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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΙΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ 

* Ή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 1985 θα επιβραδυνθεί σε σχέση με το 
y 1984 και η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 1,6%. Οι προοπτικές για το 

Ί986 θα ε ίνα ι πιο άσχημες με αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,3%. Η ανάπτυξη της ελ
ληνικής οικονομίας θα στηριχθεί στο δημόσιο τομέα, ο πληθωρισμός θα παρα
μείνει υψηλός (18% το 1985 και 15% το 1986) και θα χρειαστεί να ληφθούν 

"μέτρα σταθεροποίησης" της ελληνικής οικονομίας. 

* Τις εκτιμήσεις και τ ι ς προβλέψεις αυτές για την πορεία της ελληνικής οικο
νομίας κάνει το έγκυρο βρετανικό δελτίο "THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT" 
στη δεύτερη τριμηνιαία του έκδοση πού αναφέρεται αποκλειστικά στη χώρα μας. 
Η ανάλυση του περιοδικού που στηρίζεται σε στοιχεία της προεκλογικής και 
της μετεκλογικής ελληνικής πραγματικότητας αναφέρει: 

Υπόσχεση γιά την ίδια μικτή πολιτική 

* " Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου επέστρεψε γιά μιά νέα τε
τραετία στην κυβέρνηση με καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αποφασισμένη 
να εφαρμόσει την ίδια οικονομική πολιτική της τελευταίας τρ ιετ ίας. Αυτά ση
μαίνει ό τ ι η οικονομική ανάκαμψη-η Ελλάδα εξακολουθεί να ζε ί στην ύφεση-
θα πρέπει να στηριχθεί κυρίως στο δημόσιο τομέα." 

* "Η πολιτική μισθών και ημερομισθίων της κυβέρνησης θα εξακολουθεί να στηρί
ζεται στην ΑΤΑ και η σχετικά υψηλές γιά την Ελλάδα κοινωνικές δαπάνες θα 
εξακολουθήσουν-η πρόθεση αυτή της κυβέρνησης διακηρύχθηκε-ενώ τίποτα δεν 
ελέχθει προεκλονικά από το ΠΑΣΟΚ που να δείχνει ότ ι θα μειωθεί το μεγάλο 
έλλειμμα του δημόσιου τομέα." 

(Συνέχεια στη σελ.2) 

Εβδομαδιαίο 
Newsletter 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

Από τ ι ς ειδήσεις και πληροφορίες του τεύχους αυτού, επισημαίνουμε: 

* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εμπόριο και βιομηχανία διαφωνούν στις εισαγωγές σελ.4-5 
* ΕΜΠΟΡΙΟ: Τί συζητιέται γιά τον έλενχο των τιμών " 5 
* ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ: Τί συζητούν και τ ί αποφασίζουν στην ΕΟΚ " 7-8 
* ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ: Μέτρα της κοινής αγροτικής πολιτικής '! 9 
* ΔΙΕΘΝΗ: Πέφτει η αποδοτικότητα των τραπεζών " 10 

ενημέρωση για τις οικονομικές εξέλιξε 
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Ετσι κι αλλιώς όμως θα υπάρξουν αλλαγές 

* "Υπάρχουν ενδείξεις γιά αλλαγές στην οικονομική πολιτική προς μιά πιό 
'σφιχτή' κατεύθυνση γιά να αποφύγει η Ελλάδα την 'προφανή κρίση' προς 
την οποία κατευθύνεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ". 

* "Αρκετοί υπουργοί αφήνουν να ενοηθεί ότι οι Ελληνες θα πρέπει φέτος 
'να σφίξουν το ζωνάρι τους'. Η κατεύθυνση της πολιτικής που εισηγήθηκε 
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Χαλικιάς απειλεί τις αγροτι
κές επιδοτήσεις και το σύστημα εφαρμογής της ΑΤΑ. 0 κ. Χαλικιάς σήμανε 
συναγερμό και γιά την ραγδαία αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας (Μ3). 
Συνολικά οι κατευθύνσεις του κ. Χαλίκια αποβλέπουν στην ανάγκη γιά πι
στωτικούς περιορισμούς και γιά περιορισμό των μισθολογικών διεκδικήσεων." 

0 πληθωρισμός θα μείνει στο 18% αλλά θα πέσει το 1986 

* "Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας (EÍU) ο κ. Παπανδρέου θα πρέπει να κινη
θεί προς τις κατευθύνσεις του κ. Χαλίκια και θα το κάνει μάλλον σύντο
μα, όχι μόνο γιατί η οικονομία είναι πράγματι σε κρίσιμο σημείο αλλά 
και γιατί όσο νωρίτερα 'πικράνει' στην τετραετία του,τόσο το καλύτερο 
από πολιτική άποψη. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις ο πληθωρισμός 
συνεχίζει να 'τρέχει' με 18,4%. Αυτό είναι καλύτερο από το 1981 όταν 
οι σοσιαλιστές ανέβηκαν στην εξουσία, αλλά τώρα έχει αυξηθεί η διαφο
ρά του πληθωρισμού της Ελλάδας με αυτόν της ΕΟΚ και των κυριότερων 
εμπορικών της εταίρων. 0 πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι τριπλάσιος από 
τον μέσο πληθωρισμό της ΕΟΚ και αναπόφευκτα η δραχμή δέχεται τις πιέ
σεις." 

* "Οι προοπτικές γιά μείωση του πληθωρισμού φέτος είναι φτωχές με το δε
δομένο ότι οι τιμές χονδρικής εξακολουθούν να αυξάνονται πιό γρήγορα 
από τις τιμές καταναλωτή και με το πρόσθετο δεδομένο ότι η κυβέρνηση 
θα επιχειρήσει να συγκρατήσει το έλλειμμα της αυξάνοντας τις τιμές των 
κρατικών υπηρεσιών και της ενέργειας." 

