
^w^^^^^BBM^^eBMmMÊlwÊM^m^BÊm ^ISi^HSBBBBinBBBBBn^IHHHHHIHHlHHHii^BBra^li^K^Hi^^^')' 

ΕΠΤΑ 
ήμερες 

οικονομία 
ΑΘΗΝΑ 24-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ 106 

Το ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ είναι το Εκδότης: Δημήτρης Τσακάλης 
πρώτο και το εγκυρότερο ελληνικό newsletter Διευθυντής: Θοδωρής Α. Καλούδης 
εμπιστευτικών οικονομικών πληροφοριών. Σύμβουλος Έκδοσης: Γιώργος Ι. Χαραλαμπόπουλος 

Κυκλοφορεί κάθε Δευτέρα αποκλειστικά σε Επιμέλεια - Παραγωγή: Infogroup ΕΠΕ 
συνδρομητές (στην Αθήνα διανέμεται με Διεύθυνση: Σέκερη 8, Αθήνα 106 74 
ιδιωτικό ταχυδρομείο). Τηλέφωνο: 36.24.208 Telex 221402 HEB 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ E0K 

ΓΙΑ ΤΑ "ΠΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Η Επιτροπή της E0K είναι πιθανό να αρχίσει το φθινόπωρο διαδικασία προσφυ-
γής-σύμφωνα με το άρθρο 93 της Συνθήκης της Ρώμης-κατά της Ελλάδας και της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εγκαινιάζοντας την επίθε
ση της κατά των "προνομίων" των Ευρωπαϊκών Αερογραμμών. 

Η "Ολυμπιακή" βρέθηκε στο στόχαστρο της Επιτροπής μετά από δύο καταγγε
λίες που αφορούσαν την εξαίρεση της εταιρίας από τα τέλη προσγείωσης και 
υπέρπτησης από τα ελληνικά αεροδρόμια και τις σχέσεις της εταιρίας με το 
κράτος. 

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής που ήρθε στην Αθήνα γιά διαβουλεύσεις, ανα
ζήτησε επίσης στοιχεία γιά το άν επιδοτείται η Ολυμπιακή από το Κράτος , 
πόσα δάνεια παίρνει, με ποιους όρους και από πού,και πώς φορολογείται. 

Η Επιτροπή ενδιαφέρθηκε να μάθει επίσης πώς απέκτησε η Ολυμπιακή τις εγκα
ταστάσεις της στο Ελληνικό. 

Από την ελληνική πλευρά τονίστηκε ότι με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί 
ρυθμίζεται το θέμα της απαλλαγής της 0.Α από τα τέλη προσγείωσης και υπερ-
πτησης. Επίσης τονίστηκε ότι η Ολυμπιακή δεν επιδοτείται , ότι όταν χρει
άζεται, δανείζεται από την αγορά, όπως κάθε επιχείρηση και πως φορολογικά 
αδικείται γιατί φορολογείται με βάση το τζίρο της, οπότε είναι πιθανόν 
να φορολογούνται και οι ζημίες της. 

Παρά τις ρητές ελληνικές εξηγήσεις, υπεύθυνοι ελληνικοί κύκλοι δεν απέκ
λειαν το ενδεχόμενο προσφυγής κατά της Ολυμπιακής επειδή η Επιτροπή επιδι
ώκει να αναμετρηθεί με τις Ευρωπαϊκές Αεροπορικές Εταιρίες γιά να περιο
ρίσει τα προνόμια τους και ίσιος εκτιμηθεί ότι η Ολυμπιακή είναι ένας "εύ
κολος πρώτος στόχος". 

* * * 

Το επόμενο τεύχος του ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ θα κυκλοφορήσει την Τρίτη 2 
Ιουλίου γιά να συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. 

* ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:Από τις ειδήσεις και τις πληροφορίες του τεύ
χους αυτού, επισημαίνουμε:ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ,Σελ.2, ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 

Εβδομαδιαίο ΔΕΗ,Σελ.3, ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ,Σελ.4-5, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ,Σελ.7-9. ΔΙΕΘΝΗ 
Newafetter ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Δ0ΛΛΑΡΙ0Υ, Σελ. 10. 
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 55 ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟ ΜΑΡΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

* Στις 55 δραχμές θα κυμανθεί το γερμανικό μάρκο στο τέλος του χρόνου 
υποστηρίζουν OL ειδικοί τραπεζικοί συνεργάτες του Economy Cuwuincy 
Repo/t^-του έγκυρου δελτίου γιά τις νομισματικές εξελίξεις που εκδί
δει το περιοδικό EivxomonQij. Την εξέλιξη αυτή το δελτίο τη συναρτά 
από τη διεύρυνση του διαφορικού πληθωρισμού Ελλάδας-Δυτικής Γερμα
νίας, την πιστώτερη (έναντι του παρελθόντος) διολίσθηση της δραχμής 
προς αυτή τη διεύρυνση, αλλά και από τις γενικότερες οικονομικές 
εξελίξεις στη χώρα. 

Το ΕΠΤΑ, χωρίς να υιοθετεί απόλυτα τις εκτιμήσεις του ειδικού αυτού 
δελτίου, τις παρουσιάζει ακριβώς ως έχουν γιά την ενημέρωση των 
αναγνωστών του: 

* "Η εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 2 Ιουνίου-γράφει το Euxornonuj CUA-
simcy Repo/Lí-ανανέωσε την εντολή του προς τους σοσιαλιστές να αυξή
σουν τις δημόσιες δαπάνες και να διατηρήσουν την αυτόματη τιμαριθ
μική αναπροσαρμογή. Αλλά οι αυξανόμενες πληρωμές γιά την εξυπηρέτη
ση του χρέους και η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών θα 
αυξήσει το έλλειμμα του ισοζυνίου τρεχουσών συναλλαγών το 1985. 

