
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

1’ε-' κυοώσεως τής δευτέρας τροχοχοιήσεως τής Συμ ιωνίας 
"τερί τοΰ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου». -

Πηλ: τήτ Βονλητ ιών 'Ελλήνω*

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σάς γνωρίζουμε τά άκάλου- 
·?σ ■

ί. ‘Εν εύρεία έννοια ή μεταρρύθμισις τοΰ Διεθνούς Νομι
σματικού Συστήματος ήρχισ* *9» 10 ετών χιοίιου II ui'.r 
τοοχοχοίησις ή όχοια εγενετο άχοοεκτ·» ητο η καθιερωσις του 
Ειδικού Τραβηχτικού Δικαιώματος (SDR) ώς νέου άχοθεμα- 
τιχοϋ στοιχείου. τόν ’Ιούλιον τοΰ 1968. Ή τροχοχοίησις χΰτη 
έκυσώθη rap’ ήμίν διά τοΰ Α.Ν. 619 ΦΕΚ 260 (Τεύχος 
Π ρώτον/iLl 1.1968). ’Αφετηρία διά την χαρούσαν τροχο- 
πίησιν άχετέλεσε αία άχόφασις την όχοία; έλαβον οί Διοιχη- 
ταί τοΰ Ταμείου, τόν Όχτώδριον τοΰ 1971. έν συνεχεία τής 
όσος άσε ως των Ηνωμένων Πολιτειών νά χατ αργήσουν τήν 
έχίσημον μετατρεψιμότητα τοΰ δολλαρίου εις χρυσόν. Ή άχο- 
οασις αΰτη καθώριζε εύρέα -λαίσια εντός των όχοίων·<θά 
έλάμδανε χώραν ή μεταρρύθμισις και έχάλει τους Έκτελε- 
στιχοός Διευθυντάς νά εξετάσουν όλας τάς όψεις τοΰ Διε
θνούς Νομισματιχοΰ Συστήματος χεριλαμβανομένου χαι τοΰ 
οόλου τών άχεθεματικών νομισμάτων (RESERVE CUR
RENCIES). τών ειδικών τραίηχτιχών δικαιωμάτων 
(SDRS), τοΰ ιτροδλήματος τής μετατρεψιμότητος (CON- 
VERTIBILITT). τών διατάξεων τής Συμφωνίας- τών σχε
τικών με τάς συναλλαγματιχάς τιμάς χαι τάς δυσκολίας αΐ 
όχοία: ίημιουογοΰνται άχό τάς ίιαταραχτιχάς χινήσεις κεφα
λαίων (DESTABILIZING CAPITAL FLOWS).

Οί ’Εκτελεστικοί Διευθυνταί συνέταξαν μία; Έκθεσιν με 
τίτλον «Μεταρρύθμισες τοΰ Διε-3νοΰς Νομισματικού Συστή
ματος» ή όχοία έδημοσιεύθη τόν Σεχτέμβριον τοΰ 1972.

Τό έχόμενον έτος τό Συμβούλιο-; τών Διοικητών ά-τεφάσι- 
σε τήν δημιουργίαν μιας Έχιτροχής έχί τής Μεταρρυθμίσεως 
τοΰ Διε-3νοΰς Νόμισαατιχοΰ Συστήαατος καί συναφών -3εμάτων 
(COMMITTEE ON REFORME OF THE INTERNA
TIONAL MONETART STSTEM AND RELATED IS
SUES) τήν καλουαένην Έχιτροχήν τών 20.

Έργον τούτης ήτο ή χαροχή συμβουλών καί ή διατύχωσις 
συγκεκριμένων χροτάσεων χρός τό Συμβούλιο-; τών Διοικητών 
έχί τής μεταρρυθμίσεως τοΰ Διε-3νοΰς Νομισματικού Συστή
ματος. -·

Ή σοβαρά χαγκόσμιος οικονομική κρίσις καί αί διαταρα/αί 
αί όχοίαι έχηκολούθησαν διέκοψαν τήν χραγματοχοίησιν τών 
ά;ωτέρω σκοχών καί ΰχαγόρευσαν τήν ανάγκην αεταρρυθμί- 
σεως τοΰ διεθνούς νομισματικού συστήματος έχί εύρυτέρων 
βάσεων.

