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®  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
Το δολάριο ΗΠΑ σήμερα

Αγορά Δρ. Πώληση Δρ. 
Συνάλλαγμα 160,328 166,872
Χαρτονομίσματα 160,328 166,872

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σε συνεργασία με τους 
FINANCIAL TIMES δημοσιεύει κάθε ημέρα, ταυτόχρονα 
με την έκδοση του Λονδίνου της  έγκυρης βρεταννικής 
εφημερίδος, τα διεθνή επιχειρηματικά νέα και άλλα 
ενδιαφέροντα οικονομικά θέματα.
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Τεχνητοί παράδεισοι...

Σ τη σύγχρονη «τεχνοκρατική» εποχή μας, στην εποχή 
του ανθρώπου «μαζικής παραγωγής», ακμάζει η «βιο
μηχανία της  διακρίσεως». Είναι η «βιομηχανία των 

σινιέ». Τα προϊόντα της οποίας αντί να προσφέρουν την 
πραγματική χρησιμότητά τους (να ανάβουν τσιγάρα, να 
γράφουν κ.ά.), αποτελούν ένα πρόσθετο στοιχείο της «προ
σωπικότητας» του κατόχου των. Αποτελούν ένα «σύμβολο 
θέσεως» - ε ά ν  προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε το «sta
tus symbol». Είναι και αυτά τα  συμπληρώματα των «ψευδο- 
γεγονότων», που χρησιμεύουν ώστε οι άνθρωποι - τ α  άτο
μα για να ακριβολογήσ ουμε- «βγαίνουν» από την  «άμορφη
μάζα» της σύγχρονης πόλεως ---------------------------
και αποκτούν «προσωπικότη- Σχολιάζει
τα». Για να χρησιμοποιήσου- ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
με δε και την  σύγχρονη διάλε- ---------------------------
κτο: «είναι ιν». Θα πρέπει όμως να τονισθεί ό τι η ανάγκη 
αυτή της διακρίσεως υπάρχει σε όλες τις  τά ξε ις  και σε όλα 
τα επίπεδα. Και στους φτωχούς και στους πλούσιους. Και 
στους μικρούς και στους μεγάλους και σ τους μικρομε- 
σαίους. Και στον υπάλληλο και στον εργάτη, αλλά και στον 
«μάνατζερ».

Ενας από τους σοβαρότερους και μεγαλύτερους, ίσως, 
κλάδους τη ς  «βιομηχανίας τη ς  διακρίσεως» είναι και η 
«Haute Couture» (η «υψηλή ραπτική»), της οποίας η λαϊκίστι- 
κη παραλλαγή είναι το  «σινιέ» έτο ιμο ένδυμα, ενώ πλέον τα 
διάφορα «ζωάκια» που «κοσμούν» τα  στήθη των «ενδεδυ- 
μένων σπορ» είναι το  τελευ τα ίο  σκαλοπάτι τη ς  «μαζικής 
διακρίσεως». Τελευταία έχει προστεθεί και το  ανδρικό κο
στούμι «επί παραγγελία». Ξαναζούν δηλαδή οι «ραφτάδες», 
αναβαθμισμένοι όμως στο ανώτατο σκαλοπάτι της  «βιομη
χανίας της  διακρίσεως». Με διαφημίσεις στον μεγάλο διε
θνή οικονομικό Τύπο, ο Ermenegildo Zegna προσκαλεί αυ
τούς που θέλουν να «ξεχωρίσουν» να παραγγείλουν κο
στούμι και «εντός μηνός θα του ς  το  παραδώσει». Με κατα
στήματα στις πιο «ιν» περιοχές των μεγάλων πόλεων (Νιου 
Μποντ Στρητ, Φιφθ Αβενιου, Pu ν τε  λα Παι) προσφέρει τη 
δυνατότητα  σε αυτούς που επιθυμούν διακαώς να γίνουν 
και αυτοί «Celebrities» να ανήκουν σε κάποια «διακεκριμένη 
ομάδα».

Οι «βιομηχανίες της διακρίσεως» στηρίζονται σε όλα τα 
σύγχρονα μέσα «ενημερώσεως» και «προωθήσεως». Το υ
περσύγχρονο μάρκετινγκ, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέ
σεις, συμβάλλουν όχι μόνον να προωθηθεί ένα συγκεκριμέ
νο προϊόν, αλλά -κ α ι αυτό είναι ίσως το  κυ ρ ιό τερ ο - συμ
βάλλουν στη δημιουργία της ομάδος στην οποία θ ’ ανήκει ο 
«ευτυχής θνητός». Βλέπει λοιπόν κανείς ότι σε τελευτα ία  
ανάλυση έχουμε και εδώ τη  δημιουργία «τεχνητών παραδεί
σων», τους οποίους τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο σύγχρονος 
άνθρωπος. Οι «παράδεισοι» αυτοί έχουν τους «ηγέτες» και 
τις  «αυλές» τους και φυσικά έχουν και τους «λιβανιστές» 
που συμβάλλουν στη δημιουργία τη ς  όλης «εικόνας» (Build
ing the Image όπως θα μας έλεγαν οι επικοινωνιολόγοι).

Ετσι, ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκει τον «παράδεισό» 
του, ανάλογα μάλιστα και με την εισοδηματική του κλάση. 
Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι «παράδεισοι» υπάρχουν και στο 
ποδόσφαιρο και στις άλλες εκδηλώσεις της ζωής. Το εάν 
υπάρχει αληθινός παράδεισος ή όχι, είναι άλλο θέμα...

«Πίστεως»: επιτόκιο 
ταμιευτηρίου 17%

6/6 Η Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Η ταχεία άνοδος του πληθω

ρισμού άρχισε να πιέζει προς 
τα πάνω τα επιτόκια Ταμιευτη
ρίου. Χθες η Τράπεζα Πίστεως 
ανακοίνωσε ότι το επιτόκιο Τα
μιευτηρίου που θα προσφέρει 
στους καταθέτες από 15 Μαΐου 
είναι 17%. Υπενθυμίζεται ότι η 
Τράπεζα Ελλάδος είχε αυξήσει 
από 1ης Απριλίου το κατώτατο 
επιτόκιο Ταμιευτηρίου, από 
15% σε 16%.

Τα επιτόκια χορηγήσεων της 
Τραπέζης διαμορφώνονται ως 
εξής: Για κεφάλαια κίνησης, ε-

Η οικονομία σε αδιέξοδο, 
δέσμη σκληρών μέτρων

ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΑΟΥ
Εκρηκτικές διαστάσεις έχουν προσλάβει 

τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τα 
οποία επιδεινώνονται από την παρατεταμένη 
πολιτική αβεβαιότητα. Στη διαπίστωση αυτή, 
καταλήγει το πόρισμα της επιτροπής Αγγελό- 
πουλου που παραδόθηκε χθες το βράδυ στον 
πρωθυπουργό κ. Ξεν. Ζολώτα, και παράλλη
λα δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η επιτροπή εισηγείται σκληρά μέτρα εφ’ 
όλης της ύλης, τα οποία ενώ αφήνουν ουσια
στικά ανέπαφη την εισοδηματική πολιτική 
-εάν δεν την βελτιώνουν- αφορούν όλες τις 
εισοδηματικές πηγές και τάξεις.

Τα σημαντικότερα από αυτά, τα οποία ε
ντάσσονται σε ένα τριετές πρόγραμμα σταθε
ροποίησης και ανάπτυξης είναι:

Ο  Εισοδηματική πολιτική: Διατηρείται 
στο Δημόσιο το σύστημα της ΑΤΑ και αφαι- 
ρείται μόνο ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Κα- 
ταργούνται όμως τα κλιμάκια και η ΑΤΑ 
δίδεται ολόκληρη. Στον ιδιωτικό τομέα ι
σχύουν οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Γε
νική αρχή είναι να μην δίνονται αυξήσεις 
πάνω από το επίπεδο του πληθωρισμού.

Β  Φορολογία: Αναμόρφωση του φορολογι
κού συστήματος ώστε να καταστεί δικαιότε
ρο. Εφαρμογή του ισχύοντος καθεστώτος για 
τους αγρότες. Ενίσχυση των τεκμηρίων για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες και καθιέρω
ση ειδικού φόρου κατ’ επάγγελμα.

Επίσης, προτείνεται επιβολή φόρου 10% 
στους τόκους των καταθέσεων, αφαιρουμέ- 
νου ενός ποσού τόκων 100.000 δρχ. κατά 
καταθέτη που αντιστοιχεί σήμερα σε κατάθε
ση 600.000 δρχ.
•  Προτείνεται αύξηση στους δύο συντελε
στές ΦΠΑ κατά 2% και γίνονται 18% και 8% 
αντίστοιχα.
•  Προτείνεται αύξηση της φορολογίας στα 
καύσιμα, τα ποτά και τα τσιγάρα.
•  Θα πρέπει όλοι να κάνουν δήλωση Φόρου 
Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
•  Επιβολή μικρού ανταποδοτικού τέλους 
από τους δήμους και τις κοινότητες.
•  Πακέτο μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.
•  Κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου για 
φορολογικούς σκοπούς, υπό όρους.

Κ  Ασφάλιση: Σταδιακή αύξηση κατά 2%

των εισφορών στο 1ΚΑ από 1.1.91 -1.1.93, με 
ταυτόχρονη εφαρμογή μέτρων για την εί
σπραξη καθυστερημένων εισφορών.
•  Προτείνεται ομαδοποίηση συγγενών τα
μείων.
•  Υπολογισμός της σύνταξης του ΙΚΑ με 
βάση τις αποδοχές της τελευταίας δετίας με 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
•  Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας για 
την καταβολή της σύνταξης.

Ο  Οι κατευθύνσεις της νομισματικής πο
λιτικής που προτείνει η έκθεση είναι:
•  Επιβράδυνση της νομισματικής και πιστω
τικής επέκτασης, μέσω της σταδιακής επι
βράδυνσης του ρυθμού αύξησης του χρήμα-

Τ α  β α σ ικ ό τερ α  απ οσπά
σ μ α τα  τ η ς  έ κ θ ε σ η ς  Αγ- 
γελό π ο υ λο υ  δ η μ ο σ ιεύ ο 
ν τα ι σ τ ις  σ ελ ίδ ες  1 0  κα ι 
11 τ η ς  « Ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς  

Κ α θ η μ ε ρ ιν ή ς » .

τος και με στόχο την αποκλιμάκωση του πλη
θωρισμού.
•  Συντονισμό της δημοσιονομικής και εισο
δηματικής πολιτικής με την νομισματική. 
Στόχος η κάμψη των επιτοκίων.
•  Μείωση της χρηματοδότησης των δημο
σίων ελλειμμάτων από τις τράπεζες και την 
Τράπεζα της Ελλάδος. Προσαρμογή των επι
τοκίων των κρατικών χρεογράφων στις συν
θήκες της αγοράς. Σταδιακή κατάργηση των 
δεσμεύσεων των τραπεζών.
•  Ενίσχυση των νομισματικών ελέγχων.
•  Αυτονομία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Β  Σχετικά με τη συναλλαγματική πολιτι
κή η έκθεση τονίζει ότι πρέπει να είναι σε 
συνέπεια με την εισοδηματική και τη νομι
σματική πολιτική και ν’ αποσκοπεί στην ενί
σχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνι
κών προϊόντων.

Β  Για την απελευθέρωση του πιστωτι
κού συστήματος, οι προτάσεις αποσκο-

πούν: Στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, 
στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, 
στην εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των 
τραπεζών με σταδιακή ρευστοποίηση των 
προβληματικών επιχειρήσεων και στην υπα
γωγή των διοικήσεων των κρατικών τραπε
ζών σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Β  Πολιτική επενδύσεων: Οι προτάσεις 
της Επιτροπής για τις δημόσιες επενδύσεις 
περιλαμβάνουν:
•  Διαγραφή των αδρανούντων έργων.
•  Αμεση προώθηση των μεγάλων έργων. 

Για τις ιδιωτικές επενδύσεις:
•  Αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης, α
πλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, ανα
θεώρηση των κινήτρων.
•  Ενίσχυση μηχανισμών venture capital.
•  Βελτίωση των βιομηχανικών περιοχών.
•  Περιορισμό των αντικινήτρων.
•  Προσέλκυση ξένου επενδυτικού κεφα
λαίου, κυρίως σε τομείς έντασης τεχνολο
γίας.

Β  Δημόσια διοίκηση: Απαραίτητη είναι η 
μεταρρύθμιση στην οργάνωση και λειτουρ
γία του δημόσιου τομέα.

Το τριετές πρόγραμμα της επιτροπής Αγγε- 
λόπουλου αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
σταθεροποίηση λόγω της εκρηκτικής κατά
στασης των ελλειμμάτων, του ισοζυγίου και 
του πληθωρισμού.

Το πρόγραμμα της επιτροπής θέλει να εί
ναι διαφορετικό από εκείνο της περιόδου 
1985-87 που δεν πέτυχε τους στόχους του και 
αποβλέπει να εντάξει όλους τους Ελληνες 
στις ρυθμίσεις του.

Στοχος του είναι η βαθμιαία αποκατάσταση 
των ανισορροπιών με παράλληλη διεύρυνση 
και εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυνα
μικού και αναβάθμιση της λειτουργίας του 
συστήματος.

Ετσι προτείνεται η μείωση 3% ετησίως των 
δανειακών αναγκών του Δημοσίου και μηδε
νισμός του πρωτογενούς ελλείμματος το 
1993. Ταυτόχρονα πρέπει να επιδιωχθεί ετή
σιος ρυθμός ανάπτυξης 4% και αποκλιμάκω
ση του πληθωρισμού, που τώρα είναι τετρα
πλάσιος της ΕΟΚ, σε μονοψήφιο αριθμό το 
1993.

πιτόκιο 25% πλέον προμήθειας 
1%. Για πάγιες εγκαταστάσεις, 
επιτόκιο 23% χωρίς προμήθεια. 
Δάνεια για κατοικία, επιτόκιο 
23% χωρίς προμήθεια.
•  Στις 6 Ιουνίου θα πραγματο
ποιηθεί η τακτική γενική συ
νέλευση των μετόχων της Ε
θνικής Τράπεζας. Αυτό ανα
κοινώθηκε χθες από το Διοικη
τικό Συμβούλιο της Τράπεζας, 
το οποίο καλεί όλους τους μετό
χους της Τράπεζας στο κεντρι
κό κατάστημα της Τράπεζας 
στην Αθήνα.

Υπουργική συνάντηση ΕΟΚ ■ ΗΠΑ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΛΠΕ). Η προεδρία Συμβουλών Υπουργών της ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αμερικανι
κές αρχές προετοιμάζουν εντατικά, την υπουργική συνάντηση Κοινότητας - ΗΠΛ, που θα πραγματοποιηθεί 
στην Ονάσιγκτον στις 23 και 24 Απριλίου. Επικεφαλής της αντιπροσωπίας της ΕΟΚ, θα είναι ο προεδρενων τον 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ιρλανδός πρωθυπουργός Τσαρλς Χώγκεϋ, ο οποίος θα έχει ιδιαίτερη συνάντηση με 
τον Αμερικανό πρόεδρο Τζωρτζ Μπονς, πριν από τη διυπουργική ΕΟΚ - ΗΠΑ, στην οποία θα προεδρεύσει ο 
Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Τξέημς Μπέηκερ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί, χωρίς 
αμφιβολία, από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό της κ. Ζακ Ντελόρ και Φρανς Αντρίεσεν, ίσως δε ακόμα και 
από άλλους επιτρόπους. Σημειώνεται ότι ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χανς Ντήτριχ Γκέναερ, που 
βρίσκεται αυτές τις ημέρες, για επίσημη επίσκεψη στην Ονάσιγκτον δήλωσε ότι η ΕΟΚ και οι ΗΠΑ ετοιμάζουν 
μία πολύ σημαντική κοινή δήλωση, που θα υπογραμμίζει τα κοινά συμφέροντα και τους κοινούς στόχους.

Κλειδί» για την οικονομία οι εκλογές«
ΠΑΡΙΣΙ, (ΑΠΕ). Η επαπειλούμενη οικονομική χρεωκοπία, η 
απώλεια αξιοπιστίας της Ελλάδας έναντι της Διεθνούς 
Κοινότητας και η ως εκ τούτων επείγουσα ανάγκη χάρα
ξης μιας νέας στρατηγικής εξόδου από την κρίση είναι 
σταθερά επαναλαμβανόμενες διαπιστώσεις στα δημο
σιεύματα τα οποία αφιερώνει ο γαλλικός Τύπος στη χώρα 
μας έν όψει των μεθαυριανών εκλογών.

«Από την έκβαση των εκλογών αυτών θα εξαρτηθεί το 
αν η Διεθνής Κοινότητα θ' αποφασίσει να προστρέξει για 
μια ακόμη φορά σε βοήθεια αυτού του χρόνιου ασθενή 
της Ευρώπης», υποστηρίζει ο έκτακτος απεσταλμένος 
της «Φιγκαρό» στην Αθήνα, θίγοντας ένα ακόμη πρόβλη
μα που επισημαίνουν στο σύνολό τους τα σχετικά με την 
Ελλάδα δημοσιεύματα: Τις σχέσεις της χώρας με την 
ΕΟΚ, μετά την αυστηρή προειδοποίηση που απηύθυνε 
πρόσφατα η ΕΟΚ προς την Ελλάδα. Τώρα, επισημαίνει ο 
αρθρογράφος, οι Ελληνες διερωτώνται τι θ’ απογίνει η 
χώρα τους αν απομονωθεί από την Ευρώπη «χωρίς την 
οικονομική βοήθεια της οποίας η Ελλάδα θα είχε μείνει 
αναμφίβολα εκεί όπου βρισκόταν την επαύριο του εμφυ
λίου πολέμου».

Προηγουμένως το δημοσίευμα είχε επισημάνει ότι σε 
περίπτωση που από τις εκλογές δεν προκύψει απόλυτη 
πλειοψηφία η Ελλάδα κινδυνεύει, ούτε λίγο ούτε πολύ, 
να κηρυχθεί σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Οσο για 
τον πολιτικό κόσμο, αυτός κατά τον συντάκτη του άρ
θρου έχει χάσει κάθε αξιοπιστία κι αυτό συμβαίνει κυρίως 
με τον κ. Παπανδρέου, που οφείλει τη σωτηρία του σε μια 
αχαλίνωτη ρουσφετολογία, η οποία επιβαρύνει τα μέγι
στα τις δημόσιες δαπάνες...

Παρ’ όλα αυτά κατά την «Φ» ο κ. Παπανδρέου θα 
διαδραματίσει κι αυτή τη φορά αποφασιστικό ρόλο, έχο-

«ΚΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚ 
Η ΕΛΛΑΔΑ». ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ντας κατορθώσει από το 1981 να δημιουργήσει γύρω του 
ένα κενό και να πολώσει τον πολιτικό βίο στο πρόσωπό 
του και σε αυτό του αιώνιου αντιπάλου του Κ. Μητσοτά- 
κη.

Αφού αναφέρεται στις εκλογικές συμμαχίες που συνέ
πηξαν τα τρία μεγάλα κόμματα από τον περασμένο Ιούνιο 
έως σήμερα και στην πρόσφατη συμφωνία ΠΑΣΟΚ-Συνα- 
σπισμού για τις μονοεδρικές περιφέρειες, η «Φ» δεν 
αποκλείει το ενδεχόμενο ένας αριθμός κομμουνιστών να 
ψηφίσουν αυτή τη φορά υπέρ του συντηρητικού κόμμα
τος.

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι, όποια και αν είναι η 
έκβαση των εκλογών, η νέα κυβέρνηση θα έχει ως χρέος 
ν ’ αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας και να εφαρ
μόσει ένα πρόγραμμα οικονομικής λιτότητας το οποίο 
επιβάλλεται, γιατί η Ελλάδα, στα πρόθυρα της χρεωκο- 
πίας, είναι μια χώρα «υπό επιτήρησιν».

Στο ίδιο πνεύμα είναι και η ανταπόκριση της οικονομι
κής εφημερίδας «Τρίμπιουν Ντελ Εξπανσιόν». Αφού επι
σημαίνει επίσης ότι ο ελληνικός λαός καλείται να εκλέξει 
μια κυβέρνηση ικανή να χαράξει μια στρατηγική εξόδου 
της χώρας από την κρίση, αναφέρεται στη συνθηματολο
γία των δυο μεγάλων κομμάτων και στην πρόσφατη επι
στολή Ντελόρ προς Ζολώτα. Επιστολή η οποία, όπως 
υποστηρίζει, αποτέλεσε όπλο για τον Κ. Μητσοτάκη που

έσπευσε να την κάνει γνωστή.
Η «Τρίμπιουν», καταλήγει ότι οι Ελληνες εκλογείς κα

λούνται να επιλέξου ν ανάμεσα στο πικρό χάπι της οικονο
μικής λιτότητας που προτείνει η νεοφιλελεύθερη πολιτι
κή της Ν.Δ. και στην ήπια «εναλλακτική θεραπευτική 
μέθοδο» που προτείνει το ΠΑΣΟΚ με τους κομμουνιστές 
συμμάχους του. Οσο για την κεντρώα λύση εξόδου από 
την κρίση, που κατά την αρθρογράφο λέγεται ότι επιθυ
μούν οι Βρυξέλλες, στο παρόν στάδιο είναι το λιγότερο 
πιθανό, καθώς τα δύο μεγάλα κόμματα είναι ακόμη πολύ 
μονολιθικά για να μπορούν έστω και να την αντιμετωπί
ζουν.

Μακροσκελή ανάλυση με τίτλο «Η παρακμή των Αθη
νών» αφιερώνει στην Ελλάδα και η επιθεώρηση «Εξ
πρές», παραθέτοντας αρνητικούς οικονομικούς δείκτες 
και στοιχεία, αλλά και πολλές δηλώσεις αξιωματούχων και 
πολιτικών. Η έκτακτη απεσταλμένη της εβδομαδιαίας επι
θεώρησης στην Αθήνα σκιαγραφεί με τα πλέον μελανά 
χρώματα την πολύπλευρη κρίση που μαστίζει τη χώρα 
μας, «αυτόν τον κακό μαθητή της ΕΟΚ», όπως τον αποκα- 
λεί.

«Με αυτόν τον ρυθμό θα φτάσουμε πολύ γρήγορα σε 
μια κατάσταση αλά Γιουγκοσλαβία», δηλώνει μεταξύ άλ
λων στην «Εξπρές» ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. 
Γερμίδης, ενώ η αρθρογράφος επισημαίνει με ιδιαίτερη 
έμφαση τον κίνδυνο η Ελλάδα να επισκιασθεί από τις 
αφυπνιζόμενες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Η τρίτη αυτή εκλογική αναμέτρηση, τονίζει, πραγματο
ποιείται, ενώ η Ελλάδα εγκαταλείπεται στα πολιτικά τε 
χνάσματα και η οικονομία της κυριολεκτικά καταρρέει. 
Ακόμη και η Ανατολική Ευρώπη θα μπορούσε να επισκιά
σει αυτό τον «κακό μαθητή της ΕΟΚ»...

Θερινό 
ωράριο 
από 1/5 
ζητούν 

οι έμποροι
Την εφαρμογή του θερι

νού ωραρίου από 1ης 
Μαΐου στα εμπορικά κατα
στήματα ζητεί η Ενωση Ε
μπορικών Συλλόγων Ελ
λάδος και προσθέτει ότι 
εάν δεν υπάρξει θετική 
ρύθμιση του θέματος θα 
εφαρμόσει με δική της 
πρωτοβουλία το  νέο ωρά
ριο.

Η Ενωση Εμπορικών 
Συλλόγων Ελλάδος ανα
φ έρει μεταξύ  άλλων σε α
νακοίνωσή της  ότι τα  πο
λιτικά κόμματα (Ν.Δ., ΠΑ
ΣΟΚ, Συνασπισμός) απο
δέχοντα ι την  έναρξη του 
θερινού ωραρίου από την 
1η Μαΐου, ενώ γι' αυτό εί
ναι σύμφωνες όλες οι ε 
μπορικές και εργοδοτικές 
οργανώσεις.

Στην ίδια ανακοίνωση υ
πογραμμίζεται: «Εάν δεν 
υπάρξει θετική ρύθμιση 
του θέματος εκ  μέρους 
του υπουργείου, γεγονός 
που θεωρείται απίθανο, η 
Ενωση δηλώνει ότι θα υ
ποχρεωθεί ν ’ αρχίσει, με 
δική τη ς  πρωτοβουλία, για 
όλο το  Λεκανοπέδιο την 
εφαρμογή του θερινού ω
ραρίου από 1.5.90, όπως 
ήδη έχουμε γνωστοποιή
σει».

Η  «Pirelli 
Hellas» 
εκδίδει 

ομολογιακό 
δάνειο

Στην έκδοση ομολογια
κού δανείου ονομαστικής 
αξίας 760 εκατ. δρχ. θα 
προβεί η εταιρία «PIRELLI 
HELLAS Βιομηχανία Επι- 
σώτρων και Προϊόντων Ε
λαστικού Α.Ε.»

Η αξία του υπό το  άρτιο 
ανέρχεται σε 499.678.512 
δρχ. είναι τρ ιετούς διάρ
κειας - ε κ τ ό ς  αν γ ίνει προ
πληρωμή ή καταγγελία 
κατά τους όρους των ομο
λο γ ιώ ν- και κυμαινόμενου 
επιτοκίου.

F IN A N C IA L  T IM ES

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΤΟΚΙΟ: Ενισχύθηκε το ηθι
κό της ιαπωνικής αντι- 
προσωπίας, η οποία συμ
μετέχει στις συνομιλίες 
των «7» στο Παρίσι, μετά 
τη χθεσινή θεαματική ά
νοδο του «Νίκκεϊ 225» 
(σελ. 15).

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ: Ολοκλη
ρώνεται την ερχόμενη ε
βδομάδα στις λεπτομέρειες 
της η νέα εμπορική συμ
φωνία Ηνωμένων Πολι- 
τειών-Ιαπωνίας.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ: Ο υπουρ
γός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, Μπέηκερ, πιστεύει 
ότι οι Σοβιετικοί υποχω
ρούν στο θέμα μιας a prio
ri ουδετερότητας μιας ε
νωμένης Γερμανίας.

ΛΟΝΔΙΝΟ: Υποχώρηση
του F.T. 100 στο Χρηματι
στήριο του Λονδίνου. Βα
σικές αιτίες είναι η πτώση 
δημοτικότητας της κ. Θά- 
τσερ και η «εξασθένηση» 
της στερλίνας στις αγορές 
συναλλάγματος.

ΛΟΝΔΙΝΟ: Η «FIAT» και η 
«FORD» σχεδιάζουν συ
ντονισμό των πολιτικών 
τους στους τομείς ελκυ- 
στήρων και φορτηγού ε
παγγελματικού αυτοκινή
του.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: Μία ολ
λανδική οικολογική 
«πρώτη»: για το κτίσιμο 2 
ενεργειακών σταθμών στο 
ολλανδικό έδαφος, οι Ολ
λανδοί προτίθενται να φυ
τέψουν 2.500 στρέμματα 
«τροπικού» δάσους στη 
Λατινική Αμερική.

ΛΟΝΔΙΝΟ-Ν. ΥΟΡΚΗ: Τα 
380 δολλάρια έφθασε η 
ουγγιά του χρυσού στην
αγορά το\ι  Χονγγ Κονγκ. 
Το δολλάριο υποχώρησε 
χθες έναντι πολλών 
«σκληρών» νομισμάτων 
στις διεθνείς αγορές συ
ναλλάγματος.

ΒΟΝΝΗ: Η Ευρωπαϊκή Ε
πιτροπή και το Ομοσπον
διακό Αντιμονοπωλιακό 
Γραφείο της Δυτικής Γερ
μανίας, συνεργάζονται, σε 
μια προσπάθεια να απο
τρέψουν τις δυτικογερμα- 
νικές εταιρίες από του να 
εξαγοράσουν μεγάλες επι
χειρήσεις στην Ανατολική 
Γερμανία.

ΧΡΗΜ ΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Γ εν ικ ό ς .......... ..........  + 0 ,3 3 %
Τρ α π εζώ ν. . . ..........  + 0 ,2 4 %
Ασφαλειών . ..........  + 1 ,4 8 %
Επενδύσεων. ..........  -0 ,1 6 %
Εμποροβιομηχανικών +0 ,5 0%

σελίδα 16

ΔΟΛΑΑΡΙΟ Q
Α θ ή ν α . . . .  1166,872 δ ραχμές
Φ ραγκφούρτη 1,6960 μάρκα
Λ ονδ ίνο .......... 0,6101 σ τερλ .
Ζ υ ρ ίχ η .......... 1,4965 φράγκα

σελίδες 15-16

ΧΡΥΣΟΣ □
Ν. Υόρκη . . 379,20 $ /ουγγιά
Λ ο ν δ ίν ο .. . . 377,70 ¿ /ουγγιά
Ζ υ ρ ίχ η .......... 378,50 $ /ουγγιά

σελίδα 14

ΔΙΕΘΝΗ
ΧΡΗΜ ΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
Ν έας Υ όρκης . . .

Λονδίνου. . .
Τ ό κ ι ο .......................
Φ ραγκφούρτης . .

. . .  κάμψη

■Λ·. « f e
. .  άνοδος  
. . .  κάμψη

σελίδα 15

ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗ

σελίδα 10

σελίδα 11

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
σελίδα 12

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ

Προβλήματα διάθεσης 
εγχωρίων καπνών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΟΔΕΙΑ ΤΟΥ 1989
Συνεχίζονται τα προβλήματα 

διάθεσης στην αγορά των εγ
χωρίων καπνών εσοδείας 1989, 
καθώς σύμφωνα με τις τελευ
ταίες εκτιμήσεις έχει απορρο- 
φηθεί μόνο το 35% της συνολι
κής παραγωγής, ενώ την αντί
στοιχη περυσινή περίοδο είχε 
διατεθεί ολόκληρη η παραγω
γή. Συγκεκριμένα, αυτή τη 
στιγμή, παραμένουν αδιάθετοι 
στις αποθήκες των παραγωγών 
75.498 τόννοι σε σύνολο παρα
γωγής 125.701 τόννων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι φέ
τος, αγοραστές καπνών είναι 
μόνο οι ιδιώτες έμποροι και οι 
καπνοβιομηχανίες, ενώ δεν 
συμμετέχουν στην αγορά οι 
κρατικοί φορείς, όπως ΑΓΡΕΞ 
και ΣΕΚΕ.

Ειδικότερα, σοβαρά προβλή
ματα διάθεσης παρουσιάζουν 
ποικιλίες όπως η «μπασμάς» 
της οποίας έχουν πουληθεί 
μόνο 4.000 από τους 24.000 
τόννους παραγωγή, «τσεμπέ- 
λια» 21.000 από τους 30.000 
τόννους, «μαύρα» 6.000 από 
τους 13.000 τόννους και «Ε
λασσόνα» 65 από τους 7.000 
τόννους. Κύκλοι του καπνε- 
μπορίου, αποδίδουν τη στασι
μότητα που παρατηρείται στην 
αγορά, στο γεγονός ότι έχουν 
καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό οι 
ανάγκες της εσωτερικής αγο
ράς και δεν υπάρχουν ουσια
στικά περιθώρια για εξαγωγές. 
Παράλληλα, οι παραγωγοί που 
θα μπορούσαν να διαθέσουν το 
προϊόν τους στην κοινοτική 
παρέμβαση δεν το κάνουν, ανα
μένοντας την αναπροσαρμογή 
της «πράσινης» ισοτιμίας της 
δραχμής (στα πλαίσια του νέου 
πακέτου τιμών) από την οποία

θα προκύψει κάποια αύξηση 
της τιμής παράδοσης του 
προϊόντος.
•  Μειωμένη κατά 7% είναι η 
τιμή της βενζίνης από χθες, 
στους νομούς Δωδεκανήσου, 
Χίου, Λέσβου και Σάμου και 
στη Σαμοθράκη, ενώ μικρότε
ρη μείωση έγινε και στις τιμές 
πετρελαίου, ντήζελ και μαζούτ. 
Η μείωση της τιμής προκύπτει, 
για τις περιοχές αυτές, μετά τη 
μείωση του ΦΠΑ.

Η μείωση η οποία ισχύει από 
χθες, είναι η ακόλουθη:

Βενζίνη σούπερ: Ν. Δωδ/νή- 
σου 6,90 δρχ./λίτρο, Ν. Σαμο
θράκη, Ν. Χίος, Ν. Λέσβος, Ν. 
Σάμος 7,00 δρχ./λίτρο. Βενζίνη 
αμόλυβδη: Ν. Δωδ/νήσου 6,50 
δρχ./λίτρο, Ν. Σαμοθράκη, Ν. 
Χίος, Ν. Λέσβος, Ν. Σάμος 6,60 
δρχ./λίτρο. Βενζίνη κοινή: Ν. 
Δωδ/νήσου 6,50 δρχ./λίτρο, Ν. 
Σαμοθράκη, Ν. Χίος, Ν. Λέ
σβος, Ν. Σάμος 6,60 δρχ./λίτρο. 
Πετρέλαιο: Ν. Δωδ/νήσου 0,70 
δρχ./λίτρο, Ν. Σαμοθράκη, Ν. 
Χίος, Ν. Λέσβος, Ν. Σάμος 0,70 
δρχ./λίτρο. Μαζούτ Νο 1: Ν. 
Δωδ/νήσου 0,48 δρχ./κιλό, Ν. 
Σαμοθράκη, Ν. Χίος, Ν. Λέ
σβος, Ν. Σάμος 0,48 δρχ./κιλό.

Νέα παράταση 
για δηλώσεις
Νέα παράταση δόθηκε χθες 

στην προθεσμία των δηλώσεων 
απόδοσης παρακραιηθέντος φό
ρου εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων. Σύμφωνα 
με την απόφαση του υπουργείου 
Οικονομικών, η προθεσμία λήγει 
στις 25 Απριλίου.



Σ
Εκθεση ίων «8»: Σκληρά μέτρα...
ι Διατήρηση της ΑΤΑ με 
κατάργηση κλιμακίων

> Φορολογία 10% επί 
των τόκων καταθέσεων

¡ Δήλωση ΦΑΠ για όλους 

»Αύξηση έμμεσων φόρων

ύμφωνα με τα διαθέσιμα στοι
χεία, η πορεία της οικονομίας 
παρουσιάζει, για αρκετό ήδη 

χρόνο, συνεχή επιδείνωση που θα μπο
ρούσε να οδηγήσει σε εξελίξεις, οι οποίες 
θα ήταν ενδεχομένως πολύ δύσκολο να 
ελεγχθούν, αν οι τάσεις που επικρατούν 
τελευταία δεν αναστραφούν το συντομό
τερο δυνατό. Το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών διευρύνεται ε
πικίνδυνα και οι πληθωριστικές πιέσεις 
εντείνονται. Τα ελλείμματα του δημό
σιου τομέα τείνουν να πάρουν εκρηκτι
κές διαστάσεις, η δε μερική κάλυψή 
τους με βραχυπρόθεσμο εξωτερικό δα
νεισμό είναι ενδεικτική των δυσχερειών 
που αντιμετωπίζονται. Η νομισματική 
και πιστωτική επέκταση κινείται με τα
χείς ρυθμούς ενώ τα πραγματικά επιτό
κια δανεισμού διατηρούνται σε υψηλά

επίπεδα με αρνητικές επιπτώσεις στην 
παραγωγική διαδικασία. Οι υπερβολι
κές μερικές φορές εισοδηματικές και θε
σμικές διεκδικήσεις, που ικανοποιού
νται υπό την πίεση απεργιών, διαβρώ- 
νουν την ανταγωνιστικότητα της οικο
νομίας και ενισχύουν τις πληθωριστι
κές πιέσεις.

Η δύσκολη αυτή κατάσταση της οικο
νομίας περιπλέκεται αν δεν επιδεινώνε
ται από την παρατεταμένη πολιτική αβε
βαιότητα και την ασάφεια ως προς την 
κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής.
Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει τη λήψη 
των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων 
και τον σχεδίασμά αξιόπιστης μεσοπρό
θεσμης πολιτικής. Η οικονομία φαίνεται 
να έχει εμπλακεί σε ένα κρίσιμο αδιέξο
δο, η αντιμετώπιση του οποίου έχει ελά

χιστες πιθανότητες επιτυχίας αν γίνει 
κατά πρόχειρο και αποσπασματικό τρό
πο.

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ι
διαίτερα κρίσιμη αλλά και ελπιδοφόρο 
περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της η
πείρου μας. Η Δυτική Ευρώπη βρίσκε
ται σε πυρετώδη κίνηση αναπροσαρμο
γής εν όψει της ολοκληρώσεως της ε
νιαίας ευρωπαϊκής αγοράς το 1992 και 
της πορείας προς την οικονομική και 
νομισματική ένωση. Από την άλλη 
πλευρά, οι χώρες της Κεντρικής και Α 
νατολικής Ευρώπης περνούν μια εντυ
πωσιακή φάση αναπροσανατολισμού 
και ανασυγκροτήσεως. Σ ’ αυτή την ι
στορική καμπή, η χώρα μας φαίνεται να 
παραμένει αδρανής, με κίνδυνο να ευρε- 
θεί απροετοίμαστη για να αντιμετωπίσει 
με επιτυχία την πρόκληση των καιρών.

Αύξηση 2% στον ΦΠΑ
·' ■ - Λ

Αύξηση εισφορών ΙΚΑ 2%

Φόρος επιτηδεύματος

Απελευθέρωση αγοράς 

εργασίας-καθιέρωση 

μερικής απασχόλησης

Κ άτω από τις παρούσες συν
θήκες, τους περιορισμούς 

και τις προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας, η οικονομική πολιτι
κή που προτείνεται έχει δύο βα
σικά σκέλη. Πρώτον, μέτρα μα
κροοικονομικής πολιτικής που α

ποβλέπουν κυρίως στην άμεση 
σταθεροποίηση και ανάκαμψη 
της οικονομίας και, δεύτερον, μέ
τρα που αναφέρονται σε διαρ
θρωτικές μεταβολές και προσαρ
μογές μικροοικονομικού χαρα
κτήρα.

Μέιρα μακρο
οικονομικής πολιτικής

Α. Η δημοσιονομική 
πολιτική

Η δημοσιονομική πολιτική θα 
αναλάβει το κύριο βάρος της α- 
ντιμετωπίσεως των μακροοικονο
μικών ανισορροπιών, αφού ο δη
μόσιος τομέας αποτελεί την κύ
ρια πηγή των αποσταθεροποιητι
κών επιδράσεων. Κεντρικός στό
χος είναι η μείωση του πρωτογε
νούς ελλείμματος του ευρύτε
ρου δημόσιου τομέα κατά 3 περί
που ποσοστιαίες μονάδες το 
χρόνο μέχρι το 1993, με την περι
στολή και εκλογίκευση των δαπα
νών και την αύξηση και αναδιάρ
θρωση των εσόδων. Με τον τρό
πο αυτό όχι μόνο θα ελεγχθεί η

συνολική ζήτηση, αλλά και θα α- 
ντιμετωπισθούν αποτελεσματικά 
τα προβλήματα της φοροδιαφυ
γής και της παραοικονομίας, που 
έχουν πάρει εκτεταμένες δια
στάσεις την τελευταία περίοδο 
με σοβαρές αρνητικές επιπτώ
σεις στην κατανομή των φορολο
γικών βαρών και τη λειτουργία 
της οικονομίας.

Η πολιτική που προτείνεται κα
λύπτει τον κρατικό προϋπολογι
σμό, τους Οργανισμούς Κοινωνι
κής Ασφάλισης, τις Δημόσιες Επι
χειρήσεις και Οργανισμούς και 
τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
που εμφανίζονται σήμερα ως οι 
κύριοι ελλειμματικοί τομείς.

