγραμμάτων 1 και 2, παρατηρείται ότι:

• Η αξία των επενδυτικών σχεδίων που υπάχθηκαν στις διατάξεις του νόμου 

έφτασαν περίπου τα 16 δις ευρώ σε 8 χρόνια από τη θέσπισή του.

• Οι ενισχύσεις που εγκρίθηκαν ως επενδυτικά κίνητρα για την υλοποίηση των 

επενδυτικών σχεδίων ξεπέρασαν τα 6 δις ευρώ.

• Υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ των υπαχθέντων και ολοκληρωμένων 

επενδυτικών σχεδίων, η οποία αντανακλά σε κάποιο βαθμό την 

αποτελεσματικότητα του επενδυτικού νόμου.

• Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013, υλοποιήθηκαν επενδυτικά σχέδια αξίας κάτω 

από 5,3 δις ευρώ και δόθηκαν ενισχύσεις κοντά στα 2,2 δις ( καλύπτοντας το 

41,5% της επενδυτικής δαπάνης).

• Από το 2011, παρατηρείται μείωση των υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων λόγω 

της θέσπισης νέου επενδυτικού νόμου (Ν.3908/11).
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4.1.2.2 Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3299/04

Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει την κλαδική σύνθεση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 

ενταχθεί στον Ν.3299/04, δίνοντας πληροφορίες για κάθε μεγάλη κατηγορία 

επενδύσεων οι οποίες αφορούν στο ύψος και τον αριθμό των επενδύσεων, τις θέσεις 

εργασίας που θα δημιουργηθούν όταν ολοκληρωθούν, το μέσο μέγεθος επενδύσεων και 

το μέσο χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Πίνακας 6: Η Κλαδική Σύνθεση των Επενδύσεων του Ν.3299/04 (σε ευρώ)

Κλάδος
Επένδυσης Ύψος Επένδυσης Αριθμός Νέες Θέσεις 

Επενδύσεων Εργασίας

Μέσο Μέσος
Μέγεθος Χρόνος

Επενδύσεων
Γ εωργία και 
Κτηνοτροφία 178.225.947 1,1 32

Αλιεία 1.952.398 0,0 1

Ορυχεία και 
Λατομεία 45.673.485 0,3 14

Μεταποιητικές
Βιομηχανίες 2.024.900.335 13,0 294

Ενέργεια 4.687.647.198 30,2 1952

Χονδρικό και
Λιανικό
Εμπόριο

48.614.365 0,3 12

Ξενοδοχεία 
και Εστιατόρια 6.555.665.399 42,2 766

Μεταφορές,
Αποθήκευση 1.466.648.281 9,4 489
και
Επικοινωνίες

Διαχείριση
Ακίνητης
Περιουσίας

80.716.768 0,5 18

Υγεία και
Κοινωνική
Μέριμνα

308.410.203 2,0 28

Άλλες
Υπηρεσίες 145.047.517 0,9 11

0,9 342 U 5.569.561 904

0,0 0 0,0 1.952.398 1.432

0,4 71 0,2 3.262.392 1.680

8,1 5767 18,5 6.887.416 1.196

54,0 698 2,2 2.401.459 1.001

0,3 213 0,7 4.051.197 1.422

21,2 17831 57,3 8.558.310 1.212

13,5 3407 11,0 2.999.281 1.309

0,5 626 2,0 4.484.265 1.251

0,8 1480 4,8 11.014.650 936

0,3 674 2,2 13.186.138 1.490

Σύνολο 15.543.501.896 100 3617 100 31109 100 4.297.346 1.257
Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Βάσει του Πίνακα 6, παρατηρείται ότι από το συνολικό ύψος των επενδύσεων, μόνο το 

13% αφορά στη βιομηχανία. Οι υπόλοιπες αφορούν κυρίως στον τουρισμό (42%), την 

ενέργεια (30%), και τους αποθηκευτικούς χώρους (9%). Εάν κανείς λάβει υπόψη την
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κατανομή του αριθμού των επενδύσεων, τότε η ενέργεια κυριαρχεί πλήρως με το 54 ̂  

των ενταγμένων στο νόμο επενδύσεων. Ακολουθούν ο τουρισμός με το 21% των 

επενδύσεων και τα logistics με 13%. Η μεταποίηση αφορά μόνο στο 8% των συνολικών 

επενδύσεων, οι οποίες, όμως, δημιουργούν το 18% των συνολικών θέσεων εργασίας, 

ενώ η ενέργεια δημιουργεί μόνο το 2% των θέσεων εργασίας, καθώς στη μεγάλη 

πλειοψηφία τους, οι επενδύσεις στην ενέργεια αφορούν είτε σε φωτοβολταϊκά πάρκα 

είτε σε αιολικά πάρκα. Παρά τη σημασία της μεταποίησης, ο σημαντικότερος τομέας 

στη δημιουργία θέσεων εργασίας φαίνεται ότι είναι ο τουρισμός με το 57% των 

συνολικών θέσεων.

Σημαντικό στοιχείο του πίνακα είναι το μέσο μέγεθος των επενδύσεων κατά κλάδο 

δραστηριότητας. Παρατηρείται ότι οι επενδύσεις του Ν.3299/04 έχουν ένα μέσο 

μέγεθος της τάξης των 4,3 εκ. ευρώ και σχετικά μικρά μεγέθη επενδύσεων στον 

πρωτογενή τομέα, την εξόρυξη, την ενέργεια και το εμπόριο. Αντίθετα, τα μέσα μεγέθη 

επενδύσεων στη μεταποίηση (6,8 εκ ευρώ) στον τουρισμό (8,5 εκ ευρώ) και στα κέντρα 

αποκατάστασης και αποθεραπείας (11 εκ ευρώ) είναι αρκετά υψηλά, υποδηλώνοντας 

συνήθως επενδύσεις σημαντικής κλίμακας, ενσωματωμένης τεχνολογίας ή υψηλότερης 

ποιότητας (στον τομέα του τουρισμού)4.

Η τελευταία στήλη του πίνακα δηλώνει το μέσο χρόνο υλοποίησης μιας επένδυσης ανά 

τομέα δραστηριότητας και αφορά όχι στο σύνολο των επενδύσεων οι οποίες έχουν 

υπαχθεί, αλλά σε αυτές οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Ο χρόνος υλοποίησης εκτιμάται 

ως το διάστημα που μεσολαβεί από την υπαγωγή μιας επένδυσης στις διατάξεις του 

νόμου έως τη στιγμή της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στην πράξη ο χρόνος 

είναι αρκετά μεγαλύτερος, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη το διάστημα που μεσολαβεί από 

την υποβολή της αίτησης για ένταξη έως και την απόφαση ένταξης, το οποίο συνήθως 

είναι 6-8 μήνες και πολλές φορές ξεπερνά τον ένα χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, το μέσο 

διάστημα ολοκλήρωσης των επενδύσεων του Ν.3299/04 φτάνει τις 1.257 μέρες ή τα 3,5 

περίπου χρόνια. Ενδεικτικά, ο χρόνος είναι χειρότερος για την εξόρυξη (4,5 χρόνια) και 

λίγο καλύτερος στην βιομηχανία (3,2 χρόνια), τον τουρισμό (3,2 χρόνια) και την 

ενέργεια (2,7 χρόνια).

Συνολικά, τα στοιχεία του Πίνακα 6 υποδηλώνουν ότι οι επενδύσεις οι οποίες έχουν 

υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04 έχουν μια κλαδική σύνθεση η οποία δεν

4 Το υψηλό μέσο μέγεθος των άλλων υπηρεσιών (13,1 εκ ευρώ) οφείλεται σε ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο (το 
αυτοκινητοδρόμιο Πατρών) με π/υ 94 εκ ευρώ.
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ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες μιας οικονομίας που προσπαθεί να αντιμετωπίσει 

την οικονομική κρίση και την τεράστια ανεργία. Οι μισές επενδύσεις αφορούν στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν ελάχιστα στην απασχόληση, ενώ ο 

τομέας της μεταποίησης είναι περιορισμένος. Από την άλλη πλευρά, το ισχυρό 

συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, ο τουρισμός, συμμετέχει δυναμικά στον νόμο και 

συμβάλλει στη δημιουργία των περισσότερων θέσεων εργασίας με σχετικά μεγάλου 

μεγέθους επενδύσεις, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η μικρή, αλλά δυναμική από άποψη 

μέσων μεγεθών, συμμετοχή του τομέα της υγείας και της αποθεραπείας. Το μεγάλο 

πρόβλημα αυτής της περιόδου, πέραν από την αδυναμία προσέλκυσης βιομηχανικών 

επενδύσεων, είναι οι μακρόχρονες διαδικασίες και η γραφειοκρατία, η οποία καθηλώνει 

για πολύ μεγάλο διάστημα την επενδυτική δραστηριότητα. Οι διαδικασίες αυτές 

περιλαμβάνουν τη διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου, ολοκλήρωσης και 

πληρωμής του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις διαδικασίες αδειοδότησης οι οποίες 

(ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας) αφορούν στην περιβαλλοντική άδεια, την 

άδεια εγκατάστασης, την άδεια λειτουργίας και την πολεοδομική άδεια κατ’ ελάχιστον. 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των 

επιχορηγήσεων των επενδύσεων που ολοκληρώνονται, είτε λόγω έλλειψης σχετικών 

πιστώσεων στο ΠΔΕ, είτε λόγω καθυστερήσεων στην αποστολή οργάνων ελέγχου εκ 

μέρους της υπηρεσίας.

4.1.2.3 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3299/04

Οι πίνακες 7, 8 και 9 παρουσιάζουν την περιφερειακή κατανομή των επενδύσεων του 

Ν.3299/04 κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωση, δίνοντας πληροφορίες για το 

ύψος της επένδυσης, το ύψος ενίσχυσης, τον αριθμός επενδύσεων, το μέσο μέγεθος 

επενδύσεων, τις νέες θέσεις εργασίας, το ύψος επένδυσης και ενίσχυσης ανά νέα θέση 

εργασίας. Τα στοιχεία από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία 

επεξεργασία μάς δίνουν μια συνολική εικόνα των επενδυτικών σχεδίων που υπάχθηκαν 

και εν τέλει ολοκληρώθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο και του ύψους των 

επιχορηγήσεων που δόθηκαν σε κάθε περιφέρεια.
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Ν ε β σ ε χ ιρ λ ίο γ Ιο υ  Χ ρ η σ τ ό ς Η  Ε π ε ν δ υ τ ικ ή  Π ο λ ιτ ικ ή  τη ς  Ε λ /Λ δ α ς  τη ν
Δ ε κ α ε τ ία  2 0 0 4 -2 0 1 4

Π ίν α κ α ς  7: Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  Κ α τ α ν ο μ ή  τ ω ν  ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν  το υ  Ν .3 2 9 9 /0 4  κ α τ ά  τ η ν  Υ π α γ ω γ ή

Μ έ σ ο

Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια Ύ ψ ο ς  Ε π έ ν δ υ σ η ς Ύ ψ ο ς  Ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η ς
Α ρ ιθ μ ό ς

Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν
Μ έ γ ε θ ο ς

Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν

Α τ τ ικ ή ς 5 1 .1 5 6 .6 3 5 .7 4 6 7 ,4 3 4 9 .5 8 3 .8 5 7 5 ,7 233 6,4 4 .9 6 4 .1 0 2

Ν . Α ιγ α ίο υ 2 .2 9 1 .1 3 3 .0 2 3 14,7 9 2 1 .3 8 2 .9 9 1 15,0 311 8 ,6 7 .3 6 6 .9 8 7

Ιο ν ίω ν  Ν ή σ ω ν 5 0 7 .7 6 3 .0 7 0 3 ,3 2 1 4 .1 7 8 .0 2 6 3,5 7 9 2 ,2 6 .4 2 7 .3 8 1

Σ τ ε ρ ε ά ς
Ε λ λ ά δ α ς

2 .2 1 9 .4 2 7 .5 0 6 14,3 7 4 4 .0 6 4 .9 4 5 12,1 3 0 2 8,3 7 .3 4 9 .0 9 8

Κ ρ ή τ η ς 1 .5 7 1 .0 5 8 .9 5 9 10,1 5 4 4 .0 0 2 .6 7 0 8,9 623 17,2 2 .5 2 1 .7 6 4

Δ . Μ α κ ε δ ο ν ία ς 4 3 8 .5 5 8 .6 4 9 2 ,8 1 6 8 .2 9 0 .5 6 0 2 ,7 95 2 ,6 4 .6 1 6 .4 0 7

Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ 2 .5 4 1 .8 4 6 .7 6 2 16,4 1 .1 5 6 .3 5 3 .8 8 4 18,9 5 4 9 15 ,2 4 .6 2 9 .9 5 8

Κ . Μ α κ ε δ ο ν ία ς 1 .5 4 7 .1 2 7 .2 1 4 10,0 5 8 4 .4 1 5 .7 3 7 9,5 5 2 2 14,4 2 .9 6 3 .8 4 5

Δ . Ε λ λ ά δ α ς 1 .3 2 9 .3 6 2 .6 0 4 8 ,6 5 7 5 .6 2 7 .2 5 5 9 ,4 2 7 5 7 ,6 4 .8 3 4 .0 4 6

Β . Α ιγ α ίο υ 1 5 1 .8 8 6 .5 7 4 1,0 7 6 .8 8 9 .8 7 6 1,3 99 2 ,7 1 .5 3 4 .2 0 8

Θ ε σ σ α λ ία ς 5 2 3 .5 4 0 .0 7 7 3 ,4 2 0 2 .4 6 0 .8 8 7 3 ,3 175 4 ,8 2 .9 9 1 .6 5 8

Α Μ Θ 8 5 7 .0 7 6 .2 6 9 5,5 3 9 5 .8 4 4 .3 0 4 6,5 2 1 0 5,8 4 .0 8 1 .3 1 6

Η π ε ίρ ο υ 4 0 8 .0 8 5 .4 4 3 2 ,6 1 9 7 .7 9 0 .1 8 9 3 ,2 144 4 ,0 2 .8 3 3 .9 2 7

Σ ύ ν ο λ ο 1 5 .5 4 3 .5 0 1 .8 9 6 100 6 .1 3 0 .8 8 5 .1 8 2 100 3 6 1 7 100 4 .2 9 7 .3 4 6

Π η γ ή : Γ ε ν ικ έ Δ ιε ύ θ υ ν σ η  Ιδ ιω τ ικ ώ ν  Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν , ιδ ία  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία

Π ίν α κ α ς  8: Γ [ερ ιφ ερ ε ια κ ή  Κ α τα ν ο μ ή τω ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν  το υ  Ν .3 2 9 9 /0 4  κ α τ ά  τη ν  Ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η

(1 /2 )

Μ έ σ ο

Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια Ύ ψ ο ς  Ε π έ ν δ υ σ η ς Ύ ψ ο ς  Ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η ς
Α ρ ιθ μ ό ς

Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν
Μ έ γ ε θ ο ς

Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν

Α τ τ ικ ή ς 4 6 0 .3 9 5 .5 6 3 8 ,7 1 5 0 .3 6 9 .5 8 1 6,9 112 8 ,4 4 .1 1 0 .6 7 5

Ν . Α ιγ α ίο υ 9 3 5 .2 2 7 .4 6 4 17,6 4 3 4 .7 6 2 .5 8 0 19,8 119 9 ,0 7 .8 5 9 .0 5 4

Ιο ν ίω ν  Ν ή σ ω ν 2 1 9 .2 5 6 .7 1 1 4,1 8 8 .6 4 8 .3 7 6 4 ,0 34 2 ,6 6 .4 4 8 .7 2 7

