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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

Πέρασε αρκετός καιρός, κάπου τρία χρόνια, άπό τότε πού γιά πρώτη 

φορά, τόν Νοέμβρη του 1976 στην 'Ισπανία, τά προοδευτικά καί σοσια

λιστικά κόμματα της Μεσογείου μίλησαν γιά "οικονομική συνεργασία". 

Στη "Διακήρυξη της Βαρκελώνης" περιλαμβάνονταν στην παράγραφο 4 καί 

τά έξης: "Τά σοσιαλιστικά κόμματα πού έλαβαν μέρος στή Συνδιάσκεψη 

συμφώνησαν καί στην προώθηση καί ισχυροποίηση της πολιτικής, οικονο

μικής, καί πολιτιστικής συνεργασίας ανάμεσα στις προοδευτικές καί 

σοσιαλιστικές δυνάμεις της Μεσογείου." 

Μερικούς μήνες αργότερα στή Συνδιάσκεψη τής Μάλτας, ò Πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ στην εισήγηση του τόνιζε: "Ol Μεσογειακές χώρες θά πρέπει νά 

συντονίσουν τά προγράμματα επενδύσεων τους καί τήν εμπορευματική πο

λιτική τους προς τό συμφέρον τής Μεσογειακής πολιτικής". Τό δέ τελι

κό "Ντοκουμέντο τής Μάλτας", εξουσιοδοτεί τή Μόνιμη Γραμματεία "νά 

καταρτίσει προγράμματα γιά πολιτική, πολιτιστική, οικονομική καί εμπο

ρική συνεργασία, σύμφωνα μέ τη δουλειά τής Συνδιάσκεψης, γιά τά κοινά 

ενδιαφέροντα τών λαών του χώρου πού είναι μέλη τής 'Οργάνωσης". 

"Ενα χρόνο μετά τή 2η Συνδιάσκεψη τής Μάλτας, στην επιστημονική Συνάντη

ση πού διοργάνωσε τό Πανεπιστήμιο τής Βρέμης τόν 'Ιούνη του 1978 συζητή

θηκαν σέ πιό θεωρητικό καί επιστημονικό πλαίσιο οι "Σοσιαλιστικές προο

πτικές αναπτύξεως τής Μεσογείου καί οι διεθνείς τους επιπτώσεις". Καί 

στή συνάντηση αυτή, ανάλογη εισήγηση γιά στενώτερη καί πιό πρακτική οι

κονομική συνεργασία βρήκε επίσης υποστήριξη. 

Δέν είναι λοιπόν καθώς βλέπομε ή "οικονομική συνεργασία" μιά συμπτωματι

κή ή δευτερεύουσα απόφαση τών Προοδευτικών καί Σοσιαλιστικών κομμάτων 

τής Μεσογείου, άλλα μιά ουσιώδης προϋπόθεση τής γενικώτερης συνεργασίας 

τους καί ένας κεντρικός πυρήνας ενδιαφέροντος. 

"Ομως, παρά τήν αναμφισβήτητη θέληση γιά οικονομική συνεργασία πού δια

κηρύχτηκε μέχρι τώρα, δέν φαίνεται νά έγινε ακόμη κάποιο αποφασιστικό 

βήμα προς αυτή τήν κατεύθυνση. Ό 'Ανδρέας, Παπανδρέου τό λέει ξεκάθαρα 

στή Μάλτα: " Ή Συνδιάσκεψη μας δέν είναι σεμινάριο. "Ηλθαμε εδώ γιά νά 

σφυρηλατίσουμε έναν κοινό μηχανισμό πολιτικοοικονομικής πάλης γιά τους 

λαούς τής περιοχής μας" 
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Πως όμως θά προχωρήσουμε στην πρακτική δουλειά; ΤΪ εννοούμε συγκε

κριμένα δταν μιλάμε γιά "οίκονομική συνεργασία"; καί ποια εϋναι τά 

βήματα πού πρέπει νά κάνουμε προς αυτή τήν κατεύθυνση; 

Πρέπει νά δεχτούμε ειλικρινά δτι τό χάραγμα μιας καθαρής γραμμής 

καί ενιαίων συγκεκριμένων στόχων γιά πολλαπλούς αντικειμενικούς λό

γους, δέν είναι εύκολο. Ή τρίχρονη όμως ιστορία της Μεσογειακής μας 

συνεργασίας άπό τή Βαρκελώνη καί τή Μάλτα μέχρι σήμερα, μας έδωσε τή 

βάση γιά έναν κοινό προσανατολισμό. Θά μπορούσαμε νά πούμε ότι στά 

χρόνια αυτά, μέ τίς συναντήσεις καί τίς επαφές σε διαφορετικά επί

πεδα ωρίμασαν οι συνθήκες γιά κάθε μορφής συνεργασία. 

Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό όταν σκεφθούμε ότι δέν νοείται καί 

ούτε υπάρχει παράδειγμα οποιασδήποτε μορφής ευρύτερης συνεργασίας, μέ 

αποκλεισμό του οικονομικού στοιχείου. 

