ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού Σχείίοϋ ΣΤόμου-«περί κυρώσεως τής από
Ιουλίου 1078 Συμβάσεως'Δανείου δια το Σχέδιον Π;.:αγο,γής καί Εμπορίας Λαχανικών» μεταξύ του Έ/Λνικου Δημοσίου κχί της Διεθνούς Τραπέζης ’Ανχσυγκροτήσεως κχί Άνχπτύξεως».
77οός

>yr Βουλήν ιών 'Ελλήνων
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1. Στίς 10 Ιουλίου 1978, ύπεγράφη, εις Ούάσιγκτων.
Σύμβχσις Δανείου μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου και
της Διεθνούς Τραπέζης Άν ασυγκροτήσεως καί ’ΛνχτττύΞεωε π;ο3λέπουσχ την διά τού ποσού των τριάκοντα εκα
τομμυρίων δολλαριων (S ΗΠΑ 30.000.000) χρημχτούοτησιν της εις συνάλλαγμα δαπάνης τού Σχεδίου Παραγωγής
καί Εμπορίας Λαχανικών.
2. Μέχρι τούδε ή Διεθνής Τράπεζα έχει χορηγήσει στην
Ελλάδα συνολικά 15 δάνεια διά την χρηματοδότησιν δια
φόρων τομέων της οικονομίας -ήτοι : 4 Εκπαιδευτικά,
3 ’Αρδευτικά, ‘Οδοποιίας,. ’Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης
καί Βόλου. ’Ανάπτυξεως Περιοχής Νομού 'Έβρου καί 5
Βιομηχανικά πρ6ς τήν"ΈΤΕΒΑ

γ) Κατασκευή καί εξοπλισμός θερμ_·>.//..
έκτάσεως
14 στρεμμάτων διά έρευναν καλλιέργειας λαχανικών είς

Ιΐρόβλεψις εξοπλισμού δι’ (ορισμένα κέντρα έρεύνης,
ιδρύματα^καί υπηρεσίας γεωργικών έφαρμογών περιλαμβανομένου :
α) εξοπλισμού δι* έρευνας είς (ορισμένους τομείς ώς
ποικιλίας λαχανικών, θέρμανσις, έξαερισμός θερμοκηπίων
λ/.Π.