* Η κατά 7% διολίσθηση της δραχμής έναντι του δυτικογερμανικού μάρκου 
από τα τέλη Δεκεμβρίου ήταν μικρότερη του διαφορικού πληθωρισμού 
μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αύξηση των 
εσόδων από τον τουρισμό. Πάντως, μετά το καλοκαίρι, αναμένεται επι
τάχυνση της διολίσθησης που θα φέρει τη δραχμή στην αναλογία 55/ΡΜ 
στο τέλος του χρόνου. 

Τα οικονομικά σχέδια του Πρωθυπουργού κ. Α.Παπανδρέου γιά την δεύτερη 
περίοδο της κυβέρνησης του θα ανακοινωθούν στο Κοινοβούλιο στις 17 
Ιουνίου. Παρά την πίεση της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου 
Οικονομικών γιά περικοπές δαπανών, η λήψη μέτρων γιά τον περιορισμό 
του ελλείμματος του προϋπολογισμού, (το 1984 οι ανάγκες δανεισμού 
του δημόσιου τομέα ανήλθαν σε 15,5% του ΑΕΠ) δεν φαίνεται πιθανή. Αντί
θετα, αναμένεται ανανέωση του ρόλου του δημόσιου τομέα στην επίτευξη 
της ανάκαμψης και η διατήρηση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμο
γής. 

Οι περικοπές στον προϋπολογισμό του 1985 και η δέσμευση της κυβέρνησης 
στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αποδοχών θα αυξήσει το μέσο όρο 
των πραγματικών εισοδημάτων κατά 3% αυτό το χρόνο, ενώ η ιδιωτική κα
τανάλωση θα αυξηθεί 1% (1,4%), με δημόσιες δαπάνες αυξανόμενες (ανα
μένεται αύξηση κατά 31% έναντι 3|% του 84) ο ΟΟΣΑ αναμένει οικονομική 
άνοδο κατά 2% αυξημένη έναντι 2,2% του 1984. 

0 στενότερος έλεγχος της προσφοράς χρήματος (η εσωτερική πιστωτική 
επέκταση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 23% έναντι 27% του 1984) και 
οι έλεγχοι στις τιμές ενδέχεται να μειώσουν τον πληθωρισμό. Αλλά 
με την Α.T.Α που συνεισφέρει στην ταχεία αύξηση του κατά μονάδα 
εργατικού κόστους-αναμένεται νά αυξηθεί κατά 18% έναντι αύξησης 22% 
του 1984-0 επίσημος στόχος της κατά 16% αύξησης του πληθωρισμού στο 
τέλος του χρόνου φαίνεται αισιόδοξος (το 1984 ήταν 18,4%). 

Οπως αναμένεται από τον ΟΟΣΑ, οι εξαγωγές υπηρεσιών και αγαθών θα 
αυξηθούν κατά 5% αυτό το χρόνο (1984: 10,8%), ενώ οι εισαγωγές θα 
αυξηθούν κατά 3% (3%). Επίσης, με την κατά 40% κάλυψη του ελλείμμα
τος του εμπορικού ισοζυγίου (1984: $2,2 δις) από την εισροή ξένων 
κεφαλαίων, η εξυπηρέτηση του εκ $ 13 δις εξωτερικού χρέους θα 
ξεπεράσει το ύψος των 1,8$ δις του 1984 (19,1% των εισπράξεων από 
εξαγωγές) και θα αυξήσει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών πάνω από 
αυτό του προηγούμενου χρόνου που ήταν $ 2,18 δις ($ 1,88 δις).0 
υπουργός Εθνικής οικονομίας κ. Γερ. Αρσένης υποστηρίζει ότι οι 
αυξημένες εξαγωγές θα μειώσουν το εξωτερικό χρέος-αυτό όμως προϋ
ποθέτει ανταγνωνιστικότητα της δραχμής". 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 

* Την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου της ΔΕΗ θα προτείνει στο νέο 

υπουργικό συμβούλιο η Διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία θα υποστηρίξει ότι 

(η τροποποίηση) είναι απαραίτητη γ LO την εφαρμογή του ενεργειακού 

προγράμματος της επόμενης δεκαετίας. 

* Σημασία στη νέα νομοθεσία θα αποδωθεί στα σημεία εκείνα που αφορούν 

τις διαδικασίες γιά τις προμήθειες και στην δυνατότητα δημιουργίας 

από την ΔΕΗ θυγατρικών κατασκευαστικών εταιριών, ώστε να υλοποιηθεί 

δυναμικά το αναπτυξιακό πρόγραμμα της επιχείρησης. 

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

* 0 ΕΛΟΤ θα καλύψει τις βασικές αρμοδιότητες του σκέλους "Εφηρμοσμένης 

Τεχνολογίας" που θα συμπληρώσει (με το νέο σχήμα) το "παλαιό γνωστό 

σχήμα"(υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας). 

