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FJ>:il ΠΙΤ.Κ.Ί ΕΚΗΕΣΙΣ
Ε .Τ'. 70 ϋ -7χ εδ ίθ*υ νθμθ Ο « . ■ ε p l /- j 7 iiHZOi ; . ής Διεθνούς —
σωνίχ: Συστάσεως Ταμείου ()ί:·.ονομικής Ένισχύσεο,ις
τοϋ ’<)τ-χνισ.ιοϋ <»ίκονομικής Συνεργασίας καί Λνα.ττύξεως».
1. Εί: τά. πλαίσια τών δραστηριοτήτων τοϋ Διεθνούς
’Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασία: καί Άναπτύξεως
(ΟΟΣΛ) τοϋ οποίου ώς γνωστόν ή Ελλά: τυγχάνει ίδρυτικον ν.έλο:. συνεστήθη μ.ία ό;·.άς εμπειρογνωμόνων πρός
τόν σκοπόν έξευρέσεως τρόπου ένισχύσεως των χωρών αί
όιτοϊαι άντιιετω.τ.,ουυ σοβαρ.ι συναλλαγματικά ,τροΤ/.ήματα. συνεπεία τής ενεργείακ.ν;: ",ρίσεω:.
Τελικώ; διει*.ορφο>0η εν κειμ.ενον συμφωνίας υ..ν .ον
τίτλον κττερί συστάσεως 1 αμ.ειου ΧρχματοΛοτικ.λ: Ενισχυσεως το ϋ ΟΟΣΛ.» τό όποιον έγκριθέν ύπό τοϋ Συμβουράφη τήν 9 η ν ’Λ.τριλίου 1!*7Γ> εις Παλίου τοϋ ΟΟΣΑ.
ρ ίσιους ύφ’ άπάντων των κρατών—μελών τοϋ Οργ χνισμοϋ.
Τήν Συμφωνίαν ταύτην υπέγραψε καί ή Ελλά: διά τοϋ κ.
Υπουργού Εμπορίου.

ζ) !Ι οργάνωσις και ή διοικησι: τοϋ Ταμείου επιτ υγχά
νεται διά τή: σ.στάσεως μια: Αιοικουσης Επιτεοπής άποτελουμένης άπό ανώτερου: οίκονον.ικούς -υπαλλήλους τών
Κυβερνήσεων τώ>ν χωρών—μελών και έξ ενός υλιγομελοϋ:
Γνωμοόοτικοϋ Συμβουλίου.
η) Π άπόφασι: χορηγήσεως δανείου ύπό τοϋ Ταμείου
λαμβάνεται ύπό τή; Αιοικούσης Επιτροπής αύτοϋ. επί τή
βάσει προτάσεω: τοϋ Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου.
Διά τή: άποφάσεως καλύπτονται οί όροι λήψεω: τοϋ δά
νειου. τό ύψος καί ή διάρκεια αύτοϋ ή τι: δεν δύναται νά ύπεεβαίνη τήν έπταετίαν.
Π άπόφασις χορηγήσεως δανείου λαμβάνεται ώ: εξής, λαμβανομένου ύπ’ οψιν. ότι έκαστον μέλος διαθέτει τόσα: ύήφους οσας καί αί μονάδες τοϋ μεριδίου του.
-Εις περίπτωσιν καθ’ ήν τό σύνολον τών πχραχωρηθέντων
δανείων ύπό τοϋ Ταμείου εις τόν δανειολήπτην δεν ύπερβαίνει τό μερίδιον του. διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών
ψήφων τών μελών.