* "Η πτώση του δολλαρίου και η δύναμη των ευρωπαϊκών νομισμάτων -άν συ-
νεχιστεί-θα έχουν θετική επίδραση στο κόστος των ελληνικών εισαγωγών 
έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πιό ευνοϊκό κλίμα γιά αντιπληθωριστική 
πολιτική το 1986." 

* "Προβλέπουμε λοιπόν(EIU) ότι οι τιμές καταναλωτή σε μέσα επίπεδα θα 
αυξηθούν κατά 18% το 1985 και κατά 15% το 1986. 

Η πτώση του πληθωρισμού θα μπορέσει να γίνει πιό εντυπωσιακή άν η κυ
βέρνηση εφαρμόσει περιοριστική εισοδηματική πολιτική. " 

Το εξωτερικό χρέος πρέπει να αντιμετωπισθεί 

* "Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα δέχεται συνεχώς 
μεγαλύτερη πίεση από το ΔΝΤ και τις τράπεζες από τις οποίες δανείζεται 
γιά να πάρει δρακόντεια μέτρα γιά να μειώσει το τρέχον εξωτερικό της 
έλλειμμα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας 
έχει 'κολήσει' στα 2 δις δολλάρια από το 1980 με αποτέλεσμα σταθε
ρή αύξηση της χρέωσης της Ελλάδας χρόνο με χρόνο. Στο τέλος του 1984 
υπήρχαν εκτιμήσεις γιά ένα σύνολο εξωτερικού χρέους 14-18 δις δολλα-
ρίων από τα οποία τα 9 ήταν δημόσιο χρέος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
00ΣΑ το ελληνικό εξωτερικό χρέος ήταν το 1984 18,670 εκ. δολλάρια από 
τα οποία τα 15,554 μακροπρόθεσμα και τα 3,116 βραχυπρόθεσμα." 
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Η αύξηση των εξαγωγών δεν φτάνει 

* " Το ενθαρρυντικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή εί
ναι οι καλές επιδόσεις στις εξαγωγές. Το 1984 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κα
τά 12% σε όγκο καλύπτοντας 'τη μερίδα του λέοντος', της αύξησης κατά 
8% αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, η αξία των εξαγωγών που είναι της τά
ξης των 4,5 δις δολλαρίων είναι σχεδόν η μισή της αξίας των εισαγωγών. 
Οι άλλες πηγές συναλλάγματος της Ελλάδας-Μαυτιλία .Μεταναστευτικό συ
νάλλαγμα,Κατασκευές και Τουρισμός- δεν τα πάνε καλά.Μόνο ο Τουρισμός 
δείχνει σημεία ανάκαμψης. Οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να αυξάνονται αλλά 
η αύξηση του 1985 θα είναι μικρότερη από το 1984 και το 1986 μικρότε
ρη από το 1985, αφού το παγκόσμιο εμπόριο θα αυξηθεί κατά 5% το 1985 
(από 9% το 1984) και κατά 3-4% το 1986." 

* "Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα παραμείνει λοιπόν σε απαράδεκτα 
υψηλό επίπεδο μέχρις ότου οι εισαγωγές μειωθούν με την συμπίεση της" 
καταναλωτικής ζήτησης." 

Αντιπληθωριστική πολιτική λοιπόν και στασιμότητα, τα χαρακτηρι
στικά του 1986. 

* " 0 κ. Παπανδρέου θα πρέπει ως εκ τούτου να αποδεχθεί μιά πολιτική οι
κονομικής και νομισματικής συγκράτησης , που θα αυξήσει την ανεργία 
από 8% σε 16% περίπου αν και μιά σκληρή εισοδηματική πολιτική μπορεί 
να αποτρέψει μιά τέτοια εξέλιξη. Η Ελλάδα θα πρέπει να δεχθεί την προ
οπτική μιας χρονιάς με μηδενική ανάπτυξη. Το 1986 θα είναι χρόνος στα
σιμότητας με αύξηση όμως των εξαγωγών παρά την ασθενή διεθνή ζήτηση, 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μιά αισθητή μείωση του ελλείμματος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο επίπεδο του 1-1,5 δις δολλαρίων και 
να μειωθούν οι ανάγκες δανεισμού του δημοσίου. Παραμένει όμως αμφίβολο 
άν η βελτίωση αυτή θα είναι αρκετή ως βάση γιά την επανάληψη της οικο
νομικής ανάκαμψης το 1987." 

* " Πολλά θα εξαρτηθούν από την ικανότητα της κυβέρνησης να αποκατα
στήσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων. " 

Οικονομικά αποτελέσματα και προβλέψεις 

(% μεταβολές σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο) 
1982

 m 

Απόλυτο
κ
 '' 

μέγεθος 

Δις δρχ(4) 1984
( 2 )
 1985

( 2 )
 1986 

Ιδιωτική κατανάλωση 1.669,0 1,0 1,5 -0,5 
Δημόσια κατανάλωση 646,5 2,5 3,0 2,0 
Πάγιες επενδύσεις 488,3 -4,7 - -

Τελική εσωτερική ζήτηση 2.621,3 0,2 1,2 

Αποθέματα 98,2 1,0(3) : 

Σύνολο εσωτερικής ζήτησης 2.720,1 1,2 1,2 
Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών 461,8 8,0 7,0 5,0 
Εισαγωγές " " 713,5 4,0 3,0 1,0 

ΑΕΠ 2.562,5 1,8 1,6 0,3 
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Βιομηχανική παραγωγή - - 0,6 1,6 1,4 

Τιμές καταναλωτή {% μεταβολή) - 18,5 18,0 15,0 

Τρέχον ισοζύγιο (σε εκ.USD) - - 2,150 - 2,000 - 1,200 

(1) Στοιχεία του 00ΣΑ 

(2) ΕΠΙ εκτιμήσεις (1984) και προβλέψεις (1985) 

(3) Μεταβολή επί τοις εκατό των αποθεμάτων επί του ΑΕΠ της προηγού

μενης περιόδου. 

