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1Qu Κ. Κωνστ . ΠΞ . ΑΘΑΝΑ ΣΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγητού Παv,είαu Παl'επιστ Καιν Παλιτ . Επιστ.,
Παvεnιστ Αθηvών
Εχ

(h.L . υ . Ι RruxeIles.

(EnIOK.) ,

Fχ Ιπ! ΙΙ Α . Ρ ..

Pnris

'EΠlΊ.τα απι!) πρ(\οκληοη της Α νωτρο

σωπείας της Ευρωπα'ίΚΙ1ς Επιτροπιις της
οποίας προ-Ισταται ο κ.

]ερόθεος

ΠΑΤΙΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ, η αρμόδια για τον

Προϋπολογισμό και τον Δημοσιονομικό
Προγραμματισμό Επίτροπος της Ευρω

παικης

Ένωσης

κυρία

Dalia

GRYBAUSKAιTE επ εσκέφ θη τον πα
ρελΘόντα Νοέμβρl.ο* την Αθήνα , και

• Σmν συ ίjmσn .ΣrpυγγυλΩς TpoIlt!n, t λαΒαν μfpoς elre ως ΕισnΥnrές. εlιε ως Πcρεμ

fJι:ιJνον(ες, ΠoλJηKoI, Eκrτp6σωπoι Με γάλων
Οργaνώσε«ιν. ούο Kα8πγnrές ΠανεmσmμIω ν,

EIOIKOI Emσrnpove, K.d., με(αξύ ιω~ οπο/ων
και ο υπογράφων και n Συνεργαιις [πς
Επ.Α. Τ.Α.π'Α. ΔΡ Β. ΔΕΛΗΘΕΟΥ.
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σ-υμμι:τίωχι: σι: ουζι1τηση ΣτρογγυλιΊς

.

ΤραπΙζης με θέμα: Η μεταρρίJ[)μιοη του
προυπολΟΥι.ομοί) οε μία EυριJ)πη που αλ

λιχζει, εκΘ{'(ωσα τις UJτc)ψι'ις της.!
Πι':ραν τηc; Εν λδΥω σιιμμ ΠΟ Χ 11 ς 11 Κ1l
ρί,(χ cπίτροποc; ωμίληοι: προς τα Μί'λη της
Ει()ι.κ·IΙ ς Δι.αρκο 'ις Επι.τροπι1ς Ευρωπα'ί

κ(ί)ν Υποθί:σεων και της Διαρκσίις Επι
τρο πι1ς Οικονομι.κόιν ΥποΩί'.Ο ιων του

r;)

Ελληνι.κοίl Κοινοβουλίου, συνι1ντηοι:

f'.

Α ν(ί)τατα Κ υβερνηΤΙΚΙ1 ΣτεΗχη κ.ά.
Υπ εν(-)υ μίζετω., ()Τ,Ι το ΕυρωΠα'ίκό

Ο
Ο
Ν

ΣυμβοίJλιο του Δεκεμβρί.ου του {,τους
2005 κί:ιλεηΕ την Επι,τροπι'] να JTgor3 E ί. σε
πλΥ]ρη, Ευρείας κλίμακας επαvεξi:τcωη
του lΊρoϋπoλOγι.oμOύ, που Θα καλίιπτει.
()λΕς τις πτυχί:ς των oaJLΙXV(VV της Ευρω

παϊ,Κ'ής 'Ενωσης , σΙΨΠΕριλημβανομί;νης

της ΚΟΙΥ1'1 ς rι' ωρ,,;,ικ IΊ ς n υλl τι Κ'IΊς, ,ωι των
Π(Jρων, προκιιμί'νου νυ. υπυ[-)('Ω,I' Ι' σχι:τl

ΚΙ1 'ΕκΟεση το ί',τος 2()(J8, Μι. β(Ί.ση α υΤ11
ΤΙ\" υΤιJ.νEξί'τ.αOl\. το Ε-υρυ)πυ'ί,ΚΙ\ Συμ

βοίιλιο μJιορι:ί να λιΌι.[·'IΕι ωιοψ(Ί,( ι'ις για (Jλ(ι. T(i. Οι,:μυΥΙΙ J'ιoυ ';.ωλίlπι()\,τω ιJ.Jίό UI)-

