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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΣΤΗ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στη νέα της τετραετία θα χαρακτηρίζεται 
από τέσσερεις αρχές: 

1. Συνέχεια στις βασικές πολιτικές επιλογές της. 

2. Συνέπεια στη φιλοσοφία της, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο Πενταετές 

3. Αναπροσαρμογή -όπου κρίνεται αναγκαίο- στη μεθοδολογία εφαρμογής της (με 
κυρία έμφαση στο διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς). 

4. Επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των βασικών επιλογών που αφορούν την ε
ξυγίανση και την παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα. 

Αυτό βεβαιώνουν στο ΕΠΤΑ έγκυρες κυβερνητικές πηγές, οι οποίες "γιά του λό
γου το ασφαλές" παραπέμπουν και στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού 
στο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις οποίες "η κυβέρνηση δεν έχει λόγο 
ν'αλλάξει οικονομική πολιτική". Οι ίδιες πηγές αποδίδουν τη δήλωση αυτή στο 
γεγονός ότι η κυβέρνηση ερμηνεύει την ανανέωση της λαΐ'κής εντολής προς το 
ΠΑΣΟΚ και σαν ψήφο εμπιστοσύνης προς την οικονομική του πολιτική-πολιτική 
που υπήρξε αντικείμενο έντονης κριτικής από τη Νέα Δημοκρατία σε όλη την 
προεκλογική περίοδο (αλλά και αντικείμενο περιορισμένης αμφισβήτησης από 
μεμονωμένες προσωπικότητες του κυβερνώντος κόμματος). 

Σε ότι αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία, οι παραγωγικές τάξεις δεν θα πρέπει 
ν'αναμένουν κάποιες ριζικές ανατοποθετήσεις στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρ-

(Συνέχεια στη Σελίδα 2) 
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* ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

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

ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Πληροφορίες γ ια τ ι ς διαγραφόμενες προοπτικές 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η βιομηχανία ετοιμάζεται γ ιά διάλογο 
ΤΙΜΕΣ: Τι θ έ λ ε ι το υπουργείο και τ ι ο ι επιχειρηματίες 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: Τμηματική αύξηση κεφαλαίου θέλουν ο ι ε τ α ι ρ ί ε ς 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Τι μπορεί να ν ί ν ε ι στο Μιλάνο 
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ: Καταγγελιών συνέχεια 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Μέτρα εμπορικής πολιτικής 
ΔΙΕΘΝΗ: Εφιάλτες και ευχές γ ιά τα αμερικανικά επιτόκια 
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νηση αντιμετωπίζει τα οικονομικά. Αντ ίθετα, υπάρχουν βάσιμες ενδεί
ξ ε ι ς γ ιά ένα νέο στυλ επικοινωνίας τους με το "γκοβέρνο". Φαίνεται 
ό τ ι ο ι κυβερνητικοί παράγοντες θαΤχουν τώρα "περισσότερο χρόνο" να 
ασχοληθούν με το διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς αφού όπως υπο
στηρίζουν (μέ κάποια διάθεση απολογίας) σε ιδ ιωτικές συζητήσεις τους 
"στην πρώτη τετραετ ία δώσαμε ι δ ι α ί τ ε ρ ο βάρος στα θεσμικά τώρα πρέπει 
να δώσουμε πολύ από τον χρόνο μας στο διάλογο με τ ι ς παραγωγικές τά
ξ ε ι ς " . 

* Και η πρόθεση αυτή της κυβέρνησης δεν φαίνεται να ε ί ν α ι άγνωστη στη ^ 
βιομηχανία. Γ ι α τ ί αλλιώς δεν ε ξ η γ ε ί τ α ι η αισιοδοξία "κύκλων του ΣΕΒ" 
γιά τη μελλοντική δραστηριότητα της κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα. 
Οι κύκλοι αυτοί-nou εκφράζουν κατά τον πιό έγκυρο τρόπο τον ΣΕΒ-"έχουν 
λόγους να πιστεύουν" ό τ ι πράγματι η κυβέρνηση θα δ ί δ ε ι αρκετό από το 
χρόνο της στο διάλογο με τη βιομηχανία. Αναγνωρίζουν βέβαια ό τ ι ο δ ιά
λογος αυτός -μετά τ ι ς εκλογές- γ ί ν ε τ α ι "στο γήπεδο" της κυβέρνησης. 
Ευελπιστούν ωστόσο σε κάποια "ρεαλιστικότερη στροφή" στην αντιμετώπιση 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και προβάλλουν τ ι ς επιθυμίες αυτές ως 
"εκτιμήσεις" σ'ένα άριστο πράγματι δείγμα ευρωπαϊκού τύπου πίεσης. 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ "ΠΑΡΑΚΜΠΤΗΡΙΟ" ΛΥΣΗ 

* Η αμφισβήτηση περί την ηγεσία που δημιούργησε στο χώρο της Νέας Δημο
κρατίας η μή επίτευξη των εκλογικών στόχων τ η ς , οδηγεί σε αλυσιδωτές-
αλλά όχι πάντα συντονισμένες, ούτε του ίδιου "κλίματος"-ζυμώσεις. 

* Και τα περί τάσεων, "κινήσεων Στεφανόπουλου" διαγραφών στη νεολαία κλπ 
ε ί ν α ι στοιχεία που με τη μία ή με την άλλη εκδοχή κυκλοφορούν ως πλη
ροφορίες ή σενάρια στον καθημερινό τύπο -κυρίως τον αντιπολιτευόμενο. 

* Λιγότερο γνωστός ε ί ν α ι ωστόσο,ένας βαθύτερος προβληματισμός που κυριαρ
χεί στ ις μεταπολεμικές γεν ιές του κόμματος, τους λεγόμενους "σαραντά
ρηδες". Στο χώρο αυτό όλοι -ή σχεδόν ό λ ο ι - πιστεύουν ό τ ι το πρόβλημα 
στη Νέα Δημοκρατία δεν ε ί ν α ι απλώς ζήτημα ηγεσίας αλλά ε ί ν α ι κυρίως 
θέμα φυσιογνωμίας του κόμματος. Ετσι , θεωρούν ό τ ι το κόμμα δεν μπορεί 
να λειτουργήσει και να πετύχει τους στόχους του με οποιοδήποτε ηγέτη 
κάτω από τ ι ς σημερινές δομές εξουσίας του και με τ ι ς δουλειές που κυ
ριαρχούν στ ις τ ά ξ ε ι ς του και εκφράζονται από τα "παλαιοδεξιά" στοιχεία 
και καπετανάτα. 

