
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τή; κυρώσεω; τής εν ’Αθήνα:;, τήν 29ην·’Απριλίου 1977; 

ύπογραφείση; Μακροπροθέσμου Εμπορικής Συμφωνία; 
■αεταξύ τή; Ελλάδος καί τής Ε.Σ.Σ.Α.

ΓΤοός ι//>■ Bov/.ijv το>>· 'Ελλήνων
’Από πολλών ετών γίνονται συνεχείς συστάσεις άπό δια- 

οόεους Διεθνείς Οικονομικούς ’Οργανισμούς (ώς Διεθνές 
Νομισματικόν Ταμείον. GATT, ΟΟΣΑ κλπ. ) διά τήν κατάρ- 
γησιν τοϋ ΐσχύοντος συμψηφιστικοΰ συστήματος πληρώ υιών 
(κλτεινκ) εις τάε αι-ταξύ τή; 'Ελλάδος καί των ’Ανατολικών 
χωρών πραγματοποιουμένας ’Εμπορικά; συναλλαγής μέ τό 
αίτιολογικον ότι τούτο δεν επιτρεπει την ελευΟεραν ανάπτυ
ξήν τοϋ διεθνούς εμπορίου. 'Ομοίως ΰπύ τών χωρών τής Ευ
ρωπαϊκής Κοινότατος έχει άπύ μακροϋ έγκαταλειφθή το σύ
στημα τών συμψηφιστικών συμφωνιών μετά τών Ανατο
λικών χωρών. ' Η Ελλάς, μετά τήν άποφασισΟεϊσαν έπί- 
σπευσιν τών διαπραγματεύσεων διά τής εισόδου της εις τάς 
Ευρωπαϊκά; Κοινότητας είναι υποχρεωμένη νά άντιμετω- 
πίση άπύ τώρα τήν προσαρμογήν τής εξωτερικής εμπορικής 
πολιτικής τη; μέ εκείνην τών έν λόγω Κοινοτήτων.

Έν όψει τών ανωτέρω, κατόπιν προσεκτικής μελέτης, έ- 
λήφθη άρμοδίως άπόφασις όπως προχωρήσωμεν εις τήν βα- 
θμιαίαν κατάργησιν τών υφισταμένων μετά τών ’Ανατολικών 
χωρών συμψηφιστικών συμφωνιών καί τήν άντικατάστασιν 
τούτων διά συμφωνιών πληρωμών εις ελεύθερον συνάλλαγμα, 
άφοϋ προηγουμένως ληφθοϋν μέτρα διασφαλίσεως τής ομα
λής συνεχίσεως τής έζαγωγής εις τά παραδοσιακά επίπεδα 
τών Ελληνικών εύπαθών γεωργικών προϊόντων, τά όποια 
αγοράζουν έκ παραδόσεως αΐ χώραι αύται. Εις τό π αίσιον 
τών ανωτέρω ΰπεγράφη έν’Αθήναις Νέα Μακροπρό εσμος 
’Εμπορική Συμφωνία μεταξύ 'Ελλάδος καί Ε.Σ.Σ.Α. -

'Η έν λόγω Συμφωνία συνήφθη εις άντικατάστασιν τής 
Συμφωνίας ’Εμπορίου καί Πληρωμών μεταςύ τών δύο χω
ρών τής 28ης ’Ιουλίου 1953 καθώς καί τής Μακροπροθέσμου 
Εμπορικής Συμφωνίας διά άμοιβαίας παραδόσεις άγαθών 
διά τήν περίοδον 1965-1969 τής 13ης ’Οκτωβρίου 1964 καί 
τών συναφών πρός τάς ώς άνω Συμφωνίας λοιπών κειμένων.

Διά τής νέας Συμφωνίας προβλέπεται ή κατάργησις τοϋ ΐ
σχύοντος συμψηφιστικοϋ συστήματος πληρωμών (κλήριγκ) 
εις τάς μεταξύ τών δύο χωρών εμπορικά; συναλλαγάς καί κα
θιερώνεται ή πληρωμή τών συναλλαγών τούτων εις ελευθέ
ριος μετατρέψιμα νομίσματα, συμφώνως πρός τούς ισχύ όντας 
νόμους καί συναλλαγματικούς κανονισμούς εις έκάστην τών 
δύο χωρών άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1978.

Όμοιο;; προβλέπεται ή δυνατότης τεχνικής συνεργασίας 
μεταξύ τών 'Ελληνικών Νομικών καί Φυσικών Προσώπων 
καί τών Σοβιετικών άντιστοίχων οργανισμών εις τόν τομέα 
κατασκευής βιομηχανικών έγκατα στάσεων καί λοιπών έρ
γων βάσει τών συνήθων εμπορικών καί τεχνικών όρων.

Μετά τής ώς άνω Μακροπροθέσμου ’Εμπορικής Συμφω
νίας ύπεγράφησαν αί εξής έπιστολαί :

Περί δυνατότητος τερματισμού τής ισχύος Συμφωνίας, 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 11 αυτής.

Περί- δυνατότητος διεξαγωγής διαβουλεύσεων εις περί- 
πτωσιν καθ’ ήν τοϋτο είναι άναγκαϊον συνεπεία διεθνών υπο
χρεώσεων.

Περί δυνατότητος διεξαγωγής δασμολογικών διαβουλεύ
σεων.

Περί χορήγησειυς ποσοστωσεως 6ι εισαγωγήν βαμβακε- 
ρ ών υφασμάτων μέχρι; «ορισμένου ύψους.

Περί τών προϋποθέσεων τεχνικής Συνεργασίας.
Περί διασφαλίσεως εςαγωγών παραδοσιακών πεοϊόντων.

Περί ρευστοποιησεως υπολοίπου λογαριασμού κλήριγκ.
' Η έν λόγω Μακροπρόθεσμος Συμφωνία τίθεται έν ΐσχύι 

άπό τής υπογραφής της πλήν τών διατάξεων περί διενεργείας 
τών πληρωμών εις έλεύθερον συνάλλαγμα αίτινες θά ίσχύ- 
σουν άπό 1 ’Ιανουάριου 1978 καί θά ίσχύη έπι πέντε ετη, 
τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ άρθ. 11 περί δυνατότητος 
καταγγελίας άπό τοϋ ’Ιουλίου 1979.

Τήν κύρωσιν τής ώς άνω Μακροπροθέσμου ’Εμπορικής 
_Συμφωνίας σκοπεί τό . υποβαλλόμενου πρός κύρωσιν σχέ- 
διον Νόμου.

’Εν Άθήναις τή 17 ’Ιανουάριου 1979 
Οί 'Τπουργοί

’Εξωτερικών Εμπορίου
Γ. ΡΑΛΑΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις ’Αθήνας τήν 29ην ’Απριλίου 1977 

ύπογραφείσης μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστι
κών Δημοκρατιών Μακροπροθέσμου ’Εμπορικής Συμ
φωνίας καί τών συνημμένων εις αυτήν έπιστολών.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί εχει ίσχύν νόμου ή εις ’Αθήνας τήν 29ην 

’Απριλίου 1977 ύπογραφεϊσα μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί Ένώσεως Σοβιετικών Σο
σιαλιστικών Δημοκρατιών Μακροπρόθεσμος Εμπορική Συμ
φωνία καί αί συνημμέναι εις αυτήν έπιστολαί τών οποίων τό 
κείμενον εις πρωτότυπον καί εις μετάφρασιν εις τήν Ελ
ληνικήν έχει ώς άκολούθως :


