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Κυρίες και Κύριοι

Η υπογραφή, σήμερα, του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμ

ματος της Κρήτης σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς και θα 

έλεγα κοπιαστικής πορείας - κοπιαστικής και για την Ελλάδα 

και για την Κοινότητα. Πορείας που άρχισε το 1982, με την 

κατάθεση του ελληνικού Μνημονίου στα όργανα της Κοινότητας, 

συνεχίσθηκε με μακρές και επίπονες διαπραγματεύσεις τεχνι

κού, οικονομικού και πολιτικού χαρακτήρα για τ ις  προθλεπό- 

μενες επιπτώσεις της ένταξης στην ελληνική οικονομία, ακο

λούθησε από την περσινή προσφυγή της Ελλάδας στις ρήτρες 

διασφάλισης και στη χρηματοδοτική αρωγή και τελειώνει 

σήμερα με την υπογραφή του πρώτου ΜΟΠ όλης της Κοινότητας 

που αφορά στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη. Η πορεία αυτή 

ουσιαστικά συνέπεσε με τη μεταβατική περίοδο που προέδλεπε 

η Πράξη Προσχώρησης της Ελλάδας στην Κοινότητα, όπως επί

σης και με τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του τόπου 

από πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις διαφορετικές εκείνων 

που επεδίωξαν, 6ιαπ(Χΐγματεύθηχαν και υπέγραφαν την ένταξη 

της χώρας στην Κοινότητα.
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Τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά γεγονότα -  μεταβατική περί

οδος, πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, μνημόνιο και προσφυγή 

στα άρθρα 108 και 109 -  της εξαετίας που πέρασε, προσδιο

ρίζουν και την ποιότητα των σχέσεων Ελλάδας -  Κοινότητας 

στα χρόνια αυτά. Εχέσεων που -  ας είμαστε ειλικρινείς -  

ξεκίνησαν από την αθεμελίωτη υπεραισιοδοξία για τον
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"κοινοτικό παράδεισο’’ της προ του 2 96 2 εποχής, ακολουθήθηκαν 

από τον "πανικό* των επιπτώσεων του ανοίγματος της αγοράς 

των πρώτων χρόνων της ένταξης και από μιάς κάποιας μορφής 

"δυσπιστία" ανάμεσα στα δύο μέρη και συνεχίζονται σήμερα 

πάνω σε μιά ρεαλιστική, νομίζω ισότιμη και εύχομαι ελπιδο- 

φόρα για το μέλλον δάση.

I I .  Οποιαδήποτε απόπειρα αποτίμησης, σε ποσοτικούς όρους και 

μεγέθη, των επιπτώσεων της ένταξης στην ελληνική οικονομία 

και κοινωνία - και μάλιστα σε τόσο σχετικά μικρό χρονικό 

διάστημα - κινδυνεύει να έχει μερικό χαρακτήρα και, γι 

αυτό, να είναι ελάχιστα αξιόπιστη. Υπήρχε κάποτε μιά πολύ 

διαδεδομένη αντίληψη - από ορισμένες πλευρές συντηρείται 

μέχρι σήμερα - ότι ο π ιό σημαντικός "δείκτης* αυτών των 

επιπτώσεων είναι το επίπεδο των χρηματικών - δημοσιονομικών 

δοσοληψιών μας με τα Κοινοτικά Ταμεία, που ήδη από την 

πρώτη χρονιά της ένταξης έδιναν θετικά και μάλιστα αυξανό

μενα ποσά για την Ελλάδα, φθάνοντας έτσ ι, στα δύο τελευ

ταία χρόνια, σε ποσά γύρω στα 900 - 1000 εκ. δολλάρια ή 
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ECUS. Αν όμως, στο ποσό αυτό αντιπαρατεθεί to καθαρό απο-
ί

τέλεσμα της μεταφοράς πλεονασμάτων ή εισοδημάτων, ως απόρ

ροια της στροφής του εμπορίου μας από τρ ίτες  χώρες σε

χώρες-μέλη της Κοινότητας, το τελικό αποτέλεσμα μάλλον 

μετατρέπεται από θετικό σε αρνητικό. Αλλά και με αυτή την 

πρόσθετη ανάλυση - και πάλι η απόπειρα αποτίμησης είναι
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ένταξης που διαμορφώνουν oc πολλές περιπτώσεις θετικές,

σε άλλες αρνητικές, επικρίσεις ο*ην ελληνική οικονομία.

Qo pvOixol ένα μικρό ?ορά5ειγμα, πολύ κατανοητό στην Κρήτη ένας τόν- 

νος πορτοκάλια σε μοσ:ή χύδην cxjp-ίου εμαγάιενος στη Σοβιετική 'Eujct,

ποποιημένες συσχευασίες με ελληνικό σήμα και με την Ελλά- 

6α αναοερόμενη ως χώρα προέλευσης στη συσν.ευασία, ακόμη 

και αν θεωρητικά αποφέρουν το ίδ ιο  ακριβώς ποσό συναλλάγ

ματος, έχουν σαφώς διαφορετικές ποιοτικές επιπτώσεις 

πάνα στην παραγωγή αλλά και στη διαμόρφωση της ελληνικής 

οικονομίας. Προωθούν μιά διαφορετικού τύπου οργάνωση της 

οικονομίας και την ανάπτυξή μας. Αυτές οι ποιοτικές επι

πτώσεις της ένταξης μπορούν να προδλεφθούν και να εκτι- 

μηθούν αλλά δεν μπορούν να εκςρρασθούν σε ποσοτικούς όρους. 

