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Τοις Εvτευξομένοις 
, 
η 

Περί μeταρρύθμισης του 

προϋπολογισμού 

της Eυ~α'ιΊώςΈνωσης σε 

μία μeταλλασσόμεvη Ευρώπη 

LQ_υ~~νσr.Σ~. ΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ'( 

Καθηγητού Παvτείoυ Πσνεmστ. Καν. Πολιτ. Επιστ., 

Ilανεπιστ. Αθηνών (Επισκ.), 

Εχ Ch.Ι, υ.Ι BruχeIIes, Εχ Int.I.l.A.P., Paris 

Έπειτα απ() πρόσκληση της Α ντιπρο

σωπείας της Ευρωπα'ίκιΊς ΕΠΙΤΡΟ;Τ1Ίς της 
οποίας πρσ'ισταται ο κ . Ιερόθεος 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ, η αρμόδια για τον 

Προϋπολογισμό και ων Δημοσιονομικό 

Ilρογραμματιομδ Επίτροπος της Ευρω

παικης Ένωσης κυρία [)iιlίil 

CJRYBAUSKAITE εΠΕσκέφΘη τον πα
ρελΘόντα ΝQέμβριο* την Αθήνα, και 

• Σι:n\, u~mσn l'rροyyvλΛς Tpaπέζnς έ
λα8aν ρέρος e1re ως E101l)'Dr~, c1re ως Παρεμ
Bαfvovret, Πολ.ιΩΚΟΙ, Εκπρόσωποι Μεγάλων 
Οργανώσεων, δύο ΚοΟnγnrές Πανεωσrnμ1ων, 
EJon!OJ EπισriJ.μoνες κ.ά. , μειοsύ των οποJων 
KαJ ο υΠΟΥΡdφωv .και n ΣυνεΡΥάης (πς 
ΕΠ.Α. Τ .Α.π.Α Δρ Β. ΔΕΛΗθΕΟΥ. 
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συμμετέσχε σε συζήτηση Στρογγυλής 

, Τραπέζης με θέμα: Η μεταρρύΘμιση του 

προί;πολογισμού σε μΙα Ευρ(Ωπη που αλ

λάζει, εκθέσασα τις απόψεις της.1 

Πέραν της εν λόγω συμμετοχής η κυ

ρία Επίτροπος ωμlλησε προς τα Μέλη της 
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπα'ί

κών Υποθέσεων και της ΔιαΡΚΟ\Jς Επι
τροπής Οικονομικών Υποθέσεων του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου, συνήντησε 

Α ν(Ωτατα Κυβερνητικά Στελέχη κ,ά, 

Υπενθυμίζεται, ότι το Ευρωπα'ίκό 

Συμβοι)λιο του Δεκεμβρίου του έ,τους 

2005 κάλεσε την ΕΠΙΤΡΟΠ11 να προβεί σε 

πλήρη, ευρείας κλίμακας επανεξέταση 

του Προϋπολογισμοι), που Οα καλύπτει 

όλες τις πτυχές των δαπανών της Ευρω

πα'ίκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης 

της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, και των 

πόρων, προκειμένου να υποβάλει σχετι

κή Έκθεση το Ιτος 2008, Με βάση αυτή 

την επανεξέταση, το Ευρωπα'ίκό Συμ

βοι)λιο μπορεί να λάβει αποφάσεις για ό

λα τα θέματα που καλύπτονται από αυ

τήν. Την 12η Σεπτεμβρίου 2007 η Ευρω

πα'ίκή Επιτροπή άρχισε την δημόσια δια

βούλευση σχετικώς με το μεγάλο αυτό θέ

μα, 

Στο πλαί,σιο τη; CΚΤΕταμi~νη; αυΤίΊ; 

(')ιαβούλιό\Jσης, lJ Λ vtmQOO(J.JJTEίoa της Ξυ

ρωπαΊ:ΚΤjς Επι.τροπής στην Ελλάδα, ανέ

λαβε t~jV πρωτοβουλία να ΟΡΌιανιί)σει 

σΧΠΙΚ11 ΣΤΡΟΥΥυλ1Ί Ί'Ρ(t;π~α _ 

Τα διεΡΗνηΜ"τυ ΟrμcιTCΙ ι]Ταν τα [

ξιΊ c: 