(4) Τρέχουσες τιμές. 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.... 

* Το υπουργείο Εμπορίου, μετά από οδηγίες του υπουργείου Εθνικής Οικονο

μίας, και σχετικό αίτημα των ενδιαφερόμενων βιομηχανικών οργανώσεων, 

άρχισε να μελετά-τρόπους εισαγωγικών περιορισμών γιά ορισμένα είδη μέ

σα στο 1986. 

* Πρώτος στόχος του υπουργείου είναι η εξασφάλιση από την Ε0Κ της συνέ

χισης των εισαγωγικών περιορισμών στα είδη που υπήχθησαν στους περιο

ρισμούς του άρθρου 130 της Πράξης Προσχώρησης και οι οποίοι λήγουν 

στις 31.12.1985. 

* Το υπουργείο, πριν προχωρήσει στις δικές του εκτιμήσεις και αποφάσεις, 
ζήτησε τις θέσεις των κλαδικών οργανώσεων πάνω στο ενδεχόμενο της συ
νέχισης των περιορισμών. 

* Ολες οι οργανώσεις (εμπορικές και εισαγωγικές) αντιτάχθηκαν στους πε
ριορισμούς και σύμφωνα με την επιχειρηματολογία τους: "Οι εισαγωγικοί 
περιορισμοί στα είδη του άρθρου 130 της Πράξης Προσχώρησης,ιδιαίτερα 
τον τελευταίο χρόνο>ήταν αρνητικοί>όχι μόνο γιά το εμπορικό μας ισοζύ
γιο αλλά και γιά τη βιομηχανία, τα εγχώρια προϊόντα,τις τιμές και τον 
καταναλωτή". 

* "Οι εισαγωγές ήταν κατά πολύ αυξημένες από την Ε0Κ -υποστηρίζουν οι 

εισαγωγείς- και δημιούργησαν πιεστικά αποθέματα στις εμπορικές επιχει

ρήσεις, που δέσμευσαν αρκετά κεφάλαια κινήσεως. Οι περιορισμοί, δηλα

δή δημιούργησαν τέτοια "ψυχολογία" στην αγορά ώστε οι επιχειρηματίες-

δικαιούχοι εισαγωγικών δικαιωμάτων, να εξαντλούν και την πιό μικρή ει

σαγωγή τους, στοκάροντας εμπορεύματα, από φόβο μήπως οι περιορισμοί 

συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο." 

* "Η Βιομηχανία του κλάδου στα τρία χρόνια που ισχύουν οι περιορισμοί 

δεν μπόρεσε να κερδίσει έδαφος στην ελληνική αγορά. Εμεινε χωρίς αξιό

λογες τεχνολογικές επενδύσεις και επιβάρυνε την ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων της. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ελληνικής βιομηχανίας 

ειδών υγιεινής που κυκλοφόρησε πρόσφατα προϊόντα της σε πολύ μεγαλύ

τερες τιμές των ιταλικών που δεν συγκρίνονται ποιοτικά, σε χρώματα, 

σχέδια και διαστάσεις." 

* "Οι εισαγωγικοί περιορισμοί δεν εξυπηρέτησαν ακόμα και τον καταναλωτή 

αφού έχει αναπτυχθεί μεγάλο παρεμπόριο και εισαγωγικά δικαιώματα πω

λούνται ακόμα και με δημόσιες αναγγελίες από δικαιούχους που δεν τα 

ενεργοποιούν οι ίδιοι. Ετσι τα "καπέλα",που δίνονται γιά την αγορά 

τους,επιβαρύνουν τις τελικές τιμές και τον καταναλωτή." 

* Οι οργανώσεις ζήτησαν απελευθέρωση των εισαγωγών και υποστηρίζουν όχι 

ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων θα συντελέσει στην αποτροπή των εισα

γωγών και τη στροφή του εμπορίου στα εγχώρια προϊόντα. 
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... ΚΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΩΝ ΘΕΛΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

* Συγκεκριμένα μέτρα για την παραπέρα ανάπτυξη του κλάδου της πλεκτικής 

θα υποβάλει στην κυβέρνηση ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνιών και Βιο

μηχανιών Πλεκτικής. Αποφάσεις γιά τα μέτρα αυτά πάρθηκαν στην τελευ

ταία γενική συνέλευση του κλάδου. 

* Μεταξύ των θεμάτων που θα προτείνει στην κυβέρνηση ο κλάδος περιλαμβά
νεται η δυνατότητα εισαγωγικών περιορισμών στα είδη του που τελευταία 
έχουν αυξηθεί υπέρμετρα. Οι εισαγωγές προϊόντων πλεκτικής, τονίζεται, 
άν και μειώθηκαν αισθητά τον τελευταίο χρόνο, εν τούτοις εξακολουθούν 
να απασχολούν τον κλάδο και να προβληματίζουν τις επιχειρήσεις. 

