
ΕΙΣΠΓΙΙΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣ1Ι

Επί του Σχεδίου Νόμου «Κύρωση της συμφωνίας ίδρυσης
του Κοινού Ταμείου Βασικών Προϊόντων».

Προς η] Βον/.ή ίων Ελλήνων
Η Ιδρυτική συμφωνία του Κοινού Ταμείου Βασικών 

τιυΐόντοiv ολοκληρώθηκε στις 2/ Ιουνίου 1980.
Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμφωνία στις 21 Ιουλίου 1981. 

την επιφύλαξη της Νομοθετικής Κύρωσης, σύμφωνα 
us το άρθρο 54 της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 57, η συμφωνία θά τεθεί σε ισχύ 
όταν 90 τουλάχιστον χώρες που αντιπροσωπεύουν τα 2/3 
των συνολικών μετοχών του Άμεσα Καταβεβλημένου Κε
φαλαίου, καταθέσουν τα έγγραφα επικυρώσεως αποδοχής 
ή εγκρίσεως, μέσα σε μια προθεσμία που όπως είχε αρ
χικά ορισθεί έληγε στις 31 Μαρτίου 1982, ενώ με νεώ- 
τερη απόφαση παρατάθηκε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 19S3.
I ] εριγρ αφή-Σκοπός.

Ίο Κοινό Ταμείο Βασικούν Προϊόντων είναι το όργανο 
που συστάθηκε για την πραγματοποίηση των στόχων του 
ολοκληρωμένου προγράμματος προϊόντων σύμφωνα με την 
απόφαση 93 (ιγ) που υιοθετήθηκε στην τέταρτη σύνοδο 
της Διασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο 
και την ανάπτυξη (UNCTAD) το 1976 στο Ναϊρόμπι.

Οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται στα ακόλουθα :
' r. Τ

1. Βελτίωση tojv όρων εμπορίου των άναπτυσσομένων
χωρών. ' ·

2. Ενίσχυση της τιμής των βασικών προϊόντων σε .επί
πεδα ικανοποιητικά για τους παραγωγούς και δίκαια για 
τους καταναλωτές λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό του διε
θνούς πληθωρισμού και τις διακυμάνσεις στις ισοτιμίες 
των βασικών νομισμάτων. ....

3. Μείωση των υπερβολικούν διακυμάνσεων στις τιμές
των βασικών προϊόντων. , . ,

4. Βελτίωση της αγοραστικής δυνάμεως των εξαγωγι-
κών κερδών των αναπτυσσομένων χωρών. ’ · 7

5. Επέκταση των εξαγωγών των αναπτυσσομένων χω
ρών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των φυσικών 
προϊόντων έναντι των συνθετικών υποκαταστάτων.

6. Διαφοροποίηση της παραγωγής στις αναπτυσσόμενες
χούρες με σκοπό την προώθηση της εκβιομηχανίσεως και 
αύξηση των εξαγωγικών των κερδών. - '· ·

7. Άνοιγμα των αγορών των ανεπτυγμένων χωρών για 
τα προϊόντα τα παραγόμενα στις αναπτυσσόμενες χοηοες.

•8. Αύξηση της συμμετοχής των αναπτυσσομένων χω
ρούν στη μεταφορά εμπορία και διανομή των εξαγωγών 
των.

Για την πραγματοποίηση των στόχων επροτάθησαν τα 
κάτωθι μέτρα: : · · -

1. Ίδρυση ενός Κοινού Ταμείου για τη χρηματοδότηση 
των διεθνών αποθεμάτων των βασικούν προϊόντων.