τlΊν, Την 121] :Ι::uι'cιμIΊοίu l l 2()Ο7 η C-Ιlj(ι)
παϊΧή ΕΠΙΤQΟΠΙ\\ Γψχωε την ()I1μ(:JOΙU ()Lα

[,\U 1:l λε11ΙJ η <JΧf.τιχ(;) ' ! 11' το f!<"\,rrXo ω lτcΊ (-) ί,-

Στο

AIt l(tΙO τψ; ΚΗΤ ψΌ νης (~\'τής

( ι Ν. 10; λ '\)OΗc, . '1 Α ν IJt)

ι ιl π(ι:Ικ,lζ F,ΠΙΤΡΩΠ1"lς στην

ι πεία της F.ιI
λίι α , (1\'('-

λιιl1ε την πρωτοβιnlλlα ν(λ ι ρ"α ν iHTEI
οχ 'τικιΊ ΣΤΡΟΥγ lλΙ'l Τράπι:ζιι .
Τιι δll'ρριινηOfντα Οfμι τα 11ταν τ ι

f-
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':> :>

1. Ι:1λ. Θ. ΔI~:ΛI-IΘE-O Y: ΤΟ.!].uu1 _ΙΙνάπruξΓJ
και AυrooJOύmσι:J. θΕσμικό Πλaiσιο, AναJΙΙΙT

~Jaκd ΠΡΟΥράμμaΓα χω Πα γΙ(ΟUjJ1(Νιο fnσΙJ .
2002. σcl. 192 επόμ.
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Ί2χΕι αντ αΠΟΚQι()ε Ι Επ αρκ(Ως ο πρσί)

πολογιομος τ ψ; Ε. 'Ι::. στις μπ αβαλλίJμE
νις ανcίγκα; ;
Π οΙα xg ~T)igllX πρ~π,; ι να ι,οχ ίJOουν

ι

(;).

απ να '·:ξαοφαλι.οΟι-:ί. η <Ί.π()τιλΗι μ αη.Κ 1Ί ε

φαρ μογι:1 τ η ς αρχ'ιι ς τη ς « ι: υρωπ αΊ:ΚΙ:l ζ
πρ()oτι()~μεl'ης (ι ξ Ια ς»;
πα)ς ) (ψΞ.:rι:~ι να με(()'\) (πώνσν-!ΧJ.ι. Ν πσ

λ ι 'ίl.κ Oί, ο'[Λχο ι σι κατάλλη λα; προ-lτραιΛ 
Τ.ηπς για τις δα πcχνες; Π οί. Ες αλλαΥΙς Γί
ναι. σι αναΥκα ί.α; ;

Π (λ)(,. fJJ'r·ΟΡΙ'ί. να ( \I;λτ l.ωΘI;ι.

11

ωlι) IΕλ l >

σμαΤ.ικ:' ί !Τ.ΙΙ ')Ι' Η 11 ωτι δ ϊτ. l.κrΓι~ !τtΊ. Τ.τγ' ί~
χτΙλεαης το') ι Π,ΡΟ'ϋπυλ γι r μο 'ύ ~
Μτωρι·:Ι να ι;νιυχυΟl'ί ωι{ψ,η J I:Eρ I,O()(i

, τερο η όωψΎ.νι;ι.α -"ω ι. 11 ι;γ}ι:u ρδί ητ α. του
JTQ ο·ij:ιτολ(η l,ι ι Γ)ί,:

11

ίl\ς rι >χιΊ ς

ίιΠΙ' 1 ν ι (ΙΙ;,. Ηιν τ)

οκι"λος Τ(ΙΙV ι'οό()fl)V TOII πvοuπuλuγιομuύ
A-UΙ πω!:. ιιυ \;ι

,

Ι

ΙΑ μ :() . Ψ'l"

. () '-

ταιστο σίι(Jτ1 l μά ιl>ίων πόρων ;
γ (ιρχι:ι

ικω λογί« για να

t

ιατηρη -

00 Ίν ι δι Οωτικές και οι ιντισταΟμιστι 
κι: . υΟμίοι: ι :
Ποίι! ,ρ~ ' Ι να ~.ί Ι(Η 11 σχι:σ μnιιξ,
πολιτών ::-ι,ολΙΤίΧ. U)ν πρoτ.εραΙOΤI~~των κα ι"
χρηματο{') ι)τη())ις 'ωυ :rrροίjjl'. Ω!.uγIQμοV
Ε,Ε.;