* Οι προβληματισμοί της νέας γενιάς στελεχών της Ν.Δ. οδηγούν σε τολμη
ρές αναζητήσεις. Εγκυροι εκπρόσωποι αυτής της γενιάς καλλιεργούν, την 
ιδέα της ρ ιζ ικής απεμπλοκής από το παρελθόν κατά το πρότυπο του ΠΑΣΟΚ. 
"Οπως ο κ. Α.Παπανδρέου-λένε-αποδεσμεύτηκε το 1974 από το παρελθόν και 
τ ι ς δουλείες της Ενωσης κέντρου, έ τ σ ι και μεις πρέπει να στήσουμε ένα 
νέο προοδευτικό μοντέλο κόμματος που θα εκφράζει με συνέπεια την αστική 
παράταξη" αλλά και "να μπορεί να αναζητήσει μελλοντικές γέφυρες κοινο
βουλευτικής συνεργασίας με τ ι ς άλλες πολιτ ικές δυνάμεις γ ιά το καλό 
του τόπου" -κάτι που η σφραγίδα της "Δεξιάς" δεν επιτρέπει στη Νέα Δη
μοκρατία να το κ ά ν ε ι . 

* Τα στελέχη αυτά γνωρίζουν βέβαια ό τ ι ο "δρόμος ε ί ν α ι μακρύς" και ό τ ι 
αυτή η "παράπλευρη" αντιμετώπιση του προβλήματος της Ν.Δ. ενδεχομένως 
σημαίνει αρκετά χρόνια ακόμα εκτός εξουσίας. Πιστεύουν όμως ό τ ι "έχουν 
το χρόνο μπροστά" τους και ÓTL μπορούν να επαναλάβουν το "θαύμα του 
ΠΑΣΟΚ" στη γαλάζια του έκδοση. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΖΗΤΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ...ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 

* Η πρώτη "επίσημη ανάλυση" των πολιτικών εξελίξεων σε συνδυασμό με τις 

αναμενόμενες πρωτοβουλίες από τη νέα κυβέρνηση στον τομέα της οικονο

μίας θα γίνει και από την πλευρά της βιομηχανίας στο γενικό συμβούλιο 

του ΣΕΒ που προγραμματίστηκε γιά τις 24 Ιουνίου. 

* Βέβαια OL εκπρόσωποι της βιομηχανίας έχουν συζητήσει το θέμα και κατά 

τη διάρκεια δύο συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Στην συνάντηση 

όμως του γενικού συμβουλίου οι θέσεις που θα αναπτυχθούν θα αποτελέ

σουν τη βάση γιά τη διαμόρφωση των προτάσεων του ΣΕΒ προς την κυβέρ

νηση, θα χρησιμοποιηθούν δε στη μελέτη που συντάσσεται ήδη από το Σύν

δεσμο γιά τη σημερινή θέση της βιομηχανίας. 

* Στη μελέτη του ΣΕΒ, γίνεται αποτύπωση της σημερινής θέσης της βιομηχα

νίας και των περιθωρίων "αντοχής" της στην οικονομική συγκυρία και τα 

στοιχεία τους θα χρησιμοποιηθούν στις συναντήσεις του ΣΕΒ με τους οικο

νομικούς υπουργούς της κυβέρνησης, καθώς και στις συζητήσεις που θα 

διεξαχθούν στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης. Ειδικά γιά το ρόλο που πρέ

πει να αναλάβει το Συμβούλιο αυτό, ο ΣΕΒ θα κάνει ξεχωριστή εισήγηση 

με συγκεκριμένες προτάσεις. 

* Ενα από τα θέματα "αιχμής" είναι και οι Κρατικές Προμήθειες και ιδιαί

τερα ορισμένα μέτρα της ΔΕΗ. 

* Οι βιομηχανικές Οργανώσεις "ανησύχησαν" από τη "φόρμουλα" που αποφάσι
σε η ΔΕΗ στην προώθηση του προγράμματος προμηθειών γιά την κάλυψη των 
ενεργειακών έργων. 

* Το επίμαχο σημείο είναι ο προσδιορισμός του 16μήνου περίπου γιά την 

τελική κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη χωρίς όμως αναγνώριση 

της αναπροσαρμογής της τιμής. 

* Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζήτημα αυτό εντάχθηκε στην πρώτη σειρά 

των θεμάτων που θα θέσει ο ΣΕΒ στην συνάντηση του με τον υπουργό Οικο

νομίας ή τον αρμόδιο υπουργό που θα οριστεί στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

* Μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου γιά αντιμετώπιση από το πα

ρόν κυβερνητικό σχήμα "όλων των θεμάτων" και όχι μόνο των "άμεσων",δρο

μολογήθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου οι διαδικασίες γιά την ολοκλήρω

ση του διαλόγου γιά την Αγορανομική Πολιτική, που είχε διακοπεί λόγω 

των εκλογών. 

* Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της στη 

συγκράτηση των τιμών σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους κυβερνη

τικούς στόχους γιά τη διαμόρφωση του τιμάριθμου, μέσα στο 1985,στο 16%. 

* Με βάση τους νέους κανόνες κοστολόγησης των εγχωρίως παραγόμενων και 

εισαγόμενων προϊόντων, το υπουργείο θα προσπαθήσει να περιορίσει τα 

ποσοστά κέρδους των βιομηχάνων, βιοτεχνών και εισαγωγέων, είτε μετατάσ

σοντας προΐ'όντα οε δυσμενέστερες αγορανομικές κατηγορίες, είτε ορί

ζοντας συγκεκριμένα ποσοστά κατά κλάδους ή επιχειρήσεις παραγωγής και 

εισαγωγής ομοειδών προϊόντων. 

* Ακόμα θα προσπαθήσει να πείσει τους επιχειρηματίες στα πλαίσια του δια

λόγου και της συνεργασίας γιά την ανάγκη αυτοπεριορισμού των κερδών 

γιά ένα χρονικό διάστημα. 

Το διάστημα αυτό, τονίζεται, κρίνεται απαραίτητο γιά τη διαμόρφωση 
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μιας πολιτικής προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων και παράλ

ληλης ενεργοποίησης της ζήτησης. Ετσι, όπως πιστεύουν στο Υπουργείο 

Εμπορίου,το αποτέλεσμα θα είναι ευνοϊκό και για όλους. 