Είναι όμως εξίοου μεγάλης αν όχι μεγαλύτερης σημασίας από 

τ ις  ποσοτικά μετρήσιμες επιπτώσεις της ένταξης.
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I I I .  Β εφαρμογή των ΜΟΠ συμπίπτει με μιά περίοδο που οι σχέσεις

της Ελλάδας με την Κοινότητα, μετά από κάποιες φάσεις επι- ̂ |
Φυλάξεω\Ι, δυσπιστίας ή και εντάσεων, έχουν πλέον διεοχρι- 

νισθεί και τεθεί σε μιά ρεαλιστική δάση. Η ελληνική αγορά

θεωρείταΐι όχι μόνο από την Κοινότητα αλλά και από την Ελ

λάδα πραγματικά μέρος της κοινοτικής αγοράς. Β Ελλάδα συμ

μετέχει ενεργά στη διαδικασία καθορισμού των κοινοτικών 

ρυθμίσεων οι οποίες αυτονόητα ισχύουν σε όλες τις χώρες - 

μέλη - άρα και στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα, διατηρώντας την

και ο ίδιος τόνιος πορτοκάλια εναγόμενος στο Παρίσι σε τρίκλινες τυ
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και εφαρμογής της οικονομικής της πολιτικής, όπως και οι

άλλες χώρες-μέλη, δεν δ ιστά ζει να προσφύγει, χωρίς προκα

ταλήψεις σ τις  κοινοτικές διαδικασίες όταν αυτές κρίνονται 

αναγκαίες για την εφαρμογή του - δικού μας - οικονομικού 

τιρογράμματος. Πρόσφατο παράδειγμα αυτής της ξεκάθαρης 

πολιτικής μας γραμμής είναι η αίτηση και η παροχή της 

"κοινοτικής συνδρομής* και η εφαρμογή των "ρητρών διασφά

λισης" για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ελληνικού 

ισοζυγίου πληρωμών.

Από την άλλη μεριά η Ελλάδα 6εν δ ιατάξει να διεκδικεί - 

και σε πολλές περιπτώσεις να επιτυγχάνει - την αλλαγή 

συγκεκριμένων κοινοτικών ρυθμίσεων που τις κρίνει ασύμ

φορες για τη χώρα, κυρίως εκείνων που υπήρχαν πριν από 

την ένταξη της χώρας στην Κοινότητα και που οι τότε δια

πραγματεύσεις για την προσχώρηση είτε 6ε θέλησαν, ε ίτε  

6ε μπόρεσαν, είτε δεν πρόβλεψαν να αλλάξουν.

Β έμφαση, όμως, της ελληνικής δράσης μέσα στην κοινοτική

ζωή δίνεται στη θέσπιση και εφαρμογή νέων ρυθμίσεων που
i i I

να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η διευρυμένη πια Ευρώπη

- με την Ελλάδα το 1981 και με την Ισπανία και Πορτογαλία
ι' ι ι

το 1986 -  χρειάζεται κοινοτικές δράσεις, που να δώσουν 

μιά διαφορετική φυσιογνωμία στην Κοινότητες.



Ελλάδα 6εν θα έπρεπε νο ενταχθεί στην Κοινότητα αλλά να δι,αμοοφώ- 

σει μιά ειδική σχέση μαζί της. Πολλοί πιστεύουν λοιπόν ό τι η 

Ελλάδα θα έπρεπε να αποχωρήσει από την Κοινότητα για να είνα ι συνε

πής με τη θέση που προανέψερα. Αλλά άρνηάη της ένταξης και αποχώ

ρηση όταν πια έχει γ ίνε ι η ένταξη δεν είναι το ίδ ιο , διαφέρουν 

ριξιχά. Ε αποχώρηση συνεπάγεται πολιτιχές χαι οιχονομιχές συνέ

πειες που 6ε θα είχε η άρνηση της ένταξης. Θα οδηγούσε σε επιπτώ

σεις που θα ματαίωναν την προσπάθεια για να στεριώσει χαι να δράσει 

η αλλαγή στην Ελληνική Οικονομία χαι Κοινωνία.

