
Εξωπραγματικά 
καί άλΛοπρόοαΛλα
ta νέα μέτρα

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΥΣ, ΒΙΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ

Α ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ μίτρα γιά 
τή συγκράτηση των εισαγωγών, 
συνεχίζουν νά προκαλοϋν τις  έν

τονες αντιδράσεις τών εμπόρων, βιο- 
μηχόνων καί έπαγγελματοβιοτεχνών, 
ο! όττοίοι τά  χαρακτηρίζουν άντιφα
τικά, όντιοικονομικό, αψυχολόγητα 
κ.λττ, καί υποστηρίζουν ότι θά όβη- 
γήσουν σ ί αυξήσεις τιμών.

Έ τσ ι, τά Δ.Σ. τού 'Εμπορικού 
Συλλόγου 'Αθηνών, πού συνήλθε έ- 
κτάκτως, διαπίστωσε ότι ή πολιτι
κή πού άκολουθείται τελευταία εί
ναι τελείως εξωπραγματική καί κυ
ριολεκτικό άλλσπρόσαλλη. Στήν ου
σία — τονίζεται σ ί σχετική άνακοί- 
νωση—  δίν αποτελεί οικονομική πο
λιτική, άλλά σειρά σπασμωδικών 
καί άντιψατικών μέτρων, πού θίτουν 
σ ί άμεσο κίνδυνο τήν οικονομία τής 
χώρας.

Ό  'Εμπορικός Σύλλογος 'Αθηνών 
προειδοποιεί «ό τι τά  όρια ύπομονής 
τού ίμπορικού κόσμου πλέον ίξαντλή 
θηκαν» καί καλεί τούς άρμόδιους νά 
άναστείλουν όμέσως τά ίξαγγελθέν- 
τα  μίτρα καί νά συζητήσουν μί τις  
ίνδιαψερόμενες τάξεις.

•  Τό 'Εμπορικό καί Βιομηχανικό 
'Επιμελητήριο Πειραιώς, άφού έκ- 
φράζει φόβους ότι τά  ληφθέντα μί
τρα θά όδηγήσουν σ ί αύξήσεις τ ι 
μών, σημειώνει ότι θά πρέπει:

—  Νά αναθεωρηθεί ό πίνακας τών 
ειδών πού ίχουν υπαχθεί στόν φόρο 
καταναλώσεως 25%, δοθέντος ότι σ ί 
αύτόν περιλαμβάνονται προϊόντα πού 
όποτελούν πρώτες ύλες (καί βασικά 
είδη τροφίμων (γόλα).

—  Στόν υπό κατάρτιση πίνακα 
τών π'ροΐόντων πού θά υπαχθούν στά 
περιθώρια τού 75% δίν θά πρέπει νά 
περιλαμβάνονται πρώτες ύλες καί 
πρώτες ύλες γιά  βιομηχανίες, για
τ ί  ίτσ ι θά άνακόψουμε τή βιομηχα
νική μας άνάπτυξη μί γενικότερες 
οίκονομικίς επιπτώσεις.

—  Νά άρθεί ή αναδρομικότητα 
τής ίπιβολής τού φόρου καταναλώ
σεως ώς άντιθέτου σ τις  γενικές άρ- 
χίς δικαίου καί ώς θέματος όρχής, 
δεδομένου ότι ό προγραμματισμός 
τού ίμπορίου θά ήταν διάφορος άν 
γνώριζε κατά τό κλείσιμο τής πα
ραγγελίας τήν ύπαρξη αύτού τού φό
ρου. Τό μέτρο θά έπιδεινώσει τήν κα
τάσταση πού έχει δημιουργηθεί στούς 
αποθηκευτικούς χώρους τού Ο.Λ.Π.

9 Τά Δ .Σ. καί ίκπρόσωποι 20 
μεγάλων έπαγγελματικών καί ίμπο- 
ρικών συνδέσμων, που συνήλθαν ε
κτάκτως, διαπίστωσαν ότι τά  νία 
πρωτοφανή καί παράλογα μέτρα τής 
κυβερνήσεως είναι καταστρεπτικό καί 
διαλυτικά γιά τό έμπόριο καί τήν ί· 
θνική οικονομία. Τά μίτρα αύτά κρί- 
νσνται άψυχολόγητα, όντιοικονομικό 
καί ανελεύθερα καί κλονίζουν τό ή
δη ευαίσθητο ψυχολογικό κλίμα τού 
καταναλωτή.

Κατόπιν αυτών άποφασΐστηκε καί 
ζητείται άπό τήν κυβέρνηση νά άνα- 
στείλει άμέσως τήν ίφαρμογή τους

καί νά καλίσει σ ί έλεύθερο δημο
κρατικό διάλογο τούς 'Εμπορικούς 
Συλλόγους καί τήν Συντονιστική 'Ε
πιτροπή τών Κλαδικών Εμπορικών 
'Οργανώσεων.

'Η Συντονιστική 'Επιτροπή έλαβε 
έντολή νά όργανώσει συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας τού έμπορικού κόσμου 
σέ κεντρικό χώρο τών 'Αθηνών, γιά 
νά ληψθούν αποφάσεις κλιμακώσεως 
τού άγώνα.