0  κρατικός 
προϋπολογισμός

α. Μέτρα περιστολής και— — —  — γ ■- - —*··π ·—*■
εκλογίκευσης των δαπανών

Για να επιτευχθεί η επιδιωκό- 
μενη συρρίκνωση του σχετικού 
μεγέθους των δαπανών θα πρέ
πει να τεθούν συγκεκριμένα ανώ
τατα όρια αυξήσεων κατά βασική 
κατηγορία δαπανών. Συγκεκριμέ
να:

(ί) Οι δαπάνες για μισθούς και 
συντάξεις δεν θα πρέπει να αυξά
νονται με ρυθμό ταχύτερο από 
την άνοδο τιμών.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
τη διατήρηση αμετάβλητου του 
συνολικού αριθμού των υπηρε- 
τούντων στο Δημόσιο υπαλλή
λων κατά την περίοδο του προ
γράμματος και εφαρμογή εισοδη
ματικής πολιτικής που θα προ
βλέπει άνοδο των μέσων αποδο
χών αντίστοιχη προς την αύξηση 
του τιμαρίθμου, λαμβανομένης 
υπόψη της επίπτωσης του εισα- 
γόμενου πληθωρισμού, όπως ε 
ξηγείται αναλυτικότερα στο τμή
μα της εισοδηματικής πολιτικής. 
Οι θέσεις των εξερχομένων από 
το δημόσιο τομέα θα πληρούνται 
με προσλήψεις που καλύπτουν α
νάγκες σε τομείς υψηλής οικονο
μικής και κοινωνικής προτεραιό
τητας (π.χ. παιδεία, υγεία κ.λπ.) ή 
για την αναβάθμιση του διοικητι
κού μηχανισμού της χώρας με υ
ψηλής στάθμης στελέχη και με 
αυστηρές διαδικασίες επιλογής.

(ϋ) Οι δαπάνες για καταναλωτι
κά αγαθά θα πρέπει να αυξάνο
νται με ρυθμό χαμηλότερο από 
το ρυθμό πληθωρισμού, δηλαδή 
θα πρέπει να μειωθούν σε σταθε
ρές τιμές. Αυτό μπορεί να γίνει 
χωρίς επιπτώσεις στην εύρυθμη 
λειτουργία των δημόσιων υπηρε
σιών αν εφαρμοστεί αυστηρός έ 
λεγχος του τρόπου διαθέσεως 
των επί μέρους κονδυλίων.

(ίϋ) Οι δαπάνες για επιδοτήσεις 
και επιχορηγήσεις θα πρέπει να 
μειωθούν σημαντικά. Για όσες 
από αυτές αηοφασίζεται να δια
τηρηθούν, να εφαρμοστεί διαφα
νής διαδικασία επαναξιολογή
σ ε ις  με αυστηρά οικονομικά και 
κοινωνικά κριτήρια.

(¡ν) Η παροχή κρατικών εγγυή
σεων θα πρεπει να περιοριστεί 
στο ελάχιστο δυνατό και να γί
νουν αυστηρότεροι οι όροι παρο
χής τους. 0  διακανονισμός των 
μέχρι τώρα καταπτώσεων -ο ι  ο
ποίες φαίνεται ότι διογκούνται με 
αλματώδη ρυθμό- να γίνει με χα- 
μηλότοκα κρατικά ομόλογα πε
νταετούς διάρκειας.

(ν) Οι στρατιωτικές δαπάνες εί
ναι δυνατόν να μειωθούν, χωρίς 
δυσμενείς επιπτώσεις στην αμυ
ντική ικανότητα της χώρας, με α
ποτελεσματικότερη διαχείριση 
των διατιθέμενων κονδυλίων, την 
καλύτερη αξιοποίηση των διαθε
σίμων πηγών και την ενδεχόμενη 
μείωση του χρόνου της στρατιω
τικής θητείας.

(νί) Η επιβάρυνση από την εξυ
πηρέτηση του δημόσιου χρέους 
είναι ιδιαίτερα επαχθής (το 1/3 
περίπου των τακτικών δαπανών), 
λόγω της απότομης και μεγάλης 
αυξήσεώς του αλλά και της ανό
δου των επιτοκίων. Επισημαίνε- 
ται ότι άνοδος των επιτοκίων του

εσωτερικού χρέους κατά μία πο
σοστιαία μονάδα ισοδύναμε! με 
αύξηση των δαπανών για τόκους 
που πλησιάζει τα 50 δισ. δρχ. Πα
ράλληλα θα πρέπει να αντιμετω- 
πισθεί και το πρόβλημα της κατα
βολής πολύ υψηλών χρεολυσίων 
στο αμέσως προσεχές μέλλον, 
που οφείλεται στην σχετικά βρα
χεία μέση διάρκεια του δημόσιου 
χρέους, τόσο του εσωτερικού 
όσο και του εξωτερικού. Ειδικά, 
για το εξωτερικό χρέος και σύμ
φωνα με τους υπολογισμούς της 
Διεθνούς Τράπεζας, οι δαπάνες 
εξυπηρετήσεως που θα πρέπει να 
καταβληθούν μέχρι το 1993 και οι 
οποίες αφορούν τα δάνεια που 
συνάφθηκαν μέχρι το 1989 (δηλα
δή δεν περιλαμβάνουν τα πρό
σφατα δάνεια σε ECU ή άλλα δά
νεια μέσα στο 1990) ανέρχονται 
σε 13,5 δισ. δολ., από τα οποία 9,4 
δισ. δολ. είναι χρεολύσια. Το γε
γονός αυτό καθιστά αναγκαία τη 
διαμόρφωση μιας πολιτικής δα
νεισμού του ευρύτερου δημό
σιου τομέα η οποία θα αποβλέπει 
στην εξομάλυνση της χρονικής 
κατανομής των χρηματοδοτικών 
ροών και στο συντονισμό της πο
λιτικής χρηματοδοτήσεως όλων 
των επιμέρους φορέων. Μια τ έ 
τοια πολιτική θα μπορούσε να συ- 
ντελέσει σε μια εύλογη επιμήκυν
ση των προθεσμιών αποσβέσεως 
και να αποφέρει έτσι ελάφρυνση 
στο δημόσιο προϋπολογισμό και 
στο ισοζύγιο πληρωμών την πε
ρίοδο αυτή.

Η επιδίωξη συγκρατήσεως του 
ρυθμού ανόδου των δαπανών του 
κρατικού προϋπολογισμού θα 
πρέπει να συνδυασθει με τη γενι
κή επαναξιολόγησή τους και με 
παροχή κινήτρων για την αναδιά
ταξη του προσωπικού ώστε να 
αυξηθεί ο όγκος και να βελτιωθεί 
η ποιότητα των παρεχομένων κοι
νωνικών υπηρεσιών. Για το σκοπό 
αυτό είναι απαραίτητο να εφαρ- 
μοσθούν αποτελεσματικά συστή
ματα ελέγχου αλλά και μέτρα που 
θα προωθούν την αποδοτικότερη 
χρησιμοποίηση των πόρων και 
την βελτίωση της παραγωγικότη
τας στο δημόσιο τομέα.

Στα πλαίσια αυτά προτείνονται 
τ ’ ακόλουθα:

-  Να εφαρμοσθεί στην έκταση 
που καθορίζουν τα διαθέσιμα 
μέσα, σύγχρονες τεχνικές αξιο- 
λογήσεως δαπανών, όπως το σύ
στημα του «μηδενικού προϋπο
λογισμού», ώστε να διερευνηθεί 
σε βάθος η αντιστοιχία μεταξύ 
των πραγματικών αναγκών, της 
κατανομής των πιστώσεων και 
του τρόπου χρησιμοποιήσεώς 
τους.

-  Ν’ αντικατασταθεί η σημερι
νή ad hoc διαδικασία χορηγήσεως 
των πολυάριθμων επιδοτήσεων 
και επιχορηγήσεων με μια απλού- 
στερη και διαφανή διαδικασία 
από την οποία θα προκύπτει κατά 
σαφή τρόπο η οικονομική ή κοι
νωνική σκοπιμότητα.

-  Να εξετασθεί η περίπτωση 
κατανομής της δαπάνης παραγω
γής ημιδημόσιων αγαθών ή υπη
ρεσιών (εκπαίδευση, υγειονομική 
περίθαλψη κ.λπ.) μεταξύ Δημο
σίου και χρηστών με απαλλαγή 
των εισοδηματικά ασθενεστέρων

τάξεων. Με τον τρόπο αυτό επι
τυγχάνεται δικαιότερη αντιστοι
χία μεταξύ εκείνων που ωφελού
νται και εκείνων που φέρουν το 
βάρος της δαπάνης με αποτέλε
σμα ν' αποφεύγεται η σπατάλη 
και να εκλογικεύεται η ζήτηση 
των αγαθών αυτών.

β. Μέτρα για την ενίσχυση 
και αναδιάρθρωση 

των εσόδων
Σε αντίθεση προς τις δημόσιες 

δαπάνες, τα δημόσια έσοδα (κρα
τικός προϋπολογισμός, ασφαλι
στικοί οργανισμοί και OTA) ανέρ
χονται σήμερα στο 34% του ΑΕΠ, 
ποσοστό που είναι το χαμηλότε
ρο στην ΕΟΚ και κατά 9 ποσο
στιαίες μονάδες περίπου μικρό
τερο του μέσου όρου των χωρών- 
μελών. Η περιορισμένη απόδοση 
του ελληνικού φορολογικού συ
στήματος, παρά τους σχετικά υ
ψηλούς φορολογικούς συντελε
στές, αποδίδεται κυρίως στο με
γάλο σχετικά μέγεθος της πα
ραοικονομίας (που σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις υπολογίζε
ται ότι αντιπροσωπεύει ποσοστό 
30-35% του ΑΕΠ), στις σημαντι
κές φοροαπαλλαγές και στην ε 
κτεταμένη φοροδιαφυγή και φο
ροαποφυγή.

Η αναμόρφωση του φορολογι
κού συστήματος πρέπει να βασι- 
σθεί στην αρχή της ισότητας των 
πολιτών στα δημόσια βάρη, ανά
λογα με τις οικονομικές τους δυ
νάμεις, όπως άλλωστε το Σύνταγ
μα ορίζει (άρθρο 5). Η αρχή αυτή 
έχει παραβιασθεί κυρίως με την 
παροχή πολλών απαλλαγών, 
υπέρ ορισμένων τάξεων ή κατη
γοριών εισοδημάτων, που συνεχί
ζεται ακόμη και σήμερα.

Επιβάλλεται, επομένως, η άμε
ση αποκατάσταση της συνταγμα
τικής αυτής αρχής, με κατάργηση 
των απαλλαγών αυτών, πλην εκεί
νων που θα κριθούν, με διαφα
νείς διαδικασίες, ότι εξυπηρε
τούν υψηλούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς σκοπούς και των ο
ποίων το δημοσιονομικό κόστος 
θα πρέπει να εκτιμάται και να εμ
φανίζεται σε ειδικό παράρτημα 
του προϋπολογισμού. Η φορολο
γική δικαιοσύνη, άλλωστε, συμ
βάλλει στην βελτίωση της αποδο- 
τικότητας του φορολογικού συ
στήματος.

Οι συγκεκριμένες μεταβολές 
που προτείνονται στην άμεση και 
έμμεση φορολογία και την οργά
νωση του φοροτεχνικού συστή
ματος είναι οι ακόλουθες:

(i) Τα αγροτικά εισοδήματα, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαι
τεροτήτων του τομέα, θα πρέπει 
να υπόκεινται κατά αποτελεσμα
τικό τρόπο στο φόρο εισοδήμα
τος, όπως συμβαίνει σε όλες τις 
χώρες της Κοινότητας. Αν το σύ
στημα της φορολογίας εφαρμο
σθεί σωστά και δίκαια είναι βέ
βαιο ότι θα γίνει αποδεκτό από 
τον αγροτικό πληθυσμό, ο οποίος 
ασφαλώς δεν επιθυμεί να αποτε
λεί ιδιαίτερη προνομιούχο κατη
γορία πολιτών.

(ϋ) Για την αποτελεσματικότε
ρη φορολόγηση των επαγγελμα- 
τιων και των εισοδημάτων από ε 
λεύθερα επαγγέλματα, όπου σή
μερα εντοπίζεται εκτεταμένη φο
ροδιαφυγή, θα πρέπει να εφαρ- 
μοσθούν με αυστηρότητα τα γε
νικά τεκμήρια διαβιώσεως και α
πόκτησης περιουσιακών στοι
χείων, σε συνδυασμό με ειδικές 
ρυθμίσεις κατά επάγγελμα που 
θα προσδιορίζουν κατά τρόπο α
ντικειμενικό το ύψος της δρα- 
στηριότητάς τους. Η ενεργοποίη
ση ε ξ  άλλου της υπάρχουσας νο
μοθετικής διάταξης που προβλέ
πει την συγκρότηση τριμελούς ε 
πιτροπής, αποτελούμενης από ε 
φοριακό, δικαστικό και εκπρόσω
πο του κλάδου, θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικότερο έλεγχο των 
εισοδημάτων.

(ίϋ) Η πλήρης απαλλαγή των τό 
κων από την φορολογία εκτός 
του ότι οδηγεί σε στρεβλώσεις 
στην κατανομή των πόρων έχει 
και σημαντικές κοινωνικές επι
πτώσεις. Είναι φανερό ότι χρημα
τικοί τίτλοι με αφορολόγητες α
ποδόσεις 20-22%, χωρίς κίνδυνο 
και με υψηλή ρευστότητα, αποτε
λούν για τους μεγάλους κεφα
λαιούχους τοποθετήσεις ιδιαίτε
ρα ελκυστικές έναντι των παρα
γωγικών επενδύσεων που και ση
μαντικούς επιχειρηματικούς κιν
δύνους αντιμετωπίζουν αλλά και 
οι αποδόσεις των φορολογού
νται. Αλλά και από κοινωνικής α- 
πόψεως, αποτελεί ασφαλώς πρό
κληση για τους φορολογουμέ- 
νους μικροεισοδηματίες η απαλ
λαγή των εισοδημάτων των μεγά
λων καταθετών από κάθε φορο
λογία, ενώ και οι δύο πλήττονται 
εξίσου από τον πληθωρισμό. Επι- 
σημαίνεται ότι σε όλες σχεδόν

άλλη από 1/1/93, σύμφωνα με την 
ισχύουσα κατανομή μεταξύ εργο
δοτών και εργαζομένων. Ανάλο
γες προσαρμογές ασφαλίστρων 
θα πρέπει να γίνουν και στους 
άλλους ελλειμματικούς ασφαλι
στικούς οργανισμούς.

(ϋ) Λήψη αποτελεσματικών μέ
τρων για την αντιμετώπιση της

εκτεταμένης εισφοροδιαφυγής, 
κυρίως μέσω της μηχανοργάνω
σης των ασφαλιστικών οργανι
σμών και της βαθμιαίας αλλαγής 
του συστήματος εισπράξεως των 
εσόδων.

(ίϋ) Ταχεία ρευστοποίηση των 
καθυστερημένων εισφορών.

β. Θεσμικά μέιρα εκλογίκευσης 
του συστήματος

(ί) Προοδευτική εναρμόνιση 
των όρων λειτουργίας επιμέρους 

, ,  ασφαλιστικών ταμείων (προϋπο- 
|  θέσεις και επίπεδα παροχών, 

ύψος ασφαλίστρου, κοινωνικοί 
πόροι, κρατική επιχορήγηση 
κ.λπ.), ώστε να δημιουργηθούν 
σταδιακά οι προϋποθέσεις ομα- 
δοποιήσεως συγγενών ταμείων.

(ϋ) Υπολογισμός της σύνταξης 
του ΙΚΑ με βάση τις αποδοχές 
της τελευταίας πενταετίας με τι
μαριθμική προσαρμογή.

(ίϋ) Αυστηρή τήρηση των όρων 
και των προϋποθέσεων για την 
χορήγηση συντάξεων αναπηρίας. 
Σήμερα το 25% των συνταξιού
χων του ΙΚΑ ανήκουν στην κατη

γορία αυτή ενώ το αντίστοιχο πο
σοστό σε άλλες χώρες δεν υπερ
βαίνει το 10%. Η υλοποίηση της 
ρύθμισης αυτής πρέπει να συμ
βαδίζει με τη βελτίωση των διατά
ξεων για τους όρους υγιεινής και 
ασφάλειας στους χώρους εργα
σίας.

(ίν) Αναθεώρηση των όρων υπα
γωγής στην κατηγορία των βα
ρέων και ανθυγιεινών επαγγελ
μάτων, όπου έχουν γίνει υπερβο
λές. Στις δραστηριότητες που θα 
υπαχθούν τα επαγγέλματα αυτά 
να προβλεφθεί ανάλογη αύξηση 
του ασφαλίστρου.

(ν) Σταδιακή αύξηση του ορίου 
ηλικίας για καταβολή συντάξεως.

3. Οι Δημόσιες 
Επιχειρήσεις

Ο επικεφαλής της επιτροπής των «8», καθηγητής Αγγελος Αγγελόπονλος.

τις χώρες της Κοινότητας οι τό 
κοι των καταθέσεων φορολογού
νται παρά τον πληθωρισμό και 
μάλιστα με υψηλούς σχετικά συ
ντελεστές (Γαλλία 37%, Ισπανία 
25%, Πορτογαλία 20%).

Για τους λόγους αυτούς αλλά 
και λόγω της κρισιμότητας του 
οικονομικού προβλήματος της 
χώρας προτείνονται τα ακόλου
θα: Πρώτο, επιβολή φόρου 10% 
στους τόκους των καταθέσεων α- 
φαιρουμένου ενός ποσού τόκων
100.000 δρχ. κατά καταθέτη, που 
αντιστοιχεί σήμερα σε κατάθεση
600.000 δρχ. Το ποσό του φόρου 
θα παρακρατείται στην πηγή από 
τους πιστωτικούς οργανισμούς 
οι οποίοι θα εκδίδουν σχετική βε
βαίωση για φορολογική χρήση. 
Δεύτερο, η μονιμότερη διευθέ
τηση του καθεστώτος της φορο
λογίας των τόκων να προσαρμο- 
σθεί προς τις αποφάσεις που θα 
ληφθούν στα πλαίσια της Κοινό
τητας, όπου το θέμα βρίσκεται 
ήδη υπό συζήτηση.

(ίν) Ο φόρος προστιθεμένης α
ξίας (ΦΠΑ), που σε άλλες χώρες 
αποτελεί σταθερή βάση του φο
ρολογικού συστήματος, στην Ελ
λάδα έτυχε κακής εφαρμογής με 
συνέπεια την απώλεια σημαντι
κών φορολογικών εσόδων. Για 
την αποκατάσταση της αποτελε- 
σματικότητας του φόρου προτεί- 
νονται τα εξής:
— Επιτάχυνση της εισαγωγής 
των ταμειακών μηχανών και εν
σωμάτωση του φόρου στην τιμή 
πωλήσεως.
— Αύξηση των συντελεστών 16% 
και 6% κατά δύο ποσοστιαίες μο
νάδες.
— Εντατικοποίηση των ελέγχων 
αποδόσεως του φόρου.

(ν) Αύξηση της φορολογίας στα 
καύσιμα (βενζίνη και πετρέλαιο 
θερμάνσεως και κινήσεως), στα 
τσιγάρα και τα οινοπνευματώδη 
ποτά. Προτείνεται επίσης η ανά 
τρίμηνο προσαρμογή της τιμής 
των υγρών καυσίμων για τους τε 
λικούς καταναλωτές ανάλογα με 
την εξέλιξη των τιμών στις διε
θνείς αγορές.

(νί) Ανασχεδιασμός των φόρων 
περιουσίας, ώστε ο ΦΑΠ να λει
τουργεί με βάσει τις «αντικειμε
νικές αξίες». Επίσης να καταστεί 
υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες

η δήλωση των ακινήτων τους, α-ο 
νεξαρτήτως αξίας, στις ΔΟΥ και 
να θεσπισθούν κυρώσεις (αδυνα
μία μεταβιβάσεως, πρόστιμο 
κ.λπ.) σε περίπτωση παραλεί- 
ψεως.

(νϋ) Οι δήμοι και οι κοινότητες 
να αντλούν μέρος των εσόδων 
τους από την επιβολή μικρού α
νταποδοτικού τέλους επί των ακι
νήτων της περιοχής τους το ο
ποίο θα εκπίπτεται από τον ΦΑΠ.

(ναι) Επειδή ο διοικητικός μη
χανισμός βεβαίωσης και ελέγχου 
των εσόδων χαρακτηρίζεται από 
σοβαρές αδυναμίες, οι αυτομα
τοποιημένοι κανόνες του συστή
ματος (τεκμήρια διαβίωσης, από
κτηση περιουσιακών στοιχείων) 
θα πρέπει να διευρυνθούν και να 
ισχυροποιηθούν.

(ίχ) Η περιστολή της φοροδια
φυγής προϋποθέτει επίσης την 
ουσιαστική αναδιοργάνωση, την 
κατάλληλη στελέχωση και τη μη
χανοργάνωση των φοροτεχνικών 
υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά 
προτείνονται τα εξής:
— Ευρεία μηχανοργάνωση των υ
πηρεσιών του υπουργείου των 
Οικονομικών και ενίσχυση του ε
λεγκτικού προσωπικού.
— Ιδρυση ειδικής σχολής εκπαι- 
δεύσεως και μετεκπαιδεύσεως 
φοροτεχνικών υπαλλήλων.
— Σύσταση Ειδικού Σώματος Ε
λεγκτών με ειδικό μισθολόγιο και 
αυστηρή διαδικασία επιλογής 
από υπηρετούντας ήδη υπαλλή
λους ή νεοπροσλαμβανόμενους.
— Διαμόρφωση και εφαρμογή 
αυστηρών ποινικών, διοικητικών 
και χρηματικών κυρώσεων ενα
ντίον των παραβατών.
— Αρση του τραπεζικού απόρρη
του για φορολογικούς σκοπούς, 
κάτω από ειδική διαδικασία, που 
θα αποκλείει τη δυνατότητα 
διαρροής απορρήτων στοιχείων.
— Καθιέρωση της συνυπευθυνό- 
τητας (πωλητού και αγοραστού) 
για την έκδοση αποδείξεων λιανι
κής πώλησης.
— Επέκταση της εφαρμογής του 
Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου σε 
περισσότερες μεγάλες επιχειρή
σεις.

(χ) Αναθεώρηση του συστήμα
τος των υπέρ τρίτων φόρων στα 
πλαίσια της αναμόρφωσης του 
κοινωνικοασφαλιστικού συστή
ματος.

Ο τομέας των δημόσιων επιχει
ρήσεων αποτελεί σημαντικό τμή
μα του ευρύτερου δημόσιου το 
μέα με ουσιαστική συμβολή στην 
αναπτυξιακή διαδικασία αλλά και 
στην ικανοποίηση βασικών Κοινω
νικών αναγκών. Αποτελείται κατά 
κανόνα από «φυσικά» μονοπώλια 
τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες 
που δημιουργούν εξωτερικές οι
κονομίες και κοινωνικές ωφέ
λειες. Για τους λόγους αυτούς 
δικαιολογείται κρατική παρέμβα
ση η οποία όμως δεν πρέπει να 
ταυτίζεται με την αποκλειστική α
νάληψη από το κράτος και της 
παραγωγής των αγαθών αυτών.

(ί) Αποκατάσταση της διαχειρι
στικής αυτοτέλειας των δημο
σίων επιχειρήσεων και περιορι
σμός των επεμβάσεων του κρά
τους στην επιλογή διοικήσεων η 
οποία θα επικυρώνεται σύμφωνα 
με την κοινοβουλευτική διαδικα
σία που θεσπίσθηκε πρόσφατα.

(ϋ) Θέσπιση ειδικής διαδικασίας 
περιοδικών κοινοβουλευτικών ε 
λέγχων και ακροάσεων (των διοι
κήσεων ή άλλων ειδικών) που θα 
καλύπτει όχι μόνο θέματα τρε- 
χούσης διαχείρισης αλλά και θέ
ματα σχεδιασμού και πολιτικής.

(ίϋ) Υιοθέτηση γενικών αρχών 
τιμολογιακής πολιτικής που θα ε 
ξειδικεύονται για κάθε επιχείρη
ση ανάλογα με τις ιδιομορφίες 
της. Πρώτη γενική αρχή είναι ότι 
οι τιμές θα πρέπει να καλύπτουν 
το μέσο συνολικό κόστος παρα
γωγής, στο οποίο περιλαμβάνε
ται και μια εύλογη απόδοση του

επενδυμένου κεφαλαίου.
Δεύτερη γενική αρχή είναι ότι 

θα πρέπει να εξασφαλίζεται δια
φάνεια στις διαδικασίες ανατιμο-

παρεκκλίσεις από την παραπάνω 
αρχή. Σε περιπτώσεις όπου για 
κοινωνικούς λόγους γενικότερης 
σημασίας (εξωτερικές οικονομίες 
κ.λπ) αποφασίζονται τέτο ιες απο
κλίσεις, το κόστος θα αναλαμβά
νεται από τον κρατικό προϋπολο
γισμό.

(ίν) Εφαρμογή ιδιωτικοοικονο
μικών κριτηρίων τόσο στην παρα
γωγική τους λειτουργία όσο και 
στην οικονομική τους διαχείριση.

(ν) Αναμόρφωση της κεφαλαια
κής τους διάρθρωσης με την εν
δεχόμενη διάθεση ομολογιών με
τατρέψιμων σε μετοχές ή με απ’ 
ευθείας έκδοση μετοχών προς ι
διώτες, μέχρις ενός ποσοστού 
(π.χ. του 1/3) του συνολικού μετο
χικού κεφαλαίου και με εξαίρεση 
τις επιχειρήσεις που ασχολού
νται σε τομείς στρατηγικής σημα
σίας.

(νί) Σε περιπτώσεις υπηρεσιών 
που μπορούν να παραχθούν και 
από άλλες επιχειρήσεις, η αποκα
τάσταση ανταγωνισμού είναι επι
θυμητή, υπό τον όρο όμως ότι 
δεν θα οδηγεί στην υποκατάστα
ση δημόσιων από ιδιωτικά μονο
πωλιακά δικαιώματα. Γενικότερα 
το πρόβλημα της απελευθέρω
σης της παραγωγής έχει διαστά
σεις επιχειρηματικής στρατηγι
κής οι οποίες θα πρέπει να αξιο
λογούνται κατά περίπτωση.

4. Οι προβληματικές και 
υπερχρεωμένες επιχειρήσεις

2. Οι Οργανισμοί 
Κοινωνικής Ασφάλισης

Η εκρηκτική διόγκωση των ελ
λειμμάτων των κυριότερων α
σφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ, 
NAT, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, κ.λ.π.) αποτελεί 
επίσης σοβαρό αποσταθεροποιη
τικό παράγοντα που απειλεί να 
θέσει σε δοκιμασία την κοινωνική 
συνοχή και αποδυναμώνει τις α-

ναπτυξιακές δυνατότητες της οι
κονομίας. Η κρισιμότητα της κα- 
ταστάσεως επιβάλλει τη λήψη 
τολμηρών μέτρων, η επιτυχία των 
οποίων προϋποθέτει σωστό προ
γραμματισμό, συνεργασία των 
κοινωνικών εταίρων και ευρύτα
τη πολιτική συναίνεση.

α. Μέιρα διεύρυνσης 
των εσόδων

(ί) Σταδιακή αναπροσαρμογή δύο ποσοστιαίες μονάδες, από 
του ασφαλίστρου στο ΙΚΑ κατά τις οποίες η μία από 1/1/91 και η

Παρά τις προσπάθειες που κα
ταβλήθηκαν από το 1983, με τη 
δημιουργία του Οργανισμού Ανα
συγκροτήσεως Επιχειρήσεων 
(ΟΑΕ), για την αντιμετώπιση του 
σοβαρού θέματος των προβλη
ματικών επιχειρήσεων, τα τελικά 
αποτελέσματα φαίνεται να δια- 
ψεύδουν τις αρχικές προσδοκίες. 
Οι σωρευμένες ζημιές του Οργα
νισμού στο τέλος του 1989 ξε- 
περνούσαν τα 170 δισ. δρχ. παρά 
το γεγονός ότι αρκετά από τα 
χρέη είχαν εν τω μεταξύ μετοχο- 
ποιηθεί ή παγώσει. Το πρόβλημα 
έγινε οξύτερο γιατί στις γνωστές 
προβληματικές επιχειρήσεις 
προστέθηκε και ένας αρκετά με
γάλος αριθμός υπερχρεωμένων 
επιχειρήσεων του ευρύτερου δη
μόσιου τομέα οι οποίες αντιμετω
πίζουν τα ίδια στην ουσία προ
βλήματα.

Συγκεκριμένα προτείνονται τα 
ακόλουθα:

(ί) Οι βιώσιμες επιχειρήσεις του 
ΟΑΕ, που από τη φύση τους δεν 
ανήκουν στις δραστηριότητες 
του δημόσιου τομέα, πρέπει να 
επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα 
με διαφανείς και αδιάβλητες δια
δικασίες και υπό τον όρο ότι οι 
νέοι φορείς, θα παρέχουν εγγυή
σεις ότι έχουν τις προϋποθέσεις 
για να εξυγιάνουν και να αποκα
ταστήσουν την ανταγωνιστική ι
κανότητα των επιχειρήσεων που 
εξαγοράζονται. Θα πρέπει επί
σης, να λαμβάνεται μέριμνα για 
την αποτροπή δημουργίας μονο
πωλιακών καταστάσεων. Οι μη

βιώσιμες επιχειρήσεις, θα πρέπει 
να τεθούν το ταχύτερο υπό εκκα
θάριση.

(ϋ) Το τυχόν πλεονάζον προσω
πικό, θα τύχει προστασίας από 
τον ΟΑΕΔ, ο οποίος θα ενισχυθεί 
με πρόσθετους πόρους, όπως πε- 
ριγράφεται στο παρακάτω ειδικό 
τμήμα για την αγορά εργασίας.

(ίϋ) Ως προς τις καλούμενες ε 
πιχειρήσεις «στρατηγικής σημα
σίας» και προκειμένου να διευκο
λυνθεί η διαδικασία εξυγιάνσεως 
του χαρτοφυλακίου των τραπε
ζών (στις οποίες ανήκουν ορισμέ
νες σημαντικές προβληματικές 
επιχειρήσεις), κυρίως ΕΤΒΑ και 
Εθνική Τράπεζα, προτείνεται, για 
την περίοδο μέχρις ότου και αν 
μεταβιβαστούν σταδιακά στον ι
διωτικό τομέα, η δημιουργία μιας 
εταιρίας χαρτοφυλακίου και Διοι- 
κήσεως Επιχειρήσεων (Holding 
Company) ή περισσότερων της 
μιας κατά συναφείς επιχειρή
σ εις - στην οποία θα μεταβιβα- 
σθεί το τμήμα του μετοχικού κε
φαλαίου που ανήκει στις τράπε
ζες αυτές.

Τρία είναι τα βασικά προβλήμα
τα που θα πρέπει να αντιμετωπι- 
σθούν αποτελεσματκά, κατά τη 
διαδικασία ιδιωτικοποιήσεως που 
προτείνεται παραπάνω. Το πρώτο 
αναφέρεται στην κατάλληλη με- 
θόδευση της μεταβιβάσεως των 
επιχειρήσεων ώστε να εξασφαλί
ζεται η διαφάνεια και η ακριβέ
στερη δυνατή αποτίμηση της 
τρεχούσης αξίας των επιχειρή
σεων αυτών. Είναι σκόπιμο επί

σης να επιδιωχθεί ο συντονισμός 
των επιμέρους φορέων που προ
βαίνουν σε μεταβιβάσεις επιχει
ρήσεων έτσι ώστε να μην εμφανι
στούν συγκρούσεις συμφερό
ντων. Το δεύτερο, αφορά τη χρο
νική διάταξη, τον χρονικό ορίζο
ντα και την περιοδική επανεξέτα
ση του προγράμματος εκποίησης 
έτσι ώστε να αποφευχθούν περι
πτώσεις υπερπροσφοράς τίτλων 
και επομένως ανεπάρκειας ιδιω
τικών κεφαλαίων για την εξαγορά 
των τίτλων αυτών σε τιμές που 
αντανακλούν την πραγματική 
αξία των επιχειρήσεων. Στα πλαί
σια αυτά είναι σκόπιμος και ο 
σχεδιασμός προγραμμάτων προ
σφοράς τίτλων στους εργαζόμε
νους, εφ ’ όσον το  επιθυμούν, 
στις υπό εκποίηση επιχειρήσεις.
Το τρίτο πρόβλημα αφορά τη δια
δικασία και τους όρους υπαγω
γής στο προτεινόμενο σχήμα α- 
πορροφήσεως και μετεκπαιδεύ- 
σεως του προσωπικού το οποίο 
θα θεωρηθεί από τους νέους ι
διοκτήτες των επιχειρήσεων ως 
πλεονάζον.

Β. Νομισματική 
πολιτική ) 

και πιστωτικό 
σύστημα

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η 
νομισματική πολιτική θα έχει ως 
πρωταρχική επιδίωξη την αποκλι- 
μάκωση του πληθωρισμού, ώστε
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να συγκλίνει με το μέσο ρυθμό 
πληθωρισμού των χωρών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
την αποκατάσταση της ισορρο
πίας στο ισοζύγιο πληρωμών. Πα
ράλληλα και στο βαθμό που δεν 
αντιβαίνει στην κύρια αποστολή 
της, θα προσπαθήσει να συμβά- 
λει στην ενίσχυση της οικονομι
κής δραστηριότητας και τη διεύ
ρυνση του παραγωγικού δυναμι
κού. Σε μικροοικονομικό επίπε
δο, κεντρική επιδίωξη της νομι
σματικής πολιτικής θα είναι η πε
ραιτέρω απελευθέρωση και ανά
πτυξη του πιστωτικού συστήμα-, 
τος της χώρας. Η επίτευξη των- 
στόχων αυτών, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την αναδιάρ
θρωση και ανάπτυξη της οικονο
μίας, αλλά και είναι αναγκαία για 
τη συμμετοχή της χώρας στη δια- ’ 
δικασία ολοκλήρωσης της ε
νιαίας αγοράς και στην πορεία 
προς την Οικονομική και Νομι-,* 
σματική Ενωση (ΟΝΕ) στην Ευρω
παϊκή Κοινότητα.

1. Κατευθύνσειςΐ 
και μέτρα 

νομισματικής 
πολιτικής

(ί) Επιβράδυνση τη ς  νομισμα
τικής και πιστωτικής επέκτα
σης. Επιβάλλεται να επιβρα
δυνθεί, σταδιακά αλλά σταθε
ρά, ο ρυθμός αύξηαης του χρή
ματος με την ευρεία  έννοια 
(Μ3) και της  συνολικής εγχώ
ριας πιστωτικής επέκτασης σε 
επίπεδα που εκτιμώ νται ως σ υ - ' 
νεπή με την  προγραμματιζόμε- 
νη αποκλιμάκωση του  πληθωρι
σμού και τον  ρυθμό ανόδου < 
του πραγματικού εισοδήματος, ί

(ϋ) Συντονισμός και συνέπεια 
στην άσκηση της πολιτικής. Η 
αποκλιμάκωση του πληθωρι- [ 
σμού θα επ ιτευχθεί ταχύτερα 
και με μικρότερο οικονομικό 
και κοινωνικό κόστος εάν η δη- ] 
μοσιονομική και η εισοδηματι
κή πολιτική συντονιστούν με I 
την νομισματική πολιτική και ? 
αν η νομισματική πολιτική ε 
φαρμόζεται με συνέπεια και α- \ 
ξιοπιστία.

(ίϋ) Χρηματοδότηση των δη- ! 
μοσιονομικών ελλειμμάτων. Εί- | 
ναι αναγκαίο να περιοριστεί η 
νομισματική χρηματοδότηση | 
των ελλειμμάτω ν του Δημο
σίου από την κεντρική τράπεζα ] 
και να μειωθεί η υποχρεωτική 
χρηματοδότησή τους από τις 
εμπορικές τράπεζες. Αυτό α- ί 
παιτεί μείωση των δημοσιονο
μικών ελλειμμάτων, διαμόρφω- ί 
ση κατάλληλης πολιτικής επι- 
τοκίων δανεισμού του  Δημο
σίου και σταδιακή κατάργηση 
των υποχρεωτικών δεσμεύ- ; 
σεων στη σύνθεση των χαρτο- ί

(Συνέχεια στη σελ. 11)



...Για να σωθεί η οικονομία
Συνέχεια από τη σελ. 10
φυλακίων των τραπεζών. Οι α
ποδόσεις των κρατικών χρεω- 
γράφρων πρέπει να προσαρμό
ζονται στις συνθήκες της  αγο
ράς ώστε να επ ιτυγχάνεται η 
χρηματοδότηση των δημοσίων 
ελλειμμάτων χωρίς προσφυγή 
σε διοικητικά μέτρα και παρεμ
βάσεις που επηρεάζουν τη  λει
τουργία των πιστωτικών οργα
νισμών και υπονομεύουν την  α- 
ποτελεσματικότητα της  νομι
σματικής πολιτικής.

(¡ν) Ενίσχυση νομισματικών 
ελέγχων. Οι έμμεσοι νομισματι
κοί έλεγχοι, οι οποίοι στηρίζο
νται σε παρεμβάσεις της  κε
ντρικής τράπεζας στις αγορές 
χρήματος και κεφαλαίου, έ 
χουν σημαντικά πλεονεκτήμα
τα και πρέπει να ενισχυθούν, 
ιδιαίτερα εν όψει τη ς  ενοποίη
σης των χρηματοπιστωτικών α
γορών στην Κοινότητα.

(ν) Αυτονομία της Τράπεζας 
της Ελλάδος. Ενδείκνυται να ε- 
νισχυθεί η ανεξαρτησία της  Κε
ντρικής Τράπεζας από την  ε 
κτελεσ τική  εξουσία για την α
ποτελεσματικότερη άσκηση 
της νομισματικής και πιστωτι
κής πολιτικής, και ειδικότερα 
για τον περιορισμό της νομι
σματικής χρηματοδότησης του 
Δημοσίου. Επί πλέον, θεσμοθέ

τηση της  αυτονομίας της Τρά
πεζας της  Ελλάδος επιβάλλε
ται εν  όψει της συμμετοχής της 
στο ανεξάρτητο  Ευρωπαϊκό Σύ
στημα Κεντρικών Τραπεζών 
που θα δημιουργηθεί στα πλαί
σια της νομισματικής ένωσης 
τη ς  Κοινότητας. Σκόπιμο είναι 
όπως η άσκηση της  νομισματι
κής πολιτικής μέσα στο νέο θ ε
σμικό πλαίσιο εξετά ζετα ι και αι
τιολογείτα ι σε ακροάσεις της 
διοίκησης της  τράπεζας σε αρ
μόδια επιτροπή του Κοινοβου
λίου.

(νί) Συναλλαγματική πολιτι
κή. Η άσκηση αποτελεσματικής 
αντιπληθωριστικής συναλλαγ
ματικής πολιτικής προϋποθέτει 
συντονισμό και συνοχή με την 
εισοδηματική και δημοσιονομι
κή πολιτική. Ελλειψη συντονι
σμού μπορεί να οδηγήσει σε 
συστηματική διάβρωση της α
νταγω νιστικότητας. Η συνοχή 
των πολιτικών πρέπει να προ
κόψει σε σημαντικό βαθμό με 
συμπίεση της  αυξητικής τάσης 
του κόστους παραγωγής, με 
περιορισμό της  υπερβάλλου- 
σας ζήτησης και με αύξηση της 
παραγωγικότητας, η οποία με
σοπρόθεσμα αποτελεί το  μόνο 
μέσο ενίσχυσης της  ανταγωνι
σ τικότητας των ελληνικών 
προϊόντων.

Σκίτσο του Ηλία Μακού

Το πιστωτικό 
σύστημα
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Είναι αναγκαίο να ληφθούν 
μέτρα που θα αποβλέπουν 
στην:

(ί) Ενίσχυση του ανταγωνι
σμού στο τραπεζικό σύστημα 
και σ τον περιορισμό των κρατι
κών παρεμβάσεων. Ειδικότερα, 
πρέπει να περιοριστούν στα
διακά οι επιδοτήσεις των επιτο
κίων που επηρεάζουν τη λει
τουργία των αγορών και την α- 
ποτελεσματικότητα  της νομι
σματικής πολιτικής.