* Την πολιτική αυτή θα συζητήσει ο υπουργός Εμπορίου κ. Ν. Ακριτίδης 

με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων μετά από ένα δεκαήμερο 

περίπου, αφού προηγούμενα υπάρξουν οι προγραμματικές δηλώσεις της 

Κυβέρνησης και έχει προσδιοριστεί η οικονομική πολιτική. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΜΠΑΡΑΖ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

* 0 διάλογος επιχειρηματικού κόσμου και κυβέρνησης δεν προβλέπεται πάν

τως "εύκολος", αφού οι εκπρόσωποι του έχουν ήδη ετοιμάσει τα αιτήμα

τα τους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 

- Η αγορανομική πολιτική, η απελευθέρωση της αγοράς από τον επηρεασμό 

διατάξεων που στην πορεία της εφαρμογής τους διαπιστώθηκαν αρνητικές 

επιπτώσεις στην αγορά (A.n. 38,24/84 κ.λ.π.), οι μετατάξεις ειδών σε 

δυσμενέστερους αγορανομικούς πίνακες, η υποχρεωτική κοστολόγηση κ.α. 

- Το χρηματοδοτικό και η εξίσωση των όρων πιστοδοτικής πολιτικής των 

τραπεζών προς το εμπόριο (κάτι δηλαδή ανάλογο με τη βιοτεχνία). 

- Η ρύθμιση σε μόνιμη βάση της επαγγελματικής στέγης και η λήψη αποφά

σεων γιά την υποβοήθηση του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων. 

- Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και η αποδέσμευση του από τις 

ώρες εργασίας των εργαζομένων. 

- Το φορολογικό και η τήρηση βιβλίων αποθήκης κλπ. 

- Η συμμετοχή του εμπορίου στις διεργασίες διαμόρφωσης της οικονομικής 

πολιτικής κλπ. 

* Γιά τα θέματα αυτά θα συζητήσει τη Δευτέρα η Ε.Ε. του Συντονιστικού 

Συμβουλίου των Εμπορικών Συλλόγων της χώρας καθώς και η διοίκηση της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων. 

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΩΡΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

* Νέα συνάντηση -στο Τόκυο- προγραμματίζεται μεταξύ των μελών της ελλη-

νοί'απωνικής κοινής επιτροπής οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης. 

* 0 πρόεδρος της Ελληνικής επιτροπής διοικητής της ΕΤΒΑ κ. Κ. Σοφούλης 

προετοιμάζει από τώρα προτάσεις και υποδείξεις γιά συγκεκριμένους 

τομείς συνεργασίας. 

* Υπάρχει όμως στην αγορά της ελληνικής βιομηχανίας κάποια επιφυλακτι

κότητα γιά το άν οι Ιάπωνες κεφαλαιούχοι έχουν πράγματι την πρόθεση 

να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα έστω και σε επίπεδο συνεργασίας με 

Ελληνες επιχειρηματίες. Την επιφύλαξη αυτή δεν συμμερίζονται εκπρό

σωποι επιχειρήσεων ελεγχόμενων από τον κρατικό τομέα. 

* 0 κ. Σοφούλης εμφανίζεται αισιόδοξος γιά τα τελικά αποτελέσματα των 

πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών. 

* Οι ρυθμοί με τους οποίους συνεχίζονται οι ελληνοί'απωνικές συνομιλίες 

γιά το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία επιταχύνθηκαν εντυπω

σιακά μετά την πρώτη συνάντηση της ελληνοΐ'απωνικής επιτροπής στο 

Τόκυο ενώ στη συνάντηση των Αθηνών πριν από ένα μήνα περίπου εκφρά

στηκε η βούληση των Ιαπώνων να αυξήσουν τις ανορές τους από την Ελ

λάδα και γενικά τις συναλλαγές τους ώστε να βελτιωθεί το ισοζύγιο 

πληρωμών που είναι ως τώρα σε βάρος της Ελλάδας. 
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ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

* Την ευαισθησία που πρέπει να δείξει η οικονομική πολιτική στον τομέα 

των εξανωγών και τη σημασία που προσλαμβάνει ειδικά την περίοδο αυτή 

η εξαγωγική πολιτική θα αναπτύξει ο πρόεδρος της Ενωσης Εξαγωγέων Βιο

μηχανικών Προϊόντων κ. Α. Σαούλης στη γενική συνέλευση της Ενωσης που 

ορίστηκε στις 25 Ιουνίου. 

* Οι βιομηχανικές Οργανώσεις αποδίδουν μεγάλη σημασία στη γενική συνέ

λευση της Ε.Ε.Β.Π. γιατί η υπόθεση των εξαγωγών θα χρησιμοποιηθεί σαν 

"πλατφόρμα" πάνω στην οποΐοΓθα αναπτυχθεί η επιχειρηματολογία βελτί

ωσης των μέτρων και των κινήτρων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικό

τητα της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥΣ 

* Την κλιμακωτή καταβολή (αύξηση) του μετοχικού κεφαλαίου των επιχειρή

σεων που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/85 σε μιά πενταετία, 

με προηγούμενη διασφάλιση της αναπροσαρμογής αυτής με αντίστοιχες απο

φάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, θα ζητήσουν από τον υπουργό Εμ

πορίου οι ασφαλιστικές ενώσεις. 

* Γιά ένα αριθμό μικρομεσαίων εταιριών,μπορεί-όπως λέγεται-να δημιουργηθεί 

πρόβλημα επιβίωσης με την εφαρμογή του διατάγματος, γιατί είναι υποχρε

ωμένες να συνεισφέρουν γιά αύξηση του κεφαλαίου τους μέχρι το τέλος Ιου

νίου ποσά που κυμαίνονται από 10-40 εκατ. ανάλογα με τους κλάδους που 

ασκούν. 

* Η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών σε υπόμνημα της υπογραμμίζει ήδη την 

ανάγκη λήψης μιά ανάλογης απόφασης που να προβλέπει τον υπολογισμό του 

ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των ασφαλιστικών εταιριών που λειτουρ

γούν ήδη στη χώρα μας. Στο αίτημα υποστηρίζεται ότι η αναπροσαρμογή 

αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί και με τα αποθεματικά (νόμιμα και ελεύ

θερα) που δεν αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις. 

* Στην πρόταση της αυτή η Ενωση στηρίζει στην οδηγία της ΕΟΚ 73/239 όσο 

και στο άρθρο 17α του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος, που θεωρούν το 

μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά σαν στοιχεία του περιθωρίου φε

ρεγγυότητας. 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

* Η ανάπτυξη "ελληνο-ελληνικού" ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά είναι 

κάτι που απασχολεί τις ημέρες αυτές τους εκπροσώπους των παραγωγικών 

τάξεων και ιδιαίτερα του εμπορίου και της βιομηχανίας. 

* Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι πολλές επιχειρήσεις, γιά να αντιμετω

πίσουν ενδεχόμενα πρόσθετα λειτουργικά τους έξοδα και υποχρεώσεις, απο

φασίζουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους ή μέρος από αυτά σε τιμές που 

δεν δικαιολογούνται από το κοστολόγιο τους, πράγμα που συντελεί στον 

αθέμιτο ανταγωνισμό των άλλων επιχειρήσεων. 