* Το 1984 οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11,6% σε κιλά και αυξήθηκαν όμως 

κατά 22,4% σε δραχμές. Το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων που εισάγε

ται προέρχεται από χώρες ΕΟΚ γ ι'αυτό είναι και δύσκολο να επιτευχθεί 

ένας εισαγωγικός περιορισμός. 

0 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΠΛΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

* Αρχίζει να παίρνει ιδιαίτερη έμφαση η προσπάθεια των υπηρεσιών του 
υπουργείου Εμπορίου γιά τη συγκράτηση των τιμών μέσα από την ανάπτυξη 
ενός υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων εγχώριας 
παραγωγής και εισαγωγής προί'όντων. 

* Ηδη οι υπηρεσίες του υπουργείου, με βάση συγκεκριμένες οδηγίες και κα
τευθύνσεις της πολιτικής του ηγεσίας, μελετούν την συμπεριφορά της 
αγοράς σε διάφορους τομείς προκειμένου να εντοπίσουν καταστάσεις αθέ
μιτου ανταγωνισμού ή ανάπτυξης παρεμπορίου.Προς την κατεύθυνση αυτή 
έχουν ζητήσει και την συνδρομή των κλαδικών οργανώσεων, πολλές από 
τις οποίες έχουν υποβάλει ενημερωτικά σημειώματα, ή έχουν προφορικά 
αναπτύξει τις θέσεις τους στο γενικό γραμματέα του υπουργείου κ. Μιχ. 
Σάλλα. 

* "Με μιά πιό συντονισμένη εποπτεία της αγοράς -όπως υποστηρίζεται από 
τον εμπορικό κόσμο- και την επέκταση του δειγματοληπτικού ελέγχου πά
νω στη διαμόρφωση των τιμών, μετά και από τις βελτιώσεις των γνωστών 
αγορανομικών διατάξεων (26/84,37/84 και 38/84), θα επέλθουν πλούσια 
θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια γιά συγκράτηση των τιμών και περι
φρούρηση του συμφέροντος των καταναλωτών. 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

* Προχωρεί η πρωτοβουλία των κεντρικών Εμπορικών Συλλόγων γιά τη δημι
ουργία Ομοσπονδίας επίσημης και σε πανελλαδική κλίμακα εκπροσώπισης 
του εσωτερικού εμπορίου. 

* Ηδη τελείωσε σχέδιο καταστατικού γιά τη δημιουργία της Ομοσπονδίας και 
πιστεύεται ότι μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο θα εγκριθεί από τους επι
μέρους Συλλόγους. Η Ομοσπονδία θα αντικαταστήσει το Συντονιστικό Συμ
βούλιο των Εμπορικών Συλλόγων που σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα 
στην εκπροσώπιση του κλάδου στα αντίστοιχα κοινοτικά όργανα. 

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 

* Ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον υπουργό Εμπορίου κ. Ν.Ακριτίδη είχε η 
διοίκηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδος, στα πλαί 
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σια του "καλόπιστου διαλόγου" και της τεκμηριωμένης κ ρ ι τ ι κ ή ς ή της 
υπο3ολής~αΤτημάτων. 

* 0 πρόεδρος του ΣΕΣΜΕ κ. Κ. Βερόπουλος ανέπτυξε στον υπουργό τ ι ς θέσεις 
των μεγάλων καταστημάτων"τροφίμων και υπογράμμισε το ενδιαφέρον τους 
να συμβάλλουν θετικά στη συγκράτηση των τιμών και τη διατήρηση του τ ι 
μάριθμου σε χαμηλά επίπεδα, ανάλονα με τους στόχους της κυβέρνησης γιά 
το 1985. 

* Ακόμα ο ι εκπρόσωποι των Σούπερ-Μάρκετ αναφέρθηκαν στην έλλειψη συγχρό
νου νομοθετικού πλαισίου στην αγορά, στ ις επιπτώσεις του υπερεπαγγελ-
ματισμού και υπερεμπορισμού που γ ί ν ε τ α ι α ι τ ί α πληθωρισμού και την 
ανάγκη εγκαινιασμού μιας νέας τακτικής επαφής των μεγάλων καταστημάτων 
τροφίμων με το υπουργείο Εμπορίου. Πάνω στο θέμα αυτό, συμφωνήθηκε 
όπως ο ΣΕΣΜΕ ενημερώνεται έγκαιρα γιά τ ι ς ε ν δ ε ι κ τ ι κ έ ς χονδρικές τ ι μ έ ς 
στα οπωροκηπευτικά και ανάλογα να προσαρμόζει τ ι ς λ ι α ν ι κ έ ς τ ι μ έ ς δ ι ά 
θεσης των ειδών αυτών από τα μέλη του έ τ σ ι ώστε να μην υπάρχουν μεγά
λες αποκλίσεις με τ ι ς τρέχουσες τ ι μ έ ς της κεντρικής λαχαναγοράς. 

* Η διοίκηση του ΣΕΣΜΕ ζήτησε με την ευκαιρία την συμπαράσταση της πολι
τ ικής ηγεσίας του υπουργείου πάνω στην καθιέρωση ενός ωραρίου που θα 
εξυπηρετεί καλύτερα τον καταναλωτή και θα δημιουργεί συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισμού ι δ ι α ί τ ε ρ α στα τρόφιμα. 