1'11 ;

~'Ξ ·v(~ε Ι '~Τl.)~ l ~)ς ~"..αρατί. () H νταT. τ.(1 ακ ι) .
λο υ() cι. (Ί"!:οl.χ ι:ω. γ ι.α
'ωυ ~ Ίo υ ς

1:(,)'\1

πρ οi.i π ο λ ογισμΛ

2()()7, (OΓ()oμ.(.ν(~υ, ότ ι α νι'χλ ο 

Υος Η α Είναι π ι Ο (tν (Ως κα ι. ο Eπίψ~' ν ()ς).
Κι':ι.τω δμω ς από ποίες (J'U\,OiI1(f;C; δι ι;

Θνοi.'c, συγκυρ ίας επιχι::ιρι: ί.ται. η εκτ ί,λl'.οη
του

"GO')) πυΟί;πο λ ογιο μ οί1, καΤC'( Τ Ο ~τ. oς

2() ()~ , uνE~αιn1Ί τω; {,ψ ους;

Ε}(' υ l, Τ.Ο'ύ ο l lμ" ι(;)\,ο\,τ ω τα Ιiξ lΊ ς

E:.riJT '·I}U Διι 'Θ,',Vί ' Οργω 'ισμ,;J ΙΙ
' I-I Ι~ η, αJΙ<) '~~(.)'~) {':Τ (,)r\)ς

ιινές, ότι

2000 xo. τ~ στ η

f.' μι

πό καΟεστώς «παγκοσ μιο 

ποίηση ς», και Ι!Υός νέου oράματ~)ς χω

προγράμματος Οετικών

ράσεων, είναι ε-
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ΕΠ.ΑΠ. ΤΟΠ. ΑΥΤ. Π

Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε.
ΠροβλΕψει( δαπανών για ΤΙ( πολιτικές

Προϋπολο·

Μεταβολή

της ΕΕ (σε δια. EUR)

γισμός 2007

από το 2006

Βιώσιμη αναmuξη

54,9

Ανταγωνιστικότητα, εκ της οποΙος

9,4

Εκπαlδευση και κατόρτιση

0,9
5,5
0;4

15,4%
18,6%
31,0%
3,' %
53,6%

1,0
0,2
45,5
35,3
9,0
1,1

32,9%
8,6%
14,8%
16,8%
11,5%
-11,7%

Περιβάλλον

56,3
0,2

Γεωργικές δαπάνες και άμεσες ενισχύσεις

42,7

Αγροτικη αναπτuξη

12,4

1,0%
17,9%
0,6%
3,0%

0,6

12,8%

Έρευνο

AVΤOγωνlOΤίKότητα και καινοτομία
Δίκτυα ενέργειας και μεταφορών
Ατζέντα κοινωνlκης πολlτικης
Συνοχη, εκ της οποίας
ΣυγκλlOη

Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και αποσχόληση
Εδαφlκη συνεργασlα

Φυσlκοί πόροι, ΕΚ των οποίων

Ελευθιρία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
(εκ της οποΙας θεμιλιωδη δικαιώματα και δικαιοσύνη,

United N"tions
tl1ey sI10uld \\,ork
year 2015. \vithin

cOlηmCΓcίal

ασφάλεια και ελευθερlες, μεταναστευ1lκ(ς ροές)

0,6

0,8%

Η ΕΕως παγκόιηίιος ιταίρος, ικτη( 07/0(Ο( ;

6,8'rJ

4,S%(I)

Προινταξιακό στάδιο

1,3
1,4

16,5%(1)

