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στο σχέδιο νόμου 'Χάρωση Συμψωνίας Ελλάδος - Ρουμσ- 
νίος για την προώθηση κσ> αμοιόοίο προστασία τυιν επενδύ
σεων"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1991 υπενράφη στην Αθήνα 
μεταξύ Ελλάδος και Ρουμανίας Συμφωνία για την προώθηση 
και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων.

Η Συμφωνία αυτή είναι η τέταρτη Συμφωνία για την 
προστασία και προώθηση των επενδύσεων που συνάπτει η 
Ελλάδα με χώρα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης 
(οι άλλες έχουν συναφθεί με την Ουγγαρία, το 1989 και 
με την Τσεχοσλοβακία και την Αλβανία το 1991), εντάσσεται 
δε στις προσπάθειες της χώρας μας για ανάπτυξη των 
διμερών οικονομικών σχέσεων με τ.ς χώρες αυτές σε 
σύγχρονες βάσεις, μετά την έναρξη των οικονομικών και 
πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην περιοχή τους.

2. Γενικά, οι Συμφωνίες για την Προώθηση και την 
Προστασία των Επενδύσεων (Σ.Π.Π.Ε.) συμβάλλουν στη 
δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίμστος στις χώρες που 
τις συνάπτουν, αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο προ
στασίας των επενδυτών σε διεθνές επίπεδο και, σε 
συνδυασμό με ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές, η ύπαρξή 
τους αποτελεί συχνά αποφασιστικό παράγοντα στην επι
λογή των επενδυτών, όσον αφορά τη χώρα υποδοχής της 
επένδυσης.

3. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς αυξημένο 
ενδιαφέρον για τη σύναψη Σ.Π.Π.Ε. δεδομένου ότι, για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, η προσέλκυση επενδύσεων θεω
ρείται μέσο για την εκβιομηχάνισή τους, την απόκτηση νέας 
τεχνολογίας και, γενικά, για την οικονομική τους ανάπτυξη 
ενώ για τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες η πραγματο
ποίηση επενδύσεων αυξάνει τη δυνατότητα των επιχειρή- 
σεών τους να ανταπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισμό, να 
αντιμετωπίσουν τα περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο, που 
παίρνουν πολλές χώρες, και να διεισδύσουν σε νέες 
αγορές.

4. Σκοπός της συμφωνίας με τη Ρουμανία όπως και όλων 
των Σ.Π.Π.Ε. είναι η εξασφάλιση νομικής προστασίας στις 
επενδύσεις που πραγματοποιούν επενδυτές του ενός 
Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαοος του άλλου Συμβαλ
λόμενου Μέρους.

Η συμφωνία περιλαμβάνει προοίμιο και 13 άρθρα, παρέχει 
την πληρέστερη δυνατή προστασία των επενδύσεων από 
απαλλοτριώσεις και εθνικοποιήσεις, ρήτρα μάλλον ευνοού
μενου κράτους και εθνικής μεταχείρισης, καθώς και λεπτο
μερή αναφορά στη διαιτησία σε περίπτωση διαφορών.

Η συμφωνία έχει συναφθεί για τρία έτη μόνο, στο τέλος 
των οποίων προβλέπεται η αναθεώρησή της κσι ιδίως του 
άρθρου της 6, στο οποίο προβλέπεται η μεταφορά 
κεφαλαίου και κερδών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
των Συμβαλλόμενων Μερών.

Τούτο, διόπ, λόγω της οικονομικής καταστάσεως της 
Ρουμανίας, η χώρα αυτή δεν είναι σε θέση προς το παρόν 
να εγγυηθεί την απρόσκοπτη μεταοορά κεφαλαίου και 
κερδών του επενδυτή σε ελεύθερο συνάλλαγμα, όρο τον 
οποίο η Ελλάδα θεωρεί 'sine qua non' στις Σ.Π.Π.Ε. που 
συνάπτει, για την προστασία του Έλληνο επενδυτή αλλά 
και λόγω αμοιβαιότητας, δεδομένου ότι η ελληνική νομο
θεσία εγγυάται την ανεμπόδιστη μεταφορά.
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Περιλαμβάνει τον ορισμό των 'επενδύ
σεων', του 'επενδυτή', του 'εδάφους' και 
του 'εισοδήματος' από επενδύσεις. 
Προβλέπει την προστασία και προώθηση 
των επενδύσεων του ενός Συμβαλλόμε
νου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμ
βαλλόμενου Μέρους.
Παρέχει ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου 
κράτους και ρήτρα εθνικής μεταχείρισης 
όσον αψορά τη μεταχείριση των επενδύ
σεων και των επενδυτών, με ορισμένες ε
ξαιρέσεις που απορρέουν από διεθνείς υ
ποχρεώσεις.
Προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση α- 
παλλοτριώσεως ή εθνικοποιήσεως επένδυ
σης, η οποία μπορεί να γίνει μόνο για λό
γους δημόσιου συμφέροντος και με νόμι
μες διαδικασίες.
Προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση ζη
μιών λόγω πολέμου ή άλλης ένοπλης σύρ
ραξης ή άλλων παρόμοιων γεγονότων. 
Προβλέπεται μεταφορά της επένδυσης 
και της αποδόσεώς της, σε ελεύθερα με
τατρέψιμο νόμισμα, σύμφωνα με την εσω
τερική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Με
ρών.
Αφορά την περίπτωση ασφάλισης των ε
πενδύσεων και τα δικαιώματα του ασφαλι
στή.
Προβλέπει αναδρομική εφαρμογή της συμ
φωνίας.
Προβλέπει τον τρόπο επίλυσης διαφορών, 
σχετικών με την εομηνεΐα ή εφαρμογή 
της συμφωνίας, μεταξύ των Συμβαλλόμε
νων Μερών.
Προβλέπει τον τρόπο επίλυσης διαφορών 
μεταξύ Συμβαλλόμενου Μέρους και επεν
δυτή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 
Προβλέπει επέκταση ευνοϊκότερης μετα
χείρισης στις επενδύσεις που καλύπτονται 
από τη συμφωνία.
Προβλέπονται διαβουλεύσεις σε θέματα 
που αφορούν την εφαρμογή της συμφω
νίας.
Τελικό άρθρο, προβλέπει θέση σε ισχύ, 
διάρκεια, λήξη, καταγγελία και αναθεώρη
ση της συμφωνίας.

Θέτοντες τα παραπάνω υπόψει της Ολομέλειας της 
Βουλής εισηγούμεθα την ψήφιση της Συμφωνίας.

Αθήνα, 10 Μαίου 1992
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