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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΙΝΓΚ 

Τό μέλλον ιών εμπορικών μας 
οχέοεων μέ tic άναΐολικές 
χώρες μεΐά tnv ενΐαξη otnv ΕΟΚ 

Στίς συνομιλίες πού εΐχε ò 
υπουργός Συντονισμού κ. Π. 
Παπαληγούρας στό Βουκουρέ
στι καί σ1 αυτές που θά έχη 
από μεθαύριο στό Βελιγράδι 
δεσπόζει τό θέμα της προσε
χούς εντάξεως της 'Ελλάδος 
στην ΕΟΚ. Πρόκειται γιά μιά 
αποφασιστικής σημασίας ποιο
τική μεταβολή, ή οποία αλλάζει 
άρδην τίς συνθήκες καί τους ό
ρους διεξαγωγής του εμπορίου 
ιμας μέ τίς ανατολικές χώρες. 

'Από τής υπογραφής τής 
συνθήκης προσχωρήσεως τής 
'Ελλάδος στίς ευρωπαϊκές κοι
νότητες, ή χώρα μας θά ευθυ
γραμμίσει την εξωτερική εμπο
ρική της πολιτική προς τήν 
κοινοτική καί συνεπώς δ,τι π α 
ραδοσιακό αντιφάσκει προς αυ
τήν θά πρέπει νά καταργηθεί. 
Τό πρώτο πού πρέπει νά αλλά
ξει είναι τό σύστημα των διμε
ρών συμψηφιστικών ανταλλαγών 
(κλήριγκ) πού άπό τό 1954 
αποτελεί τήν μέθοδο μέ τήν ο
ποία συναλλάσσεται ή 'Ελλά
δα μέ τίς ανατολικές χώρες. 
"Ηδη μέ τή Γιουγκοσλαβία κα-
τηργήθη τό κλήριγκ. 

Τό σύστημα του κλήριγκ α
ποτελεί μιά παρέκκλιση άπό 
τόν ορθόδοξο Ίρσπο συναλλα
γών μιας ελεύθερης οικονομίας 
όπως ή χώρα μας. Βέβαια στή 
μακρά περίοδο εφαρμογής του 
¿ξέφραγε αλλά καί ικανοποίησε 
συγκεκριμένη ανάγκη πού υπήρ
χαν εκατέρωθεν καί γενικά μπο
ρούμε νά πούμε ότι βοήθησε κι 
αυτό στην ανάπτυξη τής ελλη
νικής οικονομίας. Δυο ήταν βα
σικά τά πλεονεκτήματα πού ε
ξασφάλισε γ ιά τήν Ε λ λ ά δ α τό 
διμερές σύστημα συναλλαγών: 

Πρώτον επιτεύχθηκε ή διάθε
ση προϊόντων πού Οέν θα μπο
ρούσαν νά διοχετευθούν στή δυ
τική αγορά μέ τους ίδιους δ-
ρους. 

Δεύτερον, ή ικανοποιητική α
νάπτυξη τών ανταλλαγών μας 
¡μέ τίς ανατολικές χώρες. Αόγω 
τής διαφοράς τών οικονομικών 
συστηιμάτων άν δεν υττήρχε τό 
κλήριγκ πού έχει έναν αυτόματο 
έξισοοροπητικό χαρακτήρα, εΤ-
ναι αμφίβολο άν τό εμπόριο 
μας μέ τόν σοσιαλιστικό κόσμο 
θά έκινείτο στά σημερινά επί
πεδα. 

Τά τελευταία χρόνια όμως 
άρχισαν νά βαραίνουν περισσό
τερο τά μειονεκτήματα τού συ
στήματος. Καί αυτά συνδέον
ται βασικά μέ τό γεγονός ότι 
μέ τήν εύκολη διέξοδο πού έ
βρισκαν ορισμένα παραδοσια
κά αγροτικά μας προϊόντα 
προς τίς ανατολικές χώρες, α
τονούσαν τά αυτόνομα αγοραία 
κίνητρα αναδιαρθρώσεως τής 
παραγωγής ^ μέ στροφή προς 
προϊόντα μέ καλύτερες προϋ
ποθέσεις διαθέσεως στην εξω
τερική αγορά. Ή μεγάλη εξάρ
τηση άπό τίς ανατολικές αγο
ρές γ ιά τά παραδοσιακά προϊ
όντα παρεμπόδιζε τήν αναδιάρ
θρωση τής αγροτικής μας οι
κονομίας τελικά, καί τήν στρο
φή τών αγροτών μας σέ πιό 
προσοδοφόρες καλλιέργειες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ή
ταν ή παραγωγή πορτοκαλιών. 
Τά άμφαλοφόρα πορτοκάλια 
6έν απορροφούνται σήμερα στή 
διεθνή αγορά. Οί παραγωγοί 
μας συνεχίζουν νά τά καλλιερ
γούν γιατί τά αγοράζουν οί α
νατολικοί, ττού στίς προμήθειες 
τους δέν βαραίνει καί πολύ ή 