Συνεργαοlαγια την , ανόmuξη

2,2

-5,4%(η

Ανθρωmστικη βοήθεια

0,7

3,1 %

Δημοκρατία κοι ανθρωπινα δι~αιωματα

0, 1

Q,6%

Κοινή εξωτερική πολιτική,καl πολlτικη ασφόλειο,

0,2

55,2 %

Μέσο σταθερότ~τας

0,1

143.6 %

Διοίκηση, ΕΚ της οπο/ας

Άλλα θεσμικό όργανα

6,9
3,3
2,6

AVΤI01αθμίσει( σTl( νίι( χώΡΕ( τη( ΕΕ Ι 'ι

0,4

S,1 %
5,3%
4,8%
-58,6 %
5,0%

Ιθαγένεια

globalization ctnd u
program of positi"
tive the search of ιο

(ΕΚ της οποίας πολιτισμός, μέσα ενημέρωσης, δημόσια

and fί
undcr Inutual acce
oped. SJJecial ne

υγιία και προστασία του καταναλωτή)

Εuρωπ<iΜγειτονία

Ευρωπαϊκή Εl1lτροπη

126,5

Σύνολο

1'1,1%

ιι) ' Γ,: p(H.Yj']IiiE

Ο MΙ.~:~vη ~:', ι ~ψιλll(ji I):~ "j.':O': '\<1. ι"ω'1'irl~I~~lι' ~ι::I&X,ι.~(I ·;

Ρου} ΝΥΓΟ ΙΙ

ρ.

17.

,7, ι\r('orcfIn,!f t
I1D~'aUUJl gcωcro.1lY
atJve con structJon"

CapJta1tsme. So('I

ιϊ 511InrI)JΔLl1.Q"Oi::'(',~! ;::,\: ::,:~5ι ~ί:(O~ ίΠιtNl..II.1(Κ βcΨ~

!! λ~O('~I')ι)ίl';ΙΙ ΙΙΥ, ?.~'A{>(!,~

2,

and a Ilew Globa1

:1:1):

rl;',

ίΙ;ί;I;-ι:&. Ι ),ι;1.ι..'/':Ι/f.1'1; ~'10 1(1 1ΙΧ,-lrJ(Ψ!, 1)IIJAφΊ[I"Ψ.11~'.' tfl

1942, ρ. 381.
4. Sc
Framework ο{

v.

garύZ1Juon ο{

Oclobcr 2007. ρ. 7 ,
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πιτακτι.Κ1Ίη α'ν αζ l'l'ηοlJ (.iuν ολ ΙΧ1Ίς ι' ιιημf 

\!ί.ας ,2 οικαί ως και. υιηΨΙΤ\.J (ι)ς καταν ψο
μ ί:νης , υπό αοφαλεί.ς ουν{-}11κ ες Η\.J1Ίvη ς,
μl'()(ιJ νί'ων και,νοιίη,ιων ,:; λυ nι:Ι: Eλιίηl ΧUΙ.

Οιτικ(ί)ν Ο(Jlω ι: ων, πί:(.>αν J10XLTLX(lJV υχο
Λ ιμΟΊl'μων χuι. ι>()ν Ι,κ(ίηl ανΤΙ·: Υκλ1Ίοlχυν.

'ΕϊΟι,. δι' \' ι; ί.ν(1l τυχu.ί () τ.ο '{I'Υονδς , δη
1~\) Κρι'n η I\'I ~λ η του Οργαν ι.σμοΙ' των
Η νωμlΆ:νων Ε()νιί)'ν υυμφιίJ'νlJυαν το ί:τος
2 ()()(J, ()Τ Ι οτρ ί:ΠΗ να ΙΡΥαυΟοί.lν απ(') ΚΟΙ.

ν (J ·ί,

){ 1ΊI.

,ι ι ί: Χ (j ι 1"1) Ι; τ ( ~:

2 () Ι .5

ι ; ν-Γ, () ~. Τ (J Ι Ι

; ι:λαωί.ι)\ ! «ΣT,('η~o ι τη ς Χι).ιrτί(ι ς>>:

- ;~ (.ι'.
ΠQ(J.ξη

ς:lii ('ι ι 6)ξ(Jlj~\ μΙ ('j.1ί(~γ χnσ μ,t (i. (j t?\ j.~

Τϊl" ι l.ιιιΊ.ΠΤU:;l l " ι πα πλο, Ιπl.ι).