(ϋ) Ενίσχυση τη ς  κεφαλαια
κής επάρκειας των τραπεζών 
και επιτάχυνση της  διαδικασίας 
εξυγίανσης των χαρτοφυλα
κίων τους, με σταδιακή ρευσ το
ποίηση των χρεών των προβλη
ματικών επιχειρήσεων αλλά και

των χρεών των συνεταιρισμών 
και μικρομεσαίων επιχειρή
σεων που δεν εξυπηρετούντα ι 
κανονικά.

(ϋί) Επίσπευση της εφαρμο
γής του  προγραμματιζόμενου 
νέου συστήματος εποπτείας 
και ελέγχου των τραπεζών.

(ίν) Υπαγωγή των διοικήσεων 
των τραπεζών που ελέγχονται 
από το  δημόσιο τομέα  σε κοι
νοβουλευτικό έλεγχο, όπως 
προβλέπεται για τις  δημόσιες 
επιχειρήσεις.

Η διαδικασία απελευθέρω
σης του πιστωτικού συστήμα
τος και της  κίνησης κεφαλαίων 
πρέπει να συμβαδίζει με την 
σταθεροποίηση τη ς  οικονο
μίας.

Γ. Εισοδηματική 
πολιτική

Η εισοδηματική πολιτική θα ποίηση αλλά και για την προώ- 
πρέπει ν ’ αποτελέσει το τρ ίτο  θηση της  αναδιάρθρωσης της 
βασικό μέσο για την σταθερό- οικονομίας. Στην περίοδο του
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Σ τ ο  γραφείο της «Καθημερινής» στον Πειραιά 
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—  Συνδρομές  
—  Κοινωνικά
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διετία  και λόγω της κρισιμότη
τας τη ς  οικονομικής καταστά- 
σεως να αφαιρείται μέρος εισα- 
γόμενου πληθωρισμού.

(ϋ) Δεν θα υπάρχουν διαφορι- 
σμοί τιμαριθμικής προσαρμο
γής κατά εισοδηματικά κλιμά
κια.

2. Εισοδηματική πολιτική 
για τον ιδιωτικό τομέα

προγράμματος, πρέπει να συ
γκρατηθεί ο ρυθμός ανόδου 
του κόστους παραγωγής σε ε 
πίπεδα που δεν διαβρώνουν 
την ανταγωνιστικότητα της  οι
κονομίας και αυτό απαιτεί τον 
συντονισμό της συναλλαγματι
κής και της  εισοδηματικής πο
λιτικής ώ στε να εξουδετερ ώ νε
ται η διαδικασία αυτοτροφοδο- 
τήσεως των πληθωριστικών 
πιέσεων.

Η εισοδηματική πολιτική που 
προτείνετα ι να εφαρμοσθεί 
την  τρ ιετία  του προγράμματος 
έχει σε γεν ικές  γραμμές ως 
εξής:

(¡) Οι χορηγούμενες αυξή
σεις μισθών θα καλύπτουν την 
αναμενόμενη άνοδο του δεί
κτου τιμών καταναλωτού. Σκό
πιμο θα ήταν κατά την  πρώτη

Οι χορηγούμενες, αυξήσεις 
θα αποφασίζονται μέσω ελευ 
θέρων συλλογικών διαπραγμα
τεύσεων, οι οποίες είναι σκόπι
μο να λαμβάνουν υπόψη την 
αναμενόμενη αύξηση των τ ι
μών και την αύξηση της  παρα
γωγικότητας. Οι παρακάτω 
όροι, πλην των νομοθετικών 
ρυθμίσεων, αποτελούν ενδει
κτικές προτάσεις και αφορούν 
κυρίως τις  γεν ικές  συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας.

(ί) Οι χορηγούμενες αυξή
σεις θα καλύπτουν την  αναμε
νόμενη άνοδο του δείκτου τ ι
μών καταναλωτού, μειωμένη 
όπως και στην περίπτωση του 
δημόσιου τομέα  και χωρίς δια- 
φορισμούς κατά κλιμάκια αμοι
βών.

(ϋ) Σε περιπτώσεις συλλογι
κών διαπραγματεύσεων σε επί
πεδο επιχειρήσεως θα επιτρα- 
πεί η χορήγηση πρόσθετων αυ
ξήσεων λόγω ανόδου τη ς  παρα
γωγικότητας.

(ϋί) Προκειμένου να ενισχυ-

θεί η ανταγωνιστική ικανότητα 
των επιχειρήσεων θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί η χορήγηση ει
δικών αμοιβών αυξημένης πα
ραγωγικότητας σε κατηγορίες 
εργαζομένων ή μεμονωμένα 
σ τελέχη.

(ίν) Θα πρέπει να ενθαρρυν- 
θει η μέθοδος χορηγήσεως 
προσθέτων αμοιβών με την  διά
θεση μετοχών στους εργαζό
μενους στα πλαίσια του υφι
σταμένου θεσμικού πλαισίου.

(ν) Θα πρέπει να ρυθμιστεί η 
ασφαλιστική κάλυψη τη ς  απα- 
σχολήσεως με την ώρα και της 
μερικής απασχολήσεως. Με 
τον  τρόπο αυτό και οι εργαζό
μενοι που προτιμούν να απα
σχολούνται με μειωμένο ωρά
ριο θα ικανοποιούνται και το 
κόστος εργασίας θα περιορίζε
ται.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις πρέ
πει να προκύψουν με τη  συνερ
γασία των ενδιαφερομένω ν με
ρών έτσι ώ στε να καταστεί δυ
νατή η ουσιαστική και απ οτελε
σματική εφαρμογή τους.

Ο πρωθυπουργός χ. Ξ. Ζολώτας παρέλαβε χθες χαι έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση της Επιτροπής
Αγγελόπουλου.

Μέτρα ανάπτυξης της οικονομίας
Ο συνδυασμός πολιτικής σταθε- 

ροποιήσεως και αναπτυξιακής πολι
τικής, αποτελεί ένα εξα ιρετικά  δύ
σκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι η 
σταθεροποίηση περιορίζει συνήθως 
μια σειρά από βασικά μεγέθη (χρη
ματοδοτικοί πόροι, εισοδήματα 
κ.λπ.) που συμβάλλουν στην ανα
πτυξιακή διαδικασία. Από την άλλη 
πλευρά, το  αναπτυξιακό πρόβλημα 
και οι διαρθρωτικές αδυναμίες, α
ποτελούν σημαντικούς α υτοτελείς  
παράγοντες που συντελούν στη δη
μιουργία των μακροοικονομικών α
νισορροπιών. Η αντιμετώπιση συνε
πώς των αναπτυξιακών προβλημά
των, αποτελεί απαραίτητη προϋπό
θεση για την  μονιμότερη επιτυχία 
και τους σκέλους της  σταθεροποιή- 
σεως.

Α. Η πολιτική επενδύσεω ν
Για την  επ ίτευξη των αναπτυξια

κών στόχων του προγράμματος εί
ναι απολύτως απαραίτητη η ταχεία 
αύξηση των επενδύσεων και η ου
σιαστική βελτίωση της  συνθέσεώς 
τους. Συγκεκριμένα, είναι ανάγκη 
να αυξηθεί η σχέση επενδύσεων 
προς ΑΕΠ τουλάχιστο στο 20% 
κατά τη  διάρκεια της  τρ ιετίας και να 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύ
σεις που διευρύνουν την  παραγωγι
κή βάση της  χώρας, σε νέα προϊό
ντα, δ ιευκολύνουν ή προωθούν τη 
διαδικασία προσαρμογής και ανα
διάρθρωσης των παραδοσιακών 
κλάδων, ενισχύουν την οικονομική 
και κοινωνική υποδομή και αναβαθ
μίζουν το  τεχνολογικό επίπεδο της 
παραγωγής.
1. Οι δημόσιες επενδύσεις.

Στη διάρκεια εφαρμογής του προ
γράμματος οι δημόσιες επενδύσεις 
θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό 
αναπτυξιακό μοχλό και επομένως ε 
πιβάλλεται να αυξάνονται, σε πραγ
ματικούς όρους.

Το πρόγραμμα δημοσίων επ ενδύ
σεων και τα  προγράμματα επ ενδύ
σεων των ΔΕΚΟ την  περίοδο μέχρι 
και το  1993 θα πρέπει να προσαρμο
στούν σε ύψος και σύνθεση, ώστε 
να καταστεί δυνατή η πλήρης απορ
ρόφηση των ποσών που περιλαμβά
νονται σ το καλούμενο Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Το σύνολο 
του ποσού που έχει συμφωνηθεί, 
ανέρχετα ι σε 6,7 δισ. ECU, δηλαδή 
σε 1,3 τρισ. δραχμές σε τιμ ές  1989. 
Υπολογίζεται ότι το  55% θα απορ- 
ροφηθεί από το  Πρόγραμμα Δημο
σίων Επενδύσεων, 35-40% από τους 
φορείς παράλληλων επενδύσεων 
και το  υπόλοιπο 5-10% από άλλους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων και 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
2. Οι ιδιωτικές επενδύσεις.

Γ ια την  προώθηση της ιδιωτικής 
επενδυτικής δραστηριότητας βασι
κή προϋπόθεση είναι η αποκατά
σταση κλίματος εμπιστοσύνης και 
αισιόδοξων προοπτικών σχετικά με 
τη  μελλοντική πορεία τη ς  ελληνι
κής οικονομίας αλλά και η ενίσχυση 
της αξιοπιστίας των οικονομικών 
αρχών για τη σ ταθερότητα  και τη 
συνέπια της  ακολουθουμένης πολι
τικής. Χωρίς τη  βελτίωση του οικο
νομικού περιβάλλοντος και την  ου
σιαστική επιτάχυνση και απλοποίη
ση των διοικητικών διαδικασιών η 
παροχή οικονομικών κινήτρων έχει 
μικρή πιθανότητα επιτυχίας.

Με αυτή τη βασική προϋπόθεση, 
η ιδιωτική επενδυτική δραστηριότη
τα θα μπορούσε να τονω θεί ουσια
στικά με την  εφαρμογή παρακάτω 
δέσμης μέτρων:

(ί) Αναθεώρηση των πάσης (ρύ

σεως κινήτρων, ώστε να ενισχύο- 
νται επιχειρήσεις από ένα ελάχιστο 
μέγεθος και πάνω και οι οποίες α
σχολούνται με την παραγωγή αγα
θών και υπηρεσιών που έχουν εμ- 
φανώς δυνατότητες  επιτυχούς α- 
ντιμετωπίσεως του διεθνούς αντα
γωνισμού, ε ίτε  γιατί παράγουν νέα 
προϊόντα, ε ίτε  γιατί βασίζονται σε 
σύγχονη τεχνολογία, ε ίτ ε  γιατί εκ 
μεταλλεύοντα ι αποτελεσματικά τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώ
ρας σε πρώτες ύλες ή φυσικές συν
θήκες ή ειδ ικευμένο προσωπικό.

(ϋ) Παροχή κινήτρων ή ανάληψη 
άμεσων κρατικών πρωτοβουλιών σε 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
τη  δημιουργία εξωτερικών οικονο
μιών σε ευρύτερη κλίμακα, όπως 
στη βασική έρευνα, την πειραματι
κή εφαρμογή νέων ιδεών, την εκ 
παίδευση προσωπικού, την πληρο
φόρηση, τη  διάχυση της  τεχνολο
γίας κ.λπ.

(ίϋ) Ενίσχυση μηχανισμών venture 
capital, risk capital κ.λπ. για την  
προώθηση επενδυτικών πρωτοβου
λιών αυξημένου κινδύνου.

(ίν) Ενίσχυση των κέντρων καινο
τομίας που έχουν δημιουργηθεί και 
ίδρυση ενός μικρού αριθμού τεχνο 
λογικών πάρκων για την υποβοήθη
ση των πρωτοπορειακών δραστη
ριοτήτων.

(ν) Ουσιαστική επέκταση και βελ
τίωση των βιομηχανικών περιοχών 
που σε α ρκετές  περιπτώσεις παρα
μένουν ακόμη στα αρχικά στάδια 
κατασκευής ή έχουν ελλείψεις 
στοιχειωδών εγκαταστάσεων.

(νί) Επίσπευση του καθορισμού 
των χρήσεων γης ώστε να επιταχυν
θούν οι διαδικασίες επιλογής του 
τόπου εγκαταστάσεως των βιομη
χανικών μονάδων.

(νϋ) Περιορισμό των αντικινήτρων 
με την  απλοποίηση, εκλογίκευση 
και αυτοματοποίηση των διαδικα
σιών χορηγήσεως των ποικιλώνυ
μων εγκρίσεων και αδειών (αρχαιο
λογικοί χώροι, περιβαλλοντική προ
στασία κ.λπ.) που απαιτούνται για 
τη δημιουργία και την  εγκατάσταση 
νέων μονάδων.

Β. Η πολιτική για τις εξαγωγές
Η ουσιαστική επέκταση των εξα 

γωγών αγαθών και υπηρεσιών τα ε 
πόμενα χρόνια είναι μια από τις  βα
σικότερες προϋποθέσεις για την  ε 
ξυγίανση της  οικονομίας και την α
ποκατάσταση της ισορροπίας στο ι
σοζύγιο πληρωμών. Για το  σκοπό 
αυτό απαιτείται μια πραγματική ε- 
ξαγωγική εξόρμηση προς όλες τις 
κατευθύνσεις, αλλά ιδίως προς την 
Κοινότητα προς την  οποία κατευθύ- 
νονται τα  τρία τέτα ρτα  περίπου των 
ελληνικών εξαγωγών. Δεδομένου
ότι τα  περιθώρια για συναλλαγματι
κούς χειρισμούς είναι περιορισμένα 
και οι κο ινοτικές δεσμεύσεις απο
κλείουν την άμεση ή έμμεση χρησι
μοποίηση επιδοτήσεων, η ενίσχυση 
τη ς  εξαγωγικής προσπάθειας είναι 
δυνατό να γίνει μόνο στα πλαίσια 
τη ς  ενίσχυσης τη ς  ανταγωνιστικό
τητας, που μπορεί να πραγματο
ποιηθεί με την  ανάκαμψη και ανα
διάρθρωση των επενδύσεων, τη  συ
γκρατημένη εισοδηματική πολιτική 
κ τη βελτίωση του θεσμικού πλαι
σίου. Για τα δύο πρώτα έχει ήδη 
γίνει μνεία σε προηγούμενα τμήμα
τα. Γ Γ αυτό στο μέρος αυτό οι προ
τάσεις περιορίζονται σε ότι αφορά 
τις  θεσμικές ρυθμίσεις και την άρση 
των αντικινήτρων που υπάρχουν 
στις διαδικασίες. Συγκεκριμένα 
προτείνονται τα  εξής:

(ί) Να ρυθμισθεί το  ταχύτερο δυ
νατό το  πρόβλημα της καθυστερή- 
σεως της  επιστροφής του ΦΠΑ που 
ανέρχετα ι ήδη σε σημαντικά ποσά. 
Η εξεύρεσ η τρόπου αυτόματης και 
γρήγορης επιστροφής θα συμβάλει 
στη μείωση του κόστους σε κεφά
λαιο και χρόνο εργασίας. Το ίδιο 
ισχύει και για το  θέμα του συμψηφι
σμού οφειλών προς το  Δημόσιο με 
την παρακράτηση του 10%.

(ϋ) Να προωθηθεί ταχύτατα το 
θέμα της  δημιουργίας των εξαγωγι- 
κών εταιριών για να αξιοποιηθεί το  
σημαντικό εξαγωγικό δυναμικό των 
μικρών παραγωγικών μονάδων.

(ίϋ) Να διευρυνθούν οι εξαγωγικοί 
κίνδυνοι που καλύπτει ο Οργανι
σμός ασφαλίσεως εξαγωγικών πι
στώσεων.

(ίν) Να προωθηθούν και να αξιο- 
ποιηθούν οι νέοι θεσμοί όπως το 
Factoring, to Forfaiting κ.λπ.

Γ. Η πολιτική για 
την αγορά εργασίας

Ενα από τα  σοβαρά εμπόδια για 
την  αναδιάρθρωση της  οικονομίας, 
αποτελούν οι α τέλειες  που παρατη
ρούνται στην αγορά εργασίας, ιδιαί
τερα  σε σχέση με τις αγορές εργα
σίας των αναπτυγμένων οικονομιών 
προς τις  οποίες θα πρέπει να προ- 
σαρμοσθεί αργά ή γρήγορα και η 
ελληνική. Η άρση των ατελειώ ν αυ
τών, απαιτεί περισσότερο μεταβολή 
της νοοτροπίας και πρακτικής των 
κοινωνικών εταίρων παρά θεσμικές 
μεταβολές.

Από τις  βασικές α υτές  α τέλειες, 
είναι η δυσχέρεια που υπάρχει στη 
μείωση του προσωπικού των επιχει
ρήσεων και η de facto απαγόρευση 
της  μερικής απασχόλησης και του 
ωρομισθίου. Οι ακαμψίες αυτές, α
ναγκάζουν τις  επιχειρήσεις να δια
τηρούν περισσότερο από το  ανα
γκαίο προσωπικό, να χρησιμο
ποιούν το  υπάρχον σε μικρότερη 
από την κανονική έκταση, να διστά
ζουν να προσλάβουν νέο  προσωπι
κό για να επ εκτείνουν τις  εργασίες 
τους, να χρησιμοποιούν τεχνολο
γίες εξοικονομήσεως εργασίας 
παρά την  υπάρχουσα ανεργία και το  
υψηλό κόστος κεφαλαίου κ.λπ. Ολα 
αυτά όπως είναι φανερό επιβαρύ
νουν το  κόστος, διαβρώνουν την α
νταγω νιστικότητα και ασκούν ανα- 
σχετική επίδραση στην αύξηση της 
παραγωγής και στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.

Για τους λόγους αυτούς, η απε
λευθέρωση της αγοράς εργασίας 
και η καθιέρωση νέων σύγχρονων 
εργασιακών σχέσεων και θεσμών εί
ναι και σκόπιμη και αναγκαία. Πρέ
πει όμως να επ ιτευχθεί μετά  από 
διάλογο και με τη συνέναιση των 
κοινωνικών εταίρων. Υπογραμμίζε
ται ότι αν και βραχυχρονίως μπορεί 
να δημιουργεί ορισμένες δυσχέ
ρειες, η απελευθέρωση της  αγοράς 
εργασίας μακροχρονίως αποβαίνει 
προς όφελος των εργαζομένων, 
αφού συμβάλλει ουσιαστικά στη 
βελτίωση των συνθηκών παραγω
γής και στην άνοδο της  απασχολή
σεως και των μισθών. Η ενίσχυση 
της ευελιξίας στην αγορά εργασίας 
πρέπει πάντως να επ ιτευχθεί στα
διακά και σε συνδυασμό με τη  γεν ι
κότερη πορεία της οικονομίας.

Για τον  περιορισμό των προσωρι
νών επιπτώσεων στο επίπεδο ανερ
γίας, που πιθανό να έχει η σταδιακή 
απελευθέρωση του καθεστώτος 
των απολύσεων αλλά και η προσπά
θεια εξυγιάνσεως των προβληματι
κών επιχειρήσεων, π ροτείνετα ι η α-

ναμόρφωση και η ενίσχυση του Ορ
γανισμού Απασχολήσεως Εργατι
κού Δυναμικού.

Η κύρια μεταβολή θα συνίσταται 
στην προικοδότηση του  Οργανι
σμού με σημαντικούς πρόσθετους 
πόρους ώστε να καλύπτει τις απο
ζημιώσεις και τα  επιδόματα ανερ
γίας ως και τ ις  δαπάνες μετεκπαι- 
δεύσεως του άνεργου και επιδο
τούμενου εργατικού δυναμικού. Η 
προικοδότηση θα προέλθει από ει
σφορές των επιχειρήσεων, από μια 
μικρή συμβολή των εργαζομένων, 
από την  κρατική συμμετοχή και από 
επιδότηση τη ς  Κοινότητας. Οι επι
δοτούμενοι άνεργοι κατά τη  διάρ
κεια τη ς  επιδοτήσεως θα είναι υ
ποχρεωμένοι να παρακολουθούν 
μετεκπαιδευτικά μαθήματα, σεμι
νάρια ή πρακτικές ασκήσεις σε το 
μέα της αρεσκείας των από αυτούς 
που θα επ ιλέγει ο Οργανισμός. Το 
ύψος και η διάρκεια της  επιδοτή- 
σεως πρέπει ν ’ αποτελέσουν αντι
κείμενο ειδικής μελέτης  ώστε ν ’ α
ποφευχθεί η περίπτωση δημιουρ
γίας αντικινήτρων προς εργασία.

Δ. Η πολιτική για τη 
διοικητική μεταρρύθμιση
(ί) Στο επίπεδο της διακυβέρνη

σης είναι αναγκαίο να ληφθούν τα 
κατάλληλα θεσμικά μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται ο επ ιτελικός συντο
νισμός, η συνέχεια και η συνέπεια 
της κρατικής πολιτικής.

(ϋ) Ο διορισμός δημοσίων υπαλλή
λων να γ ίνετα ι για την κάλυψη συ
γκεκριμένω ν αναγκών και από επι
τροπές στις οποίες μετέχουν μόνο 
πρόσωπα τα οποία δεν συνδέονται, 
αμέσως ή εμμέσως, με την  Κυβέρ
νηση.

(ϋί) Είναι αναγκαίο να καθορισθεί 
νέο  βαθμολόγιο και νέο  μισθολόγιο 
με ευρύτατη διαφοροποίηση κλιμα
κίων αποδοχών και με τη  δυνατότη
τα παροχής αμοιβών για αυξημένη 
παραγωγικότητα.

(ίν) Θα πρέπει να ενισχυθεί η ανε
ξαρτησία της  Διοίκησης από την Κυ
βέρνηση με τη  δημιουργία του θε
σμού του μόνιμου υπηρεσιακού υ
φυπουργού ή τουλάχιστον με την 
επαναφορά του βαθμού και της θέ- 
σεως των γενικών διευθυντών.

(ν) Να πραγματοποιηθεί ριζική α
ναδιοργάνωση του Εθνικού Κέ
ντρου Δημόσιας Διοίκησης και ν ’ α- 
ναβαθμισθεί η Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης, κατά το  πρότυπο της 
γαλλικής ΕΝΑ, για την προετοιμα
σία ανωτάτων σ τελεχώ ν διοικήσεως 
και να δημιουργηθεί χωρίς καθυ
στέρηση ειδική σχολή εκπαιδεύ- 
σεως φοροτεχνικώ ν στελεχών, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, ως και η κα
θιέρωση προγραμμάτων ταχύρρυθ
μης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευ
σης.

Ε. Η συνεργασία  
με την Κοινότητα

Η διαδικασία για την  οικονομική 
και νομισματική ενοποίηση και την 
ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊ
κής αγοράς κινείται με πολύ γορ
γούς ρυθμούς. Στην πορεία αυτή η 
Ελλάδα καθυστερεί σε απαράδεκτο 
βαθμό. Η εκπροσώπηση της χώρας 
έχει ανάγκη αναβάθμισης ενώ οι 
δυνα τότητες  ενίσχυσης που παρέ
χει η Κοινότητα για την προσαρμο
γή στις ν έες  συνθήκες μετά  το  1992 
που παρέχει η Κοινότητα δεν αξιο- 
ποιούνται σε επαρκή έκταση.

Επειδή τα  χρονικά περιθώρια έ 
χουν περιοριστεί και η συνέχιση της 
καθυστέρησης μπορεί να έχει επι

πτώσεις αρκετά δυσάρεστες για 
την  ελληνική παρουσία στην Κοινό
τητα , προτείνετα ι η δημιουργία 
μιας νέας, επ ιτελικής και συντονι
στικής υπηρεσίας παρά τω πρωθυ
πουργό) η οποία θα σ τελεχω θεί από 
υψηλού επιπέδου εξειδ ικευμένα  
πρόσωπα.

Τελικές διαπιστώσεις 
και συμπεράσματα

Από όσα αναφέρθηκαν στην έκ 
θεση αυτή προκύπτουν τρ εις  βασι
κές διαπιστώσεις:

Πρώτον, η ελληνική οικονομία α
ντιμετωπίζει σήμερα οξύτατο  οικο
νομικό πρόβλημα μ ε κύρια στοιχεία 
την ανατροπή των βραχυχρόνιων 
μακροοικονομικών ισορροπιών - ι 
διαίτερα την  διεύρυνση των ελλειμ 
μάτων του δημοσίου τ ο μ έ α -  την 
επιδείνωση διαρθρωτικών αδυνα
μιών και τον  χαμηλό ρυθμό ανάπτυ
ξης.

Δ εύτερον, η αντιμετώπιση του 
προβλήματος θα πρέπει να επιδιω- 
χθεί με την  εφαρμογή μιας συνε
πούς δέσμης μέτρων που θα στο
χεύουν στη διόρθωση των δυσμε
νών αυτών εξελίξεω ν, στο πλαίσιο 
ενός προγράμματος σταθεροποίη
σης, αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης 
της οικονομίας.

Τρίτον, τόσο η φύση και ο βαθμός 
κρισιμότητας του  οικονομικού προ
βλήματος όσο και η αναγκαιότητα 
και το  κόστος που συνεπάγεται η 
αντιμετώπισή του πρέπει να συγκε
ντρώσει την  ευρύτερη  δυνατή κοι
νωνική και πολιτική αναγνώριση και 
αποδοχή.

Στην κατάρτιση του προγραμμα
τικού πλαισίου που π ροτείνετα ι κα
ταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια 
ώστε το  κόστος σταθεροποίησης να 
περιορισθεί αλλά και η συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων σ' αυτό να 
είναι κατά το  δυνατό πιο σύμμετρη. 
Αυτό είναι αναγκαίο όχι μόνο για 
λόγους δικαιοσύνης αλλά και για να 
ενισχυθεί η προοπτική επιτυχίας 
της εφαρμογής του.

Η επιτροπή πιστεύει ότι στη επι
τυχία του προγράμματος θα συμβά- 
λει ουσιαστικά η σταθερή και συνε
πής εφαρμογή των μέτων που προ- 
τείνοντα ι σε όλο το  φάσμα πολιτι
κής. Είναι όμως απαραίτητο να δο
θεί έμφαση στα άμεσα μέτρα  στα
θεροποίησης που θα θέσουν τις  βά
σεις για τη ν  αποτελεσματικότερη ε 
φαρμογή των μέτων αναδιάρθρω
σης και ανάπτυξης. Επισημαίνεται 
ότι σωστή και χωρίς παρεκκλίσεις 
εφαρμογή του προγράμματος θα 
συντελέσει ουσιαστικά στην αποκα
τάσταση της  αξιοπιστίας της  οικο
νομικής πολιτικής και στη μεγαλύ
τερη  αποτελεσματικότητά της. Πα
ράλληλα η Επιτροπή θεωρεί ό τι το 
προγραμματικό πλαίσιο που προτεί- 
νετα ι μπορεί να αποτελέσει σημα
ντικό μέσο προωθήσεως και ενισχύ- 
σεως της συνεργασίας με την  Κοι
νότητα  και αξιοποίησης των δυνα
τοτήτω ν που προσφέρονται.

Σημειώνεται, τέλος, ότι για την 
σύνταξη της  Εκθεσης αυτής, κατα
βλήθηκε κάθε προσπάθεια από τα 
μέλη της Επιτροπής να αποτελέσει 
μια συνολική και συνεπή πρόταση 
πολιτικής. Επειδή όμως το  χρονικό 
διάστημα που είχε στην διάθεσή 
της  ήταν πολύ περιορισμένο, η Επι
τροπή θεωρεί ό τι η Εκθεση αποτε
λεί μια πρώτη προσέγγιση σ το θέμα. 
Απαιτείται, επομένως σημαντική 
πρόσθετη εργασία για την  οριστική 
και πλήρη επεξεργασία των στόχων 
και των προτάσεών της.
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Στασιμότητα σ τη ν α γορά  
αδιαφοροποίητοι οι να ύ λο ι

Ο Αραβικός Κόλπος έχοντας 
διάφορα φορτία από 80.000 
χάννους έως \ΤΟΟ διατήρησε 
κάποια δραστηριότητα η οποία 
συντήρησε τους ναύλους. Η α
γορά για τα ν ίΛ Χ  είναι γύρω
στα Ψ /β 72,5 για δυτικά ενώ 
για Ερυθρά Θάλασσα είναι στα 
Ψ /Ξ  90.

Η Μεσόγειος με μικρή δρα
στηριότητα δεν μπορεί να απο
τρέψει το γλίστρημα των ναύ
λων προς τα κάτω και η ναυλα
γορά βρίσκεται στα W/S 117,5

για φορτία 80.000 τόννων. 
Οσον αφορά τα μικρότερα 
πλοία 50-60.000 τόννων πα
ρουσιάζονται με περιορισμένες

Επιμελούνται οι:
Δ. ΣΙΓΑΛΑ!

Κ. ΓΙΑΓΛΗΚΑΚΗΣ

επιλογές για εξεύρεση απασχό
λησης.

Η Δυτική Αφρική έχει 3 
ναυλώσεις πλοίων, 1.000.000 
βαρελιών στα W/S 105. Η ναυ
λαγορά της περιοχής προς το

παρόν είναι σταθερή στα ως 
άνω επίπεδα αλλά η πτώση της 
εξαγωγής πιθανώς να επηρρεά- 
σει την αγορά αργότερα.

Η Καραϊβική βρίσκεται σε 
μέτρια επίπεδα της τάξης του 
Ψ/!3160 για φορτία 50.000 τόν
νων για Βόρειο Αμερική και 
λν/β 120 για φορτία 70.000 τόν
νων.

Η Βόρειος Θάλασσα μετά την 
άνοδο που παρουσίασε στο τέ
λος στης προηγούμενης εβδο
μάδας και τις αρχές της τρέχου
σας άρχισε προοδευτικά να α
ποδυναμώνεται.

Ξηρού Φ ορήου

Ελλειψη φορτίων εξακολουθεί 
να  πιέζει τους ναύλους

Ενώ οι κύκλοι της αγοράς 
δεν βρίσκουν τους λόγους 
που θα μπορούσε να σταθερο
ποιηθεί έστω και στα σημερι
νά επίπεδα μετά τη συνεχιζό
μενη έλλειψη φορτίων, οι Σο
βιετικοί εξακολουθούν να 
ναυλώνουν σποραδικά πλοία 
σε επίπεδα χαμηλότερα των 
προηγουμένων τους ναυλώ- 
σεων. Το ενδεχόμενο πρό
γραμμα της άνοιξης δεν προ- 
βλέπεται να επιφέρει ουσια
στική μεταβολή ακόμα και αν 
υπάρχει τέτοιο, διότι είναι 
πολύ πιθανό οι μεταφορές να 
γίνουν στα μεγέθη των 
100.000 τόννων.

Τα μικροτέρου μεγέθους 
πλοία παρουσιάζουν μια μι
κρή κίνηση χωρίς όμως να 
γίνονται γνωστές οι ναυλώ
σεις δυσκολεύοντας έτσι τον 
σχολιασμό.

Λιπάσματα από Αδριατική 
για Β. Ευρώπη λέγεται ότινλρίΓΓΓηνπΛΓ γ γ γ π  1 Ο ΠΠ ίϊΛ 1 ΙΑ
κ λ ε ί σ τ η κ α ν  σ τ α  1 9 , 0 0  δολλά- 
ρια Αμερικής τον τόννο, ενώ 
η ΙΤΑΙ,ΜΑΚΕ λέγεται ότι 
προσέφερε σε ένα 8.000 τόν
νων πλοίο 4.500 δολλ. Αμερι
κής την ημέρα από Δυτ. Με
σόγειο για Λίμνες Καναδά αν 
και οι ιδέες των πλοιοκτητών 
ήταν πάνω από 5.000 δολ. Α
μερικής την ημέρα.

Αρκετές ημέρες μετά την 
έναρξη της σαιζόν στις Λί
μνες του Καναδά, η  γνωστή 
από άλλα έτη κίνηση φορ
τίων δείχνει αρκετά περιορι

σμένη, αν και γενική είναι η 
εντύπωση ότι γρήγορα πρό
κειται να βελτιωθεί.

Σταδιακά παρατηρείται κ ί
νηση από Ρουμανία για Αί
γυπτο με φορτία σιτηρών. 
Λέγεται ότι ήδη έχει κλειστεί 
συμβόλαιο μεταφοράς
150.000 τόννων για τους προ-

ΔΕΙΚΤΗΣ BIFFEX
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
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σεχείς 2 μήνες και σε παρτί
δες 50.000 τόννων.

Νέα φορτία της αγοράς εί
ναι αυτό της NAVIX, η οποία 
αναζητεί πλοίο τύπου πάνα- 
μαξ παράδοση Ινδία 7-22 
Μαΐου, επαναπαράδοση Ια
πωνία για μετάλλευμα. Η 
BOCIMAR ενδιαφέρεται για 
πλοίο μεγέθους 20-25.000 
τόννων παράδοση Ολλανδία 
23-25 Απριλίου και επαναπα-

r v u p u u u u  A.UJL CUUVU11U-

ράδοση Capetown/Mombasa 
(Ν. Αφρική). Η FERMAR 
έχει για μεταφορά 35-40.000 
τόννους σόγια με ημερομη
νίες φόρτωσης 24-30 Απρι
λίου από Βραζιλία για Ιταλία. 
Η CONTINENTAL έχει για 
μεταφορά 54.000 τόννους σι
τηρά από Βορειοδυτική Ακτή 
Αμερικής για Ταϊβάν με ημε
ρομηνίες φόρτωσης 1-10 
Μαΐου, καθώς και 30.000 
τόννους σιτηρά από Κόλπο 
Αμερικής για Ρουμανία με η
μερομηνίες 17-25 Απριλίου 5

ημέρες φόρτωση και 3.000 
τόννους εκφόρτωση.

Η SEANAV αναζητεί 
πλοίο μεγέθους 26-30.000 
τόννων παράδοση Κόλπο Α
μερικής με ημερομηνίες 15- 
25 Απριλίου και επαναπαρά
δοση Βαλτική καθώς επίσης 
και 15-22.000 τόννων παρά
δοση Βραζιλία επαναπαράδο
ση Κόλπο Αμερικής. Εξακο
λουθεί επίσης να αναζητεί 
πλοίο μεγέθους 25-30.000 
τόννων παράδοση Β. Ατλα
ντικό με ημερομηνίες 25 Α- 
πριλίου-10 Μαΐου, επαναπα
ράδοση Ινδικό και διάρκεια 
ταξιδιού 60-70 ημέρες.

Η SIDMAR έχει για μετα
φορά 70.000 τόννους σιδηρο- 
μετάλλευμα από Ponta do 
M adeira (Βραζιλία), με ημε
ρομηνίες 20 Απριλίου-5 
Μαΐου και 5 συνολικά ημέρες 
φορτοεκφόρτωση, ενώ η 
BOSS αναζητεί πλοίο μεγέ
θους 15-20.000 τόννων παρά
δοση Βραζιλία, δικαίωμα κυ
κλικού ταξιδιού επαναπαρά
δοση Κόλπο Αμερικής. Η 
HAPAG-LLOYD αναζητεί 
πλοίο 35-60.000 τόννων πα
ράδοση Β. Ευρώπη με ημερο
μηνίες 2-3 Μαΐου και επανα
παράδοση Καραϊβική δικαίω
μα κυκλικού.

Η YUMING αναζητεί 
πλοίο τύπου πάναμαξ παρά
δοση Δυτ. Αυστραλία με ημε
ρομηνίες 8-15 Μαΐου επανα
παράδοση Κορέα.

Α γ ο ρ α π ω λ η σ ίε ς  Π λ ο ίω ν

Β ' ΜΕΡΟΣ (τελευταίο)

Ειδικότερα, στον τομέα των 
πλοίων τύπου Handysize έγι
ναν γνωστές οι παρακάτω πω- 
λήσεις:

Το πλοίο «FORUM PIO
NEER» περίπου 27.720 dwt, έ
τους ναυπηγήσεως 1978 στα 
ναυπηγεία Sasebo, εφοδιασμέ- 
yo με γερανούς 5/25 τον., που
λήθηκε σε Ελληνες εφοπλιστές 
του Πειραιά γύρω στα 9 εκατ. 
δολλάρια nett.

Το πλοίο «CAPTAIN 
GEORGE», περίπου 30.311 
tdw, έτους ναυπηγήσεως 1974, 
στα ναυπηγεία Usuki, εφοδια-

σμένο με μπίγες 5/25 τον., που
λήθηκε σε κινεζικά συμφέρο
ντα γύρω στα 6,4 εκατ. δολλά
ρια.

Το πλοίο «ΒΙΙΥβΟ», περίπου 
31.945 Ιάνν, έτους ναυπηγή
σεως 1978, στα ναυπηγεία ¿υ- 
ππίοιπο, με γερανούς 4/25 τον., 
πουλήθηκε μεταξύ νορβηγι
κών εταιριών τύπου Κ/ί3 στην 
τιμή των 11 εκατ. δολλαρίων.

Το πλοίο «ΥΑΝΑΝ», περί
που 16.408 ίά\ν, έτους ναυπη
γήσεως 1979 στα ναυπηγεία 
ϋνναμπια, με γερανούς 4/25 
τον., πουλήθηκε σε νορβηγικά 
συμφέροντα στην τιμή των 5,2 
εκατ. δολλαρίων.
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ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ

ΤΟΚΥΟ
YOKOHAMA
SHIMIZU
KEELUNG
HONG KONG
PENANG
BANGKOK

KOBE
NAGOYA
PUSAN
KAOHSIUNG
SINGAPORE
PORT KELANG
MANILA

Τηλεφω νήστε μας για Δρομολόγια και προσφορές 
Γενικοί Πράκτορες

ΦΕΛΙΞ ΚΑΟΥΚΙ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

Τ.Θ. 800 61, Σκουζέ 13-15 και Κολοκοτρώνη 185 35 Πειραιάς 
Ιηλ. 45.31.338 - 41.84.145 - 41.84.250 - 41.84.349 - 41.82.762 

Τελεξ 241.490 - 241.835 ΡΟΑβ. Τέλεφαξ (01) 45.32.621

Το πλοίο «KIWI ACE», 
17.692 dwt, έτους ναυπηγή
σεως 1982, στα ναυπηγεία Shi- 
πλοίων παραμένει σε χαμηλά 
επίπεδα.

Το Τ/Τ «ΗΑΡΡΥ PILOT», 
275.577 tdw, έτους ναυπηγή
σεως 1975, στα ναυπηγεία At- 
lantique, (IGS/COW), «άλλαξε 
χέρια» μεταξύ νορβηγικών ε
ταιριών τύπου K/S στη συμφω- 
νηθείσα τιμή των 35 εκατ. δολ
λαρίων.

Η εταιρία «Kosraos» πούλη
σε περίπου το 65% των μετο
χών του Τ/Τ «KOSMOS SEA- 
FARER» 268.960 dwt, έτους 
ναυπηγήσεως 1974 στα ναυπη
γεία Mitsui σε νορβηγικά συμ
φέροντα με βάση την τιμή των 
34 εκατ. δολλαρίων.

Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς 
καθαρών φορτίων Μ/Τ «ARA
GUANEY» 44.670 tdw, έτους 
ναυπηγήσεως 1982 στο Σπλιτ 
της Γιουγκοσλαβίας (Coiled/E- 
poxy Coated/3 grades) πουλή
θηκε στην ιταλική εταιρία Mis- 
auo στην τιμή των 22,5 εκατ. 
δολλαρίων. Υπενθυμίζεται ότι 
το αδελφό πλοίο του Μ/Τ «Α- 
ΡAMATE» αγοράστηκε από 
την ίδια εταιρία προς το τέλος 
του περασμένου χρόνου στην 
τιμή των 22 εκατ. δολλαρίων.

Το Μ/Τ «THANASSIS Α.» 
38.263 dwt, έτους ναυπηγή
σεως 1976, (Coiled/IGS/Un- 
coated/2 grades), πουλήθηκε 
στη νορβηγική εταιρία Bergen 
Shipping Partners στην τιμή 
των 9,5 εκατ. δολλαρίων.