ποιότητα. Στή Δύση δέν βγά
ζουμε παρά ελάχιστες ποσότη
τες. Ά π ό τό σύνολο τών εξα
γωγών μας σέ πορτοκάλια τά 
9)10 τά αγόραζαν μέχρι τε
λευταία οί ανατολικοί. 'Από πέ
ρυσι πού άρχισαν νά βγαίνουν 
στην αγορά πορτοκάλια τής 
ποικιλίας «νάβελες» τά πρά
γματα άλλαξαν. Τώρα πιά οί 
εξαγωγές μας προς τίς δυτι
κές χώρες καί κυρίως τήν ΕΟΚ 
άρχισαν νά βελτιώνονται. 

'Ανάλογα προβλήματα άλλω-

ΤΟΥ NIK. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

στε είχαν καί οί ανατολικές χώ
ρες, γι" αυτό καί πολλές άπ* 
αυτές πού αισθάνονταν μεγαλύ
τερες δυνάμεις γιά νά σταδιο
δρομήσουν στή διεθνή αγορά 
είχαν ζητήσει κι αυτές νά κα
ταργηθεί τό κλήριγκ. 

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

Σ τ κ ^ διαπραγματευτικές Θέ
σεις γ ιά Θέματα εμπορικής πο
λιτικής πού υπέβαλε ή ελληνι
κή αντιπροσωπεία στή διάσκε
ψη αναπληρωτών υπουργών στίς 
31 Ιανουαρίου στίς Βρυξέλες, 
διαγράφονται οί έξης γραμμές 
πολιτικής έναντι τών ανατολι
κών χωρών. 

Πρώτον: ΟΊ μακροπρόθεσμες 
Εμπορικές σο'ριψοονίες κλήοιγκ, 
πού υπέγραψε ή Ε λ λ ά ς μέ τίς 

ανατολικές χώρες νά Ισχύσουν 
μέχρι της προθεσμίας λήξεως 
των. Στή Θέση αυτή δέν υπάρ
χει κοινοτική αντίρρηση δεδο
μένου ότι ή τελευταία ημερο
μηνία λήξεως συμφωνίας είναι 
ή 31.12.79 πού τελειώνει ή έλ-
ληνοπολωνική συμφωνία. Καί 
γιά τήν ϊδια περίπου εποχή υ
πολογίζεται ή έναρξη ισχύος 
τής συμφωνίας προσχωρήσεως 
τής 'Ελλάδος στίς ευρωπαϊκές 
κοινότητες. 

Δεύτερον: Βασική αρχή στίς 
διαπραγματεύσεις εντάξεως εί
ναι τό ελληνικό αίτημα νά π α 
ραχωρηθεί στην 'Ελλάδα — ό 
πως άλλωστε συνέβη καί μέ τά 
τρία t/έα μέλη τής Ε Ο Κ — πεν
ταετής μεταβατική περίοδο 
προσαρμογής στό κοινοτικό κε
κτημένο. "Οσον άφορα τίς συμ
φωνίες κλήριγκ μέ τίς ανατολι
κές χώρες, ή 'Ελλάς ζητεί όπως 
εντός τής πενταετούς αυτής με
ταβατικής περιόδου τής παρα
σχεθεί ή δυνατότητα νά παρα
τείνει τήν ισχύ τών συμφωνιών 
αυτών μέχρι τρία χρόνια τό 
πολύ. 