"/ Ii j

τη ς ()Jί;ο ι. αc: Ο α α ,' ο:τιτυχ ()ι ; ί ι~να (Ίν()ι Υ.Τ(·) ι' ..
μJτ .:ι\d.;,ό :J.C!.L ΧQημ(.('ωωκονcμικ6 lι υυτη

μη , <Q "ιl.ζiψ ι;vσ ('πι "ζ" νόνιl}l' και \'1Ί; ωτ .

οχι;ς,

α αντιμπωπιuOoί'ν ειδικές αν(l

Κfς των ο) tYIj>tlQuv αν~:πτυ μ '.νωγ Χω

Ρ(;)Υ, )ιι διt::uU~τι'ιιJιΙUV π ΟΙ ι.ημιιτιι.. Χ ... 1'ών των (λ ν«πτυυσ μ Όνων

ποστηρί.ξο

1\'

ωρι;

\',

Ι α

1-

ή, ι διι'ΙΊυση των νΡω ΤΙ' 

χνολΟΥιών κ.ά ..
ι ι·ξι ιοψ(ιλιο( ι' V Ι ι ν Ιfl'(1φι , λλιινη 

.~ίι Ι ω

J

μt>

11 ι .

η 'ξαλε ίψο ν φωνόμl'\'α 1Ιfίν u;
κω πι·νίιις.
- Να ~'ΠLδιιίJξο ν την καΟ ι έρ ι) 11 της vποχρεω ικιΊς οτοιχπι;){ )ι)ς ι; κπαί ι' ι

ης

παγκοσμLως .
α 1tQΩω Οιιιτου ν την ισότητη ΤΙιJ'\I

φύλωνκ.ά .

κω

2, Pol1i NyrolJp HASMUS8B,'N: Η ΕυρώπΙ1
jIia νέα (]αΥκ6σμια Τά?π. (Με ι.) Α8Δνω,

2004, σελ. 17.
3 . ΠαΓά

Γην
(ίποψn
roυ
J. A.
,') (:ΗυΜΡΕΤΕΠ Τ) ιωινοιομfo. ι;ν γιi: vι.;,ι ορfζ(;l'(})

ftG}r δnΙl :Qι'Ρ ~ 'J ..~.t κα rarrrp ..,qJtJ~ . ,ηλ . ~ ,',λ..
SC.'FJf.J1I1.FETE.R: c':ψltR.)ί3Jl1C , Sσ c.iiilΙf'Ξ111 (:: e!
DemocraUe. Ν.Υ. 1942.p. 381.
4. Βλ. Β. ΔΕΛΗθΕΟΥ; Θεσμ.ικό rnOlalO

ΠεΡJφεΡειαισΊς Α vdπrυtnς και Opyιiνωσnς ως
Δπμόσιας Δ.JοΙκnσnς. Α8Δνοι , Οκrω8Ρ ι ος

200 7,

σελ.

7 επόμ .
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- Κατ' (Ίλλ η JTροσrγΥιση, προί'χι::ι. Oc(l
πλυί.σια πιΊvτοτι' μία; παΥκι'>ομl,α; Κ()I,I'I~I;
δρCιοηc:. η αντιμι;τ(ίΙ]1ιοη Η))ν πί:ντι:: κυριω ·
τΙ·:ρων ανισΟτ1Ίτων, υπό των οποίων ταλα·.
νί.ζι~τω () ΠλανιΊτη;, ιΊτοι (Ηου; ΤΙψΓί,c, τη;
διαΚ'lIβι\)νησης, της ασφC..ιλιιας, της προσ
τασίας κω βl ωοιμότητας τ ων φυοl κιλ)\! J()ρων,των σχι~σεων μπαξ,') πλουσί,ων και

πτωχιuν και των ανΟρωπί.vων, κοινωνικcί)ν

ΕΠ. ΑΠ . τοπ.

AVT. n

;\g,tillsl ιlιι; lI(;\\1 ol' cll::

,111ιΙI11<:)' IilTS~ IOIl'"

c,tl <111(1 ccon0111iL,tl
ΙI1<: Υ \VC Γ e ll s IL ,l l <111(1 ,Ι
Γ{Ε~.f:',; lJ·ι \ίιψ, UliS \)οί

και t:ργαοιακιί)ν δικαιωμάτων.

tivel y.

