
'Αθήνα, 6.4.1982

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΟΚ 

Κύριοί, Βουλευτές,

Μέ τήν παρέμβασή μου αυτή σκοπεύω νά σας παρουσιάσω, κατά συνοπτι

κό τρόπο, μερικές πτυχές, τίς σημαντικότερες, των σχέσεων τής χώ

ρας μας μέ τήν ΕΟΚ καί ιδιαίτερα των σχέσεων τής Ελληνικής Γεωρ

γίας μέ τήν Εύρωπαϊκή, μέσα άπό τήν λειτουργία καί τίς έμπειρίες 

τής ΚΑΠ στήν διάρκεια των δύο-τριών χρόνων πρό τής ένταξης καί 

στήν διάρκεια του πρώτου χρόνου τής λειτουργίας τής ένταξής μας 

στίς Ε.Κ.

1. Μολονότι οί συζητήσεις καί οι εκτιμήσεις γιά τήν Γεωργία καί 

τήν Κ.Α.Π. έπισκιάζουν, κατά κυριολεξία, τήν όλη υπόλοιπη δρα

στηριότητα τής ΕΟΚ, θά πρέπει νά σάς ύπομνήσω ότι τό συνολι

κό άγροτικό εισόδημα των 10 Κρατών-Μελών δέν ξεπερνά τό 5% 

περίπου τού συνολικού έθνικου εισοδήματος τους. "Ετσι, παρά 

τό γεγονός ότι τρεις χώρες-μέλη (ή ‘Ελλάδα, ή 'Ιρλανδία καί 

ή 'Ιταλία) έχουν ύφηλό γεωργικό πληθυσμό καί σημαντική 

συμμετοχή του Άκαθ. 'Αγροτικού Προϊόντος στό Άκαθ. 'Εγχώριο 

Προϊόν τους, πρέπει νά γίνει σαφές ότι ή Κοινότητα σάν σύνολο 

είναι μιά ένωση, μιά Κοινότητα βιομηχανικών χωρών,όπου ή Μετα

ποίηση καί οι ‘Υπηρεσίες συνιστοΰν τόν άκρογωνιαΐο λίθο τής 

δραστηριότητάς της. |κάί θά πρέπει νά γίνει κατανοητό ότι, τό

σο γιά τήν Ελλάδα καί τήν 'Ιρλανδία, όσο καί γιά τίς χώρες 

πού έπιδιώκουν τήν ένταξή τους στό μέλλον (Πορτογαλλία - 'Ισπα

νία) , ή ένταξή τους στήν ΕΟΚ άποτελεΐ πολιτική έπιλο-

γΙ)§, πού έχει όμως μερικές πολύ σημαντικές οικονομικές διαστά

σεις ή κυριώτερη άπό τίς όποιες είναι ή έλπίδα γιά βιομηχανι-
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κές ευκαιρίες καί γιά αντίστοιχες εξαγωγές μεταποιημένων

προϊόντων καί έξειδικευμένων υπηρεσιών.

'Από την άλλη μεριά, τά οικονομικά συμφέροντα των χωρών-μελών 

της ΕΟΚ στό θέμα της ένταξής μας (όπως καί τής Πορτογαλλίας 

καί τής 'Ισπανίας) άφοροϋν στην έξασωάλιση πρόσβασης στίς άγο-
Ύ

ρές τής Ν. Ευρώπης ή έπέκτασης τής ήδη ύπάρχουσας πρόσβασης 

των μεγάλων έξαγωγέων βιομηχανικών προϊόντων του άνεπτυγμένου 

Ευρωπαϊκοί) Βορρά. Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, ότι πάνω άπό τό 

65% του κεφαλαιουχικού έξοπλισμου πού είσάγεται στήν χώρα μας 

προέρχεται άπό χώρες-μέλη τής ΕΟΚ, όπως έπίσης δέν είναι τυ

χαίο ότι οί συνολικές έξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων πρός τήν 

χώρα μας άπό τούς 9 φθάνουν τά 206 δίσ. δρχ.', όση δηλαδή είναι 

περίπου ή σέ τρέχουσες τιμές άξια τής γεωργικής μας παραγωγής.'

2. Θά ήθελα, Βουλευμές', νά σάς παρουσιάσω μερικά στατιστικά 

στοιχεία τού έμπορίου τής χώρας μας μέ τούς 9 έταίρους μας 

στήν Κομνότητα.