2. Σύσταση διεθνούν συμφωνιούν προϊόντων.
3. Εναρμόνιση της πολιτικής των αποθεμάτουν και σύ

σταση συντονισμένων εθνικών αποθεμάτο^ν.
4. Βελτίωση και διεύρυνση των ευχερειών χρηματοδο-

~ήσεως (Compensatory Financing Facility) για τη στα
θεροποίηση της αυξανόμενης τάσεως των εξαγωγικών κερ
δών των αναπτυσσομένων χωρών. _ / "

Γα προϊόντα που περιελήφθησαν στο ολοκληρωμένο πρό
γραμμα ήσαν 18 και η επλ.ογή των βασίστηκε κυρίως 
στα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών. --· · .- ·

Γα προϊόντα αυτά είναι: μπανάνες, βωξίτης, κακάο,
Χ·αφές, χαλκός, βαμβάκι και νήματα από βαμβάκι, σκλη

ρές ίνες, σίδηρος, ιούτη, και προϊόντα από ιούτη, μαγγά
νιο, κρέας, φωσφορικά, καουτσούκ, ζάχαρη, τσάι, ξυλεία, 
κασσίτερος, σπορέλαια και ελαιόλαδο.

Εκτο; από αυτά μπορούν να περιληφθούν και άλλα προ
ϊόντα όπιυς προβλέπεται στην απόφαση 93(IV).

Στα πλαίσια που περιγράφηκαν παραπάνω το Κοινό 
Ταμείο θα εκπληροί τους ακόλουθους σκοπούς :

α) Χρηματοδότηση διεθνών ρυθμιστικών αποθεμάτων.
β) Χρηματοδότηση εθνικών αποθεμάτων κάτω από διε

θνή έλεγχο.
γ) Χρηματοδότηση άλλων μέτρων μέσω του β' λογα

ριασμού (Second Window) για την ανάπτυξη των ανα
πτυσσομένων χουρών.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση αποθεμάτων το Κοινό 
Ταμείο μέσω του α' λογαριασμού (First AVindow) θα διευ
κολύνει τη χρηματοδότηση διεθνών ρυθμιστικών αποθεμά
των και τη χρηματοδότηση των εθνικών αποθεμάτων κάτω 
από διεθνή έλεγχο στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιούν 
εμπορευμάτων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών που 
καλύπτουν τον μεγαλύτερο όγκο του εμπορίου στα σχε
τικά προϊόντα.

Έτσι το Κοινό Ταμείο θα ενεργοποιήσει περισσότερο 
τις διεθνείς συμφωνίες προϊόντων που προορίζονται να στα
θεροποιήσουν τις αγορές των προϊόντων αυτών.

Το Κοινό Ταμείο θα σέβεται την αυτονομία των διε
θνών συμφωνιών προϊόντων και δεν θά παρεμβαίνει άμεσα 
στις αγορές των εμπορευμάτων.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση άλλων μέτρων το 
Κοινό Ταμείο θα χρηματοδοτεί άλλα μέτρα εκτός τών 
αποθεμάτων μέσω του β' λογαριασμού (Second Window).

Τα μέτρα αυτά θα αποσκοπούν στη βελτίωση των συν
θηκών της αγοράς και μακροχρονίως στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων., .................. . _

Αναλυτικότερα ο β' λογαριασμός θα χρηματοδοτεί δρα
στηριότητες που αναφέρθηκαν πιό πάνω.

Κατά τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων για τη χρήση 
των πόρgjv του β' λογαριασμού θα δίδεται έμφαση σε 
προϊόντα ενδιαφέροντος των αναπτυσσομένων χιυρών.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι του Ταμείου θα προέρχονται 
από :

α'. Άμεσες κρατικές εισφορές που θα είναι το βασικό 
κεφάλαιο του Ταμείου για αντιμετώπιση βραχυχρονίων 
αναγκών ρευστότητος και κάλυψη των διοικητικών δαπα
νών (Α' λογαριασμός). ·

β· Πόροι προερχόμενοι από * •η, συμμετοχή ·των Διε-
θνών συμφίυνιών προϊόντων στο Κοινό Ταμείο.

1. Καταθέσεις τοις μετ ρητοίς.
• 2. Κεφάλαιο σε πρώτη ζήτηση,/εγγυήσεις για δανεισμό
από το Ταμείο.

Υ· Δανεισμός.
δ. Εθελοντικές εισφορές.
ζ. Καθαροί πόροι.