Ή Έχιτοοχή τών 20 έδηαοσίευσε μίαν "Έκθεσιν με τόν τί
τλον «FIRST OUTLINE OF REFORM» τό 1973. Άντι-
μετωχίζουσα όυκος έχείγοντα χροβλήματα καί κυρίως τόν τρι- 
χλασιασμόν τής τιμής τοΰ χετρελαίου άχεφάσισε όχως δοθη 
χροτεραιότης εις τήν ά;τιμετώχισ:ν ώρισμένων -3εμάτων τά 
όχοία έχουν έχιχτώσεις έχί τών συμςερόντων τόσον τών άνε- 
χτυγμένων όσον καί τών άναχτυσσομένων χωρών. Τον Τουνιον 
τοΰ 1974 ή Έχιτροχή έδηαοσίευσε μιαν Έκ-3εσιν «OUTLINE 
OF REFOGM» εις τή; όχοίαν έδίδοντο γενικαι κατευθύν
σεις σχετικαί με τήν διαμόρσωσιν τοΰ νομισματικού συστήαα
τος καί χεριείχοντο συαφωνη-3είσαι άρχαί έχί τών άκολού-3ων 
-3εμάτων: χροσαρμογή (ADJUSTMENT), μηχανισμός τών 
συναλλαγματικών τιμών και διαταρακτικαΐ κινήσεις κεφαλαίων, 
μετατρεψιμότης. στα-3εροχοίησις καί διαχείρισις τών νομισμα
τικών άχο-3εμάτων. κύρια άχοθεμχτιχά στοιχεία. σύνθ-εσις ει
δικού τοαβηκτικοΰ δικαιώματος καί βοη-3είας καί χιστωτικαί 
διευκολύνσεις χρός τάς άναχτυσσοαένας χώρας, θεσμική δο
μή τοΰ Ταμείου.

Μεταξύ τών έχειγόντων μέτρων τήν λήψιν τών όχοίων συν- 
έστησεν ή Έχιτροχή τών 20. ήτο ή σύστασις μιάς Μεταβοττι- 
κής Έχιτροχής (INTERIN COMMITTEE) τοΰ Συμβου
λίου τών Διοικητών έχί τής μεταρρυθμίσεως τοΰ διεθνούς νο
μισματικού συστήματος. Έργον τής Έχιτροχής τχύτης είναι

ή χαροχή συμβουλών έχι τής λειτουργίας τοΰ διεθνούς νόμι
σα ατικοϋ συστήματος καί έχί τής συνεχούς χροσαρμογής τού
του. ώς έχισης καί έχί τής άντιμετωχισεως τών αιφνίδιων 
διαταραχών αί όχοία: δύναντα: νά άχειλήσουν τό σύστημα. Ή 
Μεταβατική Έχιτροχή έβοή-3ησε τούς ’Εκτελεστικούς Διευ- 
θυντάς εις τήν διαιεόρφωσιν τών χροτεινομένων κατωτέρω 
τροχοχοιήσεων εις τά άρθρα τής Συμφωνίας τοΰ Διεθνούς Νο
μισματικού Συστήματος.

2. Αί χροτεινόμεναι τροχοχοιήσεις τοΰ 
κοΰ συστήχατος είναι αί χλέον έκτεταχέν 
τοΰ BRETTON WOODS καί δύνανται 
άχολού-3ως:

διε·5νοΰς νομισματι- 
*ΐ( τής έχοχής 
νά συνοψιστούν ώς

α) Συναλλαγματικά! ρυθμίσεις συμφώνως χρός τάς χροτι- 
μήσεις τών μελών.