Στους καταλόγους που δημοσιεύονται η πρώτη 
στήλη αφορά την ημερομηνία άφιξης ή αναχώρη
σης του πλοίου, στη δεύτερη στήλη αναφέρεται το

όνομά του, στην τρίτη τα λιμάνια προέλευσης ή 
φόρτωσης του σκάφους ενώ στην τέταρτη αναφέ- 
ρεται το όνομα του πράκτορα.

Αν αχω ρή σεις  Απ ο  Πε ιρ α ια
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΒΟΡ. ΑΦΡΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

9/4 SD CORSICA............ . . Κύπρο ........................... . Κάουκι
9/4 NAZIRA..................... .. Συρία............................ .Ανμάρ
9/4 PRIME VENTURE....... .. Κύπρο, Αίγυπτο............. . GAC/EVERG

10/4 Z0ISK....................... .. Λεμεσού....................... . Ποίλας
10/4 O ATHENS................ .. Βηρυττό....................... .AMC0
11/4 G.C. HARP................ .. Λεμεσού, Αλεξάνδρ....... . Αδάμης
12/4 I0S............................ . .Λεμεσού, Βηρυττό......... . Ποίλας
12/4 OLYMPIC GLORY....... .. Κύπρο, Λίβανο.............. . Ανμάρ
14/4 RACHEL BORCHARD. .. Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτ... . Αδάμης
13/4 V.D. GRECALE........... .. Αλεξ/ρεια, Τυνησία, Λιβύη DEALMAR
14/4 RUBEZHN0E.............. . , Λεμεσού, Τρίπολη......... . Τράνσμεντ
14/4 Y. LEVITAN................ .. Λαττ., Τρίπ., Ταρτοϋς... ,Τράνσμεντ
14/4 SD LEVANT................ .. Κύπρο........................... . Κάουκι
17/4 ARIS........................... .. Λεμεσού....................... , Ποίλας
16/4 OLYMPIC MED........... .. Κύπρο, Λίβανο.............. .Ανμάρ
19/4 MARIA....................... .. Λεμεσού....................... . Ποίλας
19/4 JOANNA BORCHARD. .. Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτ... .Αδάμης
19/4 PETER METZ............ .. Λεμεσού, Αλεξ/ρεια....... . Ιερύπουλος
20/4 OLYMPIC SUN........... . , Αλεξάνδρεια.................. . Ανμάρ
20/4 V.D. SCIR0CC0......... ..Τυνησία, Λιβύη.............. . DELMAR
21/4 SD SICILIA................ .. Κύπρο........................... . Κάουκι
23/4 ASTRAPI................... .. Λεμεσού....................... . Ποίλας
23/4 G.C. STAR.................. .. Λεμεσού, Αλεξάνδρ........ .Αδάμης
24/4 NAZIRA..................... .. Συρία............................ . Ανμάρ
24/4 UNDOS ..................... .. Κύπρο........................... . Ανμάρ
26/4 COSTAS .................... .. Λεμεσού, Βηρυττό......... , Ποίλας
27/4 OLYMPIC GLORY....... .. Κύπρο, Λίβανο.............. . Ανμάρ
28/4 S.D. CORSICA........... .. Κύπρο........................... . Κάουκι
29/4 RUBEZHN0E.............. . , Λεμεσού, Τρίπολι........... . Τράνσμεντ
29/4 GEN. C0RBAT0N . . . . . ,Λαττύη, Τρίπολ., Ταρτούς Τράνσμεντ
30/4 SOFIA....................... . . Λεμεσού ....................... . Ποίλας
30/4 G.C. CROWN.............. .. Αίγυπτο, Κύπρο............. . Αδάμης
2/5 ZCHSK ....................... .. Λεμεσού....................... , Ποίλας
5/5 D. LEVANT................ .. Κύπρο........................... . Κάουκι

13/5 Y. LEVITAN................ .. Λαττάη, Τριπ., Ταρτούς.. . Τράνσμεντ
13/5 RUBEZHNOE.............. .. Λεμεσού, Τρίπολι........... . Τράνσμεντ
28/5 G. GORBATOV........... .. Λαττάη, Τριπ., Ταρτούς.. . Τράνσμεντ

ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ, ΤΥΡΡΗΝΙΚΟ, ΔΥΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ

8/4 RHINE MARU............ .. Γέν., Φος, Τριέστη, Βαρκ, Δαβελόπουλος
9/4 ZIM KEELUNG........... .. Λιβ., Μαοσ., Βαρκ., Καντ.. Ελλαστήρ

10/4 CATHENS.................. .. Σιαλέρνο.........................ΑΜ00
11/4 G.C. HARP................ .. Σαλέρ., Λισσαβ., Λιβύρνο. Αδάμης
12/4 SD CORSICA .. Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία .. .  Κάουκι
13/4 MAPC ISLAND........... . Μασσαλ., Βαλντ., Βάρκ. .. Μαρκαντωνάκης
13/4 V.D. GRECALE........... .. Σαλ., Λασπετ., Μάλτα . . . .  ϋΕΑίΜΑΗ
14/4 NEPTUNE SKY........... .. Μαοσ., Βαρκ.................... Νέπτουν
14/4 MAPC CHALLENGER . .. Μασσαλ., Βαλντ., Βάρκ. .. Μαρκαντωνάκης
19/4 MAPC TRADER......... .. Μασσαλ., Βαλντ., Βάρκ. .. Μαρκαντωνάκης
19/4 SD LEVANT................ .. Γαλλία, Ιταλ. Ισπανία.......Κάουκι
19/4 ZIM IBERIA................ .. Λιβ., Μαοσ., Βαρκ., Καντ.. Ελλαστήρ
20/4 V.D. SCIROCCO......... .. Σαλ., Λαοπετ., Μάλτα . . . .  ϋΕΑΙΜΑΠ
21/4 ZIM MELBOURNE....... .. Βεν., Τεργ., Κύπερ...........Ελλαστήρ
23/4 G.C. STAR.................. .. Σαλέρ., Λισσαβ., Λιβύρνο. Αδάμης
26/4 S.D. SICILIA.............. .. Γαλλία, Ιταλ., Ισπανία . . . .  Κάουκι
26/4 ZIM N. YORK............ .. Λιβ., Μασο., Βαρκ., Καντ.. Ελλαστήρ
27/4 G.S. CROWN.............. .. Σαλέρ., Λισσαβ., Λιβύρνο. Αδάμης
30/4 G.S. CROWN.............. .. Σαλέρ., Λισσαβ., Λιβύρνο. Αδάμης
3/5 S.D. CORSICA........... .. Γαλλία, Ιταλ., Ισπανία . . . .  Κάουκι

10/4
10/4
11/4
12/4
14/4
14/4
19/4

ESPRESSO EGITT0....... Dubrovnik....
C/ATHENS..................... Μερσίνα........
G.C. HARP....................Ισκεντερούν .
SO CORSICA................Τουρκία........
Y. LEVITAN....................MARIUPOL...
V. 0. SCIR0CC0...........Σμύρνη........
S.D. LEVANT..................Τουρκία........

. ILION 
AMC0 

.Αδάμης 

. Κάουκι 

.Τράνσμεντ 

. DEALMAR 

. Κάουκι

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ

— LLOYDIANA (Ιταλ.) Απω Ανατολή με γενικό Τζιλνάβι.
— GE0RGI0S X (Κυπρ.) Τυνησία κενό Μεσόγειος.
— FAETH0N (Παναμ.) Ιταλία κενό Μουσελάς.
— GIAMI (Αγ. Βικεντ) Αγκαμπα με γενικό Πρόδρομος.
— N0RASIA SUN(IiYKan.) Bop. Ευρώπη με γενικό Med- 
cargo.
— REUNE (Κυπρ.) Ραβένα με γενικό Σαρλής.
— RHINE MARU (Ιαπων.) Ιαπωνία με γενικό Δαβελόπουλος.
— CH0BA (Μάλτ.) Βορ. Ευρώπη με γενικό Πρόδρομος
— AGIOS SYME0N (Ελλην.) Ιταλία με γενικό Τριβιζάς.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

BOWLDER - WANE ROSE - PIONER - STEFANO Μ - 
NEPTUNE STAR - CAMELIA - WATERGEUS - ILLIRIA - BEU 
- VALIANT - JUDITH BORCHARD - KAPPA POWER - AGIOS 
NIKOLAOS.

19/4 PETER METZ ........... .. Τουρκία....................... .. Ιερόπουλος
23/4 G.C. STAR................ .. Ισκεντερούν................ . .Αδάμης
26/4 S.D. SICILIA............ .. Τουρκία....................... .. Κάουκι
27/4 G.C. CROWN............ ,, Ισκεντερούν................ . . Αδάμης
29/4 RUBEZHNOE............ . , Μερσίνα....................... ,.Τράνσμεντ
3/5 S.D. CORSICA......... .. Τουρκία....................... .. Κάουκι

13/5 RUBEZHNOE............ .. Μερσίνα....................... . .Τράνσμεντ

KONTINENT, ΑΓΓΛΙΑ

9/4 KALKARA ................ .. Κάντινεντ.................... .. Ιερόπουλος
9/4 NOR. SINGA............ . . Βορ. Ευρώπη.............. .. Medcargo

10/4 C/ATHENS................ .. Ελλεσμερε.................. . . AMC0
11/4 BURGAS.................. .. Αγγ. Κάντινεντ............. . , Βάλκαν

11/4 G.C. HARP.............. .. Αγγ., Ιρλανδ................. . . Αδάμης
12/4 RALEIGH BAY......... . . ΗΠΑ ............................ .. Κάουκι

13/4 ZANET..................... .. Βορ. Ευρώπη.............. .. Πρόδρομος

15/4 KAT. BORCHARD .. . .Αγγ., Ολλανδ., Βέλγιο.. . .Αδάμης

16/4 NOR. AL-MUNTAZAH. . . Βορ. Ευρώπη .............. .. Medcargo

18/4 SEVKET YARDIMCI.. .. Κάντινεντ.................... .. Ηνωμ. Πρακτ.

18/4 KATJANA ................ .. Κάντινεντ.................... .. Ηνωμ. Πρακτ.

23/4 G.C. STAR................ .. Αγγ., Ιρλανδ................. . . Αδάμης

23/4 RACHEL BORCHARD .. Αγγ., Ολλανδ., Βέλγιο.. . . Αδάμης

24/4 NOR. SAMANTHA . . Βορ. Ευρώπη .............. .. Medcargo

26/4 LYDIA II................... .. Βορ. Ευρώπη.............. . . Πρόδρομος

26/4 B.A.CHRIS................ .. Κάντινεντ.................... .. Ηνωμ. Πρακτ.

28/4 JOANNA BORCHARD ..Αγγ., Ολλανδ., Βέλγιο.. . . Αδάμης

30/4 G.C. CROWN .. Αγγ., Ιρλανδ................. .. Αδάμης

30/4 NOR. SUSAN........... . . . Βορ. Ευρώπη.............. .. Medcargo

BOP., NOT., ΔΥΤ. ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΝΑΔΑ

8/4 SEA LEADER........... . . .  ΗΠΑ, Καναδά..............
Λ . [% \  i 

.. Καλλίτσης
9/4 ZIM KEELUNG......... . . . Καναδά, ΗΠΑ.............. .. Ελλαστήρ

Α φίξεις Σ τον Π ε ιρ α ια
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ · Β. ΑΦΡΙΚΗ

ESPRESSO EGITT0....... . . . .  10/4 Αλεξάνδρεια .............. .. ILION
JOANNA BORCHARD .. . . . .  28/4 Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο. Αδάμη
JUDITH BORCHARD . . . . . .  7/4 Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο. Αδάμης
J0EHSTADT.................. . . . .  10/4 Κύπρο, Συρία, Λίβανο. , . Ιερόπουλος
RAC. BORCHARD......... . . . .  23/4 Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο. Αδάμης
RUDOLSTADT................ . . . .  27/4 Κύπρο, Συρία, Λίβανο. .. Ιερόπουλος
PETER M....................... __ 20/4 Κύπρο, Συρία, Λίβανο. .. Ιερόπουλος
PIONER......................... . . . .  6/4 Κύπρο ....................... .. Βάλκαν
PIONER......................... . . . .  7/4 Κύπρο ....................... .. Κάουκι
PRIME VENTURE.......... . . . .  9/4 Κύπρο, Αίγυπτο......... .. GAC/EVERG
SD SICIUA.................... . . . .  9/4 Κύπρο ....................... .. Κάουκι
SD SICIUA.................... . . . .  26/4 Κύπρο ....................... . . Κάουκι
SD CORSICA................ . . . .  3/5 Κύπρο ....................... .. Κάουκι
ST. STAIK0V................ . . . .  20/4 Κύπρο ....................... .. Βάλκαν
SD. CORSICA................ . . . .  12/4 Κύπρο ....................... .. Κάουκι
SD. LEVANT.................. . . . .  19/4 Κύπρο ....................... .. Κάουκι
ZIM KEELUNG.............. . . . .  9/4 Ισραήλ....................... .. Ελλαστήρ
ZIM IBERIA................... . . . .  19/4 Ισραήλ....................... . .Ελλαστήρ

ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΙΑΠΩΝΙΑ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ACT2.....................................26/4
CS AMERICA........................ 14/4
CS ASIA................................16/4
CS AUSTRALIA.....................26/4
EVER GARLAND.................. 9/4
EVER GENUIS.....................  9/4
EVER GOVERN.....................  6/4
EVERGUI0E.........................  9/4
EVER OBTAIN...................... 9/4
EVER VALOR.......................  8/4
EVER VALUE.......................  6/4
NED. LLOYD TASMAN......... 9/4
NLL CLEMENT.......................15/4
NOR. SINGA......................... 9/4
NOR. AL - MUNTAZAH.........16/4
NOR. SAMANTHA................. 24/4
NOR. SUSAN........................ 30/4
H CEGIELSKI........................ 20/4
FAHRLAND............................10/4
RHINE MARU.......................  9/4
SO ARCADIA.......................  8/4
SD GALLIA............................22/4

Αυστρ. - Ν. Ζηλανδία .
Απ. Ανατολή................
Απ. Ανατολή................
Απ, Ανατολή................
Απ. Ανατολή,Ιαπ..........
Απ. Ανατολή, Ιαπ..........
Απ. Ανατολή, Ιαπ..........
Απ. Ανατολή, Ιαπ..........
Απ. Ανατολή, Ιαπ..........
Απ. Ανατολή,Ιαπ..........
Απ. Ανατολή, Ιαπ..........
Αυστ. - Ν. Ζηλανδία . . .
Απω Ανατ, Ιαπ.............
Ιαπ., Απ. Ανατ...............
Ιαπ. - Απ. Ανατ.............
Ιαπ, - Απ. Ανατ.............
Ιαπ. - Απ. Ανατ.............
Απω Ανατ., Ινδία, Πακιστ 
Απω Ανατ., Ινδία, Πακιστ. 
Απω Ανατ., Ιαπωνία 
Απω Ανατ., Ιαπ.,. . ,
Απω Ανατ., Ιαπ......

. GELLATLY Μόρφυ 

. Contship Seascope

. Contship Seascope 
GAC-EVERGREEN 

. GAC-EVERGREEN 

.GAC-EVERGREEN 
GAC-EVERGREEN 

. GAC-EVERGREEN 
■ GAC-EVERGREEN 
GAC-EVERGREEN 
GELLATLY Μόρφυ 
Καούκι 
Medcargo 
Medcargo 
Medcargo 
Medcargo 
,Ιερόπουλος 

,,Ιερόπουλος 
Δαβελόπουλος 
Καούκι 
Καούκι

ΤΟΥΡΚΙΑ, ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

BURGAS .........11/4 Τουρκία.................... .. .  Βάλκαν
G.C.HARP ......... 9/4 Τουρκία.................... .. .  Αδάμης
JOEHSTADT ............ .........10/4 Κων/πολη, Σμύρνη... . , . Ιερόπουλος
JOEHSTADT ......... 8/5 Κων/πολη, Σμύρνη... . . .  Ιερόπουλος
PETER Μ.................. 20/4 Κων/πολη, Σμύρνη... . . .  Ιερόπουλος
RUDOLSTADT .........27/4 Κων/πολη, Σμύρνη. . . . . .  Ιερόπουλος
ST. STAIKOV .........20/4 Τουρκία.................... .. .  Βάλκαν
V.D. SCIROCCO .........20/4 Σμύρνη .................... . . . DEALMAR

ΒΟΡ. - NOT. - ΔΥΤ. ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΝΑΔΑ

Το Μ/Τ «VERDI» 36.923 ACHIEVER................... ....14/4 ΗΠΑ..................... .......Κάουκι
tdw, έτους ναυπηγήσεως 1964, ACHIEVER................... . . . .  5/5 ΗΠΑ.................... .......Κάουκι
στα ναυπηγεία Odense, ARGONAUT.................. . . . .  28/4 ΗΠΑ, Καναδά . . . . .......Βίστα
(Coiled), πουλήθηκε σε άγνω- AMANA ....................... . . . .  30/3 Νοτ. ΗΠΑ............. .......Σκαν/κο
στους αγοραστές στην τιμή των AROCIA....................... . . . .  10/4 ΗΠΑ, Καναδά . . . . .......  Δαβελόπουλος
2,95 εκατ. δολλαρίων. Στη EXPORT FREEDOM .. . .  20/4 ΗΠΑ, Καναδά . . . . .......Βίστα
συμφωνία περιλαμβάνεται EXPORT PATRIOT....... . . . .  9/5 ΗΠΑ, Καναδά . . . . .......Βίστα
χρονοναυλοούμφωνο διάρ- ZIM KEELYNG ............ . . . .  9/4 ΗΠΑ, Καναδά . . . . .......  Ελλαστήρ
κειας μέχρι τον Αύγουστο στα ZIM IBERIA................. . . . .  19/4 ΗΠΑ, Καναδά . . . . .......  Ελλαστήρ
7.000 δολλάρια την ημέρα. RALEIGH BAY............ . . .  28/4 ΗΠΑ.................... .......Κάουκι

RESOLUTE ................ .......18/5 ΗΠΑ, Καναδά.............. Βίστα
MARCO POLO ........... .......12/4 ΗΠΑ, Καναδά .............. DELMAR
VALUE....................... .......21/4 ΗΠΑ............................ Κάουκι
ZIM N. YORK............ .......26/4 ΗΠΑ, Καναδά.............. Ελλαστήρ

ΕΡΥΘΡΑ, ΚΟΛΠΟ, ΑΝΑΤ.-ΔΥΤ.-ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗ

ZIM OSAKA................ .......  6/5 Ανατ. Αφρική.............. Ελλαστήρ
ZIM MELBOURNE ....... 21/4 Ανατ. Αφρική.............. Ελλαστήρ

KONTINENT, ΑΓΓΛΙΑ

AYDER....................... ....... 14/4 Κάντινεντ................... Ηνωμ. Πρακτ.
B A. CHRIS................ .......24/4 Κάντινεντ.................... Ηνωμ. Πρακτ.
B.S.ELBE................... .......12/4 Βορ. Ευρώπη.............. Ιερόπουλος
SEV. TABDIMCI......... ....... 16/4 Κάντινεντ................... Ηνωμ. Πρακτ.
G.C. CROWN.............. ....... 30/4 Αγγλία, Ιρλανδία.......... Αδάμης
G.C. HARP................ .......30/4 Αγγλία, Ιρλανδία.......... Αδάμης
G.C. STAR.................. .......23/4 Αγγλία, Ιρλανδία........... Αδάμης
JOANNA BORCHARD. .......19/4 Λονδ., Ροτ., Αμβέρσα .. Αδάμης
KALKARA .................. .......  7/4 Κάντινεντ.................... Ηνωμ, Πρακτ.
KALKARA .......  9/4 Βορ. Ευρώπη .............. Ιερόπουλος
KATJANA .................. .......18/4 Κάντινεντ.................... Ηνωμ. Πρακτ.
LYDIA I I ..................... .......23/4 Βορ. Ευρώπη .............. Πρόδρομος
MAN TRADER.......... ....... 30/4 Αγγ. ■ Ιρλανδία............ AMC0
NORASIA PEARL....... .......12/4 Βορ. Ευρώπη .............. Medcargo
NORASIA PRINCESS .......19/4 Βορ. Ευρώπη.............. Medcargo
NORTH SEA.............. .........26/4 Βορ. Ευρώπη .............. Medcargo
NOR. SINGA ......... 3/5 Βορ. Ευρώπη .............. Medcargo
OXFORD ................... ......... 9/4 Αγγ. - Ιρλανδία............. . AMCO
RACHEL BORCHARD .........14/4 Λονδ., Ροτ., Αμβέρσα .. Αδάμης
R.S. ELBE .........12/4 Βορ. Ευρώπη .............. ,Χρυσ., Βίο., Μερί
R.S. ENERGY............ .........24/4 Βορ. Ευρώπη.............. . Χρυσ., Βίο., Μερί
R.S. EUROPA .........30/4 Βορ. Ευρώπη.............. . Χρυσ., Βίο., Μερζ

ριο
TRAKIA..................... .........18/4 Αγγ., Βορ. Ευρώπη . . . . . Βάλκαν
ZANET....................... .........10/4 Βορ. Ευρώπη .............. . Πρόδρομος

ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ, ΤΥΡΡΗΝΙΚΟ, Δ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ

G.C. CROWN.............. .........27/4 Πορτογαλία, Μάλτα. . . . ,Αδάμης
G.C. HARP................ .........11/4 Πορτογαλία, Μάλτα. . . . .Αδάμης
G.C. STAR.................. .........23/4 Πορτογαλία, Μάλτα. . . . Αδάμης
G. GORBATOV........... .........29/4 Ραβένα, Βενετία......... . Τράνσμεντ
G. GORBATOV.......... .........28/5 Ραβένα, Βενετία......... . Τράνσμεντ
JOEHSTADT .............. .........10/4 Λίβ., Βαλ., Μαοσ........... . Ιερόπουλος
MAN. TRADER .........30/4 Μάλτα, Λισσαβώνα....... . AMC0
MARC CHALLENGER .........12/4 Μασο., Βαρκ., Βαλεντσ. . Μαρκαντωνάκης
MARC ISLAND........... .........12/4 Μαοσ., Βαρκ., Βαλεντσ.. Μαρκαντωνάκης
MARC TRADER .........18/4 Μαοσ., Βαρκ., Βαλεντσ. . Μαρκαντωνάκης
MAN. TRADER........... ......... 2/5 Λισσαβώνα .................. .AMC0
NEPTUNE SUN.......... .........12/4 Μάλτα ......................... . Νέπτουν
NEPTUNE SKY .......... .........12/4 Μασσαλία................... . Νέπτουν
NEPTUNE STAR......... .........30/3 Μάλτα ......................... . Νέπτουν
OXFORD ......... 9/4 Λισσαβώνα.................. .AMC0
PETER M................... .........20/4 Λιβ., Βαλ., Μασο........... . Ιερόπουλος
RHINE MARU............ .........23/4 Γεν., Φοσ„ Τριέστη, Βαρκ.Δαβελόπουλος
RUBEZHNOE.............. .........29/4 Ραβένα ....................... . Τράνσμεντ
RUBEZHNOE .........14/4 Ραβένα ....................... . Τράνσμεντ
RUBEZHNOE.............. .........13/5 Ραβένα ....................... . Τράνσμεντ
RUDOLSTADT .........27/4 Λίβ., Βαλ., Μασο.......... . Ιερόπουλος
SD CORSICA............ ......... 9/4 Γαλλία, Ισπανία............ . Κάουκι
SD LEVANT................ .........14/4 Γαλλ., Ισπανία.............. . Κάουκι
SD SICILIA................ .........21/4 Γαλλία, Ισπανία............ . Κάουκι
SD CORSICA............ .........28/4 Γαλλία, Ισπανία............ . Κάουκι
SD LEVANT .........  2/5 Γαλλία, Ισπανία............ . Κάουκι
Y. LEVITAN................ .........14/4 Ραβένα, Βενετία......... .Τράνσμεντ
Y. LEVITAN................ .........13/5 Ραβένα, Βενετία......... .Τράνσμεντ

12/4 MARCO POLO........... . ΗΠΑ, Καναδά............ . . DEALMAR
12/4 RALEIGH BAY........... . ΗΠΑ, Καναδά............ .. Κάουκι
15/4 AROCIA..................... . Δυτ. ΗΠΑ, Καναδά.. . . .. Δαβελόπουλος
19/4 ACHIEVER.................. . ΗΠΑ, Καναδά............ .. Κάουκι
19/4 ZIM IBERIA................ . Καναδά, ΗΠΑ............ . ,Ελλαστήρ
20/4 EXPORT FREEDOM . ΗΠΑ, Καναδά............. .. Βίστα
26/4 MARCO POLO............ . ΗΠΑ, Καναδά............ .. DEALMAR
26/4 VALUE......................... . ΗΠΑ, Καναδά............ . . Κάουκι
26/4 ZIM N. YORK , Καναδά, ΗΠΑ............ . . Ελλαστήρ
28/4 ARGONAUT.................. . ΗΠΑ, Καναδά............ .. Βίστα

ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ -  ΙΑΠΩΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

9/4 PRIME VENTURE .Απ. Ανατ., Ιαπωνία....... .. GAC/EVERGREEN
9/4 NED LLOYD TASMAN.. . Αυστρ., Ν. Ζηλανδία.. .. GELLATLY/Μόρφυ

11/4 ZIM KAOHSIUNG......... . Απ, Ανατ., Ιαπ., Αυστρ. . . Ελλαστήρ
12/4 SD HELVETIA.............. . Απ. Ανατ., Ιαπ............... .. Κάουκι
12/4 NOR. PEARL................ . Ιαπωνία, Απ. Ανατ......... .. Medcargo
16/4 ZIM PIRAEUS.............. . Απ. Ανατ., Ιαπ., Αυστραλία Ελλαστήρ
19/4 NLL HOORN................ . Απ. Ανατ., - Ιαπωνία... .. Κάουκι
19/4 PETER METZ .............. . Ιαπ., - Απ. Ανατ............ .. Ιερόπουλος
19/4 NOR. PRINCESS . Ιαπωνία, Απ. Ανατ........ .. Medcargo
24/4 RHINE MARU.............. Απ. Ανατ., - Ιαπ............ .. Δαβελόπουλος
26/4 ACT 2.......................... . Αυστρ., Ν. Ζηλανδία , .. .. GELLATLY/Μόρφυ
26/4 SD LEDRA................... , Απ, Ανατ., - Ιαπωνία.... .. Κάουκι
26/4 NORTH SEA................ . Ιαπωνία, Απ. Ανατ........ .. Medcargo
3/5 NOR. SINGA . Ιαπωνία, Απ. Ανατ........ .. Medcargo
3/5 NLL CLARENCE.......... Απ. Ανατ., - Ιαπωνία.. . , .. Κάουκι

ΕΡΥΘΡΑ, ΚΟΛΠΟΣ, ΑΝΑΤ.-ΔΥΤ.-ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗ

12/4 NOR. PEARL.................. Λιμ. Αραβικού................... Medcargo
12/4 R.S. ELBE......................Λιμ. Αραβικού................... Βίστα
12/4 R.S. ENERGY................ Λιμ. Αραβικού................... Βίστα
12/4 R.S ELBE..................... Τζεντ., Αγκ., Χοντ. Π. Σουδ.Χρυσά, Βίστα, Μερζ.
17/4 ΖΙΜ PIRAEUS................ Ανατ. Αφρική................... Ελλαστήρ
19/4 NOR. PRINCESS.............Λιμ. Αραβικού................... Medcargo
24/4 R.S ENERGY..................Τζεντ., Αγκ., Χοντ. Π. Σουδ.Χρυσά, Βίστα, Μερζ.
26/4 NORTH SEA.................. Λιμ. Αραβικού................... Medcargo
30/4 R.S. EUROPA................ Λιμ. Αραβικού...................Βίστα

Θεσσαλ ο ν ίκ η  |
ΑΦΙΞΕΙΣ

CAMEUA..................... 16/4 Ισραήλ.......................... . Ηλιάδης
BAZIAS I I .................... 17/4 Λονδ., Ροπ., Φελιξστόου INTERFOREX
CAMEUA..................... 27/4 Ισραήλ .......................... . Ηλιάδης
EVER GARLAND......... 10/4 Απω Ανατολή, Ιαπ.......... .GAC/EVERGREEN
EVER GENUIS............ 10/4 Απω Ανατολή, Ιαπ.......... .GAC/EVERGREEN
EVER GOVERN........... 9/4 Απω Ανατολή,Ιαπ.......... .GAC/EVERGREEN
EVER GUIDE................ 10/4 Απω Ανατολή,Ιαπ.......... GAC/EVERGREEN
EVER OBTAIN............ 10/4 Απω Ανατολή, Ιαπ.......... . GAC/EVERGREEN
EVER VALUE.............. 9/4 Απω Ανατολή, Ιαπ........... .GAC/EVERGREEN
EVER VALOR.............. 9/4 Απω Ανατολή,Ιαπ.......... . GAC/EVERGREEN
KALKARA................... 14/4 Κάντινεντ..................... . Ηνωμ. Πρακτ.
KATJANA .................... 22/4 Κάντινεντ..................... . Ηνωμ. Πρακτ.
L0BEIRA..................... 9/4 Κύπρο, Αίγυπτο............. .GAC/EVERGREEN
MARCO POLO............ 14/4 ΗΠΑ, Καναδά ................ .DEALMAR
PRIME VENTURE 10/4 Κύπρο, Αίγυπτο............ . GAC/EVERGREEN
SD SICIUA.................. 1/5 Κύπρο ........................... . Κάουκι
VALUE......................... 2/5 ΗΠΑ.............................. . Κάουκι
SD HELVETIA.............. 2/5 Απ. Ανατ. ■ Ιαπ.ΗΠΑ....... . Κάουκι
RALEIGH BAY............. 18/4 ΗΠΑ.............................. . Κάουκι
SD CORSICA.............. 17/4 Κύπρο ........................... . Κάουκι
NLL CLEMENT............. 18/4 Απ. Ανατ. - Ιαπωνία....... . Κάουκι
SD CORSICA.............. 18/4 Γαλλία - Ισπανία............ . Κάουκι
PIATRAOLT..............

1 |  % H  v |  |  f \ .  f \  f
9/4 f t  Αονδ,'Ροττ. - ΦελιξστόουΙΝΤΕΡΡΟΗΕΧ

« \

Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Μ Ε Σ Η  Α Ν Α Τ Ο Λ Η ,  Β .  Α Φ Ρ Ι Κ Η

9/4 L0BEIRA .. . . . .  Κύπρο, Αίγυπτο........... .. GAC/EVERGREEN
10/4 PRIME VENTURE.. . . . .  Κύπρο, Αίγυπτο.......... ..GAC/EVERGREEN
16/4 CAMEUA.... . . . .  Ισραήλ......................... .. Ηλιάδης
27/4 CAMEUA... , . . . Ισραήλ......................... .. Ηλιάδης

Α Δ Ρ Ι Α Τ Ι Κ Η ,  Τ Υ Ρ Ρ Η Ν Ι Κ Ο ,  Δ .  Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Ο

17/4 SD CORSICA . . . .  Γαλλία-Ιταλ.-Ισπαν... .. Κάουκι
1/5 SD SICILIA .. . . . .  Γαλλία, Ιταλ. Ισπαν....... .. Κάουκι

B O P . - N O T . - Δ Υ Τ .  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η , Κ Α Ν Α Δ Α

14/4 MARCO POLO .. . . . . .  ΗΠΑ, Καναδά.............. . . DEALMAR
17/4 RALEIGH BAY . .. ....Η Π Α ............................ .. Κάουκι
1/5 VALUE......... ....Η Π Α ............................ .. Κάουκι

ΤΟΥΡΚΙΑ - Μ. ΘΑΛΑΣΣΑ

17/4 SD CORSICA . . . .  Τουρκία....................... .. Κάουκι
1/5 SD SICILIA . , . . .  Τουρκία....................... .. Κάουκι

ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

9/4 LOBEIRA.... . . . .  Απ. Ανατολή - Ιαπωνία . ..GAC/EVERGREEN
10/4 PRIME VENTURE.. . . . .  Απ, Ανατολή · Ιαπωνία . ..GAC/EVERGREEN
17/4 SD HELVETIA....... . . . .  Απ. Ανατολή, Ιαπωνία.. .. Κάουκι
1/5 SD SOLEDRA . . , . Απ. Ανατολή, Ιαπωνία , . . . Κάουκι

KONTINENT - ΑΓΓΛΙΑ

9/4 PIATRAOLT. . . . .  Λονδ., Ροπ., Φελιξστόου INTERF0REX
14/4 KALKARA. . .......Κάντινεντ..................... .. Ηνωμ. Πρακτ.
17/4 BAZIAS I . . . . .......Λονδ., Ροπ., Φελιξστόου INTERFOREX
22/4 KATJANA . .......Κάντινεντ..................... .. Ηνωμ. Πρακτ.
27/4 BAZIAS 4 . .......Λονδ., Ροπ., Φελιξστόου INTERFOREX

ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ο. & ΥΙΟΙ Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 

4110705.
ΑΔΑΜΗΣ Φιλελλήνων 5-7, 4525016 -  4523407. 
ΑΘΛΟΜΑΡ Φίλωνος 141, 4528407 -  4528433.
ΑΙΩΝ 21 Δημοσθένους 1, 4114251.
ΑΛΛΑΛΟΥΦ & ΣΙΑ Ακτή Μιαούλη 11, 4170443. 
ALTRANSCO ΕΠΕ Δεληγιάννη 25, 5227533, 5235147. 
AM KO ΕΠΕ Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 4110435-6. 
ANMAR ΕΠΕ Φίλωνος 91, 4134202.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Λουδοβίκου 6, 4170184.
BALCAN AND BLACK SEA Εθν. Αντιστάσεως 39-41, 

4129305-7.
BAN DEP ΖΕ Ακτή Μιαούλη 37-39, 4520124-6 
ΒΕΝΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ακτή Μιαούλη 53-55, 4522548, 

4522653.
VISTA ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ Ακτή Μιαούλη 33, 4522117-9. 
GELLATLY ΜΟΡΦΥ Ακτή Κονδύλη 26, 4122171-5. 
GAC Κολοκοτρώνη 126, 4518524, 4532914. 
ΓΚΡΕΚΟΜΑΡ ΙΙας Μεραρχίας 2, 4520814-7. 
ΔΑΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιάσονος 2, 4521784, 4526006. 
DANYMAR ΕΠΕ Κανάρη 8, 4182618.
DEALMAR Ακτή Μιαούλη 93, 4525250, 4526719. 
DILESHIP Κολοκοτρώνη 99, 4112135-7.
EVIMAP, Φίλωνος 41, 4120671, 4129267.
ELETSON, Κολοκοτρώνη 118, 4183601.
ΕΛΛΑΣΤΗΡ Ακτή Μιαούλη 85, 4527914, 4180861. 
ΕΛΛΑΣΚΟ Ακτή Μιαούλη 81, 4110920, 4525504. 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ Χατζηκυριακού 15-17, 4511837. 
ΕΛΜΕΣ Μέγαρο ΗΣΑΠ, 4174341-4.
ΕΜΠΡΟΣ ΛΑΪΝ Γούναρη 2, 4111511-4.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΝΑΥΤ. ΠΡΑΚΤ. Σωτήρος 6, 4115112-15. 
HERMES Κολοκοτρώνη 145, 4181097, 4524861 
ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ακτή Μιαούλη 85, 4180337-8. 
INTRAEUROPE Αιτωλικού 2, 4137316, 4137673. 
INTERCARGO LTD Χατζηκυριακού 15-17, 4531321 -  

4531362.
INTERFOREX LTD Πραξιτέλους 131, 4113295 -  

4114754.



Συμβιβαστική
συμφωνία

ΗΠΑ-Ιαπωνίας
ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΩΝ «ΔΟΜΙΚΩΝΕΜΠΟΔΙΩΝ» 

ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ (ΑΠΕ). Α
μερικανοί και Ιάπωνες δια
πραγματευτές ολοκλήρω
σαν απόψε στην Ουάσιγ- 
κτον, τριήμερες σκληρές ε
μπορικές συνομιλίες, με 
συμβιβαστική συμφωνία, η 
οποία θα επιτρέψει σε περισ
σότερες αμερικανικές εται
ρίες να διεισδύσουν στην ια
πωνική αγορά και θα βοη
θήσει στην αποκλιμάκωση 
της κρίσης στις σχέσεις των 
δύο χωρών, που πολλοί πα
ρατηρητές φοβούνται ότι θα 
καταλήξει σε ανοιχτό εμπο
ρικό πόλεμο.

Η ιαπωνική πλευρά δε
σμεύτηκε να αναθεωρήσει 
μέσα σε ένα χρόνο τη νομο
θεσία της που εμποδίζει την 
πρόσβαση των αμερικανι
κών προϊόντων στην αγορά 
της και σε τρία χρόνια να 
την καταργήσει τελείως.

Οι διαπραγματεύσεις ανα
μένεται να συντάξουν προ
σωρινό κείμενο για τα όσα 
συμφώνησαν, το οποίο θα 
δημοσιευτεί αυτή την εβδο
μάδα και μία τελική έκθεση 
που πρέπει να είναι έτοιμη 
τον Ιούλιο.

Σε ανακοίνωση που εξέ
δωσε ο εκπρόσωπος του 
Λευκού Οίκου, Μαρλίν 
Φιτζγουότερ, εξέφρασε την 
ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα 
πάρουν και άλλα μέτρα στις 
συνομιλίες που θα ακολου
θήσουν και για τη σύνταξη 
του τελικού κειμένου, αν 
και αυτό το έργο «δεν είναι 
εύκολο για καμιά πλευρά».

Ο Νομπούο Ματσουνά- 
γκα, απεσταλμένος της ια
πωνικής ομάδας και άλλοτε 
πρέσβης στην Ουάσιγκτον, 
επισκέφθηκε χτες το Λευκό 
Οίκο και επέδωσε μήνυμα 
από τον πρωθυπουργό Τοσί- 
κι Καϊφού, στον Αμερικανό 
πρόεδρο Τζωρτζ Μπους, 
αλλά δεν έγινε γνωστό το 
περιεχόμενό του.

Στην ιαπωνική αποστολή 
συμμετείχε και ο υφυπουρ
γός Εξωτερικών, Χισάσι 
Οουάντα.

Ο συμβιβασμός για την 
άρση των «δομικών εμπο
δίων» όπως αποκλήθηκαν 
από τους διαπραγματευτές η 
ιαπωνική νομοθεσία και τα 
πολιτιστικά πρότυπα, που ο
χυρώνουν την ιαπωνική α
γορά έναντι των ξένων, κα
θώς και η απόφαση που ανα
κοίνωσαν αυτή την εβδομά
δα οι δύο πλευρές, να που
ληθούν αμερικανικοί «σού
περ κομπιούτερ» και δορυ
φόροι για εμπορικούς σκο
πούς στην Ιαπωνία, αποτε
λούν ενδείξεις ότι αποκλι- 
μακώνεται η ένταση μεταξύ 
των δύο χωρών, εκτιμούν 
πολιτικοί αναλυτές.

Το γεγονός ότι οι συνομι
λίες, που αρχικά είχαν προ
γραμματιστεί να τελειώ
σουν την Τρίτη το βράδυ 
και παρατάθηκαν για 36 
ώρες ώστε να γίνει δυνατόν 
να αρθούν τα «δομικά εμπό
δια», δείχνει το μέγεθος της 
έντασης που επικράτησε 
στις συνομιλίες.

«Μετατροπή» νεαρών 
οικονομολόγων ΕΣΣΔ 
σε... δυτικά στελέχη

ΑΠΟ ΤΗΝSAATCHI - SAATCHIΙΤΑΛΙΑΣ
Ο κ. Roberto Lasagna, πρόκειται να μεταφέρει συντόμως την αίγλη της 

Madison Avenue, στη Μόσχα, ή, τουλάχιστον, το ταλέντο του Ιταλού 
βιρτουόζου.

