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ΟΜΙΛΙΑ κ. ΣΗΜΙΤΗ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, 
ΕΒΕΑ. 22.11.1982

Κ ύ ρ ι ο ι ,

Θά ήθελα, μέ την ευκαιρία τής σημερινής μας συνάντησης, νά 
σάς δώσω μιά συνοπτική είκόνα των δσων πρόκειται νά δείτε 
στις περιοδείες πού θά κάνετε στήν ‘Ελλάδα.
‘Η σημερινή παρουσίαση σκοπό έχει: α) νά σάς δώσει έναν οδηγό, 
μέ βάση τόν όποιο μπορείτε νά κρίνετε τό έπίπεδο άνάπτυζης 
καί τίς δομές τής έλληνικής γεωργίας καί β) νά έπισύρει τήν 
προσοχή σας στήν άναγκαιότητα μιάς προσπάθειας πού θά άποβλέ- 
πει στήν σύγκλιση των σήμερα άνισα άναπτυγμένων οικονομιών 
τών κρατών-μελών. Γιά τή μεταβολή τής σημερινής κατάστασης 
μεγάλη σημασία έχουν τά Μεσογειακά Προγράμματα, πού προετοι
μάζει ή Κοινότητα. Τά Προγράμματα αύτά έλπίζουμε ότι θά βοη
θήσουν στό νά προωθηθεί τό έπίπεδο άνάπτυζης τής μεσογεια
κής γεωργίας, έπομένως καί τής έλληνικής γεωργίας. Γιά τήν 
έλληνική γεωργία ίδιαίτερη σημασία έχει καί ή άναγνώριση τών 
ίδιαιτεροτήτων καί ή έφαρμογή κανόνων, πού νά λαμβάνουν ύπ* 
όψη τίς ίδιαιτερότητες αύτές. Ή  ‘Ελληνική κυβέρνηση έχει 
έπισημάνει μέ τό μνημόνιο πού ύπέβαλε τίς άναγκαϊες μεταβο
λές στις γενικές ρυθμίσεις