Ή οικονομική συνεργασία, όμως, προβάλλει καί γιά έναν άλλο ακόμη λόγο 

σάν ο ύ σ ι α σ τ ι κ ό καί ' α π α ρ α ί τ η τ ο στοιχείο γιά τήν 

πραγματοποίηση τής δ π ο ι α σ δ ή π ο τ ε μορφής Μεσογειακής συνεργα

σίας. Ξέρουμε ότι: 

1) Ή Μεσογειακή συνεργασία πήγασε μέσα άπό τήν κοινή πίστη των προοδευ

τικών καί σοσιαλιστικών 'Οργανώσεων τής περιοχής γιά μιά συσπειρωμένη 

ά μ υ ν α τών λαών της ενάντια στις 'Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις πού μέ 

τους στόλους τους, τίς πυρηνικές βάσεις καί τίς εστίες πολεμικών συγκρού

σεων πού δημιουργούν, αυξάνουν τόν κίνδυνο μιας νέας παγκόσμιας σύρραξης. 

2) Ή Μεσογειακή συνεργασία πήρε σάρκα καί οστά μέσα άπό τήν ελπίδα γιά 

α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η τών λαών της (Κύπριοι, Παλαιστίνιοι, Σαχράουϊ 

κ.λ.π.) άπό τήν ξένη κυριαρχία. 

3) Ή Μεσογειακή συνεργασία διακήρυξε τήν ανάγκη α λ λ α γ ή ς τοΰ 

διεθνούς οικονομικού συστήματος μέ αναδιάρθρωση τών υπαρχόντων σχέσεων 

μεταξύ τού αναπτυσσομένου Νότου καί τού αναπτυγμένου Βορρά. 

4) Ή Μεσογειακή Συνεργασία παλεύει γιά τήν ά π ό ρ ρ ι ψ η κάθε εί

δους πολιτικού, οικονομικού καί στρατιωτικού εκβιασμού πού εξασκείται 

ενάντια σέ μικρά καί αναπτυσσόμενα έθνη. Καί 
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5) 'Επιδιώκει την οικονομική ανεξαρτησία των περιφεριακών 

χωρών της άπό τα μητροπολιτικά κέντρα της Βορειο-Δυτικής 

Ευρώπης. 

'Αραδιάζοντας όμως τά παραπάνω γιά τίς προσπάθειες καί επι

διώξεις της ΠΣΟΜ βλέπομε ότι ολα τους εμπεριέχουν αναμφι

σβήτητα τό στοιχείο της δράσης, καί μάλιστα της δράσης στην 

πιό δυναμική της μορφή. *Η δράση όμως στίς διεθνείς σχέσεις 

μεταφράζεται σχεδόν πάντα μέ τό οικονομικό κριτήριο. "Αν μά

λιστα αφαιρέσουμε τή στρατιωτική δράση πού αναμφισβήτητα δέν 

αντιμετωπίζεται άπό τήν ΠΣΟΜ σάν μέσον υλοποίησης των στόχων 

της, τότε ή οικονομική δράση,δηλαδή ή οικονομική συνεργασία, 

αποτελεί τό βασικό μέσο πραγματοποίησης των παραπάνω επιδιώ

ξεων. 

Βλέπομε λοιπόν ότι ή οικονομική συνεργασία αποτελεί λογικά 

τό βασικό πυρήνα οποιασδήποτε μορφής δράσης της Μεσογειακής 

διεθνούς συνεργασίας. 'Αλλά ανεξάρτητα άπό τίς παραπάνω δια

πιστώσεις, ή οικονομική συνεργασία αποτελεί καί τήν πεμπτου

σία δλων των διεθνών συμφωνιών της εποχής μας, είτε στό σο

σιαλιστικό είτε τό καπιταλιστικό στρατόπεδο τοποθετούνται 

αυτές, καί τοϋτο γιατί έχει αποδειχθεί δτι ή οικονομική συν

εργασία έχει αναμφίβολα πλεονεκτήματα. 

Τά πλεονεκτήματα της οικονομικής συνεργασίας συγκλίνουν σχε

δόν πάντα στην απόκτηση μεγαλύτερης οικονομικής δύναμης άπό 

τά συνεργαζόμενα μέρη. 

Ή δύναμη αυτή εκφράζεται τόσο στό πεδίο της παραγωγής μέ τήν 

εξειδίκευση της παραγωγής, τήν επίτευξη οικονομιών μεγέθους 

κτλ όσο στό πεδίο της διάθεσης μέ τή μείωση τών μεταφορικών 

κόστων καί τών δασμών, τήν επίτευξη διοικητικών οικονομιών, 

τήν απλούστευση καί ενοποίηση τών όρων εμπορίου κτ. όσο καί 

στό πεδίο της κινήσεως τών παραγόντων τής παραγωγής όπως π.χ. 

Commodity movements, Factor-price equalization, οικονομικές 

επιπτώσεις τών παραγόντων παραγωγής, μετακ. εργασίας;, κινήσεις 
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κεφαλαίου, " μετακίνηση επιχειρηματικών πόρων. 

Ή οικονομική δύναμη πού αποκτάται σε πολυμερείς οικονομικές 

συνεργασίες καί ενώσεις συγκεντρώνεται σε διαφορετικά μέρη, 

κατά διαφορετικό τρόπο καί χρησιμοποιείται επίσης διαφορετικά, 

ανάλογα μέ την καπιταλιστική ή σοσιαλιστική δομή της παραγωγής. 