Ο κ. Lasagna, πρόεδρος της ιταλικής θυγατρικής Saatchi and Saatchi, 
ανακοίνωσε προ διημέρου την υπογραφή συμφωνίας με την Σοβειτική 
Ενωση, βάσει της οποίας θα φέρνει στη Δύση νεαρούς σοβιετικούς 
οικονομολόγους, άνδρες και γυναίκες, και θα τους «μετατρέπει» σε αν
θρώπους της αγοράς.

Η υπογραφή της συμφωνίας αυτής, διασαφηνίζει ότι οι Ιταλοί κινού
νται με μεγάλη ταχύτητα για να αναπτύξουν ένα πνεύμα αμοιβαίας 
συνεργασίας με τους Σοβιετικούς στον τομέα της εκπαίδευσης.
Πέρυσι, η εμπορική σχολή «BOCCONI» του Μιλάνου και η «NOMISMA 
ECONOMIC RESEARCH CENTRE» της Μπολώνια συμφώνησαν να 
δημιουργήσουν ιταλο-σοβιετικές σχολές για την εκπαίδευση στελεχών 
επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων και ο κολοσσός της ιδιωτικής τηλεοράσεως στην Ιταλία, 
Silvio Berlusconi, σημείωσε επιτυχία στην τοποθέτηση διαφημίσεων 
δυτικών εταιριών, στην σοβιετική τηλεόραση.

Η συμφωνία της ιταλικής θυγατρικής της Saatchi and Saatchi, η οποία 
συνήφθη στη Μόσχα προ διημέρου, προβλέμει την αποστολή των εκλε- 
κτοτέρων στελεχών του υπουργείου Βιομηχανίας της ΕΣΣΔ, στις σχολές 
της εταιρίας, στο Μιλάνο και στη Ρώμη, αρχής γενομένης από της 1ης 
Ιουνίου.

«Ο μόνος τρόπος για να εισέλθουν οι Σοβιετικοί στις δυτικές αγορές, 
που είναι ανταγωνιστικές, είναι να μάθουν τις αγορές αυτές» υπογράμμι
σε σε δηλώσες του ο κ. Roberto Lasagna.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΊΉΣ

F IN A N C IA L  TIM ES
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η εταιρία του έχει ήδη έλθει σ’ επαφή με μεγάλες 
δυτικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν 
για εκπαίδευση και επιμόρφωση τους Σοβιετικούς ενδιαφερομένους.

Ανέφερε μάλιστα και ονόματα εταιριών, όπως η τυροκομική Galbani, η 
Merloni και διάφορες αλυσίδες πολυκαταστημάτων.

Οι εκπαιδευόμενοι, σύμφωνα με τα λεχθέντα του κ. Lasagna, θα έχουν 
και ορισμένες αποδοχές βάσει των πωλήσεων που θα κάνουν, εκτός από 
ένα μηνιαίο εισόδημα 900 περίπου δολλαρίων, κατά τη διάρκεια της 
μαθητείας τους.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει για διάρκεια 9 μηνών να παρακολουθούν 
εντατικά τμήματα διαφημίσεως και μάρκετινγκ.

Εκτός αυτού, θ’ ακολουθήσουν και τμήματα που θα τους βοηθήσουν να 
συμπεριφέρονται στο καταναλωτικό κοινό. 0  κ. Roberto Lasagna κατέ
ληξε τονίζοντας ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος προς τη Μόσχα.

Και δεν παρέλειψε να δώσει έμφαση και στο εξής: «Οι διαφημιστικές 
εταιρίες δεν θα φέρουν μόνον πελάτες στην Ανατολική Ευρώπη. Θα 
πρέπει να φέρουν και τη γνώση».

Λάθη Θάτσερ στην μάχη 
κατά του πληθωρισμού

Λάθη διεπράχθηκαν στη μάχη 
που διεξήγαγε η κυβέρνηση της κυ
ρίας Μάργκαρετ Θάτσερ για την α
ντιμετώπιση του πληθωρισμού, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις του διοικη
τή της Τραπέζης της Αγγλίας κ. Ρό- 
μπιν Λέι-Πέμπερτον.

Μιλώντας στο εμπορικό επιμελη
τήριο του Ντάρχαμ της Βορείου Αγ
γλίας, ο κ. Ρόμπιν Λέι-Πέμπερτον 
τόνισε: «Η άνοδος του πληθωρι
σμού τα δυο ή τρία τελευταία χρό
νια δείχνει καθαρά ότι κάτι δεν 
πήγε καλά και είναι αναμφισβήτητο 
ότι υπήρξαν εσφαλμένες εκτιμή
σεις». Επί πλέον, πρόσθεσε, τα επι
τόκια έμειναν σε πολύ χαμηλό επί
πεδο για πολύ καιρό, ενώ έπρεπε να 
αυξηθούν.

Ο πληθωρισμός ανέρχεται σήμε

ρα σε 7,5% και οι οικονομολόγοι 
προβλέπουν ότι θα υπερβεί το 9% 
μέχρι το καλοκαίρι.

Ο κ. Λέι-Πέμπερτον διευκρίνισε 
πάντως ότι τα αντιπληθωριστικά μέ
τρα που πήρε ο σημερινός υπουρ
γός Οικονομικών Τζων Μέητζορ «εί
ναι στη σωστή κατεύθυνση και αρχί
ζουν να δίνουν αποτελέσματα». Ως 
παράδειγμα επικαλέστηκε τη βελ
τίωση του ισοζυγίου πληρωμών και 
την επιβράδυνση της αύξησης της 
κατανάλωσης.

Ο σκιώδης υπουργός Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, Τζωρτζ Μπράουν, 
σχολιάζοντας τις δηλώσεις του διοι
κητή, τόνισε ότι ισοδυναμούν με 
δημόσια καταδίκη των λαθών της 
κυβέρνησης.

«Αυτόνομος διεθνής 
οργανισμός η GATT»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΚ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ F. ANDRIESSEN
Τα κράτη που έχουν υπογράψει τη Γενι

κή Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου 
(GATT) εξετάζουν το ενδεχόμενο της μετα
τροπής σε ένα είδος αυτονόμου διεθνούς 
οργανισμού, όπως είναι η Διεθνής Τράπε
ζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Την άποψη αυτή εξέφρασε σε συνέντευ
ξή του ο κ. Frans Andriessen, αρμόδιος 
της ΕΟΚ για εμπορικά θέματα και σύμφω
να με εκτιμήσεις προσθέτει το βάρος της 
και σε παρεμφερείς γνώμες, σύμφωνα με 
τις οποίες, μετά από μια επιτυχία των δια
πραγματεύσεων, του «Γύρου της Ουρου
γουάης», θα ενισχύοντο οι θεσμικές αλλα
γές της GATT.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα συντε
λούσαν στην καταχώρηση προσθέτων ευ
θυνών σε θέματα επιβλέψεως των εμπορι
κών υπηρεσιών διά της συστάσεως ενός 
οργάνου, του οποίου η νομική βάση εξακο
λουθεί να είναι κάτι σαν μια εμπορική 
συμφωνία.

Η επίσημη διαπραγμάτευση σχετικώς 
με το νομικό καθεστώς της GATT, θα μπο
ρούσε να είναι υπόθεση δύσκολη, πιθανόν 
λόγω των αντιδράσεων των αναπτυσσομέ- 
νων χωρών.

Κατά την άποψη του κ. Andriessen, για 
την έναρξη διαπραγματεύσεων, δεν μπο
ρούμε να μιλάμε πριν από το τέλος της 
διασκέψεως του «Γύρου της Ουρου
γουάης».

Προειδοποίησε, επίσης, ότι για να ση
μειωθεί κάποια πρόοδος στη διάσκεψη του 
γύρου της Ουρουγουάης και να θεωρηθεί

η έκβασή της επιτυχής, χρειάζεται να ε- 
πέλθει μια ανακούφιση που έχει σχέση με 
τη μονομερή προσέγγιση του παραρτήμα
τος 301 της εμπορικής νομοθεσίας των 
Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κ. Andriessen απέρριψε ως «αβάσι- 
μες» διάφορες κριτικές σύμφωνα με τις 
οποίες η ΕΟΚ είναι απασχολημένη και 
απορροφημένη με τη διαδικασία της ολο- 
κληρώσεως της ενιαίας αγοράς και τις εξε
λίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, μέχρι ση-

ΧΙΙΟΚΜΙΣΊΙΚΟΤΙΙΣ
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μείου που να μην ενδιαφέρεται για το σύ
στημα του διεθνούς εμπορίου.

Ο κ. Αηάπββββη υπογράμμισε ότι η στά
ση των Ευρωπαίων έχει αποδείξει ότι δια
δραμάτισαν ενεργό ρόλο στη διάσκεψη του 
γύρου της Ουρουγουάης. Χαρακτηριστι
κά είπε: «Ορισμένοι νομίζουν ότι το συμ
βούλιο των υπουργών θα έπρεπε να ανα
πτύξει μεγαλύτερο ρόλο στη διάσκεψη του 
“Γύρου της Ουρουγουάης”. Αρμόδιο να 
συζητήσει την άποψη αυτή είναι το ίδιο το 
συμβούλιο».

Αναφερόμενος σε πρόσφατες επικρίσεις 
του Ιταλού υπουργού Εμπορίου κ. Ρον- 
τζιέρο, ο κ. Αηάτίββββη είπε ότι: «το μόνο 
σημείο που συμφωνεί μαζί του είναι το ότι 
απαιτείται, γενικώς, θεσμική μεταρρύθμι-

ση της GATT, ασχέτως των διαφορών, ε
κατέρωθεν σχετικώς με το χρονοδιάγραμ
μα την ουσία και την έκταση των μεταρ
ρυθμίσεων».

Το πρόβλημα των νομικών μεταρρυθμί
σεων της GATT δεν σημαίνει ότι θα χρεια- 
σθεί να αρχίσει νέος γύρος διαπραγματεύ
σεων, τον ερχόμενο χρόνο. Θα μπορούσε, 
όμως, να βρεθεί στο επίκεντρο υπουργι
κής συναντήσεως, στη Γενεύη ,̂ πιθανώς 
μετά τον τερματισμό της διασκεψεως του 
«Γύρου της Ουρουγουάης».

Ενας τομέας στον οποίο η Ευρώπη θα 
μπορούσε να κρατήσει αμυντική θέση, 
είπε ο κ. Andriessen, είναι ο αγροτικός, 
όπου όντως επιθυμεί να γίνουν μεταρρυθ
μίσεις.

Οι προσπάθειες, όμως, προς αυτή την 
κατεύθυνση γίνονται δύσκολες, επειδή οι 
ΗΠΑ προβάλλουν αιτήματα που δεν είναι 
δυνατόν να ικανοποιηθούν, αφ’ ενός και 
αφ’ ετέρου απειλούν με μια σκληρότερη 
αγροτική πολιτική, ενισχυμένη από πρό
σθετες πιστώσεις και παροχή κινήτρων 
στους αγρότες της, προκειμένου να καλ
λιεργούν όλο και περισσότερες εκτάσεις
γης·

Ο κ. Andriessen είπε, μεταξύ άλλων, ότι 
η ΕΟΚ κατόρθωσε να διατηρήσει τη συ
ντονιστική της θέση σε θέματα αγροτικής 
πολιτικής, αρκετά καλά, παρεδέχθη, όμως, 
ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια ισορροπία 
ανάμεσα στο ρόλο του ίδιου και του κ. Ray 
Macsharry, επιτρόπου της Ιρλανδίας στον 
αγροτικό τομέα.

Οικαριόκας
διασκεδάζουν
καίγοντας...
κρουζάδος
Με το κρονζέΐρος, στη θέση τον 
«χρεωχοπημένον» χρονζάόος, η 
Βραζιλία χάνει ένα νέο 
οικονομικό ξεκίνημα. Μόνος, 
εναντίον σχεδόν όλων, ο 
πρόεδρος Φερνάντο Κολλόρ ντε 
Μέλλο προώθησε στο Κογχρέσσο 
μέτρα για τη φοροδιαφυγή, 
επικυρώθηκαν ήδη πέντε. Στις 
φτωχογειτονιές τον Ρίο, στο 
μεταξύ, οι φτωχοί καριόκας 
λεηλατούν μαγαζιά και 
παρασύροντια από τους 
δημαγωγικούς λόγους τον 
«λαϊκιστή» Λιονέλ Μπριζόλα, 
για ορατή διέξοδο από το 
(οικονομικό) χάος. Εν τω 
μεταξύ, διασκεδάζουν καίγοντας 
τα άχρηστα κρουζάδος και... έξω 
φτώχεια!

Ο.Μ.: επένδυση $ 262 εκ. σχη Βρεχαννία 
για εργοστάσιο κατασκευής μηχανών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχα
νία General Motors, πρόκειται να επεν
δύσει 262 εκατομμύρια δολλάρια για 
την ανέγερση εργοστασίου κατασκευής 
μηχανών, στη Βρεταννία, στα πλαίσια 
της επεκτάσεως των δραστηριοτήτων 
της στη Δυτική και την Ανατολική Ευ
ρώπη.

Σε αντάλλαγμα για την επένδυση, η 
General Motors κέρδισε την υποστήρι
ξη των εργατικών συνδικάτων με ριζο
σπαστική σύμβαση εργασίας, η οποία 
θεωρείται έως η πιό «ελαστική» και προ
χωρημένη που έχει επιτευχθεί ποτέ 
στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας 
στην Ευρώπη.

Το εργοστάσιο της General Motors, 
που θα κτισθεί παραπλεύρως των εγκα
ταστάσεων συναρμολόγησης αυτοκινή-
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των της GM Vauxhall στο Ελσμηρ 
Πορτ, στο Τσέσαϊαρ της Βορειοδυτικής 
Αγγλίας, θα παράγει μηχανές και εξαρ
τήματα για αυτοκίνητα υπερπολυτέ
λειας τα οποία θα χρησιμοποιούνται 
τόσο για τα προϊόντα της GM όσο και της 
σουηδικής SAAB. Η εξαγορά του 50% 
των μετοχών της SAAB πέρσι από την 
General Motors θεωρείται ως το πρώτο 
βήμα επέκτασης της αμερικανικής αυ
τοκινητοβιομηχανίας.

Η GM (General Motors) έχει επίσης 
προγραμματίσει την ανέγερση βιομηχα
νικού συγκροτήματος κατασκευής μη
χανών αυτοκινήτων, στο οποίο παράλ
ληλα θα παράγονται και αυτοκίνητα μι
κρού κυβισμού.

Επίσης, τη σύσταση επιχείρησης

«joint venture» με την Wartburg της 
Ανατολικής Γερμανίας για την παραγω
γή 150.000 αυτοκινήτων ετησίως στην 
Ανατολική Γερμανία, καθώς επίσης και 
την ανέγερση ενός μικρού εργοστασίου 
συναρμολόγησης αυτοκινήτων στην 
Τουρκία.

Παρά τις επενδύσεις και τα κέρδη που 
υπολογίζει να αποκομίσει από αυτές η 
GM το εμπορικό της έλλειμμα με τη

Βρεταννία θα εξακολουθεί να κυμαίνε
ται σε υψηλά επίπεδα.

Από την άλλη πλευρά, αρμόδιοι της 
εταιρίας δήλωσαν ότι η ανέγερση του 
εργοστασίου της στο Ελσμηρ θα συμβά- 
λει στη μείωση του εμπορικού ελλείμ
ματος της βρεταννικής αυτοκινητοβιο
μηχανίας, το οποίο ανέρχεται σε 6,5 δι
σεκατομμύρια στερλίνες, κατά 100 εκα
τομμύρια στερλίνες τον χρόνο.

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κούβα - ΗΠΑ - ΕΣΣΔ

Η Κούβα κατόρθωσε και επέζησε του εμπάργκο των 
ΗΠΑ χάρις σε ένα πληθυσμό που είχε την υπομονή 
να υποφέρει μεγάλες δυσκολίες και χάρις στην 

υποστήριξη της ΕΣΣΔ και της Κομεκόν. Χωρίς τέτοια υπο
στήριξη ο Φιντέλ Κάστρο δεν θα μπορούσε ποτέ να είχε 
πετύχει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην παιδεία, υγεία 
και την εξάλειψη της φτώχειας. Ομως ακόμα και πριν 
συμβούν οι αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη είχε καταστεί 
προφανές ότι η κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομική ανά
πτυξη της Κούβας -π ο υ  βασιζόταν στο εμπράγματο εμπό
ριο και τις επιδοτήσεις- είχε πάψει να λειτουργεί. Σήμερα 
η Κούβα αντιμετωπίζει τερά-
στια προβλήματα καθώς το τ ί Ν Α Ν Γ Ι Α Ι  TTV IF S  
87% των εμπορικών της συ- -  -
ναλλαγών είναι δεσμευμένο IlLwSllIlyilSlMll 
από ένα μπλοκ που βρίσκεται
υπό διάλυση. Ο κυριότερος σύμμαχός της, η Σοβιετική 
Ενωση, έχει χάσει κάθε στρατηγικό ενδιαφέρον για το νησί 
ως αποτέλεσμα της «ντετάντ». Στο χρηματιστικό επίπεδο, οι 
Σοβιετικοί δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως 
τριτεγγυητές. Ετσι η Κούβα αντιμετωπίζει την προοπτική 
μιας οικονομικής ύφεσης με σοβαρές κοινωνικές επιπτώ
σεις.

Η Σοβιετική Ενωση θα συνεχίσει να χρειάζεται βραχυ
πρόθεσμα ζάχαρη, νικέλιο και εσπεριδοειδή από την Κούβα. 
Παρ’ όλο που ίσως αναγκασθεί να μειώσει την βοήθειά της 
στην Κούβα η Μόσχα δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον 
πρόεδρο Κάστρο τουλάχιστον όχι όσο διατηρείται το εμπορι
κό εμπάργκο των ΗΠΑ. Οι Σοβιετικοί δεν έχουν μεγάλες 
δυνατότητες να πείσουν τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον Κάστρο. Ο Κάστρο 
θα μπορούσε να βοηθήσει τον εαυτό του κάνοντας ορισμέ
νες παραχωρήσεις στον πολιτικό πλουραλισμό και εγκατα- 
λείποντας την υποστήριξή του στα αντάρτικα κινήματα της 
Λατινικής Αμερικής. Η Ουάσιγκτον όμως δεν έχει δώσει 
καμιά ένδειξη ότι θα την ικανοποιούσε οτιδήποτε άλλο πλην 
της ολοκληρωτικής παράδοσης του ηγέτη της Κούβας.

Κολ και Πολ

Η πολιτική και η οικονομία δεν τα πάνε πάντοτε 
καλά. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά από τις εξελίξεις 
στη Γερμανία. Οπως είναι φυσικό οι Ανατολικογερ- 

μανοί επιθυμούν τον πλούτο και την ευημερία των εξαδέλ- 
φων τους στη Δύση αμέσως. Ομως η υπόσχεση ενός παρά
δεισου σήμερα, έρχεται σε αντίθεση με την πιθανότητα να 
τον αποκτήσουν κάποτε. Ο κ. Κολ είχε υπ’ όψιν του αυτούς 
τους κινδύνους όταν δήλωνε πρόσφατα ότι «είναι λάθος να 
υιοθετήσουμε μια κοινωνική γραμμή σήμερα προκειμένου 
να αποσπάσουμε μερικά χειροκροτήματα και να αντιμετω
πίσουμε οικονομική καταστροφή μετά από έξι μήνες». 
Ομως η εντύπωση την οποία 
έδωσε κατά τη διάρκεια της 
εκλογικής του εκστρατείας 
στην Ανατολική Γερμανία 
ήταν διαφορετική. Δεν είναι 
να απορεί λοιπόν κανείς για τις πολιτικές αντιδράσεις ενα
ντίον των προτάσεων που υπέβαλε ο διοικητής της Bundes
bank κ. Πολ. Οσο λογικές και αν φαίνονται οι προτάσεις του 
θα απογοητεύσουν τους Ανατολικογερμανούς. Θα πρέπει 
να δουλέψουν για να επιτύχουν το «θαύμα» τους. Δεν 
πρόκειται να τους σερβιρισθεί στο πιάτο από τη Βόννη.

Οι προτάσεις του βασίζονται σε δύο δεδομένα: Πρώτον 
στο ότι η κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας δεν πρόκειται ( 
να αυξήσει τη φορολογία προκειμένου να επιδοτήσει την 
Ανατολική Γερμανία. Δεύτερον ότι η βιομηχανία της Ανα
τολικής Γερμανίας είναι ακόμα πιο αναποτελεσματική από - 
όσο φανταζόταν κανείς: Η κατά κεφαλή παραγωγή φτάνει . 
μόλις το 30% του επιπέδου της Δυτικής Γερμανίας.

Οι προτάσεις του κ. Κολ αφ’ ενός μεν εξασφαλίζουν τον 
πολιτικό στόχο της προστασίας των αποταμιεύσεων ενώ αφ’ 
ετέρου επιτρέπουν στις δυνάμεις της αγοράς -  και όχι στην , 
πολιτική- να αποτελόσουν τον κινητήριο μοχλό για την 
εξίσωση των εισοδημάτων μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνά
μεις αυτές θα μπορούσαν να καταστήσουν την Ανατολική 
Γερμανία το «Μεσοτζιόρνο» μια νέας Γερμανίας. Η πρόκλη
ση που αντιμετωπίζει η Βόννη είναι στο να καταφέρει να 
επιβάλλει τις λογικές αυτές προτάσεις παρ’ όλο που θα 
καταστήσει τους Γερμανούς βραχυπρόθεσμα φτωχούς και 
ανησυχητικά ανταγωνιστικούς.

F IN A N C IA L  T IM E S

F IN A N C IA L  T IM E SΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«2 δια. δολλ. -  SOS 
για τη Ρουμανία»

ΔΗΛΩΣΗ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
Η Ρουμανία χρειάζεται 1,5 

έως 2 δισεκατομμύρια δολλά
ρια τον χρόνο, κατεπείγουσας 
εξωτερικής βοήθειας, υπό μορ
φήν επενδύσεων και εξαγωγι- 
κών πιστώσεων, ώστε να μπο
ρέσει να αναδιοργανώσει τις ε
σωτερικές οικονομικές της δο
μές και να ανοικοδομήσει την 
οικονομία της.

Την άποψη αυτή εξέφρασε, 
χθες, ένας από τους πιο εξέχο- 
ντες Ρουμάνους οικονομολό
γους, ο Εουγκέν Ντιζμαρέ- 
σκου, σε συνέντευξή του στο 
πρακτορείο «Ασσοσιέϊτεντ 
Πρες», στο Βουκουρέστι. Σε 
δηλώσεις του ο κ. Ντιζμαρέ- 
σκου διευκρίνισε ότι δεν είναι 
σε θέση να πει για πόσο χρονι
κό διάστημα η χώρα του θα 
χρειασθεί οικονομική βοήθεια 
από το εξωτερικό, τόνισε όμως 
ότι η Ρουμανία θα βαδίσει πολύ 
σύντομα και με ταχύ ρυθμό 
προς την οικονομία της αγοράς.

Ο Εουγκέν Ντιζμαρέσκου, 
είναι πρόεδρος επιτροπής η ο
ποία συστήθηκε, προσφάτως, 
με σκοπό να επιλύσει τα κατε- 
πείγοντα προβλήματα που α
ντιμετωπίζει η Ρουμανία και 
τις ελλείψεις σε φάρμακα, τρο
φές, ρουχισμό και ζωοτροφές.

Παρ’ όλον ότι έχουν περάσει 
τέσσερις περίπου μήνες από 
την ανατροπή του καθεστώτος 
Τσαουσέσκου, η νέα συλλογι
κή ηγεσία της Ρουμανίας δεν 
κατόρθωσε ακόμη να επιλύσει 
αυτά τα προβλήματα.

Σαν χαρακτηριστικό παρά
δειγμα των αναγκών της Ρου
μανίας, ο Εουγκέν Ντιζμαρέ- 
σκου ανέφερε ότι μόνο για τον

εξωραϊσμό δύο υδροηλεκτρι
κών σταθμών απαιτούνται 170 
εκατομμύρια δολλάρια, ώστε 
να μπορέσουν να παράγουν η
λεκτρισμό μέχρι τον ερχόμενο 
χειμώνα.

Στις δηλώσεις του ο κ. Ντιζ-; 
μαρέσκου διευκρίνισε ότι χά
ρις στη γενναιοδωρία των Δυ- 
τικογερμανών και των Γάλ
λων, οι Ρουμάνοι κατόρθωσαν 
να βγάλουν τον χειμώνα που 
μας πέρασε με φως στα σπίτια 
τους και με κάποια εφικτή ζε» 
στασιά.

Η επιτροπή της οποίας ηγεί
ται ο Εουγκέν Ντιζμαρέσκου 
αναμένεται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην υλοποίη
ση των οικονομικών προγραμ
μάτων για την ανάπτυξη της 
ρουμανικής οικονομίας.



ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ -  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

0 νέος νόμος 
περί φορολογίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 43/Α 23/3/90
Ζ ΜΕΡΟΣ

Η κατά χο προηγούμενο εδάφιο 
απαλλαγή, παρέχεται για ποσό α
γοραίας αξίας οικείας ή διαμερί
σματος μέχρι πέντε εκατομμύρια 
(5.000.000) δραχμές για κάθε 
κληρονόμο ή κληροδόχο. Το 
ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 
δύο εκατομμύρια (2.000.000) 
δραχμές για καθένα από τα λοιπά 
μέλη της οικογένειας του κληρο
νόμου ή κληροδόχου, έστω και 
αν αυτά δεν είναι κληρονόμοι ή 
κληροδόχοι, εφ’ όσον στον δι
καιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο 
περιέρχεται μία μόνο οικία ή ένα 
μόνο διαμέρισμα εξ ολοκλήρου 
και κατά πλήρες κυριότητας δι
καίωμα και όχι ποσοστό αυτής εξ 
αδιαιρέτου. Το κατά τα άνω ποσό 
της απαλλαγής σε καμιά περί
πτωση δεν μπορεί να είναι μικρό
τερο εκείνου που αντιστοιχεί σε 
εμβαδόν οικίας ή διαμερίσματος, 
που κατά το νόμο καλύπτει τις 
στεγαστικές ανάγκες της οικογέ
νειας του κληρονόμου ή κληρο
δόχου».

5. Το πρώτο μέρος του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 40 του ν. 814/1978 (ΦΕΚ
Α' 144), που τελειώνει στη λέξη 
«εάν», όπως τούτο αντικαταστά- 
θηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 19 του ν. 1731/1978 
(ΦΕΚ Α' 161), αντικαθίσταται ως 
εξής:
■ «1. Από την αγοραία αξία μετα

βιβαζόμενης αιτία θανάτου γεωρ
γικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, 
μαζί με τις εγκαταστάσεις που 
βρίσκονται πάνω σ’ αυτήν και ε
ξυπηρετούν αποκλειστικά την 
εκμετάλλευσή της, δεν φορολο
γείται για κάθε κληρονόμο ή 
κληροδόχο ποσό συνολικώς μέχ
ρι 20.000.000 δραχμές και μέχρι 
80 στρέμματα μεταβιβαζόμενης 
έκτασης, εάν».

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 
82 του ν.δ. 118/1973 αντικαθί
σταται ως εξής:
1 «1. Με την επιφύλαξη της ε

φαρμογής των διατάξεων των πα- 
ραγρφων 5, 6, και 7 του άρθρου 
αυτού, ο φόρος που βεβαιώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 81 του πα
ρόντος καταβάλλεται: α) μέχρι 
διακόσιες σαράντα χιλιάδες
υ η τ ι ν υ υ  τ ο τ ,  υ υ ρ α  ν  ι «  ^ γ υ ι ι τ ι υ ο ς

(240.000) δραχμές, σε δώδεκα 
ίσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από 
Τις οποίες η πρώτη πρέπει να κα
ταβληθεί μέχρι την λήξη του 
μήνα, στον οποίο βεβαιώνεται 
και δεν μπορεί να είναι μικρότε
ρη από είκοσι χιλιάδες (20.000) 
δραχμές.

β) Εφ’ όσον υπερβαίνει τις δια
κόσιες σαράντα χιλιάδες
(240.000) δραχμές, σε οκτώ (8) 
ίσες έντοκες εξαμηνιαίες δόσεις, 
με τον τόκο που ισχύει κάθε φορά 
σεις καταθέσεις ταμιευτηρίου 
του Ταχυδρομικού Ταμιευτη
ρίου. Τα εξάμηνα λογίζονται από 
Ιανουάριο έως Ιούνιο και από 
Ιούλιο έως Δεκέμβριο κάθε έ
τους. Το επιτόκιο που ορίζεται 
παραπάνω, υπολογίζεται και στις 
ληξιπρόθεσμες, μετά την έναρξη 
ισχύος της παραγράφου αυτής, 
δόσεις των φόρων που είναι ήδη 
βεβαιωμένοι στη δημόσια οικονο
μική υπηρεσία.

Προκειμένου για φόρο επικαρ
πίας ή περιοδικής παροχής, ο 
προϊστάμενος της αρμόδιας δημό
σιας οικονομικής υπηρεσίας 
μπορεί, με αιτιολογημένη απόφα
σή του, εφ’ όσον πεισθεί ότι ο 
φορολογούμενος αδυνατεί να τον 
καταβάλει στις εξαμηνιαίες δό
σεις του πρώτου εδαφίου της πα
ραγράφου αυτής, να τις αυξήσει 
μέχρι δώδεκα (12)».
. 7. Οι διατάξεις του πρώτου εδα
φίου της παραγράφου 7 του άρ
θρου 82 του ν.δ. 118/1973 αντι
καθίστανται ως εξής:

«7. Η κατά την παράγραφο 1 
του άρθρου αυτού καταβολή του 
οφειλομένου φόρου σε δόσεις πα
ρέχεται μόνο αν το ακίνητο, που 
αποκτήθηκε αιτία θανάτου, βρί
σκεται στην κυριότητα του οφει
λέτη κληρονόμου. Προκειμένου

τούτο να μεταβιβασθεί ή βαρυν- 
θεί με εμπράγματα δικαιώματα, 
ολόκληρος ο φόρος που επιμερι
στικά αναλογεί σε αυτό καθίστα
ται απαιτητικός και καταβάλλε
ται πριν από τη χορήγηση πιστο
ποιητικού, για το οποίο ορίζει το 
άρθρο 112.

Μπορεί όμως το πιστοποιητικό 
αυτό να χορηγηθεί και πριν από 
την ολοσχερή καταβολή του επι- 
μεριστικώς αναλογούντος φό
ρου, με τη ρητή εντολή ο φόρος 
να παρακρατηθεί από τον συμβο
λαιογράφο και να αποδοθεί απ’ 
αυτόν στη δημόσια οικονομική 
υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) το αργότερο 
μέσα σε τρεις ημέρες από τη σύ
νταξη του οικείου συμβολαίου».

8. Το πρώτο εδάφιο της παρα
γράφου 8 του άρθρου 82 του ν.δ. 
118/1973 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«8. Αν το σύνολο του φόρου 
που βεβαιώθηκε, μαζί με τους τυ
χόν πρόσθετους φόρους υπέρ τρί
των, είναι μέχρι και 500.000 
δραχμές, δεν απαιτείται ασφά
λεια για την καταβολή του σε δό
σεις, αν είναι πάνω από 500.000 
δραχμές μέχρι και 1.000.000 
δραχμές απαιτείται προσωπική 
εγγύηση αξιόχρεου, κατά την 
κρίση του προϊσταμένου της αρ
μόδιας δημόσιας οικονομικής υ
πηρεσίας, προσώπου και αν είναι 
πάνω από 1.000.000 δραχμές α
παιτείται εμπράγματη ασφάλεια 
ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, 
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα».

9. Οι διατάξεις της παραγρά
φου 4 του άρθρου 82 του ν.δ. 
118/1973 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Εάν ο υπόχρεος καταβάλει 
εφ’ άπαξ το σύνολο των ποσών 
που βεβαιώθηκαν στο όνομά του 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
καταβολής της πρώτης μηνιαίας 
ή και της δεύτερης εξαμηνιαίας 
δόσης, εκπίπτει ποσοστό 15%».

10. Οι διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου του άρθρου 4 του ν.δ. 
118/1973 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Στην αιτία θανάτου κτήση 
συνυπολογίζονται και όλες οι δω
ρεές, γονικές παροχές και προί
κες του κληρονομούμενου προς 
τον κληρονόμο ή κληροδόχο, που 
έ γ ι ν α ν  κ α τ ά  τ α  άρθρα 34 ή 46
αντίστοιχα, εφ’ όσον η φορολογι
κή γι’ αυτές υποχρέωση γεννή
θηκε σε ένα χρόνο που το δικαίω
μα του Δημοσίου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
του άρθρου 102, δε λογίζεται πα- 
ραγραμμένο».

11. Οι διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου του άρθρου 36 του ν.δ. 
118/1973 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Στην κατ’ άρθρο 34 κτήση αι
τία δωρεάς συνυπολογίζονται 
και όλες οι προγενέστερες δωρεές 
του ίδιου δωρητή προς τον ίδιο 
δωρεοδόχο, καθώς και οι υπέρ 
αυτού συσταθείσες προίκες, εφ’ 
όσον η φορολογική γι’ αυτές υ
ποχρέωση γεννήθηκε σε χρόνο 
που το δικαίωμα του Δημοσίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της πα
ραγράφου 5 του άρθρου 102 δε 
λογίζεται ως παραγραμμένο».

12. Οι διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου του άρθρου 47 του ν.δ. 
118/1973 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Στην κατ’ άρθρον 46 κτήση 
αιτία προίκας συνυπολογίζονται 
και όλες οι προγενέστερες δωρεές 
και προίκες του ίδιου προικοδότη 
προς την προικιζόμενη, εφ’ όσον 
γι’ αυτές η φορολογική υποχρέω
ση γεννήθηκε σε χρόνο που το 
δικαίωμα του Δημοσίου, σύμφω
να με τις διατάξεις της παραγρά
φου 5 του άρθρου 102, δε λογίζε
ται παραγραμμένο».

13. Οι διατάξεις της παραγρά
φου 3 του άρθρου 17 του ν.δ. 
118/1973 καταργούνται.

14. Οι διατάξεις της παραγρά
φου 2 του άρθρου 33 του ν.δ. 
118/1973 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Αν, για οποιαδήποτε αιτία, 
κατά τη δεύτερη αιτία θανάτου

κτήση του ίδιου περιουσιακού 
στοιχείου, ο φόρος που επεμερι- 
στικώς το βαρύνει είναι μεγαλύ
τερος από εκείνον της πρώτης 
αυτού κτήσης, η επί πλέον διαφο
ρά οφείλεται ολόκληρη».

Αρθρο 14 
Φορολογία

μεταβίβασης ακινήτων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρα

γράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 
1078/1980 (ΦΕΚ Α' 238), όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απαλλαγή που προβλέπεται 
από την προηγούμενη παράγρα
φο παρέχεται:

α)Για αγορά οικίας ή διαμερί
σματος από άγαμο μέχρι 35μ2 ή 
για τη μέχρι 4.200.000 δρχ. αξία 
τους.

β)Για αγορά οικίας ή διαμερί
σματος από έγγαμο μέχρι 70μ2ι ή 
για τη μέχρι 8.400.000 δρχ. αξία 
τους.

Η απαλλαγή που δικαιούται ο 
έγγαμος προσαυξάνεται κατά 
15μ2 ή κατά 2.000.000 δραχμές 
για καθένα από τα παιδιά του.

γ)Για αγορά οικοπέδου από έγ
γαμο ή άγαμο για ποσό της αξίας 
αυτού μέχρι ένα εκατομμύριο 
βρίσκεται στη διοικητική περι
φέρεια οποιοσδήποτε νομού της 
χώρας, εκτός των νομών Αττικής 
και Θεσσαλονίκης, και για ποσό 
μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακό
σιες χιλιάδες (1.500.000) δραχ
μές, εφ’ όσον το οικόπεδο βρίσκε
ται στη διοικητική περιφέρεια 
των νομών αυτών».

2. Στην περίπτωση β' της πα
ραγράφου 15 του άρθρου 1 του ν. 
1078/1980 (ΦΕΚ Α' 238) αντικα
θίσταται ως εξής:

«β)για δύο άτομα 70μ2, προ
σαυξανόμενα κατά 15μ2για καθέ
να παιδί».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρα
γράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 
634/1977 (ΦΕΚ Α' 186), όπως ι
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Συμβάσεις αγοράς ή ανταλ
λαγής κυριότητας γεωργικών 
και κτηνοτροφικών εκτάσεων, 
μαζί με τις εγκαταστάσεις τους 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά 
την εκμετάλλευσή τους, εφ’ όσον 
η κατά στρέμμα αγοραία αξία 
ΐθΙΙξ δεν υπερβαίνει τις π ε ν τ α κ ό 
σιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, 
απαλλάσσονται από το φόρο με
ταβίβασης ακινήτων για το μέχρι 
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) 
δραχμές τμήμα της κατά στρέμμα 
αγοραίας αξίας τους και μέχρι εμ
βαδόν σαράντα (40) στρεμμάτων 
συνολικά για κάθε αγοραστή, 
είτε αυτές συντελούνται με μία 
είτε με περισσότερες συμβολαιο
γραφικές πράξεις».

4 Στην παράγραφο 3 του άρ
θρου 1 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 
Α' 245) προστίθεται περίπτωση 
ως εξής:

«η)Η σύσταση, απόσβεση ή η 
μεταβίβαση μαζί με το δεσπόζον 
ακίνητο πραγματικής δουλείας 
από τις προβλεπόμενες από τα άρ
θρα 1118 επ. του Αστικού Κώδι
κα».

5. Η περίπτωση Β στ' της πα
ραγράφου 1 του άρθρου 4 του 
α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Α' 245) κα- 
ταργείται.

6. Το πρώτο εδάφιο της παρα
γράφου 1 του άρθρου 5 του α.ν. 
1521/1950 (ΦΕΚ Α' 245)μέχρι 
και του στοιχείου (β) αντικαθί
σταται ως εξής:

«Ο φόρος μεταβίβασης που α
ναλογεί στο τίμημα μεταβίβασης 
που αναγράφεται στο συμβόλαιο 
βαρύνει τον αγοραστή».

7. Η περίπτωση γ ' του άρθρου 
6 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Α' 
245) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ)Η μεταβίβαση, στην οποία 
αγοραστής είναι το Δημόσιο ή 
Ν.Π.Δ.Δ., η δήμοι, οι κοινότητες, 
οι ιεροί ναοί και ιερές μονές».

8. Στο άρθρο 3 του α.ν. 
1521/1950 (ΦΕΚ Α' 245) προστί
θεται παράγραφος 6 ως εξής:

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ

I ΤΑΣΕΙΣ

Χρυσός *
»

Πλατίνα t
Πετρέλαιο

Αλουμίνιο ♦

Χώρες Νόμισμα εθν. νόμ./S Χώρες Νόμισμα εθν. νόμ7$ 1

Α ργεντινή Austral 4790,00 Χ ονγκ-Κονγκ Η.Κ. $ 7,799

Μ πάρμπαντος Barb. $ 1,99 Ινδ ίρ Indian Rupee 17,16

Βολιβία Boliviano 3,08 Ινδονησία Rupiah 1811,00

Βραζιλία Cruzado 41,8650 Φιλιππίνες Peso 22,21

Χιλή Chilean Peso 296,37 Μαλαισία Ringgit 2,7285

Κολομβία Col. Peso 471,77 Ν. Ζηλανδία N.Z. $ 57,80

Καραϊβική $ 2,68 Πακιστάν Pak. Rupee 21,18

Ε κουαντόρ Sucre 706,50 Σιγκαπούρη $ 1,8730

Παραγουάη Guarani 1200,00 Ν. Κορέα Won 698,12
Π ερού Inti 26595,00 Σρι-Λάνκα Rupee 39,78
Ο υρουγουάη Peso 980,00 Ταϊβάν $ 26,20
Β ενεζο υ έλα Bolivar 44,13 Ταϋλάνδη Baht 25,76
Φινλανδία Marka 4,0020 Κ ουβέιτ Kuwait Dinar 0,29213
Ελλάδα Δραχμή 163,10 Λιβύη Libyan Dinar —

Ν. Αφρική Rand 2,6387 Κατάρ Riyal 3,6345
Α υστραλία Aus. $ 1,309 Σαουδική Αραβία Riyal 3,748
Μπούρμα Kyat 6,35 Συρία $ 11,20
Φίτζι Fiji $ 1,480 Ην. Αραβικά Εμιράτα Dirham 3,670

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με καθοδικές τάσεις τι

μής έκλεισε την εβδομάδα 
η ιαπωνική αγορά του ακα
τέργαστου μεταξιού. Σε συ
ναλλαγές, οι οποίες χαρα
κτηρίστηκαν «διορθωτι
κές», εν όψει του Σαββατο
κύριακου, το προϊόν απώ- 
λεσε ως και 260 γιεν το 
κιλό. Οι συναλασσόμενοι
είναι απογοητευμένοι γιατί 
η ιαπωνική κυβέρνηση δεν

Και ξαφνικά... το κακάο
άλλαξε, σε σύγκριση με πέ
ρυσι, τις τιμές ασφαλείας 
του προϊόντος. Πηγές της 
αγοράς χαρακτήρισαν 
«ρευστό» το κλίμα των συ
ναλλαγών στο άμεσο μέλ
λον.

