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TO KENTPON ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Tò Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών 'Ερευνών 

ίδρύθη αρχικώς το 1961 ως Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών 

εν 'Ελλάδι: 1) δια την ερευναν τών διαρθρωτικών προβλημά

των και δυνατοτήτων αναπτύξεως της "Ελληνικής Οικονο

μίας, 2) δια τον σνστηματικον προγραμματισμον κατανομής 

τών διαθεσίμων πόρων δια την οίκονομικήν ανάπτυξιν καί 3) 

δια την τεχνικο-οικονομικήν κατάρτισιν στελεχών προς επάν-

δρωσιν κρατικών υπηρεσιών και τής ΟΙκονομίας εν γένει. 

Οι πόροι του συνίστανται εξ επιχορηγήσεων τής 'Ελληνι

κής Κυβερνήσεως, τής εν 'Ελλάδι 'Αμερικανικής 'Αποστο

λής και τών 'Ιδρυμάτων Ford και Rockefeller. Το Πανεπι-

στήμιον τής Καλιφρονίας συμμετέχει εις το έργον του δι 

αποστολής ξένων επιστημόνων, οι οποίοι ανήκουν εις το προ-

σωπικον τοϋ Κέντρου επί εν έτος. Μετέχει επίσης προγράμ

ματος υποτροφιών 'Αμερικανών πτυχιούχων εν 'Ελλάδι προς 

οίκονομικήν ερευναν και 'Ελλήνων πτυχιούχων ε'ις 'Αμερικα

νικά Πανεπιστήμια προς εύρυτέρας οίκονομικάς σπουδάς. 

Ύποτροφίαι παρέχονται επίσης ε'ις νέους αποφοίτους 'Ελ

ληνικών Πανεπιστημίων, οι όποιοι προσλαμβάνονται εις το 

Κέντρον επί χρονικόν τι διάστημα, προς ασκησιν εις την οί

κονομικήν ερευναν. Ούτοι συμμετέχουν εις τάς διεξαγομένας 

έρευνας και τα διοργανούμενα υπ' αύτοϋ σεμινάρια. 

Αι ερευναι τοϋ Κέντρου διεξάγονται υπό ομάδων επιστη

μόνων υπό τήν διεύθυνσιν πεπειραμένων ερευνητών. Τα 

πορίσματα τών μελετών δημοσιεύονται εις σειράν «Μονο

γραφιών Οικονομικής Έρεύνης». Αι διαλέξεις και τα σεμι

νάρια δεν προορίζονται αποκλειστικώς δια το προσωπι-

κον τούτον. Καθηγηταί, πτυχιούχοι και φοιτητάί Οίκονομι-
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κών 'Επιστημών προσκαλούνται επίσης να παρακολουθήσουν 

και να μετάσχουν εις την πνευματικήν ταύτην δραστηριότητα, 

ή οποία διεξάγεται δια της συνεργασίας μετά Ανωτάτων 

Πνευματικών 'Ιδρυμάτων της 'Ελλάδος και τοΰ 'Εξωτερικού. 

Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων τοϋ Κέντρου σνμπληροϋται δια 

της «Σειράς Διαλέξεων» και «Σειράς 'ΕπιμορφωτικώνΜαθη

μάτων», τα όποια απετέλεσαν άντικείμενον των σεμιναρίων. 

'Επί τη βάσει της ικανοποιητικής αυτής πείρας το Κέν-

τρον άναδιωργανώθη τον Αϋγουστον τοϋ 1964, υπό το νέον 

του όνομα, με σκοπον την διεξαγωγήν, δια λογαριασμον της 

'Ελληνικής Κυβερνήσεως, κατά τον πλέον συστηματικον τρό

πον, τοΰ επιστημονικού προγραμματισμού, επί εθνικού και 

περιφερειακού επιπέδου. 

Έπιδίωξιν τοϋ Κέντρου αποτελεί και ή δημιουργία βι

βλιοθήκης βασικών οικονομικών έργων, ή οποία θα άποβή επί

σης ιδιαιτέρως χρήσιμος είς τους "Ελληνας οικονομολόγους. 

Άποσκοπεϊται επίσης ή ανταλλαγή πληροφοριών και πο

ρισμάτων με ανάλογα Κέντρα άλλων χωρών και ή συμμε

τοχή είς κοινήν προσπάθειαν ερεύνης με άλλους δημοσίους 

ή Ιδιωτικούς οργανισμούς τής 'Ελλάδος ή τής αλλοδαπής. 

Πρέπει να τονισθή 6τι το Κέντρον αποτελεί εν επί πλέον 

παράδειγμα ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, τόσον από από

ψεως συνεισφοράς τοϋ ανθρωπίνου παράγοντος, όσον και από 

απόψεως πόρων και προσπαθειών, δια την προώθησιν τής εκ

παιδεύσεως οικονομολόγων και ύποβοήθησιν τής χώρας προς 

άντιμετώπισιν τών αναγκών τής οικονομικής αναπτύξεως. 

Ό τελικός σκοπός τής δραστηριότητος τοϋ Κέντρου Προ-

γραμματισμοϋ κάί Οικονομικών 'Ερευνών είναι κατ εξοχήν 

πρακτικός: να συμβάλη εις την δημιουργίαν μιας καλυτέρας 

ζωής τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΚΟΤΤΣΟΥΜΑΡΗΣ 



Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το θέμα της παρούσης μελέτης κείται εις τα opta 
μεταξύ νομικής και οικονομικής επιστήμης. Θα ήθε-
λον, λοιπόν, πριν προχωρήσω, να σημειώσω την ση-
μασίαν τών νομικών, θεσμολογικώνκαί,γενικώτερον, 
των μη οικονομικών παραγόντων δια την μελέτην καί 
την επιτυχή άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τής 
οικονομικής αναπτύξεως. Βεβαίως, τα οικονομικά 
ή κοινωνικά προβλήματα δεν «λύονται» επί του 
καθαρώς νομικού επιπέδου: ή λύσις πραγματικών 
προβλημάτων εξαρτάται κατά βάσιν έκ του πρα
γματικού περιεχομένου τών χρησιμοποιουμένων νο
μικών μορφών. Ή κατανόησις δμως τών υπαρχόν
των νομικών θεσμών, τής λειτουργίας καί τών δυ
νατοτήτων των είναι προϋπόθεσις δια την επιτυχή 
λύσιν τών οικονομικών προβλημάτων, ιδία δε τών 
τής οικονομικής αναπτύξεως, ή λύσις τών όποιων 
συνεπάγεται βαθείας μεταβολάς τής κοινωνικής, πο
λιτικής, οικονομικής, ακόμη καί πολιτιστικής δομής 
μιας χώρας. Ή τελική έπίδρασις τών κατ' ιδίαν οι
κονομικών ή διοικητικών μέτρων εξαρτάται εν μέρει 
άπο την νομικήν μορφήν την οποίαν περιβάλλονται, 
ως καί άπο την ακριβή τοποθέτησίν των εντός του 
συνόλου τών νομικών θεσμών τής χώρας καί τον 
προσήκοντα συσχετισμόν των προς άλλα μέτρα, 
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θεσμούς και καταστάσεις. Συχνά, δυστυχώς, ή νομι

κή διατύπωσις των οικονομικών δεδομένων ή λύσεων 

παραβλέπεται ή θεωρείται αυτονόητος υπό των οικο

νομολόγων και εκτελείται, άνευ της δεούσης προσ

οχής εις τήν οίκονομικήν πραγματικότητα, υπό νομι

κών ενδιαφερομένων κυρίως δια τήν λογικήν συνέπει-

αν και πληρότητα του νομικού συστήματος. Ή συν

εργασία νομικών και οικονομολόγων (ώςκαί κοινω

νιολόγων,βεβαίως,καί άλλων επιστημόνων )ε!ναι λοι

πόν δχι απλώς επιθυμητή άλλ' απαραίτητος δια μίαν 

επιτυχή πολιτικήν εθνικής και διεθνούς αναπτύξεως. 

Ή παρούσα μελέτη αναφέρεται εις μίαν μόνον 

κατηγορίαν νομικών παραγόντων, οι όποιοι έχουν 

ίδιαιτέραν σημασίαν, διότι επηρεάζουν το ποσόν, 

το ποιον και τήν κατεύθυνσιν τών ξένων ιδιωτικών 

επενδύσεων. Δια να αποφύγω μακράς προκαταρ-

κτικάς συζητήσεις, θα θεωρήσω ως παραδεδεγμέ-

νας δύο βασικάς προτάσεις: πρώτον, δτι ή διεθνής 

οικονομική άνάπτυξις είναι (και πρέπει να είναι) 

σήμερον βασικός σκοπός δλων τών μελών της διε

θνούς κοινωνίας, τόσον τών κρατών, ανεπτυγμέ

νων και μή, δσον καί τών ιδιωτών δεύτερον, δτι 

αϊ ίδιωτικαί επενδύσεις έκ του εξωτερικού είναι 

σήμερον άναγκαΐαι, καίτοι άφ' εαυτών δέν είναι 

άρκεταί, δια τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τών υπα

νάπτυκτων χωρών. Αι προτάσεις αύται συζητούν

ται καί αμφισβητούνται, βεβαίως, ευρύτατα, άλλα 

ή λεπτομερής συζήτησις τών σχετικών γνωμών και 

διαφωνιών δέν είναι του παρόντος. 
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IL H ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ 
ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ 

ΥΠΑΝΑΠΤΥΚΤΟΥΣ ΧΩΡΑΣ 

Κατά τα τελευταία είκοσι ετη σημειοΰται σχε
τική απροθυμία επενδύσεως ξένου ιδιωτικού κε
φαλαίου εις τάς υπανάπτυκτους χώρας. Τα κεφά
λαια τα έκρέοντα εξ ανεπτυγμένων χωρών, ως αι 
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι, επενδύονται ως έπί το πλεί
στον εις χώρας επίσης άνεπτυγμένας, ως είναι αϊ 
δυτικοευρωπαϊκαί χώραι και ό Καναδάς. Δύο συ
ναφή ερωτήματα γεννώνται: πρώτον, δια ποίους 
λόγους δεν γίνονται περισσότεραι ξέναι ίδιωτικαί 
επενδύσεις εις τάς ολιγώτερον άνεπτυγμένας χώ
ρας, και δεύτερον, δια ποίων μέτρων δύναται να 
ένισχυθη ή προς αύτας ροή του ιδιωτικού κεφα
λαίου. Είναι προφανές δτι τα δύο ερωτήματα έν 
μέρει συμπίπτουν: ή άπάντησις εις το δεύτερον εξ
αρτάται βασικώς εκ της απαντήσεως εις το πρώτον. 

Τα αΐ'τια της απροθυμίας επενδύσεως ξένου ιδιω
τικού κεφαλαίου εις τάς υπανάπτυκτους περιοχάς 
είναι πολλά.1 Έν πρώτοις, υπάρχουν σοβαροί οι
κονομικοί λόγοι: παρουσία δυνατοτήτων έπικερ-

1. Ai γενικεύσεις έπί παρομοίων θεμάτων είναι ιδιαιτέρως επικίν
δυνοι. Οι έν συνεχεία αναφερόμενοι παράγοντες δέν συναντώνται, βε
βαίως, εις πάσας τάς υπανάπτυκτους χώρας, οΰτε, δπου συναντώνται, 
έχουν τήν αυτήν εκάστοτε σημασίαν. 'Αλλά, δεδομένου τοϋ άριθμοΰ 
καΐ της ποικιλίας τών υπό άνάπτυξιν χωρών, λεπτομερεστέρα άνάλυ-
σις εΤναι τελείως αδύνατος εντός τών ορίων της παρούσης μελέτης. 
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δοΰς τοποθετήσεως κεφαλαίου εις τάς ήδη άνεπτυ-
γμένας χώρας, απουσία ελκυστικών αγορών και 
Ιλλειψις βασικών ευκολιών (συγκοινωνία, ηλεκτρι
σμός, κλπ. ), ώς και ειδικευμένου προσωπικού εις 
τάς υπανάπτυκτους περιοχάς, ελλειψις οίκειότη-
τος τών επιχειρηματιών τών ανεπτυγμένων χω
ρών μέ τας συνθήκας και την νοοτροπίαν αϊ όποϊαι 
επικρατούν εις τάς ολιγώτερον άνεπτυγμένας χώ
ρας καί, τέλος, ελλειψις οικονομικής και νομισμα
τικής σταθερότητος. Δεν είναι καί πάλιν του πα
ρόντος ή συζήτησις ενός εκάστου τών ανωτέρω 
αιτίων. Ενταύθα θα μας άπασχολήσγ) είς άλλος 
παράγων, ή ομάς παραγόντων, γνωστός ύπο το 
όνομα «κλίμα επενδύσεων»: δια του 6ρου τούτου 
νοείται συνήθως ή γενική στάσις καί διάθεσις 
έναντι τών ξένων ιδιωτικών επενδύσεων είς έκά-
στην χώραν, ιδία ώς αύται εκφράζονται δια συγκε
κριμένων κυβερνητικών μέτρων. 

Το δυσμενές δια τάς ξένας ίδιωτικάς επενδύσεις 
κλίμα είς το σύνολον σχεδόν τών υπανάπτυκτων 
χωρών οφείλεται είς τρεις βασικούς λόγους. Πρώ
τον, ό βαθμός της επεμβάσεως του κράτους είς την 
οίκονομίαν τείνει να είναι είς τάς χώρας αύτας 
λίαν υψηλός* τα αίτια του φαινομένου τούτου εϊναι 
πολλά, αρχίζει δε να γίνεται γενικώς παραδεκτόν 
δτι ή κρατική παρέμβασις είναι, κατά μέγα μέρος, 
αναγκαία δια τήν ταχεΐαν οίκονομικήν άνάπτυξιν.1 

1. Βλέπε, π.χ., Α. Γ. Παπανδρέου, Στρατηγική ΟΙκονομικής''Ανα
πτύξεως της Ελλάδος, Αθήναι 1962, σελ. 29-30. 
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Άπό της σκοπιάς του ξένου κεφαλαιούχου, όμως, 
αΰτη δημιουργεί φόβους λήψεως μέτρων αντιθέ
των προς τα συμφέροντα του. Οι φόβοι ούτοι εν
τείνονται εκ της παρουσίας δευτέρου βασικού πα
ράγοντος, του ζωηρού εθνικισμού, ό όποιος επι
κρατεί εις τας πλείστας των υπανάπτυκτων χωρών 
καί ό όποιος έκδηλοΰται ιδιαιτέρως εις τον οίκονο-
μικόν τομέα. Ό οικονομικός ούτος εθνικισμός είναι 
ουσιαστικώς συμπλήρωμα του πολιτικού εθνικισμού, 
ό όποιος ώδήγησεν εις την άνεξαρτησίαν των χωρών 
τούτων, καί αποτελεί συχνά άντίδρασιν κατά παλαι
οτέρων καταστάσεων αποικιακής εκμεταλλεύσεως. 
Καθώς δε ή αποικιοκρατία είχεν εντόνως οίκονομι-
κόν χαρακτήρα, ή κατ* αυτής άντίδρασις έκδηλοΰ
ται κυρίως εις τον οικονομικόν τομέα. Τρίτος, τέλος, 
βασικός λόγος τής υπάρξεως δυσμενούς κλίματος 
δια τάς ξένας επενδύσεις είναι ή ελλειψις κυβερνη
τικής καί γενικώτερον πολιτικής σταθερότητος 
εις τό πλείστον των υπανάπτυκτων χωρών. Ή 
αστάθεια αυτή οφείλεται κατά κύριον λόγον εις 
αυτό τοΰτο τό χαμηλόν έπίπεδον οικονομικής ανα
πτύξεως, ιδία έν συνδυασμώ προς τον εντονον πό-
θον ταχύτατης οικονομικής καί κοινωνικής αναπτύ
ξεως ό όποιος κυριαρχεί εις τάς χώρας αύτάς. 

Ή έπίδρασις τών τριών τούτων βασικών λόγων 
έκδηλοΰται κυρίως δια κυβερνητικών μέτρων τα ό
ποια θίγουν τάς ξένας επενδύσεις. Τοιαΰτα μέτρα 
άλλοτε μεν είναι γενικά καί θίγουν κάθε έπιχείρησιν, 
ανεξαρτήτως του αν είναι αΰτη ημεδαπής ή άλλοδα-
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πής ιδιοκτησίας (ώς, λ.χ., ή περίπτωσης γενικής 

κρατικοποιήσεως ενός κλάδου της οικονομίας), άλ

λοτε δε στρέφονται ειδικώς κατά των ξένων επιχει

ρήσεων (επί παραδείγματι, ή επιβολή βαρυτέρας 

φορολογίας εις επιχειρήσεις τών οποίων οι μέτο

χοι είναι αλλοδαποί). "Αλλοτε πάλιν, μέτρα κατ' 

αρχήν γενικά, ώς, π.χ., οι συναλλαγματικοί περιο

ρισμοί, έχουν μεγαλύτερον άντίκτυπον επί τών ξέ

νων παρά επί τών ημεδαπών επιχειρήσεων. 

Τα πλείστα τών υπανάπτυκτων κρατών επι

βάλλουν περιορισμούς ε'ις τήν ε'ίσοδον ξένου κε

φαλαίου, επιτρέποντα ταύτην μόνον κατόπιν ελέγ

χου (screening). Ό έλεγχος ούτος αποσκοπεί 

συνήθως εις τήν έκτίμησιν τών πιθανών συνε

πειών εκ της εισόδου του κεφαλαίου επί του Ισοζυ

γίου πληρωμών της χώρας, τήν ένθάρρυνσιν τών 

πλέον παραγωγικών επενδύσεων, τήν προστασίαν 

εγχωρίων βιομηχανιών και εις άλλους παρεμφερείς 

σκοπούς. Γενικώτερον, ό έλεγχος ούτος είναι προϋ-

πόθεσις δια τήν επιτυχή έφαρμογήν ενός 'Εθνικού 

Προγράμματος 'Αναπτύξεως. 

Στενώς συνδεδεμένη προς τον ελεγχον εισόδου 

κεφαλαίων είναι και ή άπαγόρευσις (ή περιορισμός) 

τής επενδύσεως ξένων κεφαλαίων εις ώρισμένους 

κλάδους τής οικονομίας. Ή άπαγόρευσις οφείλε

ται ενίοτε εις λόγους εθνικής ασφαλείας: πολλαί 

χώραι, μεταξύ τών οποίων και ή Ελλάς, απαγο

ρεύουν τήν κτήσιν υπό αλλοδαπών ακινήτου ιδιο

κτησίας ε'ις παραμεθορίους περιοχάς. Συχνότερον, 
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δμως, οι περιορισμοί επί της εισόδου ξένων κεφα

λαίων εις ώρισμένους κλάδους οφείλονται εις δυσ-

πιστίαν έναντι των ξένων επιχειρηματιών και εις 

την προσπάθειαν όπως άποφευχθή ή κυριαρχία ξέ

νων επί ζωτικών κλάδων της εθνικής οικονομίας. 

Οΰτω, πολλά κράτη απαγορεύουν την ε'ίσοδον ξέ

νων επιχειρήσεων εις τον μεταλλευτικον κλάδον, 

την βιομηχανίαν πετρελαίου, τας έσωτερικάς συγ

κοινωνίας και τάς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. 

Οι περιορισμοί ούτοι άλλοτε συνίστανται εις όλο-

κληρωτικήν άπαγόρευσιν της επενδύσεως ξένου 

κεφαλαίου και άλλοτε εις έπιβολήν περιορισμών 

επί του ποσοστού του εταιρικού κεφαλαίου το 

όποιον δύναται να άνήκη εις ξένους. Είναι προφα

νές δτι περιορισμοί του είδους τούτου οφείλονται 

και εις τον πρόσθετον λόγον της επιθυμίας ενισχύ

σεως της εντοπίου επιχειρηματικής δραστηριότητος. 