ΕΛΛΗΝΟ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ "ΠΟΛΕΜΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

* Η εμπορική ε τ α ι ρ ί α HELLENIC GRAIN CÖMPAWy προσέφυγε στο ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο κατά την απόφαση της Επιτροπής που επέτρεψε την διάθεση 
στο εξαγωγικό εμπόριο 40.000 τόννων σκληρού σίτου από τα αποθέματα 
των ελληνικών παρεμβατικών οργανισμών. Η ε τ α ι ρ ί α υποστηρίζει ό τ ι η 
απόφαση της Επιτροπής αποτελεί κατάχρηση της εξουσίας γ ι α τ ί η δ ιάθε
ση αποθεμάτων-όπως υποστήριζει-επιτρέπεται όταν υπάρχει έλλειψη στην 
εσωτερική αγορά και όχι γ ι ά να ανακουφιστούν ο ι παρεμβατικοί οργα
νισμοί από τα αποθέματα τους. 

* Παράλληλα, η Επιτροπή πραγματοποιεί έρευνα κατά της ΚΥΔΕΠ γ ιά να 
διαπιστώσει άν τηρήθηκαν τα ποιοτικά κριτήρια της παρέμβασης. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 1985 

* Το πρώτο εξάμηνο του 1985 ο πληθωρισμός σε μέσα επίπεδα αυξήθηκε κατά 
17,8% ενώ την προηγούμενη περίοδο (Ιανουάριος-Ιούλιος 1984) ε ί χ ε αυξη
θ ε ί κατά 18,6%. Η εξέλ ιξη των τιμών καταναλωτή δεν αφήνει πολλά περι
θώρια αισιοδοξίας γιά την επίτευξη του στόχου γ ιά μείωση του πληθωρισ
μού στο 16%. Ολες ο ι ε ν δ ε ί ξ ε ι ς πείθουν ό τ ι θα χρειαστεί μιά αναθεώρη
ση του στόχου σε επίπεδα μεταξύ του 17-17,8%. 

* * * 

*** 0α καταργηθεί η απαγόρευση στη στάθμευση οχημάτων στην οδό Γ'Σεπτεμ
βρίου από τη Μάρνη μέχρι την Κεφαλληνίας και θα αφαιρεθούν οι σχετικές 
πινακίδες απαγόρευση,ς. 

Αυτό γνώρισε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εμπορικών Επιχειρήσεων Ειδών Υγι
εινής το υπουργείο Δημ.Ερνων προσθέτοντας ότι η απαγόρευση στάθμευσης 
θα ισχύει γιά απόσταση 30 μέτρων προ και μετά από τους σηματοδότες, 
όπως προβλέπει και ο ΚΟΚ. 
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ: ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ QA ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 

* Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε ήδη την υποστήριξη του-όπως απαι

τεί η Συνθήκη της Ρώμης-στην πρόταση Σπινέλι γιά τη σύγκλιση διακυ

βερνητικής διάσκεψης γιά την αναθεώρηση της Συνθήκης της ΕΟΚ.Βέβαια, 

η απουσία από τη συζήτηση και την ψηφοφορία του ενός τρίτου των 

ευρωβουλευτών πρέπει να έπεισε και τους πιό φανατικούς υποστηρικτές 

του Ευρωκοινοβουλίου ότι η αύξηση των αρμοδιοτήτων του δεν πολυεν-

διαφέρει το σύνολο των Ευρωβουλευτών. 

* Οι υπουργοί Εξωτερικών των Δέκα που θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες 

22 και 23 Ιουλίου θα πρέπει να καθορίσουν την εντολή αναθεώρησης 

που θα δοθεί στη διακυβερνητική διάσκεψη. 

* Βέβαια, γιά να μην δίνεται δραματική διάσταση στο γεγονός,πρέπει να 

σημειώσουμε ότι η Συνθήκη της Ρώμης έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές. 

Να θυμήσουμε τη Συνθήκη της 8ης Απριλίου 1965 γιά την ίδρυση ενιαίου 

Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις 

τροποποιήσεις της 22ας Απριλίου 1970 στο Λουξεμβούργο και της 2ας 

Ιουλίου 1975 στις Βρυξέλλες. Η πρόταση της Επιτροπής της ΕΟΚ αφορού

σε μιά ανάλογη περιορισμένη αναθεώρηση τριών άρθρων. (57 παράγραφος 

2 που αφορά την ελευθερία εγκατάστασης γιά τα ελεύθερα επαγγέλματα, 

το άρθρο 99 που αφορά την προσέγγιση των έμεσων φορολογιών και το 

άρθρο 100 που αφορά την εναρμόνιση των νομοθεσιών.) Τα άρθρα αυτά 

προβλέπουν ότι το Συμβούλιο αποφασίζει"ομοφώνως". Η πρόταση της Επι

τροπής ήταν να αντικατασταθεί η ομοφωνία με την ενισχυμένη πλειοψη

φία. (Ειδική πλειοψηφία) 

* Η πρόταση δεν καταργεί γενικά την ομοφωνία που προβλέπεται σε άλλα 

άρθρα ( π.χ. 201 κ.λ.π.). 

* Ωστόσο, η άποψη των "χριστιανοδημοκρατών"(Ιταλία-Γερμανία) αφορούσε 

τη γενική κατάργηση όλων των προβλέψεων γιά ομοφωνία. 

* Οπως φαίνεται, η διακυβερνητική διάσκεψη θα συγκλιθεί μόνο που η εντο

λή της δεν θα είναι περιορισμένη αλλά θα περιλαμβάνει αρκετά άρθρα 

αφού αρκετές χώρες είναι αποφασισμένες να επιδιώξουν ,αφού θα γίνει 

η αναθεώρηση,να αναθεωρηθούν και τα σημεία που οι χώρες αυτές επιθυ

μούν. 