Αί διατάξεις έχί τών συναλλαγματικών ρυ-3μίσεων βασί
ζονται εις τήν αρχήν οτ: κύριος σκοχός τοΰ διεθνούς νομισμα
τικού συστήματος είναι ή καθιερωσις ένός χλ.αισίου τό όχοίον 
3ά διευκολύνη τήν ανταλλαγήν άγα·3ών όχηρεσιών καί κεφα
λαίων μεταξύ τών κρατών καί τήν συνεχή οικονομικήν άνά- 
χτυξιν αυτών.

Έκαστον κράτος - μέλος αναλαμβάνει τήν ΰχοχρέωσιν νά 
συνεργάζεται μετά τοΰ Ταμείου καί μετά τών ύχολοίχων με- 
λ.ών διά τήν έξασφάλισιν όμαλ.ών συναλλαγματικών ρυθμί
σεων καί διά τήν χροαγωγήν ένός στα-3εροΰ συστήματος συναλ
λαγματικών τιμών.

Ή ύχοχρέωσις αΰτη τών μελών χροΰχο-3έτει τήν τήρησ··,·; 
έκ μέρους αύτών ώρισμένων ειδικών κανόνων εις τήν έσωτε- 
ρικήν και έξωτερικήν οικονομικήν καί χρηματοχιστωτικήν χο- 
λιτικήν των.

Ή ύχοχρέωσις αΰτη αναλαμβάνεται ύχό όλων τών μελών 
κα·3’ οίονδήχοτε χρόνον, χωρίς νά ά~ΐκλ.είεται τό δικαίωμά 
των νά έφαρμόζουν συναλλαγματικά? . υ·3μίσεις τής ιδίας αύ
τών έκλογής.

Τό Ταμείον δύναται δι’ άχοφάσεως. λαμβανομένης διά χλειο- 
ψηφίας 85% τοΰ συνόλου τών ψήφων νά συστήση συναλλαγμα
τικά? ρυ-3μίσεις συμφώνους χρός τάς έξελίξεις τοΰ διε-3νοΰς 
νομισματικού συστήματος χωρίς νά χεριορίζετα: τό δικαίωμα 
τών μελών διά τήν έφαρμογήν ρυ-3μίσεων τής ιδίας αύτών 
έκλογής.

Τό Ταμείον -3ά άσκή έχοχτείαν έχί τοΰ διεθνούς νομισματι
κού συστήματος ούτως ώστε νά εξασφαλίζεται ή καλή λει
τουργία αυτού.

Τό Ταμείον δύναται έχισης, διά χλειοψηφίας 85% τού συνό- 
λου τών ψήφων, νά άχοφασιση ότι α! δ;ε-3νείς οίκονομικαί συν- 
θήκαι έχιτρέχουν τήν εισαγωγήν ένός εύρέως συστήματος 
συναλλαγματικών ρυθμίσεων βασιζόμενων έχί στα-3ερών άλλο 
χροσαρμοσίμων ισοτιμιών. Βάσει τοΰ συστήματος τούτου έκα
στον μέλος -3ά κα·3ορίση ισοτιμία-; τοΰ νομίσματος του. έκτος 
άν έχιλ.έξη άλλας συναλλαγματικός ρυθμίσεις.

β) Περιορισμός τοΰ ρόλου τοΰ χρυσού χεριλαμβα;ομενη: 
καί τής δια-3έσεως τών εις χρυσόν άχο-3εμάτω·; τοΰ Ταμείου.

Ό ρόλ.ος τοΰ χρυσού εις τό δ·.ε-3νές νομισματικόν σύστημα 
ώς χεριγράφεται εις τά ύχό τροχοχοίησιν Άρ-3ρα τής Συμφω
νίας τοΰ Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος, είναι δεσχόζων 
Οί χροτεινόμενες τροχοχοιήσεις έχιφέρουν χολλάς άλλαγά: 
καί άχοτελοΰν ένα ώλοκληρωμένο σύνολον σκοχός τοΰ όχοιο: 
είναι ό χεριορισμός τοό ρόλ.ου τοΰ χρυσού.