* Οι αρμόδιοι έχουν διαπιστώσει ότι χρειάζεται εξειδικευμένη πολιτική 

στην υπόθεση της τυποποίησης και βελτίωσης της ποιότητας των ελλη

νικών προϊόντων της μεταποίησης και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το κύκλωμα των διαδικασιών που αρχίζουν 

και καταλήγουν στην πολιτική τυποποίησης όπως την προσδιορίζει ο 

ιδρυτικός νόμος του ΕΛΟΤ. 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

* Σοβαρότατες μεταβολές αναμένονται στη νομοθεσία γιά τις βιομηχανικές 

περιοχές. Η Διοίκηση της ΕΤΒΑ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε τομές 

σε ολόκληρο το κύκλωμα της νομοθεσίας με σκοπό να συνδέσει ακόμη 

περισσότερο το θεσμό των βιομηχανικών περιοχών με την πολιτική περι

φερειακής ανάπτυξης. 

* Οι βασικές από τις μεταβολές που θα γίνουν θα αναφέρονται στον τρόπο 

συμμετοχής της τοπικής αυτοδιόίησης και στον μηχανισμό αυτονόμησης 

των περιοχών κάτω από φορέα με τη μορφή Α.Ε. που θα έχει αρμοδιότη

τες μόνο στην συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή. 

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 01 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ 

* Με μονογραφημένη την τελική συμφωνία με την Σοβιετική Ενωση γιά 

την τεχνική και εμπορική συνεργασία στο ελληνικό εργοστάσιο αλουμί-

νας προβλέπει ότι θα γυρίσει από τη Μόσχα ο Διοικητής της ΕΤΒΑ κ. 

Κ. Σοφούλης που αναχωρεί γιά τη Σοβιετική πρωτεύουσα τη Δευτέρα. 

* Σκοπός του ταξειδιού του κ. Σοφούλη είναι να ολοκληρώσει με τους σο

βιετικούς ομολόγους του τις συζητήσεις που θα κλείσουν την τελική 

συμφωνία η οποία όπως είναι γνωστό περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο 

σκέλος αφορά την τεχνική συνεργασία εγκατάστασης και λειτουργίας 

του εργοστασίου. Το δεύτερο σκέλος αναφέρεται στις διαδικασίες προ

μήθειας και πληρωμής των 400.000 τον. αλουμίνας που έχει συμφωνήσει 

να απορροφά η Σοβιετική Ενωση. 

* Η οριστική υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στην Αθήνα σε πανηγυρική 
τελετή. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΝΕΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

* Λεν θα πρέπει να επιχειρηθεί κωλυσιερνεία στην υπόθεση της προσαρμο

γής της ελληνικής πετρελαϊκής νομοθεσίας στις συμβατικές μας υποχρε

ώσεις προς την ΕΟΚ,υποστηρίζουν τεχνοκρατικοί κύκλοι. 

* ° κ. Βερυβάκης έδωσε αυστηρές εντολές γιά την άμεση προετοιμασία της 

νομοθεσίας που θα προσδιορίζει το καθεστώς λειτουργίας της ελληνι

κής πετρελαιαγοράς και θα προβλέπει τον σταδιακό τρόπο προσαρμογής 

προς τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. 

* Υπάρχει όμως η ανησυχία γύρω από το ότι η πρόταση γιά σταδιακή προ

σαρμογή από το 1986 δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή από την 

ΕΟΚ που είναι πράγματι αποφασισμένη να προσφύγει στο ευρωπαϊκό δικα

στήριο. 

* Πάντως το θέμα της ελληνικής αγοράς πετρελαίου θα συζητηθεί τη Δευ

τέρα μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Πάγκαλου και του Επιτρόπου 

κ. Σάδερλαντ. 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

* Η Ελβετία μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό πελάτη των ελληνικών 

προϊόντων αρκεί να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια των φορέων της 

εξαγωγικής μας δραστηριότητας (ιδιωτικών, συνεταιριστικών, κρατικών). 

* Αυτό τονίζεται σε έκθεση του εμπορικού συμβούλου στη Ζυρίχη, κ. Ν. 

Παπαγεωργίου με στοιχεία και πληροφορίες πάνω στα δεδομένα και τις 

προοπτικές των ελληνο-ελβετικών εμπορικών μας σχέσεων. 

* Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον γιά την ελβετική αγορά και 

έχουν περιθώρια γιά ακόμα περισσότερη αύξηση των εξαγωγών τους, το

νίζεται στην,έκθεση, είναι τα είδη διατροφής και ιδιαίτερα τα νωπά 

φρούτα και λαχανικά, τα κόκκινα εμφιαλωμένα κρασιά, οι χυμοί φρούτων 

και κονσέρβες, τα έτοιμα ενδύματα και γενικά τα υφαντουργικά, τα 

υποδήματα, τα νηματοβαμβακερά, τα πλεκτά, τα δερμάτινα είδη, οι γού

νες και γενικά τα γουναρικά, τα κοσμήματα και τα προϊόντα υψηλής 

χειροτεχνίας. 

* Ακόμα η χώρα μας, προστίθεται στην έκθεση του εμπορικού μας συμβού

λου ,θα πρέπει να επωφεληθεί και στον επενδυτικό τομέα, πέραν της 

ανάπτυξης των εξαγωγών της. 