ι11Ι; ίnfοΓll1c\1

Προς avrIμεT;ciJJtΙOl] και l'ξr~λαψη των
ανιοοτl'ιτ(ι)ν αυτιίιν προτι:ί.νεται, η ΕμπΙ

ιίοη 0['

clissiclclllS ,ll1CI

δωοlj των δημοκρατικιίJν ΟεσμrίJν, ίJπ()υ

παρατηΡΕίται. υστί:ρηση. ο αναπροσδιο
ρισμι'ις της αναΠΤllςιαΚΙ1ς πoλΙΤΙΚ1~lς , τό
σο ΟΕ επίΠΕδο Δι.I:()νιJJν OuyaVΙOfIlJJV , ι)οο

01'.f:'"lni zίl liol1s , (Ν.υ.

j)cH<111el \Vitll lI1C D,l
sut tot:lll)' ορροςίιι:
sjJeci,lllY ίI1SC(:ΙΙΙΊ~"7

και, ΟΙ' ί:π ί Πί:δο ι;υριί)σ των οι,κονομικιί)ς

Κ ρατών. 11 οr:σπl.Ο1j κανόνων πιρί Οιψι
ΤΙΗ') Εμπορίου, 11 χcψαξη μί,ας νί'ας πολιτι.

υΞ. Λ. ({Ι'/(/ ()1ίlιιι

κ l'ι ς Επί, Οιψ.ύ.των απυσχ()ληοης, η μιτιιρ

(J-L1[)fIΙOll το\! δι.ε()νΙΗΊι:: οlκονομικσl' σ\) 
ΙΗιΊματος , η π{)()ι;)()ησll των ()ωπτριφι'

gELaxcJJV ουνΙΨΥασι(jJν κ.(, .. )
Εί,ν πΟι:: ί το ι:ριίnημα κατι', πCιooν οι
('(ναφl' Ρ(')ί'ντι;~; υτ,δχυ ι (ι ίνυ.ι ΙΠΙΤΕίJζι.μοl.
ε νΙ ' ι\ ς (Τιlνίl'J,LΟ't! X[)()\'li[()Ι) ορίυυ , 11 (~ ;r. ' αυ

τ ο ι') LX 71: r,VTIj(JΊI μι'ιλλον δ ιν Ου l;ί. 1' ω ΟΙ ι 0\1μIJΤI~I , [i εδυμJ:; II,,)Ι' τ(,)ν lOll!Ol_'(jrj.J" χuτ ' (1.1'T<1 ~ πιιγκοσμίων και ()ιι·:Ον(ί)ν πα!!(ιμ ί:.
TQUY"

,-: )Τί]Τ λιTl Υ.( Ι:' , U I ΧΟ\1 0μΙΧΩ tJ X ~-J.: χο ι-

lω" ιχ ) Ί Π "ι'>l σι l'

Γιπολιτι 'οΊ Yort άυταοη σε πολλά nll

l!1t C~ I,I1,\tiOIl,ll f\ι1;\

tiOl1 ill

C ~ Ι; I l(IIΙ L~e 111;l l' k

ClIlτιοlιΙ ρcι - ίοcl \\'ίΙΙιίn
ΙωlιίΟIl.';. instLlll ' il)'
111(111 )' ΙΊ~iI~σl ι s.

l':tl l,,;

o I' lJSA

,<;l lcll

;1.

"):!I1I ;:"

1\'11 ί ~ ll ( φl)I'~ I; ί ; ) ί (~ ιl ΟΙ'
ίο ιιιι;

1"\.;clu c ii u r1 υΓ 11;1 '.