Α' Λογαριασμός (First Window).
Οι πόροι που κάτανέμονται στον Α' λογαριασμό από 

άμεσες κρατικές εισφορές ανέρχονται σε $ 400.000.000 
εκ. των οποίων :

$ 150.000.000 θα αποτελέσει κεφάλαιο τοις μετρητοίς.
S 150.000.000 θα αποτελέσει κεφάλαιο σε άμεση διά

θεση (Capital on Call). -.λ-.·
$ 100.000.000 θα αποτελέσει κεφάλαιο σε πρώτη ζή

τηση (Callable Capital). ,

Οι άμεσες κρατικές εισφορές στο Ταμείο ανέρχονται 
συνολικά σε $ 470 εκατ. και αποτελούνται από : ί·
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α) Σταθερή εισφορά από S 1 εκατ. από κάθε χώρα μέλος 
δηλαδή 150 χώρες X 5 1 εκατ.=5 150.000.000.

Από το ποσό αυτό S 70 εκατ. θα κατανεμηΟούν, στο Β' 
Λογαριασμό του Ταμείου και 5 80 εκατ. στον Α Λογαρια
σμό.

β) Ένα επί πλέον ποσό S 320 εκατ. που θα κατανέμεται 
μεταξύ των διαφόρων ομάδων χωρών κατά τον εξής τρόπο.

Ομάδα των 77 10 %
Ομάδα Β 68 %
Ομάδα Δ 17 %

' Κίνα 5 %
Η κατανομή το>ν εισφορών κατά χώρες συμφωνήθηκε να 

καθοριστεί στα πλαίσια κάθε ομάδας χωριστά.
Η Ελλάδα όπως είναι γνωστό ανήκει στην ομάδα Β. Οι 

υποχρεώσεις της ομάδας σύμφωνα με τα παραπάνω υπολο
γίζονται με τον ακόλουθο τρόπο :
24 χώρες X S 1 εκατ.= S 24 εκατ.
S320 εκατ. X 6S % = 5 217,6 εκατ.

Σύνολο 5 241,6 εκατ.
., Η κατανομή του /.εςαλαίου αυτού μεταξύ των χωρών με
λών της ομάεα; Β έγινε έ-άτει ενός «κλειϊιού» που είναι συν- 
ειασμές της κλίμακας των Η.Ε. του 1978 ικαι των τελευ
ταίων ειαύέαιμων στοιχείων του ΑΕΠ κατά τον λόγο 2.1.

Το κλειδί αυτό τροποποιείται για τις μικρές χώρες της 
ομάδας που η συνεισφορά τών ανέρχε κι δυνασάλογα με το 
σύστημα αυτό υπολογισμού ώστε οι χοή ες αυτές να μην είναι 
υποχρεωμένες να πληρο')σουν πάνω από 5 1 εκ.

Η Ελλάδα μαζί με τις χώρες Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμ
βούργο, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία και Τουρκία αποτελούν 
τις 7 μικρές χώρες της ομάδας που θα καταβάλουν τη μικρό
τερη άμεση κρατική εισφορά των ποσοστών S 1 εκατ. δηλαδή 
τη σταθερή εισφορά που καταβάλει υποχρεωτικά κάθε χώρα 
μέλος. .

■ Β Λογαριασμός (Second Window)
Οι πρροι χρηματοδοτήσεως του β' λογαριασμού θα προέρ

χονται άφ’ ενός από τις άμεσες κρατικές εισφορές κατά S 70 
εκατ. όπως έχει αναφερθεί πιό πάνω και επί προσθέτως από 
εθελοντικές εισφορές από τις χώρες μέλη με στόχο να φθά- 
σουν συνολικά τα S 280 εκατ.

Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 19S1 οι εθελοντικές εισφορές που 
είχαν αναγγελθεί από τις χώρες έφθασαν το ποσό των 5 255 
εκατ.