Σ τ ε ρ ε ά ς  Ε λ λ ά δ α ς  5 5 8 .3 3 7 .6 4 2 10,5 1 9 9 .8 2 9 .9 5 1 9,1 117 8,8 4 .7 7 2 .1 1 7

Κ ρ ή τ η ς 5 4 4 .6 8 8 .6 4 1 10,3 1 9 4 .4 5 8 .4 8 9 8 ,9 120 9 ,0 4 .5 3 9 .0 7 2

Δ . Μ α κ ε δ ο ν ία ς 1 4 9 .8 6 1 .6 0 3 2,8 6 1 .7 7 9 .0 6 3 2 ,8 4 2 3 ,2 3 .5 6 8 .1 3 3

Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ 5 2 0 .7 8 8 .0 4 6 9,8 2 2 8 .6 0 1 .4 0 5 10,4 181 13,6 2 .8 7 7 .2 8 2

Κ . Μ α κ ε δ ο ν ία : 6 8 3 .1 3 4 .3 4 4 12,9 2 7 8 .6 1 1 .3 6 6 12,7 2 6 6 2 0 ,0 2 .5 6 8 .1 7 4

Δ . Ε λ λ ά δ α ς 3 9 0 .8 6 6 .9 1 3 7 ,4 1 7 6 .7 4 8 .5 3 8 8,1 88 6 ,6 4 .4 4 1 .6 6 9

Β . Α ιγ α ίο υ 5 6 .6 0 7 .6 9 1 U 2 9 .2 7 8 .6 9 2 1,3 25 1,9 2 .2 6 4 .3 0 8

Θ ε σ σ α λ ία ς 2 5 7 .2 9 4 .9 8 2 4 ,8 9 7 .8 6 5 .7 0 8 4 ,5 83 6,3 3 .0 9 9 .9 4 0

Α Μ Θ 4 2 4 .1 8 3 .7 0 9 8 ,0 1 9 9 .2 1 8 .4 5 4 9,1 86 6,5 4 .9 3 2 .3 6 9

5 Η  κ α τ ά τ α ξ η τ ω ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ιώ ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν  ε ν ο τ ή τ ω ν  τ ω ν  π ιν ά κ ω ν  το υ Ν .3 2 9 9 /0 4  έ γ ιν ε  μ ε

φ θ ίν ο υ σ α  σ ε ιρ ά  τ ο υ  ε π ιπ έ δ ο υ  α ν ά π τ υ ξ η ς  τ ο υ ς , σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  β ά σ ε ι τ ο υ  Α Ε Π κ κ  σ ε  σ τ α θ ε ρ έ ς τ ιμ έ ς  γ ια  το

2 0 0 5 . Τ α  π λ η θ υ σ μ ια κ ά  σ τ ο ιχ ε ία  π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  α π ό  τ η ν  Ε Λ .Σ Τ Α Τ  (4 /2 0 1 4 ) κ α ι  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο ν

α ν α θ ε ω ρ η μ έ ν ο  υ π ο λ ο γ ιζ ό μ ε ν ο  π λ η θ υ σ μ ό  τ η ν  1η Ια ν ο υ ά ρ ιο υ  έ ω ς  κ α ι  γ ια  το έ τ ο ς  2 0 1 3 , κ α θ ώ ς  δ ε ν  ή τ α ν

δ ια θ έ σ ιμ α  γ ια  τ ο  μ έ σ ο  κ ά θ ε  έ τ ο υ ς .  Τ ο  Α Ε Π  ή τ α ν  δ ια θ έ σ ιμ ο  α π ό  Ε Λ .Σ Τ Α Τ . σ ε  τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  τ ιμ έ ς  μ έ χ ρ ι  το  
2 0 1 1  κ α ι  α π ο π λ η θ ω ρ ίσ τ η κ ε  μ ε  τ ο ν  δ ε ίκ τ η  α π ο π λ η θ ω ρ ισ μ ο ύ  τ η ς  W o r ld  B ank  ( γ ια  τ η  μ ε τ α τ ρ ο π ή  σ ε

σ τ α θ ε ρ έ ς  τ ιμ έ ς ) .
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Ηπείρου 108.380.421 2,0 52.045.882 2,4 54 4,1 2.007.045
Σύνολο___________ 5.309.023.728 100 2.192.218.085 100 1327 100 4.000.771

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Πίνακας 9: Περιφερειακή Κατανομή των επενδύσεων του Ν.3299/04 κατά την Ολοκλήρωση
(2/2)

Περιφέρεια Νέες Θέσεις 
Εργασίας

Ύψος
Επένδυσης/Νέα 
Θέση Εργασίας

Υψος
Ενίσχυση ς/Νέα 
Θέση Εργασίας

Αττικής 2810 9,0 163.842 53.512
Ν. Αιγαίου 6047 19,4 154.660 71.897
Ιονίων Νήσων 1829 5,9 119.878 48.468
Στερεάς Ελλάδας 2979 9,6 187.425 67.080
Κρήτης 3294 10,6 165.358 59.034
Δ. Μακεδονίας 528 1,7 283.829 117.006
Πελοποννήσου 4615 14,8 112.847 49.534
Κ. Μακεδονίας 3610 11,6 189.234 77.178
Δ. Ελλάδας 1931 6,2 202.417 91.532
Β. Αιγαίου 217 0,7 260.865 134.925
Θεσσαλίας 1070 3,4 240.463 91.463
ΑΜΘ 1366 4,4 310.530 145.841
Ηπείρου 813 2,6 133.309 64.017
Σύνολο 31109 100______ 170.659__________ 70.469

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Η γενική εικόνα των πινάκων δείχνουν την αδυναμία του Ν.3299/04 να συμβάλει στην 

περιφερειακή σύγκλιση και να κατευθύνει τις επενδύσεις προς τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες. Συγκεκριμένα, οι έξι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 

χώρας προσελκύουν μόλις το 31% του συνολικού ύψος των επενδύσεων, το 39,4% του 

αριθμού επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στον νόμο και μόλις το 29% των νέων θέσεων 

εργασίας. Αντίθετα, οι πέντε σχετικά πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες προσελκύουν το 

49.8% του συνολικού ύψος των επενδύσεων, το 42,8% του αριθμού επενδύσεων που 

έχουν ενταχθεί στον νόμο και το 54,5% των νέων θέσεων εργασίας. Ανάλογη εικόνα 

έχουν οι επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ύψος επενδύσεων κατευθύνεται στην 

περιφέρεια Πελοποννήσου ύψους 2.5 δις ευρώ (16,4%), ενώ ακολουθούν η περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου (14,7%) και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (14,3%). Η περιφέρεια Β. 

Αιγαίου έχει προσελκύσει σε αξία λιγότερες επενδύσεις και η περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

τον μικρότερο αριθμό επενδύσεων. Το μέσο μέγεθος επενδύσεων κατά την υπαγωγή 

κυμαίνεται περίπου στα 4,2 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο συμπίπτει και κατά την 

ολοκλήρωση των σχεδίων.
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Από τον πίνακα 8, εξάγονταν χρήσιμα συμπεράσματα, όπως οι μεγαλύτερες σε ύψος 

επενδύσεις έχουν ολοκληρωθεί στις περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Κ. Μακεδονίας, ενώ η 

περιφέρεια Β. Αιγαίου παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ανάλογη είναι η κατάσταση στις 

ενισχύσεις του νόμου των εκάστοτε περιφερειών. Ο μεγαλύτερος αριθμός σχεδίων που

έχουν ολοκληρωθεί αφορούν στην Κ. Μακεδονία, ωστόσο το μέσο μέγεθος τους είναι 

ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας 

(19,4%) πρόκειται να δημιουργηθούν στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (λόγω του 

τουρισμού). Τέλος, σημαντικές πληροφορίες δίνουν οι τελευταίες στήλες του πίνακα 9

για το ύψος της επένδυσης που δημιουργεί μία νέα θέση εργασίας, όπου κατά μέσο όρο 

κάθε επενδυτικό σχέδιο αξίας 310.530 ευρώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης δημιουργεί μια νέα θέση εργασίας.

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά των ενταγμένων επενδύσεων του Ν.3299/04 σε επίπεδο 

περιφερειακών ενοτήτων όπου θα εξεταστεί μεταξύ άλλων το ύψος επένδυσης, το ύψος 

επιχορήγησης, ο αριθμός επενδύσεων, το μέσο μέγεθος επενδύσεων και οι νέες θέσεις 

εργασίας.

Πίνακας 10: Κατανομή σε Περιφερειακές Ενότητες κατά την Υπαγωγή

Περιφερειακές
Ενότητες

Ύψος Επένδυσης Ύψος Επιχορήγησης
Αριθμός

Επενδύσεων

Μέσο
Μέγεθος

Βοιωτίας 897.388.561 5,8
Κυκλάδων 229.362.177 1,5
Αττικής 1.156.635.746 7,4
Κεφαλληνίας 201.519.650 1,3
Ζακύνθου 86.311.731 0,6
Φλωρίνης 80.304.216 0,5
Κορινθίας 197.730.259 1,3
Κέρκυρας 205.510.761 1,3
Κοζάνης 210.546.661 1,4
Δωδεκανήσου 2.061.770.846 13,3
Ρεθύμνης 173.729.764 U
Αχάίας 613.529.280 3,9
Λασιθίου 353.130.165 2,3
Χανίων 447.656.253 2,9
Μαγνησίας 168.103.529 1,1
Ηρακλείου 596.542.776 3,8
Αρκαδίας 633.761.366 4,1
Θεσσαλονίκης 309.159.591 2,0
Εύβοιας 824.319.057 5,3
Χαλκιδικής 444.803.629 2,9
Καβάλας 127.912.829 0,8
Αργολίδος 423.693.739 2,7
Φθιώτιδος 236.687.679 1,5
Κιλκίς 215.064.444 1,4

300.891.055 4,9 144 4,0 6.231.865
80.751.466 1,3 65 1,8 3.528.649

349.583.857 5,7 233 6,4 4.964.102
88.950.619 1,5 29 0,8 6.948.953
39.359.753 0,6 14 0,4 6.165.124
37.517.864 0,6 19 0,5 4.226.538
78.183.339 1,3 42 1,2 4.707.863
81.079.373 1,3 33 0,9 6.227.599
64.681.047 1,1 36 1 ,0 5.848.518

840.631.525 13,7 246 6,8 8.381.182
61.864.275 1 ,0 119 3,3 1.459.914

261.244.755 4,3 125 3,5 4.908.234
116.102.012 1,9 142 3,9 2.486.832
149.445.573 2,4 117 3,2 3.826.122
63.110.079 ι , ο 55 1,5 3.056.428

216.590.810 3,5 245 6,8 2.434.868
267.650.107 4,4 113 3,1 5.608.508
102.560.968 1,7 124 3,4 2.493.223
282.383.815 4,6 74 2,0 11.139.447
149.733.340 2,4 58 1,6 7.669.028
65.377.732 U 50 1,4 2.558.257

163.586.011 2,7 75 2,1 5.649.250
77.537.204 1,3 56 1,5 4.226.566
94.283.830 1,5 108 3,0 1.991.337
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Σάμου 35.190.850 0,2 18.578.068 0,3 21 0,6 1.675.755
Λαρίσης 154.496.547 1,0 57.744.592 0,9 62 1,7 2.491.880
Λέσβου 71.049.666 0,5 35.350.602 0,6 46 1,3 1.544.558
Θεσπρωτίας 27.479.525 0,2 13.776.788 0,2 17 0,5 1.616.443
Χίου 45.646.058 0,3 22.961.206 0,4 32 0,9 1.426.439
Ιωαννίνων 239.650.032 1,5 119.427.856 1,9 62 1,7 3.865.323
Έβρου 258.159.365 1,7 113.197.204 1,8 50 1,4 5.163.187
Ξάνθης 162.469.325 1,0 69.714.599 1,1 37 1,0 4.391.063
Λευκάδας 14.420.928 ο ,ι 4.788.281 ο ,ι 3 ο ,ι 4.806.976
Αιτωλ/νίας 282.031.376 1,8 118.945.107 1,9 50 1,4 5.640.628
Ημαθίας 118.563.878 0,8 48.347.570 0,8 33 0,9 3.592.845
Πρεβέζης 87.640.475 0,6 41.712.370 0,7 25 0,7 3.505.619
Μεσσηνίας 865.865.564 5,6 435.024.465 7,1 161 4,5 5.378.047
Πιερίας 126.636.627 0,8 57.310.939 0,9 55 1,5 2.302.484
Ροδόπης 117.973.193 0,8 58.554.473 1,0 28 0,8 4.213.328
Λακωνίας 420.795.834 2,7 211.909.962 3,5 158 4,4 2.663.265
Φωκίδος 174.323.670 U 55.451.447 0,9 17 0,5 10.254.334
Τ ρικάλων 76.654.885 0,5 32.458.796 0,5 28 0,8 2.737.674
Πέλλας 110.334.395 0,7 50.341.575 0,8 78 2,2 1.414.544
Ηλείας 433.801.948 2,8 195.437.393 3,2 100 2,8 4.338.019
Δράμας 190.561.557 1,2 89.000.297 1,5 45 1,2 4.234.701
Γ ρεβενών 72.402.849 0,5 31.776.813 0,5 15 0,4 4.826.857
Άρτας 53.315.411 0,3 22.873.175 0,4 40 U 1.332.885
Καστοριάς 75.304.923 0,5 34.314.836 0,6 25 0,7 3.012.197
Σερρών 222.564.650 1,4 81.837.515 1,3 66 1,8 3.372.192
Καρδίτσας 124.285.116 0,8 49.147.420 0,8 30 0,8 4.142.837
Ευρυτανίας 86.708.540 0,6 27.801.424 0,5 11 0,3 7.882.595
Σύνολο 15.543.501.896 100 6.130.885.182 100 3617 100 4.297.346

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Πίνακας 11: Κατανομή σε Περιφερειακές Ενότητες κατά την Ολοκλήρωση (1/2)

Περιφερειακές
Ενότητες

Ύψος Επένδυσης

Βοιωτίας 383.582.820 7,2
Κυκλάδων 51.593.346 1,0
Αττικής 460.395.563 8,7
Κεφαλληνίας 92.404.561 1,7
Ζακύνθου 25.660.297 0,5
Φλωρίνης 30.862.576 0,6
Κορινθίας 79.191.637 1,5
Κερκύρας 86.811.679 1,6
Κοζάνης 47.788.969 0,9
Δωδεκανήσου 883.634.118 16,6
Ρεθύμνης 58.247.681 U
Αχάΐας 270.631.386 5,1
Λασιθίου 143.971.337 2,7
Χανίων 115.414.149 2,2
Μαγνησίας 113.166.013 2,1
Ηρακλείου 227.055.474 4,3
Αρκαδίας 63.556.930 1,2
Θεσσαλονίκης 181.759.123 3,4
Εύβοιας 98.027.160 1,8

Ύψος Επιχορήγησης Αριθμός
Επενδύσεων

129.768.866
20.265.077 

150.369.581
38.843.914 
11.728.321 
12.593.338
28.759.078 
33.303.209 
16.071.325

414.497.504
20.330.666

124.826.183
50.298.181
41.814.915 
43.356.004 
82.014.726 
26.524.684 
63.010.997 
39.681.163

