
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

του Σχεδίου Νόμου "Κύρωση της Σύμβασης Ίδρυσης 

του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων 

(MIGA) καθώς και των συνημμένων δύο (2) Παραρτημάτων 

δύο (2) Προσαρτημάτων’'

I. ΙΔΡΥΣΗ : Το 1985 οριστικοποιήθηκε το κείμενο της Σύμβασης 

Ίδρυσης του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (MULTILATERAL 

INVESTMENT GUARANTEE AGENCY - MIGA) και τέθηκε υπόψη των χωρών 

μελών της Διεθνούς Τραπέξης και της Ελβετίας. Η έδρα του κεντρικού 

γραωείου/Οργανισμού θα είναι στην Ουάσιγκτων των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής.

II. ΣΚΟΠΟΣ : 0 Οργανισμός αποβλέπει στην ενίσχυση της ροής επενδύσεων 

για παραγωγικούς σκοπούς μεταξύ των χωρών μελών, ιδιαίτερα προς 

τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ειδικότερα :

(ί) παρέχει εγγυήσεις έναντι μη εμπορικών κινδύνων για τις 

επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος μιας χώρας 

μέλους (χώρα υποδοχής-HOST COUNTRY) στην οποία εισρέουν 

κεφάλαια από άλλες χώρες μέλη (χώρες προέλευσης-ΗΟΜΕ 

COUNTRIES),

(ii) εκτελεί δραστηριότητες προώθησης της ροής επενδύσεων 

(έρευνα, παροχή πληροφοριών για επενδυτικές ευκαιρίες, 

παροχή τεχνικής βοήθειας).

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΑ

1. Για τούς σκοπούς της Σύμβασης αυτής οι χώρες μέλη του 

Οργανισμού κατατάσσονται σε δύο (2) Κατηγορίες :

(ί) Κατηγορία I (αναπτυγμένες χώρες εξαγωγής κεφαλαίων).

(ii) Κατηγορία II (αναπτυσσόμενες χώρες εισαγωγής κεφαλαίων).

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην Κατηγορία II.
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2. Το εγκεκριμένο ueioylh6 κεφάλαιο του Οργανισμού ανέρχεται !

σε ένα (1) δισεκ. Ειδικά Τραξηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) και διαιρείται | 

σε 100.000 μετοχές αξίας 10.000 ΕΤΔ της κάθε μετοχής. Κάθε χώρα 

μέλος εγγράφεται στο μετοχικό κεφάλαιο για ένα αριθμό μετοχών που 

καθορίζεται στο Προσάρτημα Α της Σύμβασης. ;

Οι πληρωμές γίνονται με βάση τη σχέση δολλάρια ΗΠΑ 1,082=1ΕΤΔ. !

Η αξία των μετοχών καταβάλλεται ως εξής :

α) εντός 90 ημερών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης

αα) 10% τοις μετρητοίς σε ελευθέρως χρησιμοποιήσιμα νομίσματα, 

Κατ'εξαίρεση οι πληρωμές των αναπτυσσόμενων χωρών μπορούν 

να πραγματοποιούνται στα δικά τους νομίσματα μέχρι του 

25% του καταβλητέου τοις μετρητοίς τμήματος των εγγραφών 

τους,

ββ) 10% με τη μορφή μη διαπραγματεύσιμων και μη έντοκων γραμ

ματίων ή παρεμφερών υποσχετικών τίτλων,

β) το υπόλοιπο ποσοστό υπόκειται σε κλήση από τον Οργανισμό 

όταν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

(άρθρα 7 και 8) .

3. Όργανα του Οργανισμού είναι το Συμβούλιο των Διοικητών, το 

Συμβούλιο Διευθυντών (με Πρόεδρο τον Πρόεδρο της Διεθνούς Τραπέζης) 

και ο Πρόεδρος του Οργανισμού.

IV. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Εγγυήσεις που παρέχει ο Οργανισμός για λογαριασμό του.

α) Καλυπτόμενοι κίνδυνοι (άρθρο 11). 0 Οργανισμός δύναται να

παρέχει εγγυήσεις για επενδύσεις έναντι ζημιών που προκύπτουν 

από τέσσερις (4) Κατηγορίες, μη εμπορικών κινδύνων, δηλ. 