* Οι εκπρόσωποι του εμπορίου στα πλαίσια των τελευταίων δηλώσεων του 

υπουργού Εμπορίου κ. Ν. Ακριτίδη σχετικά με την περιφρούρηση και περαι

τέρω ανάπτυξη του υγιούς εμπορίου και της αγοράς γιά περισσότερο όφε

λος του καταναλωτή, θα ζητήσουν την παρέμβαση ενδεχόμενα της υπηρεσίας 

ανταγωνισμού, προκειμένου να αποτρέψουν ανάλογες ενέργειες.Χαρακτηρι

στικά αναφέρονται παραδείγματα επιχειρήσεων που καταδικάστηκαν από 

αγορανομικά δικαστήρια γιατί πωλούσαν κάτω του κόστους τα προϊόντα τους. 
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ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ Η ΕΟΚ 

* Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΟΚ στο Μιλάνο στις 28 και 29 Ιουνίου θα σημα

δέψει αναμφίβολα τις εξελίξεις στο Κοινοτικό χώρο τα επόμενα χρόνια. 

Η ιστορική σημασία της ΣυνΟδου δεν συνδέεται τόσο με τις αποφάσεις που 

θα ληφθούν αλλά με τις προοπτικές που θα διαγραφούν στις συνομιλίες 

των Δέκα αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. 

* Είναι σαφές μετά μάλιστα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών 

στη Στρέζα της Ιταλίας και το γερμανικό βέτο γιά τις τιμές ίων σιτη

ρών στο Λουξεμβούργο, ότι ναυαγεί οριστικά η προοπτική γιά σύγκλιση 

μιας διακρατικής διάσκεψης γιά την αναθεώρηση της Συνθήκης της Ρώμης. 

* Οι Δέκα όμως, θα συζητήσουν γιά την επέκταση των κοινοτικών πολιτικών. 

Είτε αποφασιστεί στο Μιλάνο είτε όχι, μετά από αυτή τη Σύνοδο Κορυφής 

η ΕΟΚ θα εισέλθει σε μ Là πραγματικά νέα τροχιά, θα προστεθούν στην 
ταυτότητα της νέα στοιχεία. 

* Οι νέες πολιτικές που σχεδιάζονται είναι η "τεχνολογική πολιτική" και 

η ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς καθώς και η επέκταση των αρμοδιοτή

των της ΕΟΚ σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού και υγείας όπως εισηγεί

ται η Επιτροπή γιά την Ευρώπη των Πολιτών. 

* Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ΕΟΚ δεν σημαίνει όμως και αναγνώ

ριση της υποχρέωσης της Κοινότητας να συμβάλει στην σύγκλιση των οι

κονομικών δομών των κρατών-μελών." 

* Οι νέες πολιτικές που θα συζητηθούν στο Μιλάνο ερμηνεύονται συχνά με 

διαμετρικά αντίθετους τρόπους από τους Δέκα.Αρκεί να επισημάνουμε ότι: 

- Γιά το τεχνολογικό πρόγραμμα ΕΥΡΗΚΑ υπάρχει και η αντίληψη ότι πρέπει 

να συμβάλει στην πρόοδο και των χωρών που καθυστερούν και η άποψη 

ότι πρέπει να ενισχύσει αυτούς που μπορούν να μετάσχουν στο πρόγραμμα. 

Η άποψη αυτή δείχνει να ευνοεί την ιδέα γιά μιά Ευρώπη δύο ταχυτήτων 

ανάπτυξης. Μιά μεγάλη ταχύτητα στο Βορά και μιά μικρή στο Νότο. 

- Η προοπτική της "πραγματικά ενιαίας αγοράς" δεν μπορεί να μην προϋπο

θέτει μιά πραγματικά "ενιαία νομισματική και οικονομική πολιτική". 

Δηλαδή, η "ενιαία αγορά"
5
εκτός από τις κοινές προδιαγραφές-ο κανονισ

μός υιοθετήθηκε-την άρση'των τελωνειακών εμποδίων κλπ., οδηγεί και σε 

μιά ενιαία πολιτική. 

- Η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής γιά μεν τους Βόρειους ση

μαίνει λιγότερες επιδοτήσεις (όπως ζητούν οι Αμερικανοί) ενώ γιά τους 

Μεσόγειους σημαίνει διαρθρωτικές παρεμβάσεις και καλύτερη οργάνωση 

ιης αγοράς. 

* Είναι λοιπόν φανερό ότι στο Μιλάνο θα αναπτυχθεί μιά νέα πολιτική σύγ
κρουση των αντιλήψεων του Βορά και του Νότου. Μιά σύγκρουση που θα 
αναφέρεται στις ερμηνείες και την ί̂ ραρμογή των Νέων Πολιτικών και όχι 
στην ιδέα της ενεργοποίησης τους στη\λ οποία θα συμφωνήσουν ασφαλώς 
και οι Δέκα. 

* Στο πολιτικό επίπεδο: Σ'ότι αφορά τις θεσμικές αλλαγές στην ΕΟΚ, όπως 
πιστεύουν διπλωματικοί κύκλοι τοιν Βρυξελλών,κερδίζει έδαφος η Βρετα
νική πρόταση γιά "μικρά βήματα" που θα βελτιώσουν τις κοινοτικές δια
δικασίες. 

* Η Βρετανική πρόταση προβλέπει τον περιορισμό της ομοφωνίας μόνο στα 

θέματα που μία χώρα θα προβάλει "ζωτικό εθνικό συμφέρον". Σύμφωνα με 

τη βρετανική πρόταση η χώρα που θα ζητήσει να μή ληφθεί απόφαση με 

πλειοψηφία σε ένα θέμα αλλά με ομοφωνία προβάλλοντας ζωτικό εθνικό 
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συμφέρον>θα πρέπει, να εξηγήσει τη σημασία του θέματος με "ειδική δια

δικασία" (προφανώς με υπόμνημα) στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών 

τη θέση της. 

* Κατά τα άλλα, οι Βρετανοί προτείνουν να κάνει αποχή από τις ψηφοφο

ρίες η χώρα που διαφωνεί ή που δεν συμφωνεί πλήρως στη λήψη μιας συγ

κεκριμένης απόφασης. Η πρόταση αυτή προφανώς αποβλέπει στο να μπορεί 

η χώρα που διαφωνεί να "διαπραγματεύεται" με την Επιτροπή κάποιες ρυθ

μίσεις (όχι ουσιαστικές), έτσι ώστε να μην εκκρεμούν γιά χρόνια (όπως 

συμβαίνει σήμερα) αποφάσεις γιά θέματα που δεν υπάρχουν ουσιαστικές 

διαφωνίες. 