Χρηματοδοτικοί Κανονισμοί του Κοινού Ταμείου.
Οικονομικό έτος του Ταμείου ορίζεται το ημερολογιακό 

έτος δηλαδή 1/1-31/12.
Λογιστική μονάδα : Η αξία της Λογιστικής μονάδας 

όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΣΤ της Συμφωνίας θα 
είναι ίση προς την αξία ενός ειδικού Τραβηκτικού Δικαιώ
ματος (SDR) όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από το Διε
θνές Νομισματικό Ταμείο (iSlF).

Οι οικονομικές συναλλαγές του Ταμείου θα γίνονται σε 
χρησιμοποιήσιμα νομίσματα δηλαδή Γερμανικό Μάρκο, Γαλ
λικό Φράγκο. Ιαπωνικό γιέν, Λίρα Αγγλίας και δολλάριο 
ΗΠΑ και στην εκάστοτε ισοτιμία των νομισμάτων αυτών 
προς τη Λογιστική μονάδα σύμφωνα με τη διεθνή νομισμα
τική πρακτική.

Πηγές Χρηματοδοτήσεως - Πόροι Κεφαλαίου
Για την καταβολή του άμεσα καταβεβλημένου κεφαλαίου 

το Ταμείο θα εκδόσει 4;.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 
7.566,47145 Λογιστικών μονάδων και συνολικής αξίας 
355.624.158 Λογιστικών μονάδων όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
της συμφωνίας.

Οι μετοχές αυτές κατανεμονται σε :
α) 37.000 καταβληθείσες μετοχές
β) 10.000 πληρωτέες μετοχές
Σύμφωνα με το άρθρο 10 και Παράρτημα Λ κάθε μέλος 

θα εγγράφεται υποχρεωτικά για 100 μετοχές.
Οι άλλες πρόσθετες μετοχές έχουν κατανεμηθεί βάσει 

διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαφόρων ομάδων χωρών.
Ενα μέρος του κεφαλαίου αυτού θα κατανέμεται στο δεύ

τερο λογαριασμό ώστε το συνολικό ποσό που θα κατανεμη
θεί να μην είναι κατώτερο των 52.965.300 λογιστικών μο
νάδων, ή 5 70.000.000.

Πληρωμή Μετοχών : Σύμφωνα με το άρθρο 11 της συμ
φωνίας τα κράτη - μέλη θα καταβάλλουν την αξία των μετο- 
χών για τις οποίες έχουν εγγραφεί με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Το 30 % της συνολικής εγγραφής για καταβληθείσες 
μετοχές θα καταβάλλεται εντός 60 ημερούν από της θέσης σε 
ισχύ της συμφωνίας ή εντός 30 ημερών από της ημερομηνίας 
καταθέσεως των εγγράφων επικυρώσεως αποδοχής ή εγκρί- 
σεως.

β) Ενα χρόνο μετά την παραπάνω πληρωμή θα καταβάλ
λεται το 20 % της συνολικής εγγραφής για καταβληθείσες 
μετοχές και για το 10 % αυτής θα κατατίθενται στο. Ταμείο 
ανέκκλητα μη εμπορεύσιμα άτοκα γραμμάτια.

γ) Δύο χρόνια μετά την πρώτη καταβολή καταθέτουν στο 
Ταμείο ανέκκλητα άτοκα γραμμάτια για ποσό ανερχόμενο 
στο 40% της συνολικής εγγραφής.

Στην περίπτωση της Ελλάδος η εγγραφή για μετοχές 
προσδιορίστηκε στο ελάχιστο δηλαδή συνολικά στις 100 βα
σικές μετοχές που η αξία των είναι 756.647 λογιστικές μο
νάδες. '

Επομένως οι υποχρεώσεις της Ελλάδος, σύμφωνα με όσα 
εξετέθησαν πιό πάνω κλιμακόνονται με τον ακόλουθο τρόπο :

1. Καταβολή εντός 60 ημερών από της θέσης σε ισχύ της 
συμφωνίας :
756.647 ΛΜ x 30 %=226994,1 ΛΜ.