Μέτρον στρεφόμενον ειδικώς κατά τών ξένων 

είναι και ό περιορισμός τής δυνατότητος απασχο

λήσεως προσωπικού αλλοδαπής ύπηκοότητος υπό 

ημεδαπών ή ξένων επιχειρήσεων. Έ κ του μέτρου 

τούτου πλήττονται κυρίως αϊ ξέναι επιχειρήσεις, 

και δη ως προς τήν χρησιμοποίησιν ειδικευμένου 

(διοικητικού ή τεχνικού) προσωπικού, εφ' δσον, 

κατά κανόνα, ή άπασχόλησις ξένου ανειδικεύτου 

προσωπικού αντενδείκνυται δι' οικονομικούς λό

γους. Πολλά κράτη επιβάλλουν τήν άπασχόλησιν 

εντοπίου προσωπικού καθ' ώρισμένον ποσοστόν 

του δλου προσωπικού τής επιχειρήσεως. Εις τήν 
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Βραζιλίαν, π.χ., τα δύο τρίτα του προσωπικού 
βλων των επιχειρήσεων πρέπει να είναι βραζιλια
νοί υπήκοοι' επί πλέον, τα δύο τρίτα του συνολι
κού ποσού των καταβαλλομένων μισθών πρέπει να 
πληρώνωνται εις βραζιλιανούς υπηκόους. Εις τι-
νας χώρας, κατά τον καθορισμον των τοιούτων πο
σοστών, γίνεται διάκρισις μεταξύ ειδικευμένου και 
ανειδικεύτου προσωπικού. Εις την Κολομβίαν, 
π.χ., το 20% τών τεχνικών, διοικητικών ή άλλων 
υψηλού επιπέδου θέσεων δύναται να άνήκη εις αλ
λοδαπούς, ενώ ως προς το άνειδίκευτον προσωπι-
κον το ποσοστον είναι μόνον 10%. Περιορισμοί 
του είδους τούτου επιβάλλονται προς τον σκοπόν 
ηύξημένης απασχολήσεως τών εντοπίων και προς 
αποφυγήν δημιουργίας ξένων «νησίδων» αποικια
κού τύπου εντός της οικονομίας της χώρας. Ώ ς 
προς τάς τεχνικας και διοικητικας θέσεις, ή επι
βολή τοιούτων περιορισμών αποβλέπει επίσης εις 
την προώθησιν της εκπαιδεύσεως τών εντοπίων. 

Οι συναλλαγματικοί περιορισμοί είναι μία ακό
μη έκδήλωσις της οικονομικής καταστάσεως εις 
τάς υπανάπτυκτους χώρας ή οποία εξηγεί τήν 
άπροθυμίαν επενδύσεως ξένων ιδιωτικών κεφα
λαίων εις αύτάς. Οι ξένοι κεφαλαιούχοι επιθυμούν 
να έχουν δσον το δυνατόν πληρέστερον ελεγχον 
επί του έπενδυθέντος κεφαλαίου και να δύνανται 
να έπανεξαγάγουν τοΰτο (να το μετατρέψουν εις 
«σκληρον» χρήμα) άνευ περιορισμών. Ή πιθανό-
της «αποκλεισμού» του κεφαλαίου των (και τών 
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επιχειρηματικών των κερδών) εις μίαν χώραν της 

όποιας ή νομισματική σταθερότης είναι συνήθως 

επισφαλής είναι άκρως δυσμενής παράγων. 'Από 

της πλευράς τών υπανάπτυκτων χωρών, ό έλεγ

χος επί του ξένου συναλλάγματος είναι συνήθως 

αναγκαίος, λόγω ακριβώς της ελλείψεως νομισμα

τικής σταθερότητος, άλλα και λόγω τών ηύξημέ-

νων αναγκών εις ξένον συνάλλαγμα, τας οποίας 

συνεπάγεται ή προσπάθεια οικονομικής αναπτύ

ξεως και αϊ όποΐαι καθιστούν άναγκαίαν τήν τήρη-

σιν αύστηρας προτεραιότητος κατά τήν χρησιμο-

ποίησιν ξένου συναλλάγματος. 

Τέλος, σοβαρόν έμπόδιον εις τήν έπένδυσιν ξέ

νων ιδιωτικών κεφαλαίων εις τάς υπανάπτυκτους 

χώρας είναι ό φόβος της εθνικοποιήσεως, κρατικο-

ποιήσεως ή άλλως πως απαλλοτριώσεως τών ξέ

νων επιχειρήσεων. Ή έθνικοποίησις ξένης 'ιδιοκτη

σίας έχει Ίδιαιτέραν ελξιν δια τας υπανάπτυκτους 

χώρας, κυρίως λόγω του μίσους κατά τών άλλοτε 

αποικιοκρατών κυριάρχων των, ως και της επιδιώξε

ως οικονομικής ανεξαρτησίας, άλλα και δια καθαρώς 

οικονομικούς λόγους.1 Τα τυχόν άμεσα οικονομικά 

πλεονεκτήματα, δμως, της εθνικοποιήσεως συχνά 

1. Βλέπε σχετικώς το ενδιαφέρον άρθρον τοϋ M. Bronfenbrenner, 
«The Appeal of Confiscation in Economic Development», είς 
το Economic Development and Cultural Change, τ. 3 (1955), σελ. 
201 (άνατυπωθέν είς Α. Ν. Agarwala και S. P. Singh, The Economics 
of Underdevelopment, Βομβάη 1958, σελ. 472), και τήν πρόσφατον 
περαιτέρω συζήτησιν τοϋ ιδίου συγγραφέως και του D. Η. Granick, 
είς το Economic Development and Cultural Change, τ. 11 (1963), σελ. 
353 και 367, και τ. 12 (1964), σελ. 425. 
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αντισταθμίζονται, άπο τας αντιδράσεις των θιγο
μένων επιχειρήσεων, ως και των κρατών τών ο
ποίων αύται είναι υπήκοοι. Ό κατά τα άλλα δι
καιολογημένος φόβος απαλλοτριώσεως τών ξένων 
επιχειρήσεων συχνά ύπερβάλλεται εις την σχετικήν 
βιβλιογραφίαν. Αι πρόσφατοι περιπτώσεις γενικής 
εθνικοποιήσεως είναι σχετικώς όλίγαι και απο
τελούν συνήθως άπόρροιαν ριζικών μεταβολών κα
θεστώτος, αί όποΐαι δεν είναι δυνατόν να προβλε
φθούν ή να αποσοβηθούν. Έκτος τών εξαιρετι
κών τούτων περιπτώσεων, αί ξέναι επιχειρήσεις αί 
όποΐαι έχουν θιγή υπό παρομοίων μέτρων κατά τα 
τελευταία τριάκοντα έτη ανήκουν συνήθως εις ώρι-
σμένας κατηγορίας: επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, 
μεταλλευτικαί, πετρελαίου' κυρίως βιομηχανικαί 
επιχειρήσεις σπανίως έχουν θιγη. 

Δεδομένης της υπάρξεως τών δυσχερειών και 
εμποδίων τούτων, ανακύπτει ή ανάγκη ενθαρρύν
σεως τών ξένων επενδύσεων δια της παροχής εγγυ
ήσεων και διασφαλίσεων εις ξένους επιχειρηματίας 
και κεφαλαιούχους. Αί εγγυήσεις αύται δέον να 
παρασχεθούν δι* ειδικών νομικών μέσων, διότι οι 
υπάρχοντες νομικοί κανόνες και μέθοδοι γενικής 
εφαρμογής δεν επαρκούν. Το έσωτερικον δίκαιον 
το ισχύον γενικώς εις την χώραν τής επενδύσεως 
δεν αρκεί (εν απουσία ειδικών μέτρων), διότι εκεί
νο το όποιον φοβείται ό ξένος κεφαλαιούχος είναι 
ακριβώς ή μεταβολή του περιεχομένου του δικαίου 
τούτου. Ό βαθμός τής πιθανότητος μιας τοιαύτης 

18 



μεταβολής εξαρτάται, εκ της πραγματικής κατα
στάσεως εις έκάστην χώραν, ώς δε ήδη έσημειώθη, 
εις τάς υπανάπτυκτους χώρας επικρατεί γενικώς 
πολιτική και οικονομική αστάθεια, ή όποια κάμνει 
πιθανήν (κατά διαφόρους βαθμούς) τήν μεταβολήν 
των νομικών συνθηκών υπό τας όποιας λειτουργούν 
αϊ ξέναι επενδύσεις. Σχεδόν εξ ορισμού, επομένως 
—καίτοι είδικαί περιπτώσεις είναι πάντοτε δύνα
ται—οι κανόνες του γενικού εσωτερικού δικαίου 
μιας υπανάπτυκτου χώρας δεν άρκοΰν δια να καθη
συχάσουν τους ξένους κεφαλαιούχους. 

Οι σχετικοί κανόνες του δημοσίου διεθνούς δι
καίου δεν βοηθούν πολύ περισσότερον. Κατά πρώ
τον λόγον, το κλασικόν διεθνές δίκαιον αναγνωρίζει 
εύρυτάτην άποκλειστικήν αρμοδιότητα έπί θεμά
των οικονομικής φύσεως εις εκαστον κράτος. Μό
νον άκραΐαι περιπτώσεις προφανούς καταχρήσε
ως της τοιαύτης αρμοδιότητος είναι δυνατόν να 
αναχθούν εις ζητήματα διεθνούς δικαίου. Τοΰτο 
σημαίνει δτι ό ξένος κεφαλαιούχος ούδεμίαν βοή-
θειαν δύναται να έλπίζη έκ του διεθνούς δικαίου 
(και πάλιν εν απουσία ειδικών μέτρων, ώς, π.χ., 
συνθηκών, περί τών οποίων γίνεται λόγος κατωτέ
ρω) ώς προς περιορισμούς επιβαλλόμενους έπί της 
εισόδου ξένου κεφαλαίου, τής απασχολήσεως αλ
λοδαπών ή τής χορηγήσεως ξένου συναλλάγματος. 
Άλλα και ώς προς τάς τυχόν ακραίας περιπτώσεις, 
δπως, λ.χ., ή άπαλλοτρίωσις, ανακύπτουν δύσκολα 
προβλήματα. Ή κατ' αρχήν νομιμότης τής άπαλ-
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λοτριώσεως ξένης ιδιοκτησίας υπό του κράτους 

δια λόγους κοινής ωφελείας είναι σήμερον γενικώς 

παραδεδεγμένη, άλλα σοβαραί διχογνωμίαι υπάρ

χουν ώς προς τάς προϋποθέσεις υπό τάς οποίας εί

ναι αυτή διεθνώς νόμιμος, ιδία δε ώς προς τον χαρα

κτήρα καί το μέτρον τής οφειλομένης αποζημιώ

σεως. Δεν υπάρχουν σήμερον γενικώς παραδεδε

γμένοι καί σαφείς νομικοί κανόνες ρυθμίζοντες τα 

θέματα ταΰτα. Οι κανόνες του κλασικού διεθνούς 

δικαίου οι αναπτυχθέντες κατά τα τέλη του 19ου 

καί τάς αρχάς του 20οΰ αιώνος άνεφέροντο εις απαλ

λοτριώσεις τελείως διαφόρου φύσεως καί εκτάσεως 

καί δυσκόλως δύνανται να χρησιμοποιηθούν δια 

να ρυθμίσουν τάς σημερινας καταστάσεις' είναι δε 

άκρως άμφίβολον εάν αϊ λύσεις εις τάς οποίας ή 

εφαρμογή τοιούτων κανόνων θα ώδήγει είναι αϊ έν-

δεδειγμέναι υπό τάς σημερινας συνθήκας.1 Χωρίς 

να είσέλθωμεν περαιτέρω εις τήν συζήτησιν τής ου

σίας τών συγχρόνων διχογνωμιών, είναι προφανές 

δτι ή ύπαρξίς των καί μόνη αποτελεί, άπο τής από

ψεως του κεφαλαιούχου, άκρως άρνητικον παρά

γοντα. 

1. Ή νομική θέσις της ξένης ιδιοκτησίας εις το διεθνές δίκαιον έχει 

γίνει άντικείμενον ογκώδους φιλολογίας καί σφοδρών διχογνωμιών 

κατά τα τελευταία 2τη. Πρέπει νά σημειωθη Οτι ή εν τω κειμένω 

άποψις δέν είναι γενικώς παραδεδεγμένη. 
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III. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

'Ανακύπτει λοιπόν ανάγκη παροχής εις τους ξένους 

κεφαλαιούχους υποσχέσεων ή εγγυήσεων δια νομι

κών μέτρων ειδικώς προς τούτο λαμβανομένων. Τ α 

μέτρα ταύτα προσλαμβάνουν ποικιλίαν νομικών 

μορφών και τύπων, τών όποιων ή μελέτη έχει ίδιαί-

τερον ενδιαφέρον, διότι κατά μέγα μέρος τό ακριβές 

περιεχόμενον και ή άποτελεσματικότης της εγγυή

σεως εξαρτώνται άπο την χρησιμοποιουμένην συγ-

κεκριμένην νομικήν μορφήν. Ενδείκνυται, όμως, 

προς αποφυγήν συγχύσεων, ό διαχωρισμός της 

εξετάσεως τών διαφόρων μορφών και τύπων εγ

γυήσεων από τήν μελέτη ν του περιεχομένου των. 

Προτάσεις περί διεθνούς κωδικός επενδύσεων 

'Υποστηρίζεται άπό πολλών ετών ύπό διαφόρων 

ιδιωτικών οργανώσεων ότι ό καλύτερος τρόπος νο

μικής προστασίας τών ξένων επενδύσεων είναι ή 

σύναψις διεθνούς πολυμερούς συμβάσεως μεταξύ 

μεγάλου αριθμού κρατών, τόσον εισαγωγέων όσον 

και εξαγωγέων κεφαλαίου. Εις τήν σύμβασιν ταύ-

την θα διατυποΰνται οί βασικοί νομικοί κανόνες της 

«δικαίας» μεταχειρίσεως του ξένου κεφαλαίου. 

Κατά τα πρώτα μεταπολεμικά ετη, διατάξεις του 

είδους τούτου περιελήφθησαν εις τόν Χάρτην της 
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Διεθνούς 'Οργανώσεως Εμπορίου, ύπογραφέντα 

εις Χαβάναν τον Μάρτιον του 1948, και εις την ΟΊ-

κονομικήν Συμφωνίαν της Μπογκοτά, ύπογρα-

φεΐσαν υπό των αμερικανικών κρατών τον Μάιον 

του αύτοΰ έτους. Αι σχετικαί διατάξεις έγένοντο 

άντικείμενον σοβαρών διαφωνιών και επιθέσεων 

καΐ ή μη έπικύρωσις τελικώς τών συνθηκών τού

των ύπο τών Ηνωμένων Πολιτειών (και, ως εκ 

τούτου, υπό τών άλλων κρατών) οφείλεται εν μέ

ρει εις τάς διαφωνίας ταύτας. Έ κ τ ο τ ε , ή ιδέα 

ενός κωδικός διεθνών επενδύσεων έχει συζητηθή 

ευρύτατα ύπο διαφόρων διεθνών οργανώσεων. 

Έ κ τών προσφάτων σχετικών προτάσεων πλέον 

άξιόλογον είναι το σχέδιον συνθήκης περί προστα

σίας ξένης ιδιοκτησίας, το δημοσιευθέν τον Δε-

κέμβριον του 1962 υπό του 'Οργανισμού Οικονο

μικής Συνεργασίας και 'Αναπτύξεως ( Ο Ο Σ Α ) . Το 

σχέδιον τούτο συνετάχθη υπό της γραμματείας του 

οργανισμού και αντιπροσώπων μερικών άπο τα 

κράτη-μέλη, έδημοσιεύθη δε προς συζήτησιν μό

νον, χωρίς να έχη έγκριθη υπό του οργανισμού ή 

ύπο τών κρατών-μελών. Εις το σχέδιον προβλέπε

ται ή «δικαία» μεταχείρισις της ξένης ιδιοκτησίας, 

ό απόλυτος σεβασμός οιασδήποτε συμβατικής υπο

χρεώσεως αναληφθείσης ύπο ενός κράτους έναντι 

άλλων κρατών ή έναντι ξένων κεφαλαιούχων καί 

ή εν τη πράξει άπαγόρευσις της εμμέσου ή άμεσου 

απαλλοτριώσεως ξένης ιδιοκτησίας δια της επιβο

λής αυστηρών νομικών προϋποθέσεων. Προβλέπε-
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ται, περαιτέρω, διαιτητική διαδικασία λύσεως τών 

σχετικών διαφορών μεταξύ κρατών ή κρατών και 

ξένων κεφαλαιούχων. 

'Αναμφισβητήτως, ή 'ιδέα ενός διεθνούς κωδικός 

προστασίας επενδύσεων είναι δελεαστική: τοιού

τος κώδιξ θα έκάλυπτε δλας τάς ξένας επενδύσεις, 

οπουδήποτε γιγνομένας και όποθενδήποτε προερ-

χομένας, και θα ήτο βασικώς απλούς. Οιαδήποτε 

άλλη μέθοδος είναι κατ' ανάγκην πλέον περίπλο

κος και περιορισμένης εφαρμογής. Δεν είναι, έν 

τούτοις, τυχαΐον δτι τοιούτος κώδιξ δεν έχει γίνει 

αποδεκτός εισέτι, παρά τας έπανειλημμένας έντο

νους προσπάθειας. Τούτο οφείλεται εις πολλούς και 

σοβαρούς λόγους. 

Κατά πρώτον, είναι πολύ άμφίβολον αν τοιού

τος κώδιξ δύναται να γίνη δεκτός υπό μεγάλου αρι

θμού κρατών. Υπάρχουν, αντιθέτως, σοβαραί εν

δείξεις δτι τα περισσότερα άπο τα κεφαλαιοεισα-

γωγικα κράτη δεν είναι διατεθειμένα να δεχθούν 

μίαν συνθήκην ή οποία θα περιορίζη την σημερινήν 

των έλευθερίαν δράσεως εις τα οικονομικά θέματα. 

Ά π ο της σκοπιάς τών κρατών τούτων, ή αποδοχή 

ενός κωδικός επενδύσεων δεν είναι οΰτε αναγκαία 

οΰτε ικανή προϋπόθεσις δια μίαν σημαντικήν αΰ-

ξησιν του ποσού τών κεφαλαίων τών επενδυόμε

νων εις αυτά: καθαρώς οικονομικοί παράγοντες 

δυνατόν να απομακρύνουν τα ξένα κεφάλαια, έστω 

και αν ύπάρχη τοιούτος κώδιξ, παρόμοιοι δε π α 

ράγοντες δυνατόν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια 
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και εν απουσία τοιούτου κωδικός. Έ π Ι πλέον, οι 

περισσότεροι των κωδίκων οι όποιοι έχουν προ-

ταθή μέχρι σήμερον είναι μονόπλευροι: περιλαμ

βάνουν διατάξεις περί προστασίας των δικαιωμά

των τών κεφαλαιούχων και εκτελέσεως των υπο

χρεώσεων των κρατών επενδύσεως, άνευ προβλέ

ψεως τίνος δια την προστασίαν τών συμφερόντων 

τών κρατών επενδύσεως ή δια την έκτέλεσιν τών 

υποχρεώσεων τών ξένων κεφαλαιούχων. Φαίνεται 

λογικόν δτι εις κώδιξ επενδύσεων πρέπει να είναι 

εξισορροπημένος και να άποτελή εν έξαντλητικόν 

πλαίσιον τών νομικών σχέσεων μεταξύ ξένων κε

φαλαιούχων καί κρατών επενδύσεως. Παρά ταΰτα, 

θα ήτο ϊσως δυνατόν να γίνη γενικώς αποδεκτός 

εις κώδιξ επενδύσεων, εάν τα κύρια κεφαλαιοεξα-

γωγικά κράτη ήσαν όλα διατεθειμένα να ασκήσουν 

ίσχυραν πίεσιν επί τών κεφαλαιοεισαγωγικών κρα

τών, παραβλέποντα τα τυχόν άλλα διεθνή πολιτικά 

ή οικονομικά των συμφέροντα. Ουδεμία ενδειξις 

υπάρχει ότι έχουν τοιαύτας διαθέσεις. Ώρισμένα, 

μάλιστα, εκ τών κεφαλαιοεξαγωγικών κρατών, 

ως αϊ Ήνωμέναι Πολιτεΐαι καί ό Καναδάς, έχουν 

εκφράσει επισήμως σαφή δυσμένειαν προς τοιαύτα 

σχέδια. 