Τό 1979, κύριοι Βουλευτές, χρόνο πυρετώδους προετοιμασίας τής 

χώρας μας γιά τήν ένταξη, παρουσιάσθηκε γιά πρώτη φορά τό 

φαινόμενο τό έμπορικό ισοζύγιο στά άγροτικά προϊόντα μεταξύ 

Ελλάδας καί Κοινότητας νά προυσιάσει άρνητικό ρυθμό αύξησης 

(δηλαδή μείωση) τής τάξης τού - 34%. Καί τό 1981, πρώτο χρό

νο λειτουργίας τής ένταξης, τό έμπορικό μας ισοζύγιο μέ τούς 

9 στά άγροτικά προϊόντα, ήταν γιά πρώτη φορά μέσα στά μεταπο

λεμικά χρόνια, άρνητικό, μέ έλλειμα 10,850 δίσ. δρχ..'.' Γιά 

πρώτη φορά, στόν πρώτο χρόνο λειτουργίας τής ένταξης, ή άξια 

τών έξαγωγών μας σέ άγροτικά προϊόντα (30 δίσ. δρχ.) ήταν χα- 

μηλώτερη τής άξίας τών εισαγωγών μας σέ άγροτικά προϊόντα (41



δίσ. περίπου).

3. "Αν θά θέλαμε νά εξετάσουμε, τώρα, τό σύνολο των οικονομικών μας 

συναλλαγών μέ τίς 9 χώρες-μέλη, θά βλέπαμε ότι:

οΐ συνολικές εξαγωγές μας, γιά πρώτη φορά άπό δεκαπενταετίας 

μειώθηκαν σέ άπόλυτους άριθμούς άπό 105,263 δίσ. δρχ. σέ 102,977 

δίσ. δρχ. μέ άποτέλεσμα τό έλλειμα τού συνολικού εμπορικού ισο

ζυγίου, λόγψ καί τής ραγδαίας άνόδου τών συνολικών εισαγωγών 

μας (άπό 179,720 δίσ. δρχ. σέ 247,164 δίσ. δρχ.) νά φθάσει στά 

144,187 δίσ. δρχ.

- Είναι φανερό, κύριοι συνάδελφοι, ότι ή κατάσταση αύτή - την όποια 

κληρονομήσαμε άπό την προηγούμενη Κυβέρνηση, οφείλεται:

α) στην ραγδαία αύξηση τών εισαγωγών γεωργικών προϊόντων άπό 

τούς 9 στό 1981 (άπό 17,13 δίσ. δρχ. τό 1980 πήγαμε στά 

40,964 δίσ. δρχ. τό 1981).

Γ β) στήν πτώση, ραγδαία, μάλιστα, τών εξαγωγών μας, βιομηχανικών 

προϊόντων στό 1981 πρός τούς 9 (άπό 81,308 δίσ. δρχ. τό 

1980 βρεθήκαμε στά 72,86^5 δ̂ ίσ. δρ^. τό 1981^)^ ‘Ο
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γ) στήν ραγοαία αύξηση τών εισαγωγών μας σέ βιομηχανικά προϊόν

τα άπό τούς 9 (162,585 δίσ. δρχ. τό 1980 πού άνέβήκαν σέ 

206,200 δίσ. δρχ. τό 1981).

Αύτές, κύριοι συνάδελφοι, είναι σέ άδρές γραμμές οι εξελίξεις τών 

έμπορικών μας συναλλαγών (γεωργικών, βιομηχανικών καί συνολικών) 

στήν διάρκεια του πρώτου χρόνου τής ένταξής μας στήν ΕΟΚ. ’Αρκετά 

κατατοπιστικές νομίζω καί άρκούντως προειδοποιητικές.

4. Μελέτησα προσεκτικά, κύριοι συνάδελφοι, τίς εισηγήσεις τών κ.κ. 

είσηγητών τής π̂ ε ιοψηφίας, άλλά καί τής μειοψηφίας. Κάποιος άπό



τούς κ.κ. εισηγητές της μειοψηφίας, ό κ. Σαμαράς, νομίζω, άμε

σα άλλά καί ό κ. Δήμας κατά πιό "κομψό", έμμεσο τρόπο, διατυ

πώνει τόν θαυμασμό του γιά τό προϋπολογιζόμενο ποσό των 48 δισ. 

δρχ. πού θά είσρεύσει στήν ‘Ελλάδα τό 1982 ως καθαρή ροή κοινο

τικών πόρων. Χρησιμοποιείται, μάλιστα, τό ποσό αύτό γιά νά κα- 

ταδειχθει πόσο συμφέρουσα ήταν ή ένταξη τής χώρας μας στήν 

ΕΟΚ καί μάλιστα υπό τίς συνθήκες καί τούς διαπραγματευτικούς 

όρους πού έγινε.