* Προτάσεις γιά αναθεώρηση άρθρων θα υποβάλει και η Ελλάδα σύμφωνα με 

τις δικές της στρατηγικές αντιλήψεις και επιδιώξεις. 

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ! ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

* "Η δημοσιονομική πειθαρχία" άρχισε να εφαρμόζεται στην Κοινότητα την 
περασμένη εβδομάδα. Οι υπεύθυνοι υπουργοί γιά την οικονομία-το ΕΚΟΦΙΝ-
συναντήθηκαν στις 8 Ιουλίου στις Βρυξέλλες και έθεσαν τις γενικές 
γραμμές στις οποίες πρέπει να κινηθεί ο κυβερνητικός προϋπολογισμός 
του 1986. 

* Κατά των ρυθμίσεων ψήφισε η Ιρλανδία και επιφυλάξεις διατύπωσε η 
Ελλάδα. 

* Η "πρεμιέρα" της δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν είχε πάντως οξύ χαρα

κτήρα και υιοθετήθηκαν οι βασικές προτάσεις της Επιτροπής. 

* Το Συμβούλιο ενέκρινε σύνολο δαπανών γιά το Ταμείο Γεωργικών Εγγυή
σεων , 20.619,4 εκ. ΕΝΜ. Γιά τις μή υποχρεωτικές δαπάνες ενέκρινε 
ανάληψη υποχρεώσεων 8.882 εκ. ΕΝΜ και πληρωμών 6.536,7 εκ. ΕΝΜ.Γιά 
τις άλλες υποχρεωτικές δαπάνες ενέκρινε υποχρεώσεις 2.558,4 εκ.ΕΝΜ 
Και πληρωμές 2.535,7 εκ. ΕΝΜ. 
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* Το Συμβούλιο υιοθέτησε διακήρυξη που τονίζει ότι η δημοσιονομική πει
θαρχία δεν είναι μέσο περιορισμού των κοινοτικών δαπανών αλλά καλύτε
ρης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα και 
η Ιρλανδία, με δήλωση τους στα πρακτικά, τονίζουν ότι το πλαίσιο δα
πανών γιά την αγροτική πολιτική δεν πρέπει να θεωρείται πάγιο. 

* Οι χώρες που κατέθεσαν τη δήλωση έχουν τη δυνατότητα να "μπλοκάρουν" 
αποφάσεις γιατί διαθέτουν 21 ψήφους στο Συμβούλιο ενώ οι άλλες έξι 
χώρες 42 και γιά να ληφθούν αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία χρειάζον
ται 45. Οι γεωργικές δαπάνες σε σχέση με το 85 αυξήθηκαν κατά 3,32%. 

01 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

* Η συμφωνία του Λουξεμβούργου του 1975 με την οποία άνοιγε ο δρόμος 
γιά τη δημιουργία των ευρωπαϊκών προδιαγραφών (ευρωπαϊκή πατέντα) δεν 
έχει επικυρωθεί ακόμα από τη Δανία και την Ιρλανδία, ενώ η Ελλάδα που 
δεν μετείχε στις συνομιλίες τότε, επιθυμεί να γίνει νέα διαπραγμάτευση. 

* Η νομική υπηρεσία -της Κοινότητας γνωμάτευσε ότι η ερμηνεία του γράμμα
τος της Πράξης Προσχώρησης της Ελλάδας δημιουργεί αμφιβολίες γιά την 
νομική υποχρέωση της Ελλάδας να δεχθεί τη συμφωνία. Πολιτικά όμως είναι 
υποχρεωμένη. Το ίδιο ισχύει γιά την Ισπανία και την Πορτογαλία. 

* Η Δ.Γερμανία πρότεινε να τροποποιηθεί η συμφωνία έτσι ώστε να εφαρμο
στεί από τους επτά που τη δέχονται. Η Γαλλία και Ιταλία όμως τόνισαν 
ότι προϋπόθεση δημιουργίας των ευρωπαϊκών προδιαγραφών είναι να ισχύ
σουν σε όλες τις χώρες της ΕΟΚ. Επομένως το πιό πιθανό είναι να υπάρ
ξει μιά νέα διαπραγμάτευση. 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 

* Η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο να συνεχιστούν οι κρατικές και 
κοινοτικές ενισχύσεις προς την Κοινοτική χαλυβουργία και το 1986 αλλά 
με στόχο να διευκολυνθούν οι χαλυβουργίες να κλείσουν τα μή αποδοτικά 
εργοστάσια τους. 

* Η Επιτροπή προσανατολίζεται την προοδευτική απελευθέρωση της αγοράς 
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια με την άρση των ποσοστόσεων παραγωγής και 
την εγκατάληψη του ελέγχου τιμών. / 

* Οι ενισχύσεις προς τη χαλυβουργία που θα εγκρίνει η Επιτροπή θα αφορούν 
κυρίως στην έρευνα , την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος 
ενώ θα περιοριστούν αυτές που αφορούν το λειτουργικό κόστος των επιχει
ρήσεων και τις επενδύσεις. 

* * * 

** Προγράμματα κρατικής ενίσχυσης του ναυπηγικού τομέα ενέκρινε η Επιτρο
πή, εφαρμόζοντας οδηγία του Συμβουλίου που της δίνει τη δυνατότητα να 
επιτρέψει σε Κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη ναυπηγική βιομηχανία, προκει
μένου να αντιμετωπισθεί η σοβαρή κρίση που πλήττει αυτόν τον τομέα. 

** Τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου ο νέος κανονισμός γιά τ ι ς συμφω
νίες διανομής των αυτοκινήτων που είχε υιοθετήσει στις 12 Δεκεμβρίου 
η Επιτροπή. Στο εξής, κάθε Ευρωπαίος θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει 
το αυτοκίνητο του, να το επισκευάζει, ή να το συντηρεί απολαμβάνοντας 
την πλήρη εγγύηση του κατασκευαστή σ'όλη των επικράτεια της Κοινότητας 
και μάλιστα εκεί που κρίνει ότ ι η προσφορά (από άποψη κόστους και ποι
ότητας) ε ίναι η καλύτερη. 
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ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

** Τιμές αναγωγής γιά αχλάδια και μήλα: Με κανονισμούς της Επιτροπής της 
ΕΐίίΓκαϋορίζόνταιΓγί-ά cTfv περίοδο -ε μ nop ία ς 1985/86, ο ι τ ι μ έ ς αναγωγής 
που εφαρμόζονται γ ιά εισαγωγές της Κοινότητας από τ ρ ί τ ε ς χώρες, γ ιά 
τα αχλάδια και τα μήλα της ποιοτικής κατηγορίας Ι , όλων των μεγεθών, 
που προσφέρονται συσκευασμένα. 

* Οι τ ι μ έ ς αναγωγής που καθορίζονται έχουν ως εξής: α) γ ιά τα αχλάδια 
(σε ECU τα 100 κιλά καθαρού βάρους): Ιούλιος 44,86, Αύγουστος 3 8 , 1 1 , 
Σεπτέμβριος 37,83, Οκτώβριος 40,85, Νοέμβριος 43,78, Δεκέμβριος 46,95 
και Ιανουάριος μέχρι και Απρίλιος 48,90 και β) γ ιά τα μήλα (σε ECU τα 
100 κιλά καθαρού βάρους).: Ιούλιος 46,25, Αύγουστος 39,20, Σεπτέμβριος 
42,19, Οκτώβριος 4 2 , 4 1 , Νοέμβριος 43,20, Δεκέμβριος 44,19, Ιανουάριος 
47,08, Φεβρουάριος 48,83, Μάρτιος 51,05, Απρίλιος 52,28, Μάιος 56,05 
και Ιούνιος 56,82. 

** Τιμές προσφοράς γ ιά ελληνικά αχλάδια και μήλα: Με κανονιστικές πράξεις 
της Επιτροπής της E0K καθορίζονται γ ιά την περίοδο 1985 ο ι κο ινοτ ικές 
προσφορές που εφαρμόζονται έναντι της Ελλάδας, γ ιά τα αχλάδια και τα 
μήλα της ποιοτικής κατηγορίας Ι , όλων των μεγεθών και τα οποία προσφέ
ρονται στην εισαγωγή στην ΕΟΚ των εννέα συσκευασμένα. 

* Η κοινοτική τ ιμή προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύφος της τ ιμής 
αναγωγής που εφαρμόζεται έναντ ι των τρίτων χωρών, μειωμένη κατά 15%, 
κατά την πέμπτη προσέγγιση ελληνικών και κοινοτικών τιμών. 

* Οι κοινοτ ικές τ ι μ έ ς προσφοράς που καθορίζονται ε ί ν α ι ο ι ακόλουθες: α) 
γ ιά τα αχλάδια (σε ECU τα 100 κιλά καθαρού βάρους): Ιούλιος 34,95, 
Αύγουστος 32,39, Σεπτέμβριος 32,16, Οκτώβριος 34,72, Νοέμβριος 37,21 
και Δεκέμβριος 39,91 και β) γ ιά τα μήλα (σε ECU τα 100 κιλά καθαρού 
βάρους): Ιούλιος 39,32, Αύγουστος 37,32, Σεπτέμβριος 35,87, Οκτώβριος 
36,05, Νοέμβριος 36,72 και Δεκέμβριος 37,57. 

** Εισφορές κατά την εισαγωγή ελαιολάδου στην Ε0Κ:Με νεότερο κανονισμό 
της Επιτροπής της ΕΟΚ καθορίζονται ο ι νέες εισφορές που εισπράττονται 
στην εισαγωγή στην ΕΟΚ ελαιολάδου καταγωγής τρίτων χωρών. 

* Οι εισφορές στην εισαγωγή στον τομέα του ελαιόλαδου καθορίζονται ως 
εξής: (σε ECU τα 100 κ ι λ ά ) : δασμ.κλάση 15.07ΑΙα 65,0, δασμ.κλάση 
15.07ΑΙβ 73,0, δασμ.κλάση 15.07ΑΙγ 60,0, δασμ.κ?άση 15.07ΑΠα 80,0 
και δασμ.κλάση 15.07ΑΙΙβ 95,0. ( 

* Οι εισφορές στην εισαγωγή άλλων προϊόντων στον τομέα του ελαιολάδου 
καθορίζονται ως εξής (σε ECU τα 100 κ ι λ ά ) : δασμ.κλάση 07.01ΝΠ 16,06, 
δασμ.κλάση 07.03ΑΠ 16,06, δασμ.κλάση 15.17ΒΙα 36,5, δασμ.κλάση 
15.17ΒΙβ 58,4 και δασμ.κλάση 23.04ΑΙΙ 4 ,8. 

** Μειώσεις εισφορών γ ιά ρύζι από την Αίγυπτο: Με κανονισμό της Επιτροπής 
της ΕΟΚ η εισφορά που εφαρμόζεται στο εισαγόμενο από τ ρ ί τ ε ς χώρες ρύ
ζ ι , μειώνεται κατά ένα ποσό όταν το npoUóv ε ί ν α ι καταγωγής της Αιγύ
πτου. 