'Επειδή ή δομή της παραγωγής στίς καπιταλιστικές χώρες καί τίς 

οικονομικές ενώσεις τους στηρίζεται στην εκμετάλλευση άνθρω

που άπό άνθρωπο καί λαοϋ άπό λαό γιά τό λόγο αυτό οδηγούν 

σέ άνισοκατανομή πλούτου μέσα στίς ίδιες τίς κοινότητες καί 

στηρίζονται στή μεταφορά πλεονάσματος σ'αύτές άπό τόν εξω 

κόσμο. 

Ή απόκτηση δύναμης όμως αυτή καθεαυτή, μέσω της οικονομικής 

συνεργασίας ή καί ενοποίησης δέν αποτελεί βέβαια ούτε αυτο

σκοπό, άλλα ούτε μπορεί καί νά καταδικαστεί APRIORI. Ή αξιο

λόγηση της σέ μιά δεδομένη οικονομική συνεργασία μεταξύ κρα

τών εξαρτάται: 

α) Άπό τους μηχανισμούς λειτουργίας του συστήματος, άν 

είναι δηλ. βασικά εκμεταλλευτικοί, καί συνακόλουθα, 

β) άπό τή χρήση της δύναμης γιά οικονομικά επιθετικούς ή 

ειρηνικούς σκοπούς. 

Άπό την ανακεφαλαίωση όλης της μέχρις εδώ ανάλυσης μπορούμε 

συμπερασματικά νά υποστηρίξουμε: 

*Η "Οικονομική Συνεργασία" τών Προοδευτικών καί Σοσιαλιστικών 

'Οργανώσεων της Μεσογείου, καί επομένως τών μεσογειακών χω

ρών είναι απαραίτητη π ρ ο υ π ό θ ε σ η οποιασδήποτε 

προσπάθειας γενικώτερης συνεργασίας, είναι αναγκαία καί 

ε π ω φ ε λ ή ς , άπό πολλές πλευρές καί είναι τελικά τόσο 

ιδεολογικά θ ε μ ι τ ή όσο καί διεθνιστικά έ π ο ι κ ο δ ο -

μ η τ ι κ η καθώς καί παράγοντας ε ι ρ ή ν η ς έφ'δσον 

έχει αποδεδειγμένα σκοπούς, μόνο βαθιά ανθρωπιστικούς, σο

σιαλιστικούς καί φιλειρηνικούς. 



Τό μεσογειακό δυναμικό. 

Γιά νά δώσουμε μιά εικόνα του δυναμικού καί των πλουτοπαραγω

γικών πόρων του Μεσογειακού χώρου θά άρκοϋσε νά αναφέρουμε με

ρικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς στην περίπτωση μιας υποθετικής 

ενότητας του χώρου αύτοϋ. Ή Μεσόγειος θά εϋχε πληθυσμό γύρω 

στά 300 έκατομ., θά κατείχε δηλαδή την τρίτη θέση μετά την Κίνα 

καί τίς 'Ινδίες. Θά εϋχε έκταση μικρότερη μόνο άπό την Σοβιε

τική "Ενωση καί τήν Κίνα, μεγαλύτερη όμως κατά 1 έκατομύριο 

τετρ. χιλ. άπό τίς ΗΠΑ καί κατά 5 περίπου φορές μεγαλύτερη άπό 

τήν ΕΟΚ. Ό φυσικός πλούτος πού θά διέθετε θά ήταν αρκετός 

γιά νά τήν κατατάξει στίς πλουσιώτερες περιοχές του κόσμου άφοο 

θά διέθετε ένα πλήθος ορυκτών άπό αλουμίνιο, χρώμιο, σίδηρο καί 

χαλκό μέχρι μόλυβδο, υδράργυρο, αντιμόνιο καί μαγνήσιο καθώς 

καί πολλά άλλα σέ ποσότητες πού θά τήν κατέτασσαν στην δεύτερη, 

τρίτη καί τετάρτη θέση στην παγκόσμια παραγωγή. 

"Αλλά καί πηγές ενεργείας, δπως πετρέλαιο καί φυσικά αέρια δια

θέτει ή Μεσόγειος σέ μεγάλες ποσότητες, παρόλο πού ή μεγαλύτερη 

εκτασή της δέν έχει ακόμη ερευνηθεί ενώ υπάρχουν βάσιμες ελπί

δες ότι κρύβονται τεράστιες ποσότητες πολλών ακόμη ορυκτών. 