1, Βλ. 8 ΔΕΛΗθΕΟΥ; To.ιnκn Aνάπrυ91 
κω Aιrιoώoi;ι::oιm. θn:Jμι:.-ό Πλaiσιο, Α ναrπu
μακό /7.pσ}pό.ι:ψD.m .rαJ Παγκ:οσμl()ΠΟΙΩσΩ. 
A8D'\tU. 21002. oιcl. 192 ΕUΌμ. 
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,...., Έχει ανταποκριθεί επαρκώς ο προϋ-
VΊ πολογισμός της Ε,ε στις μεταβαλλόμε-QJ 
υ 

νες ανάγκες; ϊ: 

ιη 
Q. 

Ποία κριτήρια πρέπει να ισχύσουν ώ-
+J 

τ-i 
c στε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική ε-
QJ 
L.. φαρμογή της αρχής της «ευρωΠα"ίκής Ο L.. 

:::J 
προστιθέμενης αξίας»; Ν 

ΌiΙ- υ 
C ο '--' 
ιΌ ., 

C Πά)ς πρέπει να μετουσιώνονται οι πο-
C C _ ~ 

ι.. olUlΌut ο λιτικοί στόχοι σε κατάλληλες προτεραιό-
ιΌ IU :;:; Ε ~ ι.. 0\ 

~ I/)€ ιΌ ΟΙ.., J , τητες γι.α τις δαπάνες; Ποίες αλλαγές εί-
>Ο\ΙΌ Ο Ν 

Ο 
ΙΌ ΙΌ :R ι.. ΙΌ C Ι/) <t Ω ναι οι αναγκαίες; :J Ω- ο ~ C ~ " ο 
w _ Γ"-, 

οι ΙΌ f' Πώς μπορεί να βελτιωθεί η αποτελε-) οι ΙΌ Ι/) ~ Ε .. 
.r: Ω '\t σματικότητα και η αποδοτικότητα της ε-

Ν f-.2 f' κτέλεσης του ΠΡΟίJπολογισμοίJ; 0\ (J) 
.... 

\ιιJ 
Μπορεί να ενισχυΘεί ακόμη περισσό- ϊ 

~ τερο η διαφάνεια και η εγκυρότητα του 
~ 

~ Ό 
C ! 

IU C .., 
ιΌ προϋπολογισμοΊ); C ΙΌ C 

Q) 
IU οι .μ 

Ποίες αρχές πρέπει να διέπουν το >EE ~ Ο :;:; ~ >- ο Ι- σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού Q. :;:; ο 010, 
IU ι.. 'Q.oo 

και πως αυτί:ς πρέπει να μεθερμηνεύον-
rJ) Ω- Ο1 Ε 

Ε ι.. IU ται στο σύστημα ιδί.ων πόρων; ο ο uil-
Υπάρχει δικαιολογία για να διατηρη-rJ) 

θούν οι διορθωτικές και οι αντισταΘμιστι-.- Ι/) 

κές ρυθμίσεις; C 

>- ο 
Ποία πρέπει να είναι η σχέση !-U'ταξύ ~o~ 

Q) t/ιΙ:Ι:ο πολιτών, πολιτικών προτεραιοτήτων και c''''' 
Ό IU Ij , 

χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 
C 

Q. , C α ιD ο 

ιι :Έ Ε ιΌ οι ο Ε της Ε.Ε.; \I)o;.UO' 
ο 

Ο ~ 
C Ό ..,'':; Ι') 

υ Ενδεικτικά)ς παρατίΘενται τα ακό-IU IU ϊ::: t/I , 

Ε 
y~ 

Ν Q) J J .., 
λου(-)α στοιχι'ία γlπ τ()ν ΠQni;πnλnγιnμό ~ \... υ '!""'Ί 

Ι" 
.- '- QJ 

':1,'1 
U 11Ι του I~~τoυς 2007, (δrδομcνου, ίnι avcJ.λo 

Ι! γος Οα ιίνυι πι(-)αν(;ι ς και ο επόμενος). 