Η Ελλάδα είναι ενταγμένη στη διεθνή αγορά και στο διεθνή καταμε

ρισμό εργασίας. Β Ελλάδα δεν έχει με τη σημερινή μορφή της οικονο

μίας ούτε το συμφέρον, ούτε τις δυνατότητες να κλείσει τα σύνορά 

της χαι να επιδιώξει την ανάπτυξή της χωρίς σχέση με τον περι

βάλλοντα χώρο. Ε πρόοδος της κοινωνίας μας χαι η οικονομική μας 

ανάπτυξη μπορούν να αποκτηθούν μόνο σε διασύνδεση με το διεθνή 

χώρο, σε ανταγωνισμό με άλλες οικονομίες. Ε κλειστή οικονομία απο

τελεί οιχονομιχή ανοησία, εκτός αν θέλουμε να υποβαθμίσουμε δραμα

τικό το βιοτικό μας επίπεδο χαι να οδηγήσουμε τη χώρα σε άμεση 

εξάρτηση από οποιονδήποτε που στην αρνητική συγκυρία, η οποία θα 

ακολουθούσε θα προσέφερε την ιδιοτελή του βοήβεια. Χρειάζεται 

λοιπόν, είναι αδήρητη αναγκαιότητα, είναι υποχρέωση να ¡επιδιώξουμε 

να μετατρέψουμε την εξαρτημένη σήμερα σε μεγάλο βαθμό οικονομία 

μας σε μιά δυναμική οικονομία αύριο, που θα είναι αρμονικά



παραγωγές.
_

Β δυναμική της ανάπτυξης θα εξαοφαλισθεί αν προωθήσουμε τις
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δ^αρθρωτιχές αλλαγές, ηου δα δελτιώσουν ριζικά την παραγωγικότητά 

μας, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, αν γίνουμε 

ανταγωνιστικοί. Πρέπει να δώσουμε νέους στόχους στη Βιομηχανία 

και στη γεωργία και να οργανώσουμε καλύτερα την παραγωγή και διά

θεση των τιροΓόντων, να αυξήσουμε την αποδοτ ιχότητα του παραγωγι

κού μηχανισμού κυρίως ως προς την ποιότητα, να αξιοποιήσουμε νέες 

τεχνολογίες. Από την απάντηση στη μεγάλη αυτή πρόκληση που αντιμε

τωπίζουμε σξαρτάται η ενδογενής οικονομική δυναμική ηου εξασςραλί-

ζει την ανεξαρτησία αλλά και την αποτελεσματικότητα σε όλους τους 

τομείς της πολιτικής μας. Γ ι ’αυτό και χρειάζεται προσπάθεια άμεση, 

συνεπής, με ένταση, τώρα. Τα MOD είναι ένα από τα μέσα που εξασφά

λισε η ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσουμε ν'ανταποκριθούμε στην 

πρόκληση.

Κ οικονομική λογική δεν είναι απαγορευτική για την προσπάθεια μας. 

Ε Κοινότητα δεν είναι μόνο η Ευρώπη του ισχυρού δυτικοευρωπαϊκού 

Βιομηχανικού πυρήνα που ορίζετρι από το ,τετράπλευρο Παρίσι-Λονδίνο- 

ΑμΒούργο-Λονδίνο. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη του Βορρά με εγκατεστη

μένη Βιομηχανική και αγροτική δύναμη πογ η μόνη της ανάγκη συνί- 

σταται στην επέκταση των αγορών. Είναι ένας χώρος όπου μετά τη 

διεύρυνση με την Ελλάδα και με την Ισπανία και Πορτογαλία ανήκουν 

και περιοχές με διαφορετικό χαρακτήρα, πληθυσμοί με διαφορετικές 

επιδιώξεις, οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις που αποδέχονται μεν
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χώρας έτσ ι και o to  χώρο της Κοινότητας μπορούν να αναπτυχθούν δρά

σεις  στο επίπεδο της υποδομής και της οικονομικής διάρθρωσης για 

να δημιουογηθούν νέες δυναμικές και νέες ισορροπίες. Ε ειδική σχέ

ση, τ> οποία αποτελούσε επιδίωξη πριν από την ένταξη, μπορεί να 

αναπτυχθεί - και πράγματι αναπτύσσεται - μέσα στο κοινοτικό πλαί

σ ιο. Τα HDD είνα ι μιά απόδειξη. Χρειάζεται δέβοια μακρόχρονη 

προσπάθεια, χρειάζεται να στηρίξουμε και με την εξωτερική και με 

την οικονομική μας πολιτική την αλλαγή των κοινοτικών πολιτικών.

m

V. Ε υλοποίηση του πρώτου Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος που

υπογράψουμε σήμερα δίνει

-  στην Κοινότητα τη δυνατότητα να δείξει ότι θέλει να ακολουθήσει, 

πολιτική σύγκλισης των οικονομιών των κρατών μελών της και να 

γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του Βορρά και του Νότου της*

-σ τη ν  Ελλάδα ότι θέλει να προωθήσει και να εφάρμοσει πολιτική 

η οποία θα την οδηγήσει σε τροχιά μιας δυναμικής και ισόρροπης 

ανάπτυξης.

- στην Κρήτη ότι είναι σε θέση να είναι πρωτοπόρα σε μιά περιφε

ρειακή πολιτική όπου οι τοπικοί φορείς έχουν σημαντικές ευθύνες*
I♦ I

Ελπίζω, όλοι να ανταηοκριθούμε στις επιδιώξεις αυτές και η σημερινή
|

υπογραφή του προγράμματος να α^ιοτελέσει σημαδιακό γεγονός για τις

μεταγενέστερες εξελίξεις.