'Υπάρχει επίσης ουράνιο σέ αρκετές μεσογειακές χώρες καί βέ

βαια ή μελλοντική πηγή ενεργείας, ò ήλιος, σέ απεριόριστες πο

σότητες. "Αν προσθέσει ακόμη κανείς σ'δλα αυτά τήν "φυσική ενό

τητα" πού παρουσιάζει ò Μεσογειακός χώρος, μέ το ενιαίο βιο-

κλίμα, τήν ίδια τή Μεσόγειο θάλασσα πού σάν φυσικός υδάτινος 

δρόμος συνδέει όλες τίς χώρες μεταξύ τους χωρίς προβλήματα, τή 

μοναδικότητα του κλίματος καί τής μεσογειακής φύσης, πού αφενός 

επιτρέπει τή βλάστηση καί τήν καλλιέργεια πλήθους μοναδικών 

προϊόντων σέ παγκόσμια σύγκριση, αφετέρου προσελκύει κάθε χρό

νο τό 1/3 περίπου του παγκόσμιου τουριστικού συναλλάγματος, 

τή μοναδική Ιστορία τής περιοχής πού τήν καθιστά κέντρο των 

κυριοτέρων πολιτισμών τής γής καί των κυριοτέρων θρησκειών, 

τή μοναδική της γεωγραφική θέση στό σταυροδρόμι τριών 'Ηπείρων, 

όπου δεσπόζει σάν στρατηγικός κόμβος μέ αναμφισβήτητη, πρωτεύ

ουσα παγκόσμια θέση, τ ό τ ε ν ο μ ί ζ ο υ μ ε ότιή Μ ε 

σ ό γ ε ι ο ς δέν θά εϋχε σέ τίποτε νά φοβηθεί τή σύγκριση 
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μέ οποιαδήποτε άλλη διακρατική ενότητα του πλανήτη μας, 

0Ì προϋποθέσεις οικονομικής συνεργασίας πού πρέπει κατά τή 

γνώμη μας νά δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν α π α ρ α ί τ η τ α 

σ ή μ ε ρ α είναι δύο: 

1) Ό κεντρικός πυρήνας γιά τήν επιστημονική καί ίδεολογική 

καθοδήγηση καί τόν προγραμματισμό της οικονομικής συνερ

γασίας καί 

2) Ή άμεση δημιουργία δυνατότητας χρηματοδότησης συγκεκρι

μένων προγραμμάτων οίκονομικής συνεργασίας. 

Γιά τήν πραγματοποίηση λοιπόν αυτών τών δύο προϋποθέσεων 

οίκονομικής συνεργασίας, άλλα καί γιά τήν έναρξη άμεσης καί 

πρακτικής δουλειάς, συγκεκριμενοποιώντας πλήρως αυτό πού ο

νομάσαμε μέχρι τώρα, σχετικά αόριστα, "οικονομική συνεργασία", 

π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε : 

Α' Νά τεθεί στην ολομέλεια τής Συνδιάσκεψης πρόταση γιά τή 

Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α καί Α ε ι τ ο υ ρ γ ί α ενός "Κέντρου 

Μεσογειακών Μελετών" 

oitpfeüunon zcóvòuvatotrlzcou 
Σκοπός του θά εϋναι ή φα ιστηι ι.ον ι.κή—καΧ-̂ -ίδ̂ ολογ ι κή· καθοδήγ ηση 

uq.{. ò πρηγρπ/ιψπ-τ-ι.ηηι.ής χής Μεσογειακής συνεργασίας γενικά καί 

τής Μεσογειακής οίκονομικής συνεργασίας ειδικότερα. 

Μέσα στό Κέντρο αυτό θά κυοφορούνται οι βασικές ιδέες καί θά 

αναπτυχθούν τά επιστημονικά προγράμματα τής μεσογειακής συνερ

γασίας. Τό Κέντρο θά προσλάβει οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, 

νομικούς, διεθνολόγους, εθνολόγους, πολιτειολόγους καί γενικά 

έπιστήμοντες τών αναγκαίων επιστημονικών κλάδων άπό δλες τίς 

μεσογειακές χώρες οι όποιοι θά εργάζονται σέ συγκεκριμένα PRO

JECT στά πλαίσια τής οίκονομικής συνεργασίας τών μεσογειακών 

χωρών. 

Θά διαθέτει πλήρες τμήμα εκδόσεων όπου θά πραγματοποιούνται 

στην αραβική, αγγλική καί γαλλική γλώσσα, περιοδικές εκδό

σεις μεσογειακής συνεργασίας πολιτικού, πολιτιστικού, οικονο

μικού, ερευνητικού, επιστημονικού καί πληροφοριακού περιεχο

μένου. 



Θά κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στά μεσογειακά κράτη δπου 

θά τονίζει τό συμφέρον και τά πλεονεκτήματα πού θά έχουν 

ακολουθώντας αυτή ή εκείνη τήν οικονομική πολιτική στά πλαί

σια της οικονομικής συνεργασίας. 

Θά επεξεργασθεί ένα πρότυπο ανάπτυξης πού θά εξασφαλίζει: 

α) "Οτι οί οικονομικοί πόροι της περιοχής θά χρησιμοποιηθούν 

γιά τά συμφέροντα των λαών πού ζουν στή Μεσογειακή λεκάνη, 

β) ότι ή τεχνολογική ανάπτυξη θά γίνει υπηρέτης καί όχι αφεντικό 

της ζωής μας, γ) ότι ή ανάπτυξη γιά κάθε χώρα θά είναι ισομερής 

καί αύτοκεντρωμένη αντί νά εϋναι ανισομερής καί εξωστρεφής, 

δ) ότι ή οικονομική ανάπτυξη μέ βάση τόν κοινωνικό προγραμμα

τισμό, θά πάρει μορφή καί σχήμα πού νά δίνει τό κατάλληλο βά

ρος στίς κοινωνικές, πολιτικές καί πολιτιστικές αξίες, πού 

συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τή διατήρηση της πολιτιστικής 

παράδοσης μας καί του φυσικού μας περιβάλλοντος, καί ε) δτι θά 

σταματήσει ή εκμετάλλευση άνθρωπου άπό άνθρωπο". 