Θά ήθελα, κύριοι συνάδελφοι, νά κάνω δύο παρατηρήσεις πάνω στόν 

ισχυρισμό αύτό:

Πρώτο, φαίνεται ότι γιά άρκετούς άπό τούς κ.κ. βουλευτές τής 

Ν.Δ., ή ένταξή μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες άποτελει ~/ό προ- 

σφάτως άνακαλυφθέν κανάλι εισροής συναλλάγματος μέσα στήν ιστο

ρική πορεία τής Νεώτερης ‘Ελλάδας: μετά τήν συμβολή τών καρα

βοκύρηδων πρό καί μετά τήν 'Επανάσταση τού 1821, μετά τήν ιστο

ρική περίοδο τών δανείων τής ‘Ελληνικής Πολιτείας, μετά τήν 

"εύλογημένη" μετανάστευση καί τήν ροή μεταναστευτικου συναλλά

γματος, μετά τήν "‘Ελληνική Ναυτιλία τών πέντε θαλασσών" καί 

τήν άκόμη πιό εύλογημένη ροή ναυτιλιακού συναλλάγματος, μετά 

τό σχέδιο Μάρσαλ καί τήν 'Αμερικανική Βοήθεια, υπήρξαν - καί 

φαίνεται υπάρχουν άκόμη - άρκετοί άνθρωποι σ'αύτόν τόν τόπο

πού βλέπουν τήν ένταξή μας στήν ΕΟΚ κάτω άπό τήν ίδια οπτικήτ
γ ω ν ί α ^ τ ^  νέφ>-καί ίσως, γιατί όχι, άνεξάντλητφ-καναλια®τ διο

χέτευσης συναλλαγματικών πόρων πρός τήν δεινοπαθοϋσα ‘Ελληνική

Οικονομία. Βλέπουν, έτσι τόν κοινοτικό προϋπολογισμό σάν μ>«χ 
ΐ)ΐί0>Ο

π-ίτστνα- όπου κα·τ·οίδύ£-ίατΐ τό κάθε κράτος-μέλος καί άποσπά, άνά-
ιΐύαίΐιια'ι ϊοο

λογά ίσως μέ τίς -χ̂ λυμβητ-ιχές καί··-καταδυτικές του ικανότητες,
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χρηματικούς πόρους - καί μάλιστα σέ συνάλλαγμα - πρός ιδίαν χρή- 

σιν. Οί πιό αισιόδοξοι, μάλιστα, οπαδοί τής θεωρίας άύτής, 

τείνουν νά παρομοιάζουν τόν κοινοτικό προϋπολογισμό - καί πρώ

τον - πρώτον τόν FEOGA - σάν ενα Πανευρωπαϊκό Κατανεμητή Εισο

δήματος καί Πλούτου μεταξύ τών χωρών - μελών τής ΕΟΚ.

'Η άλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, είναι κάπως δ ισ,φορετ ική : ή δια

νομή, ή Πανευρωπαϊκή κατανομή εισοδήματος καί πλούτου λαμβάνει 

χώρα, κατά τά 99,5%, όχι μέσω του Κοινοτικού Προϋπολογισμού αλ

λά μέσω τοϋ ένδοκοινοτικοϋ εμπορίου, βιομηχανικών, κύρια, προϊ

όντων καί μόνο κατά τό υπόλοιπο 0,5% μέσψ τών άναδιανέμητικών 

μηχανισμών τοϋ Κοινοτικού Προϋπολογισμοϋ.

Αντίθετα, δηλαδή μέ δ,τι συμβαίνει στούς Εθνικούς Προϋπολογι

σμούς, όπου ή όλη εισοδηματική Πολιτική καί οί μεταβιβάσεις 

εισοδήματος πράγματι παίζουν σημαντικό ρόλο - θά πρέπει νά γί

νει κατανοητό,κύριοι συνάδελφοι, ότι ή ΕΟΚ δέν είναι ούτε 'Αδελ

φότητα, ούτε μιά Πανευρωπαϊκή Κοινότητα μεταβιβάσεων εισοδήμα

τος καί πλούτου μέσα άπό τόν Προϋπολογισμό. Ποσοστό 3,5% μόνο 

τοϋ συνόλου τών ένδοκοινοτικών εισαγωγών άποτελει ό Κοινοτικός 

Προϋπολογισμός, έτσι πού οί καθαρές εισπράξεις (ή καθαρές πληρω

μές) του κάθε Κράτους-Μέλους νά άποτελοϋν άμελητέα, στήν κυριο

λεξία, άναλογία τοϋ συνόλου τών έμπορικών του συναλλαγών μέ 

τούς 9 υπόλοιπους.