* Η ‘Ελληνική Γεωργία, βασικά μεγέθη

‘0 έλληνικός άγροτικός τομέας συμμετέχει κατά 17,2%, σέ 
τρέχουσες τιμές, στό ΑΕΠ (1981). ‘Η άγροτική παραγωγή χαρα
κτηρίζεται άπό υψηλή συμμετοχή τής φυτικής (64%), ένώ ή ζωική 
παραγωγή συμμετέχει κατά 32%. Παρά τή βασική σημασία τής 
αλιείας καί τών δασών, οί κλάδοι έζακολουθοϋν νά συμβάλουν 
σέ περιορισμένο βαθμό (1,5% τά δάση καί 2,5% ή αλιεία) 
στό γεωργικό προϊόν.
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Τό ύψος καί ή σύνθεση της γεωργικής παραγωγής έΕασωαλίζουν 
αύτάρκεια στό σύνολο σχεδόν των προϊόντων. ΈΕαίρεση απο
τελούν τό βόειο κρέας, τά γαλακτοκομικά,(μέ 48% καί 83% 
άντίστοίχο βαθμό αύτάρκειας)καί ό αραβόσιτος,(ή παραγωγή 
του όποιου έχει σημειώσει σημαντική αύληση τά τελευταία 
χρόνια).
Οί' έΕα,γωγές Αγροτικών προϊόντων ανέρχονται στό 1/5 περίπου 
τής συνολικής άζίας παραγωγής καί Αποτελούνται τόσο Από τά 
παραδοσιακά έΕαγώγιμα προϊόντα (καπνός, κρασί, σταφίδες κλπ), 
δσο καί Από τά νωπά καί μεταποιημένα όπωροκηπευτικά, των 
οποίων ή συμμετοχή συνεχώς αύΕάνει (56% τό 1981).
Οί εισαγωγές των γεωογικών προϊόντων αποτελούν τό 14% 
περίπου τού συνόλου τών είσαγωγών. Τό 43% τής ΑΕίας τών 
γεωργικών είσαγωγών Αωοροΰν εισαγωγές κρέατος, γαλακτοκομικών 
προϊόντων καί ζωοτροφών (32,5% δισ. δρχ. τό 1981).
Τήν τελευταία δεκαετία (1971-81), ή μέση παραγωγικότητα τών 
Απασχολουμένων στόν τομέα αύΕήθηκε μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 3,5% 
έναντι 7,7% στήν δεκαετία 1961-71. * Η μείωση τού ρυθμού 
ήταν Αποτέλεσμα Αφ'ένός μέν τού χαμηλοτέρου ρυθμού Ανόδου τού 
γεωργικού προϊόντος (2,1% έναντι 3,5%), Αφ'έτέρου δέ τής 
σημαντικής μείωσης τού ρυθμού έΕόδου τών Απασχολουμένων στόν 
τομέα (μέσο έτήσιο ρυθμό -1,4% έναντι- 4,2%). Κατά τήν 
τελευταία πενταετία, οί ρυθμοί αυΕησης τών έπί μέρους κλάδων 
τής παραγωγής ύστέρησαν έναντι τών ρυθμών τής προηγούμενης 
πενταετίας καί ειδικότερα τού κλάδου τής ζωϊκής παραγωγής 
πού παρουσίασε μ.ε.ρ. αυΕησης μόνο 1,07%, λόγω τής σημαντικής 
καί συνεχιζόμενης πτώσης τής παραγωγής τού κλάδου τής βοο- 
τροφίας (-4,2%).
Παρά τίς διαρθρωτικές μεταβολές πού σημειώθηκαν καί πού 
διεύρυναν τήν παραγωγική δυναμικότητά της, ή ελληνική γεωργία 
έΕακολουθεΐ νΆντιμετωπίζει βασικά διαρθρωτικά, οργανωτικά 
καί θεσμικά προβλήματα.
Βασικό πρόβλημα τού τομέα παραμένει τό χαμηλό κατΑπασχολού
μενο εισόδημα σέ σύγκριση μέ τούς άλλους τομείς τής οικονομίας 
(47%) καί οί έντονες άνισότητές του μεταΕύ τών γεωργικών 
περιοχών.



Τό χαμηλό αύτό είσόδημα όφείλεται άω' ένός μεν στις συνθήκες 
παραγωγής πού έπικρατοΰν στον τομέα άφ'έτέρου δε στίς 
συνθήκες αγοράς.

2. Συνθήκες_παραγωγή£

Οι. βασικές αδυναμίες πού χαρακτηρίζουν τίς συνθήκες παραγωγής 
καί συντελούν στη χαμηλή παραγωγικότητα των άπασχολουμένων 
πόρων είναι:
α) Τό μικρό καί πολυτεμαχισμένο μέγεθος των γεωργικών έκμεταλ- 

λεύσεων. Οί μέχρι σήμερα έξελίΕεις στό μέγεθος των έκμεταλ- 
λεύσεων παρά τή σημαντική μείωση τού γεωργικού πληθυσμού 
ήταν ιδιαίτερα βραδείες. Παράλληλα ή συλλογική δραστηριό
τητα στή (ράση τής παραγωγής, σάν μορωή έκμετάλλευσης μέ 
δυνατότητες δημιουργίας οίκονομιών κλίμακος, είναι άνύπαρ- 
κτη, πλήν μικρού άριθμοΰ όμαδικών εκμεταλλεύσεων.