Θα ήτο 'ίσως δυνατόν να παράβλεψη κανείς τάς 

δυσχέρειας ταύτας καί να έπιμείνη επί της ανάγκης 

αποδοχής ενός τοιούτου κωδικός επενδύσεων, εάν 

ύπήρχον ενδείξεις ότι ό κώδιξ θα ήτο αποτελεσμα

τικός. Τουναντίον, αϊ ύπάρχουσαι ενδείξεις είναι 
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δλαι αρνητικού. Ή πείρα έκ των προσπαθειών κατά 
το παρελθόν είναι λίαν διδακτική: αϊ διατάξεις αϊ 
περιληφθεισαι εις τον Χάρτην της Χαβάνας ήσαν 
γενικαί και αόριστοι, ή δε εφαρμογή των έξηρτατο 
έκ της ερμηνείας δρων ως «παράλογος», «δικαιο
λογημένη», ή «δικαία». Τελικώς, αϊ διατάξεις του 
δεν ικανοποιούν οΰτε τους ξένους κεφαλαιούχους 
(οι όποιοι τας εΖχον αρχικώς προτείνει), ούτε τα 
κεφαλαιοεισαγωγικά κράτη. Τοΰτο, και πάλιν, δεν 
ήτο τυχαιον. Μία πολυμερής διεθνής σύμβασις δια-
τυποΰται, κατ' ανάγκην, κατά τρόπον γενικον και 
συχνά αόριστον, διότι πρέπει να καλυφθούν πολλά 
ει'δη επενδύσεων και πολλαί πολιτικαί, νομικαί καί 
οίκονομικαί καταστάσεις. Πρόσθετος λόγος δια την 
πιθανήν ελλειψιν αποτελεσματικότητος ενός τοιού
του κωδικός είναι δτι ούτος θα έτεινε να ρυθμίζη 
εκείνα μόνον τα θέματα επί τών οποίων υπάρχει 
γενική συμφωνία μεταξύ τών κεφαλαιοεξαγωγικών 
κρατών καί να παραλείπη οιανδήποτε διάταξιν πα-
ραβλάπτουσαν τα συμφέροντα των ή καθιστώσαν 
αναγκαίας μεταβολάς τινας εις τήν πολιτικήν των. 
Τοΰτο φαίνεται δτι συνέβη, επί παραδείγματι, μέ 
το σχέδιον συμβάσεως του ΟΟΣΑ, ή έκτασις του 
περιεχομένου του οποίου έχει προοδευτικώς μειω-
θή: σημαντικά θέματα, ως οι συναλλαγματικοί πε
ριορισμοί καί οι περιορισμοί εις τήν χρησιμοποίη-
σιν ξένου προσωπικού, έχουν ουσιαστικώς παρα-
λειφθή, προφανώς έκ τών ανωτέρω λόγων. 

Τέλος, ή άνάληψις εντόνου προσπάθειας έξαναγ-
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κασμοΰ μεγάλου αριθμού υπανάπτυκτων κρατών 
όπως αποδεχθούν τοιούτον κώδικα ενέχει σοβαρούς 
κινδύνους. Αι σχετικαί διαπραγματεύσεις και συ
ζητήσεις πιθανόν να οδηγήσουν εις την ύποστήρι-
ξιν ακραίων και άκαμπτων απόψεων υπό των εν
διαφερομένων κρατών, κατά συνέπειαν δε εις εντα-
σιν τών ύπαρχουσών διαφορών (αϊ όποΐαι είναι γε
νικώς πολύ οξύτεραι εις το θεωρητικον παρά εις 
το πρακτικον έπίπεδον), και τελικώς να βλάψουν 
τα συμφέροντα τών ξένων κεφαλαιούχων και τάς 
σχέσεις μεταξύ ανεπτυγμένων και υπανάπτυκτων 
χωρών. 

Προτάσεις οργανώσεως διεθνούς συστήματος διαι

τησίας καί μεσολαβήσεως 

Πρέπει να γίνη σαφής διάκρισις μεταξύ τών κατά 
τα ανωτέρω προτάσεων καί εκείνων αί όποΐαι απο
βλέπουν εις τήν σύναψιν διεθνούς συνθήκης, μη 
περιεχούσης ουσιαστικούς νομικούς κανόνας δια 
τήν «δικαίαν» μεταχείρισιν τών ξένων επενδύσεων, 
άλλα προβλεπούσης τήν όργάνωσιν διεθνούς συστή
ματος μεσολαβήσεως ή διαιτησίας δια τήν έπίλυ-
σιν τών μεταξύ κρατών καί ξένων κεφαλαιούχων 
διαφορών. Ή οργάνωσις τοιούτου συστήματος δεν 
πρόκειται, βεβαίως, να λύση αυτομάτως το όλον 
πρόβλημα της νομικής προστασίας τών ξένων επεν
δύσεων, άλλα θα συντέλεση εις τήν όμαλήν έπίλυ-
σιν μερικών τουλάχιστον άπό τάς σχετικάς διαφο
ράς. Τοιαΰται προτάσεις Ιχουν, λοιπόν, σαφή προ-
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τερήματα και ή πραγματοποίησες των, καίτοι 

δυσχερής, δεν παρουσιάζει τουλάχιστον σοβαρούς 

κινδύνους. Ή Διεθνής Τράπεζα ασχολείται άπό 

τίνων ετών με τήν σύνταξιν λεπτομερούς σχεδίου 

διεθνούς συμβάσεως έπί του θέματος τούτου. Κατά 

τήν πρόσφατον έν Τόκιο σύνοδον του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Τραπέζης απεφασίσθη, μετά τίνων 

διαφωνιών, ή σύνταξις τελικοί) σχεδίου συμβάσεως 

και ή μετά των σχετικών συστάσεων υποβολή του 

εις τας κυβερνήσεις τών κρατών-μελών. 

Βασικον χαρακτηριστικον ενός συστήματος επι

λύσεως τών διαφορών μεταξύ κρατών και ξένων 

επιχειρήσεων είναι ή παροχή δυνατότητος προσφυ

γής οχι μόνον εις κυβερνήσεις κρατών άλλα και εις 

ίδιώτας—τους ξένους κεφαλαιούχους. Ύπο τάς πα

ρούσας συνθήκας, δμως, ή παραδοχή ύπο σημαντι

κού άριθμοΰ κρατών ενός συστήματος αναγκαστι

κής διαιτησίας τών διαφορών των με ξένους κεφα

λαιούχους φαίνεται τελείως απίθανος. 'Αρχικώς 

τουλάχιστον, το σύστημα οφείλει να διατήρηση έθε-

λοντικον χαρακτήρα, εις το συμπέρασμα δε τοΰτο 

φαίνεται να έχουν καταλήξει και οι αρμόδιοι της 

Διεθνούς Τραπέζης. 1 Έ ν απουσία εξαναγκασμού, 

ανακύπτει ή ανάγκη δημιουργίας άλλων κινήτρων 

1. Βλέπε τάς σχετικας δηλώσεις τοϋ Προέδρου της Διεθνούς Τρα
πέζης George D. Woods κατά τήν έν Τόκιο σύνοδον του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Διεθνούς Τραπέζης (Σεπτέμβριος 1964), ως και τήν 
άνακοίνωσιν τοϋ νομικού συμβούλου της Τραπέζης Δρος Α. Broches 
εις τήν Διεθνή Συνδιάσκεψιν περί Διεθνούς Ειρήνης δια τοϋ Δικαίου, 
συνελθοΰσαν έν 'Αθήναις τον Ίούλιον τοϋ 1963. 
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δια την ύποβολήν των σχετικών διαφορών εις διαι-
τησίαν. Ή υπαρξις τών σχετικών «ευκολιών» και 
οργάνων, υπό την αιγίδα ενός σχετικώς αμερόλη
πτου οργανισμού ώς ή Διεθνής Τράπεζα, αποτελεί 
ισχυρον κίνητρον. Ή ποιότης και ή τεχνική κατάρ-
τισις τών διαιτητών και μεσολαβητών οι όποιοι θα 
χρησιμοποιηθούν δυνατόν να είναι παρόμοιον κίνη
τρον, υπό ώρισμένας συνθήκας. Ενδείκνυται εν 
προκειμένω ή χρησιμοποίησις προσώπων (οικονο
μολόγων, τραπεζικών, τεχνικών ή νομικών) ειδι
κευμένων εις τα διεθνή οικονομικά θέματα* ούτοι θά 
δύνανται να εκτιμήσουν δχι μόνον τήν νομικήν πλευ-
ράν τών διαφορών, άλλα και τα ανακύπτοντα ουσια
στικά προβλήματα. Τέλος, το υπό έπεξεργασίαν 
σχέδιον συμβάσεως της Διεθνούς Τραπέζης προτεί
νει εν πρόσθετον κίνητρον ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. 
Προβλέπεται εις το εν λόγω σχέδιον Οτι ή απο
δοχή ύπο του ξένου έπιχειρηματίου της υποβολής 
της διαφοράς εις διαιτησίαν θα του άφαιρή το δικαί
ωμα νά έπικαλεσθή τήν διπλωματικήν προστασίαν 
του κράτους του οποίου είναι υπήκοος.1 Δεδομένης 
της αντιπάθειας πολλών υπανάπτυκτων χωρών προς 
τήν διπλωματικήν έπέμβασιν ξένων δυνάμεων δια 
τήν προστασίαν τών οικονομικών συμφερόντων τών 
υπηκόων των, ή διάταξις αυτή δυνατόν να συντε-

1. Σημειωτέον Οτι ή σχετική διάταξις θα περιλαμβάνεται εις τήν 
βασικήν διεθνή συνθήκην καΐ θά δεσμεύη τοιουτοτρόπως τα κράτη-
μέρη, τα όποια δέν θα δικαιούνται, ύπο τοιαύτας συνθήκας, να επέμ
βουν διπλωματικώς. 
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λέση εις την υπό των χωρών τούτων άποδοχήν και 
χρησιμοποίησιν του προτεινομένου συστήματος δι
αιτησίας. 

Παρά ταΰτα, είναι πολύ πιθανόν δτι τα ενδιαφε
ρόμενα κράτη δεν θα είναι διατεθειμένα να υποβάλ
λουν εις διαιτησίαν δλας τάς διαφοράς των με ξέ
νους κεφαλαιούχους. Τοΰτο δυνατόν να οφείλεται, 
εις τινας περιπτώσεις, εις την κακήν πίστιν των 
εν λόγω κρατών, αλλ5 εις τήν μεγάλην πλειονότητα 
τών περιπτώσεων υπάρχουν άλλοι ισχυρότεροι λό
γοι, πλέον αντικειμενικού χαρακτήρος. Συχνά αϊ 
διαφοραί μεταξύ υπανάπτυκτων κρατών και ξένων 
κεφαλαιούχων αναφέρονται ουσιαστικώς δχι εις 
τήν έφαρμογήν κειμένου δικαίου ή τήν έρμηνείαν 
συμβατικών διατάξεων, άλλ* εις προσπάθειαν με
ταβολής τών ύπαρχουσών νομικών καταστάσεων 
και σχέσεων. Θέματα τοιαύτης φύσεως δεν προσφέ
ρονται εις καθαρώς νομικάς, «δικαστικάς», λύσεις 
υπό οργάνων επιφορτισμένων με τήν άπονομήν του 
δικαίου εντός του πλαισίου τών κειμένων νόμων. Εις 
τήν έσωτερικήν νομικήν τάξιν τών κρατών, τοιαύτα 
θέματα ευρίσκουν τήν λύσιν των δια πράξεων της νο
μοθετικής εξουσίας. Ή απουσία διεθνών νομοθετι
κών οργάνων δεν είναι επαρκής λόγος δια να κατα-
στήση ουσιαστικώς αρμόδια τα υπάρχοντα ή τα μέλ
λοντα να ιδρυθούν διεθνή δικαστικά ή διαιτητικά όρ
γανα. Πλέον πρόσφοροι είναι αϊ γνωσταί εκ του δημο
σίου διεθνούς δικαίου διαδικασίαι μεσολαβήσεως και 
συμφιλιώσεως.Όρόλος του μεσολαβητικού οργάνου, 
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του οποίου at «προτάσεις» δεν δεσμεύουν τα μέρη, 

είναι να βοηθήση τα μέρη να συμφωνήσουν επί του 

περιεχομένου της λύσεως της διαφοράς των. Ή τοι

αύτη λύσις επιτυγχάνεται έπί τη βάσει οχι μόνον κα

θαρώς νομικών επιχειρημάτων, άλλα και τών σχετι

κών οικονομικών, πολιτικών και άλλων πραγματικών 

παραγόντων. Είναι προφανές δτι προκειμένων τοι

ούτων διαδικασιών ή χρησιμοποίησις ειδικών (οικο

νομολόγων, τεχνικών, κλπ. ) ενδείκνυται ιδιαιτέρως. 

Ή χρησιμότης και σημασία τών μεσολαβητικών 

διαδικασιών δια την λύσιν διαφορών σχετικών προς 

τάς διεθνείς επενδύσεις γίνεται όλονέν περισσότερον 

αντιληπτή. Κατά το 1962, το Διεθνές Γραφεΐον του 

Διαρκούς Δικαστηρίου Διαιτησίας της Χάγης έξέ-

δωκε κανονισμον άναφερόμενον εις την χρησιμο-

ποίησιν του Γραφείου και του Δικαστηρίου δια την 

δια μεσολαβήσεως έπίλυσιν διεθνών διαφορών με

ταξύ δύο μερών εκ τών όποιων το εν μόνον είναι 

κράτος. "Αλλη σχετική ένδειξις είναι δτι, κατά τάς 

υπάρχουσας πληροφορίας, το υπό έπεξεργασίαν 

σχέδιον συνθήκης της Διεθνούς Τραπέζης ρυθμίζει 

λεπτομερώς τας μεθόδους και διαδικασίας μεσολα

βήσεως.1 

1. Δέν πρέπει να παροραται έν προκειμένω και ή αξιόλογος σχετική 
πείρα της Διεθνούς Τραπέζης, ή οποία έχει ήδη μεσολαβήσει επιτυ
χώς δια τήν έπίλυσιν διαφορών μεταξύ κρατών ή μεταξύ κρατών καΐ 
ξένων κεφαλαιούχων. Είς τοιαύτην, π.χ., μεσολάβησιν οφείλεται κατά 
μέγα μέρος ή έπίτευξις συμφωνίας μεταξύ της Ηνωμένης 'Αραβι
κής Δημοκρατίας και τών μετόχων της Εταιρίας του Σουέζ, καθώς 
και ή μεταξύ της πόλεως του Τόκιο καΐ τών ξένων ομολογιούχων συμ
φωνία, προς διακανονισμον της γαλλικής μερίδος τοϋ δανείου τοϋ 1912. 
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Διμερείς σννθήκαι περί επενδύσεων 

Έ ν απουσία πολυμερούς συνθήκης-κώδικος, αϊ 

κυριώτεραι κεφαλαιοεξαγωγικαι χώραι επιδιώκουν 

συστηματικώς την σύναψιν διμερών συνθηκών περί 

επενδύσεων με υπανάπτυκτους χώρας. Χρησιμο

ποιούνται συνήθως έν προκειμένω αϊ έμπορικαί συν-

θήκαι «εγκαταστάσεως» ή «φιλίας, εμπορίου και 

ναυτιλίας», προσαρμοζόμεναι εις τάς σημερινας 

συνθήκας δια της προσθήκης λεπτομερέστερων δια

τάξεων περί επενδύσεων και μεταχειρίσεως τών ξέ

νων επιχειρήσεων. Ούτω, αϊ Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 

έχουν υπογράψει άπο του 1949 (όποτε διεμορφώθη 

ό νέος τύπος συνθήκης) υπέρ τας είκοσι τοιαύτας 

συνθήκας, εκ τών οποίων δεκαοκτώ ευρίσκονται ήδη 

έν ίσχύι* έξ αυτών δμως μόνον οκτώ έχουν συναφθή 

μέ χώρας αϊ όποΐαι δύνανται να θεωρηθούν όλιγώ-

τερον άνεπτυγμέναι. Ή Δυτική Γερμανία, το Ή -

νωμένον Βασίλειον, ή Ελβετία, ή Γαλλία και ή ' Ια

πωνία έχουν συνάψει παρόμοιας συνθήκας μέ υπα

νάπτυκτους χώρας. Ή Δυτική Γερμανία (και έν 

μέρει ή Ε λ β ε τ ί α ) έχει έπι πλέον αναπτύξει 'ίδιον 

τύπον συνθήκης, αναφερομένης αποκλειστικώς εις 

την προστασίαν και ένθάρρυνσιν ξένων επενδύσεων.1 

Αϊ συνθήκαι φιλίας, εμπορίου καϊ ναυτιλίας τών 

1. Ή Ελλάς έχει συνάψει προσφάτους συνθήκας «φιλίας, εμπορίου 
καϊ ναυτιλίας)) ή ((εγκαταστάσεως» μέ τάς Ήνωμένας Πολιτείας 
(1951) και την Δυτικήν Γερμανίαν (1961), ώς και συμφωνίαν «περί 
προαγωγής και αμοιβαίας προστασίας επενδυόμενων κεφαλαίων)) μέ 
την Δυτικήν Γερμανίαν (1961). 
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'Ηνωμένων Πολιτειών καλύπτουν πολλά θέματα 

άσχετα προς τας κυρίως επενδύσεις (ναυτιλία, έμ-

πόριον, μη έπιχειρηματικαί δραστηριότητες), άλλα 

περιέχουν καί έκτεταμένας διατάξεις περί επενδύ

σεων. Οι πολΐται τών συμβαλλομένων μερών (φυ

σικά πρόσωπα καί έταιρίαι) τυγχάνουν εθνικής με

ταχειρίσεως εις πολλούς κλάδους καί μεταχειρίσεως 

του μάλλον ευνοουμένου κράτους εις άλλους. 'Επιτρέ

πεται εις αυτούς ή κτήσις καί χρήσις κινητής καί 

συχνά καί ακινήτου ιδιοκτησίας, υπό ώρισμένους δέ 

περιορισμούς ή σύστασις εταιριών καί ή άπασχό-

λησις προσωπικού τής εκλογής των. Ή επιβολή 

συναλλαγματικών περιορισμών επιτρέπεται μόνον 

εις ώρισμένας περιπτώσεις' οπού δέ τοιούτοι περι

ορισμοί είναι εν ίσχύι, οι ξένοι κεφαλαιούχοι απο

λαμβάνουν προτεραιότητος δια την μεταφοράν 

έκτος τής χώρας τών κερδών καί του κεφαλαίου 

των. Ή άπαλλοτρίωσις τής ιδιοκτησίας τών ξένων 

κεφαλαιούχων επιτρέπεται μόνον δια σκοπούς δη

μοσίας ωφελείας καί επί πληρωμή ταχείας, πλή

ρους καί αποτελεσματικής αποζημιώσεως. Τέλος, 

αϊ σχετικαί διαφοραί υποβάλλονται, έν απουσία 

ειδικής συμφωνίας, εις το Διεθνές Δικαστήριον. 

Αι γερμανικαί συνθήκαι εγκαταστάσεως ή φιλίας, 

ναυτιλίας καί εμπορίου ακολουθούν πιστώς το ά-

μερικανικον πρότυπον, ένω αϊ συνθήκαι του 'Ηνω

μένου Βασιλείου καλύπτουν μεν παρόμοια θέματα, 

άλλα διαφέρουν αρκετά κατά την φρασεολογίαν 

καί το περιεχόμενο ν. 
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Αϊ πλέον έξειδικευμέναι γερμανικού «συνθήκαι 

δια την προαγωγήν και άμοιβαίαν προστασίαν επεν

δυόμενων κεφαλαίων» συνδέονται με το γερμανικόν 

πρόγραμμα ασφαλίσεως ξένων επενδύσεων. Αύται 

ασχολούνται αποκλειστικώς με θέματα επενδύσεων 

και αϊ διατάξεις των, καίτοι βασικώς παρόμοιαι 

προς τάς των αμερικανικών συνθηκών, είναι πλέον 

λεπτομερείς και συγκεκριμένο». Έ π ί παραδείγματι, 

ή διάταξις περί απαγορεύσεως δυσμενών διακρίσεων 

κατά τών ξένων συμπληρουται υπό πίνακος συγκε

κριμένων μέτρων τα όποια θεωρούνται ως δυσμενείς 

διακρίσεις. Καί αί διατάξεις έπί της διαδικασίας 

λύσεως τών διαφορών αί όποΐαι ανακύπτουν κατά 

την έφαρμογήν της συνθήκης είναι συνήθως πλέον 

λεπτομερείς. 