* ϋι Βρετανοί προτείνουν επίσης τη θεσμοθέτηση της πολιτικής συνεργα

σίας -που τώρα είναι άτυπη- με τη σύσταση μιας ειδικής γραμματείας. 

Γιά το θέμα αυτό έχουν σοβαρές επιφυλάξεις ιδίως οι"μικρές χώρες" που 

αντιλαμβάνονται κινδύνους γιά την εθνική τους εξωτερική πολιτική όχι 

τόσο από τη σύσταση μιας συντονιστικής γραμματείας αλλά από την πιθα

νότητα να εξελιχθεί ένα τέτοιο όργανο σε "διευθυντήριο εξωτερικής πο

λιτικής της ΕΟΚ". 

* Με τα δεδομένα αυτά, η Σύνοδος Κορυφής του Μιλάνου θα αποτελέσει ιστο

ρικό σταθμό της ΕΟΚ είτε έχει θετικά είτε αρνητικά αποτελέσματα. 

* Αυτό όμως που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι βρισκόμαστε πιά σε μιά 

νέα περίοδο πολιτικών συγκρούσεων στην ΕΟΚ, εντελώς διάφορων ποιοτικά 

από αυτές που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά θα χρειαστεί μιά 

συνολικά νέα αντιμετώπιση της συμπεριφοράς κάθε κράτους μέλους. 

* Είμαστε υποχρεωμένοι γιά την "συμπεριφορά" των κρατών να αναφέρουμε 

μιά αναμφιβόλως "αστυνομική εκτίμηση" διπλωματικών κύκλων των Βρυξελ

λών που "γνωρίζουν" τη Βρετανική νοοτροπία και που εκφράζουν την 

ανησυχία τους γιά την σκοπιμότητα της Βρετανικής πρότασης γιά αποχή 

από τις ψηφοφορίες στα Συμβούλια. Υποστηρίζουν λοιπόν,ότι άν υιοθετη

θεί αυτή η πρακτική στο μέλλον μπορεί οι Βρετανοί να "σκεφθούν" ότι 

οι αποφάσεις στις οποίες απέσχον δεν τους δεσμεύουν. 

ΝΕΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ "ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ" 

* Εντείνονται την εβδομάδα αυτή οι "συζητήσεις" μεταξύ των γενικών διευ

θυντών των υπηρεσιών της Επιτροπής γιά τα θέματα των λεγομένων παραβι

άσεων του κοινοτικού δικαίου από την Ελλάδα.Μάλιστα, σύμφωνα με πλη

ροφορίες από την έδρα της ΕΟΚ αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευ

τέρα 24 Ιουνίου ή την Τρίτη, κοινή σύσκεψη των διευθυντών της ΕΟΚ 

γιά να αποφασιστεί η στάση της Επιτροπής έναντι της Ελλάδας. 

* Στη σύσκεψη αυτή, αναμένεται να επιλεγούν και οι υποθέσεις που θα 

προωθηθούν γιά εκδίκαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

* Το σύνολο των"ελληνικών υποθέσεων" είναι 150 περίπου και βρίσκονται 

οι περισσότερες στο στάδιο της ώχλησης ή της αιτιολογημένης γνώμης. 

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουν παραπεμφθεί μόνο 10 υποθέσεις. 

* Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του ΕΠΤΑ από τις Βρυξέλλες, ο μεγα

λύτερος αριθμός των υποθέσεων που ερευνά η Επιτροπή, αφορούν θέματα 

εμπορίας γεωργικών προϊόντων και γενικότερα τον τομέα της γεωργίας. 

* Ιδιαίτερη πίεση-όπως λένε παράγοντες της ΕΟΚ-ασκείται στην Επιτροπή 

από οργανωμένα "εισαγωγικά συμφέροντα" της Ελλάδας γιά τους όρους 

εισαγωγής κρεάτων, την απαγόρευση εισαγωγής κρεάτων που έχουν παχυν-

θεί με ορισμένες ορμόνες και γιά την ύπαρξη και λειτουργία της ΑΓΡΕΞ 

και της ΚΥΔΕΠ. 
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ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

* Δάνεια ύψους 72 δισεκατομμυρίων LCU θα μπορεί να δώσει ως το τέλος 
της δεκαετίας του '80 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μετά μάλιστα 

το διπλασιασμό του μετοχικού της κεφαλαίου. 

* Το ανώτατο όριο δανείων που μπορούσε η ΕΙΒ να χορηγήσει με το προη

γούμενο κεφάλαιο της ήταν 36 δισεκατομμύρια ECU και στο τέλος του 

1984 είχε απαιτήσεις 30 δισεκατομμυρίων. Με την αύξηση του κεφαλαίου 

και το νέο πλαφόν δημιουργείται ένα πολύ άνετο πλαίσιο χρηματοδότη

σης γιά την τράπεζα, που είναι περίπου 32 δισεκατομμύρια ECU. 

* Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΙΒ είναι τώρα 28,8 δις ECU. Η αύξηση προήλ

θε κατά 12,1 δις ECU από νέες εισφορές των Δέκα και κατά 2,25 δις 
ECU από την εισφορά της Ισπανίας και κατά 267.000 ECU από την εισφο

ρά της Πορτογαλίας. 

* Το 76,5% του κεφαλαίου της Τράπεζας έχει καταβληθεί από την Γαλλία, 

την Ιταλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία. Η Ελλάδα έχει εισφέρει το 

1,438% του κεφαλαίου , δηλαδή 414.144 ECU. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Ν.Σ. ΘΕΛΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

* Την ανάγκη αύξησης των δημοσίων επενδύσεων γιά να συνεχιστεί η ανά

πτυξη της Ευρωπαϊκής Οικονομίας και να περιοριστεί η ανεργία πρότει

νε η Επιτροπή στην έκθεση της προς το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονο

μίας των Δέκα (ΕΚ0ΦΙΝ). 

* Στην έκθεση της η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αύξηση του ΑΕΠ των Δέκα 

θα συνεχισθεί το 1986 με μικρότερη ένταση,(2,25%) προβλέπει αύξηση 

της ανεργίας αλλά ταυτόχρονα συρρίκνωση του μέσου κοινοτικού πληθω

ρισμού στο επίπεδο του 4,8%. 

* Στο Συμβούλιο, οι Υπουργοί συζήτησαν και την επέκταση της δημόσιας 
χρήσης της ECU καθώς και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συ
στήματος. 