Θ) Τά ωτωχά καί υποβαθμισμένα έδάωη στίς ορεινές καί ήμιορεινές 
περιοχές, πού άποτελοΰν τό 44% τής γεωργικής γής, όπου 
είναι εγκατεστημένες οί μισές περίπου γεωργικές έκμεταλλεύσεις, 
καί πού εμφανίζουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες μεταβολής 
τής παραγωγικής τους διάρθρωσης, 

γ) Τό χαμηλό ποσοστό των αρδευομένων έκτάσεων (10 έκ.στρεμ. 
περίπου,έναντι 16 έκατ. στρεμ. πού μπορούν νά άρδευθοΰν 
μακροχρόνια άπό τό σύνολο των 39 εκ. στρεμ. γεωργικής γής), 
περιορίζει τό βαθμό τής εντατικής έκμετάλλευσης στή 
γεωργία. Τήν τελευταία πενταετία ή αύξηση των αρδευομένων 
έκτάσεων περιορίστηκε αίσθητά, λόγω μείωσης (σέ σταθερές 
τιμές) των δημοσίων καί των ίδιωτικών έπενδύσεων στόν 
τομέα.

δ) ‘Η υποαπασχόληση ένός μεγάλου άριθμοΰ άτόμων, σέ συνδυασμό 
μέ τή δυσμενή κατά ηλικία σύνθεση καί τό χαμηλό άριθμό 
ένεργών άτόμων άνά έκμετάλλευση, πού συμβάλλει στή χαμηλή 
παραγωγικότητα καί στή μικρή κινητικότητα τού δυναμικού 
αύτού, έπιπλέον δυσκολεύει τήν κάλυψη των έποχικών άναγκών 
σέ έργατικά χέρια.



ε) Τό χαμηλό έπίπεδο της τεχνολογίας σε σύγκριση με τό 
έπίπεδο στίς χώρες της ΕΟΚ. Αύτό είναι αποτέλεσμα της 
μειονεκτικής δομής των γεωργικών έκμεταλλεύσεων (μικρές 
καί κατακερματισμένες έκμεταλλεύσεις), σέ συνδυασμό μέ 
την ανεπαρκή προσφορά τεχνικής βοήθειας πρός τούς παραγω
γούς, κυρίως σέ θέματα όργάνωσης, προγραμματισμού καί 
τεχνικής τής παραγωγής (όρθολογική χρήση βελτιωμένων 
εισροών στή γεωργία, τεχνική άρδεύσεων, βελτιωμένες 
ποικιλίες, φυλές ζώων, κτηνιατρική περίθαλψη κλπ).
*Η ανεπαρκής αύτή προσφορά τεχνικής Βοήθειας όιοείλεται 
στήν έλλιπή όργάνωση καί στελέχωση τών υπηρεσιών 
έωαρμογών-έκπαίδευσης-έρευνας καί στήν ανεπαρκή σύνδεση 
τής έρευνας μέ τήν έιοαρμογή τών πορισμάτων της.

3. Συνθήκε£_^Αγοράς

Ή  αγορά τών γεωργικών προϊόντων χαρακτηρίζεται άπό τόν 
κερματισμό τών δραστηριοτήτων. Τόσο ή παραγωγή, όσο καί 
ή διακίνηση πραγματοποιείται άπό μικρές ή μεσαίες μονάδες 
μέ άμεση έπίπτωση πάνω στήν οίκονομικότητα τών δραστηριοτήτων
‘Η περιορισμένη συμμετοχή τών γεωργικών συνεταιρισμών στό 
στάδιο τής έμπορίας καί τής έπεβεργασίας τών γεωργικών προϊόν 
των (παρά τίς σημαντικές δυνατότητες γιά βελτίωση τού 
εισοδήματος τών παραγωγών πού υπάρχουν στίς ωάσεις αύτές), 
έχει σάν αποτέλεσμα τή χαμηλή διαπραγματευτική ικανότητα 
τών παραγωγών καί τήν άμεση έΡάρτησή τους άπό τούς φορείς 
διακίνησης καί μεταποίησης τών προϊόντων τους.
* Η άνεπαρκής υποδομή έμπορίας καί ή άνάγκη έκσυγχρονισμου 
μεγάλου μέρους τής ύοιστάμενης (κατάλληλοι άποθηκευτικοί 
χώροι, συσκευαστήρια, ψυγεία, σωαγεΐα, μεταωορικά μέσα κλπ), 
καθώς καί ή έλλειψη τυποποίησης στήν έσωτερική άγορά τών 
γεωργικών προϊόντων, έπιδρούν άρνητικά στή διαπραγματευτική 
δύναμη τών παραγωγών καί στό είσόδημά τους.