Ή σύναψις διμερών συνθηκών έχει ώρισμένα 

πλεονεκτήματα έναντι άλλων μεθόδων προστασίας 

ξένων επενδύσεων. Μία διμερής συνθήκη είναι πλέ

ον ευπροσάρμοστος άπο μίαν πολυμερή, έστω καί 

μόνον επειδή υπάρχουν όλιγώτερα συμφέροντα καί 

όλιγώτεραι απόψεις αί όποΐαι πρέπει να ληφθούν 

υπ' όψιν καί να συμβιβασθούν. Συχνά, καί ή μορφή 

ακόμη τών εμπορικών συνθηκών τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών μεταβάλλεται, προκειμένου να προσαρ-

μοσθή καλύτερον εις τας είδικάς συνθήκας του ετέ

ρου συμβαλλομένου μέρους. Το περιεχόμενον άρ

θρων ρυθμιζόντων ώρισμένα θέματα διαφέρει άπο 

συνθήκης εις συνθήκην καί, εις τινας περιπτώσεις, 

μερικαί διατάξεις παραλείπονται τελείως. Το γερ-
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μανικον παράδειγμα εξειδικευμένων συνθηκών εί

ναι 'ίσως μία ενδειξις δτι ή παράλειψις των περί εμ

πορίου, ναυτιλίας κλπ. διατάξεων, αϊ όποΐαι δεν 

συνδέονται αμέσως προς τα θέματα τών επενδύ

σεων, δυνατόν να συντέλεση εις το να πεισθούν ώρι-

σμέναι υπανάπτυκτοι χώραι να συνάψουν τοιαύτας 

συνθήκας. 

Τα πλεονεκτήματα και ή άποτελεσματικότης τών 

διμερών συνθηκών έχουν, βεβαίως, τα δριά των. Το 

ύπουργεΐον τών εξωτερικών τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών άπέτυχεν εως σήμερον εις τας προσπάθειας 

του να συνάψη συνθήκας τοιούτου είδους με μέγαν 

αριθμόν υπανάπτυκτων χωρών. Πολλά κράτη, ανε

πτυγμένα και μή, δεν είναι διατεθειμένα να ανα

λάβουν νομικας υποχρεώσεις έναντι άλλων κρατών 

επί θεμάτων εσωτερικής οικονομικής πολιτικής. 

Υπάρχουν περαιτέρω σημαντικαι διάφορα! μεταξύ 

τών απόψεων και τών συμφερόντων τών ανεπτυγμέ

νων και τών υπανάπτυκτων χωρών. Αύται δεν δύ

νανται να εξαφανισθούν δια μόνης τής επικλήσεως 

νομικών διατάξεων, δταν λείπη πλήρης αμοιβαία 

κατανόησις και διάθεσις συμβιβασμού. Τέλος, καί

τοι σοβαρά προβλήματα δεν έχουν ακόμη παρουσια-

σθή εις την πραξιν, ή περίπτωσις διαφωνίας μετα

ξύ τών μερών επί τής ερμηνείας τών τοιούτων συν

θηκών δεν δύναται να άποκλεισθή, διότι ή διατύ-

πωσις τών διατάξεων των είναι κατ' ανάγκην αρ

κετά γενική και αφηρημένη. Ά π ο τής απόψεως του 

κεφαλαιούχου, ή άβεβαιότης αΰτη, ως και ή ανάγκη 
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της επεμβάσεως του υπουργείου των εξωτερικών 

της χώρας του προς ύποστήριξιν των εκ της συνθή

κης δικαιωμάτων του αποτελούν σοβαρά μειονεκτή

ματα της μεθόδου ταύτης προστασίας. 

Άσφάλισις επενδύσεων υπό χωρών εξαγωγέων κε

φαλαίου 

Άπο του έτους 1948, ή κυβέρνησις των 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών αναλαμβάνει την άσφάλισιν τών ε
πενδύσεων τών πολιτών της εις το έξωτερικόν εναν
τίον ώρισμένων κινδύνων. Ούτω, σήμερον, νέαι 
επενδύσεις υπό πολιτών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
εις έξήκοντα περίπου υπανάπτυκτους χώρας δύναν
ται να ασφαλισθούν κατά τών κινδύνων της μη 
μετατρεψιμότητος του συναλλάγματος, της αναγκα
στικής απαλλοτριώσεως, ως και ζημιών οφειλομέ
νων εις πόλεμον, έπανάστασιν ή άνταρσίαν ώρισμέ-
ναι επενδύσεις άμεσου προτεραιότητος δύνανται να 
ασφαλισθούν καθ' δλων τών κινδύνων, εμπορικών 
και μή. Έπιφανειακώς, το πρόγραμμα λειτουργεί 
Οπως μία ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία: ό κεφα
λαιούχος και το άρμόδιον κυβερνητικον όργανον 
(σήμερονή Υπηρεσία Διεθνούς 'Αναπτύξεως—AID) 
συνάπτουν σύμβασιν, προβλέπουσαν τήν πληρωμήν 
ασφαλίστρων και τήν άποζημίωσιν του ασφαλιζο
μένου δια τας τυχόν ζημίας του. 'Ολίγον βαθύτερα 
άνάλυσις, δμως, δεικνύει δτι το πρόγραμμα συνδέ
εται στενώς με θέματα πολιτικού ή πάντως δημο
σίου χαρακτήρος. Δεκταί προς άσφάλισιν είναι μό-
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vov αϊ επενδύσεις εις κράτη τα όποια έχουν συνάψει 

είδικήν συμφωνίαν με τάς Ήνωμένας Πολιτείας. 

Πρόσφατοι τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας 

επιτρέπουν τήν άσφάλισιν επενδύσεων εις χώρας αϊ 

όποϊαι δεν έχουν συνάψει τοιαύτην συμφωνίαν, άλ

λα μόνον εις ώρισμένας έξαιρετικάς περιπτώσεις. 

Προγράμματα παρόμοια προς το των f Ηνωμένων 

Πολιτειών λειτουργούν εις τήν Ίαπωνίαν (άπό του 

1956) καί τήν Δυτικήν Γερμανίαν (άπό του 1959). 

Ή κυρία διαφορά μεταξύ των τριών τούτων προ

γραμμάτων αναφέρεται εις τον βαθμον της εξαρ

τήσεως των εκ διεθνών διακυβερνητικών συμφω

νιών. Το ίαπωνικον σύστημα λειτουργεί εν παντε-

λεΐ απουσία τοιούτων συμφωνιών, επί τη βάσει μό

νον τών συμβάσεων μεταξύ του ίάπωνος κεφαλαι

ούχου και της αρμοδίας κυβερνητικής υπηρεσίας. 

Το γερμανικόν πρόγραμμα δύναται μεν να λειτουρ-

γήση καί έχει ήδη λειτουργήσει εν απουσία διεθνών 

συμφωνιών, άλλ' ή γερμανική κυβέρνησις επιδιώκει 

συστηματικώς τήν σύναψιν σχετικών συμφωνιών μετά 

υπανάπτυκτων χωρών. Κατά τοΰτο το γερμανικόν 

σύστημα ομοιάζει προς το τών * Ηνωμένων Πολι

τειών, άλλα τα δύο συστήματα διαφέρουν κατά το 

περιεχόμενοντής συναπτόμενης συμφωνίας. Αϊ συμ-

φωνίαι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών είναι άπλαΐ καί 

περιωρισμέναι: απαριθμούν, χωρίς να ορίζουν, τους 

κινδύνους οι όποιοι καλύπτονται, προβλέπουν τήν 

ύποκατάστασιν τής κυβερνήσεως τών Ηνωμένων 

Πολιτειών εις τα δικαιώματα του κεφαλαιούχου εν 

36 



περιπτώσει πληρωμής αποζημιώσεως και απαιτούν 
εγκρισιν της κυβερνήσεως του κράτους δπου γίνον
ται αϊ επενδύσεις δια την άσφάλισιν έκαστης επεν
δύσεως. Αι γερμανικαι συμφωνίαι είναι πλέον περί
πλοκοι και αναφέρονται και εις θέματα ουσίας* εί
ναι, δηλαδή, είδικαί συνθήκαι περί επενδύσεων και 
ώς τοιαΰται έχουν ήδη συζητηθή ανωτέρω.1 

Θα πρέπει να σημειωθή δτι εις δλας τάς άνεπτυ-
γμένας χώρας (συμπεριλαμβανομένων τών * Ηνω
μένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Αυστραλίας, 
του Καναδά, της Δυτικής Γερμανίας και τής Ι α π ω 
νίας) λειτουργούν προγράμματα δια την άσφάλισιν 
πιστώσεων δι* έξαγωγάς, δια τών οποίων εξαγω
γείς τοπικών προϊόντων ασφαλίζονται κατά εμπο
ρικών και μη εμπορικών κινδύνων συνδεομένων 
προς έξαγωγικάς συναλλαγάς συνεπαγομένας την 
χορήγησιν πιστώσεων. Τα προγράμματα ταΰτα 
συνδέονται στενώς προς τα προγράμματα ασφαλί
σεως επενδύσεων. Ε'ίς τινας περιπτώσεις, μάλιστα, 
εις τάς τρεις χώρας όπου προγράμματα και τών δύο 
τύπων ευρίσκονται έν λειτουργία, οι εξαγωγείς κε
φαλαιουχικών αγαθών έχουν εύχέρειαν επιλογής με
ταξύ τών δύο τύπων ασφαλίσεως. 

Έ κ πρώτης δψεως, είναι 'ίσως παράδοξον δτι τα 
κεφαλαιοεξαγωγικα κράτη είναι διατεθειμένα να 
ασφαλίσουν πολίτας των έναντι κινδύνων προερ
χομένων έκ τών πράξεων ξένων κυβερνήσεων και 

1. Ή Ελλάς έχει συνάψει τοιαύτας συμφωνίας καΐ μέ τας Ήνω-
μένας Πολιτείας και μέ τήν Δυτικήν Γερμανίαν. 
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δι' επενδύσεις αϊ όποΐαι βοηθούν την άνάπτυξιν 
της οικονομίας άλλων κρατών. Ή πολιτική αύτη 
οφείλεται βασικώς εις δύο λόγους. Πρώτον, δτι 
αϊ κεφαλαιοεξαγωγικαί χώραι έχουν σημαντικον 
συμφέρον, πολιτικόν και οίκονομικόν, εις την έξά-
πλωσιν τών επενδύσεων τών πολιτών των εις ξε-
νας χώρας. Δεύτερον, δτι, δεδομένης της ανάγκης 
διεθνούς οικονομικής αναπτύξεως, ή κατά πάντα 
τρόπον ένίσχυσις τής οικονομικής αναπτύξεως τών 
υπανάπτυκτων χωρών αποβαίνει τελικώς προς το 
συμφέρον δλων τών μελών τής διεθνούς κοινωνίας. 

Κατά τα πρώτα δέκα περίπου ετη τής λειτουρ
γίας του, το άμερικανικον πρόγραμμα ασφαλίσεως 
επενδύσεων πολύ ολίγον έχρησιμοποιήθη υπό τών 
κεφαλαιούχων. Προσφάτως, δμως, ούτοι επιδει
κνύουν ζωηρότατον ενδιαφέρον καί σήμερον γίνεται 
ευρύτατη χρήσης του προγράμματος. Είναι χαρα-
κτηριστικον δτι κατά τα δύο ετη 1962-1963 ήσφα-
λίσθησαν περισσότεραι ξέναι επενδύσεις άπο δ,τι 
κατά τα προηγούμενα δώδεκα ετη τής λειτουργίας 
του προγράμματος. Σχετικώς περιορισμένη χρήσις 
φαίνεται να γίνεται καί τών προγραμμάτων τής 
Γερμανίας καί τής 'Ιαπωνίας. 

Τα προγράμματα ασφαλίσεως επενδύσεων λει
τουργούν, βεβαίως, συμφώνως προς το έσωτερικόν 
δίκαιον τής άσφαλιζούσης χώρας καί είναι κατ' αρ
χήν εσωτερικού, μη διεθνούς, χαρακτήρος. Εις την 
πραγματικότητα, δμως, λαμβανομένων υπ' δψιν 
του ρόλου τών σχετικών διακυβερνητικών συμφω-
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νιων και της ανάγκης συνεχούς συνεργασίας μετα

ξύ της κυβερνήσεως της κεφαλαιοεξαγωγικής χ ώ 

ρας και της κυβερνήσεως της χώρας επενδύσεως, 

είναι σαφές δτι τα προγράμματα έχουν ήμι-διεθνή 

χαρακτήρα. *Η ύπαρξις διεθνών συμφωνιών ενι

σχύει, βεβαίως, το πρόγραμμα, διότι δίδει εις τον 

άσφαλιστήν (π.χ., την κυβέρνησιν τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών) και εις τους κεφαλαιούχους την διαβε-

βαίωσιν δτι ή ενδιαφερόμενη χώρα διατίθεται εύνοϊ-

κώς προς την έπένδυσιν ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων 

και δτι εγκρίνει τήν συγκεκριμένην έπένδυσιν. Ά φ ' 

ετέρου, δμως, ή επιμονή επί της ανάγκης συνάψεως 

διακυβερνητικών συμφωνιών περιορίζει τάς δυνατό

τητας του προγράμματος, διότι αρκετά υπανάπτυκτα 

κράτη αρνούνται να συνάψουν τοιαύτας συμφωνίας, 

φοβούμενα δτι αϊ διατάξεις των περί απ* ευθείας 

διαπραγματεύσεων με τήν άσφαλίζουσαν χώραν, 

ως και ή άρμοδιότης τών οργάνων της τελευταίας 

να αποφασίζουν περί του χαρακτήρος τών μέτρων 

τών τυχόν λαμβανομένων υπό της χώρας επενδύ

σεως (π.χ., εάν αποτελούν ταΰτα άπαλλοτρίωσιν ή 

εάν οδηγούν εις μή μετατρεψιμότητα του νομίσμα

τος ) αποτελούν παραβιάσεις της κυριαρχίας του κε-

φαλαιοεισαγωγικοΰ κράτους. Οι φόβοι ούτοι βα

θμηδόν διασκεδάζονται, κατά τα τελευταία δε ετη 

ώρισμέναι χώραι αϊ όποΐαι προηγουμένως έφαίνον-

το να έχουν τοιαύτας επιφυλάξεις (ως, λ.χ., ή 'Ιν

δία, ή Βολιβία και ή Βενεζουέλα) συνήψαν διεθνείς 

συμφωνίας περί ασφαλίσεως επενδύσεων με τας 
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Ήνωμένας Πολιτείας. Τούτο οφείλεται εν μέρει 

εις την έπί μακρόν χρόνον επιτυχή λειτουργίαν του 

προγράμματος, άλλα συνετέλεσαν προς τοΰτο σο-

βαρώς και τίνες τροποποιήσεις του κειμένου των 

διακυβερνητικών συμφωνιών (προβλέπεται, λ.χ., 

τώρα ή παραπομπή εις διαιτησίαν τών «διαφορών 

διεθνούς δικαίου» και μόνον ), αί όποϊαι ικανοποίη

σαν τάς χώρας επενδύσεως.1 

Αι,εθνής άσφάλισις επενδύσεων 

Κατά τα τελευταία ετη, ιδιαιτέρα προσοχή έχει 

δοθή εις τήν δυνατότητα δημιουργίας ενός διεθνούς 

πολυμερούς συστήματος ασφαλίσεως επενδύσεων. 

Διάφοροι ίδιωτικαί οργανώσεις, επιστήμονες, τρα-

1. Πρέπει να σημειωθή ότι, ένώ αί διεθνείς διακυβερνητικά! συμ-

φωνίαι περί εγγυήσεως δέν καθορίζουν τους καλυπτομένους κινδύνους, 

πέραν μιας γενικής παραπομπής εις τήν σχετικήν νομοθεσίαν τών 

Ηνωμένων Πολιτειών, αί συμβάσεις εσωτερικού δικαίου αί συναπτό-

μεναι μετά τών αμερικανών επιχειρηματιών περιγράφουν αρκετά λε

πτομερώς τους δρους υπό τους οποίους δύναται να έγερθή άπαίτησις. 

Υπάρχει ούτω ή σαφής δυνατότης ώρισμένα μέτρα τοϋ κράτους της 

επενδύσεως να θεωρηθούν ύπο της αρμοδίας αμερικάνικης υπηρεσίας 

ώς δικαιολογοΰντα τήν πληρωμήν της απαιτήσεως τοϋ ενδιαφερομέ

νου, ένώ ή κυβέρνησις ή οποία έλαβε ταϋτα να έξακολουθη να τα θεω-

ρη ώς νόμιμα και ώς μή καλυπτόμενα υπό της διακυβερνητικής συμ

φωνίας. Ή ΰπαρξις της δυνατότητος ταύτης δέν οφείλεται είς παρα-

δρομήν τίνα τών αρμοδίων αμερικανικών υπηρεσιών, άλλ* είς το γε

γονός δτι λεπτομερής συμφωνία καλύπτουσα προσηκόντως δλα τα 

δυνατά σημεία διαφωνίας θα ήτο δυσχερέστατον να συνταχθή και πι

θανότατα θα ήτο απαράδεκτος ύπο πολλών κεφάλα ιοεισαγωγικών 

κρατών. Κατά το ποσοστόν, λοιπόν, κατά το όποιον αί εγγυήσεις κα

λύπτουν κινδύνους οί όποιοι δέν καλύπτονται ύπο της διακυβερνητικής 

συμφωνίας, πρέπει αύται να θεωρηθούν ώς έμμεσος καί ύπο δρον έπι-

δότησις προς τον σκοπον της προαγωγής τών ξένων επενδύσεων. 
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πεζΐται, ώς και ώρισμένα όργανα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης έχουν παρουσιάσει σχετικάς μελετάς 
και προτάσεις και το δλον θέμα διηρευνήθη έξαντλη-
τικώς εις μελέτην της Διεθνούς Τραπέζης δημοσι-
ευθεισαν τον Μάρτιον του 1962. Αϊ πλεΐσται των 
προτάσεων προβλέπουν την δημιουργίαν ενός διε
θνούς οργανισμού εις τον όποιον θα συμμετέχουν 
κεφαλαιοεξαγωγικά και κεφαλαιοεισαγωγικά κρά
τη και ό όποιος θα άσφαλίζη νέας ίδιωτικάς ξένας 
επενδύσεις εις υπανάπτυκτους χώρας κατά των 
κινδύνων μη μετατρεψιμότητος, απαλλοτριώσεως 
καί πολεμικών ζημιών. Οι κεφαλαιούχοι θα δύναν
ται να ασφαλισθούν ώς προς μέρος μόνον της ζη
μίας (το πολύ 80% ή 90%) καί θα πληρώνουν 
ανάλογα ασφάλιστρα. 

Ή ιδέα είναι ενδιαφέρουσα. "Εν τοιούτον πρό
γραμμα θα έπιφέρη σημαντικήν διοικητικήν άπλο-
ποίησιν, ώς καί μείωσιν του εθνικού πολιτικού στοι
χείου των υπαρχόντων προγραμμάτων, θα κάμη 
δυνατήν την άσφάλισιν «μικτών» επενδύσεων, ήτοι 
επενδύσεων υπό πολιτών διαφόρων κρατών, καί θα 
διαμοίραση εύρύτερον τον κίνδυνον ζημιών. Υφί
στανται, δμως, επίσης, σοβαρά προβλήματα. 

Ή επιτυχής λειτουργία ενός διεθνούς προγράμ
ματος ασφαλίσεως εμφανίζει πρακτικάς δυσχέρειας, 
τάς οποίας τα εθνικά προγράμματα δέν είναι ήναγ-
κασμένα να αντιμετωπίσουν. Τα εθνικά προγράμ
ματα λύουν τα αναφυόμενα προβλήματα έπί τή βά
σει της σχετικής νομοθεσίας, λαμβάνεται δε πάν-
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τότε υπ' όψιν και το έθνικόν συμφέρον της χώρας, 

ενώ εν διεθνές πρόγραμμα οφείλει να ενεργή βάσει 

γενικής διεθνούς συμφωνίας ή όποια να συμβιβάζη 

τα εθνικά συμφέροντα των διαφόρων συμμετεχου-

σών χωρών. Ούτω εις εν πολυμερές σύμφωνον οι 

κίνδυνοι οι καλυπτόμενοι υπό της ασφαλίσεως πρέ

πει να καθορίζονται επακριβώς. Είναι δμως προ

φανές δτι πολλαί άπό τάς υπανάπτυκτους χώρας 

(και 'ίσως τινές τών ανεπτυγμένων ) θα έχουν αντιρ

ρήσεις ε'ις Ινα ύπερβολικώςεύρύνόρισμόν, τών πολι

τικών ιδία κινδύνων (απαλλοτριώσεως, κλπ. ), ενώ 

είς ύπερβολικώς στενός ορισμός δέν θα ικανοποίη

ση (ούτε θα ένθαρρύνη ) τους ενδιαφερομένους κε

φαλαιούχους. Ή συμμετοχή κεφαλαιοεισαγωγικών 

χωρών είς τοιούτον πρόγραμμα είναι επίσης προ

βληματική: διά ποιον λόγον να συμμετάσχουν αΰ-

ται, άναλαμβάνουσαι ούτω μέρος του κινδύνου, ενώ 

υπό τό σημερινόν καθεστώς τα εθνικά προγράμματα 

ασφαλίσεως τους προσφέρουν τα πλεονεκτήματα 

της ασφαλίσεως χωρίς συμμετοχήν είς τους κινδύ

νους; Άλλα και ή συμφωνία και ή συνεχής συνερ

γασία δλων τών χωρών εξαγωγέων κεφαλαίου δέν 

είναι βεβαία, εφ' όσον εκάστη έξ αυτών έχει ιδίαν 

πολιτικήν και ίδια συμφέροντα ως προς τάς ξένας 

επενδύσεις και ως προς τας υπανάπτυκτους χώρας. 