Ζωηρές χαρακτηρίστη
καν οι συναλλαγές στις α
γορές της ακατέργαστης

και της λευκής ζάχαρης. 
Στην αμερικανική αγορά ι
σχύει το «όριο αντίστασης» 
στα 15,15 σεντς η λίμπρα,

Ανάκαμψη της τιμής του 
κακάο, σε σταθερή βάση, 
παρατηρείται τελευταίως. 
«Υποστηρικτικός» για την 
τιμή του προϊόντος, παρά
γοντας, είναι η παρατεινό-

μενη πολιτική αναταραχή 
στην Ακτή του Ελεφαντο
στού.

Ισχυρή κερδοσκοπία α
ναπτύσσεται στην αμερικα
νική αγορά σίτου, καθώς 
έχει ήδη γίνει γνωστή η 
ημερομηνία της ερχόμενης 
συνάντησης Μπους-Γκορ- 
μπατσώφ. Προς το παρόν, 
το αποτέλεσμα είναι ελα
φρά υποχώρηση της τιμής 
του προϊόντος.

ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ
Ζάχαρη

Λονδίνο 6/4 (σε δολλ. ο τόννος)
Κλεισ. Προηγ.

Μ ά ιο ς .....................  336,00 338,80
Α ύγουστος............. 343,20 341,00
Ο κτώ βριος............. 335,00 333,40
Δ εκέμ β ρ ιο ς ..........  314,00 320,00
Μ ά ρ τιο ς .................  308,00 307,20
Μ ά ιο ς .....................  305,00 306,00
Νέα Υάρκη 6/4 (οε σεντς η λίμπρα)

Πριν το
κλεισ. Προηγ.

Μ ά ιο ς ................. 15,16 15,12
Ιο ύ λ ιο ς ............... 15,30 15,26
Ο κτώ βριος........ 15,02 14,98
Μ ά ρ τιο ς ............. 14,07 14,01
Μ ά ιο ς ................. 13,91 13,85
Ιο ύ λ ιο ς ............... 13,80 13,75

Καφές
Ρομπούστα
Λονδίνο 6/4 (σε στερλ. ο τόννος)

Κλεισ. Προηγ.
Μ ά ιο ς ..................... 700 720
Ιο ύ λ ιο ς ................... 687 700
Σεπτέμβριος........... 698 705
Ν οέμβριος............. 710 721
Ιανουάριος............. 722 732
Μ ά ρ τιο ς ................. 735 744
Νέα Υόρκη 6/4 (σε σεντς η λίμπρα)

Μ ά ιο ς ...........
Ιο ύ λ ιο ς .........
Σεπτέμβριος. 
Δεκέμβριος . 
Μάρτιος . . . .  
Μάρτιος . . . .

Πριν το
Κλεισ. Προηγ 
95,65 96,75
97,70 98,49
99,25 100,25

101,40 102,33
-  105,00

107,00 106,25
Κακάο

Λονδίνο 6/4 (σε στερλ. ο τόννος)
Κλεισ. Προηγ.

Μ ά ιο ς .....................  829 834
Ιο ύ λ ιο ς ...................  847 848
Σεπτέμβριος........... 863
Δ εκέμ β ρ ιο ς ........... 885
Μ ά ρ τιο ς .................  905
Μ ά ιο ς .....................  918 921
Νέα Υόρκη 6/4 (σε δολλ. ο τόννος)

Πριν το
κλεισ. Προηγ.

Μ ά ιο ς ...........
Ιο ύ λ ιο ς ........
Σεπτέμβριος. 
Δεκέμβριος . 
Μάρτιος . . . .  
Μ ά ιο ς ...........

1275 1281

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Σιτάρι

Σικάγο 6/4 (σε σεντς ανό μπούσελ) (70 lb)
Πριν το 

κλεισ. Προηγ.
Μ ά ιο ς .....................  366/6
Ιο ύ λ ιο ς ...................  342/2
Σεπτέμβριος..........  348/0
Δ εκέμ β ρ ιο ς ..........  360/2
Winnipeg 6/4 (σε δολλ. ο τόννος)

Πριν το 
κλεισ. Προηγ.

Μ ά ιο ς .....................  147,0
Ιο ύ λ ιο ς ...................  143,0
Ο κτώ βριος............. —
Ν οέμβριος............. —
Λονδίνο 6/4 (σε στερλ. ο τόννος)

κλεισ. Προηγ.
Μ ά ιο ς ...........................  113,55
Ιο ύ ν ιο ς .........................  115,45
Σεπτέμβριος........... 107,20
Ν οέμβρ ιος ............. 110,60

Κριθάρι
Winnipeg 6/4 (σε δολλ. ο τόννος)

Πριν το 
κλεισ. Π

Μ ά ιο ς .....................  110,5
Ιο ύ λ ιο ς ...................  115,3
Ο κτώ βριος............. —
Ν οέμβριος............. 113,5
Λονδίνο 6/4 (σε στερλ. ο τόννος)

Κλεισ. Προηγ
Μ ά ιο ς ...........................  105,15
Σεπτέμβριος........... 105,55
Ν οέμβρ ιος............. 109,55
Ιανουάριος............. 112,75 112,20

Καλαμπόκι

Σικάγο 6/4 (σε σεντς ανό μπούσελ)
Πριν το

κλεισ. Προηγ
Μ ά ιο ς .....................  594/2 596/4
Ιο ύ λ ιο ς ...................  607/2 609/6

τ τ ο ς ............. 611/4 614/0
ιβριος........... 610/4 613/2

Σίκαλη

Πριν το 
κλεισ. 
111,5 
115,8 
124,0

Προηγ.
111,0
116,0

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ INEZ 1
Βαμβάκι

ς Λίβερπουλ 5/4 Α': 82,65 
Β': 76,50

Νέα Υόρκς 6/4 (σε σεντς η λίμπρα)
Πριν το

κλεισ. Προηγ.
........./ .........  73,90 73,76

; ...................  73,32 73,25
ρ ιο ς ............. 66,95 67,05
β ρ ιο ς ........... 65,30 65,42
) ς .................  66,30 66,24
............................................  66,75 66,64

Μαλλί
Σίδνεϋ (σε σεντς Αυστραλ. το Kg)

Απρίλιος.................
Ιο ύ ν ιο ς ...................
Α ύγουστος.............
Οκτώ βριος.............
Δ εκέμ β ρ ιο ς ...........
Φ εβρουάριος........
Bradford Αγγλίας (σε πένες το Kg)

Αγορά Πώληση
960 1000
960 1000
950 970
950 970
950 970
960 1000

Μερινός Crossbred
70s Super___ 750 58s Super.. 431
56s Super 660 58s Blended 365
34s Super 572 57s Super.. 332
54s Blended.. 544 54s Carded 324
60s Super 475 50s Carded 315
60s Blended.. 423 48s Carded 308

58s English 272
50s English 260

ΜΕΤΑΞΙ
Γιοκοχάμα 5/4 (σε γιεν το  Kg)

Κλεισ. Προηγ.
Απρίλιος................. 13,430 13,699
Μ ά ιο ς ..................... 13,631 13,889
Ιο ύ ν ιο ς ................... 13,758 13,983
Ιο ύ λ ιο ς ................... 13,847 14,079
Α ύγουστος............. 13,878 14,103

ρύζι 1
Μπανγκόκ 6/4 (σε δολλ. ο τόννος)

Association Trader
FRARANT 2st class _ 395

2ed — 385
3rd — 370

ΑΣΠΡΟ 1st class .. 345 340
2ed 315 310
3rd 310 305

ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΡΥΖΙ
Α-1 super ............... 182 177
Α-1 specia l............. 180 175
LOONZAIN
1sd Grade............... _ __
2nd Grade............... 305 300
PARBOILED
5% .......................... 290 285

10%.......................... 285 280

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ I

Νέα Υόρκη 6/4 (σε σεντς η λίμπρα)
Πριν το

κλεισ. Προηγ.
Μ ά ιο ς ..................... 198,00 198,25
Ιο ύ λ ιο ς ................... 194,30 195,55
Σεπτέμβριος.......... 189,00 189,50
Ν οέμβριος............. 181,00 182,50
Ιανουάριος............. 176,00 176,25
Μ ά ρτιο ς................. 177,00 176,25

ΠΑΤΑΤΕΣ 1
I Λονδίνο 6/4 (σε στερλ. ο τόννος)

Κλεισ. Προηγ.
Απρίλιος................. 145,0 139,5
Μ ά ιο ς ..................... 188,5 187,0
Νοέμβριος ............. 99,0 97,0
Φ εβρουάριος........ — 110,0

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 1
Λονδίνο 6/4 (σε πένες το Kg)
No 1RSS spot . . . . — —

Μάιος . . . 56,00 57,00
Ιούνιος.. 56,50 57,50

No 2RSS Μ άιος... 54,00 55,00
No 3RSS Μ άιος... 53,50 54,50
Σιγκαπούρη 6/4 (σε σεντς το Kg)
No 1RSS Μ άιος... 157,00 157,50

Ιούνιος .. 159,25 158,75
No 2RSS Μ άιος... 151,75 153,75
No 3RSS Μ άιος... 146,25 148,25
Τόκιο 6/4 (σε γιεν το  Kg)

κλεισ. προηγ.
Απρίλιος................. 109,4 109,2
Μ άιος..................... 113,6 112,3
Ιούνιος................... 117,1 116,9
Ιούλιος................... 119,9 119,8

ΞΥΛΕΙΑ I

Σικάγο 6/4 (σε δολλύ1000 bd ft)
Πριν το

Κλεισ. Προηγ
Μ ά ιο ς ................... 198,70 198,20
Ιο ύ λ ιο ς ................. 202,00 201,60
Σεπτέμβριος......... 201,10 200,70
Ν οέμβριος........... 198,00 197,90
Ιανουάριος........... 199,20 198,60
Μ ά ρτιο ς............... — 198,60
Σημ.: 2000 bd ft.=2,36 κυβ, μέτρα.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Σικάγο 6/4 (σε σεντς ανό μπούσελ) Λονδίνο 6/4 (σε δολλ. το βαρέλι, FOB)

Πριν το 15.00 GMT
κλεισ. Προηγ. Πριν το

Μ ά ιο ς ........... 269/6 270/2 Κλεισ. Προηγ.
Ιο ύ λ ιο ς ........ 271/2 272/2 BRENT(DTD) 17,40-17,50 17,50-17,60Σεπτέμβριος. 264/6 265/6 Απρίλιος........... 17,50-17,60 17,60-17,65Δεκέμβριος . 260/2 262/2 Μ άιος............... 17,85-17,90 17,90-18,00

Ιούνιος............. 18,15-18,20 18,20-18,39
Βρώμη DUBAI

Σικάγο 6/4 (σε σεντς ανά μπούσελ) Πριν το 
Κλεισ. Προηγ.

Πριν το Μ άιος............... 15,20-15,30 15,25-15,35
κλεισ. Προηγ. Ιούνιος............. 15,35-15,45 15,30-15,40

Μ ά ιο ς ........... 151/2 152/6 Ιούλιος............. 15,35-15,50 15,35-15,45
Ιο ύ λ ιο ς ........ 159/0 160/4
Σεπτέμβριος. 164/4 165/2 Νέα Υόρκη 6/4 (σε δολλ. το βαρέλι, FOB)
Δεκέμβριος . — 172/6 15.00 GMT

Σόγια WEST TEXAS INTERMEDIATE

Μάιος ..
Ιούνιος . 
Ιούλιος .

Κλεισ.
19,53
19,81
20,08

Ελαφρό ντήζελ (Gasoil)

Λονδίνο 6/4 (σε δολλ. ο τόννος) 
15.00 GMT

Απρίλιος. 
Μάιος . . .  
Ιούνιος ..

ΕΛΑΙΑ

Refined. 24,38

Φοινικέλαιο
Κ. Lumpur 6/4 (σε Ρινγκτ ο τόννος)

η  Α γ ο ρ ά  Μ ε τ ά λ λ ω ν

Κλεισ. Προηγ.
Απρίλιος............. 663 663
Μ ά ιο ς ................. 671 669
Ιο ύ ν ιο ς ............... 676 674
Ιο ύ λ ιο ς ............... 677 676

Ιχθυέλαιο
Λονδίνο 6/4 (σε δολλ. ο τόννος)
ΔΑΝΙΑΣ
Μάιος/Ιούν..................... 230,00
US Menhaden
Ιούν/Ιουλ......................  245,00
Ιούλ./Αύγ......................  245,00
ΙΑΠΩΝΙΑΣ
Μαρτ./Απρ.........................  —

Λινέλαιο
Cif Ρότερνταμ (σε δολ. ο τόννος)
Απρ,/Μάιος...................  720,00
Ν. Υόρκη (σε σεντς η λίμπρα)
Α πρίλιος...................... 40,00

Καστορέλαιο
Cif Ρότερνταμ (σε δολλ. ο τόννος)
Απρ/Μάιος...................  990,00
Ν. Υόρκη (σε σεντς η λίμπρα)
Α π ρ ίλιος.....................  52,50

Κοκκοφοινικέλαιο
Cif Ρότερνταμ (σε δολλ. ο τόννος)
Απρ,/Μάιος....................... —
Μάιος/Ιουν..................... 347,50
Ν. Υόρκη (σε σεντς η λίμπρα)
Α π ρ ίλιος..................... 16,50

Ηλιέλαιο
Cif Ρότερνταμ (σε δολλ. ο τόννος)
Μάιος/Ιούλ..................... 490,00
Αυγ./Οκτ...................... 490,00

Βαμβακέλαιο
Ν. Υόρκη (σε σεντς η λίμπρα)
Crude..........................
Refined.......................

23.00
27.00

Καλαμποκέλαιο
Ν. Υόρκη (σε σεντς η λίμπρα)
Crude..........................
Refined.......................

28,15
32,65

Αραχιδέλαιο
Cif Ρότερνταμ (σε δολλ. ο τόννος)
Απρ,/Μάιος...................  940,00
Ν. Υόρκη (σε σεντς η λίμπρα)
Crude.......................... 43,00
Refined. 50,00

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Σογιάλευρα
Σικάγο 6/4 (σε δολλ. ο

Μ ά ιο ς .....................
Ιο ύ λ ιο ς ...................
Αύγουστος.............
Σεπτέμβριος...........
Ο κτώ βριος.............
Δ εκ έμ β ρ ιο ς ...........
Λονδίνο 6/4 (σε στερλ.

Απρίλιος.........
Ιο ύ ν ιο ς ..........
Α ύγουστος. . .  
Οκτώβριος . . .  
Δεκέμβριος .. 
Φ εβρουάριος.

τόννος)
Πριν το

Κλειο. Προηγ.
174.3 173,7

-  177,0
179,5 179,0
181,0 180,6
182,0 181,5
185.3 184,8 

ο τόννος)
Κλεισ. Προηγ.

-  125,00
-  124,00

127,00 127,00
-  131,00

Στην αγορά του Χονγκ Κονγκ, η οποία επαναλειτούργη- 
σε χθες, μετά την ημέρα των νεκρών, ο χρυσός «άγγιξε» τα 
380 δολλάρια η ουγγιά, ενώ στις ευρωπαϊκές αγορές του 
περιορίστηκε στα 376-378 δολλάρια η ουγγιά.

Μετά το «άλμα» στα 5,18 δολλάρια η ουγγιά, το ασήμι 
υποχώρησε -φυσιολογικά- στο Χρηματιστήριο Μετάλ
λων του Λονδίνου στα 5,15 δολλάρια η ουγγιά.

Αναταραχή και ρευστότητα στην αγορά του χαλκού, 
συνέπεια της παράτασης της απεργίας στα περουβιανά 
χαλκωρυχεία.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ

ΧΡΥΣΟΣ 6/4
(σε δολλάρια ανό ουγγιά)

ΛΟΝΔΙΝΟ.....................................  377,70
ΠΑΡΙΣΙ...........................................  380,54
Ν. ΥΟΡΚΗ.....................................  379,20
ΖΥΡΙΧΗ.........................................  378,50
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ............................ 379,40

ΑΡΓΥΡΟΣ 6/4
(σε σεντς ανά ουγγιά)

ΛΟΝΔΙΝΟ.....................................  514,00
Ν. ΥΟΡΚΗ ...................................  517,00
ΖΥΡΙΧΗ.........................................  517,50

ΠΛΑΤΙΝΑ 6/4
ΚΛ/ΜΟ ΠΡ/ΝΟΛΟΝΔΙΝΟ 

(σε στερλίνες
η ουγγιά) 293,00 293,10
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
(σε δολλάρια
η ουγγιά) — 482,00

ΠΑΛΛΑΔΙΟ 6/4
ΛΟΝΔΙΝΟ 
(σε στερλίνες 
η ουγγιά)
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
(σε δολλάρια 
η ουγγιά)

ΚΛ/ΜΟ

78,40

ΠΡ/ΝΟ

78,45

129,00

ΒΑΣΙΚΑ
Λονδίνο 6/4 Χρηματ. Μετάλλων

ΧΑΛΚΟΣ HG
(σε στερλίνες ο τόννος)

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(σε δολ. σ τόννος)

Κλεισ. Προηγ. Κλεισ. Προηγ.
Μετρητοίς............ 1.661,00 1.646,00 Μετρητοίς............ 1.537,00 1.569,00
3 μηνών................ 1.595,00 1.595,00 3 μηνών................ 1.539,00 1.563,00
15 μηνών.............. 1.447,00 1.440,00 15 μηνών.............. 1.567,00 1.581,00

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΝΙΚΕΛΙΟ
(σε στερλίνες ο τόννος) (σε δολ. ο τόννος)

Κλεισ. Προηγ. Κλεισ. Προηγ.
Μετρητοίς............ 537,00 530,00 Μετρητοίς............ 8.990,00 9.005,00
3 μηνών................ 506,00 500,00 3 μηνών............... 8.800,00 8.875,00
15 μηνών.............. 456,00 450,00 15 μηνών.............. 8.000,00 8.075,00

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ SHG ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ
(σε δολ. ο τόννος) (σε δολ. ο τόννος)

Κλεισ. Προηγ. Κλεισ. Προηγ.
Μετρητοίς............ 1.701,00 1.714,50 Μετρητοίς............ 6.660,00 6.680,00
3 μηνών................ 1.600,00 1.607,00 3 μηνών................ 6.750,00 6.770,00
15 μηνών.............. 1.340,00 1.342,00 15 μηνών .............. 7.050,00 7.020,00

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ

Αγορά Λονδίνου 6/4 (σε δολλάρια ΗΠΑ αποθηκευμένα 
στο Ρότερνταμ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Αντιμόνιο (99,6%) ο τό νο ς ...............
Βισμούθιο (99,99%) η Ιό ...................
Κάδμιο (99,95%) η ϊό .........................
Χρώμιο (90,0%) η ιό ..........................
Κοβάλτιο η ιό .....................................
Γερμάνιο μεταλλικό (50 ομ/αη) το κιλό 
Γερμάνιο διοξείδιο (99,99%) το κιλό.
Ινδιο (99,97%) το κιλό.......................
Μαγγάνιο μεταλλικό (99,7%) ο τόνος
Υδράργυρος οι 76 ι ό ........................
Μολυβδαίνιο σιδ/χο το κιλό (Ευρ. Απ.) 
Μολυβδαίνιο οξ. (57%) η ίό. (Ευρ. Απ.)
Ρόδιο η ουγγιά..................................
Ρουθήνιο η ουγγιά............................
Σελήνιο (99,5%) η ϋ>.........................
Πυρίτιο σιδηρούχο (75%) ο τόνος...
Τιτάνιο (99,6%) το κιλό.....................
Βανάδιο πεντοξείδιο (98%) η ιό .......

ΚΛ/ΜΟ
1720/1760
3,85/4,05
4,10/4,30
2,65/2,75
8,20/8,50
360/410
280/310200/220

1330/1380
230/240
8,90/9,10
3,25/3,30
2100/2125
63,00/64,00
5,60/5,90
710/760
7,60/8,00
4,10/4,30

ΠΡ/ΝΟ
1720/1760
3,85/4,05
4,10/4,36
2,65/2,75
8,30/8,50
360/410
280/310200/220

1330/1380
230/240
8,90/9,10
3,25/3,36
2100/2125
63,00/64,00
5,60/5,90
710/760
7,60/8,00
4,10/4,30

Ιχθυάλευρα
Δανίας Herring (σε Κ.Δ. τα 200 Kg)
7 2 % ............................ -
Χιλής (σε στερλ. σ τόννος)
66% .......................... 295,00

ΣΠΟΡΟΙ

Κόπρα
Φιλιππίνες (σε δολ. ο τόννος).

Λινόσπορος
Καναδό (σε δολ. ο τόννος)___

Σόγια
U.K. (σε στερλ. ο τόννος). . .  164,50

Κράμβη
U.K. (σε στερλ. ο τόννος)......... —

Φοινικόψιχα
Νιγηρίας (σε στερλ. ο τόννος).. .  —

Προηγ.
19,43
19,77
20,05

Πριν το
Κλεισ. Προηγ, 
164,25 162,75
158,00 156,75
156,75 155,25

Σογιέλαιο
Σικάγο 6/4 (σε σεντς η ουγγιά)

Πριν το
Κλεισ. Προηγ.

Μ ά ιο ς .....................  21,94 22,18
Ιο ύ λ ιο ς ...................  22,06 22,27
Αύγουστος............. — 22,15
Σεπτέμβριος........... 21,80 2T88
Οκτώ βριος............. 21,55 21,67
Δ εκέμ β ρ ιο ς ........... 21,45 21,55
Λονδίνο 6/4 (σε στερλ. ο τόννος)

Κλεισ. Προηγ.
Απρίλιος.................  288,00 288,00
Μ ά ιο ς .....................  286,00 286,00
Ιο ύ ν ιο ς ...................  287,00 287,00
Ιο ύ λ ιο ς ...................  288,00 288,00
Νέα Υόρκη 6/4 (σε σεντς η λίμπρα)
Crude.......................... 21,38

Αεροπορικά
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΠΤ. ΩΡΑ ΑΦ.

02.00............... Σ ΙΔ Ν Ε Ϋ ................... .. QF/016.. . . . . . .  04.55
02.00............... ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ........ . .  QF/016... . . . .  18.20
02.00............... ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ . . . . . .  QF/016... . . . .  09.10
03.35............... ΛΟΝΔΙΝΟ............... .. ΒΥ/747... . . . .  05.20
05.05............... ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗ . . .  LH/651. . . . . . .  07.00
>06.00............... ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ.. . . . .  ΜΑ/231 .. . . . .  07.00
07.00............... ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ............. . .  JU/439. . . . . . .  07.40
07.25............... ΚΩΝ/ΠΟΛΗ........... . .  ΟΑ/321 .. . . . .  08.35
08.00............... ΡΩΜΗ..................... , .ΑΖ/487. . . . . . .  09.00
08.05............... ΖΥΡΙΧΗ................... . .  SR/317... . . . . 1 1 . 5 5
08.05............... ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ........ . .  SN/844... . . . .  10.30
08.10............... ΡΩΜΗ..................... . .  TW/841 .. . . . .  09.10
08.10............... ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ........ . .  TW/841 .. . . . .  14.25
08.10............... . ΤΡΙΠΟΛΗ............... , .ΡΑ/061. . . . . . .  16.45
08.10............... . ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ... ,.Ρ Α /0 6 1 ... . . . .  10.15
08.25............... . ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ.. . . . .  KL/502. . . . . . . 11 . 00
08.45............... . ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ... . .  ΟΑ/169 .. . . . .  10.40
09.05............... .ΡΩΜΗ..................... .. ΟΑ/233 .. . . . .  10.00
09.10............... . ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ.. . . . .  ΟΑ/151 .. . , . . 1 1 . 30
09.15............... . ΠΑΡΙΣΙ................... . .  ΟΑ/201 .. . . . . 11 . 30
09.15............... . ΛΟΝΔΙΝΟ............... .. ΒΑ/631. . . . . . .  11.00
09.25............... . ΜΑΔΡΙΤΗ............... . .  ΟΑ/247 .. . . . .  12.05
09.30............... . ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ........ ,.ΟΑ/145 .. . . . .  11.55

09.40............... . ΤΟΡΟΝΤΟ ............. . .  ΟΑ/421 .. . . . .  14.25

09.40............... . ΜΟΝΤΡΕΑΛ........... .. ΟΑ/421 .. . . . .  12.25

11.00............... . ΖΥΡΙΧΗ................... ,.ΟΑ/131 .. . . . .  12.50

11.10............... . ΛΟΝΔΙΝΟ............... ,.ΟΑ/215 .. . . . .  13.00

11.55............... .ΓΕΝΕΥΗ................. . ,ΟΑ/135 .. . . . .  13.45

12.00............... . ΜΙΛΑΝΟ................. . .  ΟΑ/241 .. . . . .  13.15

12.05............... . ΒΙΕΝΝΗ................. . . .  ΟΑ/159 .. . . . .  13.25

12.15............... . ΛΟΝΔΙΝΟ............... . . .  ΟΑ/269 .. . . . .  13.55

12.20............. .ΡΩΜΗ..................... . . .  ΟΑ/235 .. . . . .  13.15

12.45............. . ΛΑΡΝΑΚΑ............... . . .  CY/313.. . ........ 14.25
12.45............. . ΜΟΝΤΡΕΑΛ........... . . .  AC/887... ........ 16.05
13.10............. . ΤΡΙΠΟΛΗ............... . . .  LN/153... ........ 14.20

Το παραδοσιακό Γραφείο Ταξιδίων «ΑΡΓΩ» 
Ξενοφώντος 10, Αθήναι, τηλ. 3224.400, 
3225.666, 3233.902, 3233.258, δίνει τα αεροπο
ρικά δρομολόγια από Αθήνα καθημερινά.

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΠΤ. ΩΡΑ ΑΦ.

13.55............... . ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ.. . . . .  LH/1083.. ........ 15.50
14.20............... . ΑΝ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ.. . . . .  RB/433... ........ 16.30
14.20............... . ΠΑΡΙΣΙ..................... . .  AF/1335.. ........ 16.35
14.40............... . ΜΙΛΑΝΟ................... . ,ΑΖ /483 ... ........ 16.05
15.30..............., . Β ΙΕΝΝΗ................... . .  OS/876 .. ........ 17.40
15.35.................ΓΕ Ν ΕΥ Η ................... . .  SR/315... ........ 17.25
15.50................. ΜΟΥΣΚΑΤ............... . .  GF/044... ........ 00.20
15.50............. ,.Ν ΤΟ Χ Α ..................... . .  GF/044... ........ 21.15
16.05............. . . ΜΟΝΑΧΟ ................., . .  LH/1559.. ........ 17.45
15.55............. ..Ρ Ω Μ Η ..................... . . .  ΑΖ/481. . . ........ 16.55
16.20............. . .  ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗ . . . .  ΟΑ/171 .. ........ 19.20

16.40..............., . ΖΥΡΙΧΗ..................... .. SR/303... ........ 18.30
16.20.................ΜΠΑΝΓΚΟΚ............. . .  TG/967... ........  06.35
16.05.................ΑΜ ΒΟΥΡΓΟ............. . .  LH/1559.. ........  19.55

16.45............... . ΛΑΡΝΑΚΑ................. .. CY/337... ........ 18.25
16.50............... . ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ.. . . . .  ΟΑ/181 .. ........ 19.55
17.00................ . ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ........... .. SK/778... ........ 19.30

17.05............. . . ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ........ . . .  ΙΒ/735 . . . .........19.05
17.05............. .. ΛΟΝΔΙΝΟ............... . . .  ΙΒ/735 . . . .........20.40
17.55............. . . ΜΟΝΑΧΟ ............... . . .  LH/1565.. ........ 19.30

17.55................ . ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ... . .  LH/1565.. ........ 21.20
17.15................. ΚΩΝ/ΠΟΛΗ.............. . .  ΤΚ/856... ........ 18.25
18.00............. . . ΒΟΜΒΑΗ.................. . .  BG/010 .. ........ 03.40

18.05............. ..ΛΟ ΝΔΙΝΟ............... . . .  ΒΑ/5075.. ........ 19.50
18.15............. . .  ΚΑΙΡΟ..................... . . .  ΟΑ/325 .. ........ 20.10
18.35............. . . ΛΑΡΝΑΚΑ............... . . .  ΟΑ/331 .. ........ 20.05

19.15............. ..Ρ Ω Μ Η ..................... . . .  ΑΖ/485... ........ 20.15
19.30............. .. ΚΑίΡΟ..................... . . .  MS/748 .. ........  21.30
20.30............. . . ΤΖΕΝΤΑ................. . . .  ΟΑ/341 .. ........ 00.45

Τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές 
άνευ προειδοποιήσεως. Επομένως, δεν 
φέρουμε ευθύνη για τυχόν αλλαγές.



ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ σ υ ν ε δ ρ ία σ η  τ η ς  6Πς α π ρ ιμ ο υ  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ~1

Εταιρίες (Σε δολλάρια)
ΜΕΣΟΝ ΠΡ/ΝΟ

ΣΥΝ/ΣΗΣ
ATLANTIC R 116/5 116/0
ABBOTT LAB 67/5 67/2
AEROFLLAB — 3/5
AETNA LIFE 49/7 50/4
ALASKA AIR 23/6 23/4
AM CYNAMID 50/4 51/1
AM EXP CO 26/5 26/5
AM STORES 65/2 66/4
ARMCO INC 9/6 a n
ARMSTRONG 32/4 33/1
ASA LTD 51/0 50/6
AVON PRODS 35/6 35/6
BELL ATLAN 94/3 94/1
BELLSOUTH 55/0 55/0
BEINGUET 2/1 2/0
BEVERLY 4/4 4/4
BANKAMERIKA 25/6 26/3
BOEING CO 72/7 72/7
BRIST MYER 54/3 54/4
CATERPI TR 60/2 61/1
CBS 176/6 178/0
CHASE MAN 27/3 27/7
CHMIC BNC 23/0 23/0
CHRYSLER 16/6 17/0
CITICORP 22/4 22/4
CLARK EQUI 44/2 45/4
COCA -  COLA 77/5 77/4
COLG-PALMN 57/1 58/4
COLLUM GAS 46/0 45/7
COMDISCO 26/1 26/3
CONTINENTA 29/5 29/5
CONTR DATA 19/6 19/7
COOPER IND 42/0 42/4
DATA GEN 8/7 8Π
DATAPOINT 2/5 2Π
DAYTON HUD 68/6 70/0
DEERE-CO 74/2 74/4
DELTA AIR 71/5 71/5
DIAMOND SH 24/3 24/7
DISNEY W 113/6 114/2
DOW CHEMIC 65/6 65/6
DOW JONES 29/0 29/1
DUPONT 37/4 37/5
DUNAMICS 23/0 22/7
ETHYL CP 24/4 24/2
EXXON 46/1 46/2
FEDERAL EX 55/5 55/6
FED NAT MO 33/4 34/5
FED PAPER 21/7 21/7
FORD MOTOR 46/6 47/0
FST CHICAG 28/6 29/0
FST MISSIP 14/7 15/1
GAP STORES 69/2 69/2
GEN DYNAMCS 37/4 37/2
GEN ELECT 64/2 64/3
GEN HOST 6/6 6/4
GEN INSTR 29/7 29/7
GEN MILLS 74/0 74/4
GEN MOTOR 45/7 45/7
GILLETTE 51/7 51/6
GOODRICH 41/7 41/6
GOODYEAR 36/3 36/2
GULF-STUT 11/5 11/5
HEINZ HJ 32/2 32/4
HERCULES 36/3 36/3
HILTON HTLS 53/1 53/4
HITACHI 105/6 104/2
HONDA MOTR 23/1 23/1
IBM 105/6 106/2
INCO LTD 26/2 26/1
ITT CORP 53/5 53/3
KELLOGG 61/7 61/7
LITTON IND 73/2 73/3
LOCKHEED 37/4 36/6
LORAL CORP 29/7 30/1
MCDONALDS 31/2 31/4
MC DONNELL 56/6 57/0
MCGRAN-HIL 52Π 53/0
MELVILLE 48/7 49/0
MERCK-CO 72/2 72/6
MERRILL LY 22/6 22/3
MINNES MIN 82/0 81/6
MOBIL OIL 60/7 61/0
MOTOROLA 65/0 65/6
NBI CORE, 0.10 0,09
NCR CORP 69/5 ...... .70/1
NORTHROP 16/0 15/5
NORTON T in 73/3
OWENS CORN 21/4 21/2
PAN AM 3/0 2/7
PARKER DRI a n 10/1
PARKER HAN 28/6 28Π
PEPSICO 64/2 63/6
PFIZER 57/1 56/4
PHILA ELEC 16/6 17/1
PHILIP MOR 41/1 41/1
PHILIPS PE 25/6 25Π
POLAROID 45/5 45/5
PROCTER GM 68/4 68/6
REYNOLD ME 52/6 54/1
SALOMON 21/5 21/1
SONY CP 53/0 52/3
SOUTHERN 25/5 25/7
SQUARE D 55/3 55/5
TERADYNE 9/3 9/3
TEXACO 59/1 59/6
TEXAS IND 21/5 21/3
TEXAS INST 35/7 36/1
TEXAS UTIL 32/6 33/2
TEXTRON 23/1 23/1
TRANSCO EN 42/4 42/5
TRIBUNE CO 42/5 42Π
U ELECTRIC 26/7 27/1
US HOME 1/2 1/2
US SHOE 20/3 19/6
USX CP. 35/6 36/3
US WEST 75/6 75/5
WALGREEN 42/6 42/4
WARNER LAM 107/3 108/1
WASTE MAN 34/6 34/6
WASH GAS L 29/3 29/2
WEST CO 17/6 17/4
WESTINGHSE 75/1 74/7
WEYRHAEUS 26/0 26/1
WHITMAN CP. 25/7 26/4
WHIRLPOOL 28/0 28/6
WILLIAMS C. 32/1 32/2
WINN DIXIE 62/5 62/4
WIS EL POW 28/6 28/5
WOLVER WW 11/6 12/6
WOOLWORTH 61/5 61/6
WORLDCORP 9/2 8/6
WRIGLEY 49/7 50/0
WYLE LABS 11/6 11/6
XEROX CORP 54/7 55/2
ZAPATA 2/4 2/4
ZENITH EL 10/0 10/1
ZERO 13/1 13/2
ZURN 41/2 41/2

ΛΟΝΔΙΝΟ

Εταιρίες (Σε πέννες)
ΚΛ/ΜΟ ΠΡ/ΝΟ

AB FOOD 385/0 388/0
ALLD LY 431,00 436,00
ASDA GP — 107/2
BARCLAY 570/0 578/0
BASS 940/0 938/0
BAT IND 740,0 785,0
BOC GP 518/0 529/0
BOOTS 252,0 259,0
BR TELE 266/0 266/0
BP 318,0 318,2
BR AERO 517/0 528/0
BTR PLC 412/0 422/0
CAB WIR 503/0 513/0
COMM UN 458/0 462/0
DRIEFON 12,12 12,12
GEC 193,0 196,0
GEN ACC 1063,0 1077,0
GLAXO H 783,0 798,0
GLOBE I 165/0 168/0
GRND ME 585/0 586/0
GRD R I 230,0 232,0
GUINNES 667,0 674,0
GUS 970/0 977/0
HANSON 232/0 235/8
HAWKER 605/0 610/0
ICI 1088/0 1095/0
KLOOF — 9/3
LAND SE 499/0 495/0
LEGAL G 378,0 381,0
LLOYDS 287,0 289,0
M AND S 198/0 200/0
MIDLAND 338/0 343/0
NAT WST 345/0 351/0
PRUD CP 205,0 205,0
RACAL 188,0 195,0
RTRS-LD 1126,1 1155,0
RYL INS 461,0 470,0
RTZ REG 543,0 539,0
SAINSBY 249,0 250,0
SEARS 93/0 95/0
SHELL 446/0 452/0
STHVAAL — 41,0

STD CHR 533/0 543/0
STC PLC 265,0 256,0
SUN ALL 305/0 312/0
THRN EM 660/0 665/0
TRAF HS 317/0 318/0
THSE FT 260,0 263,0
ULTRAMA 367/0 370/0
UNILEVR 660/0 662/0
VAAL RE 92,0 92,0

φραγκφουρΓηΙ
Εταιρίες (Σε μάρκα)

ΚΛ/ΜΟ ΠΡ/ΝΟ
FAZ INDEX 827,40 828,56
AEG 331,2 330,0
ALLIANZ VR 2540,0 2573,0
BADENWERK 269,0 270,0
BASF 308,5 309,0
BAYER 310,8 312,8
BAYER HYP 414,0 418,5
BAYER VER 377,5 379,0
BBC 694,0 685,0
BHF 505,0 505,0
BMW 610,0 610,0
COMMERZBK 292,0 298,0
CONTI GUMM 308,0 308,0
DAIMER BEN 955,0 939,5
DEGUSSA 587,0 585,0
DLW 890,0 862,0
DRESDNER B 433,0 434,0
DT BABCOCK 253,5 246,5
DEUTSC BNK 809,0 808,5
FELDMUEHLE 540,5 540,0
GOLDSCHMID 570,0 569,5
HARPENER 488,0 494,0
HENKEL 650,0 649,0
HOECHST AG 299,5 304,5
HOESCH 342,0 349,0
HORTEN 327,5 329,5
DOUGLAS HD 845,0 838,0
KALI SALZ 257,0 255,0
KARSTADT 698,0 704,0
KAUFHOF 697,0 705,0
KLOECK H 286,0 283,0
KLOECK W 284,5 280,0
LINDE 1007,0 1023,0
LUFTHANSA 221,5 218,0
MAN 520,0 531,0
MANNESMAN 403,0 408,0
MERCEDES 799,0 794,0
METALLGES 682,0 684,8
NIXDORF PF 355,5 363,5
NORSK HYD 51,30 51,50
PHILIP KOM 574,0 558,0
PORSCHE 1145,0 1090,0
PREUSSAG 463,0 469,8
PWA 367,0 365,9
RHEINMETAL 460,0 423,0
RWE 489,5 494,5
RWE P 400,0 403,0
SALAMANDER 587,0 585,0
SCHERING 892,5 899,5
SIEMENS 787,0 796,0
SEL 415,0 414,2
THYSSEN 314,5 320,5
VARTA 427,5 430,0
VEBA 468,8 470,8
VEW 241,0 239,0
VIAG 442,5 439,5
VOLKSWAGEN 611,0 618,0