Β'"Ιδρυση 'Ινστιτούτου Τεχνολογικών 'Ερευνών 

Τό 'Ινστιτούτο Τεχνολογικών 'Ερευνών θά αποτελέσει ένα βασικό 

μεσογειακό θεσμό γιά τή συγκέντρωση, επεξεργασία, διαφύλαξη 

καί διάδοση της γνώσης καί του KNOW-HOW πού είναι απαραίτητα 

γιά τή δημιουργία μιας ελεύθερης, αυτόνομης καί σοσιαλιστικής 

Μεσογείου. 

'Ενδεικτικά αναφέρομε μερικούς άπό τους κυριώτερους κλάδους 

τεχνολογικής έρευνας όπου θά έπρεπε ενδεχόμενα νά δώσει μεγαλύ

τερη βαρύτητα τό 'Ινστιτούτο: 

- Solar systems development - Biologically inspired dev. 

- Chemical engineering dev. - mechanical engineering fields 

- System engineering development - Technical education 

- Communication Technology - Mass production method development 

- Environmental effects & conservation - Information theory dev. 

- Integrated circuit dev. - Petroleum refining development 

- Urban transportaron problems. 

Γ' Δημιουργία καί Λειτουργία μιας Μεσογειακής Τράπεζας 

Μεταξύ τών σκοπών τής "Μεσογειακής Τράπεζας" θά μπορούσαν π.χ. 

νά είναι: χρηματοδοτήσεις, 



- • 

- δ 

α) αναπτυξιακών προγραμμάτων πού ευνοούν τή συνεργασία μεταξύ 

τών μεσογειακών κρατών 

β) Joint ventures μεταξύ εταιριών μεσογειακών χωρών 

γ) συγκοινωνιακών και επικοινωνιακών προγραμμάτων 

6) προγραμμάτων έκμετα'λλευσ ης του έναλείου, θαλασσίου καί 

υποθαλασσίου πλούτου της Μεσογείου 

ε) έρευνας, ανακάλυψης καί εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου καί 

πετρελαίου στό μεσογειακό χώρο 

στ) ανάπτυξης ένδομεσογειακών τουριστικών προγραμμάτων 

ζ) προγραμμάτων κοινής εμπορίας σε ξένες αγορές, κοινών 

μεσογειακών προϊόντων 

η) άλλων προγραμμάτων οικονομικής μεσογειακής συνεργασίας. 

Ή "Μεσογειακή Τράπεζα" θά μπορούσε π.χ. νά αρχίσει μέ αρχικό 

κατατεθειμένο κεφάλαιο 300-500 έκατομύρια δολλάρια πού θά μπο

ρεί νά καλυφθεί: 

- 'Από κρατική καί ιδιωτική συμμετοχή τών μεσογειακών κρατών 

πού έχουν σοσιαλιστικά κόμματαστήν κυβέρνηση. 

- "Από εισφορές τών προοδευτικών σοσιαλιστικών κομμάτων καί 

οργανώσεων τών χωρών πού δέν έχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. 

- Άπό ιδιωτικές εισφορές τών μελών τών σοσιαλιστικών κομμά

των της Μεσογείου. 

- Άπό εισφορές τών ιδιωτών, Νομικών Προσώπων 'Ιδιωτικού 

Δικαίου καί επιχειρήσεων τών χωρών τής Μεσογείου μέχρις 

εν be Ó-TCÓ
 τ α
 πρίν καθορισμένου ύψους συνολικής συμμετοχής. 

Στό Ιδρυτικό καταστατικό τής Τράπεζας θά κατοχυρώνεται ò 

πλήρης καί μόνιμος έλεγχος της άπό τά ιδρυτικά μέλη. 

Ή "Μεσογειακή Τράπεζα" θά μπορούσε επίσης νά χρησιμοποιήσει 

φτηνά, δανειακά αραβικά "πετροδολλάρια", πού σήμερα ξεφεύγουν 

άπό τόν έλεγχο τών αραβικών κρατών, διασκορπισμένα σέ διάφο

ρους πολυεθνικούς τραπεζικούς οργανισμούς, μέ χαμηλό συνήθως 

τόκο. 

Τή δημιουργία καί τό σχεδιασμό τής Τράπεζας οφείλει νά ανα

λάβει ειδική επιτροπή άπό EXPERTS πού θά επιφορτισθεί γ ι'αυτό 

άπό τή Μόνιμη Γραμματεία, 
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*Η Τράπεζα θά μπορούσε νά έχει έδρα τήν Τρίπολι, τό 'Αλγέρι 

ή τη Δαμασκό, θά όφειλε νά δημιουργήσει αρχικά υποκαταστή

ματα σε δλες τίς μεσογειακές χώρες καί αργότερα σέ άλλες 

χώρες καί πόλεις του κόσμου. 

