
*α δπδντηση στδ έρώτημα, δν ή ένταξη συμφέρει ή δχι, δν 
οι οίκονομικές έπιπτώσεις τής ένταξης Οά είναι Θετικές ή 
άρνητικές δίνετε συνήθως μέ τδ νδ διερευνώνται τδ κέρδη καί 
οί ζημίες των διαφόρων όμδδων τοϋ πληθυσμοδ, των δγροτών καί 
των βισμηχδνων π.χ. κδί νδ διαπιστώνετε δν τδ υπόλοιπο τής 
πρόσθεσης των θετικών καί δρνητικων στοιχείων είνοι θετικό.ή 
δρνητικδ. ηρδσφατο παράδειγμα τής νοοτροπίας αδτής είναι ή 
κυβερνητική δήλωση δτι τδ δφελδς μας δπδ τήν ένταξη κατά τή 
διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου θδ φτάσει τδ 18C0 έκ. % 
περίπου, τόσο Θδ είναι τδ υπόλοιπο των έσδδων καί έξδδων τής 
χώρας.

Τδ πρόβλημα τής ένταξης δέν συλλαμβδνεται μέ προσθαφαιρέ
σεις. Γιδ νδ κρίνουμε τδ μακροπρόθεσμα δποτελέσματδ της πρέ
πει νδ έξετδσουμε ποια είναι ή δόναμική τοϋ συστήματος στδ 
όποϊο θδ συμμετδσχουμε, πού δδηγει μιδ χώρα μή βιομηχανικά 
δνεπτυγμένη ή συμμετοχή της σέ. μιδ Εοινή *>γορδ βιομηχανικό 
δνεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρων.

*Η ένταξη τής ‘¿λλδδας στή Κοινή */γορδ είναι τδ λογικό 
ίπακδλουΘο τής οίκονομίκής πολιτικής που δκολούθησαν οί μέχρι 
τώρα 'ϊΑληνικές κυβερνήσεις, πολιτικής τοΰ βασίζεται στή στενή 
σδνδεση μέ τδ διεθνές καπιταλιστικό σδστημα. *Η μέχρι σήμερα 
σ^έση μας μέ τίς προηγμένες βιομηχανικές χώρες δέν όδήγηοε στήν 
σύτονομία, άλλδ στήν έξδρτηση τής χώρας. *Κ ένταξη τής *£λλδ- 
6ας Οδ ένισχδσει τήν έζαρτημένη δομή τής οίκονομίας μας.

ϋί χώρες τής ECE προωθούν ένα νέο διεθνή καταμερισμό 
έργασίας. Ιτίς μεσογειακές χώρες έγκαθίστανται βαθμιαία κυρίως 
βιομηχανίες, οί όποιες δπαιτοΰν πολλά έργατικδ χέρια ή χαμηλή 
τεχνολογία ή ρυπαίνουν τδ περιβάλλον. Στίς δνεπτυγμένες βιομη
χανικές καπιταλιστικές χώρες παραμένουν καί δναπτόσσονται κυ
ρίως οί βιομηχανίες παραγωγής κεφαλαιουχικού έξοπλισμοϋ, καί 
έκεΐνες ποδ προϋποθέτουν δνεπτυγμένη τεχνολογία. *11 έλαφρδ 
βιομηχανία ποδ έγκαΟίσταται στίς μεσογειακές χώρες κάτω δπδ 
δπδ τίς ουνθήκες αύτές ένώ δποτελει πρόοδο ταυτόχρονα διατηρεί 
καί δναπαρόγει *ήν έξδρτηση. Ή βιομηχανία τής μεσογειακής χώ
ρας καθοδηγείται μεταξΰ άλλων, ως πρός τήν τεχνολογία καί τίς 
δγορές δπδ τήν οικονομία των δυτικοευρωπαϊκών χωρών.