Τό ελληνικό αϊτημα θεμελιώ
νεται στό γεγονός, ότι ή εξάρ
τηση ορισμένων βασικών (κυ
ρίως) πρωτογενών εξαγομένων 
προϊόντων άπό τίς ανατολικές 
αγορές είναι υψηλή. Στον πιό 
κάτω πίνακα εμφανίζονται τά 
ποσοστά εξαγωγών σέ χώρες 
διμερούς εμπορίου σέ σχέση μέ 
τ ó σύνολο τών εξαγωγών τής 
χώρας στην τελευταία ΙΟετία: 

1965 1966 1969 1970 1974 1975 

-Καπνός 
•Βαμβάκι 
Σουλτανίνα 
Αάδι 
'Ελιές 
•Πορτοκάλια 
•Λεμόνια 
-Δέρματα 
-Βωξίτης 
-Σιδηράφυλλα 

23,5 
84,5 
35,3 
73,2 
49,5 
49,5 
69,1 
73,4 
35,0 

— 

22,2 
80,0 
47,7 
41,0 
37,7 
65,1 
83,7 
66,1 
34,5 

— 

18,8 
87,0 
41,9 

8,1 
19,3 
58,2 
72,8 
59,0 
43,2 
90,8 

24,5 
60,8 
50,7 
57,6 
24,1 
63,1 
73,9 
77,5 
64,8 
98,2 

17,9 
86.8 
53,1 
58,9 
21,2 
83,1 
87,5 
76,3 
53,2 
60,5 

21,1 
69,4 
52,5 
36,4 
33,8^ 
66,0 
72,2 
51,3 
72,3 
84,1 

θμούς ή συμμετοχή τών εξα
γωγών προς χώρες διμερούς 
εμπορίου στό σύνολο τών ε
ξαγωγών μας άπό 27,5% στην 
διετία 1965)1966 κατήλθε 
σέ 23% στην διετία 1969) 
1970 γ ιά νά φθάσει στό 15, 
2% στην διετία 1974)1975. 

— Ή πραγματοποίηση τών 
εκατέρωθεν συναλλαγών σέ ε
λεύθερο συνάλλαγμα θά δημι
ουργήσει προβλήματα δυνατό-
τήΐτος αγορών γ ι ά τίς ανατο
λικές χώρες, πού μαστίζονται 
ά π ό τήν μόνιμη στενότητα 
συναλλάγματος, ή οποία καί 
γίνεται οξύτερη συνεπεία τής 
υποχρεώσεως τους πού περιο
ρίζει τίς δυνατότητες τους 
προσφυγής στην διεθνή κεφα
λαιαγορά. 

" Ε τ σ ^ μπορεί κανείς νά πι
θανολογήσει ότι σέ μιά πρώ
τη φάση θά ύπαρξη μιά συρ
ρίκνωση τού εμπορίου 'Ελλά
δος καί σοσιαλιστικών κρα
τών. Ή φάση αύτη όμως δέν 
θά είναι μακρόχρονη. 'Υπάρ
χουν μονιμότεροι παράγοντες 
πού τυπικά θα ωθήσουν προς 
τ ά άνω τ ί ς . συναλλαγές καί 
οί παράγοντες αυτοί εΐναι 
συνδεδεμένοι: 

Πρώτον μέ τήν διακηρυγμέ
νη θέληση τής ελληνικής κυ
βερνήσεως νά αναπτύξει τίς 
σχέσεις της μέ τήν περιοχή. 

Δεύτερον, μέ τήν αντιστά
θμιση τών εμπορικών συμφω
νιών, μέ ο'χονομικές καί τεχνι 
κές συμφωνίες, ιδιαίτερα μέ 
συνεργασίες στον βιομηχανι
κό τομέα πού ή εφαρμογή 
τους θά καταλήγει στην διακί
νηση μεγαλυτέρων ποσοτήτων 
αγαθών. "Αλλωστε ή ϊδια ή 
Κοινότητα είναι μιά μεγάλη 
ελεύθερη αγορά πού αναπτύσ
σει τίς σχέσεις της μέ τόν α
νατολικό συνασπισμό. 

"Οπως προκύπτει, λοιπόν,, 
είναι αδύνατο άπό τήν μιά στι-1 
γμή στην άλλη νά ύποκαταστα- Ι 
θοΰν οί ανατολικές αγορές μέ j 
άλλες. Ή αιφνίδια αντικατά
σταση τών κλήριγκ θά προκα
λέσει κλυδωνισμούς όχι μόνο 
στό εξαγωγικό μας εμπόριο, 
αλλά κατ' επέκταση καί στην 
παραγωγή καί τό εισόδημα τών 
καλλιεργητών αυτών τών προϊ
όντων. Είναι συνεπώς δίκαιο τό, 
ελληνικό αίτημα γιά μιά σύν-jj 
τομή μεταβατική περίοδο άνα-iî 
προσαρμογής καί δέν εξηγούν-' 
ται οί αντιρρήσεις πού κατ' αρ
χήν διετύπωσε ή Κοινότητα στή 
σχετική ελληνική πρόταση. 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Σέ εφαρμογή τού άρθρου 
113 τής συμφωνίας τής Ρώ
μης πού προβλέπει ότι στό 
τέλος τής μεταβατική': περιό
δου (31.12.69) θά εγκαθιδρυ
θεί άπό τά κράτη^ - μέλη τή<ς 
Κοινότητος κοινή εμπορική 
πολιτική έναντι τών τρίτων 
χωρών, άρχισαν ζυμώσεις γ ι ά 
τήν διαμόρφωση μιας κοινής 
γραμμής στό εμπόριο ΕΟΚ 
καί ΚΟΜΕΚΟΝ. Ή αρμοδιό
τητα γ ι ά τήν χάραξη τής 
γραμμής αυτής ανήκει στην 
Ε π ι τ ρ ο π ή , άλλα ή αρχή αυ
τής δέν εφαρμόσθηκε π α ρ ά 
μόνο άπό τό 1975. Μέχρι τό
τε τά κράτη - μέλη γιά δικούς 

τους λόγους τό καθένα θά δια
τηρήσουν μιά αυτονομία στίς 
εμπορικές τους συναλλαγές 
μέ TIC ανατολικές χώρες. 

Τώρα όμως ή ΕΟΚ διαμορ 
φώνει τήν εμπορική της πολι
τική μέ τίς ανατολικές χώρες 
σάν σύνολο π ι ά καί όχι σάν 
μεμονωμένα κράτη καί ή 'Ε
πιτροπή πού είναι υπεύθυνη 
καθορίζει μέ βάση τίς ανάγ
κες τών έπ'ι μέρους 9 χωρών 
ενα σύστημα ποσοστώσεων 
εισαγωγής^ καί εξαγωγής προ
ϊόντων, τό οποίο καί τό κα
τανείμει r στά κράτη - μέλη. 
Παρά τίς αντιδράσεις τής 
ΚΟΜΕΚΟΝ τό σύστημα αυ
τό έχει αρχίσει νά εφαρμόζε
ται καί θά συμπεριληφθούμε 
καί έμεΐς σ' αυτό όταν θά γί
νουμε τό 10ο μέλος τής Κοι
νότητος. 

-. Ποιο θά είναι τό μέλλον 
τών εμπορικών ^ μας^ σχέσεων 
με τίς ανατολικές χώρες μετά 
τήν εϊσοδρ μας στην ΕΟΚ; 
Γιά νά δώσουμε μιά απάντη
ση στό ερώτημα αυτό πρέπει 
νά συνεκτιμήσουμε πρώτα τ ά 
έξης δεδομένα: 

— "Ηδη τ ά τελευταία χρό
νια πού οί αρνητικές πλευρές 
τοΰ συστήματος κλήρινγκ άρ
χισαν νά^ γίνονται προσδιορι
στικές τών εξελίξεων, τό έμ-

-πόριό μας μέ τήν περιοχή αύ
τη ατονούσε. Παρά τ ή ν αύξη
ση του σέ απολύτους άρι-

ΝΕΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

'Εξελέγη παμψηφεί τακτικός 
καθηγητής στην έδρα τής Δη
μοσίας Οικονομικής στην 'Α
νωτάτη Βιομηχανική Σχολή 
Πειραιώς ό κ.̂  Γεώργιος Δρά
κος, μέχρι σήμερα έκτακτος 
καθηγητής στην ίδια έδρα. 

'Ο κ. Δράκος ηλικίας 33 ε
τών είναι 6η νεότερος καθηγη
τής όλων τών 'Ανωτάτων 'Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων τής 
χώρας. 

Η ΕΚΘΕΣΗ 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ» 

Οί μεγαλύτερες βιομηχανι
κές μονάδες τής χώρας καί ι
διαίτερα οι πολεμικές βιομη
χανίες συμμετέχουν στην έκθε
ση «Βιομηχανική 'Ελλάς 7 6 — 
77» πού εγκαινιάζεται αύριο 
— ώ ρ α 7.30 μ.μ.— στό Ζάπ
πειο Μέγαρο. 

Σκοπός τής εκθέσεως είναι 
ή προβολή τοΰ ελληνικού βιο
μηχανικού δυναμικού έν όψει 
τής εντάξεως τής χώρας μας 
στην ΕΟΚ. Πρόεδρος τής 'Ορ
γανωτικής 'Επιτροπής τής 'Εκ
θέσεως είναι ό πρόεδρος τού 
ΕΒΕΑ κ. Πανάγος καί επίτιμος 
πρόεδρος ό πρόεδρος τού ΣΕΒ 
κ. Μαρινόπουλος. 