5,9 66
0,9 21
6,9 112
1,8 10
0,5 4
0,6 9
1,3 16
1,5 17
0,7 12

18,9 98
0,9 17
5,7 50
2,3 24
1,9 34
2,0 28
3,7 45
1,2 35
2,9 72
1,8 21

5.0 
1,6 
8,4 
0,8 
0,3 
0,7 
1,2
1.3 
0,9
7.4
1.3
3.8
1.8 
2,6
2.1
3.4
2,6
5.4
1,6

Μέσο
Μέγεθος

Επενδύσεων
5.811.861
2.456.826
4.110.675 
9.240.456 
6.415.074 
3.429.175 
4.949.477 
5.106.569 
3.982.414
9.016.675 
3.426.334 
5.412.628 
5.998.806 
3.394.534 
4.041.643 
5.045.677 
1.815.912 
2.524.432 
4.667.960
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Χ α λ κ ιδ ικ ή ς 1 0 7 .7 5 1 .8 2 0 2 ,0 4 0 .4 5 2 .9 9 0 1,8 24 1,8 4 .4 8 9 .6 5 9

Κ α β ά λ α ς 5 4 .0 6 5 .9 2 3 1,0 2 6 .9 7 9 .6 8 8 1,2 21 1,6 2 .5 7 4 .5 6 8

Α ρ γ ο λ ίδ ο ς 1 0 3 .0 0 2 .8 7 0 1,9 3 9 .6 3 7 .1 6 1 1,8 23 1,7 4 .4 7 8 .3 8 6

Φ θ ιώ τ ιδ ο ς 6 3 .6 5 6 .3 8 0 1,2 2 4 .8 8 9 .9 1 6 1,1 22 1,7 2 .8 9 3 .4 7 2

Κ ιλ κ ίς 1 3 1 .3 4 8 .1 5 5 2 ,5 6 0 .9 2 1 .6 5 1 2 ,8 48 3 ,6 2 .7 3 6 .4 2 0

Σ ά μ ο υ 1 6 .6 3 1 .0 8 5 0 ,3 9 .0 3 2 .4 4 8 0 ,4 6 0 ,5 2 .7 7 1 .8 4 8

Λ α ρ ίσ η ς 8 2 .5 5 4 .9 4 8 1,6 2 8 .9 0 9 .1 8 0 1,3 2 2 1,7 3 .7 5 2 .4 9 8

Λ έσ β ο υ 1 4 .5 6 4 .3 5 8 0,3 6 .6 9 7 .7 2 8 0 ,3 11 0,8 1 .3 2 4 .0 3 3

Θ ε σ π ρ ω τ ία ς 6 .5 8 6 .3 4 0 ο,ι 3 .4 8 4 .1 2 7 0 ,2 4 0 ,3 1 .6 4 6 .5 8 5

Χ ίο υ 2 5 .4 1 2 .2 4 8 0 ,5 1 3 .5 4 8 .5 1 6 0 ,6 8 0 ,6 3 .1 7 6 .5 3 1

Ιω α ν ν ίν ω ν 5 6 .4 6 6 .8 2 3 U 2 7 .8 4 6 .9 7 7 1,3 21 1,6 2 .6 8 8 .8 9 6

Έ β ρ ο υ 1 1 2 .0 4 5 .8 3 8 2,1 4 8 .6 6 7 .2 1 8 2 ,2 17 1,3 6 .5 9 0 .9 3 2

Ξ ά ν θ η ς 5 0 .3 6 9 .5 1 9 0 ,9 2 2 .0 0 7 .1 3 7 1,0 12 0 ,9 4 .1 9 7 .4 6 0

Λ ε υ κ ά δ α ς 1 4 .3 8 0 .1 7 4 0 ,3 4 .7 7 2 .9 3 2 0 ,2 3 0 ,2 4 .7 9 3 .3 9 1

Α ιτ ω λ /ν ία ς 5 4 .7 8 3 .7 9 6 1,0 2 3 .3 7 7 .1 9 6 1,1 15 U 3 .6 5 2 .2 5 3

Η μ α θ ία ς 5 6 .1 1 6 .7 0 6 U 2 2 .4 1 8 .9 9 4 1,0 22 1,7 2 .5 5 0 .7 5 9

Π ρ ε β έ ζ η ς 2 4 .6 5 4 .4 8 5 0 ,5 1 1 .4 1 8 .4 0 7 0 ,5 11 0 ,8 2 .2 4 1 .3 1 7

Μ ε σ σ η ν ία ς 2 1 5 .7 5 7 .5 0 6 4,1 1 0 5 .5 1 2 .5 1 2 4 ,8 53 4 ,0 4 .0 7 0 .8 9 6

Π ιε ρ ία ς 6 5 .6 2 9 .0 9 7 1,2 3 1 .0 3 2 .9 2 3 1,4 30 2 ,3 2 .1 8 7 .6 3 7

Ρ ο δ ό π η ς 9 2 .8 8 1 .7 4 4 1,7 4 8 .8 7 0 .7 0 6 2 ,2 13 1,0 7 .1 4 4 .7 5 0

Λ α κ ω ν ία ς 5 9 .2 7 9 .1 0 4 U 2 8 .1 6 7 .9 7 0 1,3 54 4,1 1 .0 9 7 .7 6 1

Φ ω κ ίδ ο ς 1 1 .9 4 2 .3 9 5 0 ,2 5 .0 3 8 .4 5 2 0 ,2 6 0 ,5 1 .9 9 0 .3 9 9

Τ  ρ ικ ά λ ω ν 3 0 .1 5 1 .5 0 9 0 ,6 1 3 .1 1 4 .1 9 9 0 ,6 14 U 2 .1 5 3 .6 7 9

Π έ λ λ α ς 5 7 .9 5 2 .9 0 2 1,1 2 7 .1 8 3 .2 2 7 1,2 36 2 ,7 1 .6 0 9 .8 0 3

Η λ ε ία ς 6 5 .4 5 1 .7 3 1 1,2 2 8 .5 4 5 .1 5 9 1,3 23 1,7 2 .8 4 5 .7 2 7

Δ ρ ά μ α ς 1 1 4 .8 2 0 .6 8 5 2 ,2 5 2 .6 9 3 .7 0 5 2 ,4 23 1,7 4 .9 9 2 .2 0 4

Γ  ρ εβ ε ν ώ ν 2 9 .8 7 3 .1 8 0 0 ,6 1 3 .8 2 1 .0 2 9 0 ,6 7 0 ,5 4 .2 6 7 .5 9 7

Ά ρ τα ς 2 0 .6 7 2 .7 7 3 0 ,4 9 .2 9 6 .3 7 1 0 ,4 18 1,4 1 .1 4 8 .4 8 7

Κ α σ τ ο ρ ιά ς 4 1 .3 3 6 .8 7 8 0 ,8 1 9 .2 9 3 .3 7 2 0 ,9 14 1,1 2 .9 5 2 .6 3 4

Σ ε ρ ρ ώ ν 8 2 .5 7 6 .5 4 0 1,6 3 3 .5 9 0 .5 8 5 1,5 34 2 ,6 2 .4 2 8 .7 2 2

Κ α ρ δ ίτ σ α ς 3 1 .4 2 2 .5 1 2 0 ,6 1 2 .4 8 6 .3 2 5 0 ,6 19 1,4 1 .6 5 3 .8 1 6

Ε υ ρ υ τ α ν ία ς 1 .1 2 8 .8 8 7 0,0 4 5 1 .5 5 4 0,0 2 0 ,2 5 6 4 .4 4 4

Σ ύ ν ο λ ο 5 .3 0 9 .0 2 3 .7 2 8 100 2 .1 9 2 .2 1 8 .0 8 5 100 1327 100 4 .0 0 0 .7 7 1

Π η γ ή : Γ ε ν ικ ή  Δ ιε ύ θ υ ν σ η  Ιδ ιω τ ικ ώ ν  Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν , ιδ ία  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία

Π ίν α κ α ς  12: Κ α τ α ν ο μ ή  σ ε  Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ έ ς  Ε ν ό τ η τ ε ς  κ α τ ά  τ η ν  Ο λ ο κ λ ή ρ ω σ ι

Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ έ ς Ν έ ε ς  Θ έ σ ε ις Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ έ ς Ν έ ε ς  Θ έ σ ε ις
Ε ν ό τ η τ ε ς Ε ρ γ α σ ία ς Ε ν ό τ η τ ε ς Ε ρ γ α σ ία ς

Β ο ιω τ ία ς 7 9 2 2 ,5 % Λ έσ β ο υ 71 0 ,2 %
Κ υ κ λ ά δ ω ν 565 1 ,8 % Θ ε σ π ρ ω τ ία ς 71 0 ,2 %
Α τ τ ικ ή ς 2 8 1 0 9 ,0 % Χ ίο υ 72 0 ,2 %
Κ ε φ α λ λ η ν ία ς 531 1 ,7% Ιω α ν ν ίν ω ν 538 1 ,7%

Ζ α κ ύ ν θ ο υ 265 0 ,9 % Έ β ρ ο υ 24 5 0 ,8 %
Φ λ ω ρ ίν η ς 29 0 ,1 % Ξ ά ν θ η ς 3 9 2 1 ,3%
Κ ο ρ ιν θ ία ς 4 8 9 1 ,6 % Λ ε υ κ ά δ α ς 41 0 ,1 %
Κ ε ρ κ ύ ρ α ς 9 9 2 3 ,2 % Α ιτ ω λ /ν ία ς 2 3 6 0 ,8 %
Κ ο ζ ά ν η ς 35 0 ,1 % Η μ α θ ία ς 23 3 0 ,7 %
Δ ω δ ε κ α ν ή σ ο υ 5 4 8 2 1 7 ,6 % Π ρ ε β έ ζ η ς 169 0 ,5 %
Ρ ε θ ύ μ ν η ς 2 6 2 0 ,8 % Μ ε σ σ η ν ία ς 2 0 6 8 6 ,6 %
Α χ ά ία ς 1248 4 ,0 % Π ιε ρ ία ς 26 8 0 ,9 %

Λ α σ ιθ ίο υ 1068 3 ,4 % Ρ ο δ ό π η ς 150 0 ,5 %
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Χανίων 961 3,1% Αακωνίας 660 2,1%
Μαγνησίας 447 1,4% Φωκίδος 63 0,2%
Ηρακλείου 1003 3,2% Τρικάλων 188 0,6%
Αρκαδίας 764 2,5% Πέλλας 740 2,4%
Θεσσαλονίκης 787 2,5% Ηλείας 447 1,4%
Εύβοιας 689 2,2% Δράμας 229 0,7%
Χαλκιδικής 1041 3,3% Γ ρεβενών 221 0,7%
Καβάλας 350 1,1% Αρτας 35 0,1%
Αργολίδος 634 2,0% Καστοριάς 243 0,8%
Φθιώτιδος 1388 4,5% Σερρών 271 0,9%
Κιλκίς 270 0,9% Καρδίτσας 234 0,8%
Σάμου 74 0,2% Ευρυτανίας 47 0,2%
Ααρίσης 201 0,6% Σ ύνολο 31109 100%
Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Τα διαθέσιμα στοιχεία των ενταγμένων επενδύσεων στις διατάξεις στου Ν.3299/04 

επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων ακόμα και σε επίπεδο περιφερειακών 

ενοτήτων. Σύμφωνα με τους πίνακες 10 και 11, παρατηρούνται σχετικά υψηλά ποσοστά 

όσο αφορά στο ύψος επενδύσεων που προσέλκυσαν οι πλέον ανεπτυγμένες 

περιφερειακές ενότητες, όπως η Αττική (7,4%) και η Βοιωτία (5,8%). Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με τη φιλοσοφία που θα έπρεπε να διέπει ένα αναπτυξιακό νόμο, αφού οι 

επενδύσεις κατευθύνθηκαν στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η Π.Ε Δωδεκανήσου, η οποία είναι η 10η πιο ανεπτυγμένη 

Π.Ε της χώρας, προσέλκυσε το μεγαλύτερο ύψος επενδύσεων (13,3%, ήτοι 2 δις ευρώ) 

και ακολουθούν η Π.Ε. Αττικής (7,4%, ήτοι 1,16 δις ευρώ), Π.Ε. Βοιωτίας (5,8% ήτοι 

0,9 δις ευρώ), Π.Ε. Μεσσηνίας (5,6% ήτοι 0,87 δις ευρώ) και Π.Ε. Εύβοιας (5,3% ήτοι 

0.82 δις ευρώ). Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι οι δέκα πιο ανεπτυγμένες Π.Ε. 

προσελκύουν το 34,3% του συνολικού ύψους των επενδύσεων του Ν.3299/04, ενώ οι 

δέκα λιγότερο ανεπτυγμένες Π.Ε προσελκύουν μόλις το 9,3%. Άρα, ξεκάθαρα φαίνεται 

η αδυναμία του παρόντος αναπτυξιακού νόμου να κατευθύνει τις επενδύσεις προς τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες Π.Ε. και εν τέλει να μην ικανοποιεί το κριτήριο της σύγκλισης 

των Π.Ε.

Οι ανωτέρω πίνακες προσφέρουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες πληροφορίες των 

ενταγμένων επενδύσεων στο Ν.3299/04. Παρατηρείται ότι τα περισσότερα επενδυτικά 

σχέδια που υπάχθηκαν κατευθύνθηκαν στις Π.Ε Δωδεκανήσου (246), Ηρακλείου (245) 

και Αττικής (233). Οι Π.Ε Εύβοιας και Π.Ε Φωκίδος προσέλκυσαν τις μεγαλύτερες, σε 

μέσο μέγεθος, επενδύσεις (11,1 εκατομμύρια ευρώ και 10,3 εκατομμύρια ευρώ 

αντίστοιχα), υποδηλώνοντας επενδύσεις σημαντικής κλίμακας, ενσωματωμένης 

τεχνολογίας ή υψηλότερης ποιότητας. Σε σχέση με τα επενδυτικά σχέδια που
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υπάχθηκαν, τα ολοκληρωμένα σχέδια δε διαφέρουν σημαντικά και παρατηρείται ότι 

στις Π.Ε. Δωδεκάνησου (16,6%), Αττικής (8,7%), Βοιωτίας (7,2%) και Μεσσηνίας 

(4,1%) έχουν ολοκληρωθεί τα μεγαλύτερα, σε ύψος επένδυσης, επενδυτικά σχέδια. Σε 

απόλυτες τιμές, η Π.Ε Αττικής (112) και Π.Ε. Δωδεκανήσου (98) προσελκύουν τα 

περισσότερα επενδυτικά σχέδια, ενώ μόλις δύο ολοκληρώθηκαν στην Π.Ε. Ευρυτανίας 

που είναι η λιγότερο ανεπτυγμένη. Τέλος, οι δέκα πιο ανεπτυγμένες Π.Ε. προσελκύουν 

το 38,5% των συνολικών θέσεων εργασίας των υπαχθέντων επενδύσεων στις διατάξεις 

του Ν .3299/04 (Π.Ε. Δωδεκανήσου 5482 θέσεις και Π.Ε. Αττικής 2810 θέσεις), ενώ οι 

δέκα λιγότερο ανεπτυγμένες Π.Ε. μόλις το 8,5% (δηλαδή λιγότερες θέσεις ακόμα και 

από την Π.Ε. Αττικής).

4.1.2.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΜΕ ΤΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η αδυναμία των επενδύσεων να συμβάλλουν στην περιφερειακή σύγκλιση 

αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό από τα παρακάτω διαγράμματα, τα οποία συσχετίζουν 

το ύψος επενδύσεων και το ύψος επενδύσεων ανά κάτοικο της περιόδου 2005-2013 με 

το ΑΕΠ κατά κεφαλήν των περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων κατά το έτος 

2005. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια θετική κλίση της γραμμής τάσης των 

συσχετιζόμενών μεγεθών δείχνει απόκλιση των μεγεθών και μια αρνητική κλίση της 

γραμμής τάσης δείχνει σύγκλιση των δύο μεγεθών.