Αί κυριώτεραι άλλαγαί εις τά 'Αρ-Spa είναι αΐ ακόλουθοι
1) ή κατάργησις της λειτουργίας τοΰ χρυσού ώς κοινοί 

χαρανομαστού τοΰ συστήματος τών ισοτιμιών και ώς μονάδο; 
αξίας τοΰ ειδικού τραβηχτικού δικαιώματος

2) ή κατάργησις τής έχισήμου τιμής του χρυσού,
3) ή κατάργησις τών ύχοχρεωτικών χληρωμών εις χρυσό· 

άχό τά μέλη χρός τό Ταμείον καί άχό τό Ταμείον χρός τ< 
μέλη καί ή καθιέρωσίς ισχυρός χλειοψηφίας διά να δυνηθί 
τό Ταμείον νά δεχθή χληρωμάς εις χρυσόν,

4) ή ύχοχρέωσις τοΰ Ταμείου νά ολοκλήρωσή τήν διχθεστ 
50 εκ. ούγγιών χρυσού. Κατά τά συαφωνηθέντα εις τή-; Μετά 
βατ ικήν Έχιτροχήν τό Ταμείον αναμένεται νά χροέλθη ' εΐ 
ρυθμίσεις χρό τής ημερομηνίας ισχύος.τής τροχοχοιήσεως δΐι 
τήν διάθεσιν 50 έκ. ούγγιών χρυσού ώς κατωτέρω: 25 έκ
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ούγγία: χρυ~&ΰ νά δοΰ-οΰν έναντι χληρωμής εις 'V χαρουσαν 
έχισημον τιμήν τοΰ χμειτ&ΰ χρός όλα τά κράτη τά όχοία ήσαν 
μέλη τήν 31.8.1975 κατ’ αναλογίαν τοΰ -μεριδίου των τά έτε- 
ρα 25 έκ. -5ά χωλη·3οΰν χρός όφελος των άναχτυσσομένων 
χωρών τά όχοία ήταν μέλη την 31.8.1975.

5) έξουσιοδότησις τοΰ Ταμείου νά διαΰέση τό ύχόλοιχον 
των εις χρυσον άττο-5εμάτων του, είτε εις τήν τιμήν τής άγο- 
ράς, είτε εις τήν χρό τής ημερομηνίας ισχύος των τρσχοχοιή- 
σεων έχισημον τιμήν τοΰ χρυσού και να βοχοΰετηση τα κεροη 
εις ειδικόν λογάρι ατμόν. Τά κέρδη ταΰτα ·3ά χρηοιμοχοιοΰνται 
είτε, είς τάς συνήθεις συναλλαγής του Ταμ,είου είτε κατ’ άλλον 
τρόχον

.6) ή ύχοχρέωσις τοΰ Ταμείου όχως κατα τας ουναλλαγας 
εις χρυσόν άχοφεύγη τον έλεγχον τής τιμής τοΰ χρυσού ή τον 
καθορισμόν τταΰεράς τιμής είς τήν αγοράν τοΰ χρυσού.

7) ή ύχοχρέωτις των μελών νά συνεργάζωνται μέ τό 
Ταμείον /.αί μέ τά ΰχόλοιχα μέλη οΰτως ώττε ή χολιτική των 
ότον άςορά τά άχοΰεματικά στοιχεία νά έξυχηρετή τον στό
χον τοΰ καλλίτερου ίιεΰνοϋς ελέγχου έχί τής έιεΰνοϋς ρευ
στότητες καί τής κα·$:ερώσεως τοΰ ειδικού τραβηκτικοΰ δι- 
καιώματος ώς τοΰ κυρίου άχο·3εματικοΰ στοιχείου εις τό I'-
ε·5νέ; ν·ου.:σματ:κέν σύστημα.