2. Καταβολή μετά 1 χρόνο από την προηγούμενη πλη
ρωμή :
756.647 χ 20 %=151329,4 ΛΜ.
και για το 10% καταβολή ατόκων ανέκκλητων γραμματίων
δηλαδή 756.647 ΛΜ χ 10%=75.664,7 ΛΜ.

3. Κατάθεση 2 χρόνια μετά την πρώτη καταβολή ατόκων 
ανεκκλήτων γραμματίων για το υπόλοιπο 40 % δηλαδή :
756.647 ΛΜ x 40 %=302.65S,8 ΛΜ.

Τα γραμμάτια αυτά θα εισπράττονται όπως και όταν απο- 
φασισθεί από το Έκτελ.εστικό Συμβούλ.ιο.

Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλ.έξει έναν από τους 2 
τρόπους που αναφέρονται πιο κάτω για την καταβολή της 
εισφοράς της :

α) Να πληρώσει σ’ ένα από τα χρησιμοποιήσιμα νομί
σματα και στην τιμή μετατροπής του έναντι της Λογιστικής 
Μονάδας κατά την ημερομηνία πληρωμής.

β) Να πληρώσει σ’ ένα χρησιμοποιήσιμο νόμισμα επι
λεγόμενο από τη χώρα κατά το χρόνο καταθέσεως του εγ
γράφου επικυρώσεως και στην τιμή μετατροπής του χρησι
μοποιήσιμου νομίσματος και της Λογιστικής Μονάδος κατά 
τον χρόνο συναψέως της συμφωνίας δηλαδή 27 Ιουνίου 1980.

Βάσει του άρθρου 12 παρ. 2 το διοικητικό Συμβούλ.ιο έχει 
τη δυνατότητα να επανεξετάζει την επάρκεια του διαθέσιμου 
άμεσα καταβεβλημένου κεφαλαίου στον πρώτο λογαριασμό 
και μπορεί να αποφασίζει να διαθέτει για εγγραφή μη εγγε
γραμμένες μετοχές ή να εκδόσει νέες.

Η αναθέωρησς αυτή θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά 
το αργότερο μέχρι το τέλος του τρίτου έτους μετά την έναρ
ξη ισχύος της συμφωνίας.
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Κατά την αναθεώρηση αυτή το διοικητικό συμβούλιο Οα 
αναθεωρεί και τους τρόπους πληρωμής που αναοέρθηκαν 
πιο πάνω βάσει των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών ώστε να λαμβάνονται υπόνη κατά την πληρωμη 
προσθέτων μετοχών του άμεσα καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Μια άλλη πηγή χρηματοδοτήσεως είναι οι Διεθνείς συμ
φωνίες προϊόντων που είναι συνδεδεμένες μ: το I αμείο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 14 της συμφωνίας οι Διεθνείς συμφω
νίες προϊόντων που συνδέονται με το Ταμείο είναι υποχρεω
μένες να καταθέτουν σ’ αυτό το 33 1/3% των Μεγίστων Χρη
ματοδοτικών Απαιτήσεων των.

Οι μέγιστες χρηματοδοτικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν 
το κόστος αγοράς αποθεμάτων στο οποίο μπορεί να προστε
θεί ένα 20 % του κόστους κτήσεως για δαπάνες μεταφοράς.

Οι καταθέσεις αυτές Οα πληρώνονται είτε στο ακέραιο 
είτε σταδιακά βάσει συμφωνίας και Οα παρέχουν πιστωτικά 
δικαιώματα.

Οι καταθέσεις Οα αποσύρονται όταν απαιτείται η αγορά 
αποθεμάτων.

Οι συνδεδεμένες Διεθνείς συμφωνίες προϊόντων με το Τα
μείο Οα διαπραγματευτούν την από Κοινού Χρηματοδότηση 
ρυθμιστικών αποθεμάτων με όλους τους παραγωγούς και 
καταναλωτές που συμμετέχουν σ’ αυτές.