Διάγραμμα 3: Συσχέτιση εγκεκριμένων επενδύσεων του Ν.3299/04 και ΑΕΠκκ στις 

περιφέρειες της χώρας

8.000 €

7.000 €

6.000 €

5.000 €

4.000 €

3.000 €

2.000 €

1.000 €

0 €
0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 €

ΑΕΠκκ (2005)

@ Περιφέρεια -------Γραμμική (Περιφέρεια)

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 4: Συσχέτιση εγκεκριμένων επενδύσεων του Ν.3299/04 και ΑΕΠκκ στις 

περιφερειακές ενότητες της χώρας

12.000 €

10.000 €

8.000 €  #  

ο. 6.000 €

4.000 €

2.000 €

0 €
0 € 5.000 € 25.000 € 30.000 €

ΑΕΠκκ (2005)
•  Περιφερειακή Ενότητα ------- Γραμμική (Περιφερειακή Ενότητα)

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 5: Συσχέτιση ποσοστιαίας μεταβολής ΑΕΠκκ με ύψος επένδυσης 
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Ύψος Επένδυσης (I)

•  Περιφερειακή Ενότητα ------- Γραμμική (Περιφερειακή Ενότητα)

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Τα διαγράμματα 3 και 4 δείχνουν ξεκάθαρα τη θετική κλίση της γραμμής τάσης και 

συμπεραίνεται ότι οι περιφέρειες και οι περιφερειακές ενότητες με υψηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης κατά το έτος έναρξης του νόμου 3299/04 προσέλκυσαν αναλογικά 

υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων και άρα τα επενδυτικά σχέδια δεν συνέβαλαν
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ουσιαστικά στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει 

ότι ο αναπτυξιακός νόμος 3299/04 όχι μόνο δεν ικανοποίησε το κριτήριο της 

περιφερειακής σύγκλισης, αλλά αντίθετα συνέβαλε στην παγίωση ή την αύξηση των 

περιφερειακών ανισοτήτων κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα μας. 

Όσον αφορά στο διάγραμμα της συσχέτισης μεταβολής ΑΕΠ κατά κεφαλή με το ύψος 

της επένδυσης, δε μπορεί να εξαχθεί κάποιο σαφές συμπέρασμα στο αν τα 

συσχετιζόμενα μεγέθη οδηγούν είτε στην απόκλιση είτε στη σύγκλιση των 

περιφερειακών ανισοτήτων.

Ο Ν.3299/04 ήταν σε ισχύ έως το 2010, οπότε και ανεστάλη η λειτουργία του, καθώς 

εντοπίστηκαν μια σειρά από αδυναμίες στον τρόπο διαχείρισης των επενδυτικών 

κινήτρων. Συνοπτικά, οι αδυναμίες αυτές αφορούσαν: (α) στην έλλειψη οποιουδήποτε 

προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος των επενδύσεων οι οποίες μπορούν να 

ενισχυθούν, (β) στον πολύ χαμηλό πήχη ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης των 

επενδύσεων που επέτρεπε την έγκριση όλων όσων δεν είχαν τυπικά κωλύματα 

ανεξαρτήτως ποιοτικών χαρακτηριστικών, (γ) στην υπερβολικά μεγάλη γραφειοκρατία 

και την απαίτηση μεγάλου αριθμού εγγράφων και δικαιολογητικών, αλλά και αδειών 

πριν την έγκριση που οδηγούσε σε μεγάλες καθυστερήσεις, (δ) στην προβληματική 

διαδικασία αξιολόγησης, καθώς ο φάκελος ανατίθετο σε υπαλλήλους της υπηρεσίας οι 

οποίοι κατά κανόνα είχαν τη δυνατότητα επαφής με τους επενδυτές, (ε) στον μεγάλο 

αριθμό επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά οι οποίες είχαν ασήμαντη αναπτυξιακή επίδραση, 

(στ) στην αδιαφάνεια ως προς τη διαδικασία των πληρωμών των επενδύσεων και τέλος, 

(ζ) στην ασθενή περιφερειακή επίδραση.
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4.2 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/11 

4.2.1 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 3908/11

Τον Φεβρουάριο του 2011, θεσπίζεται ο επενδυτικός νόμος υπ’ αριθμό 3908 με τίτλο 

«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την 

Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» ο οποίος συμπληρώνεται με:

• το Προεδρικό Διάταγμα 33/2011, «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των 

επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ Α ' 83/14-4- 

2011),

• το Προεδρικό Διάταγμα 35/2011, «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής 

του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται 

στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ A ' 88/19-4-2011),

• το Προεδρικό Διάταγμα 35/2014, «Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που 

υπάγονται στους ν. 3299/2004 (Α' 261) και ν.3908/2011 (Α 83) από 

Πιστοποιημένους Φορείς» (ΦΕΚ Α' 65/12-3-2014).

Κατά την πορεία εφαρμογής του, έχει τροποποιηθεί από μια σειρά νόμων και ήταν οι 

εξής:

• Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 158/09-08-2012) «Επείγουσες 

ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων (Ν. 3908/2011, π.δ. 33/2011)», η οποία ίσχυσε 

από την 09-08-2012 έως την 05-10-2012, οπότε και καταργήθηκε με τον Ν. 

4083/2012 (ΦΕΚ Α' 189/5-10-2012),

• Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος -  Νέα εταιρική 

μορφή -  Σήματα -  Μεσίτες Ακινήτων -  Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων 

και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 86/11-04-2012),

• Ν. 4083/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων (ν. 3908/2011 και 

π.δ. 33/2011)» (ΦΕΚ Α' 189/5-10-2012),

• Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, 

κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των 

Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, κλπ) (ΦΕΚ Α' 18/25- 

01-2013),
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• Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ' 120/29-05-2013),

• Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 173/08-08-2013),

• Προεδρικό Διάταγμα 158 (ΦΕΚ Α' 250/07-11-2013), περί τροποποίησης των 

προεδρικών διαταγμάτων 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των 

επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α' 83) και 35/2011 

«Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της 

ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α' 88),

• Ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 

50/28-02-2014) (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, 2014).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου, προωθείται η οικονομική ανάπτυξης της χώρας με 

τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, βελτιώνεται η 

επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

και η περιφερειακή συνοχή. Επίσης, ο νόμος προωθεί την πράσινη οικονομία, την 

αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και την αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Ο συγκεκριμένος νόμος εντάσσει όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν σχέση με τους 

τομείς της οικονομίας, ενώ εξαιρούνται από τις διατάξεις του:

• Επενδυτικά σχέδια στους κλάδους της χαλυβουργίας, συνθετικών ινών, 

άνθρακα και ναυπηγίας,

• Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των 

θυγατρικών εταιριών τους, στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 49%. 

Επίσης, επενδυτικά σχέδια όπου συμμετέχει το δημόσιο ή 'Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α α' 

και β’ βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο από 49%,

• Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού 

δικαίου ή της κοινοπραξίας,

• Προβληματικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται από τις εκάστοτε Κοινοτικές 

Κατευθυντήριες Γραμμές,

• Επενδυτικά σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης 

ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι 

ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά,
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• Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό 

του δημοσίου από ιδιώτη βάσει σχετικής συμβάσεως εκτελέσεως έργου, 

παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών,

• Επενδύσεις σε τομείς και κλάδους, όπως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

στις κατασκευές κτιρίων, σε κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κ.ά. 

σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3908.

Τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία παρέχονται περιφερειακές ενισχύσεις, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να αφορούν σε μια από τις παρακάτω 

κατηγορίες:

• δημιουργία νέας μονάδας

• επέκταση υπάρχουσας μονάδας

• διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα πρόσθετα προϊόντα

• θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου παρέχονται 

τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων, τα οποία μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή 

σωρευτικά μέχρι το ποσοστό του πίνακα του Παραρτήματος 1:

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 

εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών,

β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού 

ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο 

τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για 

την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη (Άρθρο 4, ΦΕΚ 

A 78/1-2-2011)

Τα ανωτέρω κίνητρα εφαρμόζονται ανάλογο, με την περιοχή και το μέγεθος της 

επιχείρησης, οι οποίες διακρίνονται σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, 

σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της 

Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008)]. Ο νόμος διαιρεί την χώρα σε 3 ζώνες οι οποίες 

είναι:
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•  Στην Α’ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι Νομοί της Αττικής και της 

Βοιωτίας,

• Στη Β’ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας,

• Στη Γ ’ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου 

Αιγαίου και Ιονίων Νήσων', τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της 

ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας (Άρθρο 5, 

ΦΕΚ A 78/1-2-2011).

Ειδικότερα τα ποσοστά ενίσχυσης περιγράφονται στο πίνακα:

Πίνακας 13: Τα ποσοστά ενισχύσεων του Ν.3908/11 ανά ζώνη κινήτρων

Μεγάλες
Επιχειρήσεις

Μεσαίες
Επιχειρήσεις

Μικρές
Επιχειρήσεις

Ζώνη A 15% 20% 25%

Ζώνη Β 30% 35% 40%

Ζώνη Γ 40% 45% 50%

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου δε μπορεί να υπερβαίνει το 50% του 

ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα 

όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων 2007-2013 (2006/C 286/04, 23.11.2006).

Παρότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στη νησιώτικη και συνοριακή ζώνη να ενισχύεται 

ανεξαρτήτως του επιπέδου ανάπτυξης με το υψηλότερο ποσοστό (Γ’ Ζώνη), 

αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα εμπόδια προσβασιμότητας και κλίμακας τα οποία 

αντιμετωπίζουν εκεί οι επενδύσεις, η δυνατότητα αυτή δεν είναι πλέον υλοποιήσιμη. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο νέος Χάρτης Κρατικών Ενισχύσεων (ΧΚΕ) της ΕΕ, ο 

οποίος θέτει τα ανώτατα όρια ενισχύσεων ανά περιφέρεια, υπερισχύει του εθνικού 

Δικαίου και ισχύει από 1.7.2014 προβλέπει χαμηλότερα ποσοστά ενισχύσεων (Πίνακας 

12). Συνεπώς, όπου τα όρια του ΧΚΕ είναι χαμηλότερα από αυτά του νόμου, ισχύει η 

πρόβλεψη του Χάρτη.
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Πίνακας 14: Όρια του Χάρτη Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΕ, από 1.7.2014

Περιφέρειες Μεγάλες
Επιχειρήσεις

Μεσαίες
Επιχειρήσεις

Μικρές
Επιχειρήσεις

Αν. Μακεδονία -  Θράκη 25 35 45
Κεντρική Μακεδονία 25 35 45
Δυτική Μακεδονία 15 25 35
Ήπειρος 25 35 45
Θεσσαλία 25 35 45
Ιόνια Νησιά 15 25 35
Δυτική Ελλάδα 25 35 45
Στερεά Ελλάδα6 10 20 30
Αττική 10 20 30
Πελοπόννησος 25 35 45
Βόρειο Αιγαίο 25 35 45
Νότιο Αιγαίο 10 20 30
Κρήτη7 15 25 35

Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια, τα ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό και το 

μέγεθος επιχείρησης, παρατίθεται ως Παράρτημα 1 ο πίνακας με τα ποσοστά 

ενισχύσεων ανά Π.Ε. και μέγεθος επιχείρησης, όπως ίσχυε μέχρι την 30.6.2014.

Σημαντική καινοτομία του επενδυτικού νόμου 3908 είναι η κατηγοριοποίηση των 

επενδυτικών σχεδίων σε «Γενικά Επενδυτικά Σχέδια» και «Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια», 

όπου διαφοροποιούνται τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων. Πιο 

αναλυτικά, στα «Γενικά Επενδυτικά Σχέδια» εντάσσονται επενδυτικά σχέδια:

• Γενικής Επιχειρηματικότητας

• Τεχνολογικής Ανάπτυξης

• Περιφερειακής Συνοχής

Τα «Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια» διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Επιχειρηματικότητας των νέων

• Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων

• Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων

• Συνέργειας και Δικτύωσης

όπου για το κάθε καθεστώς ξεχωριστά ισχύουν διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού και 

καταβολής ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις οι οποίες εντάσσονται στο 

καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας λαμβάνουν το 100% της προβλεπόμενης

6 Εξαιρείται η Ευρυτανία η οποία ενισχύεται με ποσοστά 15-25-35%.
7 Στην Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά η ενίσχυση θα μειωθεί σε 10-20-30% από 1.7.2018
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από τον πίνακα του Παραρτήματος 1 ενίσχυσης σε φορολογική απαλλαγή. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης σε αυτή την κατηγορία είναι το λιγότερο αυστηρά. Οι επενδύσεις οι 

οποίες εντάσσονται στο καθεστώς της Τεχνολογικής Ανάπτυξης, λαμβάνουν το 80% 

της προβλεπόμενης ενίσχυσης ως επιχορήγηση και το υπόλοιπο ως φορολογική 

απαλλαγή. Τα κριτήρια αξιολόγησης αυτών των επενδύσεων είναι τα πλέον αυστηρά 

και περιλαμβάνουν αυξημένη βαρύτητα στους δείκτες καινοτομίας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης. Οι επενδύσεις οι οποίες εντάσσονται στο καθεστώς της Περιφερειακής 

Συνοχής έχουν ένα ενδιάμεσο βαθμό δυσκολίας στην αξιολόγηση και λαμβάνουν το 

70% της προβλεπόμενης ενίσχυση ως επιχορήγηση και το υπόλοιπο ως φορολογική 

απαλλαγή. Σε περίπτωση νέας επιχείρησης η επιχορήγηση αυξάνεται κατά 10% στις 

κατηγορίες της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνοχής. (Αρθρα 6 & 

13, ΦΕΚ A 78/1 -2-2011).

Όσον αφορά στο ελάχιστο ύψος επένδυσης, αυτό καθορίζεται με βάση το μέγεθος του 

φορέα σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 

της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008)] ως εξής:

• Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) 

ευρώ.

• Για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) 

ευρώ.

• Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) 

ευρώ.

• Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) 

ευρώ.

Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας, το 

ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση 

ποσών, ενώ το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής διαμορφώνεται κατ’ ελάχιστον του 25% 

τιον ενισχυόμενων δαπανών (Άρθρο 8, ΦΕΚ Α78/1-2-2011).

Για τη βιωσιμότητα των επενδυτικών σχεδίων και τη διαφύλαξη του δημόσιου 

χρήματος, ο νόμος εισάγει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων και του επενδυτικού φορέα και αυτά είναι:

• Κριτήρια αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα,
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• Κριτήρια Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και του 

επενδυτικού φορέα,

• Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Νέων Προϊόντων και 

Υπηρεσιών,

• Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή 

ανάπτυξη (Αρθρο 10, ΦΕΚ Α78/1-2-2011).

Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3908/11 εισάγει πολλές 

καινοτομίες και προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα που απέρρεαν από την 

αναποτελεσματικότητα των προηγούμενων νόμων να θέσουν ένα σαφές θεσμικό 

πλαίσιο φιλικό προς τον επενδυτή και ταυτόχρονα να προάγουν την περιφερειακή 

ανάπτυξη. Αρχικά, ο νέος νόμος προκηρύσσεται δύο φορές το χρόνο και η διάρκεια 

αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων δε μπορεί να ξεπερνά το εξάμηνο. Επιπλέον, 

ορίζει συγκεκριμένο ετήσιο ύψος συνολικών επιχορηγήσεων και φορολογικών 

απαλλαγών, το οποίο επιτρέπει μια στοιχειώδη δημοσιονομική συνέπεια εν καιρώ 

κρίσης και η περιφερειακή κατανομή των πόρων γίνεται εκ των προτέρων και με τρόπο 

που να συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, εισάγεται η συγκριτική 

αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων με συγκεκριμένα ενιαία κριτήρια αξιολόγησης, 

τα οποία αναδεικνύουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επένδυσης και ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητα, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, 

την περιφερειακή συνοχή και την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της απασχόλησης. 