-Εις περίπτωσιν καθ’ ήν τό σύνολον τών πχρχχιυρηθέντων
δανείων ύπό τοϋ Ταμείου εις τόν δανειολήπτην ύπερβαίνει
2. Τ* βασικά σημεία τής Συμφωνία: έχουν ώς ακολου τό μερίδιον του καί μέχρι 200 έπί τοΐς εκατόν τούτου, διά
πλειοψηφίας 90 έπί τοΐς εκατόν.
θώ: :
-Εις περίπτωσιν καθ’ ήν τό σύνολον τών ύπό τοϋ Ταμείου
α) 'Ιδρύεται Ταμεΐον Χρηματοδοτική: Ενισχύσεω: ίνα εις τόν δανειολήπτην πχραχωρηθέντων δανείων ύπερβαίνει
-χρησιμεύσ^. -διά μίαν- -περιωρισμένην χρονικήν περίοδον,-. 'τχ~200“έπΐ'τοΐς εκατόν τότε ή άπόφασις λαμβάνεται παμπρο: συμπλήρωσιν των λοιπών χρηματοδοτικών πηγών.
ψηφεί.
Τό Ταμεΐον Οά χρηματοδότη, εϊ: εξαιρετικά: περιπτώσεις,
τά μέλη του ατινα αντιμετωπίζουν σοβαρά: οικονομικά; Έκάστη τών ούς άνω πλειοψηφιών ύπολογίζεται λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών ψήφων απάντων τών μελών, πλήν τοϋ
δυσχερείχς.
ενδεχομένου δανειολήπτου καί διά τήν περίπτωσιν άμεσου
Προσέτι, ή ΐδρυσις τοϋ Ταμείου αποβλέπει εις την ένθάρ- χρηματοδοτήσεως, τών ψήφων τών μελών άτινα καλούνται
ρυνσιν τών μελών του. διά τήν αποφυγήν λήψεως μονομε νά παράσχουν χρηματοδότησιν.
ρών μ.έτρων περιορισμού τών διεθνών εμπορικών συναλλα
Θ) Τέλος, εις τό χρθρον XXII προβλέπεται οπούς έκα
γών καί εις την εφαρμογήν καταλλήλου εσωτερικής ή εξω
στον τών συμμετεχόντων κρατών προβή εις τήν νομοθετιτερικής πολιτικής σκοπούσης εις την προώθησιν τής πχρχκήν κύρωσιν τής Συμφωνίας βάσει τής ίσχυούσης έν αϋτω
γωγής καί τήν έξοικονόμησιν ενεργεί ας.
έσωτερικής νομοθετικής διαδικασίας.
β) Τό Τχμ.εΐον λειτουργεί ώς αυτόνομος καί χνεςάρ3. Ή Ελλάς διά τής προσχωρήσεώς της εις τήν είρητητος όργανισμ.ός εντός τών πλαισίων τοϋ ΟΟΣΛ.
μένην Συμφωνίαν, άποβλέπει κυρίως εις τήν έξασφάλιγ) Τό κεφάλχιον τοϋ Ταμείου θά προέρχεται εκ δανει
σιν περαιτέρω πηγών έξωτερικής χρηματοδοτήσεως πρός
σμού ύπό μορφήν κυρίως πολυμερών εγγυήσεων.
κάλ.υψιν τυχόν έλλειμμάτων τοϋ ’Ισοζυγίου Πληρωμών.
δ) "Εκαστον τών μελών συμμετέχει δι’ ενός μεριδίου
4. Ή προσχώρησις τής Χώρας μας εις τήν Συμφωνίαν
τό ύψος τοϋ οποίου άνχγράφεται εις τό παράρτημα τής
οΰδεμίαν δαπάνην άπαιτεΐ εις συνάλλαγμα, καθ’ όσον ή
Συμφωνία:.
συμμετοχή εις τό κεφάλχιον τοϋ Ταμείου πραγματοποιεί
Τό μερίδιον έκαστη: χώρας προσδιιυρίσθη βάσει τοϋ μεγέται διά λογιστικών έγγραφων καί ούχί διά πραγματικής κα
θους τοϋ άκχθχρίστου έθνικοϋ προϊόντος της καί τοϋ με ταβολής τοϋ σχετικού μεριδίου.
γέθους τοϋ εξωτερικού αυτής εμπορίου. Οΰτω τό μερίδιον
5. Θέτοντες ταϋτα ύπ’ οψιν Υμών είσηγούμεθα τήν έγτή; Ελλάδος ανέρχεται εις 150 εκ. δολλάρια. II Π Λ ή 120
κρισιν καί δημοσίευσιν τοϋ ύποβχλλομένου σχεδίου νόμου.
εκ. μ.ονάδας Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (SDR),
έπί συνολικού ύψους μεριδίων 20 δισεκ. μονάδων ΕίδιΈν ’Αθήναις τή S ’Ιανουάριου 1976
κών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (SDR), χΐτινες ΐσοδυΟί Υπουργοί
ναμοϋν πρός 25 δισεκ. δολλάριχ ΗΓΙΛ.
Συντονισαοϋ X Π ;ογραυ.υ.ατισυοϋ - ’ Εξιυτεεικών
ε) Τό ύψος τοϋ μεριδίου συμμετοχής έκάστης χώρας κα
Π. ΠΛΠΛΛΗΓΟΓΡλΣ-Δ. ΜΙΙΙΤΣΙΟΣ
θορίζει τόσον τά δικαιώματα ταύτης (οριον πιστωτικών
• Οικονομικών
διευκολύνσεων, αριθμό: ψήφων), όσον καί τάς υποχρεώ
σεις της (συμμετοχή εις πολυμερείς εγγυήσεις, συνεισφοΕ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟν
ραί).
Ωσαύτως βάσει τοϋ μεριδίου καθορίζονται αί μέγιστα*, χρη
ματοδοτικά*. εύΟϋναι τοϋ μέλους, εκ τών ύπο/ρεοϋσεων ά;
αναλαμβάνει τό Ταμεΐον.
στ) Τό Ταμεΐον δύναται νά δανειοδοτή τά μέλη αυτού
υπό τά: κάτωθι προϋποθέσει: :
(α) ’Εάν τό μέλος άντιμετωπίζη σοβαράς δυσχερείας εί:
τας έξουτερικά: πληρωμάς του.
(3) Έάν έχουν έξαντληθή αί δυνατότητες χρηματοδοτήσεου τοϋ μέλους εξ ετέρων πηγών.
(γί ’Εάν εφαρμόζεται υπό τοϋ μέλους εξωτερική οικονομι
κή πολιτική σύμφωνος πρός τούς σκοπούς τοϋ Ταμείου.
'ϋ) Έφ’ όσον διχπιστοϋται ή λελογισμένη χρήσις τοϋ συν αλ
ί χ-οιατικοϋ άποθευ.ατο: τοϋ υέ/.ου:.

ΣΧΕΑΙΟ.Χ ΝΟΜΟΊ’
Περί κυρώσεως διεθνούς Συμφωνίας Συστάσεους Ταμείου
Οικονομικής Ένισχύσεως τοϋ ’Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας καί Άναπτύξεως.
"Λ.ρθρον Πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή ύπογραφεΐσα τήν 9ην
Απριλίου 1975 ύπό τής Ελλάδος «Συμφωνία Συστάσεως
Ταμείου Οικονομικής Ένισχύσεως τοϋ ’Οργανισμού Οικο
νομικής Συνεργασίας καί Άναπτύξεως». μετά τοϋ συνημ
μένου αυτή Παραρτήματος, ών τά κείμενα επονται έν πρωτο
τυπώ εις τήν Αγγλικήν καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνι
κήν γλώσσαν.