'Εγγυήσεις υπό χωρών είσαγωγέων κεφαλαίου 

Ευρύτατα χρησιμοποιούνται σήμερον αϊ εγγυή

σεις αϊ προσφερόμεναι εις ξένους κεφαλαιούχους 
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ύπό των κυβερνήσεων των κρατών όπου λαμβάνουν 
χώραν αϊ επενδύσεις. 'Υπάρχει, βεβαίως, μεγάλη 
ποικιλία μορφών καί μεθόδων εγγυήσεως καί εύρύ-
ταται διαφοραί, πολιτιστικαί, οίκονομικαί καί πο-
λιτικαί, μεταξύ τών χωρών αϊ όποϊαι τάς χρησιμο
ποιούν. Πάντως, ώρισμέναι γενικεύσεις, αί όποϊαι 
εφαρμόζονται ε'ις τάς περισσοτέρας τών περιπτώ
σεων, εϊναι δύναται. 

Ή μάλλον προτιμώμενη, κατά τα τελευταία έτη, 
μέθοδος είναι ή της νομοθετικής κατοχυρώσεως της 
θέσεως τών ξένων κεφαλαιούχων δια τυπικών νό
μων, αναφερομένων ειδικώς εις την προστασίαν καί 
ένθάρρυνσιν τών ξένων επενδύσεων. Ενίοτε, διαβε
βαιώσεις του αύτοΰ είδους δίδονται δι' επισήμων 
κυβερνητικών δηλώσεων αναφερομένων εις την πο-
λιτικήν έναντι του ξένου κεφαλαίου' άλλ' ή μέθοδος 
αυτή έχει σήμερον έγκαταλειφθή υπό της μεγάλης 
πλειοψηφίας τών υπανάπτυκτων κρατών καί φαί
νεται να συναντά και τους ενδοιασμούς τών ξένων 
κεφαλαιούχων. Στενώς συνδεδεμένοι προς τους νό
μους περί ξένων επενδύσεων είναι οι νόμοι περί βιο
μηχανικής αναπτύξεως, οι όποιοι αναφέρονται εις 
την ένθάρρυνσιν τής επενδύσεως ιδιωτικών κεφα
λαίων, τόσον ξένων δσον καί τοπικών, εις ώρισμέ-
νους, βιομηχανικούς ιδία, κλάδους τής οικονομίας. 
Τοιούτοι νόμοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα εις την 
Λατινικήν Άμερικήν, είτε αντί νόμων περί ξένων 
επενδύσεων, είτε εν συνδυασμφ προς αυτούς. Άπο 
τής απόψεως του ξένου κεφαλαιούχου, αί διαφοραί 
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μεταξύ των δύο τούτων τύπων νόμων είναι, συχνά 
ασήμαντοι, καίτοι γενικώς οι νόμοι περί ξένων επεν
δύσεων καλύπτουν πληρέστερον τάς άνάγκας του. 
Νόμοι περί επενδύσεων τών ειδών τούτων ευρίσκον
ται έν ίσχύι σήμερον εις έξήκοντα περίπου κράτη, 
και εις τουλάχιστον οκτώ έτερα επίσημοι κυβερνη-
τικαί δηλώσεις περί ξένων επενδύσεων άσκοΰν πα-
ρομοίαν λειτουργίαν. Τοιαύτα νομοθετικά μέτρα 
έχουν ληφθή εις δλα σχεδόν τα κράτη της Λατινι
κής 'Αμερικής, εις δλα σχεδόν τα γαλλόφωνα και 
εις τα περισσότερα αγγλόφωνα κράτη της Αφρι
κής και εις πλείστα κράτη τής 'Ασίας και τής Μέ
σης 'Ανατολής. 

Οι πλέον πρόσφατοι νόμοι περί επενδύσεων ακο
λουθούν εν γενικον πρότυπον. Προβλέπεται συνή
θως ή δημιουργία ειδικής κυβερνητικής υπηρεσίας 
(«κέντρου επενδύσεων») υπευθύνου δια την έφαρ-
μογήν του νόμου, προς τήν οποίαν απευθύνονται οι 
επιθυμούντες να επενδύσουν κεφάλαια εις τήνχώραν 
και υποβάλλουν τα σχέδια τών επενδύσεων των προς 
έγκρισιν. Ή υπηρεσία αυτή μελέτα τήν σχεδιαζο-
μένην έπένδυσιν, εξετάζουσα τήν δυνατότητα πρα
γματοποιήσεως της, τάς συνεπείας της επί τής οι
κονομίας έν γένει και έπί του ισοζυγίου πληρωμών 
είδικώτερον, τήν σχέσιν της προς τήν λειτουργίαν 
του εθνικού οικονομικού προγράμματος, δπου τοΰτο 
υπάρχει, και εγκρίνει, απορρίπτει, ή, συχνότερον, 
ζητεί άπο τον κεφαλαιουχον να τροποποίηση τα 
σχέδια του. Ή τελική εγκρισις δηλοΰται συνήθως 
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δια της δημοσιεύσεως εγκριτικής πράξεως (ή «πι

στοποιητικού εγκρίσεως», ή συμβάσεως), δια της 

οποίας το κράτος υπόσχεται εις τον κεφαλαιουχον 

την παροχήν ώρισμένων διαβεβαιώσεων και διευ

κολύνσεων, συμφώνως προς τάς διατάξεις του περί 

επενδύσεων νόμου, και ό κεφαλαιούχος αναλαμβά

νει ώρισμένας υποχρεώσεις, άναφερομένας εις την 

μορφήν, το ποσόν, την διάρκειαν και άλλα στοιχεία 

της επενδύσεως, ως καί την λειτουργίαν της επιχει

ρήσεως ή οποία θα ίδρυθη. Πρέπει να σημειωθη 

ενταύθα δτι, εις τινας προσφάτους νόμους, προσ

φέρονται μεν εγγυήσεις καί διαβεβαιώσεις εις δλας 

τάς έγκρινομένας ξένας επενδύσεις, άλλα δίδονται 

ειδικά προνόμια εις ώρισμένας κατηγορίας ιδιαι

τέρως επιθυμητών επιχειρήσεων. Ούτω, ό Κώδιξ 

Επενδύσεων της 'Αλγερίας (νόμος 63-277 της 

26ης 'Ιουλίου 1963) προβλέπει κατηγορίαν «εται

ριών υπό σύμβασιν» δια ξένας εταιρίας έπενδυού-

σας εις Άλγερίαν άνω των πέντε εκατομμυρίων 

νέων φράγκων καί αϊ όποΐαι απασχολούν άνω των 

εκατόν αλγερινούς υπηκόους ή λειτουργούν εις κλά-

δον ή περιοχήν υψηλής προτεραιότητος. Αι έται-

ρίαι αύται απολαμβάνουν ειδικών προσθέτων προ

νομίων. Καί ό ελληνικός νόμος 4171/61 προ

βλέπει προνομιακήν φορολογικήν μεταχείρισιν τών 

παραγωγικών επιχειρήσεων αϊ όποΐαι επενδύουν 

άνω τών ένενήκοντα εκατομμυρίων δραχμών. 

'Εγγυήσεις καί διαβεβαιώσεις παρομοίου περιε

χομένου δίδονται, βεβαίως, καί υπό άλλους τύ-
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πους προς ξένους κεφαλαιούχους. Συχνά περιλαμ

βάνονται αύται εις συμβάσεις παραχωρήσεως άνα-

φερομένας εις μεταλλεία ή πετρελαιοειδή, ή και εις 

ειδικάς συμφωνίας, ενίοτε υπό την μορφήν τυπι

κού νόμου, μεταξύ του κεφαλαιούχου καΐ του κρά

τους επενδύσεως. Αι μέθοδοι αύται ήσαν συνηθέ-

στεραι εις το παρελθόν, άλλα εξακολουθούν να χρη

σιμοποιούνται. Πάντως, ή εκδοσις εγκριτικών πρά

ξεων βασιζόμενων έπί προϋπάρχοντος νόμου περί 

ξένων επενδύσεων προτιμάται γενικώς σήμερον, με 

πολλάς παραλλαγάς, βεβαίως, κατά την μορφήν 

καί το περιεχόμενον. 

Οι νόμοι περί ξένων επενδύσεων προσφέρουν 

συγκεκριμένα καί σημαντικά πλεονεκτήματα εις 

τον ξένον κεφαλαιοΰχον. Δίδουν εις αυτόν τήν δυνα

τότητα διεξαγωγής προκαταρκτικών διαπραγμα

τεύσεων με μίαν μόνην κυβερνητικήν ύπηρεσίαν, 

εξ υποθέσεως άρμοδίαν καί καλώς πληροφορημέ-

νην, αντί με πλήθος υπαλλήλων, υπηρεσιών ή υ

πουργείων. Δύναται, ούτω, ό κεφαλαιούχος να πλη-

ροφορηθή εύχερέστερον τάς απόψεις καί προθέ

σεις τής κυβερνήσεως ως προς το συγκεκριμένον 

είδος επενδύσεως καί να προσαρμοσθή προς αύτάς 

(ή, βεβαίως, να μή προβή ε'ις τήν έπένδυσιν) σχε

τικώς ενωρίς καί εις άτμοσφαΐραν συζητήσεως μάλ

λον παρά διαφωνίας ή ανταγωνισμού. Ε π ί σ η ς , αϊ 

διαβεβαιώσεις αϊ όποϊαι δίδονται τελικώς εις τον 

κεφαλαιοΰχον είναι είδικαί καί συγκεκριμέναι: ανα

φέρονται εις τήν συγκεκριμένην έπένδυσιν καί δύ-
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νανται, καλώς εχόντων των πραγμάτο^ν, να αποτε

λέσουν βάσιν προβλέψεων. Ε π ε ι δ ή είναι εκπεφρα

σμένα!, εις συγκεκριμένους δρους ή αριθμούς, υπό

κεινται όλιγώτερον εις διαφοράς ερμηνείας, ιδία 

υπό κατωτέρων υπαλλήλων των αρμοδίων κυβερ

νητικών υπηρεσιών. Γενικώς, το γεγονός δτι ή 

έπένδυσις έχει έγκριθή δεόντως σημαίνει δτι οιαδή

ποτε ενέργεια κατά παράβασιν τών διαβεβαιώσεων 

τών περιλαμβανομένων εις την έγκριτικήν πραξιν 

θα πρέπει να ληφθή εις ύψηλον κυβερνητικον έπί-
πεδον, συχνά και νομοθετικώς, τούτο δε δίδει εις 

τον κεφαλαιοΰχον μεγαλυτέραν άσφάλειαν. Περαι

τέρω, 6 ξένος επιχειρηματίας δύναται να προσφυ

γή εις τα τοπικά δικαστήρια, δια να ζητήση την 

έφαρμογήν τών υποσχέσεων αϊ όποΐαι του εδόθησαν 

συμφώνως προς τους σχετικούς νόμους, τούτο δε 

μειώνει τας δυνατότητας άδικου μεταχειρίσεως. 

Τέλος—και αυτή είναι 'ίσως ή πλέον σημαντική 

ίδιότης τών τοιούτων εγγυήσεων—δια της συνά

ψεως μιας συμβατικής ή ήμισυμβατικής πράξεως 

του είδους τούτου δημιουργείται σύστημα νομικών 

σχέσεων μεταξύ του κράτους της επενδύσεως και 

του ξένου κεφαλαιούχου. Το σύστημα τοΰτο δύνα

ται, βεβαίως, να μή λειτουργήση καλώς, άλλα ή 

ολοσχερής καταστροφή του παρουσιάζει σοβαράς 

δυσχέρειας, τόσον πραγματικού δσον και νομικού 

χαρακτήρος. Έ α ν υφίσταται βαθμός τις προσαρμο

στικότητας και καλής πίστεως εξ αμφοτέρων τών 

μερών, τοιούτον σύστημα δύναται να λειτουργήση 
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και υπό σημαντικάς πιέσεις και να προσαρμοσθή 

επιτυχώς εις μεταβολάς των συνθηκών. Αϊ έγκρι-

τικαί πράξεις και τα άλλα παρόμοια έγγραφα δεν 

πρέπει, λοιπόν, να θεωρούνται ως τελικαί και αμε

τάβλητοι συμβάσεις, άλλα μάλλον ως πράξεις δια-

γράφουσαι τα πλαίσια ώρισμένου είδους νομικών 

σχέσεων, εντός τών όποιων υπάρχουν δυνατότητες 

μελλοντικής εξελίξεως. 

Βεβαίως, οι νόμοι περί επενδύσεων και αί διαδι-

κασίαι τάς οποίας προβλέπουν δεν είναι τέλειοι, 

ούτε εφαρμόζονται πάντοτε με τελειότητα. Συχνά, 

ό ξένος κεφαλαιούχος συναντά σύγχυσιν και άσυνέ-

πειαν εκ μέρους τών υπηρεσιών αί όποΐαι εφαρμό

ζουν τους νόμους. 'Αντιμετωπίζει ενίοτε κυβερνη-

τικήν γραφειοκρατίαν δύσπιστον προς τους ξένους, 

δυσκίνητον, άπολυταρχικήν καί, 'ίσως, άνίκανον. 

"Αλλοτε, πάλιν, τα ερωτηματολόγια επί τών σχε

δίων επενδύσεως είναι λεπτομερή μέχρι παραλογι

σμού καί οι τρόποι εκτιμήσεως τής αξίας μηχανη

μάτων ή δικαιωμάτων έκ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

δυσμενείς δια τους ξένους κεφαλαιούχους. Πάντα 

ταύτα αποτελούν, βεβαίως, μειονεκτήματα τα ό

ποια δύνανται να διορθωθούν, εις πολλας δε χώρας 

έχει σημειωθή σημαντική βελτίωσις. Υπάρχουν 

όμως άλλα προβλήματα, τών οποίων ή λύσις είναι 

δυσκολωτέρα. Οι νόμοι περί επενδύσεων καί ή σχε

τική πολιτική τών κεφαλαιοεισαγωγικών κρατών 

υπόκεινται εις μεταβολάς, δχι μόνον δταν ή ενδια

φερόμενη χώρα άντιμετωπίζη σοβαράς οίκονομικας 
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δυσχέρειας, αϊ όποϊαι είναι εξ υποθέσεως παροδι-

καί, άλλα και εις την περίπτωσιν αλλαγής πολιτικού 

καθεστώτος ή κυβερνήσεως. Ή δυνατότης μιας 

τοιαύτης ριζικής μεταβολής υφίσταται σχεδόν πάν

τοτε σήμερον, καίτοι συχνά ύπερβάλλεται ή πιθα-

νότης πραγματοποιήσεως της. Το ίσχυρον συμβα-

τικον στοιχεΐον το όποιον υπάρχει ε'ις τάς έγκριτι-

κάς αποφάσεις δίδει εις τον κεφαλαιοΰχον σημαντι-

κήν προστασίαν ως προς τον κίνδυνον τούτον. Δια 

τον λόγον τούτον τονίζεται ιδιαιτέρως υπό των εν

διαφερομένων δια την ένθάρρυνσιν ξένων επενδύ

σεων κυβερνήσεων. Παρά τάς εντυπώσεις αϊ όποΐαι 

έχουν δημιουργηθή εξ αίτιας ώρισμένων προσφά

των επεισοδίων, εις τήν μεγάλην πλειονότητα των 

περιπτώσεων αϊ διάδοχοι κυβερνήσεις σέβονται τάς 

υποσχέσεις τών προκατόχων των. 'Υπό ώρισμένας 

συνθήκας, ή μη τήρησις εγκριτικής αποφάσεως ή 

παρόμοιας υποσχέσεως δύναται να άποτελέση διε

θνώς παράνομον ένέργειαν υπάρχει δμως σημαντική 

διαφωνία μεταξύ τών συγγραφέων (και τών κρατών ) 

ως προς το ποΐαι είναι αϊ «ώρισμέναι συνθήκαι».1 

1. Δέν είναι δυνατή ένταϋθα ή εκτενής συζήτησις τοϋ ενδιαφέρον
τος τούτου νομικοϋ προβλήματος, 'ϊπεστηρίξαμεν άλλαχοΰ (βλέπε 
Α. Α. Fatouros, Government Guarantees to Foreign Investors, Νέα 
'Τόρκη 1962, σελ. 243-301) δτι ή λήψις κυβερνητικών μέτρων 
κατά παράβασιν τοιούτων ήμισυμβατικών υποσχέσεων δέν δύναται 
νά θεωρηθή διεθνώς παράνομος (ανεξαρτήτως της κατά το έσωτερικον 
δίκαιον έκαστης χώρας ρυθμίσεως του θέματος), δταν τα μέτρα ταΰτα 
λαμβάνωνται έν καλή πίστει και δια λόγους κοινής ωφελείας καΐ συνο
δεύονται υπό της σχετικής αποζημιώσεως. Πάντως, ή αντίθετος άποψις 
υποστηρίζεται σήμερον ύπο πολλών επιφανών νομικών. 
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IV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Ή περιγραφή των νομικών μορφών των εγγυή

σεων έχει ήδη δώσει εικόνα τινά του περιεχομένου 

των. Είναι, δμως, χρήσιμον να έξετάσωμεν λεπτο-

μερέστερον (άλλα και πάλιν, κατ' ανάγκην, συνο-

πτικώτατα) τι ακριβώς είναι εκείνο το όποιον υπό

σχονται δια τών εγγυήσεων αϊ κυβερνήσεις εις τους 

κεφαλαιούχους. 

Άποδέκται τών εγγυήσεων 

Δέον να έξετασθη, κατά πρώτον, προς ποίους 

απευθύνονται αϊ εγγυήσεις και ποιοι δύνανται να 

επικαλεσθούν τα έπ' αυτών βασιζόμενα δικαιώ

ματα. Αι δια διεθνών συνθηκών διδόμεναι εγγυή

σεις απευθύνονται άπο κράτους προς κράτος και 

εμμέσως μόνον προς τους επιχειρηματίας υπηκό

ους ενός τών συμβαλλομένων κρατών. Ούτοι δύ

νανται να επικαλεσθούν τα παρεχόμενα εις αυτούς 

δικαιώματα ενώπιον τών τοπικών άρχων, μόνον εφ' 

δσον επιτρέπει τοΰτο ή τοπική νομοθεσία. "Αν τού

το δεν είναι δυνατόν, ούτοι οφείλουν να απευθυνθούν 

εις τήν χώραν της εθνικότητος των καί να ζητήσουν 

την διπλωματικήν της παρέμβασιν προς προστασίαν 

των. Εις τίνα τών σχεδίων διεθνούς κωδικός επεν

δύσεων είχε προταθή δπως αι διατάξεις του κώδι-
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κος έχουν άμεσον έφαρμογήν, ώστε να δύνανται οι 
ίδιώται έπιχειρηματίαι να τάς επικαλεσθούν ενώ
πιον των τοπικών δικαστηρίων ή άλλων άρχων ή 
ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Εις το 
πρόσφατον, δμως, σχέδιον συμβάσεως του 'Οργα
νισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 'Αναπτύξεως 
(ΟΟΣΑ) υπάρχει μόνον δυνητική διάταξις κατά 
τήν οποίαν τα κράτη-μέρη δύνανται, εάν το επιθυ
μούν, να αποδεχθούν δια προσθέτου δηλώσεως τήν 
έλευθέραν προσφυγήν ιδιωτών ενώπιον τών διε
θνών διαιτητικών οργάνων τών προβλεπομένων υπό 
της συνθήκης. 