*Η "Μεσογειακή Τράπεζα" θά λύσει τό κυριότερο πρόβλημα γιά 

τήν κίνηση του μηχανισμού της οικονομικής συνεργασίας καί 

μ*έναν ακόμη τρόπο: 

Χρηματοδοτώντας προγράμματα καθετοποίησης καί καταμερισμού 

της παραγωγής καί αξιοποιώντας έτσι βασικούς πλουτοπαραγω

γικούς πόρους της Μεσογείου, όπως π.χ. μέ τή δημιουργία βιο

μηχανικών μονάδων πού θά περιλαμβάνουν όλες τίς διαδικασίες 

άπό τήν έρευνα, τήν εξεύρεση, τήν εξόρυξη ορυκτών καθώς καί 

τήν πρωτογενή καί δευτερογενή επεξεργασία τους, ή πραγματο

ποιώντας επενδύσεις σέ εργατοβόρες βιομηχανικές μονάδες, 

έτσι ώστε νά επιτευχθεί τό σταμάτημα της αιμορραγίας τόσο 

τών ακατέργαστων ορυκτών, όσο καί τών εργατικών χεριών στίς 

καπιταλιστικές χώρες του Βορρά. 

Μέ αυτόν τόν τρόπο θά επιτευχθεί ή διατήρηση του ελέγχου 

βασικών τομέων της οικονομίας σέ εθνικά ή μεσογειακά κέντρα 

αποφάσεων. 

Παράλληλα μέ τή δημιουργία τών τριών Μεσογειακών 'Οργανισμών 

πού αναφέραμε, δηλ. του "Κέντρου Μεσογειακών Μελετών", του 

"Τεχνολογικού Ινστιτούτου" καί της "Μεσογειακής Τράπεζας" 

πού θά σηκώσουν όλο τό βάρος καί θά αποτελέσουν τους ακρο

γωνιαίους λίθους γιά τήν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α της μεσογεια

κής οικονομικής συνεργασίας, προτείνουμε καί τή δημιουργία 

δύο επιτροπών πού θά μπορούσαν επίσης νά ασχοληθούν μέ εξ 

ίσου αποτελεσματικά προγράμματα Μεσογειακής οικονομικής συνεργα

σίας. 

Ιον) Νά τεθεί στην ολομέλεια τής Συνδιάσκεψης πρόταση γιά τή 

δημιουργία δύο 'Επιτροπών μελέτης τών δυνατοτήτων συντονισμού 

δασμολογικής καί εμπορικής πολιτικής. 

-
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Ol επιτροπές θά έχουν σάν στόχο τήνύποβολή προτάσεων δύο κα

τηγοριών: 

α) Προτάσεις γιά σταδιακή μείωση π„χ. τών εξωτερικών δασμών 

μεταξύ συγκεκριμένων προϊόντων τών Μεσογειακών χωρών άπό 

10 - 2 0% σε πρώτο στάδιο. 

- Ή προπαρασκευαστική επιτροπή άφου μελετήσει τίς επι

πτώσεις σέ κάθε χώρα πού θά είχε (δυνητική) εφαρμογή 

της μείωσης τών δασμών, θά δημοσιεύσει τά πορίσματα 

της καί θά εισηγηθεί στίς ανάλογες κυβερνήσεις τήν 

εφαρμογή τους. 

- "Οσες κυβερνήσιες επιθυμούν, σοσιαλιστικές ή μή, θά 

μπορούν νά εφαρμόσουν μέρος ή τό σύνολο τών προτάσεων, 

ανάλογα μέ τήν κρίση τους σχετικά μέ τά οφέλη πού θά 

προκύψουν άπό μιά τέτοια εφαρμογή. 

Σέ ένα δεύτερο στάδιο, ή πρώτη επιτροπή θά μπορούσε 

νά εισηγηθεί τή βαθμιαία προσέγγιση τών δασμών γιά 

εισαγωγές άπό τρίτες χώρες πού βρίσκονται εκτός του 

Μεσογειακού χώρου, καθώς επίσης καί νά διαμορφώσει 

μιά κοινή στρατηγική στίς εμπορικές διαπραγματεύσεις. 

*Η επιτροπή θά μπορούσε επίσης νά συντάξει μιά έκθεση σχετι 

κά μέ τήν οικονομική πολιτική κάθε μεσογειακής χώρας. 

Ή έκθεση αυτή θά αποτελούσε τήν πρώτη βάση πάνω στην 

οποία θά στηριζόταν οποιεσδήποτε παραπέρα αποφάσεις 

σχετικά μέ μιά πολιτική συντονισμού σέ μιά σειρά τομείς. 

β) Προτάσεις γιά συνεργασία τών Μεσογειακών χωρών στον καθο

ρισμό ενιαίων τιμών ή κοινής πολιτικής εμπορίας στίς εξω

τερικές αγορές, 

(1) γιά τυπικά μεσογειακά προϊόντα όπως π.χ. ελαιόλαδο, 

εληές, εσπεριδοειδή, ορισμένα κρασιά κ.τ.λ. καί 

(2) γιά ορισμένα βασικά ορυκτά όπως π.χ. αλουμίνιο, χρώ

μιο, μαγνήσιο, χαλκό κτλ. 