Θά σάς δώσω ενα παράδειγμα, κύριοι συνάδελφοι, γιά νά άντιλη- 

φθεΐτε τό μέγεθος τής πλάνης όσων διαλαλοΰν τήν σημασία τών 

προϋπολογιζόμενων 48 δισ. άπό τήν ΕΟΚ.

‘Όπως σάς είπα προηγουμένως, τό σύνολο τών εισαγωγών μας άπό τούς 

9 ήταν τό 1981, 247,164 δίσ. δρχ. (206,200 δίσ. δρχ. τά βιομη-
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χανικά καί 40,964 δίσ. δρχ. τά άγροτικά προϊόντα πού είσαγάγα- 

με). Σκεφθεϊτε τώρα τήν βέβαιη, σχεδόν, εκδοχή ή αξία των ει

σαγωγών μας άπό τούς 9 νά αύξηθεΐ κατά 10%, αν μή τί άλλο λόγψ 

τής αύξησης των τιμών (έμετάβλητος ό όγκος) τών αντίστοιχων 

είσαγόμενων προϊόντων. Τό 10% του 247 δίσ., κ.κ. συνάδελφοι, 

είναι 24,7 δίσ. δρχ., δηλαδή πάνω άπό τό 50% τών συνολικών άνα- 

μενόμενων καθαρών εισροών μας άπό τόν Κοινοτικό Προϋπολογισμό 

θά έξανεμισθει λόγψ τής αύξησης μόνο κατά 10% τής άξίας τών 

εισαγωγών μας. 'Επειδή δε,κύριοι συνάδελφοι, στά τελευταία 

τρία χρόνια οί εισαγωγές μας αύξάνονται μέ ρυθμούς όχι 10%, 

άλλά:

26,8% τό 1979

15,5% τό 1980

καί 37,5% τό 1981,

καί,έπειδή, έπομένως, μιά αύξησή τους γύρω στό 20% γιά φέτος πρέ

πει, βάσιμα, νά αναμένεται, είναι φανερό ότι τό 20% του 247 δίσ. 

δρχ. είναι 50 δίσ. δρχ. πράγμα πού σημαίνει ότι καί αν άκόμη μπο

ρέσουμε νά άπορροφήσουμε τά 48 δίσ. δρχ. άπό τήν ΕΟΚ μέσα στό 

1982, θά "έξαγάγουμε" τελικά 2 δίσ. δρχ. (50-48) στούς εταίρους 

μας λόγψ άκριβώς του ενδοκοινοτικού έμπορίου.

Θά πρέπει, έπομένως, νά είμαστε πολύ'προσεκτικοί, κ. συνάδελφοι, 

σέ άπλουστευτικές λογικές τού τύπου "θά είσπράξετε φέτος 48 δίσ. 
άπό τήν ΕΟΚ".

'Επαναλαμβάνω, ή διευρωπαϊκή κατανομή εισοδήματος καί πλούτου δέν 

γίνεται μέσα άπό τόν Κοινοτικό Προϋπολογισμό άλλά μέσα άπό τίς έμπο-
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ρίκες ανταλλαγές βιομηχανικών,κύρια, προϊόντων.

(ό Δημήτρης ό Δαμιανός εξετάζει ένα μικρό κείμενο γιά τόν πλη

θωρισμό μας σάν "απόρροια" της προετοιμασίας καί του πρώτου
\

χρόνου λειτουργίας τής ένταξής. Πέρα, όμως,άπό την αναφορά στό\V
γεγονός ότι άπό τό 1979 ή τότε Κυβέρνηση άνέλαβε σκόπιμα τίς τι

μές των αγροτικών προϊόντων γιά να προσεγγίσουν, την 1.1.81, τίς 

κοινοτικές καί άπό τό γεγονός ότι μελικές εισροές, όπως μηχανήμα

τα καί τρακτέρ, παρουσιάζουν μεγάλη άνοδο τής τιμής τους τά 

τελευταία τρία χρόνια, δέν ωαίνεται νά εϊ.ναι δυνατή ή έπαρκής 

αιτιολόγηση του έλληνικου πληθωρισμού στήν ένταξη.

Τό κείμενο θά σάς τό φέρει ό Δημήτρης τό μεσημέρι, μετά τό 

‘ΥπΓ ’Εξωτερικών). -