Ώ ς  πρός τις άγορές έξωτερικού διαπιστώνεται δτι οι έξαγωγές 
μας, σήμερα αποτελούν μικρό μερίδιο στις άγορές τις κοινοτικές, 
άκόμη δέ μικρότερο στις λοιπές άγορές , τίς πεοισσότερες δέ 
φορές διαμορφώνουν χαμηλές τιμές. Χωρίς,μάλιστα,αύτή ή'χαμηλή τιμή 
νά άντανακλά υπεροχή στήν άνταγωνιστικότητα, άωοΰ μέρος τής 
άπώλειας μεταωέρεται στούς παραγωγούς >άγω χαμηλής διαπραγμα
τευτικής τους ικανότητας. Τό πρόβλημα των εξα
γωγών γεωργικών ποοϊόντων είναι οέ μεγάλο βαθμό πρόβλημα 
έλλειψης υποδομής εξαγωγών καί άνεπαρκούς οργάνωσης τής 
έμπορίας.

4 . Βασικές_έπ ιδ_ιώξε].£_κα^_στόχο ι_τής_Κυβέρνησή£_μα£

Στά πλαίσια τής γενικότερης πολιτικής μας γιά ισόρροπη καί 
αυτοδύναμη άνάπτυξη, γιά κοινωνική δικαιοσύνη καί ενίσχυση 
τών οικονομικά καί κοινωνικά άσθενέστερων στρωμάτων του 
πληθυσμού, οί βασικές έπιδιώξεις τού 5ετούς Προγράμματος μας 
γιά τόν άγροτικό τομέα είναι:
- *Η άνύψωση τού βιοτικού έπιπέδου τού άγροτικού πληθυσμού, 
τόσο μέ τήν αύξηση τού εισοδήματος του δσο καί μέ τήν παροχή 
βελτιωμένων κοινωνικών καί πολιτιστικών υπηρεσιών.

- Ή  δημιουργία προϋποθέσεο^ν στόν άγροτικό τομέα πού θά έπι- 
τρέψουν τήν πληρέστερη άξιοποίηση τών πόρων του καί τή Βελτίωση 
τής άνταγωνιστικότητάς του γιά νά μπορέσει νά λειτουργήσει 
αύτοδύναμα καί νά συμβάλει δσο τό δυνατόν περισσότερο στήν 
άνάπτυξη τού τόπου.

- ‘Η δημιουργία συνθηκών ώστε ό γεωργικός πληθυσμός μέσα άπό 
τήν ένίσχυση τού θεσμού τών γεωργικών συνεταιρισμών, τών 
άγροτικών συλλόγων καί τής τοπικής αύτοδιοίκησης νά μετέχει
ούσιαστικά στή διαδικασία λήψης καί υλοποίησης τών άποωάσεων

• * · ~ % * που τον αφορούν.
Γιά τήν πραγματοποίηση τών παραπάνω Βασικών έπιδιώξεων, ή 
πολιτική άνάπτυξης πού θά άκολουθηθει στήν περίοδο τού 
Προγράμματος θά στοχεύει:

- στήν αύξηση τής παραγωγικότητας τού γεωργικού τομέα καί στή 
βελτίωςτη τής άνταγων ιστ ικότητάς τών γεωργικών προΐ'όντων.

- στήν ένίσχυση τών συλλογικών δραστηριοτήτων τών παραγωγών 
κυρίως δέ τών γεωργικών συνεταιρισμών.



- στην ποσοτική καί κυρίως ποιοτική προσαρμογή τής παραγωγής 
στίς ανάγκες τής εσωτερικής αγοράς καί στις δυνατότητες 
των εξαγωγών.