* Τα ποσά κατά τα οποία μειώνεται η σχετική εισφορά έχουν ως εξής: (σε 
ECU τον τόννο): ρύζι με φλοιό σε κόκκους στρογγυλούς 64,63, ρύζι με 
φλοιό σε κόκκους μακρούς 63,65, ρύζι αποφλοιωμένο σε κόκκους στρογγυ
λούς 80,79, ρύζι αποφλοιωμένο σε κόκκους μακρούς 79,56, ρύζ ι ημιλελευ-
κασμένο σε κόκκους στρογγυλούς 8 7 , 1 1 , ρύζ ι ημιλελευασμένο σε κόκκους 
μακρούς 135,27, ρύζι λελευκασμένο σε κόκκους στρογγυλούς 92,77, ρύζ ι 
λελευκασμένο σε κόκκους μακρούς 145,01 και θραύσματα ρύζων 17,83. 
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ΣΕ ΚΑΜΨΗ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

* Περίοδος ισχνών αγελάδων γ ια το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Αυτό προ
κύπτει από την ετήσια έκθεση που δημοσιεύει το ειδικευμένο βρετανικό 
περιοδικό "THE BANKER".Η έκθεση αυτή υποστηρίζει ό τ ι η αποδοτικότητα 
και η οικονομική ισχύς των 500 μεγαλύτερων τραπεζών του κόσμου γ ιά το 
1984, βρίσκεται σε κάμψη γ ιά δεύτερη συνεχή χρονιά. 

* Το περιοδικό υποστηρίζει επίσης ό τ ι τα κέρδη και η κεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών αυτών έπεσε πιά σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά της δεκαετίας 
του 60. Είναι δηλαδή τελείως δυσανάλογα με τους κινδύνους που αντ ιμε
τωπίζει στ ις μέρες μας το τραπεζικό σύστημα. 

* Το 1984, ο μέσος όρος της αναλογίας ακαθάριστα κέρδη/επιχειρηματικό 
ενεργητικό ήταν μόλις 0,63%. Παράλληλα, ο συντελεστής ιδίων κεφαλαίων/ 
ενεργητικό έπεσε στο 3,83%. Παρουσιάζονται, βεβαίως, ορισμένες δρα
στηριότητες από χώρα σε χώρα: 

* Οι 114 αμερικανικές τράπεζες που συμπεριλαμβάνονται στ ις 500 μεγαλύ
τερες του κόσμου, βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. Τα ακαθάριστα κέρ
δη τους ήταν 0,79% του ενεργητικού και ο συντελεστής ιδίων κεφαλαίων 
προς ενεργητικό ήταν'5,45%. 

* Αντ ίθετα, ο ι 20 γαλλικές τράπεζες της κατηγορίας αυτής, έχουν λ ι ν ό τ ε -
ρο καλές επιδόσεις. Τα κέρδη ήταν 0,43% του ενεργητικού και ο συντε
λεστής ιδίων κεφαλαίων/ενεργητικό μόλις 2,34%. 

* Οι ελβετοί βρίσκονται στα επίπεδα των Αμερικανών. Οι 11 ελβετικές τρά
πεζες που βρίσκονται μέσα σ τ ι ς 500 μεγαλύτερες παρουσιάζουν μιά σχέση 
κεφάλα ίων/ενεργητικού της τάξης του 5,34% και έναν συντελεστή ακαθά
ριστα κέρδη/ενεργητικό ύφους 0,74%. Οι αμερικανικές τράπεζες όμως 
φαίνεται ό τ ι παρουσιάζουν και μιά άλλη σειρά προτερημάτων σε σχέση με 
τ ι ς ομολογίες τους της Ευρώπης. Η Monde συγκρίνει το αμερικανικό με 
το γαλλικό τραπεζικό σύστημα και καταλήγει σε τρ ία συμπεράσματα που 
αποτελούν ισάριθμους "παράγοντες υπεροχής" των Αμερικανών ή τουλά
χιστον των μεγαλύτερων Τραπεζών τους. 

* Τα κέρδη των αμερικανικών τραπεζών από τα δάνεια που δίνουν ε ί ν α ι δύο 
φορές υψηλότερα από τα αντίστοιχα γαλλικά. 

* Οι γαλλικές τράπεζες νομισματοποιούν σαράντα φορές περίπου το κεφά
λαιο τους ενώ ο ι αμερικανικές μόνο ε ί κ ο σ ι . 

* Οι αμερικανικές τράπεζες έχουν σχετικά πολύ λιγότερο προσωπικό, απο
τέλεσμα της ευρείας αυτοματοποίησης των υπηρεσιών τους και της εκτε
ταμένης χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Γιά παράδειγμα, τα ακαθάριστα 
κέρδη των αμερικανικών τραπεζών κατά κεφαλή απασχολουμένων ε ί ν α ι 
12.700 δολλάρια ενώ στη Γαλλία ε ί ν α ι μόλις 7.000 δολλάρια. 

• * * 

*** Η Ιρλανδική εταιρ ία PURCELL EXPR0TS [mXeA^ond) που ε ι δ ι κ ε ύ ε τ α ι στ ις 
εξαγωγές ζώων και προϊόντων κρέατος, προγραμματίζει την αγορά μιας 
μονάδας επεξεργασίας κρέατος που βρίσκεται στο VouUlzy κοντά στη 
Γλασκώβη και η οποία ανήκει στην SG MEATS OF SALTCOATS. Το ποσόν που 
συζητείται ε ί ν α ι ένα εκατομμύριο στερλίνες. Η μονάδα μπορεί να επε
ξεργάζεται 1.500-2.000 κεφαλές βοοειδών την εβδομάδα. 