Q) 
.ι <!J 

Κ('ι.ιω ί>μωl, IOllI ΠΟΙΕς lJUV(-J1jXEC; ()ΙΕ-ν,ι /' " ψ .- '-
ιι, '-' J 

Ονούς υυγκυρίας ι:πιχε ψείται 1] εκτέλεση 1: i~ '- .., ΙΌ .., ο 

\1 ο Ό C iΌb-O' 
του νέου πρoϋ~oλoγισμoύ, κuι(x το έτος 

~ 
'ι- [ αι "t/ιΌ οο 

~ C ιΌ Ε ~ 
0,- c , 
f-cQJI/) 2008, ανΕξαρτιιτως ί,ψους; O.r: ;. 10 - α 

~ 
ϊίi'" ο ' Ε χ 

F JI ' «(Ι)τ() 11 (lι1/ι}'Ι(;lν()ντιιl τιl ,,~ίις ΙΝ αι <: - ΙΙΌ υ ο) 

:~! ( ο (l r, ιΌ 
Eπί,ι:εr)υ Διt: ()vώι, ()ΡΥ(f.)JιuμυΊv 

~ 
ό Ι.. Ε 

Ο 
υ ΟΙ Q) 

ΊΊδη, από του έτους 2000 κατέστη φ-

Ι φανέ.ς, ότι υπό καθΕστώς «παγκοσμιο-

ποίησης», και ι:νός νέου οράματος και 

προγράμματος Θετικών δράσεων, είναι ε-

3 
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Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. 

Προβλέψει( δαπανών νια ΤΙ( πολΙtlκέ( 

τη( ΕΕ (σε δισ. EUR) 

Βιώσιμη'ανάπτυξη 

Λνταγωνισ:nKότ~τα"E~ τη{ οπο(ας 
ΕκπαΙδέοσηκαι κατάρτιση 

Έρευνα 

Ανταγωνιστικότητα και καινοτομΙα 

ΔΙκτυα εvέργειn~Kαι μεταφορων 

Aτζtντα KoινωVΙKης πολιτικής 

Συνoχ~, ΕΚ της οπο[ας 

Σύγκλιση 

nεριφερειακή αvταγωνlστlKότητα και απαοχόληοη 

Εδαφική συνεργασία 

ΦυσlκοΙ πόροι, ΕΚ των οπο{ων 

ΠΕριβάλλον 

Γεωργικές δαπόνΕς και αμεσες ενισχύσεις 

AγΡOΤΙK~ αναπτuςη 

ΕλευθερΙα, ασφι\λεια και δικαιοσύνη 

(εκ της οπο{ας θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη, 

ασφάλεια και ΕλΕυθεΡIΕς, μεταναστΕUτικiς ροές) 

Ιθαγένεια 

(εκ της οπο{ας πολιτισμό\, μέσα ενημέρωσης, δημόσια 

υγεία και προστασία του καταναλωτή) 

Η ΕΙ ωςπιινK6σμΊoςξ'(αΙpO(~ΙKτηζOιrόΙά~ 

ηΡOΙVταξιαKόΌτMlo 

Ιuρω"αr~ή γιιιονΙα 

ΣUVεργaolαγΙα m~ ανάιmιξη 

Αvθρωnισn~~βοήθι.IQ 

Δημοκρατ!ο KQ ανθΡWπινo δικαιώιιοτο 

ΚοΜ\ (ξωIΙΡΙM~ πο ιliX~ ΚΟΙ πoλιnKη ασφάλεto\ 

Μέσο σταθερόιητας 

Διοiκησf\;ΕκrηCιίΠι!(t(c"', ,':;i":;: ~''., ~Ά 

EυρωπαTK~ Eπιτρoπ~ 

llio θεσμικό όργανα 
Αvt1σταθμίοεlς στις νέες χώρες της ΕΕ Ι') 

Σύνολο 

ί [:,~~JI.\.~'~'Ι)"':(:Ι':·;). ~ t,;'t Ji ;·" (\:(1.!~αι.).χ ;tli;'d). 
[ ) .ι.,.~.I.! ..ι; I,I:Ί·,:fι IΓ~ ~I)~>;IΙ ;': ι,,) 'J:': 11\1)].,« 