Στίς χατιταλιστικές περιφερειακές χώρες, ή βιομηχανική 
Ανάπτυξη πραγματοποιείται Από πολυεθνικές έταιρείες των δυτι
κοευρωπαϊκών χωρίου. υ£ πολυεθνικές έταιρεΐες, δταν πραγματο
ποιούν μιά έπένδυση, διατηρούν τδν έλγχδ της τρδς δφελδς τους· 
Ή  μητρική εταιρεία ΑποφασίΓει γιά τή διοίκηση τής θυγατρικής, 
τδν τρδπο διάθεσης των προϊόντων, τήν έρευνα, τήν τεχνολογία, 
τήν διάθεση των κερδών. *Η μητρική εταιρεία παίρνει τίς Αποφά
σεις της μέ στόχο τή μεγιστοποίηση του κέρδους της καί δχι τήν 
ένίσχυση τής οικονομίας τής μεσογειακής χώρας, Ή  θυγατρική 
έταιρεία ή είναι ένα Απλό πρατήριο πού ιδρύθηκε μέ σκοπδ νά 
διευκολύνει τήν διάθεση τού προϊόντος τής μητρικής στήν έσωτε- 
ρική άγορά τής μεσογειακής χώρας, των παρεχομένων άπδ τίς κρα
τικές Υπηρεσίες κινήτρων, τής προσφοράς χαμηλά Αμειβομένων 
έργατών. Οι πολυεθνικές έπιτείνουν μέ τή δραστηριδτητά τους 
τήν έζάρτηση καί έλέγχουν τδν νέο διεθνή καταμερισμό έργασίας 
πρδς δφελος των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών. 
θί χρηματοδοτήσεις πού προσφέρουν οι χώρες τής ¿ΟΚ στά πλαίσια 
τής συνεργασίας μέ τίς μεσογειακές χώρες Αποτελούν καί αύτές 
μέσο έλόγχου των χωρών πού χρηματοδοτούνται. "Ερευνες έχουν 
δείξει ότι τδ 80?' των χρηματοδοτήσεων Από χώρες τής ΕΟΚ. πρδς 
χώρες τού ‘Τρίτου κόσμου δίδεται γιά νά προμηθευτούν ο£ χώρες 
αύτές κεφαλαιουχικά Αγαθά Από τίς ίδιες τίς χώρες τής ΕΟΕ·
Μέ τδν τρδπο αύτδ οί χώρες τής ΕΟΚ δχι μόνο χρηματοδοτούν ού- 
σιαστικό τή δίκιά τους βιομηχανία, Αλλ'έζασφολίξουν τή σύνδεση 
τής οίκονομίας τής χρηματοδοτούμενης χώρας μέ τήν ΒΟΕ , ώστε 
νά Αποτελέσει μελλοντικά Αγορά γιά τά προϊόντα τους, Μέ τίς 
χρηματοδοτήσεις προωθούνται άλλωστε έργα ύποδαμής πούβοηθούν 
ν’αύζηθεΤ ή περιορισμένη μέχρι τή στιγμή ¿κείνη Γήτηση γιά τά 
βιομηχανικά προϊόντα των εύρωπαϊκών χωρών (Χτίζονται αύτοκινη- 
τδδρομοι καί δχι σιδηρόδρομοι γιά νά προωθηθεί ή έζαγωγή ί- 
διωτικών αύτοκινήτων).

"Ενας Γορβηγδς παρατηρητής διαπίστωσε συνοπτικά, δτι ή 
Κοινότητα μέσα Από τήν οικονομική συνεργασία Ασκεί *τήν Ιζου- 
σία ένδς οίκονομικού συστήματος, τό όποιον κινεί Ανθρώπους, 
προϊόντα καί χρήματα, δημιουργεί κέντρα καί περιφέρειες, πλου
ταίνει τά πρώτα καί φτωχαίνει τίς δεύτερες· *Υπάρχουν βέβαια



στοιχεία άνακστανομής του είσοδήμστος στή σχέση αύτή. Τδ κέντρο 
δίδει βρισμένα άπδ τά κέρδη του πίσω στήν περιφέρεια μέ τή 
μορφή έπιδοτήσεων ή Αναπτυξιακής βοήθειας. */λλά ή έπιστροφή 
πόρων δέν έχει άλλο σκοπό παρά νά ένισχύει τήν έξουσία του 
κέντρου πάνω στήν περιφέρεια·

Μελέτες σχετικά μέ τά Αποτελέσματα τού προϋπολογισμού 
τής Κοινότητας πάνω στήν έξέλιζη τής Κοινότητας έχουν δια
πιστώσει*"1̂  προϋπολογισμός τής Κοινότητας Αντί νά πραγματο
ποιεί μεταφορά πόρων Από τίς οίκονομικά Ισχυρές στίς οίκονσ— 
μικά Ασθενείς χώρες πραγματοποιεί τδ Ακριβώς Αντίθετο : με
ταφορά πόρων Από τίς Ασθενείς οικονομικά χώρες τής Κοινότητας 
πρδς τίς ίσχυρές. Μί συμβάλλει στή διεύρυνση παρά στή σμί
κρυνση των περιφερειακών Ανισοτήτων. *Β ’Ιταλία ή όποία είναι 
όγδοη Από πλευράς ΑΣΠ. έχει καθαρή συμβολή στόν προϋπολογισμό. 
*Η Βρετανία Αν καί είναι έβδομη Από πλευράς Αυΐ είναι τρίτη 
Από πλευράς καθαρής συμβολής. ¿έν είναι λοιπόν ύπερβολικδ νΑ 
ύτοστηριχΟει ότι μέ βάση τά στοιχεία τού προϋπολογισμού οι 
φτωχοί...βοηθούν τούς πλούσιους (γιά νά γίνουν £ω«ς πλουσιώ- 
τεροι).