γ) Μεταβολα! τών χαρακτηριστικών καί έχέκτασις τής 
χρητιμοχοιήσεως τοΰ ειδικού τραβηκτικοΰ δικαιώματος χρο- 
κειμένου νά καταστή τούτο τό κύριον άχοΔεματεκόν στοιχείον 
τού οιεΰνοΰς νομισματικού συστήματος.

• Εις τά τροχοχοιούμενα άρ·$ρα τής Συμφωνίας ή άξια τοΰ 
ειδικού τραβηκτικοΰ δικαιώματος δέν καθορίζεται είς χρυ
σόν. Τό Ταμείον εξουσιοδοτείται νά κα-5ορ!ζη τήν μέ-ίοδον 
τής ν.τιμήσεως. Διά τον καθορισμόν τοΰτον άχαιτείται χλειο- 
ψηοίά’ 70% τοΰ συνόλου τών ψήφων. Διά τήν μεταβολήν όμως 
τής αρχής έκτιμήσεως ή 2ά'λλην ουσιώδη μεταβολήν είς 
τήν εφαρμογήν τής αρχής ταύτης άχαιτείται ή χλειοψηφία 
85% τοΰ συνόλου-τών ψήφων. Τά'τροχοχοιούμενα νΑρ·5ρα τής 
Συμφωνίας χροβλέχουν ότι ή άξια τών στοιχείων Ενεργητι
κού τοΰ Ταμείου καί τά ε'ΐς νομίσματα άχο-όέματα είς τον 
Λογαριασμόν Γενικών Πόρων -3ά έκφράζωνται είς ειδικά τρχ- 
βηκτικά όικαιώματα.

Ή γενική ύχοχρέωσις τών συμμετεχόντων νά συνεργάζον
ται μέ τό Ταμείον καί μεταξύ των διά νά διευκολύνουν τήν 
λειτουργίαν τού τμήματος Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμά
των ώς καί τήν χρήσιν τοΰ ειδικού Τραβηκτικοΰ Δικαιώμα
τος διευρύνεται διά τής χροσΰήκης ώς νέου στόχου τής κα- 
•όιερώσεως τοΰ είοικοΰ τραβηκτικοΰ δικαιώματος ώς τοΰ κυ
ρίου άχούεματικοΰ στοιχείου τοΰ διεΰνοΰς νομισματικού τα
μείου.
- At άρχσί τής κατανομής καί διαγραφής τών ειδικών τρα- 
βηκτικών δικαιωμάτων χαραμένουν αμετάβλητοι. Εισάγον- 
τα: όμως ώρισμέναι μεταβολα: είς τά χαρακτηριστικά καί τήν 
χρησιμοχοίησιν αυτής.

Αί μεταβολα: αύται είναι αί άκόλου-So: :

Γ) Τό Ταμείον δύνατα: νά διενεργή χράξεις καί συναλλα
γής μέσω τού Λογαριασμού Γνικών χάρων καί μέ καίωρισμέ- 
νους άλλους κατόχους ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων 
χλήν τών συμμετεχόντων.

2) Αί κατηγορία: ετέρων κατόχων τούς όχοίους δύνατα: νά 
κα-όορίση τό Ταμείον διηυρύνψησαν διά τής χροσ-όήκης τής 
γενικής κατηγοοία: τών έχισήκων οργανισμών OFFICIAL
ENTITIES.

3) Τό Ταμείον δύνατα: νά έχιτρέψη είς κα·5οριζομένους 
κατόχους νά χροβοϋν εις χράξεις καί συναλλαγής οΰχί μόνο 
μέ συμμετέχοντας άλλά καί μέ ετέρους κα-ύοριζομένους κατό
χους. Οί όροι καί αί χροϋχονέσεις τών συναλλαγών κανορί- 
ζοντα: διά χλειοψηφίας τών ψηφισάντων.