- στή διεύρυνση των δυνατοτήτων έξαγωγών.
- στήν άμβλυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων στον τομέα, γιά 
τή συγκράτηση του άγροτικου πληθυσμού'στήν ύπαιθρο καί 
τήν άποφυγή χειροτερευσπς τής χωροταξικής κατανομής του
πληθυσμού καί τών οικονομικών δραστηριοτήτων.
Κύριοι,
Ή  Κυβέρνησή μας είναι πεπεισμένη ότι τό πρόβλημα τής 

‘Ελληνικής Γεωργίας είναι πρόβλημα δομών καί έντάσσεται 
στό γενικότερο πρόβλημα μιας ολοκληρωμένης άνάπτυξης.
‘Η Κυβέρνησή μας έχει υιοθετήσει μιά πολιτική έπίλυσης τών
διαρθρωτικών άδυναμιών. ‘Η διαδικασία άνάπτυξης τής ‘Ελληνικής
Οικονομίας καί τής Γεωργίας είδικότερα^θά στηριχθεϊ σέ ένα
σωαιρικό έθνικό προγραμματισμό μέ προσανατολισμό στην άντι-

>1 „μετώπιση τών προβλημάτων τού τομέα άλλά καί τήν άμβλυνση των 
περιφερειακών άνισοτήτων. Τό δετές πρόγραμμα οικονομικής 
άνάπτυξης καί άναδιάρθρωσης τής οικονομίας, πρόκειται να μπει 
σέ έφαρμογή στίς άρχές τού 1983. Στόχος μας είναι ό έκσυγχρο- 
νισμός τού τομέα έτσι ώστε νά άντιμετωπίσει άπό μιά ισχυρό
τερη θέση τόν διεθνή άνταγωνισμό. Άταλάντευτη θέση τής 
Κυβέρνησης είναι ή συγκράτηση τού πληθυσμού στήν ύπαιθρο 
στά πλαίσια μιας πλατείας διοικητικής καί οικονομικής άπο- 
κέντρωσης. "Ετσι, ή στήριξη τού άγροτικοΰ εισοδήματος, ή 
ένίσχυση τού συνεταιριστικού κινήματος καί ή βελτίωση τής 
κοινωνικής καί πολιτιστικής ύποδομής τής υπαίθρου είναι 
άπαραίτητες προϋποθέσεις.
Παραλάβαμε έναν άγροτικό τομέα έντονα ύποβαθμισμένο μέ 
φθίνοντες δείκτες οικονομικής καί κοινωνικής εύημερίας.
Πέρα άπό τή διαωορετική πολιτική έπιλογή, ή άναβάθμιση τού 
τομέα θά άπαιτήσει χρόνο καί πόρους.
Προχωράμε στήν άλλαγή τού θεσμικού πλαίσιου μέσα στό όποιο 
διεξάγεται ή διαδικασία τής παραγωγής, τής εμπορίας καί 
τής μεταποίησης στόν άγροτικό τομέα πού είναι κύριος μοχλός 
γιά τήν πραγματοποίηση τής βελτίωσης τών συνθηκών διαβίωσης 
καί τής ποιότητας ζωής στήν ‘Ελληνική ύπαιθρο.

. . / . . .



Οί μεγάλες αυτές αδυναμίες τής έλληνικής γεωργίας, πού περιέγραφα, 
οδηγούν σέ σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής στά πλαίσια τής Κοινότητας. 
'Αναφέρω ένδεικτικά, ότι τό έμπορικό ισοζύγιο μέ τίς χώρες τής Κοι
νότητας κατά τόν πρώτο χρόνο τής ένταξης ήταν έλλειμματικό, ένώ 
μέχρι τότε δέν υπήρξε ποτέ έλλειμματικό. Στην έλληνική άγορά προσ- 
φέρονται άγροτικά προϊόντα, πού παράγονται ή είσάγονται στήν Κοι
νότητά. Τά έλληνικά προϊόντα άντίθετα δέν διατίθενται ή διατίθεν
ται μέ μεγάλη δυσκολία στίς άγορές τής Κοινότητας.
* Η έλληνική κυβέρνηση γιά νά έπιτύχει τήν ομαλή προσαρμογή τής 
έλληνικής οικονομίας στίς συνθήκες πού δημιουργούνται άπό τήν έν
ταξη τής χώρας καί νά έξασφαλίσει ώστε τό σύστημα σχέσεων μεταξύ 
‘Ελλάδας καί Κοινότητας νά μή λειτουργήσει άρνητικά σέ βάρος τής 
‘Ελλάδας έχει ζητήσει μέ τό μνημόνιο της νά υπάρξουν ορισμένες 
ειδικές ρυθμίσεις στίς σχέσεις αύτές.
* Η Τρίτη Διεύρυνση καί τά Μεσογειακά Προγράμματα