Καί ή έκθεση Τίντεμανς, τού Αλλοτε βέλγου πρωθυπουργού 
γιά τό μέλλον τής Κοινότητας, διαπίστωνε τό 1976 τήν τάση τής
Αγοράς νά συγκεντρώνει τά κεφάλαια καί τίς έπιχειρηματικές 
δραστηριότητες στίς πιό Ανταγωνιστικές περιοχές τής Κοινότη
τας.

Καλό παράδειγμα γιά νά σταθμίσουμε τά Αποτελέσματα τής 
ένταξης Αποτελεί ή Ιταλία. *Ιΐ ’Ιταλία Ανήκει στά ιδρυτικά 
κ£άτη τής ΚΟΚ. "Αν ή Κοινή Αγορά Αποτελούσε πανάκεια, 6ά 
έπρεπε νά έχει λύσει τά κύρια οικονομικά πρδβλήματά της. Στίς 
30.41.1974.» 17 χρόνια μετά τή δημιουργία τής ΣοΚ, όταν πιά ή 
Συνθήκη τής Ρώμης είχε όλοκληρωτικά έφαρμοσθεΐ, ή ’Ιταλία 
Ανέστειλε τήν έφαρμαγή ορισμένων Αρθρων της καί έπέβαλε δραστι
κούς περιορισμούς στίς εισαγωγές. *1! αίτίαί Τδ έλλειμμα τού 
ιταλικού ίσοΓυγίου πληρωμών.είχε φθάσει στό πρώτο τετράμηνο 
τού 1974 κι όλας τά 3,5 εκατομμύρια δολλάρια. Οι εισαγωγές 
είχαν αύζηΟεΓ σέ σύγκριση μέ τό 1973 σχεδόν 2,5 φορές περισ
σότερο Από τίς έζαγωγές.

Συμπερασματιχά λοιπόν μπορούμε νά διαπιστώσουμε ότι :



*Η Κοινότητα μίόα άπδ τδ έλεύθερο έμπδριο, τδν καταμερισμό 
έργαόίας καί τήν οικονομική βοήθεια έπιδιώκει τήν έκμετάλλευ- 
οη καί τήν έξουσίαση των μεσογειακήν χωρών.

Μέ τήν ένταξη ή χώρα μας θά προσδεθεΐ όλοκληρωτικά στό 
διεθνές καπιταλιστικό σύστημα. 16 σύστημα τούτο δουλεύει σέ 
τρόπο ώστε μιά περιοχή πού είναι πολιτικό καί οίκονομικά έ- 
ζαρτώμενη νά περιέρχεται σέ άκδμη μεγαλύτερη έξάρτηση. *11 
ένταξη στή Κοινή *Αγορά θά μειώσει στό έλάχιστο τίς ■' ικανό
τητες έςιαρμογής προγράμματος γιά τήν αύτδνομη καί διορθωτικά 
ίσδρρσπη άνάπτυξη τής χώρας. Οά άποκλείοει έτσι, ίσως για 
πάντα, τή δυνατότητα νά υπάρξει άνάπτυξη μέ έπίκεντρο τδν ελ
ληνικό χώρο καί ντόπια δυναμική*

*2ήν έθνική άνεξαρτησία τφοωθεΐ μόνο μιά τολιτική, πού δη
μιουργεί τίς προϋποθέσεις γιά τά σπάσει ή ‘Ελλάδα τδ πλέγμα 
τής έζάρτησης, πού βοήθα ώστε οί δυνατότητες έπιλογής μας νά 
μήν περιορίζονται άλλό νά πολλαπλασιόζονται·

2’έλος μερικά λόγια γιά τίς στατιστικές καί τούς άριΟμούς - 
* Αγροτικός κλήρος, έμπορική αυτί λ ία- '(̂ ψόλη άπό τήν ένταξη.

λρούτοθέσεις χρηματοδοτήσεων- Κάστρα χτισμένα στήν άμμο.