Προϋπολο· 

γισμό(2007 

54,9 

9,4 
0,9 
5,5 
0;4 

1,0 
0;2 

45,S 
35,3 

9,0 
1,1 

56,3 
0,2 

42,7 

12,4 

0,6 

0,6 

6;8 (1 

Ι,Ί 

1,4 

2,l 
0,7 

0,1 

0,2 

0,1 

6,9 

3,3 

2,6 

0,4 

126,5 

Μεταβολή 

από το 2006 

15,4% 

18,6% 
31,0% 

3,1 % 
53,6% 

32,9% 
8,6% 

14,8% 
16,8% 
11,5% 

-11,7% 

1,0% 

17,9% 

0,6% 

3,0% 

12,8% 

0,8% 

4,S% (~ 

16.s%'(~ 
11,1 % 
-5A'%lJ) 

3;1.% 
9,6% 

55,2% 

143,6% 

5,1% 

5,3\%" 

4~~% 
-58,6% 

5,0% 
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πιτακτική η αναζγιτηση συνολικής ευημε

ρίας? δικαίως και συμμέτρως κατανεμο

μένης, υπό ασφαλείς συνΘΊΊκες ειρήνης, 

μέσω νέων καινοτόμων,3 λυσιτελΙΙ)ν και 

Θετικών δράσεων, πέραν πολιτικών σκο

πιμοτήτων και εΘνικιJ)ν αντεγκλήσεων. 

Έτσι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός , ότι 

189 Κράτη Μέλη του Οργανισμού των 
Ηνωμένων Εθνών συμφώνησαν το έτος 

2000, (>τι πρΙπει να εργασθούν από κοι
νού και μέχρι το έτος 2015 εντός του 
πλαισίου «Στόχοι της Χιλιετίας»: 

- Να επιδι(οξουν μία παγκόσμια σύμ
πραξη για την ανάπτυξη,4 στα πλαίσια 

της οποίας θα αναπτυχΘεί ένα ανοικτό ε

μπορικό και χρηματοοικονομικό σύστη

μα, εργαζόμενο επί κανόνων κοινής απο

δοχής, θα αντιμετωπισθούν ειδικές ανά

γκες των ολιγ(ίηερον ανεπτυγμένων Χω

ριίιν, Θα διευθετΥισουν προβλΎιματα, χρε

ών των αναπτυσσομένων Χωρών, Θα υ

ποστηρίξουν την διάχυση των νέων τε

χνολογιΙΙιν κ.ά .. 
-Ν α εξασφαλίσουν την περιβαλλοντι

κή βιωσιμότητα. 

- Να εξαλείψουν φαινόμενα ΠΕίνα; 
και πενίας. 

-Να επιδιώξουν την καθιέρωση 111ς υ

ΠΟΧΡΕωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης 

παγκοσμίως. 

- Νu προω()11ιΤοι!ν την ισίnητ(( των 

ψί-!\lII" )~.(Ί .. 

2. PouJ ΝΥΓΟΙιΡ RASMUSSEN: Η ΕυΡώrm 
KαJ μiα νέα Παγκ6σμια Τάln, (Μει.) Α8ιΊναι. 
2004. aeA. 17. 

3 . Καιά ΙΩν άΩΟΨΩ ιου J .A. 
SCHUMPEΊΈR n Kaινoιoμiα εν γένει opI(ειaι 
"ως δΩμιουργικιΊ καιασιΡοφιΊ». Βλ. J.A. 
SCHUMFETER: Capita.lisme. SociaJisme et 
DemocratJe. Ν.Υ. 1942. ρ. 381. 

4. Βλ. Β. ΔΕΛΗΘΕΟΥ: Θεσμικ6 illaialO 
ΠεριφερειαιαΊ.ς Ανάπrυlnς και Οργάνωσης mς 
ΔΩμ6σιας ΔΙΟΙΚΩσΩς. Α8ιΊναι. ΟκιώΒριος 
2007. σελ. 7 επ6μ. 