* Στην Ελλάδα, τονίζεται, υπάρχουν δύο βασικές ελβετικές επενδύσεις 

της NESTLE και της LANV1S i GVR, οι θετικές εμπειρίες των οποίων 
μπορούν να αποτελέσουν "κράχτη" γιά προσέλκυση και άλλων ελβετών 

επενδυτών στον ελληνικό χώρο μέσα στα πλαίσια των αναπτυξιακών νό

μων 1262/82 και 1360/83. Στον τομέα αυτό, όμως, χρειάζεται συστημα

τική ενημέρωση των ελβετών επιχειρηματιών γιά τα συγκριτικά πλεονε

κτήματα που προσφέρει η χώρα μας λόγω της γειτνίασης με τις αραβι

κές χώρες και της φιλίας που έχει αναπτυχθεί, σε συνδυασμό με τη 

συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα γεναία κίνητρα που 

παρέχονται γιά τις ξένες επενδύσεις. 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 

* Οι ελληνικές εξαγωγές προς Πολωνία υπερδιπλασιάστηκαν μέσα στο 1984 

ιδιαίτερα όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα στα οποία περιλαμβάνονται 

κυρίως λεμόνια, ακατέργαστο βαμβάκι, σταφίδες, καπνός, χυμοί κ.α. 
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* Παρά την αύξηση των ελληνικών εζανοιγών ,το εμπορικό μας ισοζύγιο εξα

κολουθεί να είναι ενεργητικό γιά την Πολωνία. Οι ελληνικές εξαγωγές 

έφθασαν μέσα στο χρόνο αυτόν τα 18 εκατ. δολλάρια και οι εισαγωγές 

πολωνικών προϊόντων στην Ελλάδα τα 42,5 εκατ. δολλάρια, έναντι 8,5 

και 41,2 αντίστοιχα του 1983. 

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 0 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ 

* Μέσα στην εβδομάδα αυτή θα υποβληθεί στο υπουργείο Εμπορίου υπόμνημα 

του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τους νέους κανόνες υποχρε

ωτικής κοστολόγησης των εισαγομένων και εγχωρίως παραγόμενων προϊόν

των. 

* Πρόκειται γιά απάντηση στο σχέδιο αγορανομικής διάταξης που τροπο

ποιεί' και καταργεί διατάξεις της κωδικοποιημένης A.A. 72/77. 

Σύμφωνα με πληροφορίες,η θέση του Συλλόγου είναι αντίθετη στην προώ

θηση του σχεδίου και συνιστάται: 

- Η υπαγωγή στην ανεπάρκεια ορισμένων μόνο προϊόντων βασικής καταναλω

τικής ανάγκης και ιδιαίτερα τροφίμων. 

- Η απελευθέρωση των υπολοίπων και η υπαγωγή τους στην αγορανομική κα

τηγορία των ουσιωδών στην επάρκεια που να ελέγχονται μόνο για υπερ

βολικό κέρδος. 

- Στον υπολογισμό του υπερβολικού κέρδους να συμπεριλαμβάνεται οπωσ

δήποτε η τιμή αντικατάστασης και γιά το σύνολο των αποθεμάτων μιας 

επιχείρησης εισαγωγής ή εγχώριας παραγωγής αγαθών. 

* Γιά τη διατύπωση απόψεων πάνω στους νέους κοστολογικούς κανόνες,ο 

Εμπορικός Σύλλογος σύστησε ειδική επιτροπή η οποία μελέτησε την 

υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά σε συνδυασμό με τα κοινοτικά δεδομέ

να και τα ι-σχύοντα στην διεθνή αγορά. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

* Με την αποβιομηχάνηση της ελληνικής οικονομίας και τη δραστηριότητα 

του γραφείου των ελληνικών επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες ασχολήθηκε 

η Δ.Ε. της Ενωσης των EBE της χώρας που συνεδρίασε το Σάββατο στην 

Κομοτινή και στα γραφεία του εκεί EBE Ροδόπης. 

* Εισηγητής του πρώτου θέματος ήταν ο πρόεδρος του EBE Πειραιώς κ.Μαν. 

Νειάδας ο οποίος σύστησε τη δραστηριοποίηση των Επιμελητηρίων προς 

την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ευνοϊκού κλίματος επενδύσεων 

στη χώρα μας έτσι ώστε η οικονομία να αναθερμανθεί και να υποχωρήσει 

η ύφεση. 

* Η εκτίμηση που παρουσιάστηκε είναι ότι η συνολική βιομηχανική πάρα? 

γωγή την τελευταία τετραετία μειώθηκε αισθητά, χωρίς να διαφαίνονται 

προοπτικές ανάκαμψης. Η συμμετοχή του προϊόντος της βιομηχανίας στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από 21,4% το 1980 μειώθηκε σε 20% περίπου 

το 1984, έναντι ποσοστού 35-40% των ήδη ανεπτυγμένων βιομηχανικά 

χωρών. Μεταξύ των ετών 1980-84 το πάγιο κεφάλαιο της βιομηχανίας 

αυξήθηκε σωρευτικά κατά 19 δις σε σταθερές δραχμές έναντι 26,3 δις 

της προηγούμενης τετραετίας. 

* Το σχετικά μικρό μέγεθος της ελληνικής αγοράς, όπως επισημάνθηκε, 

και η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας επιβάλλουν να ακολουθήσουμε 

εξειδικευμένη πολιτική στη βιομηχανική μας παραγωγή και εξαγωγική 
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προσπάθεια, στα πλαίσια μιας ανοικτής οικονομίας. Η πραγματική πρό

κληση της εποχής μας, κατέληξε, είναι να επιτύχουμε την καθιέρωση 

μιας αποτελεσματικής οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς να διακινδυ

νεύουμε τα κοινωνικά επιτεύγματα και τους κοινωνικούς στόχους του 

σημερινού μας Κράτους. 