‘Η ‘Ελληνική Κυβέρνηση, έχει πλήρη έπίγνώση του βαθύτατα πολιτι
κού χαρακτήρα τής Τρίτης Διεύρυνσης καί γι'αύτό - μολονότι "ή 
Διεύρυνση αυτή θά έχει άναμφίβολα έπιπτώσεις τόσο στόν δημοσιο
νομικό τομέα όσο καί στόν τομέα τού άνταγωνισμοϋ στά έλληνικά 
βιομηχανικά άλλά κυρίως άγροτικά προϊόντα - ή Ελληνική Κυβέρ
νηση έχει έπανειλημμένα έκφράσει τήν θετική της άνταπόκριση 
στήν ένταξη καί τής Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας.

Παρά, όμως, τίς πολιτικές αύτές άφετηρίες καί τούς πολιτικούς 
λόγους καί υπολογισμούς τόσο τής συγκρότησης όσο καί τής 
Διεύρυνσης τής Κοινότητας, οί οίκονομικές έπιπτώσεις είναι 
αύτές πού κυριαρχούν στήν καθημερινή άλλά καί στή μακροχρόνια 
πρακτική καί λειτουργία τής Ευρωπαϊκής ‘Ολοκλήρωσης.
Γι'αύτό καί θά προσπαθήσω νά συνοΦίσω μερικές σκέφεις μου πάνω 
σ'αύτές τίς έπιπτώσεις, μέ ιδιαίτερη άναφορά στόν άγροτικά 
τομέα, μολονότι έχω πλήρη έπίγνωση ότι στίς ιστορικές δια
δικασίες δέν πρέπει νά άπομονώνουμε όρισμένα μόνο γεγονότα 
καί όρισμένες, έστω τίς πιό σημαντικές, πτυχές τους.
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Κοινό χαρακτηριστικό τής Δεύτερης (‘Ελλάδα) καί τής Τρίτης 
('Ισπανία - Πορτογαλία) Διεύρυνσης είναι ότι ή Εύρωπαϊκή Κοινό
τητα αποκτά ένα μεσογειακό χώρο μέ έντονα προβλήματα κάί υπογραμ
μίζω ότι τό κατά πόσο οί τρεις αύτές χώρες θά άποτελοΟν εύαίσθη- 
τη περιοχή πού τής άζίζει καί έπιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή ή 
απλώς μιά "μεσογειακή προέκταση" τής Κοινότητας, έζαρτάται όχι 
μόνο άπό. τή στάση πού θά άκολουθήσουν οί χώρες αύτές άλλά καί 
άπό τίς σήμερα άνεπτυγμένες χώρες τής πρώην Εύρώπης τών 9.
Οί μελλοντικές έζελίζεις τής Εύρώπης τών 12 είναι πιθανότατο 
ότι θα'ποικίλλουν άνάλογα μέ ώρισμένες βασικές πολιτικές άπο-

Ϊ οάσεις πού θά πρέπει νά πάρει ή σημερινή Κοινότητα τών 10.Ρά διάφορα "σενάρια" αύτής τής μελλοντικής "συμβίωσης" καί 
"έζέλιζης" τοποθετούνται άνάμεσα στίς άκόλουθες δύο "άκραϊες"
(;;) περιπτώσεις:
(ι) ‘Η Ν. Εύρώπη καί ιδιαίτερα οί δύο λιγότερο άνεπτυγμένες 