Αι εγγυήσεις αί παρεχόμεναι υπό κεφαλαιοεξα-
γωγικών χωρών δια συμβάσεων ασφαλίσεως απευ
θύνονται, φυσικά, προς εκαστον ξένον κεφαλαιοΰ-
χον και καλύπτουν το καθοριζόμενον εν τη συμβά-
σει ποσόν κεφαλαίου έναντι τών κινδύνων τών προ
βλεπομένων εις τήν σχετικήν νομοθεσίαν και περι
γραφομένων λεπτόμερέστερον ε'ις τήν σύμβασιν. €0 
ασφαλιζόμενος δύναται, οΰτω, να έπικαλεσθή τήν 
σύμβασιν και να ζητήση τήν νομικήν κατοχύρωσιν 
τών δικαιωμάτων του ενώπιον τών δικαστηρίων 
της χώρας του, άνευ ανάγκης μεσολαβήσεως ειδι
κής τίνος διαδικασίας. Παρόμοια ισχύουν γενικώς 
και ως προς τάς εγγυήσεις τας παρεχομένας δι' 
ειδικών εγκριτικών πράξεων εκδιδομένων βάσει 
νόμων περί επενδύσεων υπό χωρών εισαγωγέων 
κεφαλαίου, άλλ' ε'ις τήν περίπτωσιν ταύτην, βε
βαίως, αί άρμόδιαι άρχαί είναι αι τής χώρας έπεν-
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δύσεως. Οι σχετικοί νόμοι προβλέπουν ότι εγγυή

σεις δύνανται να δοθούν εις ξένους κεφαλαιούχους 

ή , συνηθέστερον, εις ίδιώτας έπιθυμοΰντας να επεν

δύσουν ξένα κεφάλαια. 'Ενίοτε αϊ εγγυήσεις δίδον

ται, ανεξαρτήτως της προελεύσεως του κεφαλαίου, 

δια πάσας τάς επενδύσεις εις Ινα ώρισμένον κλά-

δον της οικονομίας (συνήθως τήν βιομηχανίαν). Ή 

τοιαύτη νομοθεσία «περί βιομηχανικής αναπτύ

ξεως» συνδέεται στενώς, κατά τον χαρακτήρα και 

τήν λειτουργίαν της, προς τήν περί ξένων επενδύ

σεων νομοθεσίαν, ως και ανωτέρω έσημειώθη. 

Θέματα μεταχειρίσεως των αλλοδαπών 

Εις τήν μεγάλην πλειονότητα τών περιπτώ

σεων, μία τών εγγυήσεων τών παρεχομένων εις 

τους ξένους επιχειρηματίας είναι ή της «εθνικής 

μεταχειρίσεως» της επιχειρήσεως των, ήτοι της 

μεταχειρίσεως κατά τρόπον ομοιον προς τών αντι

στοίχων ημεδαπών επιχειρήσεων. Ούτω αϊ συν-

θηκαι φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών προβλέπουν τήν έθνικήν μεταχεί-

ρισιν τών υπηκόων τών συμβαλλομένων μερών «εις 

δ,τι άφορα εις τήν έπίδοσιν αυτών εις έμπορικήν, 

βιομηχανικήν, έπεξεργαστικήν, οίκονομικήν, οίκο-

δομικήν, έκδοτικήν, έπιστημονικήν, φιλανθρωπι-

κήν και επαγγελματική ν δραστηριότητα...» (συν

θήκη Ελλάδος-'Ηνωμένων Πολιτειών του 1951, 

άρθρον 12 (1)) . Παρομοίαν μεταχείρισιν προβλέ

πουν και τίνες νόμοι περί επενδύσεων χωρών είσα-
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γωγέων κεφαλαίου. Το έλληνικον Ν.Δ. 2687/53, 

έπί παραδείγματι, προβλέπει (άρθρον 10, παράγρα

φος 3) την έθνικήν μεταχείρισιν των επιχειρήσεων 

αί όποϊαι ιδρύονται δια της εισαγωγής ξένων κεφα

λαίων. Διατάξεις του αύτοΰ περιεχομένου ανευρί

σκονται, βεβαίως, καί εις γενικούς νόμους (ως, 

λ.χ., το άρθρον 4 του Ελληνικού 'Αστικού Κωδι

κός) ή καί εις συντάγματα* άλλα ως προς αυτούς 

υπάρχει πάντοτε ή δυνατότης παρεμβολής ειδικών 

νόμων είσαγόντων διακρίσεις. 

Ή δυνατότης εισόδου ξένων επιχειρήσεων εις 

ώρισμένους τομείς της οικονομίας της χώρας επεν

δύσεως προβλέπεται τόσον εις τάς διεθνείς συνθή-

κας τάς σχετικάς προς τάς επενδύσεις δσον και εις 

τινας των νόμων. Εις ούδεμίαν σχεδόν περίπτωσιν, 

δμως, προβλέπεται ή ελευθέρα είσοδος ξένων επι

χειρήσεων εις δλους τους κλάδους. Αί σχετικαί διε

θνείς συνθήκαι καί οι περί επενδύσεων νόμοι απα

ριθμούν συχνά τους κλάδους εις τους οποίους ή είσ

οδος είναι κατά διαφόρους βαθμούς περιωρισμένη 

εις τους ξένους κεφαλαιούχους. Ούτω, ή ανωτέρω 

αναφερθείσα συνθήκη Ελλάδος-'Ηνωμένων Πολι

τειών προβλέπει μεταχείρισιν του «μάλλον ευνοου

μένου κράτους» (ήτοι, εξ ίσου εύνοϊκήν προς την πα-

ρεχομένην εις υπηκόους άλλων κρατών, άλλ' δχι προς 

την εις τους ημεδαπούς παρεχομένην) έν σχέσει 

προς τον μεταλλευτικον κλάδον καί τήν έπίδοσιν 

εις θρησκευτικήν δραστηριότητα. Περαιτέρω προ

βλέπεται δτι ή συνθήκη δεν έχει έφαρμογήν έπί μέ-
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τρων άφορώντων εις την έθνικήν άσφάλειαν, τάς 
είσαγωγάς και έξαγωγάς χρυσού, αργύρου ή αρ
χαιοτήτων και τα προϊόντα τα σχετικά προς την 
πυρηνικήν ένέργειαν. 

Ώ ς ήδη έσημειώθη ανωτέρω, πολλαί κεφαλαιο-
εισαγωγικαΐ χώραι ενθαρρύνουν ή επιβάλλουν την 
συμμετοχήν εντοπίου κεφαλαίου και εντοπίων επι
χειρηματιών εις τας υπό των ξένων κεφαλαιούχων 
ίδρυομένας επιχειρήσεις. Ενίοτε, ιδία προκειμέ
νου περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή επιχειρή
σεων δλως εξαιρετικής σημασίας δια την οίκονο-
μιαν της χώρας, επιβάλλεται, αμέσως ή εμμέσως, 
και ή συμμετοχή της τοπικής κυβερνήσεως. Έ 
τοιαύτη συνεργασία παρουσιάζει ώρισμένα προ
βλήματα, άλλα έχει και αναμφισβήτητα πλεονεκτή
ματα τόσον δια τον ξένον κεφαλαιοΰχον δσον και 
δια την χώραν της επενδύσεως.1 

Πολύ συχνά αϊ προσφερόμεναι εγγυήσεις αναφέ
ρονται εις τήν δυνατότητα απασχολήσεως προσωπι
κού αλλοδαπής ύπηκοότητος. Αϊ διατάξεις των σχε
τικών συνθηκών έχουν εν προκειμένω μειωμένην απο
τελεσματικότητα, διότι, λόγω του γενικού και αφηρη
μένου χαρακτήρος των, είναι αναγκαίος ό περιορι
σμός τών δι* αυτών παρεχομένων δικαιωμάτων δι* 
άλλων, γενικών επίσης, διατάξεων. Οΰτω, αϊ συνθή-

1. Λεπτομερή συζήτησιν τών σχετικών απόψεων και προβλημά
των, ώς καΐ περιγραφήν πολλών «μικτών επιχειρήσεων» τοϋ τύπου 
τούτου, βλέπε είς W. Friedmann καΐ G. Kaimanoff, Joint International 
Business Ventures, Νέα 'Τόρκη 1961. 

54 



και φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας των * Ηνωμένων 
Πολιτειών προβλέπουν δτι αϊ ξέναι επιχειρήσεις δύ
νανται μεν να προσλάβουν τεχνικον και διοικητικόν 
προσωπικον της εκλογής των, άλλα υπό τον δρον 
της τηρήσεως της γενικής περί αλλοδαπών, μετα
ναστεύσεως κλπ. νομοθεσίας. Είναι προφανές δτι 
κατ' αυτόν τον τρόπον είναι δυνατός ό περιορισμός 
της απασχολήσεως αλλοδαπών δια τών καταλλή
λων νομοθετικών ή και διοικητικών μέτρων. Πολύ 
λεπτομερέστεραι διατάξεις περιέχονται εις την 
συνθήκην του 1961 «περί προαγωγής και αμοι
βαίας προστασίας επενδυόμενων κεφαλαίων» με
ταξύ τής Ελλάδος και τής Δυτικής Γερμανίας. Οι 
διάφοροι νόμοι περί επενδύσεων είναι συχνά πε-
ρισσότερον αποτελεσματικοί εις το σημειον τούτο, 
κυρίως διότι δια τών εκάστοτε εγκριτικών αποφά
σεων είναι δυνατός ό ακριβής καθορισμός του αρι
θμού και τών προσόντων τών αλλοδαπών υπαλλή
λων τής επιχειρήσεως. Τινές σχετικοί νόμοι, δμως, 
τονίζουν παραλλήλως την ύποχρέωσιν τών ξένων 
επιχειρήσεων δπως χρησιμοποιούν και εκπαιδεύ
ουν προσωπικον τής ιθαγενείας του τόπου επενδύ
σεως και θέτουν ενίοτε χρονικά δρια δια την βα-
θμιαίαν άντικατάστασιν τών αλλοδαπών υπαλλή
λων δι' ημεδαπών. 

Συναλλαγματικοί περιορισμοί 

Γενικον σχεδόν γνώρισμα τών νόμων και συνθη

κών τών αναφερομένων εις τας ξένας επενδύσεις 
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είναι ή παροχή εγγυήσεων σχετικών προς τήν όλι-

κήν ή μερικήν άρσιν των συναλλαγματικών περιο

ρισμών. Εις τίνα εκ τών προταθέντων κατά το πα

ρελθόν σχεδίων κωδικός ξένων επενδύσεων προε-

βλέπετο ή πλήρης ελευθερία μεταφοράς εις το έξω-

τερικόν τών κερδών καί του κεφαλαίου τών ξένων 

επιχειρήσεων. Το πλέον πρόσφατον τών τοιούτων 

σχεδίων, δμως, (του 'Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας καί Αναπτύξεως) εκφράζει απλώς 

εύχήν επί του θέματος, χωρίς να έπιβάλλη συγκε-

κριμένην ρύθμισιν. Αι διμερείς συνθήκαι τών ' Η 

νωμένων Πολιτειών προβλέπουν τήν έπιβολήν συν

αλλαγματικών περιορισμών ε'ις ώρισμένας μόνον 

περιπτώσεις (ως δια τήν άποτροπήν υπερβολικής 

μειώσεως τών νομισματικών αποθεμάτων της χώ

ρας) καί τήν κατά προτεραιότητα χορήγησιν συν

αλλάγματος δια τήν έξαγωγήν τών κερδών τών 

ξένων επιχειρήσεων (καί, «εντός εφικτών ορίων», 

του κεφαλαίου των), όταν τοιούτοι περιορισμοί ευ

ρίσκονται εν ίσχύι. Αι είδικαί περί επενδύσεως 

συνθήκαι της Δυτικής Γερμανίας φαίνεται να προ

χωρούν περαιτέρω εις το σημεϊον τοΰτο. Ούτω, το 

άρθρον 4 της συνθήκης του 1961 μεταξύ Ελλάδος 

καί Δυτικής Γερμανίας προβλέπει: «εκαστον έκ τών 

συμβαλλομένων κρατών εγγυάται ε'ις τους υπηκό

ους καί τάς εταιρίας του έτερου τήν μεταφοράν εις 

το έξωτερικον (transfer) του κεφαλαίου καί τών 

εισοδημάτων, ως καί εις περίπτωσιν εκκαθαρίσεως 

τήν μεταβίβασιν του προϊόντος ταύτης». Τα έπό-
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μένα άρθρα ρυθμίζουν λεπτομερέστερον την διαδι-

κασίαν της μεταφοράς καΐ τον καθορισμον της τι

μής του συναλλάγματος. Παρόμοιαι διατάξεις υ

πάρχουν και ε'ις δύο άλλας εν ισχύ ι γερμανικάς συν-

θήκας «περί προαγωγής και αμοιβαίας προστασίας 

επενδυόμενων κεφαλαίων» με το Πακιστάν και το 

Καμερούν. Ή σημασία της διατάξεως ταύτης, ό

μως, τουλάχιστον ως προς την μετά της Ελλάδος 

συνθήκην, είναι μάλλον μικρά, διότι εις το πρω-

τόκολλον της ως άνω συνθήκης (δχι δμως καί εις τα 

πρωτόκολλα των άλλων άναφερθεισών συνθηκών) 

το άρθρον 4 «ερμηνεύεται» περιοριστικώς, κατά 

τρόπον εύθυγραμμίζοντα τάς διατάξεις του προς 

τας περί μεταφοράς συναλλάγματος διατάξεις του 

ελληνικού Ν.Δ. 2687/53. 

Οι νόμοι περί επενδύσεων των χωρών εισαγω

γέων κεφαλαίου περιέχουν κατά κανόνα ανάλογους 

διατάξεις. Τινές τών ως άνω νόμων (ως, λ.χ., ό 

τουρκικός) επιτρέπουν την απολύτως έλευθέραν 

έξαγωγήν τών κερδών τών ξένων επιχειρήσεων. Οι 

πλείστοι τών νόμων, δμως, επιβάλλουν περιορι

σμούς καί επιτρέπουν την κατ' έτος έξαγωγήν πο

σό υ κερδών ανερχομένου εις ώρισμένον ποσοστον 

του αρχικώς έπενδυθέντος κεφαλαίου. Ούτω, ό σχε

τικός νόμος της Βολιβίας προβλέπει δτι το έξαγό-

μενον ποσόν κέρδους δεν δύναται να ύπερβή το 1 5 % 

του κεφαλαίου, το δε έλληνικον Ν.Δ. 2687/53 δτι 

δεν δύναται να ύπερβή το 1 2 % του κεφαλαίου (επί 

άμεσων επενδύσεων* επί δανείων, το 10%). Τινές 

57 



των σχετικών νόμων καθορίζουν άλλως το ποσόν 

τών δυναμένων να μεταφερθούν κερδών, ως, π.χ., 

εν 'Ισραήλ, οπού λαμβάνονται υπ' δψιν και τα εις 

συνάλλαγμα έσοδα της επιχειρήσεως εξ εξαγωγών. 

Ή έπανεξαγωγή του έπενδυθέντος κεφαλαίου υπο

βάλλεται συνήθως εις περισσοτέρους περιορισμούς, 

με την έξαίρεσιν χωρών τίνων, δπου αύτη είναι, τυ

πικώς τουλάχιστον, ελευθέρα (π.χ., Τουρκία, Λι

βύη, Ι ρ ά ν ) . Εις τους περισσοτέρους περί επενδύ

σεων νόμους προβλέπεται ή δυνατότης έπανεξαγω-

γής του κεφαλαίου κατά ετησίας δόσεις και μετά 

την παρέλευσιν ώρισμένου χρονικού διαστήματος 

άπο της επενδύσεως. Ούτω, ό ιαπωνικός νόμος επι

τρέπει την μεταφοραν του κεφαλαίου έκτος της χώ

ρας δύο έτη τουλάχιστον μετά την έπένδυσιν καΐ 

κατά δόσεις αί όποΐαι δεν υπερβαίνουν το 2 0 % του 

κεφαλαίου ετησίως. 

Φορολογικά θέματα 

Οι περισσότεροι νόμοι περί επενδύσεων περι

λαμβάνουν έκτεταμένας διατάξεις άφορώσας εις 

την φορολογικήν μεταχείρισιν τών ξένων επιχειρή

σεων. Αί άλλαι μορφαί εγγυήσεων, συνθηκαι, κώ

δικες κλπ., συνήθως δεν αναφέρονται εις το θέμα 

τούτο, πλην γενικών διατάξεων περί αποφυγής δυσ

μενών έναντι τών ξένων κεφαλαιούχων διακρίσεων, 

εις φορολογικά και άλλα θέματα. Οι διάφοροι σχε

τικοί νόμοι, δμως, δχι μόνον προβλέπουν την προ-

στασίαν τών ξένων έναντι τοιούτων διακρίσεων ή 
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έναντι μελλοντικών μεταβολών της φορολογικής 

νομοθεσίας, άλλα και προσφέρουν συχνά εις τας 

ξένας επιχειρήσεις ώρισμένα φορολογικά προνόμια. 

Αϊ σχετικαί διατάξεις αποβλέπουν τοιουτοτρόπως 

εις δύο διαφόρους (καίτοι δχι άσχετους) σκοπούς. 

Ά φ ' ενός, ως αϊ πλεΐσται τών υπό μελέτην εγ

γυήσεων, αύται επιδιώκουν την διασφάλισιν τών ξέ

νων επιχειρήσεων έναντι μη εμπορικών κινδύνων. 

Ούτω, το έλληνικον Ν.Δ. 2687/53 (άρθρον 8) προ

βλέπει την δυνατότητα παγιοποιήσεως του φόρου 

καθαρών προσόδων εις το έπίπεδον δπου ευρίσκεται 

ούτος κατά την εκδοσιν της εγκριτικής αποφάσεως 

δια χρονικον διάστημα μή υπερβαίνον τα δέκα έτη. 

Παρόμοια διάταξις υπάρχει καί εις τον περί επεν

δύσεως νόμον τής Χιλής (Ν.Δ. 258 τής 30ής Μαρ

τίου 1960, άρθρον 8) . Εις τάς διατάξεις ταύτας φα

νερώνεται σαφέστατα ή σταθεροποιητική λειτουρ

γία τών προς τους κεφαλαιούχους εγγυήσεων. 

Ά φ ' ετέρου—καί κατά τοΰτο αϊ επί φορολογι

κών θεμάτων διατάξεις διαφέρουν τών περισσοτέ

ρων εγγυήσεων επί άλλων θεμάτων—επιδιώκεται 

δι' αυτών ή ένίσχυσις τής άποδοτικότητος τών ξέ

νων επιχειρήσεων δια τής μειώσεως ενός τών στοι

χείων κόστους. Διότι, βεβαίως, μειουμένου του φό

ρου τον όποιον πληρώνει μία έπιχείρησις, αυξάνε

ται, ceteris paribus, το έπίπεδον τών κερδών της. 

Ούτω, οι περί επενδύσεων νόμοι προσφέρουν συχνά 

εις τάς ξένας επιχειρήσεις φορολογικάς άπαλλαγάς, 

συνήθως επί ώρισμένην χρονικήν περίοδον (πέντε 
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εως δέκα έτη άπο της επενδύσεως). AL άπαλλαγαί 

αναφέρονται, εις εισαγωγικούς δασμούς (ιδία επί 

κεφαλαιουχικών αγαθών και πρώτων υλών), εις 

τον φόρον εισοδήματος, τους φόρους ιδιοκτησίας, 

χαρτοσήμου κλπ. Συχνά επίσης προβλέπεται ή 

δυνατότης ταχυτέρας αποσβέσεως κεφαλαίου και 

ή παροχή άλλων φορολογικών διευκολύνσεων.1 Τέ

λος, εις πολλούς νόμους προβλέπεται ή μερική ή 

ολική απαλλαγή εκ του φόρου εισοδήματος του μι

σθού αλλοδαπού τεχνικού ή διοικητικού προσωπικού. 