* Η εισήγηση του κ. Νειάδα συζητήθηκε αρκετά κατά τη διάρκεια της συ

νεδρίασης της Δ.Ε. της Ενωσης δεδομένου ότι συμπίπτει με την αναμονή 

εξαγγελίας των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης και της ανα

κοίνωσης της πολιτικής που θα ακολουθηθεί στον οικονομικό τομέα. 

* Η Ενωση, τονίσθηκε, θα περιμένει τις τοποθετήσεις αυτές της Κυβέρνη

σης και είναι πρόθυμη να βοηθήσει σε κάθε προσπάθεια δραστηριοποίη

σης των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟΝ ΣΕΒ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

* Με ευρύτερα σχέδια αλλαγών στη δομή της συνδικαλιστικής οργάνωσης 

του ΣΕΒ λέγεται ότι συνδυάζεται η αλλαγή της γενικής διεύθυνσης που 

έγινε με την τοποθέτηση του γνωστού τεχνοκράτη κ. Ν. Τσαγκρίδη. . 

* Ορισμένοι συνδέουν τη μεταβολή με τις σκέψεις γιά μετατροπή του ΣΕΒ 

σε τεχνοκρατικό όργανο μελέτης και προβολής των ζητημάτων της ελλη

νικής βιομηχανίας. 

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΤΒΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

* Ειδική έκδοση αφιερωμένη στη δραστηριότητα και τις δυνατότητες των 

γραφείων συμβούλων επιχειρήσεων, ελληνικών και ξένων, θα κυκλοφορή

σει μέσα στο καλοκαίρι η ΕΤΒΑ. 

* Σκοπός της έκδοσης είναι η υπεύθυνη ενημέρωση του έλληνα επιχειρημα

τία πάνω στη δραστηριότητα των γραφείων αυτών και τις δυνατότητες 

σωστής χρησιμοποίησης τους. 

* Πρέπει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα από χρόνια τώρα προβληματίζεται 

πάνω στη δημιουργία μιας ανάλογης επιχείρησης που θα έχει σαν βασι

κό σκόπο την παροχή πληροφοριών και άλλων εξυπηρετήσεων προς τον 

έλληνα επιχειρηματία. Η εμπειρία της τράπεζας κατά ένα τρόπο διο

χετεύεται σήμερα στους πελάτες της πλην όμως είναι περιορισμένης 

κλίμακας. 

* 0 νέος οδηγός θα καλύπτει όλα τα κενά και θα επεκτείνει τις συμβου

λές και σε άλλους τομείς δράσης. 

* * * 

*** Το προεξοφλητικό επιτόκιο των συναλλαγματικών ή των υποσχετικών επι

στολών που αφορούν προθεσμιακούς διακανονισμούς εισαγόμενων ειδών 

σύμφωνα με την 244/27.5.85 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος δεν πρέ

πει να υπερβαίνει το διατραπεζικό επιτόκιο του Λονδίνου (LIBOR) γιά 

το νόμισμα τιμολόγησης, προσαυξημένο μέχρι και \%. Στις περιπτώσεις 
που η αξία του εισαγόμενου προϊόντος έχει τιμολογηθεί σε νομίσματα 

γιά τα οποία δεν υπάρχει LIBOR (δηλ. εκτός ευρωαγοράς), τότε εφαρ

μόζεται το προεξοφλητικό επιτόκιο της χώρας του νομίσματος προσαυ

ξημένο μέχρι και 4% 
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 

* Πολύ προσεκτικά, δίνοντας μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες των 

διατυπώσεων των άρθρων του Κανονισμού γιά την Εφαρμογή των Μεσο

γειακών Προγραμμάτων, συνεχίζει η ελληνική πλευρά τη μάχη γιά 

την υιοθέτηση του Κανονισμού πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Μι

λάνου. 

* Η Επιτροπή της Κοινότητας,πρέπει να σημειωθεί., υποστηρίζει καθα

ρά τις ελληνικές θέσεις.Ωστόσο, από ορισμένες αντιπροσωπείες, 

επιχειρείται να ανατεθούν στο Συμβούλιο και όχι στην Επιτροπή 

ορισμένες αρμοδιότητες γιά την έγκριση των προγραμμάτων που θα 

χρηματοδοτηθούν. Αυτό όμως σημαίνει διατήρηση της πολιτικής δια

πραγμάτευσης γιά τα Μεσογειακά Προγράμματα σε όλη τη διάρκεια 

της εφαρμογής τους. 

* Την Τρίτη στο Λουξεμβούργο θα συνεδριάσουν και πάλι οι Υπουργοί 

Εξωτερικών της ΕΟΚ και θα συζητήσουν αποκλειστικά σχεδόν τον 

Κανονισμό γιά τα ΜΟΠ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

* Η ανεργία στην ΕΟΚ μειώθηκε τον Απρίλιο κατά 2,8% αλλά ο αριθμός 

των ανέργων παραμένει υψηλός στα 12.600.000 άτομα. 0 δείκτης 

τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% τον Απρίλιο ενώ στο δωδεκά

μηνο Απρίλιος '84-Απρίλιος '85 η αύξηση των τιμών καταναλωτή στο 

σύνολο της Κοινότητας είναι 6,1%. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουόία-

σε ο δείκτης στη Μ.Βρετανία +2,1%. 

* Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε το Μάρτιο του 1985 σε σχέση με 

τον ίδιο μήνα του '84 κατά 2,9%, αλλά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα 

με το Φεβρουάριο του 1985. Η παραγωγή χάλυβα μειώθηκε τον Απρίλιο 

κατά 2,7% σε σχέση με το Μάρτιο, αλλά αυξήθηκε κατά 5,3% σε σχέση 

με τον Απρίλιο του 1984.Το πρώτο τρίμηνο του 1985 οι συνολικές 

εξαγωγές της Κοινότητας αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με την αντί

στοιχη περίοδο του '84.Οι εισαγωγές στην Κοινότητα αυξήθηκαν με 

μικρότερο ρυθμό αλλά υπάρχουν εντυπωσιακές διαφορές από χώρα σε 

χώρα.Η Ιρλανδία αύξησε τις εισαγωγές της κατά 31% το πρώτο τρίμη

νο του '85 ενώ η Γαλλία μόνο κατά 5%, η Γερμανία κατά 6% και η 

Δανία κατά 7%. 

01 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚ0ΥΣ 

*** Η Κοινότητα δεν είναι ευχαριστημένη με την αύξηση των εξαγωγών 

της προς την Ιαπωνία και μάλιστα το Συμβούλιο Υπουργών υιοθέτησε 

ψήφισμα που καλεί την Ιαπωνία να αυξήσει τις εισαγωγές της. Ταυ

τόχρονα η Επιτροπή αποφάσισε να επιμείνει στην πρόταση της γιά 

αύξηση των κοινοτικών δασμών στα ιαπωνικά βίντεο από 8-14%. 

*** Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από την ΕΟΚ να'"φροντίσει" να 

μήν μειωθούν οι εξαγωγές τους αγροτικών προϊόντων προς την Ισπα

νία και την Πορτογαλία. Μόνον οι εξαγωγές δημητριακών των ΗΠΑ στην 

Ιβηρική Χερσόνησο είναι 775 εκ. δολλάρια. 

*** Αρχισαν στις Βρυξέλλες οι πρώτες επαφές μεταξύ της Επιτροπής και 

της προεδρίας της Κ0ΜΕΚ0Ν με στόχο την αποκατάσταση σχέσεων με

ταξύ των δύο οικονομικών κοινοτήτων. 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

** Κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις γ ιά σιδηροφωσφοροϋχα και την 
πεντυλάνΟρακικόνη: Με κανονισμούς του Συμβουλίου των Υπουργών της 
ΓϋΚ καθορίστηκε το άνοινμα, η κατανομή και ο τρόπος διαχείρισης 
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων γ ιά σιδηροφωσφοροϋχα και την 
2'-γ- πεντυλανθρακικόνη καταγωγής τρίτων χωρών. 

* Γιά τα σιδηροφωσφοροϋχα της δασμ.κλάσης εχ28.55 επιτρέπεται η 
εισαγωγή στην Ελλάδα με μειωμένο δασμό εισαγωγής, μέσα στην περί
οδο 1/7/1985-30/6/1986, 5 τόννων του σχετικού προϊόντος και εφό
σον υπάρχει πρόσθετο εισαγωγικό ενδιαφέρον άλλων 500 κιλών. 

* Γιά τη 2'-γ-πεντυλανθρακικόνη της δασμ.κλάσης εχ29.13Ζ επιτρέπε
τ α ι η εισαγωγή στην Ελλάδα με μειωμένο εισαγωγικό δασμό και μέχρι 
31/12/1985, ποσότητας που να ε ί ν α ι αντιπροσωπευτική πραγματικών 
εισαγωγικών αναγκών και μέσα στα πλαίσια κοινοτικής δασμολογικής 
ποσόστωσης 70 τόννων. 

** Τιμές στόχου, παρέμβασης και πριμοδοτήσειςγιά καπνά εσοδείας 1985: 
Γιά τη συγκομιδή 1985, ο ι τ ι μ έ ς στόχου και παρέμβασης και ο ι πρι-
μοδοτήσεις που χορηγούνται στους αγοραστές καπνού σε φύλλα και 
ο ι παράγωγες τ ι μ έ ς παρέμβασης του δεματοποιημένου καπνού καθορί
ζονται ως εξής: 

Τιμή στόχου,τιμή παρέμβασης και πριμοδότησης γ ιά τα καπνά σε φύλλα της συγκομιδής 1985 

Παράγωγη τ ιμή παρέμβασης γιά χα δεματοποιημένα καπνά της συγκομιδής 1985 

Ποικιλία 

Μπασμάς 

Κατερίνη και παρόμοιες ποικ ιλ ίες 

α) Καμπά Κουλάκ κλασικά 

β) Ελασσόνα 

α) Καμπά Κουλάκ μή κλασικά 

β) Μυρωδάτα Σμύρνης,Τραπεζούς και ΦΙ 

Μυρωδάτα Αγρινίου 

Ζιχνομυρωδάτα 

Τοεμπέλια 

Μαύρα 

Μπέρλευ Ελλάδος 

Βιρτζ ίν ια Ελλάδος 

Τιμή 

στόχου 

5,913 

4,925 

4,366 

3,357 

4,340 

4,509 

3,931 

3,837 

2,297 

3,387 

Τιμή 

Παρέμβασης 

5,026 

4,186 

3,711 

2,853 

3,689 

3,833 

3,341 

3,261 

1,952 

2,879 

σε ΕΝΜ 

Ποσό της 

Πριμοδότησης 

2,869 

2,552 

2,256 

1,577 

2,279 

2,403 

3,123 

2,553 

0,972 

1 ,732 

Παράγωγη τιμή 

Παρέμβασης 

6,747 

6,050 

5,253 

4,290 

5,162 

5,390 

4,838 

4,/4b 

3,084 

4 ,065 

Ενδεικτική τ ιμή παραγωγής και τ ιμή παρέμβασης ελαιολάδου : Γιά την 
περίοδο εμπορίας 1985/1986 καθορίζονται, ενδε ικτ ική τ ιμή παραγωγής 
322,56 ECU/100 κ ι λ ά , ενίσχυση στην παρανωγή 70,95 ECU/100 κιλά 
και τ ιμή παρέμβασης 227,62 ECU/100 κ ι λ ά , γιά το ελαιόλαδο. 