5 
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- Κατ' άλλη προσέγγιση, προέχει, στα 
πλαίσια πάντοτε μίας παγκόσμιας κ ινιiς 
δράmις η αντιμι::τ<οπιση των πέντε Κ'υριω
τέρων ι,ινισΟτ1iτων. υπό των οποίων ταλα
νίζεται ο Πλανiιτης ,:ιτοι στους τομείς τ1lς 
διακυβί:ρνηυης της ασφάλι;ιας, τ11ς πρι -
ταυΙας και βιωσψ6τητας των φυσικών πό
ρων ,των σχέσεων μεταξiι πλουσίων και 
πτωχών και των ανθρωπίνων, κοινωνικά)ν 

και ι-:ργασιαΚUJν δικαιωμάτων. 
Προς αντιμ ,"ιίΗιιση και , ξ<:ι.λει'tl η των 

ανLσοτ.,iτων αΊιτών προτεί.νεται η μπέ

δωση των δημοκρατικιον Ο · σμών, όπου 
παρατηρεί,ται 1ιστέρηση , ο αναπροσ \.0-
ρισμός της αναπτυξιαΚΙ1ς πολιτικ,'ις , τ<">
σο σε επίπεδο ω0νιίJν Οργανι μών, όσ 
και σε επίπεδο ευρ{οστων οικονομικώς 
Κρατών, η Ο "' σπιση καν'νων περί Οφι
τού lψ.πορίου , η χcιραξη μίας νέας πολι.τι

κής ιοπί. Ο ' μάτων απι.Χσχ . λΨ111 ,η μl~ταρ
ρύΟμιση τ δι ()νούς οικονο μ.ικο· 'U

οτιiματος. 11 πρ ώΟηση των διαΠfριφε
ρειακών συνεργασιών κ , ά .. ~ 

E(lV τ.uΟεί το ι,ρώ'tημα καΤ('1 πι\σο" ι. 
αναφερΟέντ 'ς <ΊΤ' χοι ' ί,νιι l. uπιτ l;:,'ιξ ι. μοt. 
εν ό συ ντ . μΑ χρονικ()'ί) αρ ί )\), Ί ' 'αι 

τ(}'ύ ιπάν1iηcη μί1.λλον δεν Οα ' ί,ναι εΠL() Ι • 

μιιτi}, δlJ,δομk:νων των ισχυουσών κατ' αυ

τ άς παγκοσμίων και δι ε Oνιi.ιν α αμέ
τρ < )\' Επί πολιτιχ " ι.κο" μικο ' και κο Ι,, 
ν ι υν ικι ιύ nf'(')l OII: 

Η, 0)1 Ι;{Ι\ ί\«Η'ωιιωι \ οι .ωλ/l·L \1 11-

~: ί,ι ι ι.Η ι l λιι νίτ{\l' ~' ί\'ΓΙ I1 ι " ri'nI - ,-' " 
or II, ι::τιισφαλής Υ.ω πψη '~B ι ) '\, Ι'ΥΚl' μ ιι 
'ο ΊΟ,α « ι ,:κριlξεφ> κω ()πι κ~ς συρράξει . 

J Ι l κ γ(ΨΙΚ1; κατ(ιστl ι,σ η π όιίιω 'ί-

I' Τ ΙλΙ στ ) (,φεσο μr.λλον κ(ιτωτ '. των 
'f σι nXIrI)\' ι, 

5, Βλ. ΡουΙ ΝγΓουρ [~ 'MUSSEN: ΕΙ/Ο' 
αν .. σελ, 97 επόμ , 

6. RobJn BEW: LJvmg th de eJernUoll. 
ΤΗ.Ε ECONOMJST: Th c World Ιπ 2004. 
London. 2004, ρ. 10. INTERNET: 
hltp: lVW1.v. thclvor/din. corn. 
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Τί:λος, επί κοινωνικού πεδίου Ομάδες 

Πολιτ<λιν, συνεχώς διογκούμενες, αντι

δρούν, στρεφόμενες κατά της νέας τάξης 

πραγμάτων και της εν γένει «παγκοσμιο

ποίησης» και «πιέζουν» προς νέες κατευ

θύνσεις «εξανΘρωπισμού» ή «εξορθολο

γισμΟ'ίJ» δράσεων πολιτικών και οικονο

μικών, συνήθων και «αποδεκτών» μέχρι 

τούδε παγκοσμίως. 