Προστασία κατά της απαλλοτριώσεως 

Κατ* αντίθεσιν προς τα φορολογικά θέματα, το 

θέμα της κατά της εθνικοποιήσεως ή άλλης μορφής 

απαλλοτριώσεως προστασίας τών ξένων επιχειρή

σεων ρυθμίζεται λεπτομερώς εις τας διεθνείς συν-

θήκας και τα σχέδια κωδίκων, ενώ σχετικώς ολίγοι 

νόμοι περί επενδύσεων αναφέρονται εις αυτό: Το 

Σχέδιον Συνθήκης περί προστασίας ξένης ιδιο

κτησίας το συνταχθέν υπό του ΟΟΣΑ προβλέ

πει σχετικώς δτι άπαλλοτρίωσις ξένης ιδιοκτη

σίας είναι δυνατή μόνον εφ' δσον συντρέχουν λό

γοι δημοσίας ωφελείας, ακολουθείται ή νόμιμος 

διαδικασία, δεν γίνεται δυσμενής κατά του ξένου 

έπιχειρηματίου διάκρισις, δεν παραβιάζονται συμ-

1. Έκφεύγει τών περιωρισμένων ορίων της παρούσης μελέτης ή 
συζήτησις της σημασίας και τών επιπτώσεων τών τοιούτων φορολο
γικών κινήτρων δια τάς ξένας επενδύσεις. Βλέπε γενικώς Ί . Ν. Κούλη, 
Τα φορολογικά κίνητρα Ιδία èv 'Ελλάδι, Άθηναι 1957. 
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βατικαΐ υποχρεώσεις του κράτους έναντι άλλων 
κρατών ή έναντι του έπιχειρηματίου και καταβάλ
λεται «πλήρης, ταχεία και αποτελεσματική» άπο-
ζημίωσις. Παρομοίους δρους, λεπτομερέστερον δια
τυπωμένους, περιλαμβάνουν και αϊ διμερείς περί 
επενδύσεων συνθήκαι, αϊ όποϊαι δμως δεν αναφέ
ρουν, κατά κανόνα, τήν περίπτωσιν παραβιάσεως 
συμβατικών υποχρεώσεων. Ούτω, αί συνθήκαι φι
λίας, εμπορίου και ναυτιλίας τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών προβλέπουν πρώτον τήν παροχήν εις τήν 
ξένην Ίδιοκτησίαν «της πλέον διαρκούς προστα
σίας και ασφαλείας», ως και εθνικής μεταχειρίσεως. 
Περαιτέρω, προβλέπονται οι δροι υπό τους οποί
ους είναι δυνατή ή «άφαίρεσις» της ιδιοκτησίας 
υπηκόων τών συμβαλλομένων κρατών (ό ευρύτε
ρος δρος «άφαίρεσις» χρησιμοποιείται δια να καλυ
φθούν δλαι αί δύναται περιπτώσεις εμμέσου ή υπό 
διάφορα ονόματα στερήσεως ιδιοκτησίας). Οι εν 
λόγω δροι είναι: ή υπαρξις λόγων δημοσίας ωφε
λείας και ή πληρωμή «δικαίας» αποζημιώσεως, ή 
οποία «θα καταβάλλεται υπό μορφήν έξασφαλίζου-
σαν άποτελεσματικώς τήν πραγματοποίησίν της 
και θα άντιπροσωπεύη το πλήρες άντίτιμον της 
άφαιρεθείσης περιουσίας» (άρθρον 7 (3) της συν
θήκης Ελλάδος-'Ηνωμένων Πολιτειών του 1951). 
Παρόμοιας διατάξεις περιλαμβάνουν και αί σχετι-
καί γερμανικαί συνθήκαι, τόσον αί γενικώτεραι περί 
φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας, δσον και αί είδικαί 
περί προστασίας επενδύσεων. 
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Ώ ς ήδη παρετηρήθη, ολίγοι, σχετικώς εκ των περί 

επενδύσεων νόμων των κεφαλαιοεισαγωγικών χω

ρών παρέχουν γενικάς περί μή απαλλοτριώσεως υ

ποσχέσεις. Μεταξύ τούτων είναι και το έλληνικον 

Ν.Δ. 2687/53, το όποιον προβλέπει (άρθρον 11) 

οτι αϊ περιουσίαι τών επιχειρήσεων αϊ όποϊαι πρό

κειται να ιδρυθούν ή σημαντικώς να ενισχυθούν δι' 

εισαγωγής ξένων κεφαλαίων θα είναι άπηλλαγμέ-

ναι πάσης «αναγκαστικής απαλλοτριώσεως».1 "Αλ-

λαι κυβερνήσεις, χωρίς να δίδουν τοιαύτας γενικας 

υποσχέσεις, έχουν καταστήση σαφές οτι είναι δια-

τεθειμέναι να εγγυηθούν την μή άπαλλοτρίωσιν ώ-

ρισμένων ξένων επιχειρήσεων επί περιωρισμένον 

χρονικον διάστημα. Ούτω, ή 'Ινδία εις είδικάς 

συμφωνίας συναφθείσας το 1953 με τρεις εταιρίας 

πετρελαίων και άναφερομένας εις τήν κατασκευήν 

διυλιστηρίων πετρελαίου ύπεσχέθη τήν μή άπαλλο

τρίωσιν των επί 25 τουλάχιστον ετη. Τήν πρόθεσίν 

των δπως χορηγήσουν παρόμοιας εγγυήσεις έχουν 

εκφράσει ή Βιρμανία, ή Καμπότζη και άλλαι χώραι. 

Διαδικασία λύσεως διαφορών 

Ή παροχή εγγυήσεων βασίζεται γενικώς επί της 

προβλέψεως μακροχρονίου «συνεργασίας» μεταξύ 

1. Περί της ακριβούς έννοιας καΐ εκτάσεως της διατάξεως ταύ

της, βλέπε Κ. Λαμπαδαρίου, « Ή υπό τοΰ Ν.Δ. 2687/1953 παρεχο

μένη εις τας εκ τοϋ εξωτερικού μακροπρόθεσμους επενδύσεις προστα

σία», Θέμις ΞΔ' (1953), σελ. 1140, παράγραφος VI. Πρβλ. καΐ Γ. Δα-

σκαλάκη, « Ή συνταγματική προστασία τών έκ της αλλοδαπής είσα-

γομένων κεφαλαίων», Θέμις ΞΔ' (1953), σελ. 353. 
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των ξένων κεφαλαιούχων και του κράτους επενδύ

σεως. Κατά το διάστημα τοΰτο είναι πολύ πιθα

νόν οτι θα γεννηθούν προβλήματα εφαρμογής ή ερ

μηνείας τών εγγυητικών πράξεων. Αι διαφοραί αύ

ται θα λυθούν ως επί το πλείστον δια διαπραγμα

τεύσεων μάλλον παρά δια προσφυγής εις δικαιοδο-

τικα όργανα. Είς τινας περιπτώσεις, δμως, αϊ δια

πραγματεύσεις δυνατόν να μη φέρουν αποτέλεσμα. 

Είναι λοιπόν άναγκαΐον να ύπάρχη μία, εκ τών προ

τέρων καθορισμένη, διαδικασία αντικειμενικής λύ

σεως τών σχετικών διαφορών, ή οποία να έμπνέη 

έμπιστοσύνην εις τον ξένον έπιχειρηματίαν. Τα το

πικά δικαστήρια της χώρας επενδύσεως είναι, βε

βαίως, γενικώς αρμόδια, άλλα δεν δύνανται πάν

τοτε να παρέμβουν ικανοποιητικώς προς λύσιν της 

διαφοράς, είτε διότι τα σχετικά προβλήματα εϊναι 

τεχνικής φύσεως, είτε διότι τα δικαστήρια, ως κρα

τικά όργανα, είναι υποχρεωμένα να δεχθούν την υπό 

άμφισβήτησιν κυβερνητικήν πραξιν ως νόμιμον και 

δεσμευτικήν δι' αυτά (διότι, π.χ., είναι αύτη περι

βεβλημένη τήν μορφήν τυπικού νόμου ), είτε, τέλος, 

διότι, εις μίαν διαφοράν ζωτικής δια το κεφαλαιοεισ-

αγωγικον κράτος σημασίας, τα τοπικά δικαστήρια 

δυνατόν να μη είναι πάντοτε τελείως αμερόληπτα. 

Κατ' άκολουθίαν, τόσον εις τα σχέδια κωδίκων ε

πενδύσεων δσον και εις πολλούς σχετικούς νόμους, 

προβλέπονται ιδιαίτεραι διαδικασίαι λύσεως τών 

σχετικών διαφορών. 

Αι διαδικασίαι αύται λαμβάνουν κατά κανόνα 
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την μορφήν της ad hoc διαιτησίας.1 Αϊ προτάσεις 

οργανώσεως ενός ανεξαρτήτου διεθνούς συστήμα

τος διαιτησίας καί μεσολαβήσεως έχουν ήδη έξετα-

σθή ανωτέρω. Τινά τών σχεδίων κωδίκων προβλέ

πουν την ιδρυσιν διαρκούς διεθνούς δικαστηρίου 

οικονομικών διαφορών, άλλ* αϊ προτάσεις αύται 

φαίνεται να έχουν έγκαταλειφθή ως μη πραγματο

ποιήσιμοι. Τα πλείστα τών σχεδίων κωδίκων προ

βλέπουν ακόμη, ως έσημειώθη ανωτέρω, την δυνα

τότητα προσφυγής ιδιωτών, φυσικών ή νομικών 

προσώπων, ενώπιον τών διεθνών οργάνων διαιτη

σίας τα όποια θα δημιουργηθούν, άλλα και ή ιδέα 

αΰτη φαίνεται ότι τείνει να άπολέση την δύναμίν 

της. Την περίπτωσιν διαιτησίας ή καί προσφυγής 

ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης προ

βλέπουν γενικώς, με διαφόρους παραλλαγάς, καί 

αί διμερείς συνθήκαι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 

της Δυτικής Γερμανίας και άλλων χωρών. Άλλ* εις 

την περίπτωσιν ταύτην πρόκειται σαφώς περί διαι

τησίας, ή άλλης διαδικασίας μεταξύ κρατών, άνευ 

άμεσου αναμίξεως τών ενδιαφερομένων ιδιωτών. 

Τέλος, διαιτητικήν διαδικασίαν μεταξύ ξένου έπι-

χειρηματίου καί τής κυβερνήσεως της χώρας επεν

δύσεως προβλέπει καί ή νομοθεσία τινών εκ τών 

κεφαλαιοεισαγωγικών κρατών. Το έλληνικον Ν.Δ. 

1. Ώς ήδη έσημειώθη ανωτέρω, λόγω τοϋ ιδιαιτέρου χαρακτηρος 
πολλών σχετικών διαφορών, ενδείκνυται συχνότατα ή προσφυγή εις 
διαδικασίας μεσολαβήσεως, ή ex aequo et bono διαιτησίας, παρά είς 
κυρίως διαιτησίαν, βασιζομένην επί της εφαρμογής νομικών άρχων 
καί κανόνων. 
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2687/53, έπί παραδείγματι, οχι μόνον προβλέπει 

περίπτωσιν διαιτησίας μεταξύ κυβερνήσεως και ξέ

νου έπιχειρηματίου, άλλα και επιτρέπει τον κατά 

παρέκκλισιν εκ της γενικής νομοθεσίας διορισμον 

αλλοδαπού ώς έπιδιαιτητοΰ. Σχετικαί λεπτομερείς 

διατάξεις έχουν περιληφθή εις τάς μέχρι σήμερον 

εκδοθείσας βάσει του ώς άνω Ν.Δ. έγκριτικάς πρά

ξεις. 

Έ ν απουσία ειδικής περί επενδύσεων νομοθεσίας, 

ή περίπτωσις διαιτησίας συχνά προβλέπεται ύπο 

τής νομοθεσίας τής αναφερομένης εις ιδιαιτέρους 

κλάδους τής οικονομίας (λ.χ., πετρέλαιον) ή υπό 

τών ειδικών συμβάσεων μετά ξένων κεφαλαιούχων. 

Εις τινας τών τοιούτων ειδικών συμβάσεων γίνε

ται διάκρισις μεταξύ διαφορών καθαρώς τεχνικού 

περιεχομένου καί διαφορών περί την έρμηνείαν ή 

έφαρμογήν τής συμβάσεως ή τα δικαιώματα τών 

συμβαλλομένων, ή μεταξύ σοβαρών διαφορών καί 

σχετικώς ασήμαντων τοιούτων. Ούτω, ή βασική 

συμφωνία ή συναφθείσα το 1954 μεταξύ του 'Ιράν, 

τής Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου του 'Ιράν καί 

τών συμπραττουσών ξένων εταιριών πετρελαίου 

προβλέπει τον διορισμον ξένων ειδικών δια την λύ-

σιν διαφορών αναφερομένων εις τεχνικά ή λογιστικά 

θέματα καί (διάφορον) διαιτητικήν διαδικασίαν 

προκειμένου περί διαφορών μή τεχνικού χαρακτή-

ρος. Ή δε σύμβασις του 1960 μεταξύ του ελληνικού 

Δημοσίου καί του πολωνικού οίκου CECOP δια 

την κατασκευήν εργοστασίου σακχάρεως προβλέ-
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πει δτι, εν περιπτώσει διαφωνίας έπί θεμάτων τε
χνικής φύσεως, οι συμφώνως προς τάς διατάξεις 
της συμβάσεως ορισθέντες διαιτηταί υποχρεούνται 
να ζητήσουν «την γνωμοδότησιν ενός ειδικού εμπει
ρογνώμονος, εθνικότητος ελβετικής ή σουηδικής 
και εν ανυπαρξία τοιούτου εξ άλλης ούδετέρας χώ
ρας». Τέλος, ή σύμβασις του 1959 μεταξύ του ελ
ληνικού Δημοσίου καΐ τής εταιρίας ESSO HEL
LENIG, Inc. προβλέπει δτι, προκειμένου περί σο
βαρών διαφορών, ήτοι διαφορών έπί θεμάτων δυνα
μένων να επιφέρουν την εκπτωσιν τής Εταιρίας ή 
αναφερομένων εις τας τιμάς, την χορήγησιν συναλ
λάγματος κλπ., δέον να άκολουθήται ειδική διαιτη
τική διαδικασία, ενώ προκειμένου περί άλλων δια
φορών θα άκολουθήται ή εν τω έλληνικω περί υ
δρογονανθράκων νόμω (Ν. 3948/59) προβλεπομένη 
διαδικασία. 

Έ π ί τοιούτων ειδικών συμβάσεων ανακύπτουν 
συχνά ενδιαφέροντα νομικά προβλήματα κατά τον 
καθορισμον του εφαρμοστέου δικαίου.1 Εις τινας 
περιστάσεις, και δια διαφόρους εκάστοτε λόγους, 
δεν ενδείκνυται, κατά την έκδίκασιν διαφορών με
ταξύ ξένης επιχειρήσεως και κεφαλαιοεισαγωγικοΰ 

1. Παρόμοια προβλήματα δέν έχουν ακόμη παρουσιασθή ως προς έγ-
κριτικάς αποφάσεις έκδιδομένας βάσει γενικών περί επενδύσεων νόμων. 
Δέν αποκλείεται, δμως, είς το μέλλον, ή εφαρμογή τοϋ κατά τα έν 
τω κειμένω «διεθνικού» δικαίου καΐ εις τοιαύτας αποφάσεις. "Ηδη 
ώρισμένοι νόμοι περί εκμεταλλεύσεως πετρελαίων (ώς, λ.χ., ό της 
Λιβύης) προβλέπουν τήν έφαρμογήν γενικών άρχων του δικαίου κατά 
τήν έπίλυσιν τών σχετικών διαφορών. 
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κράτους, ή εφαρμογή του εσωτερικού δικαίου του 
κράτους τούτου. Άρκεταί πρόσφατοι συμβάσεις 
προβλέπουν την έφαρμογήν εις τοιαύτας περιπτώ
σεις γενικών άρχων του δικαίου παραδεδεγμένων 
ύπο τών πολιτισμένων κρατών (ή, ενίοτε, υπό τών 
κρατών τών μερών) ή γενικών αρχών διεθνούς δι
καίου.1 Και έν απουσία σχετικών ρητών διατάξεων, 
διαιτητικά τίνα δικαστήρια έχουν ενίοτε εφαρμόσει 
τοιαύτας αρχάς αντί του εσωτερικού δικαίου ενός 
τών μερών. Γίνεται οΰτω λόγος εις τήν πρόσφατον 
σχετικήν φιλολογίαν περί δημιουργίας ενός «διε
θνικού» (transnational) δικαίου, διαφέροντος και 
από το κλασικόν δημόσιον διεθνές δίκαιον και άπο 
το εσωτερικό ν δίκαιον. 

li Ή σύμβασις του 1959 μεταξύ τοΰ ελληνικού Δημοσίου καΐ του 
οίκου CECOP προβλέπει έν προκειμένω δτι οί διαιτηταί κρίνουν ex 
aequo et bono («κατά το ορθόν καΐ ίσον», ήτοι χωρίς νά δεσμεύονται 
ύπο κανόνων θετικού δικαίου). 

67 



V. ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ή παρούσα μελέτη των εγγυήσεων τών παρεχο

μένων εις ξένους κεφαλαιούχους και επιχειρημα

τίας είναι, βεβαίως, υπερβολικά σχηματική και 

σύντομος. Είναι πάντως δυνατόν, επί τη βάσει τών 

προηγηθέντων, να διατυπωθούν ώρισμένα γενικά 

συμπεράσματα ως προς τήν λειτουργίαν, τήν χρη

σιμότητα καί τάς δυνατότητας τών εγγυήσεων τού

των. Είναι ακόμη πολύ ενωρίς δια να έξαγάγωμεν 

συμπεράσματα εκ της πρακτικής: αϊ πλεΐσται τών 

μορφών εγγυήσεων τάς όποιας περιεγράψαμεν χρη

σιμοποιούνται μόνον άπό δεκαετίας καί αϊ συνέπειαί 

των δεν έχουν ακόμη έμφανισθή μετά τίνος πληρό-

τητος ή σαφήνειας. Ή οικονομική άνάπτυξις δεν 

συντελείται άπο της μιας ημέρας εις τήν άλλην, ού

τε δε είναι εΰκολον (ή, 'ίσως, καί δυνατόν) να άπο-

μονώσωμεν τάς συνεπείας τών νομικών μέτρων εκ 

τών αποτελεσμάτων μέτρων, καταστάσεων ή εξε

λίξεων οικονομικού ή πολιτικοί) χαρακτήρος. Τα 

συμπεράσματα μας, λοιπόν, είναι κατ' ανάγκην α

βέβαια καί ελλιπή. 

Ό ρόλος τών υπό μελέτην εγγυήσεων είναι αρ

κετά εμφανής. Αύται αποβλέπουν, ως ήδη ελέχθη, 

εις τήν προστασίαν καί ένθάρρυνσιν τών ξένων 

επενδύσεων. Άκριβέστερον, αποβλέπουν κατά μέγα 
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μέρος εις την δια της προστασίας ένθάρρυνσιν των 
ξένων επενδύσεων. Πολλά μέτρα δύνανται, βεβαίως, 
να ληφθούν, τα όποια, καίτοι αποβλέπουν εις την 
ένθάρρυνσιν τών επενδύσεων, είναι άσχετα προς 
την προστασίαν των, έξητάσαμεν δε ήδη ανωτέρω 
μέτρα του είδους τούτου (ως, λ.χ., τινά τών φορο
λογικών μέτρων). Ή προστασία καί ή ένθάρρυνσις 
είναι δύο διακεκριμέναι λειτουργίαι, ή δευτέρα πολύ 
ευρύτερα της πρώτης, άλλ' εις τήν πράξιν είναι συ
χνά δυσχερές να καθορισθή μετά βεβαιότητος ό χα-
ρακτήρ ενός συγκεκριμένου μέτρου καί να θεωρηθή 
τοΰτο ως μέτρον προστασίας ή ως μέτρον άλλως 
πως ενθαρρύνσεως. 