Τέλος, απλοποιεί τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων 

και ενισχύει τη διαφάνεια και αμεροληψία της διαδικασίας.

Μια βασική καινοτομία του νέου νόμου είναι να εξαιρέσει ρητώς τα φωτοβολταϊκά και 

μια σειρά από κλάδους που δεν έχουν αναπτυξιακή συμβολή ή υπόκεινται στους 

περιορισμούς της ΕΕ. Όπως είναι γνωστό, τέτοια επενδυτικά σχέδια δεν προάγουν την 

αύξηση της απασχόλησης και δε δημιουργούν διάχυση της ανάπτυςης. Επομένως, ο 

3908 αλλάζει την συνήθη λογική των προηγούμενων νόμων και αναφέρει ποιοι κλάδοι 

εξαιρούνται και ποιοι επιτρέπονται. Αυτό απαλλάσσει το Υπουργείο από τις συνεχείς 

τροπολογίες, προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλοι κλάδοι που δεν είχαν 

προβλεφθεί.

Επιπλέον, παρατηρείται μια αναδιάρθρωση στη φιλοσοφία των κινήτρων και ο νέος 

νόμος προσπαθεί να ενισχύσει με φορολογικά κίνητρα τις επενδύσεις Γενικής 

Επιχειρηματικότητας, τα Μεγάλα και τα Ολοκληρωμένα Πολυετή επενδυτικά σχέδια
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καν να στρέψει τους περιορισμένους πόρους του ΠΔΕ σε επιχορηγήσεις των 

καθεστώτων Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής, Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας και Συνέργειας -  Δικτύωσης. Με αυτή την κίνηση, οι λιγοστές 

επιχορηγήσεις θα κατευθύνονται προς τις επενδύσεις όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη 

και θα χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πόροι κατανέμονται ετησίως στα Εενικά και Ειδικά 

Καθεστώτα ανάλογα με τις προτεραιότητες που υπάρχουν. Οι πόροι της Περιφερειακής 

Συνοχής κατανέμονται ανά περιφέρεια ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης με στόχο την 

ενίσχυση των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών. Δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια 

μέσω του νέου νόμου να κατευθυνθούν οι επενδύσεις προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες και οι πόροι να διατεθούν κυρίως στις πλέον αδύναμες περιφέρειες να 

προσελκύσουν επενδύσεις.

Σημαντική καινοτομία του Ν.3908/11 είναι η σύσταση Εραφείων Εξυπηρέτησης 

Επενδυτών σε κάθε περιφέρεια της χώρας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραλαβή 

των αιτήσεων προς υπαγωγή, τη διενέργεια προέλεγχου πληρότητας του φακέλου, την 

ενημέρωση των επενδυτών για την πορεία του φακέλου, την παραλαβή όλων των 

δικαιολογητικών (για τον περιορισμό της επαφής επενδυτών με την υπηρεσία) και την 

παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων του τρόπου εφαρμογής του νόμου. Εια τον 

αποτελεσματικό έλεγχο και την αξιολόγηση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, ο 

νέος νόμος θεσπίζει την σύσταση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων 

Αξιολογητών και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών, τα οποία 

στελεχώνονται με αξιολογική -  διαγωνιστική διαδικασία. Η επιλογή των αξιολογητών 

για κάθε επένδυση γίνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) της ΜΟΔ με έναν αλγόριθμό τυχαίας κατανομής, με μόνη προϋπόθεση οι 

αξιολογητές να κατοικούν σε διαφορετικές περιφέρειες από αυτή του έργου που 

αξιολογείται.

Συνοψίζοντας, ο Ν.3908/11 απλοποιεί τις διαδικασίες, ελαχιστοποιεί την επαφή 

επενδυτή -  υπηρεσίας και εισάγει τη διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης και 

έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο νέος 

νόμος είναι νωρίς να αξιολογηθεί για δύο λόγους: Πρώτον, έχει περάσει μόνο ένα 

διάστημα μικρότερο των δύο ετών από την έναρξη του, με ένα μέρος των Ειδικών 

καθεστώτων του να μη έχουν τεθεί πλήρως σε λειτουργία λόγω αδυναμιών της 

διοίκησης να θέσει σε λειτουργία τα Πληροφοριακά Συστήματα Αξιολόγησης των
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προτάσεων. Δεύτερον, η λειτουργία του νόμου συνέπεσε με το πιο βαθύ σημείο της 

οικονομικής κρίσης, η οποία απέτρεψε πολλές επιχειρήσεις από την επενδυτική 

δραστηριότητα, είτε λόγω της αβεβαιότητας, είτε λόγω της αδυναμίας πρόσβασης σε 

τραπεζικό δανεισμό.

4.2.2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΤΟΥ Ν.3908/11

4.2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ Ν.3908/11

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013, έχουν ενταχθεί 313 επενδυτικά σχέδια στις διατάξεις 

του Ν.3908/11 συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού 1,1 δις ευρώ, τα οποία θα 

ενισχυθούν περίπου με 362 εκατομμύρια ευρώ8. Το μέσο μέγεθος επένδυσης φτάνει τα 

3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενιο πρόκειται να δημιουργηθούν 1312 νέες θέσεις εργασίας. 

Όπως προηγουμένως έχει ειπωθεί, μία από τις καινοτομίες του Ν.3908/11 ήταν να 

διαχωρίσει τα επενδυτικά σχέδια σε κατηγορίες ανάλογα με τη φύση του επενδυτικού 

σχεδίου. Οι πίνακες 15 και 16 δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία (76%) των 

επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν και του συνολικού προϋπολογισμού (80%) 

αφορά το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής, το οποίο ενισχύεται κυρίως με 

επιχορηγήσεις (72% της συνολικής ενίσχυσης) και δευτερευόντως με φορολογικές 

απαλλαγές και χρηματοδοτική μίσθωση (27% και 1% της συνολικής ενίσχυσης 

αντίστοιχα). Αντίθετα, το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο 

προσέλκυσε το 15% των επενδυτικών σχεδίων και το 13% του συνολικού 

προϋπολογισμού ενισχύεται αποκλειστικά με φορολογικές απαλλαγές. Επιπλέον, ένα 

μικρό ποσοστό επενδυτικών σχεδίων (7%) αφορά στο καθεστώς της Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης, το οποίο ενισχύεται, όπως και αυτό της Περιφερειακής Συνοχής, με όλες 

τις μορφές ενίσχυσης. Άρα επαληθεύεται το γεγονός ότι ο νομοθέτης επεδίωκε να 

ενισχύσει απλές επενδύσεις μόνο με φορολογικά κίνητρα και να δώσει τα υψηλότερα 

ποσοστά επιχορήγησης στις επενδύσεις οι οποίες ενισχύουν την τεχνολογική θωράκιση 

της βιομηχανίας.

8 Τα στοιχεία αφορούν από την έναρξη ισχύος του Ν.3908/11 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013. Πηγή 
των στοιχείων είναι η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων. Σύμφωνα με νέες ανακοινώσεις από το 
ΥΠΑΑΝ, το πρώτο εξάμηνο του 2014 όποτε και τελείωσε ο πρώτος κύκλος υποβολής επενδυτικών 
σχεδίων έχουν υπαχθεί 484 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δις ευρώ και συνολικής 
ενίσχυσης 0.922 δις ευρώ, τα οποία θα δημιουργήσουν περίπου 2,5 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Η 
διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων του Α" Κύκλου του 2014 ολοκληρώθηκε εντός τριών μηνών και τα 
επενδυτικά σχέδια ενισχύονται βάσει των υψηλών ποσοστών του ΧΠΕ 2007-2013.
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Πίνακας 15: Οι ενταγμένες επενδύσεις του Ν.3908/11 ανά Καθεστώς

Καθεστώς
Συνολικός 

Ενισχυό μένος 
Προϋπολογισμός

Αριθμός
Επενδύσεων

Μέσο
Μέγεθος

Επενδύσεων

Νέες Θέσεις 
Εργασίας 
(ΕΜΕ9)

Γ ενική
Επιχειρη ματικότητα

142.066.743 12,9 49 15,6 2.899.321 226,95 17,3

Περιφερειακή
Συνοχή

886.742.252 80,6 239 76,4 3.710.219 905,79 69,1

Τεχνολογική
Ανάπτυξη 71.391.399 6,5 25 8 2.855.656 179 13,6

Σύνολο 1.100.200.394 100 313 100 3.515.017 1311,74 100

Πηγή: Γενική Διεύθυνση ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Πίνακας 16: Οι ενισχύσεις των επενδύσεων του Ν.3908/11 ανά Καθεστώς

Καθεστώς

Ύψος Ενίσχυσης

Ύψος Επιδοτούμενης 
Ύψος Επιχορήγησης Χρηματοδοτικής

Μίσθωσης

Ύψος Φορολογικής 
Απαλλαγής

Γενική
Επιχειρη ματικότη τα 0 0 0 0 43.910.387 34,0

Περιφερειακή
Συνοχή

208.401.120 90,5 2.332.087 86,7 80.235.177 62,2

Τεχνολογική
Ανάπτυξη

21.877.409 9,5 357.067 13,2 4.807.713 3,7

Σύνολο 230.278.529 100 2.689.154 100 128.953.277 100

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

4.2.2.2 Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3908/11

Ο Πίνακας 17 παρουσιάζει την κλαδική κατανομή των επενδύσεων, του συνολικού π/υ 

και της απασχόλησης που δημιουργείται. Παρουσιάζει επίσης τα μέσα μεγέθη 

επενδύσεων κατά κλάδο. Παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των επενδύσεων 

(38%) γίνεται στη μεταποίηση, η οποία συμμετέχει με 24% στη συνολική επενδυτική 

δαπάνη και 40% στη συνολική νέα απασχόληση. Ο δεύτερος σε αριθμό επενδύσεων 

κλάδος είναι ο τουρισμός, με 18% των επενδύσεων, 12% του συνολικού π/υ και 17% 

των νέων θέσεων εργασίας. Τρίτος σε αριθμό επενδύσεων κλάδος είναι η ενέργεια, η 

οποία αφορά στο 15% των επενδυτικών σχεδίων, αλλά στο 48% του συνολικού

9 Μία ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε στην επιχείρηση, ή για λογαριασμό της επιχείρησης, 
με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά τη διάρκεια ολόκληρου έτους. Ως κλάσματα της ΕΜΕ 
υπολογίζονται οι απασχολούμενοι που θα εργαστούν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εποχιακά.
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επενδυόμενου κεφαλαίου καν μόνο στο 5% ίων νέων θέσεων εργασίας. Από άποψη 

σημασίας, ακολουθεί ο κλάδος της γεωργίας με το 13% των επενδύσεων και το 7% των 

νέων θέσεων εργασίας και ο κλάδος των μεταφορών και της αποθήκευσης με το 4% 

των επενδύσεων και το 13% των θέσεων εργασίας.

Αν και είναι πολύ νωρίς για να αντλήσει κανείς συμπεράσματα, είναι φανερές κάποιες 

τάσεις στην κλαδική σύνθεση των επενδύσεων του νέου νόμου που αξίζει να 

αναφερθούν. Η πρώτη διαφορά σε σχέση με τον 3299/04 αφορά στη σημαντική αύξηση 

των επενδύσεων στη μεταποίηση, όπου ο κλάδος προσέλκυσε μεγάλο αριθμό 

επενδυτικών σχεδίων (120 σχέδια) με συνολικό ενισχυόμενο προϋπολογισμό 270 

εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας 523 νέες θέσεις εργασίας (40% των συνολικών 

θέσεων εργασίας). Η δεύτερη διαφορά αφορά στον τουρισμό, του οποίου το ειδικό 

βάρος μειώνεται, λόγω ότι υπάχθηκαν επενδυτικά σχέδια αξίας μόλις 140,8 

εκατομμυρίων ευρώ. Αντίθετα, η σημασία της ενέργειας παραμένει υψηλή και στα 

πλαίσια που 3908/1 1, καθώς ο μισός π/υ των ενταγμένων επενδύσεων (533 

εκατομμύρια ευρώ) αφορά έργα ενέργειας με ιδιαίτερα υψηλά μέσα μεγέθη (10.644.220 

ευρώ). Εφόσον, ο νόμος δεν συμπεριέλαβε στις διατάξεις του επενδυτικά σχέδια με 

αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, τα 

έργα αυτά αφορούν κυρίως αιολικά πάρκα, αλλά και επενδύσεις σε υδροηλεκτρική 

ενέργεια ή επενδύσεις βιο-αερίου με αξιοποίηση της αγροτικής βιομάζας. Οι επενδύσεις 

αυτές αφορούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εντάσσονται στην στρατηγική της 

αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι 

δημιουργούν ένα μικρό αριθμό θέσεων εργασίας, σε μια περίοδο όπου η απασχόληση 

είναι η πρώτη προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί 

ότι το 85% του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού του Ν.3908/11 αφορά στους 

κλάδους της μεταποίησης, της ενέργειας και του τουρισμού.

Πίνακας 17: Η κλαδική κατανομή των ενταγμένων επενδύσεων του Ν.3908/11

Κατηγορία
Επένδυσης

Συνολικός
Ενισχυόμενος

Προϋπολογισμός

Αριθμός
Επενδύσεων

Νέες Θέσεις 
Εργασίας 

(ΕΜΕ)

Μέσο
Μέγεθος

Επενδύσεων

Γ εωργία, 
Δασοκομία και 38.600.297 3,5 41 13,1 104,13 7,9 941.471
Αλιεία
Μεταποίηση 269.396.342 24,5 120 38,3 523,28 39,9 2.244.970

Ενέργεια 533.210.977 48,5 50 16,0 69,88 5,3 10.664.220

Διαχείριση 20.749.076 1,9 13 4,2 68,00 5,2 1.596.083
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Αποβλήτων

Μεταφορές και 
Αποθήκευση 42.522.467 3,9 15 4,8 168,22 12,8 2.834.831

Καταλύματα και 
Εστίαση

140.811.678 12,8 57 18,2 228,07 17,4 2.470.380

Ενημέρωση και 
Επικοινωνία

40.053.538 3,6 10 3,2 102,00 7,8 4.005.354

Επαγγ., Επιστημον. 
και Τ εχνικές 
Δραστηριότητες

1.340.000 ο , ι 1 0,3 2,00 0,2 1.340.000

Υποστηρικτικές
Δραστηριότητες

6.344.912 0,6 4 1,3 15,66 1,2 1.586.228

Υγεία και
Κοινωνική
Μέριμνα

7.171.107 0,7 2 0,6 30,50 2,3 3.585.553

Σύνολο 1.100.200.394 100 313 100 1311,74 100 3.515.017

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

4.2.2.3 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3908/11

Στη συνέχεια, ο Πίνακας 18 παρουσιάζει την περιφερειακή κατανομή των επενδύσεων 

που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. Σε σχέση 

με τον προηγούμενο νόμο, η γενική εικόνα του πίνακα της περιφερειακής κατανομής 

είναι αρκετά διαφορετική και έγκειται στο γεγονός ότι ο νομοθέτης προώθησε την 

περιφερειακή διάσταση των επενδυτικών κινήτρων. Όπως παρατηρείται, οι πέντε 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας (Κ. Μακεδονίας, Δ. Ελλάδας, ΑΜΘ, 

Θεσσαλίας και Ήπειρος) συγκεντρώνουν το 55,2% του συνολικού ύψους των 

επενδύσεων, το 52,7% του αριθμού επενδύσεων και το 58,2% της απασχόλησης, ενώ οι 

πέντε περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Αττική, Ν. Αιγαίο Δ. Μακεδονία, Ιόνια 

Νησιά και Στερεά Ελλάδα) συγκεντρώνουν το 27,6% του συνολικού ύψους των 

επενδύσεων, το 30% του αριθμού επενδύσεων και το 30,6% των νέων θέσεων 

εργασίας.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι, από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η Δυτική 

Ελλάδα και η Θεσσαλία προσελκύουν υψηλού μεγέθους επενδύσεις (κοντά στα 5,8 

εκατομμύρια ευρώ), ενώ ακόμη και με το παρόντα νόμο η περιφέρεια Ηπείρου δεν 

καταφέρνει να προσελκύσει αρκετές επενδύσεις (15 επενδυτικά σχέδια), οι οποίες δεν 

έχουν το απαιτούμενο μέγεθος για να συμβάλουν ουσιαστικά στη\’ ανάπτυξη της 

περιφέρειας (1.513.703 ευρώ κατά μέσο όρο). Επίσης, τα περισσότερα επενδυτικά 

σχέδια πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (69 σχέδια),
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τα οποία δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας από κάθε άλλη περιφέρεια 

(243 νέες θέσεις).

Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν ότι ο νέος νόμος 3908/11 ευνοεί σημαντικά τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές στρέφοντας προς αυτές τον κύριο όγκο των 

επενδύσεων. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο σχεδίασμά των κριτηρίων αξιολόγησης των 

επενδυτικών σχεδίων, τα οποία ευνοούν περισσότερο τον δευτερογενή τομέα και 

λιγότερο τον τουρισμό (άρα λιγότερο τα νησιά) και εν μέρει στους περιορισμούς των 

διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια, γεγονός που έστρεψε επενδύσεις σε λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες με σχετικά περισσότερους διαθέσιμους πόρους, όπου ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτών αναμενόταν λιγότερο έντονος. Επίσης, τα 

επενδυτικά κίνητρα ικανοποίησαν το κριτήριο της περιφερειακής διάστασης, καθώς 

συνέβαλαν σημαντικά στην κατεύθυνση των επενδύσεων προς τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Πίνακας 18: Περιφερειακή Κατανομή των Επενδύσεων του Ν.3908/11

Περιφέρεια
Συνολικός

Ενισχυόμενος
Προϋπολογισμός

Αριθμός
Επενδύσεων

Νέες Θέσεις 
Εργασίας 

(ΕΜΕ)

Μέσο
Μέγεθος

Επενδύσεων

Αττικής10 50.485.423 4,6 17 5,4 99,57 7,6 2.969.731

Ν. Αιγαίου 21.719.123 2,0 11 3,5 42,79 3,3 1.974.466

Δ. Μακεδονίας 59.649.133 5,4 26 8,3 77,25 5,9 2.294.197

Ιονίων Νήσω1 29.275.874 2,7 12 3,8 52,9 4,0 2.439.656

Στ. Ελλάδας 142.901.668 13,0 28 8,9 128,3 9,8 5.103.631

Κρήτης 46.813.324 4,3 25 8,0 66,61 5,1 1.872.533

Πελοπόννησοιυ 124.775.992 11,3 18 5,8 52,4 4,0 6.932.000

Β. Αιγαίου 17.137.842 1,6 11 3,5 28,6 2,2 1.557.986

Κ. Μακεδονίας 171.945.706 15,6 69 22,0 242,5 18,5 2.491.967

Δ. Ελλάδας 144.912.051 13,2 25 8,0 178,91 13,6 5.796.482

ΑΜΘ 84.571.729 7,7 25 8,0 163,27 12,4 3.382.869

10 Η κατάταξη των περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων των πινάκων του Ν.3908/11 έγινε με 
φθίνουσα σειρά του επιπέδου ανάπτυξης τους, συγκεκριμένα βάσει του ΑΕΠκκ σε σταθερές τιμές για το 
2011. Τα πληθυσμιακά στοιχεία προέρχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ (4/2014) και αφορούν στον 
αναθεωρημένο υπολογιζόμενο πληθυσμό την Γ1 Ιανουάριου έως και για το έτος 2013, καθώς δεν ήταν 
διαθέσιμα για το μέσο κάθε έτους. Το ΑΕΠ ήταν διαθέσιμο από ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε τρέχουσες τιμές μέχρι το 
2011 και αποπληθωρίστηκε με τον δείκτη αποπληθωρισμού της World Bank (για την μετατροπή σε 
σταθερές τιμές).
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Θεσσαλίας 183.306.992 16,7 31 9,9 140,47 10,7 5.913.129

Ηπείρου 22.705.538 2,1 15 4,8 38,17 2,9 1.513.703

Σύνολο 1.100.200.394 100 313 100 1311,74 100 3.515.017

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά των ενταγμένων επενδύσεων του Ν.3299/04 σε επίπεδο 

περιφερειακών ενοτήτων, όπου θα εξεταστεί μεταξύ άλλων το ύψος επένδυσης, ο 

αριθμός επενδύσεων, το μέσο μέγεθος επενδύσεων και οι νέες θέσεις εργασίας.

Πίνακας 19: Κατανομή σε Περιφερειακές Ενότητες

Περιφερειακές
Ενότητες

Συνολικός 
Ενισχυό μένος 

Προϋπολογισμός

Αριθμός
Επενδύσεων

Νέες Θέσεις 
Εργασίας 

(ΕΜΕ)

Μέσο
Μέγεθος

Επενδύσεων

Βοιωτίας 131.165.737 11,9 12 3,8 97,8 7,5 10.930.478
Αττικής 50.485.423 4,6 17 5,4 99,57 7,6 2.969.731
Κυκλάδων 13.337.725 1,2 6 1,9 26,79 2,0 2.222.954
Κοζάνης 5.502.436 0,5 6 1,9 18,5 1,4 917.073
Φλωρίνης 0 0,0 0 0,0 0 0,0 —
Ζακύνθου 9.254.623 0,8 3 1,0 26 2,0 3.084.874
Δωδεκανήσου 8.381.398 0,8 5 1,6 16 1,2 1.676.280
Κεφαλληνίας 260.750 0,0 1 0,3 0,87 ο , ι 260.750
Κορινθίας 3.368.189 0,3 3 1,0 14 1,1 1.122.730
Κέρκυρας 13.985.935 1,3 6 1,9 14,86 1,1 2.330.989
Αρκαδίας 43.991.806 4,0 3 1,0 5,57 0,4 14.663.935
Λασιθίου 14.115.594 1,3 3 1,0 22,03 1,7 4.705.198
Χανίων 13.294.633 1,2 8 2,6 11,66 0,9 1.661.829
Ηρακλείου 9.112.701 0,8 10 3,2 23,92 1,8 911.270
Αχάΐας 89.409.814 8,1 16 5,1 121,91 9,3 5.588.113
Ρεθύμνης 10.290.396 0,9 4 1,3 9 0,7 2.572.599
Θεσσαλονίκης 61.049.093 5,5 35 11,2 140,22 10,7 1.744.260
Μαγνησίας 40.902.350 3,7 7 2,2 10 0,8 5.843.193
Χαλκιδικής 15.160.890 1,4 5 1,6 16,75 1,3 3.032.178
Σάμου 0 0,0 0 0,0 0 0,0 —

Αργολίδος 9.147.335 0,8 3 1,0 5,5 0,4 3.049.112
Έβρου 9.539.657 0,9 2 0,6 1 0,1 4.769.829
Χίου 6.266.838 0,6 4 1,3 7,52 0,6 1.566.710
Καβάλας 1.790.782 0,2 3 1,0 2 0,2 596.927
Αέσβου 10.871.004 1,0 7 2,2 21,08 1,6 1.553.001
Εύβοιας 5.177.976 0,5 9 2,9 7 0,5 575.331
Λευκάδας 5.774.566 0,5 2 0,6 11,17 0,9 2.887.283
Φθιώτιδος 6.311.317 0,6 6 1,9 23,5 1,8 1.051.886
Θεσπρωτίας 582.321 ο , ι 1 0,3 0,5 0,0 582.321
Ααρίσης 53.404.652 4,9 11 3,5 109 8,3 4.854.968
Μεσσηνίας 26.769.755 2,4 6 1,9 22,5 1,7 4.461.626
Ιωαννίνων 10.481.008 1,0 10 3,2 15 1,1 1.048.101
Πιερίας 3.327.623 0,3 2 0,6 1 ο ,ι 1.663.811
Πέλλας 17.373.446 1,6 10 3,2 29,05 2,2 1.737.345
Ροδόπης 42.311.259 3,8 10 3,2 139,17 10,6 4.231.126
Πρεβέζης 6.590.557 0,6 3 1,0 22,67 1,7 2.196.852
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Ημαθίας 4.281.282 0,4 6 1,9 9 0,7 713.547
Ξάνθης 15.778.978 1,4 5 1,6 15,83 1,2 3.155.796
Κιλκίς 36.454.993 3,3 5 1,6 10,15 0,8 7.290.999
Αιτωλοακαρνανίας 15.737.065 1,4 5 1,6 36 2,7 3.147.413
Λακωνίας 41.498.906 3,8 3 1,0 4,83 0,4 13.832.969
Γ ρεβενών 28.819.582 2,6 6 1,9 4,17 0,3 4.803.264
Φωκίδος 246.639 0,0 1 0,3 0 0,0 246.639
Ηλείας 39.765.172 3,6 4 1,3 21 1,6 9.941.293
Άρτας 5.051.653 0,5 1 0,3 0 0,0 5.051.653
Καστοριάς 25.327.116 2,3 14 4,5 54,58 4,2 1.809.080
Τ ρικάλων 24.213.440 2,2 8 2,6 18 1,4 3.026.680
Ευρυτανίας 0 0,0 0 0,0 0 0,0 —
Δράμας 15.151.052 1,4 5 1,6 5,27 0,4 3.030.210
Σερρών 34.298.380 3,1 6 1,9 36,33 2,8 5.716.397
Καρδίτσας 64.786.550 5,9 5 1,6 3,47 0,3 12.957.310

Σύνολο 1.100.200.394 100 313 100 1311,74 100 3.515.017

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Σύμφωνα με τον πίνακα 19, παρατηρείται ότι σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων, ο 

νόμος ευνόησε σε μεγάλο βαθμό τις λιγότερο ανεπτυγμένες Π.Ε. σε σχέση με τον 

προηγούμενο νόμο και πλέον οι δέκα περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

προσελκύουν το ίδιο ύψος επενδύσεων (21,4%) σε σχέση με τις δέκα λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες (21,6%). Άρα, ακόμη και σε μικρότερο επίπεδο, ο νόμος 

δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις μέσω των κινήτρων για να κατευθυνθούν οι 

επενδύσεις προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες Π.Ε. Ωστόσο, μια αδυναμία του 

επενδυτικού νόμου είναι να κατευθύνει επενδύσεις στις Π.Ε. Φλωρίνης, Σάμου και 

Ευρυτανίας και ιδιαίτερα για την τελευταία που έχει χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης.

Ειδικότερα, τα επενδυτικά σχέδια υψηλού συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνθηκαν 

κυρίως στην Π.Ε. Βοιωτίας (131 εκατομμύρια ευρώ) και στην Π.Ε. Αττικής 50 

εκατομμύρια ευρώ), το οποίο καθιστά σχετικά προβληματική την αποτελεσματικότητα 

του επενδυτικού νόμου στο επίπεδο των περιφερειακών ενοτήτων. Επιπλέον, οι Π.Ε. 

Αρκαδίας, Λακωνίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας και Ηλείας προσέλκυσαν κατά μέσο όρο 

επενδύσεις άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι περισσότερες επενδύσεις 

κατευθύνθηκαν κυρίως στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (35 επενδυτικά σχέδια). Οι 

περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στις Π.Ε. Ροδόπης και Θεσσαλονίκης 

(140 νέες θέσεις εργασίας) με την Π.Ε. Αχάί'ας να ακολουθεί (122 νέες θέσεις 

εργασίας).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το χωρικό πρότυπο των επενδύσεων του Ν.3908/11. 

Σύμφωνα με τον Χάρτη 1. ο μεγαλύτερος αριθμός και ύψος επενδύσεων 

συγκεντρώνονται στον παραδοσιακό άξονα της χώρας που περιλαμβάνει την Αττική,
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Βοιωτία, μέρος της Θεσσαλίας και την Κεντρική Μακεδονία. Αν και οι επενδύσεις 

καλύπτουν όλη την Ελλάδα, ωστόσο ακολουθούν παραδοσιακές επιλογές χωροθέτησης, 

οι οποίες συσχετίζονται με τα μεγέθη των αγορών, την εγγύτητα σε αυτές και τα 

σύγχρονα δίκτυα μεταφοράς. Επιπλέον, έχει εξεταστεί το χωρικό πρότυπο των 

επενδύσεων του Ν.3908/11 ανά μεγάλη κατηγορία επενδύσεων, όπως της μεταποίησης, 

των καταλυμάτων και της ενέργειας. Σύμφωνα με τους χάρτες 2, 3 και 4, μπορεί να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις στη μεταποίηση ακολουθούν το συνολικό 

πρότυπο των επενδύσεων, αφού συναντιόνται κυρίως στον παραδοσιακό άξονα 

ανάπτυξης της χώρας, ενω τα καταλύματα ακολουθούν ενα διαφορετικό πρότυπό, 

καθώς οι επενδύσεις κατευθύνονται κυρίως σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, 

λόγω του αυξημένου τουρισμού. Τέλος, το πρότυπο των επενδύσεων σε ενέργεια είναι 

πιο διάχυτο και εξαρτάται σαφώς από το αιολικό δυναμικό των περιοχών 

εγκατάστασης.