*Η επιτροπή άφοΰ μελετήσει τά πλεονεκτήματα καί τά μειο

νεκτήματα άπό μιά τέτοια κοινή εμπορική πολιτική θά δη

μοσιεύσει τά πορίσματα της καί θά εισηγηθεί στίς σχετικές 

κυβερνήσεις τή δυνητική του εφαρμογή. 

• 
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Ή Μεσογειακή Τράπεζα εφόσον βεβαίως ελεγχθεί ή οικονο

μική απόδοση τών προτάσεων πού θά γίνουν, και άφοΰ δια

σφαλίσει τά χρήματα της, μπορεί νά χρηματοδοτήσει μέρος 

ή τό σύνολο άπό αυτές. Θά μελετηθεί ιδιαίτερα δέ ή πε

ρίπτωση χρηματοδότησης του προγράμματος άπό τίς ίδιες 

τίς ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις, εφόσον διαπιστωθεί δτι 

θά υπάρξουν πολύ θετικά αποτελέσματα γι'αυτές άπό τήν 

εφαρμογή τους καί δέν συναντούν κανένα ανυπέρβλητο εμπό

διο όπως π.χ. ή συμμετοχή τους στην ΕΟΚ ή κάπου άλλου. 

2ον) Νά τεθεί στην ολομέλεια της Συνδιάσκεψης πρόταση γιά 

τή δημιουργία μιας 'Επιτροπής πού θά ασχοληθεί αποκλειστικά μέ 

τόν σχεδιασμό ενός "Μεσογειακού 'Οργανισμού Λιανικού Εμπο

ρίου" πού θά έχει τόν επιχειρηματικό τύπο μιας "Μεσογειακής 

επιχείρησης Αλυσίδας Καταστημάτων". 

Ή κεντρική ιδέα αυτής τής Μεσογειακής επιχειρήσεως "Αλυσί

δας Καταστημάτων, θά βρίσκεται στή δυνατότητα δτι αυτό πού 

δέν μπορούν ίσως νά εφαρμόσουν οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις 

καί τά σοσιαλιστικά κόμματα τής Μεσογείου, μπορεί νά εφαρμο

στεί μέ μιά μικρή οικονομική βοήθεια, ή δάνειο καί μέ τήν 

υποστήριξη άπό τους μεσογειακούς πολίτες σάν πελάτες. Θά δη

μιουργηθεί δηλαδή μιά αλυσίδα καταστημάτων Λιανικής Πώλησης 

μέ μονάδες σέ όλες τίς μεσογειακές χώρες, δπου θά πωλούνται 

αποκλειστικά μεσογειακά προϊόντα χειροτεχνίας, βιοτεχνίας, 

βιομηχανίας καί τυπικής αγροτικής παραγωγής. 

Ol καταναλωτές θά είναι άξασφαλισμένοι γιά δλα τά καταστή

ματα. Τούτο δέ γιατί, εκτός άπό τά μέλη τών σοσιαλιστικών 

κομμάτων πού θά αποτελέσουν τή σίγουρη καί μόνιμη πελατεία 

τους, θά τά επισκέπτονται επίσης πολλοί ξένοι τουρίστες κα

θώς καί δλοι δσοι μεσογειακοί πολίτες θέλουν νά αγοράσουν, 

ανεξάρτητα ιδεολογίας, άπό τά πρότυπα καί κατά κάποιο τρόπο 

πολιτιστικά συγγενή τους καταστήματα. 

- *Η χρηματοδότηση μπορεί νά εξασφαλιστεί άπό τή Μεσογεια

κή Τράπεζα, άλλα καί χωρίς τή συνδρομή της, δέν θά προ

κύψουν άμεσα μεγάλες δυσκολίες γιά τήν εξεύρεση ενός δα-
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νείου, εφόσον βέβαια εξασφαλιστεί ενα αρχικό κεφάλαιο 

γιατί υπολογίζεται ότι: τό Κόστος κάθε καταστήματος 

δεν θά ξεπεράσει τά 100.000 δολλάρια, έτσι ώστε γιά τά 

2 0 περίπου πρώτα καταστήματα, τό ποσόν πού θά απαιτηθεί 

θά εϋναι της τάξης τών 2 περίπου έκατομυρίων δολλαρίων. 

Άν προστεθεί σ'αύτό τό κόστος κεφαλαίου κινήσεως, κεντρι

κών αποθεμάτων κτλ. δηλαδή άλλα 2 έκατομύρια δολ., τότε 

τό σύνολο του απαραίτητου κεφαλαίου θά ανέβει στά 4 έκα

τομύρια δολλάρια πού δέν κρίνεται σάν υπερβολικά δύσκολο 

νά άναβρεθει. 

Τό Project αυτό της "Μεσογειακής 'Επιχειρήσεως "Αλυσί

δας Καταστημάτων" θά αποτελέσει μιά άμεση, αποτελεσμα

τική καί κερδοφόρα συνεργασία μεταξύ τών μεσογειακών 

χωρών, προσφέροντας τους πολλά πλεονεκτήματα καί συμβάλ

λοντας κατά τόν πιό γρήγορο καί θετικό τρόπο στην πραγμά

τωση της "Οικονομικής συνεργασίας" γιατί: 

Θά αρχίσει ή άλληλογνωριμία τών μεσογειακών λαών μέσω 

της ανταλλαγής τών καρπών τών χεριών τους. Θά ένδυνα-

μωθεϊ τό μεσογειακό εμπόριο, γιατί πολλά καί άγνωστα 

προϊόντα της μιας χώρας θά γίνουν γνωστά καί στίς άλλες. 

Θά δημιουργηθεί μιά πρώτη ομάδα ανθρώπων (τών υπαλλήλων 

τοϋ 'Οργανισμού) πού θά εργάζονται γιά πρώτη φορά σέ 

ένα κ ο ι ν ό μ ε σ ο γ ε ι α κ ό έ ρ γ ο . 

Θά βρουν απασχόληση πολλά κομματικά στελέχη, τά όποια 

σέ χώρες πού δέν κυβερνούν τά σοσιαλιστικά κόμματα, έχουν 

πρόβλημα απασχόλησης καί παράλληλα ευχέρειας χρησιμοποί

ησης τους άπό τόν κομματικό μηχανισμό. Θά δημιουργηθούν 

παράλληλα στά καταστήματα καί ένα είδος μονίμων εμπορι

κών εκθέσεων πού θά μπορέσουν νά αναλάβουν σύντομα καί 

άλλες εργασίες, όπως μεσογειακές τουριστικές εργασίες, 

εμπορικές αντιπροσωπείες, κ.τ.λ. μέ πολλαπλά οφέλη γιά 

όλα τά μέρη. Θά τεθεί ή βάση γιά έναν σύγχρονο, ισχυρό, 
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μεσογειακό, εμπορικό 'Οργανισμό πού θά μπορέσει σύντομα νά 

επεκταθεί και σε άλλες περιοχές όπως π.χ. στην Ευρώπη, 

με δλα τά συνακόλουθα θετικά αποτελέσματα. Θά προκύψουν 

σημαντικά χρηματικά κέρδη, πού τόσο έχει ανάγκη ή Μ ε-

σ ο γ ε ι α κ ή Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α γιάνά γίνει κά

ποτε ζωντανή πραγματικότητα. 

Ή προπαρασκευαστική εργασία πού θά απαιτηθεί στην κάθε 

χώρα μπορεί νά προσφερθεί χωρίς αμοιβή άπό στελέχη των 

προοδευτικών καί· σοσιαλιστικών 'Οργανώσεων.Ή οργάνωση 

δέ καί ò πλήρης σχεδιασμός της δημιουργίας καί λειτουρ

γίας του συνολικού Project- μπορεί νά προσφερθεί άπό ει

δικούς πού διαθέτει στά μέλη του τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. χωρίς αμοιβή. 

Ή παραπάνω εισήγηση έγινε μέ πλήρη γνώση των δυσκολιών 

καί τών προβλημάτων πού παρουσιάζει σήμερα ò μεσογεια

κός χώρος. 

Νομίζω άλλωστε ότι τό γεγονός αυτό δέν ξεφεύγει άπό τήν 

προσοχή κανενός δσων συμμετέχουμε στή συνδιάσκεψη αυτή. 

Πρέπει επίσης τελειώνοντας νά τονίσω, ότι ή εισήγηση πε

ριέχει αρκετές γενικεύσεις, ϊσως ορισμένες ελλείψεις πά

νω σε ορισμένα ειδικά θέματα πού έθιξε, σίγουρα μερικές 

απλουστεύσεις καί αναμφίβολα αρκετές ατέλειες. 

"Ολα όμως όσα προτάθηκαν εϋναι εντούτοις π ρ α γ μ α τ ο -

π ο ι ή σ ι μ α καί βρίσκονται ασφαλώς στό πλαίσιο του 

δ υ ν α τ ο ύ . Επομένως ή κατ'αρχήν θετική ή αρνητική 

στάση πού θά π&ρει κανείς απέναντι της δέν μπορεί νά δι

καιολογηθεί μόνο μέ τήν αναφορά του στίς γενικεύσεις, 

απλουστεύσεις καί ελλείψεις πού αναφέραμε παραπάνω. 

Πρέπει επίσης νά τονιστεί ότι οί προοδευτικές καί σοσια

λιστικές 'Οργανώσεις της Μεσογείου δ έ ν μ π ο ρ ο ύ ν 

νά συνεισφέρουν κατά τ ί " ι δ ι ο μ έ ρ ο ς στή συλλο

γική προσπάθεια. Αυτό είναι άπό όλους κατανοητό. 
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Γι α υ τ ό λ ο ι π ό ν τό λ ό γ ο , α υ τ έ ς πού μ π ο ρ ο ύ ν νά προσφέρουν 

π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α σήμερα κ α ί επομένως ν ά βοηθήσουν α π ο τ ε λ ε σ μ α 

τ ι κ ά σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η τ η ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς 

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς , ά ς δ ε ί ξ ο υ ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η α π ο φ α σ ι 

σ τ ι κ ό τ η τ α κ α ί ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό . Οι ά λ λ ο ι τ ό τ ε , υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά 

σ χ ε δ ό ν θά π ρ έ π ε ι ν ά α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν . 

Α ς ξ ε κ ι ν ή σ ο υ μ ε λ ο ι π ό ν μ έ ε ν α 

μ ι κ ρ ό ά λ λ α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο β ή μ α 

σ ή μ ε ρ α . 