Οργάνωση - Διοίκηση - Κατανομή ψήφων
Η διοικητική δομή του Ταμείου περιλαμβάνει :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εκτελεστικό Συμβούλιο 

και το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του Ταμείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θ’ ασκεί όλες τις εξουσίες του 

Ταμείου. ~ - , :
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο Οα εκλέγεται από το Διοικη

τικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το παράρτημα Ε θα εκλέγονται 
28 εκτελεστικοί Διευθυντές και ένας αναπληρωτής για κάθε 
εκτελεστικό Διευθυντή. - ; ·. ' I . ..........

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο για τη λει
τουργία του Ταμείου και ασκεί τις εξουσίες που του εκχωρεί 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατανομή ψήφων : Η κατανομή των ψήφων μεταξύ των 
χωρών - μελών του Ταμείου βασίστηκε σε τρεις αρχές :

1) στην αρχή της ισότητος
2) στις άμεσες εισφορές
3) στις εισφορές κεφαλαίου σε πρώτη ζήτηση από χώ

ρες - μέλη των Διεθνών συμφωνιών προϊόντων που συνδέον
ται με το Ταμείο.

Ετσι η κατανομή των Ί’ήφων μεταξύ των διαφόρων ομά
δων χωρούν έγινε με τον ακόλουθο τρόπο :

Ομάδα των 77 —47 %
Ομάδα Β —42 %
Ομάδα Δ 8 %
Κίνα - 3 %

Οι πιο σημαντικές αποφάσεις συμπεριλαμβανομένων και 
των αποφάσεων ττου αφορούν θεσμικές αλλαγές καθώς και 
αποφάσεις πάνω σε σοβαρά οικονομικά θέματα λαμβάνονται 
με πλειοψηφία των 3/4 των συνολικά ριφθέντων ψήφων.

Σύμφωνα με το παράρτημα Δ της συμφωνίας του Κοινού 
Ταμείου σε κάθε χώρα μέλος κατανέμονται 150 βασικές ψή
φοι. Οι υπόλοιποι ψήφοι κατανέμονται βάσει των κριτηρίων 
που αναφέρθηκαν πιο πάνω δηλαδή βάσει της συμμετοχής 
των στο άμεσα καταβεβλημένο κεφάλαιο του Ταμείου και 
στο κεφάλαιο σε πρώτη ζήτηση (CALLABLE CAPITAL) 
του Ταμείου.

Ετσι για την Ελλάδα έχουν κατανεμηθεί συνολικά 309 
ψήφοι δηλαδή 150 βασικές ψήφοι και 1,59 ψήφοι για κάθε 
μετοχή άμεσα καταβεβλημένου κεφαλαίου δηλαδή για 100 
μετοχές άμεσα καταβεβλημένου κεφαλαίου που έχει η Ελ
λάδα κατανέμονται 159 πρόσθετοι ψήφοι.

Η συμφωνία αυτή Οα τεθεί σε ισχύ όταν καταθέσουν τα 
όργανα επικύρωσεις 90 τουλάχιστον χώρες υπό τον όρο ότι 
Οα συγκετρώνουν τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μετοχούν 
του Άμεσα Καταβεβλημένου Κεφαλαίου και ότι θα έχει κα
λυφθεί το 50 % του στόχου των εθελοντικών εισφορών στο 
β’ λογαριασμό.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1983
I · .... ; · ώ . I , .. ; ...........

Οι Τπουργοί ·.;
Εξωτερικών Εθνικής Οικονομίας '

I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΑΟΣ Γ. ΑΡΣΕΧΗΣ
ιι / ι >

Οικονομικών Εμπορίου
Γ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ Γ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ

: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΊ- .

Κύρωση της συμφωνίας ίδρυσης του Κοινού Ταμείου Βασικών
Προϊόντων.

Άρθρο Πρώτο .. , ,ι
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η συμφωνία ίδρυσης του 

Κοινού Ταμείου Βασικών Προϊόντων ττου έγινε στα πλαίσια 
της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την 
ανάπτυξη (UNCTAD) στις 27 Ιουνίου 1980.

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμφωνία στις 21 Ιουλίου 1981.

Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας στην αγγλική και 
η μετάφρασή της στην ελληνκή γλώσσα έχει ως εξής :


