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μοπ Αιγαίου
Συμπληρωματικές προτά
σεις υπέβαλε ο EOT στο 
υπουργείο Εθνικής Οικονο
μίας για ένταξη στο ΜΟΠ 
Αιγαίου, έργων, που αφο
ρούν τον τομέα μεταφορών 
στα νησιά.
Σελ. 27

Δασμοί
Κοινοποιήθηκαν από το 
υπουργείο Οικονομικών 
στα Τελωνεία, οι πίνακες 
των δασμών που εφαρμό
ζονται από 1.3.86 μέχρι 
31.12.86 για τα προϊόντα 
που εισάγονται από Ισπα
νία και Πορτογαλία.
Σελ. 6

ΕΕΜΦΠ
Ανάκληση της απόφασης 
του υπουργού ΕΝ Στ. Αλε- 
ξανδρή, για αύξηση των 
ναυτικών εισφορών υπέρ 
του ΝΑΤ, ζητάει η Ενωση 
Εφοπλιστών Μεσογειακών 
Φορτηγών Πλοίων.
Σελ. 27

Ναυτιλία
Νέος κανονισμός εκπαίδευ
σης ισχύει από χθες'στις 
Ανώτερες Δημόσιες Σχο
λές Εμπορικού Ναυτικού. 
Σελ. 26

Διεθνή
Οι πλούσιες βιομηχανικές 
χώρες συμφωνούν με την 
πρωτοβουλία Μπέικερ. 
Σελ. 25

Απεργία
48ωρη απεργία για τη Δευ
τέρα και Τρίτη κήρυξαν οι 
εργαζόμενοι στον OTE.

Ισοτιμίες
Οι ισοτιμίες του δολαρίου 
απέναντι στα βασικά νομί
σματα διαμορφώθηκαν ως 
εξής (σε παρένθεση οι ισο
τιμίες της προηγούμενης): 
Γιεν 179,80 (180,20) 
Στερλίνα 0,6831 (0,6828) 
Μάρκο 2,3320 (2,3280) 
Ε. Φράγκο 1,9490 (1,9520) 

Φράγκο 7,4260(7,4050) 
αχμή 145,250(145,435) 
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Αλλη πλεύση 
στην Α ΤΑ  ίο ’ 87

ΣυναΑϋαγμαιοφόρες οι 
εξαγωγές χυμών

(Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών και χυμών 
σε τόνους και συνάλλαγμα)

Graphics: Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ

Αν και οι εξαγωγές χυμών είναι αισθητά χαμηλότερες από τις εξαγωγές μας 
σε νωπά γεωργικά προϊόντα, τα στατιστικά στοιχεία τους θέλουν περισσότερο 
συναλλαγματοφόρους. Ετσι, ενώ οι εξαγωγές χυμών στο διάστημα από το 1982 
μέχρι το 1985 μειώθηκαν αισθητά σε όγκο, η αξία τους σε δολάρια αυξήθηκε. Αν
τίθετα οι εξαγωγές νωπών αν και στο παραπάνω διάστημα αυξήθηκαν ποσοτικά 
η αξία τους σε συνάλλαγμα παρέμεινε σταθερή.

Ενα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία είναι, ότι 
οι ελληνικοί χυμοί αυξάνουν σταθερά την προώθησή τους στη διεθνή αγορά. Ενα 
δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση με 
τις εξαγωγές νωπών γεωργικών προϊόντων. Ρεπορτάζ σελ. 9.

Η Ε0Κ μας... μηνύει 
για τόκο 2 ημερών!!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει στο Ευ
ρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας με το 
αιαολογικό ότι «αρνήθηκε να πληρώσει τό
κους για καθυστέρηση δύο ημερών της κατα
βολής μηνιαίας εισφοράς της στα κοινά έξο
δα, τον Ιούνιο 1983».

Η Ελλάδα που κατέβαλε την εισφορά δύο 
ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας, αρνή
θηκε να καταβάλει τόκους και πρόβαλε λό
γους ανωτέρας βίας: «Οι υπάλληλοι της ελλη
νικής Κεντρικής Τράπεζας είχαν απεργία».