Επ' αυτού σημειώνεται ενδεικτικώς, η 

άτυπη συλλογική παρέμβαση των Αντι

φρονούντων και των Μη Κυβερνητικών 

Οργανάισεων (N.G.o.), οι οποίοι «εμφα
νίζονται» παραλλήλως προς τις Συναντή

σεις του Νταβός και «διατρανώνουν» ε

ντελώς αντίΘετες Θέσεις «ενός κόσμου ε

ξίJχως επισφαλούς».7 

Επίπεδο διεθνΟ1Jς ανταγωllισμΟ'[) 

Οι οικονομίες των Η.π.Α. και της Κί-

llας 

Οι διεΘνείς αγορές και τα διεθνΎ] χρη

ματιστήρια «κινούνται» κατά την τρέχου

σα περίοδο εντός «κλοιού» διακυμάνσε

ων, αβεβαιότητας και επιφυλακτικίnη

τας, για σειρά λόγων, όπως η μείωση των 

επιτοκίων από τις Τράπεζες των Η.Π.Α., 

η παρέμβαση της FED, η οποί.α εκτιμά ή 
φοβάται μήπως λόγω της μείωσης των ε

πιτοκίων (3 %) η οικονομί.α των Η.Π.Α. α
νακάμψει συντόμως και το σημερινό φΘη 

vc) ΧΡ11μα μετατραπεί σΙ' πληΟωρισμι) στο 
μί:λλον x.f:l .. Σψωιώνεται, ότι μi:χρι σήμε
ιια οι τr,ωεις πληtJωρισμοίJ είναι υπ() έλεγ

χο, αλλ(χ 1] κατ<χσταση είναι πιθανόν να 

αλλ('Χξει., Ηχν, 'όπως τονί.ζεται. «η οικονο
μΙα ανΕβάσΕι την ταχύτητά της», JTClQCX το 

γι'γονι\ς, <'\ΤΙ π(!u~υΠΠ(1[ ~'λλι:ιμμ« ΤΟ1' 

7. Βλ. κω Kωνσr. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ; 
Μέσα MαζlκΏς Emκ01νωνIας κω Α vΆΠWGn eni 
μέρους περιοχών. Α8Ωνω, 1977. Του ΑΥΤΟΥ; 
Η ΔnμoσI6ΤΩτα. ΔωόεκάΤΩ έκόοσΩ. Α8Ωνω, 
2006, σελ. 159. 
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προϋπολογισμού για το τρέχος έτος ύ

ψους 400.000.000.000 δολλ. 
Υπευθυμί.ζεται, ακόμη, ότι η έναρξη 

της κρίσης της οικονομίας των Η.η.Α. {~

χει την αφετηρία της στο έτος 200'1, όταν η 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα «προσανατόλι.

ζε» τις επενδίJσεις προς την αγορά ακινή

των, με αποτίολεσμα να προκληθεί. το πρό

βλημα των «subp\'imes», δηλαδΙ1 πιστώ
σεων με βάση υποΘήκη, πιστ<ί.Jσεων υψη

λοί) ρίσκου και κυμαινομένου επι.τοκίου, 

απευθυνομ.ένων προς ασθενέστερα οικο

νομικώς στρώματα Πολιτυ>ν. 8 

Όπως είναι γνωστ()ν, όταν αυξήΘη

καν τα έτη 2005 και 2007 τα βασικά επιτδ
κια 5.000.000 δανειολiιπτες, οφείλοντες 
200.000.000.000 δολλ., δεν είχαν την δυνα
τότητα εξόφλησης των δανείων, ενώ διά

φορα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

(Citygroup, Merill IJynctl, Norlllern Rock, 
UBS κ.ά.) καταγράφουν σημαντικές α
π(Ι)λειες. 

Ι-Ι κατάσταση αυτή, σε συνάρτηση και 

με cιλλα στοιχεία (π.χ. πτάJση της τιμιlς 

του δολλαρίου κ . ά.) καΘιστά ορατ(') τον 

κί.νδυνο υποχά>ρησης της παγκόσμJ.ας μρ

γέΘυνσης.9 

Εξ άλλης πλευρC.ις, σημειUJνπαι, ότι 

κατά το έτος 2007 η KινεζΙΚ1~1 οικονομία 
« απογαιίι(-Ιηκε » με ρυΗμό Ι 1,4 % , τον 1)

ψηλότι: ρο των i)ί' Κ(Ι τριι;)\/ πλΠ'T<ιίUΙν ι . 
τι;)" π(ψ(ι. T()'\'C φ<Ψοι'c. ()Τι f'''''T(')C το), [', 
τους 200?,; αναμί'νπαι "'νίοχι'οη των πλη

Οωριστικιί)ν πιέσεων (5 % ι;ναντι στeιχoυ 

3'Υ() κατιΊ το ίτuς 20(7). 