* Αν και δεν υπήρξαν αντιρρήσεις επί της αρχής γιά την εξέλιξη του Ευ

ρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος παρουσιάστηκαν σημαντικές αποκλίσεις 

στις απόψεις γιά ιτην πορεία προς την ολοκλήρωση του.Επισημάνθηκε ότι 

χρειάζεται παράλληλα να εξασφαλιστεί σταθερότητα τιμών, ισορροπία 

των Ισοζυγίων Εξωτερικών Πληρωμών των Δέκα, πλήρης απασχόληση και να 

μειωθούν οι ανισσότητες ανάμεσα στις περιφέρειες της Ε0Κ. 

* Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα υπέγραψε στις 11 Ιουνίου στη Βασι

λεία της Ελβετίας, τη συμφωνία στήριξης του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Συστήματος και της ECU και γνωστοποίησε την πρόθεση της να προσφέρει 

χρυσό και δολλάρια γιά να αγοράσει ECU.Προς το παρόν η Ελλάδα δεν 
μετέχει στο μηχανισμό προσδιορισμού των ισοτιμιών όπως και η Βρετανία. 

* Η συμφωνία προβλέπει επίσης την αύξηση των επιτοκίων γιά χρέη που 

υπολογίζονται σε ECU και που οφείλονται από μία κεντρική τράπεζα σε 

άλλη, διευκόλυνση της μετατροπής σε ICH των εθνικών νομισμάτων, δυνα
τότητα κάλυψης πληρωμών σε κεντρική τράπεζα κατά 100% σε LCU, αντί 
50% που ήταν ως τώρα και δημιουργία αποθεμάτων σε I CU σε κεντρικές 
τράπεζες χωρών που συνδέονται με την E0K. 

* * * 

*** Η Ελλάδα μπλόκαρε και πάλι τον Κανονισμό γιά την ελεύθερη εγκατάσταση 

φαρμακείων απορρίπτοντας τη συμβιβαστική πρόταση της Επιτροπής που 

προέβλεπε γιά την Ελλάδα 1 θετή μεταβατική περίοδο. 
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Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ AHO ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ EBÛOMAÛA 

** Η εγκατεστημένη δυναμικότητα στην Κοινότητα των πυρηνικών σταθμών πα
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το 1984 κατά 18,8« φθάνοντας 

στα 64.941 HW. 

** Η μεταναστευτική πολιτική της Κοινότητας καθώς και η Οδηγία Βρεντελινγκ 

γιά το δικαίωμα πληροφόρησης των εργαζομένων συζητήθηκαν από τους Υπουρ-

νούς Εργασίας της Κοινότητας. 

** Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό της ΕΟΚ του 1985 με 

συνολικό ύφος δαπανών 28.409.300.000 ΕΝΜ και πιστώσεις υποχρεώσεων 

30.592.100.000 ΕΝΜ. Το ποσοστό δαπανών γιά τη Γεωργία έφθασε και πά

λι στο 73%. 

** Στη Σύνοδο Κορυφής του Μιλάνου θα υποβληθεί και η πρόταση γιά την απλο

ποίηση των ελέγχων στα σύνορα ώστε να διευκολυνθεί η διακίνηση των 

πολιτών μέσα στην Κοινότητα. 

** 0 γερμανός καγκελάριος Χέλμουτ Κολ θα επισκεφθεί τη Ρώμη στις 20 Ιου

νίου γιά συνομιλίες με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μπετίνο Κράξι ενόφη της 

Συνόδου Κορυφής του Μιλάνου. 

** 0 υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ Τζών Μπλοκ συναντήθηκε στο Μάαστρικ της 

Ολλανδίας με τον Επίτροπο γιά θέματα γεωργίας της ΕΟΚ Φρανς Αντριενσεν 

και του εξέφρασε τις απόψεις της κυβέρνησης του γιά την κοινή αγροτι

κή πολιτική των Δέκα. 0 αμερικανός υπουργός δήλωσε ότι άν μετά τον 

Ιούλιο του 1986 δεν έχει "βελτιωθεί" η κατάσταση γιά τα συμφέροντα 

της χώρας του θα υπάρξουν αντίμετρα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολι-

τειών. 

** Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός τομέας στην Κοι

νότητα επισημαίνει στην ετήσια εκθεσή της η Ευρωπαϊκή Ενωση Κατασκευα

στών Κτιρίων. Στην έκθεση της επισημαίνει ότι 10 εκατομμύρια εργάτες 

και 500.000 επιχειρήσεις που αποτελούν τον κατασκευαστικό τομέα της 

ΕΟΚ συνεισφέρουν το 13% περίπου του ΑΕΠ των Δέκα και ζητούν ενίσχυση 

των επενδύσεων και όχι της κατανάλωσης, αποτελεσματική χρηματοδότηση 

της οικοδομής, κοινοτική χρηματοδότηση γιά οικιστικά προγράμματα, κα

θώς και προγράμματα γιά την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τη 

βελτίωση της ζωής στις μεγάλες πόλεις. 

** Μεταβάλεται το καθεστώς εισαγωγής υφαντουργικών στην Κοινότητα μετά 

την ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 

** Η βρετανική κυβέρνηση θα κατασκευάσει νέο διεθνές αεροδρόμιο βόρεια 

του Λονδίνου με την επέκταση του αεροδρομίου του Στάνσετ. 

** 0 τέως Επίτροπος της ΕΟΚ κ. Νταβινιόν ανέλαβε διευθυντής της βελγικής 

εταιρίας "Soíveij and Sú'". 

** Τη δυσαρέσκεια της εξέφρασε η αντιπροσωπεία της ΕΟΚ που διεξήγαγε στο 
Τοκυο συνομιλίες με τους Ιάπωνες υπευθύνους γιά το άνοιγμα της ιαπω
νικής αγοράς στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η αντιπροσωπεία έκρινε ανεπαρ
κείς τις ιαπωνικές προτάσεις. 

** Οι προβλέψεις γιά τον πληθωρισμό στη Γαλλία είναι ότι ως τον Δεκέμ
βριο του 1986 θα περιοριστεί στο 4,9%. 0 00ΣΑ προβλέπει ότι θα περιο
ριστεί στο 4,8%. Σ'ότι αφορά το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της Γαλλίας, οι 
εκτιμήσεις ποικίλουν από 2,1% εως 1,7%. 

** Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζήτησε από την Ιταλία να πάψει να περιορίζει 

με διοικητικούς ελέγχους τις"παράλληλες εισαγωγές" δηλαδή εισαγωνές 

που πραγματοποιούνται εκτός των επισήμων κυκλωμάτων διανομής. 
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ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕ! ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΝΤΑ 

* Με κανονισμούς του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΟΚ καθορίστηκε το 

άνοιγμα, η κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών και ο τρόπος διαχείρησης 

κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων γιά χέλια, ρέγγες και μπακαλιά

ρους προέλευσης τρίτων χωρών. 