Το περιεχόμενον τών παρεχομένων εγγυήσεων 
είναι διττόν: Δια της συγκεκριμένης υποσχέσεως 
δίδεται εις τον ξένον έπιχειρηματίαν μία κάπως σα
φής είκών της ουσιαστικής νομικής ρυθμίσεως ενός 
θέματος το όποιον τον ενδιαφέρει (λ.χ., συναλλαγμα
τικοί περιορισμοί). Περαιτέρω, δμως, δίδεται εις 
αυτόν καί ή διαβεβαίωσις δτι ή ρύθμισις αΰτη θα πα-
ραμείνη σταθερά καθ' ώρισμένονχρονικον διάστημα. 
Δια τής διαβεβαιώσεως ταύτης επιτελείται ή πλέον 
σημαντική λειτουργία τών υπό μελέτην μέτρων, ήτοι 
ή διασφάλισις του ξένου κεφαλαιούχου έναντι μελλον
τικών μεταβολών. Το συγκεκριμένον περιεχόμενον 
τής υποσχέσεως καταντά σχετικώς άδιάφορον: ό επι
χειρηματίας δύναται να εκτίμηση κατά πόσον τα 
συμφέροντα του εξυπηρετούνται εκ μιας ύπαρχούσης 
καταστάσεως καί να ένεργήση αναλόγως. Ό ούσιω-
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δέστερος παράγων είναι ή ύπόσχεσις σχετικής στα-

θερότητος ώς προς το μέλλον. Το δτι αύτη είναι 

ή κυρία λειτουργία τών κρατικών εγγυήσεων προς 

ξένους κεφαλαιούχους γίνεται όλονέν περισσότερον 

άντιληπτον υπό τών ενδιαφερομένων. Κατά τα 

πρώτα μεταπολεμικά ετη, οι εκπρόσωποι τών κε

φαλαιούχων, ώς και οί νομικοί και οικονομολόγοι 

οι ασχολούμενοι με τα θέματα ταΰτα, έτεινον να 

προσδίδουν μεγαλυτέραν προσοχήν εις το περιεχό-

μενον τών κυβερνητικών μέτρων, τονίζοντες την 

ανάγκην άρσεως τών διαφόρων περιορισμών επί της 

διεθνούς κινήσεως κεφαλαίων. Ούτω, ή καθιέρω-

σις έλεγχου επί της εισόδου κεφαλαίων εθεωρείτο 

ώς λίαν επιβλαβής και ώς μία τών αιτιών της μειω

μένης ροής κεφαλαίων προς τάς υπανάπτυκτους χώ

ρας. Αι απόψεις αύται σπανίως διατυποΰνται σήμε

ρον.'Αντιθέτως, μερικοί έπιχειρηματίαι και συγγρά

φεις τονίζουν τώρα τον θετικόν ρόλον του ελέγχου 

της εισόδου κεφαλαίων, ώς έξασφαλίζοντος εν τινι 

μέτρω τον ξένον κεφαλαιοΰχον δια της παροχής εις 

αυτόν της δυνατότητος εγκαίρου εξετάσεως και συ

ζητήσεως τών κυβερνητικών απόψεων επί της συγ

κεκριμένης επενδύσεως. Γενικώτερον, υπάρχει σή

μερον μεγαλύτερον ενδιαφέρον δια τα προβλήματα 

τα δημιουργούμενα ύπο της αστάθειας και αβεβαι

ότητος παρά δια τους περιορισμούς καθ' εαυτούς. 

Αι εγγυήσεις και τα άλλα νομικά μέτρα προς 

ένθάρρυνσιν τών ξένων επενδύσεων δεν δύνανται, 

βεβαίως, να λύσουν μόνα των τα προβλήματα τών 

70 



επενδύσεων εις υπανάπτυκτους χώρας. Ή χρησιμό-
της των έχει ώρισμένα όρια, ή έξέτασις τών όποιων 
είναι αναγκαία προϋπόθεσις δια μιαν γενικωτέραν 
έκτίμησιν της άξιας τών υπό μελέτην μέτρων. Ή 
θεμελιώδης ύπόθεσις επί της όποιας βασίζονται αί 
προσπάθειαι και προτάσεις περί εγγυήσεων είναι 
δτι ή παροχή διαβεβαιώσεων σχετικών προς τήν 
προστασίαν τών επενδύσεων θα εχη ώς συνέπειαν 
αοξησιν του ποσού τών κεφαλαίων τών επενδυόμε
νων εις τας υπανάπτυκτους περιοχάς. Τοΰτο είναι 
κατά μέγα μέρος αληθές, άλλα οχι τελείως. Πρώ
τον, ή ασφάλεια της επενδύσεως είναι εις μόνον εκ 
τών παραγόντων, και πιθανώτατα οχι ό σημαντικώ-
τερος, τους οποίους λαμβάνει υπ' δψιν ό επιχειρη
ματίας. Μόνη ή ασφάλεια, άνευ άλλων ευνοϊκών 
παραγόντων, δεν άρκεΐ δια να παρακίνηση τον 
κεφαλαιοΰχον να επένδυση το κεφάλαιόν του εις 
μίαν χώραν. Ή πραγματική αξία του παράγοντος 
της ασφαλείας εξαρτάται εις έκάστην περίπτωσιν 
άπό άλλους συγκεκριμένους παράγοντας. Δεύτερον, 
κατά το ποσοστόν κατά το όποιον ή ελλειψις 
ασφαλείας είναι παράγων, ουδεμία νομική έγγύη-
σις ή σχέδιον δύναται να προσφέρη πλήρη έξασφά-
λισιν. Ή έ'λλειψις ασφαλείας τών ξένων επενδύσεων 
εις τάς υπανάπτυκτους χώρας οφείλεται κατά μέγα 
μέρος, αν και οχι αποκλειστικώς, εις τήν παρου-
σίαν ώρισμένων αντικειμενικών συνθηκών, τάς ό
ποιας τα κυβερνητικά μέτρα περιορισμένος μόνον 
δύνανται να επηρεάσουν. Προσέτι, τα υπό έξέτασιν 
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νομικά μέτρα είναι είς μόνον παράγων έπηρε-

άζων την πραγματικήν άσφάλειαν των επενδύ

σεων. "Αλλοι παράγοντες, ως ή πολιτική σταθε-

ρότης ενός ώρισμένου καθεστώτος ή μιας κυβερνή

σεως, ή ή δυνατότης τήν οποίαν έχει ό κεφαλαιούχος 

να άσκηση ό 'ίδιος πίεσιν προς διασφάλισιν τών 

συμφερόντων του, έχουν μεγάλην και συχνά άπο-

φασιστικήν σημασίαν. Τέλος, υπάρχουν πολλά ε'ίδη 

νομικών μέτρων (πλην τών εγγυήσεων) τα όποια 

επιδρούν άποφασιστικώς έπί του «κλίματος επεν

δύσεων» μιας χώρας. Τα νομικά πλαίσια της επι

χειρηματικής δραστηριότητος είς τήν χώραν, ό 

τρόπος λειτουργίας τών δημοσίων υπηρεσιών, ή νο

μοθετική ρύθμισις τών θεμάτων έκαστου κλάδου 

της οικονομίας, είναι δλοι βασικοί παράγοντες οι 

όποιοι, λόγω του πλήθους και της ποικιλίας των, 

δυσκόλως καλύπτονται υπό τών προς τους ξένους 

επιχειρηματίας εγγυήσεων. 

Πρέπει ακόμη να σημειωθη ότι, άπό της από

ψεως της κεφαλαιοεισαγωγικής χώρας, αί άμεσοι 

επενδύσεις, προς τάς οποίας απευθύνονται κατά μέ

γ α μέρος αί ύπό μελέτην εγγυήσεις, δεν είναι ή μό

νη μέθοδος δια της οποίας ενισχύεται, εντός τών 

πλαισίων του ιδιωτικού τομέως της οικονομίας, ή 

οικονομική άνάπτυξίς της. 1 Ή δι' επενδύσεως κε

φαλαίων ιδρυσις επιχειρήσεων υπό ξένων έπιχει-

1. Δέν έξετάζομεν, βεβαίως, ένταϋθα τας δυνατότητας ενισχύσεως 
της αναπτύξεως δια μέτρων αναφερομένων είς τον δημόσιον τομέα της 
οίκονομίας, τών οποίων ή σημασία είναι πάντως προφανής. 
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ρηματιών έχει δια την χώραν δπου γίνεται ή έπέν-
δυσις δύο κυρίως εύνοϊκάς συνεπείας: πρώτον, την 
είσροήν κεφαλαίων, των οποίων υπάρχει κατά κα
νόνα στενότης εις την χώραν επενδύσεως, και δεύ
τερον, την χρησιμοποίησιν και έφαρμογήν ειδικών 
ικανοτήτων και γνώσεων (τεχνικών, εμπορικών, 
οργανωτικών κλπ. ) υπό τών ξένων επιχειρηματιών. 
Άλλα κεφάλαια δύνανται, βεβαίως, να εξευρεθούν 
και δι'άλλων τρόπων (π.χ., δανεισμού). Υπάρχουν 
δε ποικίλαι μέθοδοι και διάφοροι νομικοί τύποι, δια 
τών οποίων είναι δυνατή ή χρησιμοποίησις τών ειδι
κών γνώσεων τών ξένων επιχειρηματιών (χωρίς άμε-
σον έπένδυσιν κεφαλαίων). Τοιαυται μέθοδοι είναι 
ή σύμβασις διοικήσεως επιχειρήσεως (manage
ment contract), δια της οποίας μία πεπειραμένη 
εταιρία αναλαμβάνει να επάνδρωση και να διοίκη
ση επί ώρισμένον χρονικόν διάστημα μίαν έπιχεί-
ρησιν εις ύπανάπτυκτον χώραν, ή σύμβασις τεχνι
κής βοηθείας, ή οποία αναφέρεται κυρίως εις την 
έκπαίδευσιν του προσωπικού της επιχειρήσεως εις 
προηγμένας είδικάς μεθόδους, τεχνικας ή όργα-
νωτικάς, αϊ υπό διαφόρους μορφας «άδειαι» εκ
μεταλλεύσεως προϊόντων ή χρήσεως μεθόδων κα
λυπτομένων υπό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άπο-
τελουσών το άντικείμενον βιομηχανικής ιδιοκτησί
ας άλλης μορφής.1 Χώραι ως ή Ελλάς, δπου το γε-

1. Περιγραφήν πολλών τοιούτων μεθόδων βλέπε είς τήν έκθεσιν 
τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ OHE έπί της προαγωγής της διεθνούς 
ροής ιδιωτικού κεφαλαίου, U.N. Document Ε/3492, 18 Μαίου 1961. 
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νικον έπίπεδον εκπαιδεύσεως είναι σχετικώς ύψηλον 
και αϊ όποιαι, επομένως, δύνανται να επωφεληθούν 
των μεθόδων τούτων κτήσεως ειδικών γνώσεων, 
έχουν συμφέρον, παραλλήλως προς την ένθάρρυνσιν 
τών ξένων επενδύσεων, να ενθαρρύνουν την χρήσιν 
τοιούτων μεθόδων. 

Αι παρατηρήσεις αύται χρησιμεύουν δια να υπο
δείξουν τον δυνατόν ρόλον και την σημερινήν σημα-
σίαν τών διαφόρων μορφών εγγυήσεων. Γενικά σχέ
δια, ως αϊ προτάσεις κωδικός επενδύσεων, δεν είναι 
μόνον δύσκολα εις την πραγματοποίησαν των, άλλα 
και ολιγώτερον αποτελεσματικά άπο άλλα προγράμ
ματα, όλιγώτερον φιλόδοξα 'ίσως άλλα πλέον προσαρ
μοσμένα εις τήν πραγματικότητα. Έκ τών διαφό
ρων πολυμερών σχεδίων τα όποια έχουν προταθή, 
τα σχετικά προς τήν σύστασιν συστήματος δια τήν 
λύσιν τών διαφορών μεταξύ κεφαλαιούχων και κρα
τών επενδύσεως έχουν τάς καλυτέρας δυνατότητας 
επιτυχίας. "Εν τοιούτον σύστημα θα συνέτεινεν, Οχι 
μόνον εις τήν λύσιν τών εκάστοτε αναφυομένων 
διαφορών, άλλα και εις τήν μελλοντικήν δημιουρ-
γίαν κανόνων δικαίου καλυπτόντων τα θέματα διε
θνών επενδύσεων. 

Πολυμερή συστήματα εγγυήσεων δεν λειτουρ
γούν ακόμη σήμερον, άλλα κατά τα τελευταία έτη 
γίνεται μεγάλη χρήσις εγγυήσεων υπό άλλας μορ-
φάς. Καίτοι ή τελική έκτίμησις της επιτυχίας ή α
ποτυχίας των δεν είναι ακόμη δυνατή, είναι πάντως 
δυνατόν να μελετηθη ή λειτουργία των και να συγ-
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κριθούν τα πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα των. 

Τα προγράμματα ασφαλίσεως επενδύσεων των 

χωρών εξαγωγέων κεφαλαίου λειτουργούν όμαλώ-

τερον βλων των άλλων προγραμμάτων εγγυήσεων. 

Εντός ώρισμένων ορίων, προσφέρουν εις τον έπι-

χειρηματίαν σημαντικήν βεβαιότητα και έχουν το 

πρόσθετον πλεονέκτημα δτι λειτουργούν κατά τρό

πον ό όποιος είναι οικείος προς αυτόν. Το κύριον 

μειονέκτημα των, έν συγκρίσει προς τάς άλλας μορ-

φάς εγγυήσεων, είναι δτι ή αποτρεπτική των δύνα-

μις είναι περιορισμένη. Βασικώς, αί εγγυήσεις αδ-

ται είναι υποσχέσεις αποζημιώσεως, οχι εγγυήσεις 

μη πραγματοποιήσεως των σχετικών κινδύνων. Ώ ς 

προς τον κίνδυνον της απαλλοτριώσεως, υπάρχει 

στοιχειόν τι άποτρεπτικότητος, άλλ' ως προς την 

μη μετατρεψιμότητα του νομίσματος καί τάς πο-

λεμικάς ζημίας, αί εγγυήσεις αύται προσφέρουν μό

νον άποζημίωσιν. Καίτοι ή λειτουργία των αύτη 

ουδόλως είναι ασήμαντος, δυνατόν εις ώρισμένας 

περιστάσεις να μη θεωρήται πλήρως ικανοποιητική 

υπό τών επιχειρηματιών. 

ΑΊ διμερείς συνθήκαι περί επενδύσεως είναι διε

θνείς νομικαί πράξεις, αί όποΐαι δεσμεύουν τα μέρη. 

Αί δι' αυτών παρεχόμεναι υποσχέσεις προστατεύ

ονται ούτω υπό του υπάρχοντος μηχανισμού του 

δημοσίου διεθνούς δικαίου. 'Από την άποψιν του 

έπιχειρηματίου, ή χρησιμότης των μειοΰται άπο 

την περιωρισμένην γεωγραφικήν των έκτασιν, την 

πιθανότητα άνακύψεως διαφορών περί την έρμη-
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νείαν των διατάξεων των καί την ανάγκην προσφυ

γής εις διπλωματικήν διαδικασίαν δια την έπίκλη-

σιν των δικαιωμάτων. Πάντως, αϊ συνθήκαι αύται 

έχουν μεγίστην χρησιμότητα ως ενδείξεις δτι το κε-

φαλαιοεισαγωγικον κράτος ενδιαφέρεται σοβαρώς 

δια την προσέλκυσιν ξένων επενδύσεων καί την πα-

ροχήν εγγυήσεων νομικής ασφαλείας. Αύται τοιου

τοτρόπως αποτελούν χρήσιμα στηρίγματα δι' άλ

λα είδικώτερα μέτρα. 

Το βασικόν πλεονέκτημα τών εγγυήσεων αϊ ό-

ποΐαι δίδονται υπό χωρών εισαγωγέων κεφαλαίου 

δι* εγκριτικών πράξεων βασιζόμενων επί ειδικών 

νόμων είναι δτι το περιεχόμενον τών διαβεβαιώ

σεων καί υποσχέσεων είναι, συνήθως, επακριβώς 

καθωρισμένον εν σχέσει προς την συγκεκριμένην 

έπένδυσιν. Επίσης, αϊ τοιαυται εγγυήσεις προσφέ

ρουν συχνά εις τον ξένον κεφαλαιοΰχον ειδικά προ

νόμια, τοιουτοτρόπως δε εντείνουν την οίκονομικήν 

ελκυστικότητα της επενδύσεως. Το πραγματικον 

αποτέλεσμα τών διαφόρων υποσχέσεων επί της 

χώρας επενδύσεως δεν έχει ακόμη πλήρως μελε-

τηθή. Πρόσφατος μελέτη, επί παραδείγματι, υπο

στηρίζει δτι τα φορολογικά κίνητρα δεν είναι τόσον 

επικερδή δια την οίκονομίαν της χώρας της επεν

δύσεως δσον συχνά υποτίθεται.1 Πάντως, ή άποτε-

λεσματικότης τών τοιούτων εγγυήσεων, άπό της 

απόψεως του κεφαλαιούχου, είναι περιορισμένη, 

1. Βλέπε J. Heller καί Κ. Μ. Kauf f man, Tax Incentives for Industry 
in Less Developed Countries (Cambridge, Mass. 1963). 
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κυρίως διότι αύται υπόκεινται κατά μέγα μέρος εις 
μεταβολάς κατά την θέλησιν της έγγυωμένης κυ
βερνήσεως. Ή πιθανότης τοιαύτης μεταβολής εί
ναι πραγματικόν θέμα και διαφέρει άπο χώρας εις 
χώραν. 

Αι τρεις αύται μορφαί εγγυήσεων οχι μόνον δεν 
αποκλείουν ή μία την άλλην άλλα είναι συμπληρω-
ματικαί: εκάστη τούτων προσφέρει διάφορον είδος 
προστασίας, επιτελούσα ώρισμένας λειτουργίας κα-
λύτερον καί ώρισμένας χειρότερον άπο τας άλλας 
μορφάς. Ούτω, αί εγγυήσεις αϊ παρεχόμεναι δι' εγ
κριτικών πράξεων προσφέρουν εις τον έπιχειρημα-
τίαν σημαντικήν βεβαιότητα ώς προς την λειτουρ-
γίαν της επιχειρήσεως του υπό όμαλάς συνθήκας. 
Ή αξία των είναι μεγαλύτερα δταν ύπάρχη και 
σχετική συνθήκη, διότι τότε γίνεται πιθανώτερον 
δτι ή κυβέρνησις της χώρας επενδύσεως θα σεβα-
σθή τάς υποσχέσεις της. Ταυτοχρόνως, αί εγγυή
σεις αί διδόμεναι υπό χωρών εξαγωγέων κεφαλαίου 
προσφέρουν άσφάλισιν έναντι ζημιών οφειλομένων 
εις έξαιρετικας οίκονομικάς ή πολιτικάς συνθήκας 
ή εις ριζικά μέτρα στρεφόμενα εναντίον του έπιχει-
ρηματίου. Είναι προφανές δτι καί αί τρεις μορφαί 
εγγυήσεων έχουν χρησιμότητα. 

Πρέπει δμως να εξετασθούν ακόμη καί οι πρα
γματικοί παράγοντες εις τους οποίους οφείλονται 
ή αστάθεια καί έλλειψις ασφαλείας. Πολλά δύ
νανται να γίνουν δια την βελτίωσιν τών αντικειμε
νικών συνθηκών καί τών στάσεων καί απόψεων τών 
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ενδιαφερομένων, εκ μέρους τόσον των ιδιωτών κε
φαλαιούχων δσον και τών υπανάπτυκτων κρατών. 
Νομικά προβλήματα καί νομικά επιχειρήματα δεν 
πρέπει να άφίνωνται να κρύπτουν την πραγματικό
τητα. Ή νομιμότης ενός μέτρου είναι κάτι διάφο-
ρον άπο την χρησιμότητα του. Ή χώρα της επεν
δύσεως δυνατόν να έχη το «δικαίωμα» να εθνικο
ποίηση μίαν ξένην έπιχείρησιν, άλλα το πραγματι-
κον ερώτημα είναι εάν πρέπει να το κάμη: μέτρα 
αναμφισβήτητου νομιμότητος δύνανται να δημιουρ
γήσουν κλίμα ελλείψεως ασφαλείας. Έ ξ άλλου, ό 
ξένος επιχειρηματίας πρέπει να σκεφθγ) συχνά αν 
είναι μακροχρονίως προς το συμφέρον του να έγεί-
ρη μίαν ώρισμένην άπαίτησιν εις μίαν ώρισμένην 
στιγμήν. Τέλος, θα πρέπει να γίνη πλήρως κατα-
νοητον δτι αϊ άρμόδιαι ύπηρεσίαι της χώρας επεν
δύσεως καί οι ξένοι κεφαλαιούχοι δύνανται καί 
οφείλουν να δημιουργήσουν κατά το στάδιον τών 
διαπραγματεύσεων καί της ενάρξεως της επενδύ
σεως εν χρήσιμον πλαίσιον δια τάς μελλοντικάς 
των σχέσεις. Σημασίαν έχει εν προκειμένω οχι ή 
έπιζήτησις παροδικών πλεονεκτημάτων δια της 
ασκήσεως πιέσεων ή δι' επιδέξιων διαπραγματεύ
σεων, άλλα ή θεμελίωσις καί διασφάλισις της μελ
λοντικής διαρκούς σχέσεως μεταξύ κεφαλαιούχου 
καί χώρας επενδύσεως, σχέσεως ή οποία εν τελική 
αναλύσει μόνον έπί της κοινότητος τών συμφερόν
των των δύναται να βασίζεται. 
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