9 Σέ συγκέντρωση τών εισαγω
γέων ώρολογίων καί συναφών ειδών, 
πού πραγματοποιήθηκε γιά νά συ
ζητηθεί ή διαμορφωθείσα κατάστα
ση, άποφασίσθηκαν, μεταξύ άλλων, 
τά  ίξής:

—  Νά όναστσλούν τά  άνοίγματα 
πιστώσεων ώς τις  31.12.79.

—  Νά όπευθυνθεί όμαδικό έγγρα
φο πρός τά  ίργοστάσια, μέ τό ό-

ΚυκΛοφορουν
έπικίνδυνα
προϊόντα

• ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ INKA

Η ΑΓΟΡΑ τής ^Αθήνας καί τής 
Θεσσαλονίκης γέμισε άπό ά
χρηστα, έπικίνδυνα, άνεξέλεγ- 

κτα καί κακής ποιότητος προϊόντα, 
έπισημαίνει μέ ανακοίνωσή του τό 
Ινστιτού το  Καταναλωτών.

Τά προϊόντα αύτά —  πού σέ ό- 
μαλές περιόδους (προσθέτει ή άνα- 
κοινωση) δέν ήταν δυνατόν νά προω
θηθούν στήν άγορά —  προωθούνται 
τώρα άπό άσυνείδητους κερδοσκό- 
πσυς, πού έκμεταλλεύονται τήν ά- 
δυναμία τών περισσότερων καταστη
μάτων νά προμηθευτούν προϊόντα 
στοιχειώδους ποιότητας καί ασφά
λειας καί τών καταναλωτών, πού δέν 
βρίσκουν ή αδυνατούν νά πληρώσουν 
τά  ύπέρογκα «καπέλα» πού ζητούν
ται γιά τά «έπώνυμα» προϊόντα.

Τό INKA αναφέρει ότι τό «καπέ
λο» —  σ τϊς  τιμές χονδρικής πώλη- 
σης —- φτάνει ακόμα καί σέ έγχώ- 
ρια παραγόμενα προϊόντα στό 30% έ- 
νώ παράλληλα στή λιανική τά «κα
πέλα» φτάνουν καί τό 40%. Τό ί? 
λευταίο τριήμερο καταγγέλθη^ 
στό INKA περισσότερες άπό 
περιπτώσεις άπόκρυψης προϊ’ 
ουσιαστικής άρνησης πώλησ 
νομένων εκβιαστικής c 
μαύρης άγοράς κλπ.,  ̂
συνεχώς αύξανόμενε 
γιά νοθευμένα, 6ρΛ 
καί γενικότερα 
δεικνυόμενα σ ' 
όντα.

ποιο θά ζητείται ή άναστολή άπσ- 
στολής εμπορευμάτων»

—  Τίθενται ύπό αναστολή οϊ μέ
χρι σήμερα παραγγελίες ώρολογίων.

—  Νά ζητηθεί ή συμπαράσταση 
τών λιανοπωλητών ωρολογίων, άφού 
προηγηθεί ή ένημέρωσή τους.

—  Νά άνασταλούν, κατά τό δυ
νατό, οι διαφημίσεις τών προϊόντων 
ώρολογοποιϊας.

•  Ό  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ει
σαγωγέων Ξυλείας καί ή Ένωση Εί 
σαγωγέων Ξυλείας περιοχής ’Αθηνών 
- Πειραιώς διαμαρτύρονται γιά τήν 
έπιβολή φόρου καταναλώσεως στό νο
βοπάν, χάρντμπορντ, κόντρα - πλακέ, 
πηχοσανϊδες, δάπεδα κ.λπ. καί ζη
τούν τήν άναθεώρηση τής σχετικής 
άποφάσεως. Επίσης ζητούν νά έ- 
ξαιρεθεί άν δέν έχει έξαιρεθεϊ—  ή 
πριστή ξυλεία έλάτης καί πεύκης ά
πό τις  χρηματικές προκαταβολές, 
σάν πρώτη ύλη τών ξυλουργικών βιο
τεχνιών.

Διευκρινίσεις 
τών υπουργών

Οϊ ύπουργοί Οικονομικών καί Ε 
μπορίου, άναφερόμενοι σέ όρισμένες 
παρατηρήσεις έπί τών ληφθέντων μέ
τρων γιά  τήν περιστολή τών εισα
γωγών, προέβησαν στήν άκόλουθη δή 
λωση :

1 --Ή  περιστολή τής εισαγωγή
βρισμένων κατηγοριών άγαθών κατ 
στη άναγκαία, ύστερα άπό τήν άδ 
καιολόγητη καί κερδοσκοπική έ" 
τάχυνση τών εισαγωγών αύτών 
τά  τήν τελευταία περίοδο. Τά 
φθέντα μέτρα ποβλέπουν στήν 
κράτηση τού έλλείμματος τοί 
ζυγϊου πληρωμών καί τήν ν
σία τοΰ συναλλάγματος τής 
Σέ μιά περίοδο κατά τήν 
διεθνής άνατίμηση τών ύ* 
σιμών καί τών πρώτων 
τεϊ τήν έξασφόλιση μεγε* 
σοτήτων διεθνών μέσσ 
ή διάθεση πολυτίμου r 
γιά  άποθ^ματοποιήσ 
ή καί άκόμη περο 
λεϊς εισαγωγές θά

2 -Τά μέτρο
χαρακτήρα, διο
* Ιουνίου 1980, 
φωνία μέ τις  
μας καί είναι 
έλαβαν κατά 
ρωπα»κές χώ 
τής συναλλε 
πίας.
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