-4) Παρέχεται" έλευ-ύερία τών συμμετεχόντων νά χροβαίνουν 
είς φ-υναλλαγάς'κατόχιν συμφωνίας μεταξύ των αν ευ τής έξου- 
σιοδοτήσεως έκ μέρους τοΰ Ταμείου.

5) Τό Ταμείον δύναται νά έχιτρέψη συ,ναλλαγάς μεταξύ 
τών συμμετεχόντων, εις ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα αί 
όχοία: δέν χροβλέχονται είς τά νΑρ·$ρχ τής Συμφωνίας, ύχό 
τήν χρούχό-όεσιν τής χαροχής ρητρών άσφαλείας.

6) Το Ταμείον δύνατα: όχοτεδήχοτε νά άνα·3εωρήση τοο-
χοχοιήση ή καταργήση τούς κανόνας άνασυστάσεως τών είς ει
δικά τραβηχτικά δικαιώματα άχοόεμάτων τών συμμετεχόντων 
διά χλειοψηφίας 70% τού συνόλου τών ψήφων. · , .

Εχεκτεί'/ονται ώσαύτως αί χρησιμοχοιήσεις τών ειδικών 
τραβηκτικών δικαιωμάτων είς χράξεις καί συναλλαγής δ:·ε- 
νεργουμένας μέσφ τού Γενικού Τμήματος. Οϋτω τά ειδικά 
Τραβηχτικά Δικαιώματα δύνανται νά χρησιμοχοιηύοΰν:

α) άχό τούς συμμετέχοντας διά τήν χληρωμήν τών συνεισφο
ρών αΐ όχοΐαι καταβάλλονται διά τήν αυξησιν τών μεριδίων.

6) άχό τό Ταμείον διά χληρωμάς είς τούς συμμετέχοντας 
συνεχεία μειώσεως τών μεριδίων των.

γ) άχό τούς συμμετέχοντας διά τήν άγοράν άχό τό Ταμείον 
τών νομισμάτων άλλων μελών.

δ) άχό τό Ταμείον, διά νά άναχληρώση τά άχο-όέματα αυ
τού εις νομίσματα.

ε) άχό τό Ταμείον κατά τήν κατανομήν τοΰ καψαροΰ ει
σοδήματος ή τών γενικών άχο-όεμάτων ακόμη καί άνευ τής 
συμφωνίας τοϋ άχοδέκτου εκτός εάν ό άχοδέκτης άχοφασιση 
ότι αί χληρωμαί χρός αύτόν ·3ά γίνωντα: εις τό ίδιον αύτοΰ 
νόμισμα._____________ ____ _______________________

δ) Αχλοχοίησις καί έχέκτασις τών χράξεων καί συναλ
λαγών τοϋ Ταμείου ιδιαιτέρως εκείνων αί όχοΐαι διενεργούνται 
μέσω τού Γενικού Τμήματος.

Μέ τάς χροτεινομένας τροχοχοιήσεις δίδεται ή ευκαιρία 
ένσωματώσεως εις τά Άρΰρα τής Συμφωνίας ώρισμένων με
θόδων καί χρακτικών αί όχοΐαι άχεδείχ·3ησαν χρήσιμοι. Κύ
ριο χαράδειγμα άχοτελούν αΐ διατάξεις χερί έχαναγοράς 
(REPURCHASES) αί όχοΐαι διαφέρουν ούσιωδώς άχό τούς 
ίσχύοντες κανόνες.

Ωσαύτως υίο-όετήάησαν διατάξεις αί όχοΐαι χροβλέχουν 
ότι τά είς νόμισμα άχο·5έματα τού Ταμείου ·3ά χρησιμοχοι- 
ούνται ύχό τού Ταμείου είς τάς συναλλαγής του. Τά μέλη 
ομοίως -3ά δύνανται νά άχοκτήσουν τά νομίσματα έτέρων με
λών τά όχοία έχουν κα-3ορισ·3ή ύχό τού Ταμείου δι’ έχανα- 
γοράν.