(‘Ελλάδα - Πορτογαλία) χώρες έζελίσσονται σέ μιά οικονο
μική - κοινωνική καί πολιτική παραλλαγή τού τύπου "Εύρω- 
παϊκό Πόρτο Ρίκο". Πρόκειται γιά ένα άκραιο, πράγματι, - 
παράδειγμα, άλλά ύπογραμμίζω κώ^ υπάρχουν διαδικασίες 
οίκονομικής όλοκλήρωσης πού όδήγησαν - καί όδηγοϋν σέ 
άνοιχτές ή έστω πιό έκλεπτισμένες μορφές οίκονομικής 
κυριαρχίας καί έζάρτησης.
Στό άλλο άκρο βρίσκεται μιά άληθινά ένοποιημένη Εύρώπη 
πού ή λειτουργία καί ή έζέλιζή της στηρίζονται σέ συνει
δητά άμεσα καί γενναία μέτρα πού τείνουν στήν μείωση τών 
σημερινών άντιθέσεων καί άντιφάσεων στά έπίπεδα τής παρα
γωγικότητας, τού άνταγωνισμοϋ, τού περιεχομένου τής οίκο
νομικής άνάπτυζης καί τών εισοδημάτων. Σ'αύτή τήν περί
πτωση - πού τήν χαρακτηρίζω "άκραία" γιατί ή σημερινή έμ- 
πειρία δείχνει πώς τά Κράτη-Μέλη δέν έχουν άκόμη συνειδητο
ποιήσει τήν άναγκαιότητα τέτοιων έπιλογών στά πλαίσια, ήδη, 
τής Κοινότητας τών 10 - ό όρος "όλοκλήρωση" θά άπελευθερω- 
θεί πραγματικά άπό τόν "φετιχισμό" πού καταχρηστικά τού 
πρόσδωσαν κυρίως οί οικονομολόγοι. Άναφέρομαι, συγκεκρι-
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μένα, στην παρατηρούμενη τάση νά δίνεται έμφαση σέ μερικά 
μόνο μέτρα πολίτικης πού είναι, νομίζω, τά λιγότερο σημαντι
κά (π.χ. ή φιλελευθεροποίηση των οικονομιών, ή άρση των έμ- 
ποδίων (φιλελευθεροποίηση) του διεθνούς έμπορίου, ή πολυσυ
ζητημένη καί άκόμη παραμένουσα άσαφής "έναρμόνιση" των οι
κονομικών πολιτικών κλπ.). ‘Η άπελευθέρωση άπό τέτοιου εί
δους "φετιχισμούς" του όρου ολοκλήρωση θά του δώσει καί τό 
άληθινό, τό ούσιαστικό καί τό μοναδικά δραστικό του περιε
χόμενο: τήν προσέγγιση τών δομών καί τής συμπεριφοράς τών
οικονομικών μεγεθών καί τών άνθρώπων, τήν συνειδητοποίηση 
ότι ό "δυαρμός" στίς διαδικασίες μιας οικονομικής ένοποίη- 
σης προσδίδει πρόσκαιρα κέρδη στόν ισχυρό άπό τούς "δύο" 
άλλά μακροχρόνιες ζημιές καί στά δύο μέρη, μιας "δυαδικής" 
διαδικασίας.

Πιστεύω, τελειώνοντας, ότι ή άποφυγή αύτής τής άνεπιθύμητης 
δυαδικής διαδικασίας είναι πρώτιστο καί κεντρικό καθήκον 
τής Κοινότητας. Πιστεύω ότι μιά καλή άπόδειζη ότι καί ή 
ίδια ή Κοινότητα, ή 'Επιτροπή, τό Κοινοβούλιο, τό Συμβούλιο, 
συμμερίζονται τήν άποφη αύτή, θά είναι ή τύχη, τό μέγεθος 
καί ή ταχύτητα μέ τήν όποια θά προωθηθούν τά Μεσογειακά 
Προγράμματα.-

Εύχαριστώ