* Γιά τα χέλια επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ελλάδα κατά την χρονική πε-
ρίοδο 1/7/1985-30/6/1986 με μειωμένο δασμό εισαγωγής, εφόσον υπάρχει 
εισαγωγικό ενδιαφέρον, με τη δυνατότητα άντλησης δικαιωμάτων εισαγω
γής μέσα στα όρια ποσότητας 500 τόννων. 

* Γιά τις ρέγγες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ελλάδα με αναστολή δασμών, 

εφόσον υπάρχει εισαγωγικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 16/6/1985-14/2/ 

1986, με την ανάληψη από απόθεμα 1000 τόννων μεριδίου ίσου με τις 

πραγματικές εισαγωγικές ανάγκες. 

* Γιά τους μπακαλιάρους επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ελλάδα με αναστολή 

δασμών, κατά την περίοδο 1/7-31/12/1985, ποσότητας 3158 τόννων και 

παρέχεται η δυνατότητα γιά περαιτέρω εισαγωγή με αναστολή δασμού και 
μέσα στην ίδια περίοδο, ποσοτήτων της τάξης των 316 και 158 τόννων. 

01 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 

* Καθορίστηκε η κοινοτική τιμή προσφοράς νωπών λεμονιών της δασμολογι

κής διάκρισης 08.02Γ , γιά την περίοδο εμπορίας 1985/86, γιά τα προϊ

όντα της ποιοτικής κατηγορίας Ι, όλων τωμ μεγεθών, τα οποία προσφέ

ρονται συσκευασμένα. 

* Η κοινοτική τιμή προσφοράς εφαρμόζεται έναντι της Ελλάδας και έχει 
ως εξής (σε ECU ανά 100 κιλά καθαρού βάρους): γιά τον Ιούνιο 37,36, 
γιά τον Ιούλιο και Αύγουστο 41,82, γιά το Σεπτέμβριο 37,90, γιά τον 
Οκτώβριο 33,25 και γιά το Νοέμβριο και Δεκέμβριο 30,05. 

* Γιά την περίοδο εμπορίας 1985/86 η ελάχιστη τιμή αγοράς λεμονιών που 
παραδίδονται στην βιομηχανία καθορίζεται σε 20,6 ECU ανά 100 κιλά 
καθαρού βάρους. Η ελάχιστη αυτή τιμή καθορίζεται γιά εμπορεύματα κατά 
την αναχώρηση τους από τα κέντρα συσκευασίας των παραγωγών. 

* Γιά την ίδια περίοδο εμπορίας, το ποσό της χρηματικής αντιστάθμισης 

καθορίζεται σε 12,25 ECU ανά 100 κιλά καθαρού βάρους. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚ 

** ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΐΤΤΤΤΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ. Με κανονισμό του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΟΚ 
θεσπίζεται η προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών στην εισαγωγή 
προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή, συντή
ρηση και επισκευή αεροπλάνων. 

* Πρόκειται κυρίως γιά χημικά προϊόντα, υαλοβάμβακα, σωληνώσεις, τεχ* 

νουργήματα από αργίλιο, ρουλεμάν, ηλεκτρογεννήτριες και συσκευές εκ

πομπής και λήψης ραδιοφωνίας. 

** ΔΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΓΚ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ. Επιβάλλεται 
οριστικός δασμός αντιντάμπιγκ

-
στις εισαγωγές καθρεπτών από γυαλί χω

ρίς πλαίσιο καταγωγής Νότιας Αφρικής και συνεχίζουν να εφαρμόζονται 
οι διατάξεις που ισχύουν γιά τους εισαγωγικούς κοινοτικούς δασμούς. 

Το ποσό του δασμού αντιντάμπιγκ είναι ίσο προς το 17,5% της καθαρής 
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τιμής "ελεύθερο στα σύνορα" πριν από την επιβολή αυτού του δασμού. 

** ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Με κανονισμό του Συμβουλίου 

των Υπουργών της ΕΟΚ θεσπίζεται η προσωρινή αναστολή των αυτόνομων 

δασμών για ένα ορισμένο αριθμό γεωργικών προϊόντων, γιά την χρονική 

περίοδο 1/7/1985-30/6/1986. 

* Γιά τα προϊόντα αυτά η παραγωγή στην Κοινότητα είναι επί του παρόν

τος ανεπαρκής και οι παραγωγοί δεν μπορούν κατ'αυτό τον τρόπο να αν

ταποκριθούν στις ανάγκες των βιομηχανιών της Κοινότητας που τα χρη

σιμοποιούν. 

* Πρόκειται κυρίως γιά αλιευτικά προϊόντα, γλυκοπιπεριές, φασόλια, 

χουρμάδες και σογιέλαιου. 

** ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. Με κανονισμό της Επιτροπής της ΕΟΚ καθορίστηκαν οι 

ελάχιστες εισφορές στην εισαγωγή στην ΕΟΚ ελαιολάδου και προϊόντων 

του τομέα του ελαιολάδου. 

* Ειδικότερα οι ελάχιστες εισφορές γιά το ελαιόλαδο έναντι των τρίτων 

χωρών είναι σε ECU/100 κιλά γιά τα προϊόντα της δασμ. κλάσης 15.07ΑΙα: 

61,00 , της δασμ. κλάσης 15.07ΑΙβ: 63,00, της δασμ. κλάσης 15.07ΑΙγ: 

60,00, της δασμ. κλάσης 15.07ΑΠα: 77,00 και της δασμ. κλάσης 15.07110: 

95,00. 

* Οι εισφορές στην εισαγωγή από τρίτες χώρες άλλων προϊόντων του τομέα 

είναι γιά τα προϊόντα της δασμ. κλάσης 07.01 Nil : 13,86, της δασμ. κλά

σης 07.03ΑΙΙ:13,86, της δασμ. κλάσης 15.17ΒΙα: 31,50, της δασμ. κλάσης 

15.17ΒΙ0: 50,40 και της δασμ. κλάσης 23.04ΑΙΙ: 4,80. 

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 77% ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ 

* Σύμφωνα με στατιστική έρευνα των υπηρεσιών της Κοινότητας η ανεργία 

στην ΕΟΚ αυξήθηκε κατά 77% τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Οι εγγεγραμ

μένοι άνεργοι στις 9 χώρες της ΕΟΚ (γιά την Ελλάδα δεν υπάρχουν στοι

χεία) έφθασαν τα 13 περίπου εκατομμύρια. 