ΖΥΡΙΧΗ I

ETaiplei; (Σε ελβετικά φράγκα)
ΚΛ/ΜΟ ΠΡ/ΝΟ

ROCHE I 7050 7000
ROCHE GS 3670 3640
BAER HDGS 11100 10875
BALOISE PS 1795 1750
BK LEU I 3200 3200
BK LEU N 2570 2600
BK LEU PS 365 365
BBC I A 5575 5475
CKW 1250 1250
CIB GEIG I 2910 2890
CIB GEIG N 2550 2570
CIB GEIG P 2540 2540
CRED SUI I 2290 2250
CRED S U I'N ...... 470 466
EG LAUFEN '  "  1650 1650
ELEKTRÖWAT 3090 3020
EMS CHEM I 4900 4870
GLOBUS I 5250 5225
GLOBUS N 5300 5200
GLOBUS PS 810 770
JACOBS S I 6900 6775
JACOBS S N 1320 1300
JACOBS S P 605 592
JELM I 2020 2020
JELM PS 375 380
LANDIS N 1450 1440
LANDIS PS 125,00 122,50
MERCK I 785 785
NESTLE I 8650 8550
NESTLE N 8550 8450
NESTLE PS 1760 1755
OE BUEHR I 945 905
OE BUEHR N 310 297
OE BUEHR P 300,00 295,00
RUECKVER I 3200 3150
RUECKVER N 2240 2210
RUECKVER P 520 509
RY TR BK 1075 1070
SANDOZ I 11000 10950
SANDOZ N 1000 9975
SANDOZ PS 2080 2060
S BNKGSLI 3500 3470
S BNKGSL N 850 840
S BNKGSL P 140,00 139,00
S BNKVRN I 306 305
S BNKVRN N 283,00 281,00
S BNKVRN P 281,00 280,00
SVB 1530 1520
SULZER N 5570 5550
SULZER PS 665 645
SWISSAIR 1005 1020
SWISSAIR N 880 890
W THUR I 3430 3390
W THUR N 2980 2950
W THUR PS 623 613
ZURICH I 4280 4260
ZURICH N 3550 3400
ZURICH PS 1855 1865

ΠΑΡΙΣΙ
Εταιρίες (Σε γαλλικά φράγκα)

ΚΛ/ΜΟ ΠΡ/ΝΟ
PAR INSEEF 100,10 98,00
ACCOR 936,0 930,0
AIR LIQUID 741,0 716,0
ALSPI 567,0 566,0
AUX ENTRE 1015 1015
BNP Cl 418,0 421,0
BEGHIN-SAY 849,0 832,0
BIC 636,0 646,0
BONG RAIN 3001 2875
BOUYGUES 676,0 668,0
BSN 821,0 814,0
CARREFOUR 3350 3338
CASINO 158,4 151,5
CETELEM 604,0 589,0
CHARGEURS 1181 1183
BANCAIRE 656,0 635,0
CIM FCAIS 1569 1565
CGE 614,0 607,0
CLUB MED 672,0 652,0
CFF 1342 1340
SEXTANT AV 587,0 601,0
THOMPS CSF 142,9 137,0
ELF-AQUIT 681,0 660,0
ESSILOR 2630 2560
ESSO 665,0 669,0
EUROTUNNEL 53 26 55,25
TOTAL 697,0 700,0
GEC 369,0 365,0
HACHETTE 405,0 410,5
IMETAL 330,0 330,0
LAFARGE 412,5 402,5
LAFAYETTE 1820 1770
LA HENIN 625,0 615,0
L' OREAL 5500 5400
MAR WENDEL 446,0 439,0
MATRA 400,0 396,0
MICHELIN 134,0 132,6
MOULINEX 138,9 135,1
MUMM 830,0 830,0
NOBEL-BOZL 168,0 168,0
NORD-EST 195,0 191,0
NOUV GALER 670,0 650,0
PARIBAS 666,0 666,0
PROUVOST 195,0 190,0
METALEUROP 216,0 220,0
PERNOD RIC 1270,0 1231,0
PERRIER 1576,0 1562,0
PETROLE BP 174,8 168,0
PEUGEOT 861,0 848,0
POCLAIN 31,15 31,80
POLIET 578,0 580,0
PRINTEMPS 620,0 614,0

PROMODES 4140 4076
RADIOTECH 663,0 665,0
RAFFINAGE 224,0 224,0
REDOUTE 3370 3400
RHONE Cl 473,0 458,1
ROUSSEL-UC 2185 2150
SANOFI 1132 1110
SOEAO 2550,0 2560,0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ί
Εταιρίες (Σε βελγικά φράγκα) 

ΚΛ/ΜΟ ΠΡ/ΝΟ
GEN INDEX — 106,63
ARBED 5170 5140
ACEC — 536
ASTURIENNE 1480 1468
BBL 3000 3000
CBR CEMENT 8340 8160
CLABECQ 4000 3950
COCKERIU 205 205
DELHAIZE 5500 5500
EBES 4270 4260
GB INNO BM 1314 1290
GBL 3970 3975
GEVAERT 8390 8470
INTERCOM 3510 3505
KDL 203 214
KREDIET BK 3755 3795
METAL HOBO — 20500
PETROFINA 11200 11200
SIDRO 1740 1740
GDB PART 1910 1935
SOFINA 12850 13000
SOLVAY A 13600 13650
TRACTEBEL 8700 8750
UCB CAP 19400 19350
UNERG 2540 2560
WAGONS LIT 8990 9000

ΜΙΛΑΝΟ I
Εταιρίες (Σε λιρέτες) 

ΚΛ/ΜΟ ΠΡ/ΝΟ
GEN INDEX 686,45 686,45
ASS GEN 39600 39500
BANCA COMM 4899 4890
BASTOGI 353,50 353,00
CART BURGO 12952 12900
CREDITO IT 2710 2699
CUCIRINI 1895 2820
FIAT 10300 10240
GR LEPET P 20910 20600
IFI PR 27290 26951
ITALCEMENT 128600 128000
ITALGAS 2860 2845
MAGN MAREL 1980 1983
MARZOTO 7710 7810
MEDIOBANCA 19426 19225
MIRA LANZA — 68300
MONTEDISON 1931 1909
OLIVETTI O 6900 6900
OLIVETTI P 4635 4648
PIRELLI CO 9625 9600
PIRELLI SP 2880 2840
RAS 23830 23380
RISANAMENT 44500 44500
SAFFA MIL 10710 10570
SIFA A 3850 3800
SIP ITAL 1651 1628
SME 3660 3650
SNIA VIS 2659 2647
STANDA SPA 33470 33250
STET STA F 5670 5480
TECHNOMASO 3736 3735

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ"!
Εταιρίες (Σε φιορίνια)

ΚΛ/ΜΟ ΠΡ/ΝΟ
ANP-CBS 117,9 117,0
ABN 38,7 38,9
AEGON 116,0 112,3
AHOLD NV 133,5 134,0
AKZO NV 129,7 128,9
ALRENTA 153,8 153,8
AMEV CERT 
AMRO BAtfK U 57.0

·“- 77,7
AMROFUND 89,00 88,80
BOLS 169,0 166,0
BUEHRMANN 65,3 63,4
CENT PARCS 51,00 49,00
DAF 35,60 35,30
DORD PET M 130,80 131,30
DSM 119,70 119,30
ELSEVIER 80,7 80,4
FOKKER 45,4 43,9
GIST-BROC 31,9 31,8
HEINEKEN 117,9 114,5
HOOGOVENS 80,50 81,00
HUNT DOUG 94,5 94,5
INT MUELL 95,2 95,5
KLM 35,6 36,3
KON ND PAP 43,5 43,2
NAT NED 72,9 73,0
NEDLLOYD 105,10 103,10
NMB 51,10 51,30
OCE-V GRIN 310,0 300,5
OMMEREN 40,3 39,6
PAKHOED 175,0 174,5
PHILIPS 41,3 41,8
ROBECO NV 98,7 98,2
ROLINCO 95,1 94,3
RORENTO 58,1 57,9
RYL DUTCH 144,2 145,1
STORK 53,5 51,5
ULEVER CTF 149,0 149,4
VNU 102,0 101,9
WERELDHV 200,00 200,00
WESSANEN 69,0 68,9

ΤΟΚΙΟ
Εταιρίες (Σε γιεν)

ΚΛ/ΜΟ ΠΡ/ΝΟ
ΤΚΟ NEW IX 2149,26 2058,82
AJJINOMOTO 2030 1890
ASAHI OPT 759 679
BANK ΤΟΚΥΟ 1310 1300
CANON 1790 1810
CASIO COMP 1580 1540
CITIZEN W 880 828
DAI NIP PT 2020 1940
DAIWA H 2130 2020
DAIWA SEC 1430 1410
EBRA MFG — —

EISAI 1870 •810
FUJI BANK 2460 2450
FUJI PHOTO 4010 3990
FUJITA CP 1510 1400
FUJISAWA 2050 2000
FUITSU 1520 1500
HITACHI 1670 1650
HONDA MOT 1830 1830
ISETAN 3550 3140
ITO YOKADO 3830 3700
JAPAN AIR 13700 13200
JAPAN MET 990 890
JAP SYN RU 791 681
KAJIMA 1650 1560
KANSAI EL 3250 3050
KAO SOAP 1390 1350
KAWASAKI H 765 700
KAWASAKI S 562 523
KYOCERA 7800 7850
MATSUTA El 2300 2290
MITSUB CP 1370 1300
MITSUB EL 1030 1000
MITSUB EST 1710 1640
MITSUB HVY 925 850
MITSUI CO 896 825
NIKKO SEC 1240 1160
NIP ELEC 2250 2240
NIP KKOKAN 541 500
NIP OIL 1100 1040
NIP STEEL 585 540
NIP YUSEN 880 780
NIS MOTOR 1140 1080
NOMURA SEC 2280 2100
OLYMPUS 1680 1690
ΡΕΝΤΑ OCN 1070 970
PIONEER 6170 6270
RENOWN 940 890
RICOH 1160 1110
SANKYO 2600 2430
SANYO ELEC 824 785
SEIYU ST 1800 1710
SEKISUI PB 1780 1670
SHARP 1780 1800
SHISEIDO 1950 1930
SONY 8400 8190
SUMITOMO 1200 1110
TOKYO GAS 720 675
TOSHIBA EL 1120 1090
TOTO 2190 2120
TOYOTA MOT 2390 2400
YAMAHA 1000 960

Χαμόγελα στο Τόκιο...
Μέσα σε «αμόκ» συναλλαγών, το 

Χρηματιστήριο του Τόκιο «έκλει
σε» την εβδομάδα με τον δείκτη του 
«Νίκκεϊ 225» στην τρίτη μεγαλύτε
ρη ημερήσια άνοδο της μεταπολεμι
κής ιστορίας του. Ο δείκτης ανέ
κτησε χθες το 3,65% της αξίας του, 
φθάνοντας με κέρδος 1.029 μονά
δων, τις 29.280 μ. (στις 21 Οκτω
βρίου 1987, αμέσως μετά το «κραχ» 
είχε ανακτήσει 2.037 μονάδες, σε 
μια συνεδρίαση και στις 6 Ιανουά
ριου του επόμενου έτους 1.215 μο
νάδες). Στους επενδυτές του «Κα- 
μπούτο Τσο» δημιουργεί σιγουριά 
το έδαφος που ανακτά το γιέν ένα
ντι του «πράσινου νομίσματος».

Τα χαμόγελα στο Τόκιο δεν άρκε- 
σαν να εμπνεΰσουν το επενδυτικό 
κοινό του βρεταννικού Χρηματι
στηρίου.

Η αντι-δημοτικότητα της κ. Θά- 
τσερ αναστατώνει, προς το παρόν, 
το «Σίτυ», όσο και η «εξασθένηση» 
της στερλίνας στις διεθνείς αγορές
συναλλάγματος. Στο τέλος της χθε
σινής συνεδρίασης ο F.T. 100 απώ- 
λεσε 18,5 μ. για να «κλείσει» το 
τρέχον επταήμερο στις 2.221,1 μο
νάδες.

Δ Ε ΙΚ ΤΕ Σ

Dow Jones t

Fin. Times *

Nikkei 4

CAC 4

FAZ 4

Πολλοί απείχαν των συναλλα
γών, εν όψει της συνάντησης εκ
προσώπων των «7» το ερχόμενο 
Σαββατοκύριακο στη γαλλική πρω
τεύουσα.

Περιορισμένη η άνοδος του 
DOW JONES της βιομηχανίας, για 
τον οποίο οι 2.700 μ. είναι εκ νέου 
«κεκτημένο». Το Χρηματιστήριο 
της Ν. Υόρκης ξεπέρασε γρήγορα 
το «σοκ» από τη σταθερή ανεργία 
και πολύ σύντομα η αναλογία κερ
δισμένων - χαμένων, στην ευρύτε
ρη αγορά μετοχών, διαμορφώθηκε 
στο 7:5. Αντηλλάγησαν άνω των 70 
εκατ. μετοχών.

F u t u r e s

ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΑΓΓΛΙΑΣ

IMM Μέσον συν/σης Προηγ/νο Υψηλό Χαμηλό
Ιουνίου 16180 16210 16240 16156
Σεπτεμβρίου 15932 15962 15980 15910
Δεκεμβρίου — — — —

Μαρτίου — — — —

ΜΑΡΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΙΜΜ Μέσον συν/σης Προηγ/νο Υψηλό Χαμηλό
Ιουνίου 5904 5888 5913 5890
Σεπτεμβρίου 5900 5888 5905 5891
Δεκεμβρίου — 5886 — —

Μαρτίου — 5885 — —

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΙΜΜ Μέσον συν/σης Προηγ/νο Υψηλό Χαμηλό
Ιουνίου 6672 6649 6680 6659
Σεπτεμβρίου 6670 6646 6676 6655
Δεκεμβρίου — 6645 6670 —

Μαρτίου — 6656 - —

ΕΥΡΩΔΟΛΛΑΡΙΑ

Τρίμηνα Μέσον συν/σης Προηγ/νο Υψηλό Χαμηλό
Ιουνίου 91,52 91,44 91,55 91,42
Σεπτεμβρίου 91,42 91,34 91,46 91,32
Δεκεμβρίου 91,23 91,14 91,26 91,13
Μαρτίου 91,12 91,04 91,15 91,03

TREASURY BILLS

Τρίμηνα* Μέσον συν/σης Προηγ/νο Υψηλό Χαμηλό
Ιουνίου 92,48 92,41 92,53 92,39
Σεπτεμβρίου 92,50 92,38 92,52 92,36
Δεκεμβρίου 92,40 92,26 92,40 92,37
Μαρτίου - 92,16 - -

'  σε δολλάρια.

TREASURY BONDS

Τρίμηνα* Μέσον συν/σης Προηγ/νο Υψηλό Χαμηλό
Ιουνίου 93,09 93,05 93,28 93,00
Σεπτεμβρίου 93,02 92,30 93,21 92,27
Δεκεμβρίου 92,29 92,25 93,13 92,29
Μαρτίου — 92,20 — —

'  8%, σε δολλάρια.

Ελληνικές Τράπεζες
Στους πίνακες που ακολουθούν δημοσιεύονται τα επιτόκια καταθέσεων 
σε συνάλλαγμα των μονίμων κατοίκων Ελλάδος για ποσά μέχρι του ισοτί
μου των 200.000 δολλαρίων ΗΠΑ. Τα επιτόκια δολλαρίων ΗΠΑ, στερλίνας 
και δολλαρίου Καναδά δημοσιεύονται σε ξεχωριστό πίνακα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Ισχύει από 2-4-90

Ξένα νομίσματα Ταμιευτ. 1 & 2 Μ.* 3 Μ.*
6 Μ.*

& Προειδ. 
6 Μ.*

12 Μ.*

Μάρκο Δ. Γερμανίας . . . 05,50 06,50 06,70 06,80 07,00
Φράγκο Γα λλ ία ς ............. 07,70 08,70 08,85 09,00 09,30
Φράγκο Ε λβ ετ ία ς ........... 06,60 07,60 07,60 07,55 07,55
Φράγκο Β ελγ ίο υ ............. 07,75 08,75 08,70 08,80 08,85
Φιορίνι Ολλανδίας........... 05,75 06,75 07,05 07,25 07,50
Λιρέττα Ιταλίας............... 09,25 10,25 10,60 11,10 11,35
Κορώνα Δανίας............... 08,75 09,75 09,80 09,75 09,75
Λίρα Δημ. Ιρλανδίας___ 08,35 09,35 10,75 10,85 10,85
Σελλίνι Α υ σ τρ ία ς ........... 06,30 07,30 07,35 07,45 07,30
Κορώνα Σουηδίας........... 11,45 12,45 12,70 13,00 13,30
Κορώνα Νορβηγίας......... 09,55 10,55 10,40 10,30 10,20
Δολλάριο Αυστραλίας .. 12,50 13,50 13,30 13,10 13,25
Γιεν Ιαπωνίας................... 04,95 05,95 05,95 06,10 06,25
Λίρα Κύπρου................... 02,75 03,75 03,75 04,25 04,75
Μάρκο Φ ινλανδίας......... 10,35 11,35 12,00 12,35 12,50
Ευρ. Νομ. Μον. (ECU) .. 07,45 08,45 09,00 09,35 09,55
Πεσέτα Ισπανίας............. 09,80 10,80 12,00 12,70 13,30
Εσκούδος Πορτ............... 12,80 13,80 15,25 16,25 16,50

* Μ=Μήνας.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ -  ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ
Ισχύει από 2-4-90

Κλιμάκια ποσών
Δολλάριο

ΗΠΑ
Δολλάριο
Καναδά

Στερλίνα
Αγγλίας

Ταμιευτηρίου 4,55 9,15 11,15
Προθεσμίας από 
1-20.000 $ΗΠΑ 
ή αντίστοιχο 
ποσόν

1 και 2 μηνών 6,15 10,75 12,75
3 μηνών 6,25 10,85 13,05
6 μηνών 6,40 10,90 13,25
12 μηνών 6,65 10,85 13,35

Προθεσμίας από 
20.001-100.000 
$ ΗΠΑ ή
αντίστοιχο ποσόν

1 και 2 μηνών 6,35 10,95 12,95
3 μηνών 6,45 11,05 13,25
6 μηνών 6,60 11,10 13,45
12 μηνών 6,85 11,05 13,55

Προθεσμίας από 
100.001-200.000 
$ ΗΠΑ ή
αντίστοιχο ποσόν

1 και 2 μηνών 6,55 11,15 13,15
3 μηνών 6,65 11,25 13,45
6 μηνών 6,80 11,30 13,65
12 μηνών 7,05 11,25 13,75

(1) Για κάθε κατάθεση που υπερβαίνει το  ισότιμο των Ι/δΟ 200.001- η αρμόδια 
Υπηρεσία Διοίκησης των Τραπεζών θα ζη τε ί τα  επιτόκια από την Τράπεζα της 
Ελλάδος (τηλ. 3202.888 -  3238.074).

Σχάση αναμονής ήταν χθες, 
η κυριαρχούσα τάση στις αμε
ρικανικές συναλλαγές του 
«πράσινου νομίσματος».

Πάντως, αν και τα νεότερα 
στοιχεία για την ανεργία δεν 
συνέδραμαν το δολλάριο, το α
μερικανικό νόμισμα, διατηρή
θηκε έναντι του μάρκου Δ.Γ. 
στα 1,6950-1,6980 μάρκα.

Στην Ευρώπη, η τιμή του 
δολλαρίου έπεσε χθες σε σχέση 
με όλα τα «σκληρά» ευρωπαϊκά

νομίσματα, εκτός της βρεταννι- 
κής λίρας. Η δημοσιοποίηση 
στοιχείων, που φέρουν την α
νεργία να αυξήθηκε στις ΗΠΑ 
τον Μάρτιο, είχε ως αποτέλε
σμα να μειωθεί η ζήτηση δολ
λαρίων, ενώ συγκροτημένοι 
παρουσιάζονται και οι επενδυ
τές πριν την συνάντηση των 
υπουργών Οικονομικών των 
χωρών μελών των «ΕΠΤΑ», 
αυτό το Σαββατοκύριακο στο 
Παρίσι.

_____________ Σ

Δολλάριο t

Στερλίνα *

Μάρκο ♦

ECU
u ± J

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Ν. Υόρκη* Λονδίνο** Φραγκφ/ρτη Ζυρίχη Αμστερνταμ Παρίσι

Δολλάριο ΗΠΑ............................ ' __ 1,6375 1,6960 1,4965 1,9060 5,7000
Λίρα Α γγλ ίας.............................. 0,6101 — 2,77770 2,4513 3,1260 9,3340
Μάρκο Γερμανίας..................... 1,6950 2,7775 — 0,8819 1,1251 3,3648
Φράγκο Ε λβ ετ ία ς ..................... 1,4980 2,4515 113,20/100 — 127,32/100 3,8076
Φιορίνι Ολλανδίας..................... 1,9070 3,1260 88,80/100 78,42/100 — 2,9905
Φράγκο Γα λλ ία ς ....................... 5,6950 9,3305 29,72/100 26,24/100 33,43/100 —
Γιεν Ιαπωνίας.............................. 157,40 257,77 1,075/100 0,949/100 1,211/100 3,623/100
Φράγκο Β ελ γ ίο υ ....................... 35,05 57,31 4,835/100 4,268/100 5,437/100 16,262/100
Λιρέτα Ιταλίας............................ 1245,50 2035,00 1,360/1000 1,200/1000 1,530/1000 4,578/1000
ECU............................................... 0,8278 1,3585 2,0463 1,8055 2,3024 6,8856

Πηγή: (Γ ια τις ισοτιμίες σε Αμστερνταμ και Παρίσι): Barclay's Bank GTS Athens. 
Τιιο 1 δολλάριο.
" Γ ια 1 στερλίνα.

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Νομίσματα Σήμερα 1 μήνα 2 μήνες 3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες
Δολλάριο ΗΠΑ..................... 1.6953/60 7/5 10/7 10/7 15/+0 -5Μ-5
Στερλίνα Αγγλίας............... 2.7777/06 161/154 324/313 461/450 880/863 1597/1564
Φράγκο Ελβετίας................. 0.8824/35 7/11 13/19 16/23 18/26 6/24
Φιορίνι Ολλανδίας............... 1.1238/49 2/6 5/9 5/9 2/11 2/16
Φράγκο Γαλλίας................... 3.3579/23 50/58 97/108 137/150 234/256 417/468
Λιρέττα Ιταλίας................... 733/35 1/3 3/5 6/8 11/14 25/29

ΣΗΜ.ιΣτις προθεσμιακές τιμές τα αναφερόμενα στοιχεία αφορούν τα αντίστοιχα τελευτα ία ψηφία του αριθμού που προσδιορίζει τη 
σημερινή ισοτιμία και προσδιορίζουν την αρνητική ή θετική διαφορά αγοράς των νομισμάτων αυτών.
ΠΗΓΗ: Barclay’s Bank GTS Athens.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Μάρκο Γερμ. Φράγκο Ελβ. Φράγκο Γαλ. Φιορίνι Ολ.
1 μηνάς ................................................ 8 Λ 91/< 9Ve 10 97e 8 7 „ 81/4
2 μηνών................................................ 8’ /β 8 9 V , 9V , 10 97a 81/2 87 β
3 μηνών................................................ 81/« 8Ve 91/< 91/e ΙΟ1/ , 6 9,5/ ι 6 8 7 ,6  8 7 ,6
6 μηνών................................................ 87 ,6 8 7 ,6 9 7 ,6 91/,6 101/8 10 8 7 , 87e
12 μηνών.............................................. 8,5/ΐ6 817 ,e ä3/ , 6 91/,6 ΙΟ5/ ,  6 107,6 9 8 7 β

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Νόμισμα Κλείσιμο 1Μ* 3Μ* 6Μ*
Λίρα Αγγλίας..........................
Μάρκο Γ ερ μα ν ία ς ...............
Φράγκο Ε λβετίας.................
Φιορίνι Ολλανδίας...............
Φράγκο Βελγίου...................
Φράγκο Γαλλίας...................
Λιρέτα ....................................
Γ ι ε ν .........................................

1,6390/6400
1,6970/77
1,5000/10

1,9090/9100
35,05/10

5,7000/50
1247/1248
157,32/42

88/86
07/05
08/12

-01/+01
02/08
69/74

300/450
17/15

261/258
10/07
22/29
01/04
09/19

210/220
1000/1200

46/43

508/503
-05/PAR

31/38
05/12
13/33

397/417
2000/2300

90/86
‘Μ =  Μήνας ( - ε ς )
ΣΗΜ.: Οι αριθμοί σ τις  τιμές προθεσμίας (14 κ.λπ.) αναφέρονται σ την εκατοστιαία  
υποδιαίρεση του νομίσματος.

ΛΟΝΔΙΝΟ: FORWARDS ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ

Δολλάριο ΗΠΑ___
Δολλάριο Καναδά. 
Μάρκο Γερμανίας. 
Φράγκο Ελβετίας . 
Φράγκο Γαλλίας ..
Γ ιε ν ..........................
Λ ιρέτα .....................
Φράγκο Β ελγίου ..

1 μήνα 3 μηνών 6 μηνών
88/86 261/258 508/503
31/22 79/65 154/132

161/153 459/448 878/861
119/109 356/339 712/692
390/370 1155/1115 2272/2221
167/159 485/475 947/932
610/330 1640/1270 3150/2600

28/17 77/59 158/123
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ανωτέρω αριθμοί αναφέρονται σ την εκατοστιαία υποδιαίρεση του νομίσματος και 
προσδιορίζουν την αρνητική ή Θετική διαφορά αγοράς των νομισμάτων αυτών.

ΛΟΝΔΙΝΟ: LIBORS ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ

LLOYD’S MIDLAND Β.ΟΑ BARCLAYS SOC.GEN. NATWEST

1 ΕΒΔ

1 Μ
2 Μ
3 Μ 
6 Μ 
9 Μ 

12 Μ

147β

15

151/β

157.6 

1578

157.6 
151/2

147e

15

151/β

157,6

157β

151/2

151/2

1417 .6  
15

151/ β

157.6 
157»

157.6 
151/2

1417 .6  
15

157.6

157.6 
1578 

151/ 2

157.6

1 4 '7 ,6
15

151/8

157.6 

1578 

151/2

157.6

1417 .6  
15

151/β

157.6 

157β

157.6 
151/2

Μ  =  Μήνας. ΕΒΔ =  Εβδομάδα

ΛΟΝΔΙΝΟ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΥΡΩΔΟΛΛΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ BARCLAYS BANK
OF ΤΟΚΥΟ

BANKERS
TRUST

NATWEST

1 εβδομάδα ....... 87> 87,6 87e 87e
1 μήνας............ 87,6 87,6 87,6 87,6
2 μήνες ............ 81/2 81/2 81/2 81/2
3 μήνες............ 8 V2 81/2 81/2 SYS
6 μήνες............ 811/,6 811/,6 817,6 817,6
9 μήνες ............ 817,6 817,6 817,6 817,6

12 μήνες ............ 817,6 δ15/,6 817,6 817,6

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΖΥΡΙΧΗ

2 ΗΜ* 1Μ* 3Μ SM 12M
Φράγκο Ελβετίας .................................... 81/2 9 9 9 9

Δολλάριο ΗΠΑ............................................ 8 87β δ1/» 85/e 87e

Στερλίνα.................................................. 141/2 15 IS1/ , 157e 151/2

Μάρκο Γερμανίας.................................... 772 77e 87e 81/2 87»

Φράγκο Γαλλίας..................................... 974 97e 107e 107e 107e

Φιορίνι Ολλανδίας.................................. 8 874 87e 85/e 87e

Γιεν......................................................... 61/2 71/e 77e 71/ 2 75/e

ECU........................................................... 974 97e 107e 107e 107e

ΗΜ = ΗΜΕΡΕΣ Μ = ΜΗΝΑΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (FIXING) CTO ΠΑΡΙΣΙ

ΧΘΕΣ ΠΡΟΧΘΕΣ

Δολλάριο ΗΠΑ............................................... 5,69500/70700 5,71400
Λίρα Α γγλ ίας................................................. 9,3300/3480 9,4015
Δολλάριο Καναδά......................................... 4,8833/8917 4,8780
Μάρκο Γ ερμανίας .. .................................. 335,880/336,440 336,220
Φράγκο Ε λβ ετ ία ς ......................................... 379,820/380,580 380,100
Φιορίνι Ολλανδίας......................................... 298,290/850 298,600
Φράγκο Β ελγ ίο υ ........................................... 16,2390/2670 16,2460
Κορώνα Δανίας............................................. 87,850/88.010 87,920
Κορώνα Νορβηγίας...................................... 86,720/880 86,860
Κορώνα Σουηδίας......................................... 92,775/945 92,940
Λιρέττα Ιταλίας............................................. 4,5688/5772 4,5695
Σελίνι Αυστρίας............................................. 47,738/818 47,790
Εσκούδο Πορτογαλίας................................ 3,8034/8126 3,8080
Πεσέτα Ισπανίας........................................... 5,2844/2936 5,2805
Γιεν Ιαπωνίας............................................. . 3,6217/6293 3,6266
Λίρα Ιρλανδ ία ς............................................. 9,0020/0180 9,0155
ECU.................................................................. 6,8685/8805 6,8820

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΔΟΛΛΑΡΙΩΝ
ÆSM

1 εβδομάδος .. 87e 81/4

1 μηνάς.......... δ 7 ιβ 8 7 ,6

2 μηνών........... 81/2 87e

3 μηνών........... 81/2 87e

4 μηνών.......... 8 7 ,6 8 7 ,6

5 μηνών........... 85/e 872

6 μηνών........... 811/,6 8 7 ,6

9 μηνών........... 817 ,6 817 ,e

1 έτους ........... 815/,6 817 ,6

ΛΟΝΔΙΝΟ:
ΕΠΙΤΟΚΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΕ ΓΙΕΝ

1 ΕΒΔ1.......... 77,6 617,6
1 Μ1.............. V U 71/e
2 Μ................ H e 77,6
3 Μ................ V 3/ * 7732
6 Μ................ H e 77,6

12 Μ................ 717,6 H e
* Μ  =  μήνας, ΕΒΔ =  εβδομάδα

ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ:
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

3 Μην. 
6 Μην.

ΚΛ/ΜΟ ΠΡ/ΝΟ
8.25
8.65

8.25
8.65

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ECU
Περίοδος Καταθ. Χορηγ.

1 μήνας .. ΙΟ1/ , 6 ΙΟ3/ , 6
2 μήνες .. ΙΟ3/ , 6 107,6
3 μήνες .. 107,6 107,6
6 μήνες .. 107,6 ΙΟ11/, 6

12 μήνες .. ιο7 4 107e
Πηγή: Barclay's Bam GTS Athens

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ECU
Δολλάριο ΗΠΑ... 
Φράγκο Ελβετίας 
Κορώνα Σουηδίας 
Κορώνα Νορβηγ.. 
Δολλάριο Καναδά 
Σελλίνι Αυστρίας. 
Μάρκο Φινλανδίας
Γιέν Ιαπωνίας__
Δολλάριο Αυστρ.. 
Δολλάριο Ν. Ζηλ. 
Φράγκο Βελγίου . 
Μάρκο Γερμανίας 
Φιορίνι Ολλανδίας 
Λίρα Αγγλίας ... 
Κορώνα Δανίας. 
Φράγκο Γαλλίας 
Λιρέτα Ιταλίας.. 
Λίρα Ιρλανδίας..
Δραχμή............
Πεσέτα Ισπανίας 
Εσκούδος Πορτ.

1,20598
1,80716
7,40110
7,92028
1,40581
14,3922
4,82995
189,737
1,57316
2,08539
42,3149
2,04595
2,30330

0,736027
7,82199
6,87650
1503,86

0,763521
197,335
130,041
180,762

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ SDB I
Δολλάριο ΗΠΑ... 
Μάρκο Γερμανίας
Γιεν Ιαπωνίας___
Φράγκο Γαλλίας . 
Στερλίνα Αγγλίας 
Δραχμή...............

1,29996
2,20822
205,153
7,42397

0,789824
212,6734

ΠΑΡΙΣΙ: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

2 - 7 ΗΜ 1 Μ 2 Μ 3 Μ 6 Μ 12 Μ

Στερλίνα ......................... 143/4 1413/,6 147e 1415/,6 157,6 151/β 151/β 155/32 157,6 153/e 1517 32 151/2

Δολλάριο......................... 81/ θ 87e

σοοοοο -  - 87e 81/2 81/2 85/e -  -  z

Φράγκο Ελβετίας............ 91/4 91/2 91/|6  91/|6 -  - 91/,β 9 7 ,6 H e 97 ,6 -

Μάρκο Γερμανίας........... Η 8 715/,6  81/,6 -  - 81/β 81/4 81/2 87e -  -  *

Φιορίνι Ολλανδίας........... 81/4 Η 81/4 87e - 8 7 ,6 8 7 ,6 87e 8 7 , -

____]

ΗΜ=Ημέρα, Μ = Μήνας

k



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ σ υ ν ε δ ρ ία σ η  τ η ς  6m  α π ρ ιλ ιο υ  ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ
Μερίσματα

Κατωτάτη ΑνωτΔτπΙ

Μερισμ.
Αποδ.

(%)

Ρ /Ε
Τιμή/

Κέρδη

Τράπεζες -  Ασφάλειες -  Εταιρ. Επενδύσεων

1500 _ ΑΤΤΙΚΗΣ............................................. 109 4,40 6,42 1275 1750 0,46 211,39
4400Α — ΓΕΝΙΚΗ............................................... 1770 120 150 2725 4700 3,41 25,33

12000Π +  200 Ε Θ Ν ΙΚ Η ............................................. 4500 304 270 8550 14700 2,25 40,08
13800 — ΕΤΕΒΑ (Κ ) ........................................ 1800 200 240 10800 14500 1,74 15,61
13100 — ΕΤΕΒΑ (Π ) ........................................ 1800 200 240 8900 13700 1,83 14,81
11500 + 300 ΕΛΛΑΔΟΣ........................................... 5600 484 630 8600 12000 5,48 18,25
7000Α -  100 ΕΜΠΟΡΙΚΗ........................................ 1650 300 210 5000 7800 3,00 31,26
5950Α — ΕΠΑΓΓ. ΠΙΣΤΕΩΣ ( Κ ) .................... 900 133,33 180 3270 5950 3,03 15,61
4350Π -  50 ΕΠΑΓΓ. ΠΙΣΤΕΩΣ ( Π ) .................... 900 — 180 3000 4750 4,14 11,41

22400Π -  100 ΕΡΓΑΣΙΑΣ........................................... 760 438 620 13200 24200 2,77 23,25
17600Π -  100 ΙΟ Ν ΙΚ Η ............................................... 2500 333 550 8400 19600 3,13 18,57

8500 -  75 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ...................................... 1305 515 570 6700 9700 6,71 9,79
3400 — ΚΡΗΤΗΣ ............................................. 1600 300 — — — — —
6950Α -  50 ΜΑΚΕΔ. Θ ΡΑ Κ Η Σ........................... 1005 350 446,25 5500 7300 6,43 9,27
2050Α +  50 ΠΕΙΡΑΙΩ Σ........................................... 240 — — 1800 2050 0,00 —

14700 +  100 ΠΙΣΤΕΩΣ............................................. 3000 500 750 9850 16300 5,10 14,71
5300Α — ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ( Κ ) ............................. 201 12 245 3950 6450 5,66 18,40
4950Α +  50 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (Π) . . . . .................... 201 12 245 3900 6000 6,06 17,18
2050Α +  50 ΑΣΦ ΑΣΤΗΡ...................................... 540 — — 1440 2100 0,00 —
2050Α +  50 ΑΣΦ. ΕΘΝΙΚΗ.................................... 841 — — 1450 2000 0,00 —

420Α — ΑΣΦ Η Λ ΙΟ Σ ...................................... 300 8 10 420 420 2,38 17,15
1100Α — ΑΣΦ. Φ Ο ΙΝ ΙΞ .................................. 396 -Τ — 900 1100 0,00 —
4000Π — Ε Ε.Ε.Χ ................................................ 1000 260 300 2700 4400 7,50 13,13
5400Π — ΕΤ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο ) .................. 500 430 500 4720 5600 9,26 10,79
5300Α — ΕΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Α ) .................. 500 430 500 4700 5750 9,43 10,59
3950 -  50 ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ......................... 500 270 275 2300 4550 6,96 14,30
1500 — Ε.Δ.Ε.Χ................................................ 500 90 90 1500 1500 6,00 15,77

2750Π — ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ. (Ο )....................... 500 100 120 1420 2850 4,36 16,39
2750 -  50 ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ. (Α ) ....................... 500 100 120 ( 1400 3050 4,36 16,39
4000 — ΕΠ. ΠΙΣΤΕΩΣ (Ο )*........................... 1500 210 300 2902 4550 12,50 6,03
4000Α — ΕΠ. ΠΙΣΤΕΩΣ (Α )* ........................... 1500 210 300 2902 4700 12,50 6,03
4850Α -  150 ΑΛΦΑ Λ Η ΖΙΝ ΓΚ *............................. 1000 200 250 3200 5550 6,60 14,27
2900Α -  50 ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ER G O ).. . . 1000 — — 2150 3100 9,48 263,93

Χημικές

410Α __ ΑΘΗΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ........................... 203,69 _ _ 330 520 0,00 11,15
1850 — ΖΑΑΕ.................................................... 770 ■ — 1000 1000 0,00 —
1900 -  20 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ...................................... 1270 32 — 1300 2100 0,00 —
1600 +  50 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ................................ 200 — — 970 1600 0,00 _
2990 -  60 «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ»................................ 312 19,29 27 1417 3900 0,90 78,94
420Π — ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟ............................. 400 - - 420 420 0,00 -

Κλωστοϋφαντουργικές

780Π _ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (Κ).................................. 535 43,31 33,31 610 780 4,23 11,06
780Π — ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ( Π ) ................................ 535 43,31 33,31 610 780 4,23 11,06
900Α — Α ΙΓΑ ΙΟ Ν ............................................. 800 — — 900 900 0,00 —

3137 — ΑΙΓΑΙΟΝ (Π )...................................... 800 — — — — 0,00 —
210Π — ΑΡΙΣΤΟΝ ( Κ ) .................................... 1000 — — 210 240 0,00 —
380Π — ΑΡΙΣΤΟΝ ( Π ) .................................... 1000 — —  ' 280 380 0,00 —
650Π — ΒΕΛΚΑ ............................................... 1000 — — 390 650 0,00 —
700Π — ΒΟΜΒΥΞ ( Κ ) .................................... 540 — — 640 850 0,00 —
700Π — ΒΟΜΒΥΞ ( Π ) .................................... 540 32,4 32,40 640 820 4,57 —
540Α — ΔΗΜ ΗΤΡΙΑΔΗΣ................................ 384,225 25 30 460 670 6,48 8,56
600 — ΕΡΙΟΫΦΑΝΤ....................................... 415 68,75 50 480 780 8,33 4,89

3800Α +  50 ΕΤΜΑ (Κ ) .......................................... 230,20 77,93 77,93 2500 4700 2,05 26,34
2375Π +  75 ΕΤΜΑ (Π ) ........................................... 230,20 77,93 77,93 1600 3000 3,28 16,46
1300Π -  50 ΚΑΜΣΙΖΟΓΛΟΥ ( Κ ) ......................... 267 93,02 34,88 1250 2050 2,69 7,83
1400Π — ΚΑΜΣΙΖΟΓΛΟΥ ( Π ) ......................... 267 93,02 34,88 1250 2000 2,50 8,43
1325Α — ΛΕΚΚΑΣ ............................................. 680 89,3 44,64 1150 1900 3,32 16,36
1275Π -  25 ΛΕΚΚΑΣ (Π ) ...................................... 680 89,3 44,64 1100 1800 3,45 15,74

150Π -  10 Μ Ε Ρ ΙΝ Ο Σ........................................... 136 — — 110 200 0,00 —
150Π — ΜΕΡΙΝΟΣ (Π ) .................................... 136 — — 110 170 2,67 —
480Π — Μ Α Β Η Σ............................................... 500 80 — 480 680 — —

4300Α +  100 ΝΑΟΥΣΗΣ (Κ).................................. 368 325 125 3275 5200 2,91 19,01
3775Π -  25 ΝΑΟΥΣΗΣ (Π).................................... 368 325 125 3000 4650 3,31 16,69

700Π — ΝΗΜ ΑΤΕΜ ΠΟΡΙΚΗ...................... 129,41 43,33 43,33 540 730 6,14 13,88
850Π — ΠΕΙΡ ΠΑΤΡΑΙΚΗ............................. 1000 — — 840 1000 0,00 _

1800 — ΠΕΙΡ. ΠΑΤΡΑΙΚΗ (Π )....................... 1000 80 80 1800 1800 4,44 —
1250Π -  50 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛ. (Κ).................... 200 200 16 1100 2050 1,28 49,73
1250Π -  50 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛ. ( Π ) .................. 200 200 16 1050 1950 1,20 49,73
1050Π — ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ.................................... 207 100 42 780 1100 4,00 15,37
2350Π — ΕΛΦΙΚΟ ( Κ ) ...................................... 133 70 85 1325 2400 3,62 14,92
2200Α ΕΛΦΙΚΟ ( Π ) ........... 133 70 85 1313 2300 3,86 13,97

Οικοδομών
650Π 

2500Π 
1800Α 

14700Π 
750 

3400 
2800Π

+  10

+  100 
+ 40
-  150

ΑΛΑΤΙΝΗ ΚΕΡΑΜΕΙΑ....................
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣ..............
ΚΕΚΡΟΨ................................
ΤΙΤΑΝ ΤΣ...............................
ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΤΣ........................
ΧΑΛΥΨ ΤΣ..........................................
ΧΑΛΥΨ ΤΣ. ( Π ) ................................