Χάρτης 1: Η Χωρική Κατανομή των Επενδύσεων του Ν.3908/11

Συνολικό Ύψος και Αριθμός Επενδύσεων
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Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία
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Χάρτης 2: Η Κατανομή των Επενδύσεων στη Μεταποίηση του Ν.3908/11

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία 

Χάρτης 3: Η Κατανομή των Επενδύσεων σε Ξενοδοχεία του Ν.3908/11

Ύψος και Αριθμός Επενδύσεων σε Ξενοδοχεία
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Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία
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Χάρτης 4: Η Κατανομή των Επενδύσεων σε Ενέργεια του Ν.3908/11
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Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

4.1.2.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3908/11 ΜΕ ΤΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τα διαγράμματα παρουσιάζουν την συσχέτιση ανάμεσα στις επενδύσεις του Ν.3908/11 

και το κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιφερειών και περιφερειακών ενοτήτων της χώρας. Η 

φθίνουσα γραμμή τάσης στο διάγραμμα των περιφερειών δείχνει με σαφήνεια ότι οι πιο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες λαμβάνουν κατά μέσο όρο ένα μικρότερο ύψος επενδύσεων 

και αντίστροφα, οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ευνοούνται περισσότερο από τις 

επενδύσεις του Ν.3908/11. Η τάση αυτή επαναλαμβάνεται και στο επίπεδο των 

περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, μόνο που σε αυτή την περίπτωση η τάση δεν είναι 

τόσο σαφής. Άρα, από τα δύο διαγράμματα εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα επενδυτικά 

σχέδια του Ν.3908/11 συνέβαλαν σε κάποιο βαθμό στη μείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων και οδήγησαν εν τέλει στην περιφερειακή συνοχή. Αυτό υποδηλώνει ότι η 

πολιτική κινήτρων στην Ελλάδα εξελίσσεται και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 

εργαλείο στην περιφερειακή πολιτική της χώρας.
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Διάγραμμα 6: Συσχέτιση εγκεκριμένων επενδύσεων του Ν.3908/11 και 

περιφέρειες της χώρας
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Πηγή: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 7: Συσχέτιση εγκεκριμένων επενδύσεων του Ν.3908/11 και

περιφερειακές ενότητες της χώρας
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Με βάση τα διαγράμματα και τους πίνακες, μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα ότι ο 

νέος επενδυτικός νόμος ενσωματώνει για πρώτη φορά με αποτελεσματικό τρόπο την 

περιφερειακή διάσταση των επενδυτικών κινήτρων, ενισχύοντας περισσότερο τις 

περιοχές που έχουν μεγαλύτερη αναπτυξιακή υστέρηση. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι ο νόμος είναι ακόμη στην αρχή της υλοποίησης του, πολλές επενδυτικές 

αποφάσεις έχουν ανασταλεί λόγω της κρίσης και πολλά εξαρτώνται από τον τρόπο 

υλοποίησης και της αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με δεδομένο ότι ένα 

σημαντικό μέρος των πόρων κατανέμεται με ετήσιες υπουργικές αποφάσεις στις 

περιφέρειες με βάση το επίπεδο ανάπτυξης τους, πολλά θα εξαρτηθούν στο μέλλον από 

τη δέσμευση του πολιτικού συστήματος και των εκάστοτε υπουργών ανάπτυξης να 

διατηρήσουν και να ενισχύσουν την περιφερειακή διάσταση της επενδυτικής πολιτικής 

της χώρας.

4.3 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Με βάση τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑΝ), θα εξεταστεί η διαχρονική 

εξέλιξη και ένταση της χρηματοδότησης των επενδύσεων οι οποίες έχουν ενταχθεί 

στους νόμους 1262/82, 1892/90, 2601/94 και 3299/04. Η εξέταση της χρηματοδότησης 

των επενδυτικών νόμων αποσκοπεί στην σημασία που έχει δοθεί από την διοίκηση όλα 

αυτά τα χρόνια στην πολιτική κινήτρων μέσω των επενδυτικών νόμων, ως εργαλείο 

περιφερειακής πολιτικής.

Το σύνολο των δημοσίων πόρων για την πραγματοποίηση των αναπτυξιακών 

προγραμμάτων και επενδύσεων διατίθενται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το ΠΔΕ χωρίζεται σε δύο τμήματα, όπου το ένα περιλαμβάνει τις 

συγχρηματοδοτούμενες από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις και το 

άλλο τις πράξεις που χρηματοδοτούνται μόνο από εθνικούς πόρους. Τα κονδύλια του 

ΠΔΕ αντιστοιχούν στις προτεραιότητες που θέτει το κράτος και πρέπει να καλύπτει 

πλήρως τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονομίας 

και Οικονομικών διαμορφώνει και εγκρίνει την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων 

του ΠΔΕ μεταξύ των περιφερειών (Παπαδασκαλόπουλος και Χριστοφάκης, 2002).

Η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών νόμων της χώρας γίνεται εξ ολοκλήρου από το 

ΠΔΕ και συγκεκριμένα από το εθνικό σκέλος ΠΔΕ και είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί 

η εξέλιξη του ΠΔΕ στην εξεταζόμενη περίοδο και στη συνέχεια τη σημασία και το
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σχετικό ύψος της συμμετοχής των αναπτυξιακών κινήτρων στη συνολική δαπάνη. Έτσι, 

το Διάγραμμα 7 δείχνει τη διαχρονική εξέλιξη του ΠΔΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της 

χώρας για την περίοδο 1982-09. Παρατηρείται ότι υπάρχει ένας πολιτικός κύκλος στην 

εξέλιξη του ΕΙΔΕ, καθώς στις περιόδους κεντροαριστερών κυβερνήσεων οι πόροι του 

ΕΙρογράμματος ξεπερνούσαν κατά πολύ το 5% του ΑΕΠ, ενώ σε περιόδους 

κεντροδεξιών κυβερνήσεων οι πόροι του ΠΔΕ δεν ξεπερνούσαν το 4% του ΑΕΠ της 

χώρας. Η διακύμανση αυτή των διατιθέμενων πόρων του ΠΔΕ, η οποία ασφαλώς 

επηρεάζεται από τις διαφορετικές σχολές σκέψης και αντιλήψεις για το ρόλο των 

δημόσιων επενδύσεων στην ανάπτυξη, προσδιορίζει τις δυνατότητες ενίσχυσης 

επενδυτικών σχεδίων μέσω των αναπτυξιακών κινήτρων, το ύψος των διατιθέμενων 

πόρων, αλλά και το είδος των ενισχύσεων (επιχορηγήσεις ή φοροαπαλλαγές).

Διάγραμμα 8: Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, 1982-09

Το Διάγραμμα 8 παρουσιάζει τη συμμετοχή των δαπανών για επενδυτικά κίνητρα - στα 

πλαίσια των ισχυόντων κάθε φορά νόμων - στο σύνολο των δαπανών του ΠΔΕ. 

Παρατηρείται ότι διαχρονικά παρουσιάζεται σημαντική διακύμανση, η οποία 

επηρεάζεται τόσο από την ελκυστικότητα των κινήτρων του εκάστοτε νόμου, όσο και 

από τις κατά καιρούς πιέσεις και προτεραιότητες του ΠΔΕ. Εια παράδειγμα, είναι 

προφανές ότι σε περιόδους ‘κλεισίματος’ των ΚΠΣ όπως 1993-94, ή 1999-2000, όπου η 

πίεση για την ολοκλήρωση των έργων είναι μεγάλη, οι πόροι που διατίθενται για τον 

αναπτυξιακό νόμο είναι λιγότεροι.

Επίσης, το ίδιο συμβαίνει στην περίοδο πριν τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, 

όπου οι πόροι του ΠΔΕ διοχετεύτηκαν κατά κύριο λόγο στα Ολυμπιακά έργα της 

Αττικής Συνολικά, θα μπορούσε να ειπωθεί με σχετική ασφάλεια ότι οι εκάστοτε
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αναπτυξιακοί νόμοι καταλάμβαναν ένα μικρό μέρος του ΠΔΕ που συνήθως δεν 

ξεπερνούσε το 8% των διαθέσιμων πόρων. Η σημαντική διακύμανση στο ύψος των 

πόρων υποδηλώνει ότι η πολιτεία δε διαθέτει σε αυτή την περίοδο μια σταθερή 

πολιτική για τα αναπτυξιακά κίνητρα και δεν τα θεωρεί ως βασικό μέσο αναπτυξιακής 

πολιτικής.

Διάγραμμα 9: Η συμμετοχή των Αναπτυξιακών Νόμων στο ΠΔΕ, 1982-2009

Αντίστοιχα χαμηλή είναι η σχετική βαρύτητα των διατιθέμενων επενδυτικών πόρων ως 

προς το ΑΕΠ της χώρας (Διάγραμμα 9). η οποία δεν ξεπερνά το 0,3 -  0,5% σε ετήσια 

βάση. Ακόμη και αν οι δημόσιοι πόροι προσελκύουν διπλάσιους ή τριπλάσιους 

επενδυτικού πόρους από τον ιδιωτικό τομέα, το συνολικό ύψος των επενδύσεων που 

προκαλούν οι επενδυτικοί νόμοι δεν ξεπερνά το 1,0-1,5% του ΑΕΠ ετησίως. Συνεπώς 

είναι εκ πρώτης όψεως αμφίβολο αν οι διατιθέμενοι πόροι για επενδυτικά κίνητρα 

έχουν την επάρκεια, την ένταση και τη συνέχεια που απαιτείται για να συμβάλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας.
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Διάγραμμα 10: Η συμμετοχή των Αναπτυξιακών Νόμων στο ΑΕΠ, 1982-2009
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται η συνολική αποτίμηση των αναπτυξιακών νόμων της 

τελευταίας τριακονταετίας και καταγράφονται τα συνολικά συμπεράσματα της 

επενδυτικής πολιτικής που ακολούθησε η χώρα. Κατά τη διάρκεια των τριών 

τελευταίων δεκαετιών, έχει θεσπιστεί μια σειρά από νόμους που ενσωματώνουν την 

πολιτική κίνητρων με βάση τις κατευθύνσεις και τους κανονισμούς της Ε.Ε. και 

αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων επενδύσεων προς τις λιγότερες ανεπτυγμένες 

περιφέρειες της χώρας. Η επενδυτική'·) πολιτική που ακολουθήθηκε υπέστη συνεχώς 

τροποποιήσεις με σκοπό να διορθώσει τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου και 

να εντάξει κατά κύριο λόγο την περιφερειακή διάσταση. Η αποτελεσματικότητά του ως 

εργαλείο περιφερειακής πολιτικής πρέπει να εξεταστεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και 

για το σκοπό αυτό παρατίθεται στη συνέχεια ο πίνακας με τα συνοπτικά στοιχεία για 

τους αναπτυξιακούς νόμους από το 1982 έως το 2013.

Πίνακας 20: Συνοπτικά στοιχεία για τους αναπτυξιακούς νόμους της περιόδου 1982-2013

Νόμοι Ν I G G/I Ε ΕΕ Ε/Ν ΕΝ
Ν. 1262/82 12,06 2,28 0,78 34,4 92.799 24.587 7.7 189.161
Ν. 1892/90 4,89 3,73 1,45 39,0 39.676 94.083 8.1 763.209
Ν.2601/98 2,31 2,55 0,84 33,1 19.239 132.906 8.3 1.102.624
Ν.3299/04* 3,61 15,54 6,13 39,4 31.109 499.646 8.6 4.297.346
Ν.3908/11* 0,31 1,10 0,23 20,9 1.311 839.207 4.2 3.515.017
Σύνολο 23,20 25,21 9,44 37,5 184.134 318.086 7,4 1.973.471

* = στοιχεία υπαγωγής, αλλά όχι υποχρεωτικά ολοκλήρωσης
Ν = Αριθμός επενδυτικών σχεδίων (σε χιλιάδες)
I = Ύψος επενδύσεων (σε δις ευρώ)
G = Ύψος επιχορηγήσεων (σε δις ευρώ)
G/I = Μέσο ποσοστό επιχορήγησης (%)
Ε = Θέσεις εργασίας
Ι/Ε = μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας (σε ευρώ)
Ε/Ν = μέσος αριθμός νέων θέσεων εργασίας ανά επένδυση 
ΕΝ = μέσο μέγεθος επενδύσεων (σε ευρώ)

Ο πίνακας 20 παρουσιάζει τα συνολικά στοιχεία των αναπτυξιακών νόμων της 

τελευταίας τριακονταετίας. Μέχρι στιγμής, οι αναπτυξιακοί νόμοι έχουν ενισχύσει 23,2 

χιλιάδες επενδύσεις ύψους 25,2 δις ευρώ με συνολική δημόσια χρηματοδότηση που 

αγγίζει τα 9,44 δις ευρώ, ενώ οι επενδύσεις αυτές έχουν δημιουργήσει 184.134 νέες 

θέσεις εργασίας. Επίσης, παρατηρείται ότι το μέσο ποσοστό επιχορήγησης διαχρονικά 

παρουσιάζει μεν διακυμάνσεις, αλλά παραμένει σταθερά υψηλό, καθώς το μέσο ύψος
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του ανέρχεται στο 37,5%. Εξαίρεση αποτελεί ο Ν.3908/11, ο οποίος μέχρι στιγμής 

παρουσιάζει σχετικά χαμηλό ποσοστό, της τάξης του 20,9%, λόγω της διαφορετικής 

φιλοσοφίας στα κίνητρα του νόμου να συνδυάσει επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές.

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο του Πίνακα 20 είναι η εξέλιξη του δείκτη ΙΈ , δηλαδή 

το ποσό που πρέπει να επενδυθεί για να δημιουργηθεί μια θέση εργασίας. Παρατηρείται 

ότι το 1982 το ποσό ήταν περίπου στις 24 χιλιάδες ευρώ, ενώ την περίοδο 2005-2010 

έχει εκτοξευτεί στις 500.000 ευρώ11. Αυτός ο 20-πλασιασμός της δαπάνης που 

απαιτείται για τη δημιουργία μιας θέσης εργασίας επηρεάζεται ασφαλώς από το κόστος 

του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που 

απαιτούνται και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αναπτυξιακής 

πολιτικής, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης με επενδύσεις μικρής κλίμακας. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι το 

μέσο μέγεθος επένδυσης (Ι/Ν) έχει αυξηθεί στο ίδιο βαθμό, σηματοδοτώντας εν μέρει 

και τον σταδιακό εκσυγχρονισμό των επενδύσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 

χρόνων.

Ενδιαφέρον στοιχείο του πίνακα είναι και ο δείκτης Ε/Ν, που αφορά στον μέσο αριθμό 

των νέων θέσεων εργασίας ανά επένδυση. Ο λόγος (Ε/Ν) παραμένει σταθερός καθ' όλη 

τη διάρκεια της τελευταίας τριακονταετίας, ξεκινώντας από 7,7 θέσεις εργασίας τη 

δεκαετία του 1980 και καταλήγοντας με 8.6 θέσεις εργασίας στην περίοδο μέχρι το 

2010. Η αδυναμία της επενδυτικής πολιτικής να στρέψει την επενδυτική δραστηριότητα 

σε μεγαλύτερα μεγέθη και να αυξήσει ουσιαστικά τα μέσα παραγωγικά μεγέθη των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ένα από τα διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής 

οικονομίας. Η κυριαρχία της μικρής κλίμακας με τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις 

στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και με τις ισχυρές αναφορές της τόσο 

στην κοινωνία, όσο και στην παραγωγική συγκρότηση της χώρας, δεν αντιμετωπίστηκε 

τελικά από τις ασκούμενες πολιτικές, παρά τις κατά καιρούς σποραδικές προσπάθειες.

Τα μεγέθη του Πίνακα 20 δείχνουν την περιορισμένη επίδραση που είχαν οι 

αναπτυξιακοί νόμοι στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Αν και επιχορηγήθηκαν 

συνολικά τουλάχιστον 23 χιλιάδες επιχειρήσεις και δημιουργήθηκαν 184 χιλιάδες 

θέσεις εργασίας, η συμβολή στην οικονομία της χώρας ήταν μικρή, καθώς αφορά σε

11 Τα στοιχεία του Ν.3908/11 δεν προσφέρονται ακόμη για συμπεράσματα, καθώς ένας μεγάλος αριθμός 
επενδύσεων αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια στην ενέργεια, τα οποία δημιουργούν ελάχιστες θέσεις 
εργασίας.
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μια περίοδο 30 ετών, όπου το ΑΕΠ διπλασιάστηκε και το βιοτικό επίπεδο της χώρας 

αυξήθηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, οι 700 επενδύσεις κατά μέσο όρο και οι 5.000 

νέες θέσεις εργασίας το χρόνο σε μια οικονομία με 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις και 

κοντά στα 4,5 εκατομμύρια εργατικό δυναμικό δε θεωρείται ικανοποιητικό αποτέλεσμα 

για μια πολιτική που προσελκύει τόσο έντονο και διαρκές ενδιαφέρον από τις 

κυβερνήσεις, αλλά και τους επενδυτές.