β) προμηθειών δι* υπηρεσίας γεωργικών έφαρμογών.
0.
‘Η ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος θά έκτελέσει τό
Μέρος Α’* καί Β7 τού Σχεδίου. ’Ήδη έχει υπογράφει σχετική
Σύμβκσις (Project Agreement ) μεταξύ τής Διεθνούς Τρα
πέζης καί ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ή οποία προ
βλέπει τον τρόπο έκτελέσεως καί διαχειρίσεως τού Σχεδίου
έκ μέρους τής Αγροτικής Τραπέζης καί ή οποία θά τεθεί
έν ίσχύι ευθύς ώς ένεργοποιηθή ή κυρία Σύμβχσις δανείου.
Δ ιά* -τήν μ^η^Λ - ο δ ό τη σ ιν τών ύποδανείων τά όποια ή
ΑΤΕ θά χορηγήσει κατά τήν έκτέλεσιν τού Μέρους Α' τού
Σχεδίου καί διά τήν χρηματοδότησιν τών υπηρεσιών συμβού
λων είς τά πλαίσια τού Μέσους Β' τού Σχεδίου προβλέπεται
3. Ή συνομολόγησις της Συμβάσεως- Δανείου, διά την
έκ τού άρθρου III, Τμήμα 3.01 (d) καί τού Παραρτήματος 6
έφαρμογήν τού Σχεδίου Παραγωγής ^ί ^Εμπορίας Λαχα
τής κυρίας Συμβάσεως ή σύναψις Συμπληρωματικής Συμ
νικών, μεταξύ τού Ελληνικού ΔημοσΚυ* καί τής Διεθνούς
βάσεως Δανείου (Subsidiary Loan Agreement) μεταξύ
Τραπέζης ένεκρίΟη διά της _υπ. άριΤ~79/Δ6.6.78 Πράξεως
τού Δημοσίου καί ATE συμφώνως _πρ_ός_τήν οποίαν τό_ Δη
-τού ‘Υπουργικού— Συ μ β ο υλΐο ϋ~
-'
μόσιον θά δανείση είς τήν ΑΤΕ 5 27.200.000 καί S 300.000
4. Το Σχέδιον άποτελεΐ μέρος τού προγράμματος της
άντιστοίχως.
Ελληνικής Κυβερνήσεως διά την άνάπτυξιν τού τομέως
Είς τό άνωτέρω Παράρτημα 6 τής κυρίας Συμβάσε(υς δα
κηπευτικών μέ τήν έπέκτασιν της παραγωγής πρωίμων νείου άναφέρονται έπίσης καί τά έλάχιστα επιτόκια τά όποια
λαχανικών εις τήν Κρήτην καί τήν Πελοπόννησον, τήν θά ισχύουν είς τάς έπί μέρους χορηγήσεις τής ΑΤΕ. ‘Η μετα
ένίσχυσιν τών ιδρυμάτων έρεύνης καί υπηρεσιών γεωργι βολή τών επιτοκίων αυτών Οά είναι δυνατή κατόπιν συμφωνίας
κών έφαρμογών διά τήν προσαρμογήν καί παραγωγήν υψη
μεταξύ τής Διεθνούς Τραπέζης καί τού Δανειζομένου. Άνχλής άποδόσεως καλλιεργειών, τήν βελτίωσιν της όργανώ- φέρετχι έπίσης ότι τό Κράτος θά καταβάλλει είς τήν ΑΤΕ
σεως τού συστήματος εμπορίας καί τήν ένίσχυσιν της ’Αγρο μίαν έτησίχν άμοιβήν, τοιαύτην ώστε τό κόστος τής Τραπέ
τικής Τραπέζης εις τον τομέα της χορήγησε ως δανείων. ζης (κόστος λειτουργίας καί κόστος χρήματος διά τό δάνειον
5. Τό Σχέδιον άποτελειται έκ τών κάτωθι Μερών : αυτό ) νά είναι μιρκρότερον ή ϊσον τών είσπραττομένων τόΜέρος Α7
%
: ! ή ‘ κων προσηυξημένων κατά τήν έτησίαν άμοιβήν της*.·
Τό μέρος Γ' τού Σχεδίου θά έκτελέσει ό Δανειζόμενος
ήΚχτάρτισις έκ μέρους της ’Αγροτικής Τραπέζης προ
(Ελληνικόν Δημόσιον) μέσω τού ‘Υπουργείου Γεωργί
γράμματος χορηγήσεως ύποδανείων (sub-loans) κυρίως
ας. ;
είς μικροκτηματίας τής Κρήτης καί Πελοποννήσου, εις
επιχειρήσεις έμπορίας, συνεταιρισμούς κλπ. ίδιώτας έξα7. Οι οροί τής συμβάσεως δανείου είναι
όλουθοι :
γωγεΐς ή επιχειρήσεις μεταφορών. Τά ανωτέρω δάνεια
α) Τό δάνειον τών τριάκοντα έκατομμ
1$ ΗΠΑ
θά χορηγούνται διά τάς άκολούθους έπενδύσεις : ·.*
30.000. 000. καλύπτει τήν είς συνάλλαγμα δα: -,ν τού έργου,
1’ (1) Θερμοκήπια
τό συνολικόν κόστος τού οποίου έκτιμάτα. είς S ΗΠΑ
Κατασκευήν καί έξοπλισμόν θερμοκηπίων κυρίως διά 84.000. 000.
·
>
την παραγωγήν λαχανικών, πε ρ ιλ α μ β ανο μένη ς : α) τής
β) Τό δάνειον είναι διάρκειας 15 ετών, μέ τριετή περίοδον
ά'/τικαταστάσεως τών υφισταμένων θερμοκηπίων έκτά- χάριτος, μέ έπιτόκιον 7,50 % έτησίως καί προμήθειαν αδρά
ότεως 7.000 στρεμ. περίπου καί β) τής κατασκευής προσ νειας 0,75 % έτησίως έπί τού έκάστοτε μή άναλήφθέντος
θέτων θερμοκηπίων 2.000 στρεμ. . καλλιεργησίμου γής. υπολοίπου τού δανείου.
(2) Συσκευαστήρια καί Ψυγεία.
γ) *Η καταβολή τού κεφαλαίου καί τών τόκων θά γίνεται
α) Κατασκευήν καί εξοπλισμόν 6 συσκευαστηρίων,
άνά έξάμηνον τήν 15ην Φεβρουάριου και τήν 15ην Λύγούστου
β) Βελτίωσιν καί έκσυγχρονισμον τών 6 υφισταμένων έκαστου έτους.
συ σκευ αστηρίων.
‘Η προδτη χρεωλυτική δύσις Οά καταβληθεί τήν 15ην Φε
(3) Φορτηγά-ΤυγεΓα.
βρουάριου 1982 καί ή τελευταία τήν 15ην Αύγούστου 1993.
Προμήθεια 50 φορτηγών-ψυγείων.
Τό ποσόν τής χοεωλυτικής δόσεως ανέρχεται είς S ΗΠΑ
1.250.000.
’
,
/ ^
;
Έκ τού προϊόντος τού δανείου προβλέπεται ή χρηματοδό
τησή κατά 45 % τών ποσών τών καταβαλλομένων δι* ύποδάνειχ, 100 % τών δαπανών είς συνάλλαγμα δι’ ύπηρεσίας
συμβούλων διά τό Μέρος Β' τού Σχεδίου, 71 % τών δαπανών.,
προμήθειας έξοπλισμού καί υλικών διά τό Μέρος Γ7 τού
Σχεδίου, 100 % τών δαπανών είς συνάλλαγμα δι* ύπηρεσίας
Συμβούλων διά τό Μέρος Γ7 τού σχεδίου καί 100% τών
Μέρος Γ
δαπανών είς συνάλλαγμα διά τό Εκπαιδευτικόν Πρόγραμμ
Προγράμματα Έρεύνης καί Γεωργικών Έφαρμογών. του Μέρους Γ του Σχεδίου.
(1)
Προγράμματα Έρεύνης καί Γεωργικών Έφαρμο
Έν Άθήνάις τή 14 Φεβρουάριου 1979
γών εις τήν Κρήτην καί Πελοπόννησον.
Μέρος Β'
" Όργάνωσις ’Εμπορίας.
. Βοήθεια διά τήν ίδρυσιν καί λειτουργίαν 4 επιχειρήσεων
εις τήν Κρήτην καί Πελοπόννησον διά τήν έμπορίαν κυρίως
τών κηπευτικών προϊόντων είς τάς έγχωρίας καί ξένας
άγοράς περιλαμβανομένων καί τών ύττηρεσιών ξένων συμ
βούλων.

α) Άνάπτυξις προγραμμάτων Έρεύνης καί Γεωργικών
Έφαρμογών καί έκπαίδευσις έπιτοπίου προσωπικού διά τήν
έκτέλεσιν αυτών, διά τής βοήθειας τών ύττηρεσιών ξένων,
συμβούλων.
β) Μετεκπαίδευσις προσωπικού είς τό εξωτερικόν διά
τήν παραγωγήν καί έμπορίαν κηπευτικών.
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