Οι τ ιμές αφορούν ημι-φίνο παρθένο ελαιόλαδο, του οποίου η περιε
κτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα εκφρασμένη σε ελαΐ'κό οξύ ε ί ν α ι 
3,3 γραμ. τα 100 κιλά. 
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* Στην (.δια περίοδο εμπορίας, 2% της ενίσχυσης στη παρανωγή κατα
λ ο γ ί ζ ε τ α ι στη χρηματοδότηση ειδικών ενεργειών Βελτίωσης της ποι
ότητας και 2,1% του ποσού της ενίσχυσης παρακρατείται υπέρ των 
οργανώσεων παραγωγών ελαιολάδου. 

* Το ποσό των μηνιαίων προσαυξήσεων της αντιπροσωπευτικής τιμής της 
αγοράς, της τ ιμής παρέμβασης KOL της τιμής κατωφλίου γ ιά το ε λ α ι 
όλαδο καθορίζεται σε 1,79 ECU/100 κιλά και εφαρμόζεται γ ιά επτά 
μήνες από την 1/1/1986. 

** Καθορισμός τ ιμής στόχου γ ιά το 3αμ3άκι: Γιά την περίοδο εμπορίας 
1985/86 καθορίζεται γ ιά το μή εκκοκκισμένο βαμβάκι τ ιμή στόχου 
96,02 ECU/100 κ ι λ ά . Η τ ιμή αυτή αναφέρεται στο βαμβάκι με 14% 
υγρασία και 3% ανόργανες ξένες ύλες, που δ ι α θ έ τ ε ι τα αναγκαία 
χαρακτηριστικά γ ιά να ληφθούν μετά την εκκόκκιση, 54% σπόροι και 
32 ίνες βαθμού 5 και μήκους 28 χ ι λ . 

* Γιά την ί δ ι α περίοδο εμπορίας η ποσότητα βαμβακιού γ ι ά την οποία 
χορηγείται εξ ολοκλήρου ενίσχυση καθορίζεται σε 567.000 τόννους. 

* Η ελάχιστη τ ιμή ο ρ ί ζ ε τ α ι σε 91,32 ECU/100 κ ι λ ά . Η τ ιμή αφορά το 
εμπόρευμα κατά το στάδιο της εξόδου από τη γεωργική εκμετάλλευση. 

** Καθορισμός τιμών γ ιά τον ηλιανθόσπορο: Γιά τη περίοδο εμπορίας 
1985/86 καθορίζεται ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή τ ιμή 52,35 ECU/100 κιλά γιά τους 
ηλιανθόσπορους. 

* Οι τ ι μ έ ς αφορούν σπόρους χύμα, ανόθευτης και υγιούς ποιότητας,με 
2% προσμείξεις γ ιά τους σπόρους ως έχουν, 10% υγρασία και 42% 
έλαιο γ ιά τους ηλιανθόσπορους. 

* Γιά την ί δ ι α περίοδο εμπορίας το ποσό των μηνιαίων προσαυξήσεων 
ε ί ν α ι 0,615 ECU/100 κιλά γ ιά την ενδε ικτ ική τ ιμή και την τ ιμή 
παρέμβασης. 

* Το επίπεδο εγγύησης, γ ιά τη περίοδο εμπορίου 1985/86 καθορίζεται 
σε 1.115.000 τόννους. Αν η κοινοτική παραγωγή υπερβεί το επίπεδο 
εγγύησης, η ενδε ικτ ική τ ιμή και η τ ιμή παρέμβασης θα μειώνονται 
κάτα 2% γιά τους πρώτους 100.000 τόννους υπέρβασης και στη συνέ
χεια κατά 1% γιά κάθε συμπληρωματική υπέρβαση 50.000 τόννων 
μέχρι ένα ανώτατο όριο 5%. 

** Οι τ ι μ έ ς προσανατολισμού γ ιά κρασιά:Γιά την περίοδο εμπορίας 1985/ 
86 καθορίζονται, με κανονισμό του Συμβουλίου των Υπουργών της Ε0Κ, 
ο ι τ ι μ έ ς προσανατολισμού γ ιά τα επιτραπέζια κρασιά. 

* Οι τιμές αυτέΓ καθορίζονται ως εξής: τύπος RI.-3,42 ECU/% vol/ίιΐ, 
τύπος RII:3,42 ECU/% vol/hl, τύπος RUI.-53,30 ECU/kl,τύπος AI: 
3,17 ECU/% νοΙ/Ηΐ,τύπος ΑΠ :71,02 ECU/hl, τύπος AI II .-81,11 ECU/hl. 