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι ο Ν.3908/11 θεσπίστηκε στην 

χειρότερη οικονομική περίοδο των τελευταίων 30 χρόνων και δεν πρέπει να εξαχθούν 

βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά του. Τα πρώτα στοιχεία 

έχουν δείξει ότι παρόλο το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, ο νόμος προσέλκυσε 

αρκετά επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα τονώσουν την οικονομία της χώρας και θα 

επιφέρουν την ανάπτυξη των περιφερειών. Αξίζει να τονιστεί ότι η ανάληψη 

οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας προϋποθέτει κάποιο κέρδος στον επενδυτή, 

ο οποίος επιλέγει να επενδύσει εκεί όπου υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις 

για την εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Άρα, σε ένα δυσχερές 

επενδυτικό περιβάλλον, ο επενδυτής είναι πολύ προσεκτικός στις επιλογές του και 

επιλέγει μονάχα να επενδύσει εκεί που υπάρχει κέρδος.

Εν τέλει, η αναπτυξιακή διάσταση της πολιτικής επενδυτικών κινήτρων παραμένει 

αμφισβητήσιμη με βάση τα παραπάνω στοιχεία των αναπτυξιακών νόμων, ενώ η 

συμβολή των αναπτυξιακών νόμων στην οικονομία της χώρας είναι ιδιαίτερα μικρή. 

Ωστόσο, υπάρχει η αντίθετη άποψη, όπου η πολιτική επενδυτικών κινήτρων δε 

λειτούργησε με αποτελεσματικό τρόπο λόγω των περιορισμένων πόρων του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι γνωστό ότι μόλις ένα μέρος του ΠΔΕ 

κατευθύνθηκε στους αναπτυξιακούς νόμους (περίπου το 8% κάθε χρόνο) και δεν είχε 

την δέουσα ένταση να επιχορηγήσει μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Επίσης, είναι γεγονός 

ότι για το έτος 2014, οι πόροι του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ που ενισχύουν οικονομικά 

τα επενδυτικά σχέδια είναι αισθητά μειωμένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια 

(από 2,2 δις ευρώ το 2010 μειώθηκε στα 0,7 δις ευρώ το 2014). Άρα, η εκάστοτε 

κυβέρνηση πρέπει να ρίχνει μεγαλύτερο βάρος στους πόρους τους ΠΔΕ, οι οποίοι 

κατευθύνονται ως κίνητρα στις ιδιωτικές επενδύσεις της χώρας, με σκοπό τη βελτίωση 

της αναπτυξιακής διάστασης των επενδυτικών κινήτρων.

Πέραν από την αναπτυξιακή διάσταση των κινήτρων, θα πρέπει να εξαχθούν κάποια 

συμπεράσματα και για την περιφερειακή διάσταση των επενδυτικών κινήτρων. Όπως
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είναι γνωστό, η περιφερειακή σύγκλιση και η περιφερειακή συνοχή αποτελεί μια 

σημαντική διάσταση της πολιτικής των επενδυτικών κινήτρων, όπως προκύπτει από 

τους διακηρυγμένους στόχους των αναπτυξιακών νόμων αλλά και τους Κανονισμούς 

της Ε.Ε. η οποία επιτρέπει και προσδιορίζει το ανώτατο ύψος επιχορηγήσεων. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία που εξετάστηκαν στο παρόν και στα προηγούμενα κεφάλαια, η πολιτική 

κινήτρων απέτυχε να κατευθύνει επενδύσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και 

να συμβάλει στην αύξηση του επιπέδου ανάπτυξης των. Αυτό κυρίως οφείλεται στην 

ανυπαρξία της περιφερειακής διάστασης των αναπτυξιακών νόμων και στην 

αναποτελεσματική περιφερειακή πολιτική.

Εενικά, βάσει της εξέλιξης των αναπτυξιακών νόμων, η περιφερειακή διάσταση είναι 

ασθενής και διαχρονικά στερείται σταθερών στόχων που δεν ανταποκρίνονται στις 

κατευθύνσεις της Ε.Ε. για την περιφερειακή συνοχή. Αρχικά, ο περιορισμός της 

περιφερειακής διάστασης στηρίζεται στην εσφαλμένη, αλλά δυστυχώς κυρίαρχη για 

δύο δεκαετίες περίπου άποψη ότι οι περιφερειακές ανισότητες είναι περιορισμένες στη 

χώρα μας και ότι ουσιαστικά δεν υφίσταται σοβαρό περιφερειακό πρόβλημα. Έτσι, οι 

περιφερειακές ανισότητες συνεχώς αυξάνονταν. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των 

αναπτυξιακών νόμων της τελευταίας τριακονταετίας ήταν η έλλειψη στόχου των 

ενισχύσεων, οι οποίες πότε επιδοτούσαν με υψηλά ποσοστά την Περιφέρεια Θράκης 

και τις παραμεθόριες περιοχές και πότε επιδοτούσαν τις πλέον ανεπτυγμένες περιοχές 

για να μην πληγούν από την αποβιομηχάνιση. Επιπλέον, η δομή των κινήτρων 

ακολουθούσε την ίδια οριζόντια λογική με τις δράσεις των Κοινοτικών Πλαισίων 

Στήριξης χωρίς καμία απολύτως χωρική διάσταση.

Συνεπώς, ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει άμεσα τους υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής κινήτρων, αφορά τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής 

κινήτρων και τη συνολική εποπτεία και συντονισμό όλων των μορφών και μέσων 

κρατικής ενίσχυσης, είτε αυτά αφορούν στον επενδυτικό νόμο, ή στα προγράμματα 

επιχειρηματικότητας του ΚΠΣ ή στα νέα χρηματοδοτικά μέσα (Jeremie, Jessica). Μια 

επιλογή θα μπορούσε να είναι η χωρική συστράτευση όλων των επενδυτικών εργαλείων 

(place based approach) με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων (smart specialization) και τη δημιουργία παραγωγικών αλυσίδων σε 

περιφερειακή κλίμακα. Σε ένα εναλλακτικό, αλλά λιγότερο αποτελεσματικό σχέδιο, τα 

αναπτυξιακά κίνητρα θα μπορούσαν να κατευθύνουν τους πόρους στους νομούς με μια 

ένταση αντιστρόφως ανάλογη του αναπτυξιακού τους δυναμικού, σχέδιο το οποίο
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ωστόσο αντιμετωπίζει την αδυναμία μιας «διάσπαρτης» επενδυτικής δραστηριότητας 

να επωφεληθεί από οικονομίες συγκέντρωσης και να έχει τελικά μια αισθητή 

αναπτυξιακή επίπτωση.

Αν και η περιφερειακή διάσταση των κινήτρων φθίνει διαχρονικά μέχρι και τον 

3299/04, ο Ν.3908/11 αποτελεί το πρώτο νομοθέτημα που λαμβάνει υπόψη του την 

περιφερειακή διάσταση της πολιτικής κινήτρων και προσπαθεί να διαμορφώσει μια 

επενδυτική πολιτική που στόχο θα έχει την περιφερειακή ανάπτυξη. Μια από τις 

καινοτομίες του ήταν η εκ των προτέρων περιφερειακή κατανομή των πόρων, με τρόπο 

που να συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας και άρα να υπάρχει 

συγκεκριμένος αριθμός πόρων για κάθε περιφέρεια της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν μια τάση περιφερειακής σύγκλισης, δηλαδή μείωσης των περιφερειακών 

ανισοτήτων και είναι σαφές ότι έχει αλλάξει η πολιτική κινήτρων, ευνοώντας τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Η εκτενής χρήση του κινήτρου της επιχορήγησης των προηγούμενων ετών ήταν 

δημοσιονομικά προβληματική και ενείχε τον κίνδυνο της νόθευσης αγοράς και του 

ανταγωνισμού. Η «στροφή» της φιλοσοφίας των κινήτρων με επίκεντρο τις 

φοροαπαλλαγές δημιουργεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την καλύτερη αξιοποίηση των 

πόρων του ΓΤΔΕ και για την αποτελεσματικότερη πολιτική επενδυτικών κινήτρων. ΕΙ 

καινοτομία του Ν.3908/11 να ρίξει το βάρος στις φοροαπαλλαγές λειτούργησε εν τέλει 

ικανοποιητικά και πολλές υγιείς επιχειρήσεις επέλεξαν το συγκεκριμένο κίνητρο λόγω 

της γρήγορης αξιοποίησής του (λιγότερη γραφειοκρατία σε σχέση με το κίνητρο της 

επιχορήγησης).

Καταλήγοντας, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η χρονική στιγμή που μελετάται η πολιτική 

κινήτρων και γενικά η επενδυτική πολιτική δεν είναι η καλύτερη από πλευράς 

οικονομικής ανάπτυξης. Εν έτει 2014, το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα ισχνό 

και έχει επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από την οικονομική κρίση που ταλανίζει την 

χώρα. Η άσκηση επενδυτικής πολιτικής δεν αποτελεί πανάκεια στα οικονομικά 

προβλήματα της χώρας αλλά λειτουργεί επικουρικά της οικονομικής πολιτικής που 

επιλέγει η εκάστοτε κυβέρνηση να ακολουθήσει. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών 

της εξέλιξης της επενδυτικής πολιτικής, υιοθετώντας την περιφερειακή διάσταση, θα 

φανούν στο μέλλον και πολύ περισσότερο όταν η χώρα θα εξέλθει από την οικονομική 

και κοινωνική κρίση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Τα ποσοστά ενισχύσεων ανά Π.Ε. και μέγεθος επιχείρησης βάσει του 
Ν.3908/11

Περιφέρεια Περιφερειακή ΑΕΠ Ζώνες Όρια Ποσοστά Ενίσχυσης
Ενότητα 2007 Εγκεκ Μεγάλες Μεσαίες Μικρές

(Μέσος ριμένο Επιχειρήσ Επιχειρήσ και Πολύ
όρος υΧΠΕ εις εις Μικρές
Χώρας Επιχειρήσ
= 100) εις

Νότιο Αιγαίο Κυκλάδων 114,66 Ε 15% 15% 25% 35%
Δωδεκανήσου 102,69 Ε 15% 15% 25% 35%

Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 84,05 Β 15% 15% 25% 35%
Φωκίδος 75,54 Β 20% 20% 30% 40%
Εύβοιας 81,79 Β 15% 15% 25% 35%
Βοιωτίας 148,17 A 15% 15% 20% 25%
Ευρυτανίας 53,45 Ε 20% 20% 30% 40%

Κεντρική
Μακεδονία Θεσσαλονίκης 85,56 Β 30% 30% 35% 40%

Χαλκιδικής 78,66 Β 30% 30% 35% 40%
Κιλκίς 79,31 Ε 30% 30% 40% 50%
Πέλλας 64,66 Γ 30% 30% 40% 50%
Ημαθίας 71,55 Ε 30% 30% 40% 50%
Πιερίας 64,44 Ε 30% 30% 40% 50%
Σερρών 56,47 Ε 30% 30% 40% 50%

Δυτική
Μακεδονίας Γ ρεβενών 64,44 Ε 30% 30% 40% 50%

Κοζάνης 92,78 Β 30% 30% 35% 40%
Φλώρινας 73,60 Γ 30% 30% 40% 50%
Καστοριάς 68,00 Ε 30% 30% 40% 50%

Αττική Αττικής 134,48 A 20% 15% 20% 25%
Θεσσαλία Λάρισας 76,51 Β 30% 30% 35% 40%

Μαγνησίας 87,72 Β 30% 30% 35% 40%
Καρδίτσας 54,42 Ε 30% 30% 40% 50%
Τ ρικάλων 61,75 Ε 30% 30% 40% 50%

Ιόνια Νησιά Κέρκυρας 74,78 Γ 30% 30% 40% 50%
Λευκάδας 74,68 Ε 30% 30% 40% 50%
Κεφαλληνίας 91,16 Γ 30% 30% 40% 50%
Ζακύνθου 101,62 Ε 30% 30% 40% 50%

Κρήτη Ηρακλείου 92,67 Β 30% 30% 35% 40%
Χανίων 91,70 Β 30% 30% 35% 40%
Δασιθίου 94,61 Β 30% 30% 35% 40%
Ρεθύμνης 82,22 Β 30% 30% 35% 40%

Πελοπόννησος Λακωνίας 65,63 Ε 30% 30% 40% 50%
Μεσσηνίας 67,67 Γ 30% 30% 40% 50%
Κορινθίας 106,36 Β 30% 30% 35% 40%
Αρκαδίας 98,06 Β 30% 30% 35% 40%
Αργολίδας 78,99 Β 30% 30% 35% 40%

Βόρειο Αιγαίο Λέσβου 71,88 Ε 30% 30% 40% 50%
Χίου 85,45 Ε 30% 30% 40% 50%
Σάμου 72,95 Ε 30% 30% 40% 50%

ΑΜΘ Καβάλας 76,19 Γ 40% 40% 45% 50%
Ξάνθης 64,98 Ε 40% 40% 45% 50%
Ροδόπης 57,54 Ε 40% 40% 45% 50%
Δράμας 63,15 Ε 40% 40% 45% 50%
Έβρου 69,18 Ε 40% 40% 45% 50%
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Ήπειρος Ιωαννίνων 78,66
Άρτας 61,64
Πρέβεζας 71,23
Θεσπρωτίας 75,22

Δυτική Ελλάδα Αχάΐας 77,48
Αιτ/νίας 60,24
Ηλείας 52,26

Πηγή: Άρθρο 5, ΦΕΚ 8/Α71-2-2011

Παράρτημα

Γ 40% 40% 45% 50%
Γ 40% 40% 45% 50%
Γ 40% 40% 45% 50%
Γ 40% 40% 45% 50%
Γ 40% 40% 45% 50%
Γ 40% 40% 45% 50%
Γ 40% 40% 45% 50%
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Η παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογεί τους αναπτυξιακούς νόμους Ν.3299/04 και 
Ν.3908/11 σε εθνικό επίπεδο, τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υπάχθηκαν στους 
αναπτυξιακούς νόμους και εν τέλει ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο 2004-2013, τα κίνητρα 
που υιοθετήθηκαν για την προσέλκυση των ιδιωτικών επενδύσεων, τον τρόπο που οι πόροι 
κατανεμήθηκαν σε τομείς και κλάδους της παραγωγής, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και τις αλλαγές που επήλθαν με το νέο 
θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, γίνεται αναφορά στη χωρική κατανομή των επενδύσεων σε 
επίπεδο περιφέρειας και περιφερειακών ενοτήτων και ανά σημαντικότερους κλάδους 
επένδυσης για την αποτύπωση του χωρικού προτύπου επένδυσης. Επιπλέον, η ανάλυση 
αναδεικνύει τη σχέση της χωρικής κατανομής των επενδύσεων με το επίπεδο ανάπτυξης 
κάθε περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας, εξετάζοντας έτσι αν επήλθε σύγκλιση ή 
απόκλιση των περιφερειών και των νομών. Τέλος, θα γίνει μια πρώτη προσπάθεια 
αποτίμησης της επενδυτικής πολιτικής που ακολουθήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, 
αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των αναπτυξιακών νόμων να επιτελέσουν 
κυρίαρχο ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη και να συντελέσουν στην ανάπτυξη της 
οικονομίας της χώρας.
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