κινδύνων_από :

(1) μεταφορά νομίσματος, (ii)

μέτρα, (iii) H522§i.^2H_22tt§202-i22_iiSi (iv) πόλεμο_και1 

1ϊ2^ϋϋίΠ αναταραχή.
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β) Καλυπτόμενε£_επενδύσεi£_J.92222_i £) · 0 Οργανισμός δύναται να 

καλύπτει : (ί) επενδύσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο ανωνύμων

εταιρειών (equity interests), (ii) άμεσες επενδύσεις,

(iii) μεσοπρόθεσμα δάνεια που χορηγούν ή εγγυώνται οι κάτοχοι 

μετοχών μιας επιχείρησης (δάνεια μετοχικού τύπου ή δάνεια 

υπό αναδοχή- equity type ή sponsored loans).

γ) Καλυπτόμενοι _επενδυτέ ς__(άοθοο_ΐ3) . 0 Οργανισμός δύναται να 

εγγυάται για κάθε : (i) φυσικό πρόσωπο που έχει την υπηκο

ότητα ενός μέλους άλλου από τη χώρα υποδοχής, (ii) νομικό 

πρόσωπο (εταιρεία) με καταστατική έδρα σε χώρα μέλος εκτός 

της χώρας υποδοχής ή το μεγαλύτερο τμήμα του κεφαλαίου του 

νομικού αυτού προσώπου ανήκει σε μέλος ή μέλη ή υπηκόους 

μελών άλλων από τη χώρα υποδοχής.

2. Πρόσθετες εγγυήσεις που παρέχει ο Οργανισμός (άρθρο 24, Παραοτ.Ι).

0 Οργανισμός δύναται να εγγυάται επενδύσεις που πραγματοποιούνται 

από επενδυτή οποιοσδήποτε υπηκοότητας ή από επενδυτές με διάφορες 

υπηκοότητες, εάν ένα μέλος ή μέλη συμφωνούν να αναδέχονται ή συν-ανα- 

δέχονται τις επενδύσεις αυτές (sponsored ή co-sponsored investments).

3. 0 Οργανισμός δύναται να παρέχει αυτασφάλιση (άρθρα 20, 21 και 

Παράρτημα I) σε :

(ΐ) μέλη ή φορείς αυτών ή διεθνείς περιφερειακούς φορείς εγγύησης 

επενδύσεων σε σχέση με συγκεκριμένες επενόύσεις-έναντι 

ενδεχόμενων ζημιών που προκύπτουν από μη εμπορικούς κινδύνους,

(ii) ιδιωτικούς ασφαλιστές και αντασφαλιστικά νομικά πρόσωπα των

μελών σε σχέση με συγκεκριμένες επενδύσεις έναντι μη εμπορικών 

κινδύνων, στα πλαίσια ειδικών συμφωνιών,

(iii) μέλη ή φορείς αυτών ή διεθνείς περιφερειακούς φορείς ή ιδιω

τικούς ασφαλιστές των μελών σε σχέση με επενδύσεις που έχουν 

τύχει της αναδοχής που αναφέρεται στην παράγρ. 2 ανωτέρω.



V. ΟΡΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΟΝ

Οι οικονομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού δεν θα υπερβαίνουν 

το 150% του απαλλαγμένου υποχρεώσεων εγγεγραμμένου κεφαλαίου και 

των αποθεμάτων του συν το μερίδιο της παρεχόμενης από αυτόν αντα- 

σφαλιστικης κάλυψης το οποίο καθορίζεται από το Συμβούλιο Διευ

θυντών (άρθρο 22) .

Οι ειδικοί διακανονισμοί μεταξύ του Οργανισμού και επενδυτού 

όπως επίσης μεταξύ του Οργανισμού και ενός αντασφαλισμένου μέλους 

ή φορέα ενσωματώνονται στο συ^ιβόλαιο εγχύτ}σης_ή_αντασφάλιση£ (άρθρα 

16 , 20) .

VI. ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το άοθοο 61 της Σύμβασης προβλέπει ότι αυτή τίθεται σε ισχύ 

όταν τουλάχιστον πέντε (5) χώρες μέλη της Κατηγορίας I και δέκα 

πέντε (15) της Κατηγορίας II καταθέσουν όργανα επικύρωσης, αποδοχής 

ή έγκρισης, εφόσον οι συνολικές συνεισφορές τους ανέρχονται τουλά

χιστον στο 1/3 του εγκεκριμένου κεφαλαίου του Οργανισμού. Ήδη η 

Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 12 Απριλίου 1988 και έχουν επικυρώσει 

τη Σύμβαση είκοσι εννέα (29) χώρες. Από αυτές εννέα (9) είναι 

βιομηχανικές χώρες (Κατηγορία I) και είκοσι (20) αναπτυσσόμενες 

χώρες (Κατηγορία II), το σύνολο δε των συνεισφορών τους ανέρχεται 

σε $ 578 εκατ. τα οποία αντιπροσωπεύουν το 53,38% περίπου του εγκε

κριμένου κεφαλαίου ($ 1.082 δισεκ) του Οργανισμού.