Σχετικά μέ τήν χρησιμοχοίησιν τών γενικών χόρων τού 
Ταμείου χροβλέχεται έχίσης ή ηΰξημένη άρμοδιότης αύτοΰ 
σχετικά μέ τήν διενέογειαν συναλλαγών έκ μέσους τών μελών, 
άνευ χεριοοισμού τής RESERVE TRANCHE POSITION 
τήν όχοία·; δικαιούνται.

ε) Δυνατότης έγκαταστάσεως Συμβουλίου ώς νέου οργάνου 
τού Ταμείου.

Τό Συμβούλιον τών Διοικητικών δύναται διά χλειοψηφίας 
85% τού συνόλου τών ψήφων νά άχοφασίση τήν σόστασιν ένός 
Συμβουλίου (COUNCIL). Τό Συμβούλιον τούτο ·5ά είναι μό
νιμον όργανον δυνάμενον νά λάβη άχοφάσεις. θά άχοτελείται 
άχό Συμβούλους εις άριΰμόν ίσον χρός τόν άρι-ύμόν τών ’Εκτε
λεστικών Διευθυντών. Τό Συμβούλιον ·3ά έχη τις άκόλο.ύες 
εξουσίες: Έχοχτείαν καί χροσαρμογήν τού διε-όνοΰς νομισμα
τικού συστήματος καί μελέτην χροτάσεων τροχοχοιήσεως τών 
ά’ρνρων τής συμφωνίας τού Διεψνοΰς Νομισματικού Ταμείου.

στ) Βελτίωσις είς τήν οργάνωσιν τού Ταμείου.

Α! βελτιώσεις αύται άναφέρονται είς τόν χρόνον τής θη
τείας τών Διοικητών καί τών Άναχληρωτών των, τήν εκλο
γήν τών ’Εκτελεστικών Διευθυντών, τήν άχλοχοίησιν τής 
κατανομής τών εξουσιών μεταξύ τών ύχηρεσιών τοϋ Ταμείου 
καί τόν χεριορισμόν τών ειδικών χλειοψηφιών είς 70% καί 
85% τού συνόλου τών ψήφων.

ζ) 'Ωσαύτως έγένοντο άλλαγαΐ καί είς τήν ονοματολογίαν 
τοΰ Ταμείου. Ώρισμέναι άχό τάς μεταβολάς σκοχεύουν νά 
καταστήσουν χλέον συγκεκριμένην -τήν δομήν τού Ταμείου τό 
όχοίον -S’ άχοτελείται άχό τό Γενικόν Τμήμα- (GENERAL 
DEPARTMENT) καί τό Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δι-
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καιωμάτων (SPECIAL DRAWING RIGHTS DEPAR
TMENT). Εις το Γενικόν Τμήμα -Sa υπάρχουν τρεις Λογα
ριασμοί. Ό Λογαριασμός Γενικών Πόρων, ό Είϊικός Λογα
ριασμός Έκταμιεΰσεων καί ό Λογαριασμός ’Επενδύσεων. At 
άλλαγαί αύταί οέν αποτελούν ουσιώδεις μεταβολάς τής νο
μικής καί λειτουργικής οομής τοϋ Ταμείου.

3. Ή προτεινομένη ανωτέρω άνα-3εώρησις είναι εκτετα
μένη καί άναφέρεται εις πολλάς ϊιατάίεις τής παρούσης 
συμφωνίας. Λεν αποτελεί όμως νέαν ίιε-3νή συμφωνία, άλλα 
τροποποίητιν τής ίσχυοΰσης συμφωνίας τοΰ Διε*$νοΰς Νομι
σματικού Ταμείου.

Η τροποποιησις- αΰτη ->ά τε-άή εν ιτχΰϊ άφ' ής τά 3/5 
τών μελών έχόντων τά 4/5 τοΰ συνόλου τών ψήφων άποϊε- 
χ-5οϋν τούτην.

Εν Α-5ήνα:ς τή ’21 Φεβρουάριου 1979 
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