8. 1Uλα σroIXεIα 8λέπ. σro: Α. - J. WCUS 
- SOL - MASCARDI: Κrach 2007: La vague 
scelerate des subpnmes. LE MANUSCRIT. 
Par1s. 2007. 

9. Βλ. άλλα σroIXεία σro: Fred WRDON: 
gnand la f1nance prend 1ι: monde ΟΩ otage. 
LE MONDE DIPWMATIgUE. Parls. Sept. 
2007. 
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Κάτω απ() αυτά τα δεδομένα η Ευρω

πα'ίκή Ένωση Θα έχει την άνεση να κινη

Θεί εντός προγραμματισμένων πεδίων ή 
θα αναγκάζεται κατά περιόδους να λαμ

βά"ει πρόσΘετα μέτρα; 
Ενδεικτικ(υς σημειιλJνεται, ότι κατ' αυ

τάς ο επί κεφαλ11ς της Ευρωπα'ίΚI'lς Κεν

ΤΡΙΚ11ς Τράπεζας εδτιλωσε, ότι «ευΘύνη 
της Τράπεζας είναι να προσηλωθεί. στην 

αντιμετώπιση του πληθωρισμού», ο οποί.
ος κινείται εντός της Ευρωζώνης περί. το 

3,1 % . Αυτή όμως η πολιτικτι είναι πιθα
νόν να οδηγήσει σε νέα ανατίμιση του ευ

ρώ έναντι του δολλαρίου, με απoτ~;λεσμα 

να μειωΘούν οι εξαγωγές των Χωρών Με

λών της Ε.Ε. και να ενισχυθούν οι εισαγω
γές σ' αυτές από την ζώνη του δολλαρίου. 

Κατά τις επίσημες προσεγγίσεις (βλ. 

Π.χ. δηλώσεις του Προέδρου της Ευρω

πα'ίκτις Επιτροπής κ. J.M. BARROSO) 
«τα οικονομικά fundamentals της Ε.Ε. εί
ναι ισχυρά», δεν υπάρχει ανάγκη για 
ναυαγοσωστικά, δεν γίνεται λόγος για ύ

φεση εντός της Ε.Ε., οΙ δέκα π!:ντε X(λJρες 

της Ευρωζ(λJνης θα υπερπηδιiσουν τις δυ

σκολίες της κρίσης της οικονομίας των 
Η.π.Α. με ευχέρεια κ.(χ .. 

Aυτ~;ς όμως οι προσεγγί.σεις δι'ν αJTO

κλεί.ουν ένα ενδεχόμενο κίνδυνο, όχι τόσο 

μίας κάμψης της οικονο μίας της Ε. Ε., όσο 

μίας καΟυστί'ρησης της αναΟέρμανσ11ς 
της, λαμβανομένου υπ' όψει και του γεγο 

νότος, ότι ισχυρ~:ς Χ(;)ρες της Ε.Ε. «βαρύ

vuνται." με μEyuAu έλλt:ι.μμu κω ()ιιμύσιο 

χρέος, ιμοι δεδομένα anoTQt.novta πα
ρεμ[:\cωεις τό'νωσης των οικονομιό.Jν τους. 

Ίσως, κατ' άλλη προσέγγιση, η πα

ρούσα διεθνΙ:1ς συγκυρία καταδεικνύει, ό

τι το αληΗi:ς διακί'βευμα για την Ε.Ε. Εί

ναι η απι·:ξ(ΧρτησΙ:1 της 'ή όχι από Τψ οικο

νομία των Η.Π.Α., υπό καθεστ(ίJς «ενο-. .. 
ποιηοης» του παγκοσμιου εμποριου και 

μεγ{Λων JΊΟλιτικιJJν οραμάτων των Ηγε
τό)ν της ..... 
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