500
605
110
860
350
430
430

25
64,29

34,40

25
128,57

34,40

573
1950
1650
9964

445
1050
900

650
2850
1850

16500
900

4000
3000

0,00
0,00
1,39
0,88
0,00

88,68
9,46

48,06

Μ ε τ α λ λ ο υ ρ γ ικ έ ς

22990Π — ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Κ )................................ $44 $3,846 $14,615 14800 23500 10,53 7,93
22200Α — ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Π Μ Ψ )......................... 140Α $3,846 $14,615 15800 22200 10,86 7,68
23000Π -  200 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Π Α Ψ )......................... $44 $3,846 $14,615 15800 23200 10,48 7,96

250Π — ΒΙΕΦΗΛ ( Α ) ...................................... 134 __ __ 138 290 0,00 139,96
190 -  15 ΒΙΟΜΕΤΑΛ (Κ ).................................. 100 __ __ 120 270 0,00 —
170Α — ΒΙΟΜΕΤΑΛ (Π ).................................. 100 __ _ 120 230 0,00 —
950 +  60 ΒΙΟΣΩΛ ( Κ ) ...................................... 165 5,50 8,5 430 950 0,95 59,36
820 +  80 ΒΙΟΣΩΛ ( Π ) ...................................... 165 5,50 8,5 430 820 1,04 51,24

72000Α — ΒΙΟΧΑΛΚΟ......................................... 288 1803 1823 45000 72000 2,53 30,76
2450 — ΕΠ. MET. ΒΙΟΜ. ΝΑΥΤ................... 1000 __ __ 2450 2450 0,00 —
1750Α — ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (Κ ) ........................... 229 50,84 63,34 1325 2000 3,60 16,32
1625Π — ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (Π ) ........................... 229 50,84 63,34 1250 1800 3,88 15,16
2990Π -  50 Μ Α Ν Ο ΥΛΙ........................................... 250 111,46 67,46 2700 3600 2,27 48,87
3350Α +  50 ΜΠΗΤΡΟΣ ( Κ ) .................................. 232 31,5 7 3000 4100 0,42 29,73
3050Α -  50 ΜΠΗΤΡΟΣ ( Π ) .................................. 232 _ _ 3750 3900 0,46 27,07
1050Π — ΜΕΤΚΑ (Κ ) ........................................ 200 14,84 25,29 680 1270 2,38 17,13
1000Α — ΜΕΤΚΑ (Π )......................................... 200 14,84 25,29 670 1150 2,50 16,31
380Α — ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ......................... 115 __ 13,79 290 380 3,68 _

— — ΠΡΙΜΟΛΙΑ........................................... 100 __ __ _ _ — _
1650Π — ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (Κ )......................... 153,33 36 45 950 1700 2,73 20,61
1500Π — ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (Π )......................... 153,33 36 45 980 1700 3,00 18,73
4800Α +  100 ΦΟΥΡΛΗΣ (Κ)*Ι_Ι 300 164,50 157,27 2900 5300 4,27 14,68
4700Α +  100 ΦΟΥΡΛΗΣ (Π)*.................................. 300 _ 157,27 2750 4950 4,36 14,37

850Π — ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (ΚΑ)........................... 340,564 — — 725 1058 00,0 90,85
870Π — ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π Α ) ......................... 345 21,95 25,09 625 968 2,87 92,99
750Α — ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (K O )......................... 340,564 - — 595 750 0,00 80,16

Τροφίμων και ποτών
3200Π _ ΑΛΑΤΙ Ν Η ( Κ ) .................................... 725 _ 3000 3200 0,00 11,04
2800Π — ΑΛΑΤΙ ΝΗ ( Π ) .................................... 725 — _ 2300 2800 0,00 9,66
1480Α — ΒΙΑΜΥΛ ( Κ ) ...................................... 100 — _ — 0,00 —
800Α — ΒΙΑΜΥΛ ( Π ) ...................................... 100 — -μ- ■ — — 0,00 —

90Α — ΓΕΩΡΓ ΒΙΟΜ. (Ο )........................... 108 — — — — 0,00 _
110Π — ΓΕΩΡΓ. ΒΙΟΜ. (Α )........................... 108 — _ _ — 0,00 —

9200Π -  200 Ε Λ Α ΙΣ ................................................. 575 489 560 5933 11000 2,03 26,08
2900Π — ΚΑΜΠΑΣ............................................. 580 16,8 1992 3250 0,00 _
1480Π — ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓ........................... 288 — — 971 1629 0,00 _

550Α — Ο ΙΝ Ω Ν ............................................... 180 — — 500 550 0,00 —
1625 -  25 Π Α Υ ΛΙΔ Η Σ......................................... 200 200 12 1476 1776 0,74 —

15 — ΟΙΝΟΤΡΑΝΣ...................................... 250 — — — — _
9500 +  200 ΜΠΟΥΤΑΡΗ (Κ ) ................................ 200 145,21 189,70 5775 10000 2,00 33,15
8650Α +  150 ΜΠΟΥΤΑΡΗ (Π )................................ 200 — 189,70 5300 9000 2,20 30,19

12000Α — ΜΠΟΥΤΑΡΗ (ΚΟ)............................. 200 145,21 189,70 6000 12000 1,58 41,88

Καπνού -  Χάρτου

16800Π — ΚΑΡΕΛΙΑΣ........................................... 385 435 540 9800 18500 3,21 14,04
3400Α — ΚΕΡΑΝΗΣ........................................... 700 143,17 80,3 2000 3700 2,35 39,84

20000Α — ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ................................ 2633,8 762 1235 8647 20000 6,17 6,47
20000Α — ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (Π )......................... 2633,8 762 1235 8647 20000 6,17 6,47

Διάφορες Εταιρίες

6000Π __ ΑΘ Η Ν Α ΙΑ ........................................... 500 250 357,1 4650 6300 5,95 10,95
90Π — Α Ν ΑΤΟ ΛΙΑ ........................................ 283 — — 90 90 0,00 _

3200Π — « Β ΙΣ » ................................................. 559,48 135 — 1700 3300 0,00 720,64
2350Α +  50 «ΒΙΣ» ( Π ) ........................................... 559,48 135 15 1600 2800 0,64 529,22
1375Α — ΒΙΟΤΕΡ............................................... 345 58,87 54,16 780 1700 3,93 15,83
2100A — ΓΕΝ. ΑΠΟΘ........................................ 2320 61,11 — 1148 2100 0,00 __
1930Π — ΓΕΝ. ΑΠΟΘ. ( Π ) ............................. 2320 64,44 — 1926 1930 0,00 _
1400Π — ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (Κ)............................... 396,10 35 — 1400 1650 0,00 248,53
1300Π — ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (Π)................................ 396,10 35 23,76 1300 1400 1,77 230,78

280Α +  10 ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ.................................. 326 — — 220 390 0,00 0,00
400Α — Ε Ρ Μ Η Σ ............................................... 500 15,79 34,21 370 400 8,50 5,90

7050Α +  100 ΖΑΜΠΑ ............................................... 258 150 250 4600 7900 3,55 13,56
255Α — ΑΕΜΕ (πρ. Ε Η Σ ) ............................. 111,09 19 18 230 255 7,06 13,16
620Α — ΙΠΠΟΤΟΥΡ (Κ ).................................. 262,50 18 62,5 500 800 10,00 7,66
620Π — ΙΠΠΟΤΟΥΡ (Π ).................................. 262,50 — 62,5 520 770 10,00 7,66
210 — ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΠΟ Ρ....................... 200 — — 200 250 0,00 __
950 +  100 ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ.................................. 200 10 50 650 866 5,26 17,36

1350 — ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ( Κ ) .................... 975 13,64 15 980 1900 1,11 83,51
1500Α — ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ( Π ) .................... 975 26,59 58,50 1100 1500 3,87 92,78
300Π — =ΕΝΟΔ. ΕΛΛΑ Δ Ο Σ......................... 518 τ - — — — 0,00 __

1625 — ΞΕΝΟΔ. Λ Α Μ Ψ Α ............................. 150 — — 1625 1740 0,00 297,46
6500Α — ΙΟΝΙΚΗ (ΚΟ)...................................... 1000 — 60 2700 6500 2,93 31,67
2050Α +  25 ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ)...................................... 1000 — 60 1200 2500 0,92 100,41
2500Α +  30 =ΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ( Κ ) ........................... 450 105 65,30 1450 3000 2,60 16,03
2350Α — ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ( Π ) ........................... 450 105 65,30 1450 2800 2,77 15,07
3850Α +  50 ΣΕΛΜΑΝ (Κ)...................................... 500 35 55 2900 4200 1,43 39,79
3700Π — ΣΕΛΜΑΝ (Π)...................................... 500 35 55 2760 3950 1,49 38,24
3850Α +  50 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (Κ ).................... 500 12 12 2500 4200 0,31 35,58
3500Α — ΒΑΛΚΑΝ Ε=ΠΟΡΤ (Π ).................... 500 12 12 2350 3750 0,34 32,35

1) Στις δύο πρώτες οτήλες οι συντομογραφίες σημαίνουν: Α=Τιμή κλεισίματος που προσφερόταν από αγοραστές, Π-τιμή κλεισίματος που 
προσφερόταν από πωλητές. 2) Στη στήλη ΜΕΤΟΧΕΣ οι συντομογραφίες σημαίνουν: Κ=κοινές, Π=προνομιούχες, Α=ανώνυμες, ΠΑΨ-προνομιούχες 
άνευ ψήφου, ΠΜΨ=προνομιούχες μετά ψήφου. 3) Στις δύο τελευταίες στήλες στοιχεία που επεξεργάζεται για την«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» η 
εταιρία ALPHA TRUST. 4) Επεξηγήσεις ALPHA TRUST: Μερισματική απόδοση (Dividend yield): Η ποσοστιαία απόδοση του μερίσματος με βάση την 
τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής. Ρ/Ε ratio: Λόγος τιμής μετοχής/κέρδη. 5) Στις περιπτώσεις δωρεάν διανομής μετοχών τα μερίσματα 
προσαρμόζονται ανάλογα.

Σημ. Υπολογισμού Ρ/Ε: Τα κέρδη βασίζοηαι στους δημοσιευμένους ισολογισμούς. Τα ανά μετοχή κέρδη προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό 
των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο. 'Στις στήλες μεριοματικής απόδοσης και λόγος τιμής μετοχής/κέρδη, οι τιμές αναφέρονται στα 
αποτελέσματα Χρήσεως 1989.

Μικρή άνοδος τιμών
Πτωτικά κινήθηκαν οι πε

ρισσότερες μετοχές στην αρχή 
της χθεσινής συνεδρίασης, 
προς το τέλος της όμως τονώθη
κε η ζήτηση, αυξήθηκαν οι συ
ναλλαγές και πολλές μετοχές 
βελτίωσαν τις τιμές τους. Σε 
σύνολο 96 μετοχών που διακι- 
νήθηκαν 49 σημείωσαν άνοδο, 
25 κάμψη και 42 έμειναν στα
θερές. Από τα δάνεια έκαναν 
συναλλαγές τα ECU Μαΐου, 
Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου 
1989 και Ιανουάριου 1990. Οι 
περισσότερες τραπεζικές μετο
χές κινήθηκαν σε χαμηλότερες 
τιμές ή εμφανίστηκαν σταθε
ρές. Διακρίθηκαν οι Εθνικής 
με πράξεις σε τιμές 11700 - 
11500 -12000 (+200), Ελλάδος 
11100 - 11000 - 11500 (+300), 
Εμπορικής 7100 - 6950 - 7000 
(-100), ΕΤΕΒΑ 13600 - 
13800, Εργασίας 22500 - 
22200 - 22400 (-100), Κτημα
τικής 8575 - 8400 - 8500 (-75), 
Μακεδονίας 6950 - 7000 - 6950 
(-50), Πίστεως 14500 - 14700 
(+100). Πολλές συναλλαγές εί
χαν και οι, Επενδύσεις Εργα
σίας 3950 - 4000 - 3950 - (-50), 
Επενδύσεις Πίστεως Ανων. 
3950 - 3900 - 4000, Αλφα Λή- 
σινγκ 5000 - 4900 - 4850 
(-150), ERGODATA 2900 - 
2850 - 2900 (-50). Από τις ε- 
μποροβιομηχανικές μετοχές 
κινήθηκαν ζωηρά οι, ΕΤΜΑ 
προν. 2300 - 2400 (+75), Ηρα
κλής 2500 - 2520 - 2495 - 2500

ΜΕΤΟΧΕΣ

*
Κερδισμένες

2 9
Σταθερές

4 2

\
Χαμένες

2 5
Δ Ε ΙΚ Τ Ε Σ

Γενικός *
Τραπεζών *

Ασφαλειών *
Ετ. Επενδύσεων

Εμπορικών
Βιομηχανικών i

(+10), Πετζετάκις 3050 - 2925 
- 2990 (-60), Τιτάν 14600 - 
14300 -14700 (+100), Αλουμί- 
νιον κοιν. 22900 - 23000 - 
22900, Βιοσώλ 890 - 950 
(+60), Μπουτάρης 9300 - 9500 
(+200), Φουρλής 4750 - 4800 
(+100), Ζάμπα 6950 - 7050 
(+100), Μανούλι 3000 - 2900 - 
2990 (—50), Μπήτρος 3300 - 
3350 (+50).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τραπεζών .................................................................
Ασφαλειών ...............................................................
Ετ. Επενδ....................................................................
Εμποροβιομηχανικών Επιχ.......................................
Γενικός ......................................................................

688,12 +0,24%
454,57 +1,48%
463,28 -0,16%
653,96 +0,50%
671,99 +0,33%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ-50

6.4.1990 5.4.1990 Μεταβολή
ΓΕΝΙΚΟΣ 253,42 252,78 0,25%
ΤΡΑΠΕΖΩΝ......................................... 225,19 224,75 0,20%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ.................................. 302,68 301,83 0,28%
-Κ ΛΩ ΣΤΙΚΕ Σ .................................... 150,30 149,23 0,72%
-  ΜΕΤΑΛΚΕΣ.................................... 228,27 227,38 0,39%
-  ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ .................................. 515,28 512,70 0,50%
-  ΧΗΜΙΚΩΝ......................................... 271,64 273,87 -0,81%
-  ΤΡΟΦΙΜΩΝ.................................... 257,50 258,11 -0,24%
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ...................................... 312,72 309,89 0,91%

Β Α Σ Η  3 1 .1 2 .1 9 8 8 : 100

ΔΑΝΕΙΑ

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ
1881/84 
1887 Μονοπ.
1889 Πάγια
1890 Λαρισ. 
1893 Κεφ. 
1902 Σιδ. 
1907 Αμύνης 
1910 110 εκ.

2,5%
2,0%
2 ,0%
2,5%
2,5%
2 ,0%
2,5%
2,0%

4100Α -  
4200A -  
4050Π -  
3950Α -  
4000Π -  
4100 -
800Α -  

3950Α -

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΗ

1971
1972
1973 
1977
1987 ΔΕΗ

7,5%
7,5%
15,5%
8,0%

7,0%

1600Α -  
230Α -  
470Π -  

4450Α — 
11700Α -

1914 500 εκ. 2,5% 3900Α - 1971 Κτημ. 3,5% 55Α -
1924 Προσφ. £ 3,5% 3900Α - 1927 30 Κτ. £ 2,5% 1500Π -
924 Προσφ. $ 
1925 Ούλεν

3,5%
2,0%

61000Π -  
113000Α - Κτηματικά ομάλ. 61000Π -

1928 Σταθ. £ 3,0% 4050Α - E.C.U. Μαΐου 1987 203000Α -
1928 Σταθ. $ 3,0% 65000Α +9000 E.C.U. Μαΐου 89 15/5 203000Α -
1928 Παραγ. 3,0% 4050Α - E.C.U. Μαΐου 89 31/5 203000Α+2000
1931 Παραγ. 3,0 4100Α - E.C.U. Σεπτ. 89 9,5% 194500Α -

ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΑ E.C.U. Οκτ. 89 9,75% 195000Α -
1970 6,5% 470Α - E.C.U. Νοεμ. 89 10% 194000Α -
1971 6,5% 470 - E.C.U. Δεκεμ. 89 10,5% 195000Α+1000
1972 6,5% 470Α - E.C.U. Ιαν. 90 12% 206000Α+1000

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Επαγγελματικής Πίστεως 5900 - 5950, Προν. 4350 - 440, Γενικής 4330 - 4400, 

Εθνικής 11500 - 12000, Ελλάδος 11000- 11500, Εμπορικής 6950 - 7100, ΕΤΕΒΑ 
13600 -13800, Εργασίας 22200 - 22500, ERGODATA 2850 - 2900, Κτηματικής 8400 
- 8575, Ιονικής 17500 - 17700, Μακεδονίας 6950 - 7000, Πίστεως 14500 - 14700, 
Επενδ. Εργασίας 3950 - 4000, Επενδ. Πίστεως Ον. 3950 - 4000, Ανων. 3900 - 4000, 
Αστήρ 2000 - 2050, Ασφ. Εθνική 2000 - 2050, Αλφα Λήσινγ 4850 - 5000, ΕΤΜΑ κοιν. 
3750 - 3800, Ναούσης 4200 - 4300, Ηρακλής 2495 - 2520, Τιτάν 14300 - 14700, 
Χαλκίδος 710 - 750, Αλουμινίου κοιν. 22900 - 23000, ΠΑΨ 23000 - 23200.

ΔΕΙΚΤΕΣ ICAP
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ:

ΓΕΝΙΚΟΣ (1959=10) 1671,81
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (1964=100) 99,39
ΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 29

ΜΟΝΑΔΕΣ
+11,92
-0,05

ΚΑΜΨΗ
25

%
+0,72
-0,05
ΣΤΑΘΕΡΕΣ

42

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
της 5ης Απριλίου 1990

Ο Μ Ο Λ Ο ΓΙΕ Σ
1924 Προοφυγικόν.......................
1928 Σταθεροποιήσεις $ ............
Κτηματικά Ομόλογα.....................
ECU 15/3.....................................
ECU 31/5.....................................
ECU Ιανουάριου 1990...................

ΜΕΤΟΧΕΣ
Αττικής.......................................
Γ ενικής.......................................
Εθνικής.......................................
Ελλάδος.....................................
ΕΤΕΒΑ (Κ ).................................
ΕΤΕΒΑ (ΠΡ)...............................
Εμπορικής.................................
Επαγ/κής Πίστεως (Κ )..............
Επαγ/κής Πίστεως (ΠΡ)............
Εργασίας...................................
Κτηματικής.................................
Ιονικής.......................................
Μακεδονίας -  Θ ράκης............
Πίστεως .....................................
Στεγαστική (Κ)...........................
Σιεγαστική (ΠΡ)........................
Αστήρ.........................................
Εθνική Ασφαλιστική..................
Εθνική Χαρτοφυλακίου............
Επενδύσεις (ΟΝ)........................
Επενδύσεις (ΑΝ)........................
Επενδύσεις Εργασίας (ΑΝ) 
Επενδύσεις Αναπτύξεως (ΑΝ)..
Επενδύσεις Πίστεως (ΟΝ)........
Επενδύσεις Πίστεως (ΑΝ)........
Αλφα Λήσινγκ...........................
Πληροφορική Εργασίας............
ΔΕΜΕΤ.......................................
Δημητριάδης.............................
ΕΛΦΙΚΟ (Κ).................................
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΡ).............................
Εριοϋφαντου ργ ική ...................
ΕΤΜΑ (Κ )...................................
ΕΤΜΑ (ΠΡ).................................
Κωστήρια Ναούσης (Κ )............
Κλωστήρια Ναούσης (ΠΡ)........
Λέκκας (Κ ).................................
Αθηναϊκά Πλαστικά....................
Λιπάσματα .................................

300
10
10

547
28

188

200
1558

15781
685

2250
3140
3590

11610
340

7550
15400
1430
5098
2640
320
60

2780
3540
950
60

630
9230
1450
1060
5540

17530
21760

100
525

4750
7550
1650
200

4255
1380
550

3540
2020
2830

Παπουτσάνης...................................  3275
Πετζετάκις.......................................  14975
Κέκροψ.............................................  100
Κεραμεία Αλλατίνη.......................... 100
Ηρακλής...........................................  32290
Τιτάν.................................................  4430
Χαλκίδος...........................................  36370
Χάλυψ (Κ).........................................  300
Αλουμίνιον (Κ).................................. 1550
Αλουμίνιο (ΠΡ.Χ.Ψ).......................... 560
ΒΙΟΜΕΤΑΛ (Κ).................................. 7500
ΒΙΟΣΩΛ (Κ ) .....................................  11350
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΡ)...................................  7125
Λεβεντέρης (Κ)................................ 550
ΜΕΤΚΑ (Κ )........................................ 6850
ΜΕΤΚΑ(ΠΡ).....................................  850
Φουρλής (Κ)...................................... 2450
Φουρλής (ΠΡ).................................. 1740
Μανούλι Ελλάς................................ 18520
Μπήτρος (Κ).....................................  1070
Μπήτρος (ΠΡ).................................. 1320
ΕλαΤς.................................................  1040
Καμπάς.............................................  1450
Μπουτάρης (Κ.ΑΝ).......................... 6630
Μπουτάρης (ΠΡ).............................. 50
Παυλίδης.........................................  1150
Μύλοι Αγ. Γεωργίου........................ 4340
Καρέλιας.....................................
Ιονική (Κ.ΑΝ)..............................
ΒΙΟΤΕΡ.......................................
ΖΑΜΠΑ , i ...................................
Ιπποτούρ (Κ) ..............................
Κλαουδάτος...............................
Λαμπράπουλος (Κ) ....................
Ξυλεμπόρια (Κ )..........................
Ξυλεμπόρια (ΠΡ)........................
Σέλμαν (Κ ).................................
ΔΙΑΚΙΝ/ΝΤΑ ΔΙΚ/ΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤ,
ΔΙΑΚΙΝ/ΣΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 
ΔΙΑΚ/ΝΤΑ ΚΤΗΜ. ΟΜΟΛ.
ΔΙΑΚ/ΝΤΑ ECU 
ΔΙΑΚΙΝ/ΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

250 
2080 
1775 
1650 
5000 
600 

1290 
1650 
475 
710 

1000 
310 

10 
763 

356.227
ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΔΡΧ.
Δάνεια 157.639.000
Τράπ., Ασφ., Ετ. Επενδ. 1.013.180.000
Εμποροβιομηχανικές 592.649.475

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.763.468.475

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Δρχ.
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛ. Τεμ.........
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔ. Δρχ. 
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣ. ΜΕΡΙΔ. Δρχ. . 
ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔ. Δρχ.

ΔΗΛΟΣ

22.753.829,766
13.240.474,933

1.718,51
1.770,06
1.701,32

ΕΡΜΗΣ

6.691.323,800
3.265.938,8471

2.048,82
2.110,28
2.028,33

INTERAME-
RICAN

12.144.893,099
7.959.096,91

1.525,91
1.602,21
1.510,65

Σ τα ίδια περίπου επίπεδα κυμάνθηκαν χθες τα επιτό
κια στη διατραπεζική αγορά. To overnight έκλεισε 

στο 25,75-28,75%. Πάντως η κατάσταση στην αγορά 
προσδιορίζεται από τις αναμενόμενες επιπτώσεις της 
εκδόσεως του νέου ομολογιακού δανείου σε ECU με 
επιτόκιο 11,5%, για το οποίο εκδηλώνεται αρκετό ενδια
φέρον. Η αγορά επίσης αναμένει να ολοκληρωθεί ο 
κύκλος αύξησης των επιτοκίων από όλες (ή τις κυριότε- 
ρες) εμπορικές τράπεζες. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν 
ανακοινώσει νέα αυξημένα επιτόκια η Ιονική, η Citi
bank, η Κτηματική, η Στεγαστική και το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο. Ενδιαφέρον έχει επίσης προκαλέσει στην 
αγορά το γεγονός ότι η Ιο- ται να την ακολουθήσουν
νική ανακοίνωσε επιτόκιο 
δανειοδότησης των ΔΕΚΟ 
υψηλότερο από το αντίστοι
χο για ιδιωτικές επιχειρή
σεις. Πάντως πληροφορίες 
αναφέρουν ότι δεν πρόκει-

και άλλες εμπορικές τράπε
ζες.

Η αγορά, τέλος, αναμένε
ται να «κινηθεί» και κατά 
τις επόμενες ημέρες στον 
ρυθμό που επιβάλλει η πο-

Δολλάριο

Στερλ ίνα  - *
Μάρκο *
ECU *

Ελβ. Φράγκο ♦
λιτική περιορισμού της 
ρευστότητας.

Στη διατραπεζική αγορά 
συναλλάγματος το δολλά- 
ριο έναντι της δραχμής έ
κλεισε στο 163,600.

ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (για Εισαγωγές - Εξαγωγές)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΟΝΙΚΗ ΠΙΣΤΕΩΣ CCF
Α Π Α Π Α Π Α Π Α Π

Δολλάριο ΗΠΑ 160,328 166,872 160,328 166,872 160,328 166,872 160,328 166,872 160,500 166,600
Μάρκο Δ. Γερμ. 94,570 98,430 94,570 98,430 94,570 98,430 94,570 98,430 94,600 98,100
Φράγκο Γαλλίας 28,139 29,287 28,139 29,287 28,139 29,287 28,139 29,287 28,200 29,100
Λίρα Αγγλίας 263,052 273,788 263,052 273,788 263,052 273,788 263,052 273,788 263,300 273,200
Φράγκο Ελβετίας 107,010 111,378 107,010 111,378 107,010 111,378 107,010 111,378 107,100 111,200
Φράγ. Βελγ. Con 4,571 4,758 4,571 4,758 4,571 4,758 4,571 4,758 4,572 4,754
Φιορίνι Ολλ. 84,015 87,445 84,015 87,445 84,015 87,445 84,015 87,445 84,100 87,200
Λιρέτα Ιτ. (100) 12,997 13,552 12,997 13,552 12,997 13,552 12,997 13,552 12,900 13,350
Κορώνα Δανίας 24,745 25,755 24,745 25,755 24,745 25,755 24,745 25,755 24,800 25,600
Λίρα Δ. Ιρλανδ. 253,428 263,772 253,428 263,772 252,428 263,772 253,428 263,772 — —

Σελίνι Αυστρίας 13,446 13,994 13,446 13,994 13,446 13,994 13,446 13,994 13,500 14,000
Κορώνα Σουηδ. 25,882 26,949 25,882 26,949 26,148 27,216 26,148 27,216 26,200 27,100
Κορώνα Νορβηγ. 24,169 25,165 24,169 25,165 24,169 25,165 24,169 25,165 24,500 25,400
Δολλάριο Καν. 136,004 141,612 136,004 141,612 136,004 141,612 136,004 141,612 137,500 142,600
Δολλάριο Αυστρ. 121,648 126,664 121,648 126,664 121,648 126,664 121,648 126,664 123,000 127,800
Γιεν Ιαπ. (100) 102,985 107,146 102,985 107,146 102,985 107,146 102,985 107,146 103,100 107,100
Λίρα Κύπρου 337,486 351,122 337,486 351,122 337,486 351,122 337,486 351,122 334,200 347,400
Πεσέτα 1,506 1,567 1,506 1,567 1,506 1,567 1,506 1,567 1,492 1,551
Εσκούδο 1,073 1,117 1,073 1,117 1,073 1,117 1,073 1,117 — —

Μάρκο Φινλαν. 40,097 41,733 40,097 41,733 40,097 41,733 40,097 41,733 40,200 41,800
ECU 193,440 201,336 193,440 201,336 193,440 201,336 193,440 201,336 193,500 201,000

CCF=Credit Commercial de France
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Αγορές και πωλήσεις L it. μέχρι 400.000 κατά πελάτη. 2. Πωλήσεις Λιρών Κύπρου μέχρι 10 κατά πελάτη. 3. Πωλήσεις 
Πεσετών Ισπανίας μέχρι 100.000 κατά πελάτη. 4. Αγορές - πωλήσεις Εσκούδων μέχρι 5.000.

ΤΙΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ (για σπουδές - τουρισμό)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΟΝΙΚΗ ΠΙΣΤΕΩΣ CCF
Α Π Α Π Α Π Α Π Α Π

Δολλάριο ΗΠΑ 160,328 166,872 160,328 166,872 160,328 166,872 160,328 166,872 161,000 166,600
Μάρκο Δ. Γερμ. 94,570 98,430 94,570 98,430 94,570 98,430 94,570 98,430 94,700 98,100
Φράγκο Γαλλίας 28,139 29,287 28,139 29,287 28,139 29,287 28,139 29,287 28,300 29,100
Λίρα Αγγλίας 263,052 273,788 263,052 273,788 263,052 273,788 263,052 273,788 263,800 273,200
Φράγκο Ελβετίας 107,010 111,378 107,010 111,378 107,010 111,378 107,010 111,378 107,200 111,200
3ελγ. Con 4,548 4,734 4,548 4,734 4,548 4,734 4,548 4,734 4,573 4,754
φιορίνι Ολλ. 83,587 87,016 83,587 87,016 83,587 87,016 83,587 87,016 84,200 87,200
Λιρέτα 100 τεμ. 12,865 13,391 12,865 13,391 12,865 13,391 12,865 13,391 12,950 13,350
Κορώνα Δανίας 24,619 25,629 24,619 25,629 24,619 25,629 24,619 25,629 24,900 25,700
Λίρα Δ. Ιρλαν. 252,135 262,479 252,135 262,479 252,135 262,479 252,135 262,479 — —

Σελίνι Αυστρ. 13,446 13,994 13,446 13,994 13,446 13,994 13,446 13,994 13,600 14,100
Κορώνα Σουηδ. 26,015 27,082 26,015 27,082 26,015 27,082 26,015 27,082 26,300 27,200
Κορώνα Νορβ. 24,293 25,290 24,293 25,290 24,293 25,290 24,293 25,290 24,600 25,500Δολλάριο Καναδ. 136,705 142,313 136,705 142,313 136,705 142,313 136,705 142,313 137,800 142,600Δολλάριο Αυστρ. 122,275 127,291 122,275 127,291 122,275 127,291 122,275 127,291 123,200 127,800
Γιεν 100 τεμ. 101,424 105,585 101,424 105,585 101,424 105,585 101,424 105,585 103,200 107,200
Λίρα KÚUpQU 334,877 347.713 334.077 347,713 334,077 347,713 334,077 347,713 — —

Πεσέτα 1,484 1,544 1,484 1,544 1,484 1,544 1,484 1,544 1,493 1,552
Εσκούδο 1,068 1,111 1,068 1,111 1,068 1,111 1,068 1,111 — —

Μάρκο Φινλαν. 39,892 41,529 39,892 41,529 39,892 41,529 39,892 41,529 — —
Α=Αγορά, Π=Πώληση 
CCF=Credit Commercial de France
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για τα ποσά μέχρι του ισοτίμου των 750.000 δρχ. 2. Για συναλλαγές μεγαλυτέρων ποσών 
οι τιμές διαπραγματεύονται ελεύθερα μεταξύ πελατών και κάθε Τράπεζας. 3. Για συναλλαγές πάνω από το ισότιμο $25.000, ο 
πελάτης έχει την ευχέρεια να διαπραγματευτεί την τιμή με την Τράπεζά του ή να ζητήσει την επίσημη τιμή κλεισίματος συν/τος

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ~ ~ |

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
(FIXING)

ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ

Δολλάριο ΗΠΑ............................ 163,6000 163,1090 164,0910
Μάρκο Δυτικής Γερμανίας . . . 96,5000 96,2100 96,7900
Φράγκο Γαλλίας ....................... 28,7130 28,6270 28,7990
Λίρα Αγγλίας-Σκωτίας-Β. Ιρ. .. 268,4200 267,6150 269,2250
Φράγκο Ε λ β ετ ία ς ..................... 109,1940 108,8660 109,5220
Φράγκο Β ελ γ ίο υ ....................... 4,6644 4,6504 4,6784
Φιορίνι Ολλανδίας..................... 85,7300 85,4730 85,9870
Λιρέτα (100)................................ 13,1280 13,0890 13,1670
Κορώνα Δ α νίας.......................... 25,2500 25,1740 25,3260
Λίρα Δ. Ιρλανδίας..................... 258,6000 257,8240 259,3760
Σελίνι Αυστρίας.......................... 13,7200 13,6788 13,7612
Κορώνα Σουηδίας..................... 26,6820 26,6020 26,7620
Κορώνα Νορβηγίας................... 24,9160 24,8410 24,9910
Δολλάριο Καναδά..................... 140,2100 139,7890 140,6310
Δολλάριο Α υσ τραλίας............. 125,4100 125,0340 125,7860
Γιεν (100)....................................
Λίρα Κύπ ρου..............................

104,0250 103,7130 104,3370
340,8950 339,8720 341,9180

Πεσέτα ......................................... 1,5216 1,5170 1,5262
Εσκούδο Πορτογαλίας............. 1,0950 1,0917 1,0983
Μάρκο Φ ινλανδίας................... 40,9150 40,7920 41,0380
ECU Β ρ υ ξελλώ ν........................ 197,3880 196,7960 197,9800

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΔΡΑΧΜΩΝ . |

MIDLAND CCF ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ

Ημερ. Λήξεως Καταθ. Χορπγ. Καταθ. Χορηγ. Καταθ. Χορηγ.
ΟΝ................................ 25,75 28,75 25,50 27,50 26,50 29,50
ΤΝ................................ 24,50 27,00 25,00 27,00 26,00 28,00
βΝ................................ 24,00 26,00 25,00 27,00 — —
1 εβδομάδος............... 23,00 25,00 22,00 24,00 24,00 26,00
2 εβδομάδων............... 22,50 24,50 22,00 24,00 22,00 24,00
3 εβδομάδων............... 22,50 24,50 21,50 23,50 — —
4 εβδομάδων............... 22,50 24,50 21,00 23,00 — —
1 μηνάς .......................
2 μηνών.......................

22,50 24,50 21,00 23,00 22,00 24,00
22,50 24,50 21,00 23,00 22,00 24,00

3 μηνών....................... 22,50 24,50 21,25 23,25 22,00 24,00
4 μηνών....................... 22,75 24,75 21,50 23,50 — —
5 μηνών....................... 22.75 24,75 21,50 23,50 — —
6 μηνών....................... 22,75 24,75 21,75 23,75 22,25 24,25
9 μηνών....................... 23,00 25,00 22,25 24,25 — —
1 έτους ....................... 23,00 25,00 22,50 24,50 22,50 24,50

Επεξηγήσεις: ON: Overnight, ΤΝ: Tomorrow - Next day: Αύριο - μεθαύριο. SN: Spot - 
Next: Αντιμεθαύριο

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

MIDLAND CCF

Ημερ. Λήξεως Αγορά Πώληση Αγορά Πώληση

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ’9 0 ..................... 98,92 99,02 98,79 _
31 ΜΑΪΟΥ ’9 0 .......................... 97,02 97,28 96,92 —

30 ΙΟΥΝΙΟΥ '9 0 ...................... 95,35 95,75 95,13 —

31 ΙΟΥΛΙΟΥ ’90........................ 93,34 93,88 93,31 —

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ '90................. 91,57 92,23 91,60 —

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ’90 ............. 89,98 90,75 89,91 —

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ’9 0 ................. 88,28 89,16 88,20 —

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ’90................. 86,73 87,70 86,69 —

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ’90............... 85,16 86,23 85,06 —

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ '91................. 83,64 84,79 83,59 —

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ '91............. 82,29 83,51 82,16 —

31 ΜΑΡΤΙΟΥ '91....................... 80,84 82,13 80,78 —

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: Γ ια να βρεθεί η τιμή αγοράς από την Τράπεζα εντόκου γραμματίου πολλαπλασιάζουμε 
την ονομαστική αξία του γραμματίου επί το αντίστοιχο νούμερο και διαιρούμε δια 100. Π.χ. για αγορά 
εντόκου γραμματίου ονομαστικής αξίας 1.000.000 δρχ. που λήγει την 31/3/91 υπολογίζουμε: 
1.000.000x80,84:100=808.400 δρχ. Αντίστοιχα υπολογίζουμε την τιμή πωλήσεως.

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Αγορά Πώληση
Λίρα Τουρ. (100 τεμ.) 6,047 6,296
Δηνάριο Γ. (100 τεμ. 0,0441 0,0459
Δηνάριο Κουβ. 522,5229 544,070
Λίρα Αιγύτττου 58,144 60,542
Λίρα Λιβάνου — —
Σεκέλ Ισραήλ 68,223 71,036
Ραντ Ν. Αφρικ. 49,616 51,663
Φράγκο Δ. Αφρ. 0,532 0,553
Κορώνα Ισλ. 2,326 2,422
Ριάλ Ομάν 396,932 413,300
Λίρα Μάλτας 449,649 468,191
Λίρα Γιβρ. 252,734 263,156
Ριάλ Σ. Αραβ. 40,624 42,299
Λίρα Συρίας 3,256 3,390
Ντ. Ην. Αρ. Εμιρ. 41,553 43,267
Δολ. Χον. Κονγκ 18,606 19,373
Δηνάρ. Μπαχρ. 406,235 422,987
Ριάλ Κατάρ 41,863 43,590
Δολ. Σιγκ. 77,526 80,723
Δολ. Ν. Ζηλανδ. 86,829 90,409
Φράγκο Κεντρ. Αφ. 0,532 0,553
Δηνάριο Ιράκ 37,212 38,747
Δηνάριο Ιορδ. 220,948 230,059

PARITES I
1 Δολλάριο ΗΠΑ DEM 1,695
1 » ΗΠΑ CHF 1,498
1 » ΗΠΑ NLG 1,908
1 » ΗΠΑ SEK 6,131
1 » ΗΠΑ ATS 11,92
1 ■ ΗΠΑ BEF 35,1
1 » ΗΠΑ ITL 1246
1 » ΗΠΑ FRF 5,698
1 » ΗΠΑ CAD 1,167
1 » ΗΠΑ NOK 6,566
1 » ΗΠΑ DKK 6,479
1 » ΗΠΑ FIM 3,999
1 » ΗΠΑ JPY 157,3
1 » ΗΠΑ ESP 107,5
1 » ΗΠΑ PTE 149,4
1 » Αυστρ. USD 0,767
1 Λίρα Κύπρου USD 2,084
1 » Αγγλίας USD 1,641
1 » Ιρλανδίας USD 1,581
1 Ε.Ν.Μ. USD 1,207

'Το δελτίο εκδίδεται από την Ε-
μπορική Τράπεζα.

ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ

Νέα τιμή από 9.4.90
Η Τράπεζα της Ελλάδος και τα 

κεντρικά καταστήματα των λοιπών 
Τραπεζών θα αγοράζουν χρυσές 
λίρες παλαιός κοπής (Βικτωρίας, 
Εδουάρδου, Γεωργίου) προς 
14.150 δρχ., Ελισάβετ νέας κοπής 
1973,1974 προγενέστερων και με
ταγενέστερων ετών προς 14.230. 
Στο Χρηματιστήριο, η χρυσή λίρα 
Ελισάβετ θα πωλείται προς δρχ. 
14.810 δρχ.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ 
ΤΙΜΩΝ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΗΠΑ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αγορά Πώληση
Δρχ. Δρχ.

1 μηνάς 165,528 167,782
2 μηνών 168,528 171,072
3 μηνών 171,698 174,522
6 μηνών 182,318 . —

12 μηνών 199,868 —  ■