Οι τόκοι των δύο ημερών είναι 1.265.000 
δρχ·

ΠΣΕ: Καταργήστε 
την παρακράτηση 10%

Η προκαταβολική παρακράτηση ποσοστού 
10% επί όλων των επιστροφών προς τις εξα- 
γωγικές επιχειρήσεις, που ισχύει από την πε
ρασμένη εβδομάδα, θα πλήξει αναπόφευκτα 
την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόν
των. Αυτό τονίζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων σε επιστολή του προς τα αρμόδια 
οικονομικά υπουργεία, ζητώντας την άμεση 
αποστολή της, μέχρι να γίνει δυνατή η κατάρ
γηση.

Η παρακράτηση, αναψέρεται στην επιστολή, 
θα αποδυναμώσει οικονομικά και ταμιευτικά 
τους Ελληνες εξαγωγείς και θα αυξήσει το κό
στος όλων των εξαγωμένων προϊόντων.

ΠΕΝΤΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αλλαγή πλεύσης στο «πλοίο εισοδηματικής πολιτικής» φαίνεται 
πιθανή για το 1987, καθώς η κυβέρνηση προβληματίζεται στην κατεύ
θυνση ενός πιο ευέλικτου συστήματος, όπου οι αποδοχές θα συνδέον
ται με την πραγματικότητα. Το συμπέρασμα «ενθαρρύνουν» οι εξής εν
δείξεις:

1. Η παραδοχή του γεγονότος (από ανώτερα κυβερνητικά στελέχη) ότι 
η ενιοποίηση των μισθολογίων στο δημόσιο τομέα μαζί με την εισοδημα
τική πολιτική έχει δημιουργήσει «ακαμψία» στη στελέχωση του κρατι
κού μηχανισμού.

2. Η μελέτη του θέματος συσχετισμού αμοιβών - παραγωγικότητας, 
από στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

3. Η χθεσινή δήλωση του αρμόδιου υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, 
Γιάννου Παπαντωνίου, ότι η αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΘΟ έχει εγκρί
νει λιγότερο από τα μισά αιτήματα
αυξήσεις σ ^ ν  ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα. Τ ήματα αφορούν «αμ-
φιλεγόμε εριπτώσεις» μισθολο-
γικών αυ., ων που τα υπουργεία
Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας 
έπρεπε να διευκρινίσουν κατά πο- 
σόν υπερβαίνουν την εισοδηματική 
πολιτική, όπως αυτή θεσμοθετείται 
από την Πράξη Νομοθετικού Περιε
χομένου.

Ο κ. Παπαντωνίου είπε ότι η επι
τροπή έχει αποφανθεί για 80 τέτοια 
αιτήματα του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα και 68 (ομαδοποιημένα) του 
ιδιωτικού. Ο υφυπουργός αρνήθηκε 
να δώσει λεπτομέρειες για τις περι
πτώσεις αυτές αρκούμενος στη διευ
κρίνιση ότι οι θετικές απαντήσεις 
(λιγότερες από τις μισές) αφορού
σαν κυρίως συμφωνίες που είχαν 
υπογραφεί πριν από την ισχύ της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ
νου.

4. Η προχθεσινή δήλωση του 
υπουργού Εργασίας, Ε. Γιαννόπου- 
λου, ότι η κυβέρνηση προσανατολί
ζεται κατά το τέλος του 1986 στην

άρση της Πράξης, 
εφόσον υπάρξει ως τό
τε βελτίωση στην οικο- 
νιμική κατάσταση.
5. Η αιφνιδιαστική 
τροπολογία που κατα
τέθηκε την περασμένη 
εβδομάδα στη Βουλή 
από τον υπουργό Εθνι
κής Οικονομίας, που 
δίνει το δικαίωμα στις 
επιχειρήσεις να προ
σβάλουν τυχόν πρό
στιμο για υπέρβαση 
της εισοδηματικής πο
λιτικής, προσφεύγον- 
τας στα διοικητικά δι
καστήρια.
Δ Η Μ ΗΤΡΗΣ ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ
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