Οι χώρες που επικύρωσαν τη Σύμβαση είναι οι ακόλουθες:

Κατηγορία I : Καναδάς, Δανία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία,

Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατηγορία II : ΜπαχρέΙ'ν, Μπανγκλαντές, Μπαρμπάντος, Χιλή, Κύπρος, 

Εκουαντόρ, Αίγυπτος, Γρενάδα, Ινδονησία, ΤζαμάΙ'κα, Ιορδανία, Κορέα, 

ΚουβέΓτ, Λεσόθο, Μαλάβ ι , .s’ γηρία, Ιίικ^τάν, Σαουδική Αραβία, Σενε

γάλη, Δυτική Σαμόα.

VII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Ελλάδα θα έγγραφέ ί ·?το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού για 

280 μετοχές. Η αξία κάθε μετοχήςίσούται με 10.000 ΕΤΔ. Οι πληρωμές 

θα γίνουν με βάση τη σχέση $ 1.082 = 1 ΕΤΔ (άρθρο 5).

VIII. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Ορίζουμε :

(ι) το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως αρμόδια αρχή με την

οποία ο Οργανιοτμός μπορεί να επικοινωνεί σχετικά με κάθε 

θέμα που ανακύπτει στα πλαίσια της Σύμβασης (άρθρο 38) και
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IX.

(ii) η Τράπεζα της Ελλάδος ως θεματοφύλακας στον οποίο

ο Οργανισμός μπορεί να τηρεί τα διαθέσιμα της Ελλάδος 

σε δραχμές ή άλλα ενεργητικά στοιχεία αυτού (άρθρο 37).

1. Με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται 

ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 

και Οικονομικών ρυθμίζεται αποιοδήποτε θέμα αναρέρεται 

στην αρχική συμμετοχή της Ελλάδος ή και σε μελλοντική 

ειδική ή γενική αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της 

Ελλάδος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιτρέπεται να δανείζει άτοκα 

δάνεια στο Ελληνικό Δημόσιο για την καταβολή της 

ειρχι-κής συμμετοχής του και κάθε μελλοντικής ειδικής 

ή γενικής αύξησης της συμμετοχής του στον Οργανισμό 

(τοις μετρητοίς, υποσχετικοί τίτλοι κλπ).

Τα δάνεια αυτά συνάπτονται με συμβάσεις μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον 

Υπουργό των Οικονομικών, και της Τραπέζης της Ελλάδος.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε 

αναγκαία σχετική λεπτομέρεια, που αναφέρεται σε θέματα 

των παρ. 3,4 και 5 του άρθρου αυτού.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ρυθμίζονται 

θέματα σχετικά:

α) με την καταβολή στον Οργανισμό ασφαλίστρων, τελών 

και άλλων επιβαρύνσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

αα) όποτε η Ελλάδα ζητά την κάλυψη επενδύσεων στην 

περίπτωση που ο Οργανισμός μπορεί να καλύπτει 

κατ'εξαίρεση επενδύσεις χωρών υποδοχής (στις οποίες 

περιλαμβάνεται και η Ελλάδα) πραγματοποιούμενες 

από φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν την ιθαγένεια 

της χώρας υποδοχής ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 

συγκροτημένα σε εταιρεία στη χώρα υποδοχής, ή η 

πλειοψηφία του κεφαλαίου του ανήκει στους υπηκόους
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της χώρας αυτής, αρκεί τα εν προκειμένω στοιχεία 

ενεργητικού να έχουν μεταφερθεί από το εξωτερικό 

(άρθρο 13).

ββ) όποτε η Ελλάδα αναδέχεταί ή συν-αναδέχεται την 

εγγύηση μιας επένδυσης που πραγματοποιείται από 

ένα επενδυτή οποιασδήποτε εθνικότητας ή από επεν

δυτές μιάς ή διαφόρων εθνικοτήτων,βάσει των διαδι

κασιών αναδοχής (άρθρο 24, Παράρτημα I άρθρο 1) . 

β) με την πληρωμή πρόσθετων επιβαρύνσεων για τη χρησι

μοποίηση των υπηρεσιών προώθησης επενδύσεων που 

παρέχει ο Οργανισμός (άρθρο 23).

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ν. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ


