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Η ΑΪΤΗΣΙ τής 'Ελλάδος γιά 
πλήρη ενταξι στην Ευρω
παϊκή Οικονομική Κοινότη

τα δεν υπαγορεύεται μόνο άπό 
την επιθυμία της νά έπωφεληθή 
από τά πλεονεκτήματα, όσο ση
μαντικά καί αν είναι, μιας οι
κονομικής ενώσεως, αλλά καί ά
πό τη διάθεσί της νά συμμετά-
σχη στον ευρύτερο πολιτικό - οι
κονομικό συνασπισμό, στον ο
ποίο τελικά τείνει νά μετασχη-
ματισθή ή Ευρωπαϊκή Κοινότης. 
Γιατί ή ΕΟΚ ευθύς έξ αρχής δη
μιουργήθηκε με προοπτική τη 
βαθμιαία έξέλιξί της σέ οικονο
μική καί πολιτική Ενωσι. Οί χώ
ρες της Δυτικής Ευρώπης αντε
λήφθησαν δτι, γιά νά διατηρή
σουν τους ελεύθερους δημοκρατι
κούς θεσμούς τους καί νά απο
κτήσουν ανεξάρτητη πολιτική ον
τότητα, εΤναι υποχρεωμένες νά 
προχωρήσουν τζίρα άπό τήν απλή 
οικονομική Ενωσι. Τά δυτικοευ
ρωπαϊκά κράτη θά παοέμεναν οι
κονομικά καί πολιτικά ανίσχυρα 
στό σύγχρονο κόσμο, άν δέν ε
πεδίωκαν τή δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής ένότητος με κεντρι
κούς πολιτικούς καί οίκονομι-
κούξ θεσμούς. Ή όλοκλήρωσι αυ
τή θά δημιουργήση μιά Ευρώπη 
οικονομικά καί πολιτικά ισχυρή, 
με παγκόσμια ακτινοβολία, πού 
θά αποτελέση βασικό παράγον
τα ειρήνης καί ισορροπίας. 

Τό πρώτο βήμα γά τήν ένο-
ποίησι της Ευρώπης έγινε μέ 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοι
νότητα. Ά π ό τήν 'ίδρυσί της ή 
Ε.Ο.Κ. αντιμετώπισε αλλεπάλ
ληλες αντιξοότητες. Ή ανάγκη 
δμως γιά τή θεμελίωσι καί έπι-
βίωσι της οικονομικής καί πολι
τικής ίσχύοςτης, οδήγησε στην 
ύπερνίκησι τών εμποδίων καί τήν 
αποτελεσματική άντιμετώπισι 
τών κρίσεων. Τώρα πάλι ή Ε.Ο. 
Κ. αντιμετώπισε αλλεπάλληλες 
αντιξοότητες. Ή ανάγκη δμως 
γιά τή θεμελίωσι καί έπιβίωσι 
τής οικονομικής καί πολιτικής ι
σχύος της, οδήγησε στην ύπερνί
κησι τών εμποδίων καί τήν απο
τελεσματική άντιμετώπισι τών 
κρίσεων. Τώρα πάλι ή Ε.Ο.Κ. 
διέρχεται μία νέα κρίσι, πού έ
κανε πολλούς νά νομίσουν δτι εί
ναι δυνατό νά κλονίση τήν ευ
ρωπαϊκή ενότητα καί τήν πορεία 
γιά τήν πολιτική ενωσι. 'Αλλά 
καί ή κρίσι αυτή θά άποδειχθή 
παροδική, δπως καί οί προηγού
μενες. Είμαι βέβαιος δτι ή Ε. 
O.K. θά συνέχιση τήν πορεία 
της γιά μιά πλήρη οικονομική, 
νομισματική καί πολιτική ενωσι. 
Ή διαδικασία αυτή θά επιταχυν
θώ μετά τήν άμεση εκλογή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τό 
1978, πού θά όδηγήση στή δημι
ουργία της Ηνωμένης Εύρώπηζ. 
Σ* αυτή τήν Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα ή 'Ελλάς πρόκειται νά έν-
ταχθή σάν ισότιμο μέλος. Ή πα
ρουσία τής 'Ελλάδος σ' αυτήν εί
ναι απαραίτητη τόσο γιά τή χώ
ρα μας δσο καί γιά τήν Εύοώ-
πη, ή οποία έτσι θά απόκτηση 
Ενα προπύργιο τών ευρωπαϊκών 
ιδεωδών στό χώρο τής 'Ανατολι
κής Μεσογείου. 

Ό δυναμισμός της ελ
ληνικής οικονομίας 
Πρέπει νά τονισθή δτι ή Ελ

λάς δέν έζήτησε τήν άμεση εν
ταξί της στην Ευρωπαϊκή Οικο
νομική Κοινότητα χωρίς στάδιο 
προπαρασκευής, δπως συνέβη μέ 
τή Μεγάλη Βρεταννία, τή Δανία 
καί τήν 'Ιρλανδία, οί οποίες έ
γιναν αμέσως δεκτές σάν πλήοη 
μέλη. Ή 'Ελλάς έγινε δεκτή σάν 
συνδεδεμένο μέλος τό 1962 μέ 
αντικειμενικό σκοπό τήν πλήοη 
ενταξί της μόλις θά ήταν ώριμη 
νά άναλάβη δλες τίς_ υποχρεώ
σεις τής Συνθήκηΰ τής Ρώμη«;. 
Βάσει του χρονοδιαγράμματος 
της Συμφωνίας Συνδέσεως τών 
'Αθηνών, ή 'Ελλάς πρέπει μέχρι 
τό 1984 νά εχη καταργήσει δλα 
τά προστατευτικά μέτρα έναντι 
τής Κοινότητος καί νά εχη εναρ
μονίσει τήν αγροτική πολιτική 
της. Αυτό δμως δέν σημαίνει δ
τι δέν θά είχε τό δικαίωμα νά 
ζητήση τήν ενταξί της ενωρίτε
ρα, δεδομένου δτι είναι δυνατό 
νά χορηγηθή καί στην 'Ελλάδα 
μιά πενταετής μεταβατική περί
οδος. Αυτό συνέβη καί μέ τήν 
πρόσφατη προσχώρησι στην Κοι
νότητα τής Μεγάλης Βρεταννίας, 
τής Δανίας καί τής 'Ιρλανδίας, 
στίς όποιες παρεσχέθη πενταε
τής μεταβατική περίοδος, μέ ά
μεση δμως συμμετοχή σέ δλους 
τους θεσμούς καί τά όργανα τής 
Κοινότητος. 

Αυτός είναι δ λόγος πού δέν 
η^όρεσα νά κατανοήσω τους δι
σταγμούς τής 'Εκτελεστικής 'Ε
πιτροπής τής Ε.Ο.Κ. γιά τήν ά
μεση ενταξι της 'Ελλάδος, δεδο
μένου δτι ή οικονομική καί κοι
νοτική μας πρόοδος κατά τά τε
λευταία 14 Ετη υπήρξε σημαντι-
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κά ταχύτερη άπό τήν προβλε-
φθείσα αρχικά άπό τήν Ε.Ο.Κ. 
καί είμαστε ήδη σέ θέση νά α
ναλάβουμε δλεςτίς υποχρεώσεις 
τής Συνθήκης τής Ρώμης. 

Θά αναφέρω* μερικά γενικά 
στοιχεία πού δείχνουν τήν πρόο
δο τής ελληνικής οικονομίας, σέ 
σύγκρισι μέ τίς οικονομίες τών 
χωρών τής Ε.O.K., άπό τή συν-
δεσί μας μέχρι σήμερα. 

Ό μέσος ετήσιος ρυθμός αυ
ξήσεως του ακαθαρίστου εθνικού 
προϊόντος τής περιόδου 1962 -
1975 ήταν γιά τήν 'Ελλάδα 6, 

8%, γιά τήν Ε.Ο.Κ. τών εξι 4, 
2%, ένώ γιά τήν Ε.Ο.Κ. τών εν

νέα 3.8%. 
Ό μέσος ετήσιος ρυθμός αυ

ξήσεως του ακαθαρίστου εισοδή
ματος τής πρωτογενούς τταρα-
γωγής γιά τήν περίοδο 1 9 6 2 — 
1974 ήταν 4,7% γιά τήν 'Ελλάδα 
καί 2% περίπου γιά τήν ΕΟΚ 
τών εξι χωρών. 

Ό μέσος ετήσιος ρυθμός αυ
ξήσεως της βιομηχανικής παρα
γωγής τής περιόδου 1962 — 
1975 ήταν 9-4% γιά τήν 'Ελλά
δα, 4,2% γιά τίς εξι χώρες τής 
ΕΟΚ καί 3,7% γιά τήν ΕΟΚ 
τών εννέα. 

Τό εισόδημα άπό τή μεταποί-
ησι, σάν ποσοστό του ακαθαρί
στου εγχωρίου προϊόντος, άπό 
15,8% τό 1962 έφθασε τό 21,5% 
τό 1974, ένώ τό αντίστοιχο πο
σοστό του εισοδήματος άπό τή 
δευτερογενή παραγωγή άπό 25, 
3% τό 1962 έφθασε 31,6% τό 
1974. 

Ό μέσος ετήσιος ρυθμός αυ
ξήσεως τών ακαθαρίστων επενδύ
σεων παγίου κεφαλαίου σέ στα-
θεοές TU*éc γιά τήν περίοδο 
1962 - 1973 ήταν 10,3% γιά 
τήν 'Ελλάδα, 5.3% γιά τίς Εξι 
χώρες τής Ε.Ο.Κ. καί 5.2% γιά 
TÍC εννέα χώρες τής Ε.Ο.Κ. 

Ό μέσος ετήσιος ρυθμός αυ
ξήσεως του συνόλου τών εξαγω
γών Trie Ελλάδος γιά τήν περί
οδο 1962 - 1974 ίσέ τσέχουσες 
τιμές) ήταν 19,1%, ένώ τών ε
ξαγωγών της ποός τίς νώοες 
τής Ε.Ο.Κ. τών Εξι ήταν 21,1%. 

Τό ποσοστό πού αντιπροσω
πεύουν οί εξαγωγέας βιομηχανι
κών καί βιοτεχνικών προϊόντων 
τής 'Ελλάδος, στό σύνολο τών 
εξαγωγών, αυξήθηκε άπό 11,1% 
τό J 962, σέ 49,9% τό J 974. Τά 
αντίστοιχα ποσοστά τών εξαγω
γών προς τίς χώρες τής Ε.Ο. 
Κ. τών Εξι ήταν 4.8% τό 1962 
καί 52,1% τό ,1974. 

O i ελληνικές εξαγωγές στην 
ΕΟΚ τών ϊξι, σάν ποσοστό του 
συνόλου τών "εξαγωγών τής χώ
ρας, αυξήθηκαν άπό 36,1% τό 
1962 σέ 44.1% τό 1974. 

'Αποτέλεσμα τών ευνοϊκών αυ
τών εξελίξεων είναι δτι ένώ κα
τά τό 1962 τό κατά κεφαλήν ά-
καθάριστο-έθνικό προϊόν τής 'Ελ
λάδος αντιστοιχούσε περίπου 
στό εν τρίτο του μέσου δρου τής 
Κοινότητος τών εξι, τό 1974 έ
φθασε περίπου στό μισό. Γιά τό 
1975 τό μέγεθος αυτό (σέ στα
θερές τιμές) διαμορφώθηκε στά 
ϊδια περίπου επίπεδα μέ τό κα
τά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
προϊόν τής 'Ιρλανδίας. 

'Αξίζει ακόμη νά άναφερθή δ
τι ή ολική χωρητικότης του ελ
ληνικής πλοιοκτησίας εμπορικού 
στόλου, άπό 13,3 εκατ. κόρους 
τό 1962,, έφθασε τά 48,3 εκατ. 
κόρους τό 1975. 

Τέλος, στή διάρκεια τής τε
λευταίας πενταετίας, ελληνικές 
τεχνικές εταιρίες έχουν αναλάβει 
σημαντικά έργα στίς αραβικές 
χώρες ('Ιράκ, Αιβύη, Σαουδαρα-
6ία), στό 'Ιράν και στην 'Αφρι
κή. Καμμία άπό τίς, μικρότερες 
γύρες της Ε.Ο.Κ. δέν Εχει ανα
λάβει τόσο εκτεταμένη δραστη
ριότητα σ' αυτές τίς χώρες, δ
σο ή 'Ελλάς. 

"Οσον άφορα τόν ανθρώπινο 
παράγοντα, τά τελευταία ε'ίκοσι 
χρόνια σημειώθηκε μία σημαντι
κή άνοδος τής εκπαιδευτικής καί 
πολιτιστικής στάθμης στή χώρα 
μας, τόσο ατίς επιστήμες δσο 
καί στίς τέχνες. "Ενας μεγάλος 
αριθμός 'Ελλήνων επιστημόνων 
καί καλλιτεχνών, πού έσπούδα-
σαν σέ πανεπιστήμια του έξω-
τεοικου, Εχουν επιστρέψει καί ερ
γάζονται στην 'Ελλάδα, βοηθών
τας τήν οικονομική καί πολιτι
στική άνάπτυξι τήτ χώρας μας. 
'Αλλά καί πολλοί άλλοι πού πα

ραμένουν, εργάζονται καί δια
κρίνονται στό εξωτερικό, θά μπο
ρέσουν νά επιστρέψουν, καθώς ή 
άνάπτυξί μας θά δημιουργή τίς 
κατάλληλες προϋποθέσεις. 

Ή οικονομική λοιπόν έξέλιξι 
τής 'Ελλάδος στά τελευταία χρό
νια χαρακτηρίζεται άπό έντονο 
δυναμισμό, σημαντικά μεγαλύτε
ρο άπό εκείνον πού είχε προβλε-
φθή στίς συζητήσεις γιά,τή σύν-
δεσι τής Ελλάδος μέ τήν Ε.Ο. 
Κ. τό 1961. "Αν δέν παρεμβάλ
λονταν τά επτά ετη τής δικτατο
ρίας, στά όποΐα ó προσανατολι
σμός τών επενδύσεων καί γενικώ-
τερα τής ελληνικής οικονομίας α
κολούθησε εσφαλμένη κατεύθυν-
σι, τά επιτεύγματα θά ήσαν πο
λύ πιό σημαντικά. 

Τά ανωτέρω αποδεικνύουν δτι 
ή πρόοδος πού συντελέσθηκε ή
ταν ουσιώδης γιά τήν προσαρ
μογή τής ελληνικής οικονομίας 
στίς συνθήκες τής Ε.Ο.Κ. καί 
δτι ή ελληνική αϊτησι γιά άμεση 
ενταξι εΐναι θεμελιωμένη. Αυτό 
βέβαια δέν ση-¿αινεί δτι δέν θά 
αντιμετωπισθούν προβλήματα 
καί δυσχέρειες στή μεταβατική 
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περίοδο πού θά άκολουθήση. 'Ο 
δυναμισμός δμως τής ελληνικής 
οικονομίας, μετά τήν έφαρμογί 
τής Συμφωνίας Συνδέσεως μέ 
την Ε.Ο.Κ., αποτελεί έγγύησι δ
τι o i δυσχέρειες μπορούν νά υ
περνικηθούν. 

Υποστηρίχθηκε άπό διάφορες 
πλευρές δτι ή άμεση πλήρης £ν-
ταξί μας στην Ε.Ο.Κ. θά δημι
ουργήσει (α) πολιτικές δυσκο
λίες, (β) μεγάλες οικονομικές ε
πιβαρύνσεις γιά τά Ταμεία τής 
Κοινότητος, (γ) προβλήματα νο
μισματικής ισορροπίας,καί (δ) 
διαδικαστικές επιπλοκές. 'Ενώ 
δέν αμφισβητώ δτι υπάρχουν με
ρικά δυσχερή προβλήματα προς 
έπίλυσι, έν τούτοις, πιστεύω δ
τι τά επιχειρήματα αυτά δέν ευ
σταθούν, γιά τους εξής λόγους. 

(α) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙ
ΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ: 'Ελέχθη δτι ή 
'Ελλάς, άν γίνη ¡σότιμο μέλος 
τής Κοινότητος, είναι ενδεχόμενο 
νά δυσχεράνη τήν ενταξι γειτονι
κής χώρας δταν αύτη θά είναι 
οικονομικά ώριμη. Ή 'Ελλάς α
γαπά καί προπαγανδίζει τή δη
μοκρατία καί τήν ειρήνη καί ου
δέποτε έδειξε εχθρότητα προς 
γειτονικές, χώρες. Σάν παράδει
γμα αναφέρω ·:ή Βαλκανική Διά-
σκεψι, ή οποία είναι έργο της. 
Βέβαια δέν είναι δυνατό ή χώ
ρα μας νά άνεχθή εκβιασμούς, 
επιθέσεις ή ταπεινώσεις καί ό
πως κάθε άλλη χώρα έτσι καί 
αυτή θά προάσπιση αποφασιστι
κά , τήν ακεραιότητα, τήν αξιο
πρέπεια καί τό γόητρο της. Τό 
νά προβάλλεται δμως ó ισχυρι
σμός δτι δέν πρέπει νά γίνουμε 
δεκτοί στην Ε.Ο.Κ. γιατί μετά 
15 ή 20 χρόνια ενδέχεται νά κα
ταψηφίσουμε τήν ενταξι άλλης 
χώρας εΐναι ανεδαφικό. Ή ανα
φορά στή διένεξι αυτή ξενίζει 
ακόμη περισσότερο γιατί ένώ 
καί άλλα κράτη, όπως ή 'Αγγλία 
μέ τήν 'Ισλανδία καί ή 'Ιρλαν
δία μέ τήν 'Αγγλία, Ηχούν πα
ρόμοια προβλήματα, έν τούτοις 
αυτά δέν αναφέρθηκαν δταν συ-
νεζητ,είτο ή είσοδος τους στην 
Κοινότητα. Δέν βλέπω λοιπόν 
γιατί if ένοχοι τή^ 'Ελλάδος 
στην Ε.Ο.Κ. θά μπορούσε νά έ-
πηρεάση τίς σχέσεις μεταξύ Ε. 
O.K. καί γειτονικής μας χώ
ρας, δεδομένου δτι κατοχυρώνον
ται άπό τίς υφιστάμενες Συμ
φωνίες Συνδέσεως. Είδικώτερα, 
έάν ή χώρα αυτή ήταν τώρα Ε-
τοιμη τόσο οικονομικά δσο καί 
κοινωνικά νά ένταχθή στην Ε.Ο. 
Κ., ή 'Ελλάς δεν επρόκειτο νά 
προβάλη αντιρρήσεις. 

'Επί πλέον, δμως, ό Ισχυρι-
<σμάς αυτός είναι επικίνδυνος 
γιά τήν ομαλή πορεία της Ε.Ο. 
Κ. Γιατί, τή στιγμή πού μιά 
τοίτη χώρα δέν ^εΐναι έτοιμη η 
δέν επιθυμεί νά γίνη πλήρες μέ
λος τής Κοινότητος, δέν είναι 
δυνατό νά υποστηρίζεται, χωρίς 
καταλυτικές συνέπειες γιά τήν 
ίδια τήν Κοινότητα, δτι ή 'Ελ
λάς, γιά νά γίνη πλήρες μέλος 

της, πρέπει νά άναμείνη μέχρις 
δτου συντελεσθή ή προετοιμασία 
τής άλλης χώρας. 

Πρέπει συνεπώς νά θεωρηθή 
ευτύχημα γιά τήν περαιτέρω πο
ρεία τής Κοινότητος τό γεγονός 
δτι τό Συμβούλιο Υπουργών της 
έκαμε δεκτή τήν αϊτησι τής χώ
ρας μας γιά άμεση καί τιλήρη 
ενταξι, παραμερίζοντας τέτοιου 
είδους επιχειρήματα. 

(β) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ: Στό ση
μερινό στάδιο αναπτύξεως της, 
ή οικονομία τής 'Ελλάδος αντι
μετωπίζει βεβαίως ορισμένα δι
αρθρωτικά προβλήματα, πού ε
πηρεάζουν τήν 'ικανότητα της νά 
συνδυασθή μέ τίς οικονομίες τών 
χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητος. Τέτοια 
προβλήματα εΐναι ή μή Ισόρρο
πη περιφερειακή άνάπτυξι, τό υ
ψηλό ποσοστό αγροτικού πληθυ
σμού, ή διάρθρωσι της γεωργίας 
καί ή σχετική ακόμη ασθενής 
βιομηχανική βάσι. Εΐναι, επομέ
νως απαραίτητες ορισμένες δι
αρθρωτικές μεταβολές. "Ενα μέ
ρος του κόστους τών μεταβολών 
αυτών θά άναλάβη ή Κοινότης,, 
σύμφωνα μέ τίς ρυθμίσεις πού." 
Ισχύουν γιά τίς χώρες - μέλη, 
μέσω τών Ειδικών Ταμείων. 

Τό μέγεθος τών πόρων πού 
θά διατεθούν γι ' αυτούς, τους 
σκοπούς θά έξαρτηθή άπό^ τίς 
μεταβολές πού θά χρειασθή νά 
γίνουν. 'Η 'Επιτροπή υπολογί
ζει, μέ βάσι τόν προυπολογισ"ά 
του 1976, δτι ή ενταξι τής χω
ράς μας θά έπιβαρύνη τά, 6yá-
Φορα Ταμεία τής Ε.Ο.Κ. με 36θ 
εκατ. δολλάρια περίπου τό χρό
νο, αφού βέβαια άφαιρεθή ή ε'ισ-
φορά τής 'Ελλάδος. Ή έπιβά-
ρυνσι δμως αυτή'δέν μπορεί νά 
αποτελέση σοβαρό επιχείρημα 
γιά τήν αναβολή τής εντάξεως 
της 'Ελλάδος,^ γιά δύο βασικούς 
λόγους: Π ρ ώ τ ο ν , αυτή καθ* 
εαυτή ή επιβάρυνα ι, καί άν α
κόμη φθάση τά προβλεπόμενα ε
πίπεδα, εΐναι πολύ μικρή, σέ 
σύγκρισι μέ τό συνολικό προϋ
πολογισμό τής Ε.Ο.Κ. Αρκεί νά 
αναφέρω δτι τά 3,60 εκατ. δολ
λάρια πού υπολογίζει ή 'Επιτρο
πή, εΐναι^ λιγώτερο του 5% του 
συνολικού προϋπολογισμού τής 
Κοινότητος γιά τό 1976. Δ e ύ-
τ ε ο ο ν, είναι γνωστό δτι μέσα 
στο χώρο τής Ε.Ο.Κ. υπάρχουν 
σοβαρές διαφορές στό βαθμό οι
κονομικής αναπτύξεως, τόσο με
ταξύ τών χωρών - μελών δσο καί 
μέσα στην κάθε χώρα. Γιά πα
ράδειγμα αναφέρω TIC διαφορές 
μεταξύ Νοτίου καί Βορείου 'Ι
ταλίας καί̂  τίς καθυστερημένες 
περιοχές τής 'Αγγλίας. 'Επίσης 
προβλήματα ανάλογα μέ εκείνα 
τής ελληνικής γεωργίας αντιμε
τωπίζει καί ή 'Ιρλανδία. Οί δια
φορές δμως αυτές καί τά προ
βλήματα της γεωργίας δέν έγι
ναν αφορμή νά άποκλεισθή ή εί
σοδος τής 'Ιταλίας, τής 'Αγγλί
ας καί τής Ιρλανδίας σττιν Ε. 
O.K. 

, Έξ άλλου, ή Ευρωπαϊκή Κοι4 
νότης Εχει επανειλημμένα διακη4 
ρύξει δτι σκοπός της είναι ή 
Ενταξι στους κόλπους της όλων! 
τών δημοκρατικών ευρωπαϊκών! 
χωρών καί ή μελλοντική δημιουρ! 
γία πολιτικής ενώσεως. 'Η δι-| 
στακτικότης της νά συμπεριλά·| 
6η στους κόλπους της μιά χώρο: 
σάν τήν 'Ελλάδα, πού μέ σχετι
κά μικρή βοήθεια μπορεί νά φθά
ση, τό μέσο επίπεδο οικονομικής 
καί κοινωνικής αναπτύξεως τών 
χωρών τής Ε.O.K., θά αποτελού
σε άντίφασι στίς διακηρύξεις 
της πού έκτος τών άλλων, θά, 
μπορούσε νά έκθεση τήν Εύοώπη| 
καί στον τρίτο κόσμο. Γιατί ή 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης 
Εχει επανειλημμένα διακηρύξει 
δτι, θά, παράσχη κάθε βοήθεια! 
γιά τήν άνάπτυξι τών ύπανα-j 
πτύκτων περιοχών έκτος Εύρώ-ί 
ππς. Εΐναι αυτονόητο λοιπόν πό
σο μεγάλη σημασία έχει ή ένί-
σχυσι μιας ευρωπαϊκής χώρας 
δπως ή 'Ελλάς, στην προσπά
θεια της νά έναομονισθή μέ τίς 
χώρες τής Ε.Ο.Κ. 

(γ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙ
ΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ : 
Στό νομισματικό τομέα, ή εντα
ξι, τής 'Ελλάδος δέν πρόκειται 
νά δημιουργήση δυσχέρειες στην 
Ε.Ο.Κ.,Γιατί γιά πολλά χρόνια 
μετά τό 1953 ή χώρα μας συνε-

δόασε τήν ταχεία οικονομική ά
νάπτυξι μέ υποδειγματική νομι
σματική σταθερότητα. Μόνο υ
στέρα άπό τά αλλεπάλληλα 
σφάλματα του δικτατορικού κα
θεστώτος, σημειώθηκε μεγάλος 
πληθωρισμός καί μεγάλο ελλειμ 
μα στό Ισοζύγιο πληρωμών. Ό 
πληθωρισμός δμως έχει ήδη χά
λι ναγωγηθή άπό τήν εποχή τής 
αναλήψεως τής εξουσίας από τή 
νέα δημοκρατική κυβέρνησι, ώ
στε μέ τήν ενταξι τής Ελλάδος 
θά προκληθούν πολύ λιγώτερα 
προβλήματα άπ* όσα δημιουργή
θηκαν μέ τήν Ενταξι ορισμένων 
άλλων χωρών στην Ε.Ο.Κ. 

Τό ίδιο ίσχύει καί γιά τό {-
σοζύγιο πληρωμών τής 'Ελλά
δος. Τό εμπορικό ¡σοζύγιο ήταν 
ανέκαθεν ελλειμματικό. Χάρις 
δμως στους άδηλους πόρους, τό 
Ελλειμμα του ισοζυγίου τρεχου-
σών συναλλαγών είναι περιορι
σμένο καί καλύπτεται κατά τό 
μεγαλύτερο μέρος του άπό τήν 
αυτ όνο μ η είσ ροή έπ ι χει ρημ ατ ι -
κών καί άλλων, ιδιωτικών κατά 
τό πλείστον, ελληνικών κεφαλαί
ων. Έξαίρεσι απετέλεσε μόνο ή 
τελευταία τριετία, οπότε τό ισο
ζύγιο πληρωμών παρουσίασε σο
βαρό Ελλειμμα. Αυτό δμως οφεί
λεται κυρίως στό μεγάλο πλη
θωρισμό πού προκάλεσε ή αλό
γιστη πολιτική τών συνταγμα
ταρχών καί στην απότομη ίίψω-
σι τής τιμής του πετρελαίου, ή 
οποία, μεταξύ τών άλλων, προ
κάλεσε πληθωριστικές καταστά
σεις σ' δλες τίς χώοες, μέ ελά
χιστες εξαιρέσεις. "Ηδη, τό Ελ
λειμμα του ισοζυγίου πληρωμών 
παρουσίασε σημαντική μείωσι 
καί προβλέπεται νά περιορισθη 
ακόμη περισσότερο κατά τό τρέ
χον Ετος. 

(δ) ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙ ΤΗΣ ΕΥ
ΡΩΠΗΣ: Τέλος, Εχει προβληθή 
τό επιχείρημα δτι ή διεύρυνσι 
τής Κοινότητος στό παρόν στά
διο, θά εχη σάν συνέπεια τήν ε
πιβράδυνα ι τής πολιτικό - οικο
νομικής ενώσεως τής Ευρώπης. 
Διατυπώνεται μέ άλλα λόγια ή 
ανησυχία δτι ή ε'ίσοδος τής 'Ελ
λάδος θά εχη ανασταλτικές συ
νέπειες στίς μεθόδους λειτουρ
γίας καί στή μελλοντική άνάπτυ
ξι τής Ε.Ο.Κ. Ή άπάντησι στην 
επιχειρηματολογία αυτή βρίσκε
ται στό ιστορικό προηγουμένων, 
αποφάσεων τής Κοινότητος. Ή* 
'Ελλάς πρόκειται απλώς νά γί
νη τό δέκατο μέλος της. Κοινό-1 
τητος, παίρνοντας τή θέσι τής ; 
Νορβηγίας πού πρίν^ τρία χρό-ϊ 
νια είχε άποφασισθή νά γίνη! 
μέλος τής Ε.O.K., άλλα έν τώ| 
μεταξύ απέσυρε τήν υποψήφιο-1 
τητά της. Συνεπώς, ή ενταξι Ι 
τής 'Ελλάδος δεν πρόκειται νά 
δημιουργήση περισσότερα προ
βλήματα άπ' δσα εΐχε προβλεφθή 
δτι θά προκληθούν μέ τήν Εντα- ; 
ξι τής Νορβηγίας. 

'Ακόμη, ή 'Ελλάς δέν πρόκει
ται μέ κανένα τρόπο νά δυσχε
ράνη τίς διαδικασίες γιά τήν 
ταχύτερη οικονομική καί πολιτι
κή ενωσι, ούτε τίς προβλεπόμε
νες εκλογές γιά Ενα Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. "Οπως δήλωσε ή 
ελληνική κυβέρνησι, είναι διατε
θειμένη νά ψηφίση δλες τίς οι
κονομικές καί πολιτικές μεταρ
ρυθμίσεις, πού θά ήταν δυνατό 
νά αποφασισθούν άπό τά υφι
στάμενα μέλη κατά τή διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων μέχρι 
τήν οριστική ενταξί της. 'Ακό
μη, πρέπει νά σημειωθή δτι ή 
'Ελλάς, λόγω του περιορισμένου 
γεωγραφικού ι κονο μ ικού μεγέθους 
της, θά έπιφέοη μέ τήν Ενταξί 
της στην Ε.Ο.Κ. οριακές μόνο 
αλλαγές στή γεωργική, περιφε
ρειακή, κοινωνική καί νομισμα
τική πολιτική τή»" Κοινότητος 

Κατά τή γνώμη μου, λοιπόν, 
άν ληφθή ύπ' όψιν ó δυναμισμός 
τής ελληνικής οικονομίας, ή τα
χεία πpoσapμoστικóτηç του πλη 
θυσμοΰ μας καί ή άποφασιστι-
κότης μας νά ληφθούν δλα τά 
αναγκαία διοικητικά, οργανωτι
κά καί διαρθρωτικά μέτρα, τά 
προβλήματα πού θά δηυαουργή-
ση στην Κοινότητα ή ενταξι τής 
'Ελλάδος θά είναι ασφαλώς μι
κρότερα άπό τά προβλήματα 
πού επέφερε ή ενταξι άλλων χω
ρών. Ταυτόχρονα, δμως, ποέπει 
νά, ληφθούν ύπ' οψι τά άμεσα 
καί 'έμμεσα οφέλη γιά τήν Κοι
νότητα άπό τήν ενταξι τής χώ
ρας μαΓ, τά όποια εξετάζονται 
στό επόμενο μέρος. 

ΑΥΡΙΟ: Πλεονεκτήματα τής Ε. 
O.K. άπό τήν Ενταξι τής 'Ελ
λάδος. 

Σημείωση τοΰ «Βήματος» : 
Τό κείμενο πού αρχίζει νά 
δημοσιεύει σήμερα «Τό Βή
μα» , εΐναι τής προχθεσινής 
ομιλίας τοΰ Διοικητού τής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος στην 
'Ακαδημία 'Αθηνών. 