* Σε σχέση με το 1980 ο αριθμός των άνεργων νέων κάτω των 25 ετών αυξή

θηκε κατά 66% και οι άνεργοι πάνω από 25 ετών αυξήθηκαν κατά 85%. 

* Αν και το ποσοστό των ανέργων νέων στο σύνολο μειώθηκε από 43% σε 40% 

αυξήθηκε το ποσοστό των νέων που παραμένουν άνεργοι γιά περισσότερο 

από ένα χρόνο.Από 16% στο σύνολο που ήταν το 1980, τώρα είναι 30%. 

* Σημαντικό στοιχείο που εντόπισε η έρευνα είναι ότι τα τελευταία χρό

νια αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός αυτών που παραμένουν άνεργοι περισ

σότερο από ένα χρόνο ή και δύο ακόμα. Περίπου το 40% των ανέργων τώρα 

παραμένει στην ανεργία περισσότερο από ένα χρόνο ενώ το 20% δηλαδή 

περίπου 2.600.000 άνεργοι ψάχνουν γιά δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της κατηγορίας ανέργων είναι άτομα ηλι

κίας 55-60 ετών καθώς και νέοι κάτω των 25 ετών. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ 

* Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΟΚ δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν γιά την 

αύξηση της αξίας των προϊόντων που δικαιούνται να εισάγουν χωρίς φόρο 

στη χώρα τους οι ταξιδιώτες αυτό το καλοκαίρι. Συμφώνησαν να αυξήσουν 

τα όρια σε 350 ECU-γιά την Ελλάδα και τη Δανία 280 ECU- από την Ιη 

Οκτωβρίου. Και όπως είπε στέλεχος της Επιτροπής, θα επωφεληθούν όσοι 

ταξιδέψουν με τις φθινοπωρινές βροχές 
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ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ Π Α ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

* Το κλίμα ύφεσης φαίνεται ότι συνεχίζει vu επικρατεί στο "μέτωπο των 
επιτοκίων". Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το επιτόκιο των δωδεκάμηνων ομο
λογιών του θησαυροφυλακίου πέρασε από 7,94% (στις 14 Μαι'ου) σε 7,18%, 
ξαναβρίσκοντας έτσι τα επίπεδα του Μαΐου 1978 (7,07%), 

* Το μακροπρόθεσμο ομοσπονδιακό δάνειο είδε επίσης την απόδοση του να 
πέφτει: με επιτόκιο 111 % (και έτος λήξης το 2015) η αποδοτικότητα 
του δανείου έπεσε στο Χρηματιστήριο σε 10,27%. 

* Η αγορά του ευρωδολλαρίου (σε εξάμηνη τοποθέτηση) είδε επίσης τα 
επιτόκια της να κάμπτονται: βρίσκονται περίπου στο 7 5/8 % - 7 3/8 % 
έναντι περίπου 13% μόλις πριν από ένα χρόνο. 

* 0 πρόεδρος της CHASE MANHATTAN BANK,liUJZJUam BUTCHER, δήλωσε προ ημε
ρών στο Χονγκ-Κόνγκ ότι "τα αμερικανικά επιτόκια θα πέσουν και άλλο" 
μιά πρόβλεψη που φαίνεται να συμμερίζονται οι εμπειρογνώμονες της Vil-
PONT PE NEMOURS .-προβλέπουν ότι τα βασικά επιτόκια των τραπεζών θα πε
ράσουν από 10% σε 9J %. 

* 0 HzMiy KAUFMAN, ο επιλεγόμενος "γκουροΰ της Γουώλ Στρητ", εκτιμούσε 
πρόσφατα ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να αποφασίσει μιά 
νέα μείωση των επιτοκίων άν αυξανόταν ο δείκτης της ανεργίας και συ
νέχιζαν να πέφτουν οι λιανικές πωλήσεις. 

* Σε μιά συνάντηση εμπειρογνομώνων που διοργάνωσε στη Γαλλία το οικο
νομικό περιοδικό "EXPANSION", ένα από τα ανώτατα στελέχη του αμερι-' 
κανικού FEP, ο Μ.WALLICH, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πληθωρι
στικής αναζοωπύρωσης αλλά δεν πρόβλεπε περαιτέρω κάμψη των επιτοκίων. 
Πρόσθετε, μάλιστα, ότι θα μπορούσαν να εκδηλωθούν ανοδικές πιέσεις, 
το τελευταίο τρίμηνο του 1985 αν συνεχιστεί η ανάκαμψη. 

* Μέσα σε όλα αυτά, o Paul V0CCKER, πρόεδρος του VEO έκανε μιά "σιβυλ
λική δήλωση" ότι η σταθερότητα των τιμών που παρατηρείται τους τελευ
ταίους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες δίνει μεγαλύτερα περιθώρια στον 
καθορισμό της πολιτικής του FEV. 

* Ανεξάρτητα πάντως από τα"τεκταινόμενα" στο μέτωπο των επιτοκίων", το 
δολλάριο παραμένει εδώ και αρκετές ημέρες αξιοσημείωτα σταθερό: λίγο 
κάτω από τα 9,50 γαλλικά φράγκα και λίγο πάνω από τα 3 γερμανικά μάρκα. 
Η σταθεροποίηση της ανεργίας στις ΗΠΑ (περίπου 7,3% του ενεργού πλη
θυσμού) συνεισέφερε πιθανώς και στη σταθεροποίηση του δολλαρίου. 

* Οι ειδικοί πάντως φαίνεται να τα έχουν λίγο χαμένα. Σύμφωνα με τη 
"Μοντ", οι μισοί διαβεβαιώνουν ότι το δολλάριο "δεν στέκεται καλά", 
και οι άλλοι μισοί πως σύντομα θα καταρρίψει το ρεκόρ του περασμένου 
Φεβρουαρίου (είχε φθάσει στα 3,47 γερμανικά μάρκα και στα 10,61 γαλ
λικά φράγκα). 

* * * 

*** Παρά τις προτάσεις του Αμερικανού Προέδρου Ρήγκαν, γιά τη μείωση της 
φορολογίας, το κλίμα στην Βουλή και τη Γερουσία ευνοεί την αύξηση των 
φόρων.Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα στη συζήτηση της Επιτροπής γιά τον 
προϋπολογισμό διαπιστώθηκε αδυναμία συγκράτησης των τεραστίων ελλειμ
μάτων του αμερικανικοί) δημοσίου αν δεν αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα. 

0 αρχηγός μάλιστα της πλειοψηφίας στη Γερουσία Ρόμπερτ Ντόουλ είπε 
ότι μιά μικρή αύξηση των φόρων μπορεί να γίνει αποδεκτή μέσα στα πλαί
σια της φορολογικής μεταρύθμισης. 