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΙΩΣΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

* Η Επιτροπή της E0K αποφάσισε -όπως έ χ ε ι δικαίωμα σε περίπτωση που 
δεν υπάόχει απόφαση του Συμβουλίου- να μειώσει την τ ιμή των δημη
τριακών γ ιά την εμπορική περίοδο που α ρ χ ί ζ ε ι την Ιη Ιουλίου κατά 
1,8%. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής όμως, μπορεί να ανατραπεί αν 
αποφασίσει διαφορετικά το Συμβούλιο Υπουργών. 0 καθορισμός της 
τ ιμής των σιτηρών εκκρεμεί μετά το βέτο της Δ.Γερμανίας και ανα
μένεται να συζητηθεί -έστω και στο περιθώριο- στο Μιλάνο. 
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•ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΑΑΑΡΙΟΥ 

ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟΥ 1990 ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ 

* Τις τελευταίες εβδομάδες,η προσοχή στις νομισματικές αγορές δεν 
στρέφεται τόσο στο δολλάριο (το οποίο, φαίνεται να έχει αναστείλει 
τα "σκαμπανεβάσματα" του) όσο και στο γαλλικό φράγκο. Και δεν εί
ναι λίγοι αυτοί που συμφωνούν ότι το γαλλικό νόμισμα βρίσκεται σε 
εξαίρετη υγεία και παρουσιάζει αξιοσημείωτη σταθερότητα. 

* Από τη μιά πλευρά, συνεχίζεται μιά σταδιακή ανατίμηση του σε σχέση 
με το γερμανικό μάρκο (κάτι που δεν είναι αμελητέα επίδοση) ενώ από 
την άλλη, φαίνεται να κερδίζει μερικές οριακές μονάδες σε σχέση με 
το δολλάριο. 

θεωρείται μάλιστα ότι το μάρκο βρίσκεται απέναντι στο φράγκο στην 
πιό δυσμενή γι'αυτό ισοτιμία των τελευταίων δεκαέξι μηνών. 

* Ολα αυτά επέτρεψαν στο OECE, τον οργανισμό οικονομικών προβλέψεων 
της Γαλλίας, να εκτιμήσει ότι η ανατίμηση του γαλλικού φράγκου σε 
σχέση με το μάρκο (σε πρανματική ισοτιμία) θα συνεχίσει και το πρώ
το εξάμηνο του 1986). Αντίθετα, στο δεύτερο εξάμηνο του 1986, το 
μάρκο θα μπορούσε-σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς- να ανακάμψει και 
να παρουσιάσει μιά άνοδο της τάξης του 6,8% σε σχέση με το φράγκο. 

* Οι προβλέψεις του OECE γιά τις ισοτιμίες δολλαρίου/φράγκου είναι 
ακόμα πιό αισιόδοξες γιά το γαλλικό νόμισμα: θεωρούν ότι το δολλά
ριο θα αντιστοιχεί με 9 φράγκα στο πρώτο εξάμηνο του 1986 (9,35 -
9,40 σήμερα) και με 8,50 φράγκα μέχρι το τέλος του 1986. 

* Οι ευρωπαίοι πάντως δεν φαίνεται γενικότερα να εμπνέονται από αισθή
ματα αισιοδοξίας γιά το "πράσινο νόμισμα". 0 Ch/iü>toph<¿>t Kit Me 
UAHON, υποδιοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, δήλωσε σε μιά ερευνητη-
τική επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων ότι σήμερα το δολλάριο εί
ναι υπερτιμημένο κατά 15-45% και ότι μέσα σε τρείς, έξι ή και περισ
σότερους μήνες θα παρουσιάσει σημαντική πτώση. Από την πλευρά του, 
ο VcLvid KERN,επικεφαλής του οικονομικού τμήματος της NATIONAL WEST
MINSTER (μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Αγγλίας) προβλέπει 
ότι στο τέλος του 1985, το δολλάριο θα βρίσκεται στα 2,90 γερμανικά 
μάρκα (3,07-3,10 σήμερα) και ότι μέχρι το τέλος του 1986, δεν θα 
ξεπερνάει τα 2,70 γερμανικά μάρκα. 

Ολα αυτά βέβαια,δεν αποτελούν παρά προβλέψεις. Και οι προβλέψεις 
χρήζουν επαλήθευσης! 

* Οι οικονομικές προβλέψεις όμως έχουν και την απαισιόδοξη πλευρά τους 
Η ετήσια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενεργείας υποστηρίζει μεν 
ότι η ύφεση της πετρελαϊκής αγοράς θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας του '80, αλλά στη δεκαετία του '90 θα υπάρξουν νέοι, σο
βαροί κίνδυνοι πετρελαϊκής κρίσης. 

* 0 οργανισμός προσθέτει μάλιστα ότι παρά τις διεθνείς προσπάθειες 
ενεργειακής ανεξαρτοποίησης των βιομηχανικών κρατών (κυρίως, σε 
ότι αφορά τις εισαγωγές πετρελαίου), η εξάρτηση τους από τα κράτη 
του 0ΠΕΚ θα αυξηθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία.Και αυτό επειδή, ναί 
μεν το πετρέλαιο θα καλύπτει το 2000 μόλις το 33% των ενεργειακών 
τους αναγκών (44% το 1983) αλλά ταυτόχρονα θα μειώνεται σταδιακά 
μέχρι το τέλος του αιώνα και η εγχώρια παραγωγή πετρελαίου. 

Κύρια θύματα αυτής της μείωσης της παραγωγής του "μαύρου χρυσού" 
θα είναι βεβαίως οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία. 