(~ Ι()1 1 011J )' I1Ι;\ ) '

ι T~ι γ'I> ι:ΓΙΙ;ίφ

Γω iQn ίl1

(I,c

I'CC U'"

m,in". m
l·uΙUn~ .

c

μηιι του Ι Ι λανητοll ι'ί νω ιi"ιιωτί,ρ (ι); ρπι

ιιτίl. Ι';ιιtΗιιlλίι ς ,_<Η ι \ μΙ'1ά l\οΙ,Ι , ι ,;,ιψ ι
νιηΊοιι" 'κoίl ξ~Ίς),ι κω το:τικί,_ ο ιιι,ιΡ άί;ιιις.
Η υ ι κο vο μl κ ι; Κ(.ιτi~ nτ ασ ) ι

ζετ 11

J[

Ιl ()lIιlνϊ 

το ίιμ ι~(!() μί:λλσν κατωτέρα των

π~ ()t!( )κιι;,ν. Ι '

.5 . .υλ. Ροιι] Nvγoιιp RA8MUSSEN: ι,';ν!l'
αγ., ΟL:λ. 97 ει r6jJ:
6. HobIn Ι:ΙE~ν: Liνing tJlc d(~C(:ΙΙ'ΓatJ()J.Ι,
ΤΗΕ ECONOMIST: TJH,' nfωId ln 2004.
LondoΓJ. 2004.
ρ. 10. INTERNE7':
httP:WWW.tJl c IVorl(iin. COJl1.

tnC Il ι ιοιιι:ιl

.. ι.;

ση

ωηΙ Ι'ίιΓ 10 ιΙΙΙ: fitct 111
4 ιJO, OOO. ΙΙO (),()()() ύο l

111"

'C;Lf

7. 8ee [//so C07] .
Μω;,',} Μα;!JiJ llild
C[I.s, A/'/J(:lJ.5 . .Ι 977
ecJiUol'1. AUJi:n.5. 2006,

ΤΙλος, υτί ΚΟI.ν(ι)νικσίl πcδιου ()μcιδες

ΓloλιτύIν, ουνΙ: ΧClις διογκούμενεc;, αντι

( ροί!ν, Ι'τψφ<')μι'.νι:ς xut(i της νΙαι; τι'ιξης
πραγμcπων χα l τη ς 1'1' 1,1\1[ 1 «παγκοσμlO
ποίηΟ l] ς» χαι «yrιι"ζoυν » Υψος νίτς ΚCΠΕ1)
()llνΟΕI,ς «l'ξανΟQ(I) )Τισμοιl)) 1i «ιοξ(ψ()ολο
Υ llJμοί)) ()\1('.ιο!'(llν πολι.Τlκ(;lν ){(Χι () ιχ ονο

μιχι;)\" ο'l)-νΊΊΟι,l" Xul. « U;Ί;οiΊι:~(r.(;) ν') μΛΧΡI
τοί)()ι : ΠΠΥκοοllί.ω ς.
Επ' αΊJΊ:01) oημ~' Ι(;)\IEτω ενδl'ικτlκιJJς, η
(:πυπη συλλογικiι π(ιρi:μβαοη τιιιν Αντι ..

φρον()'llντων και των Μη Κu[:\ιρνlJl:ΙΚ(llν
()lJΎαν Ι;) (jl,ω γ (Ν. "} . σ), οι οποί.ο ι ,'ψφα
ν ί.ζ<ί\'ίΧΙ Ι?> jωρ ι:.ιλλ1Ί λu lι:: προ;τις Συναντ.;Ί ·
ιϊας του Νταβόc; κ αι «ό ιω: ρυνι.;ινουν » Ε
ν1:ι,λ ι!ι ς (.("τ.ίΟΙ:1:ι;ς t){': Ι ίcις «(rvός 'y~ ,'IσμUί ' ι'

ξ,jχως IΞπι.σφuλιΙ ί1ς,ι 7
r.πίπεΟο διεύ ίl()ιΊς (11 I ταγ(ι)ιιισμ(ιι'

ΟΙ υ/κοιιομίl

ιιιιι ' /1.0./1. κιιι 'IJ~ Κί

\'(1'-

Οι διρ()"ι-ίς {(γoρι~ς χω τα δlε lΙνli χρη
μιι ι

ί}ρια «κ l ,\,oύvτ«(ιι) ~utitτ ν τ!.. . Χ \)-

υα π

i)o

ι,,\ιτι)ς «κλοl.

ων. ιι βι- ιιιότητα και
ιιι...,.. {ω ιι ιρ<ι

1,0 ιω

,»

δ ι κuμcιvο •
fnLrr Lλακτικότη 

,υ.ιω .

I1

μι ι

1)11'1

((Ι)

n .Α ..
η παρ r:ιιr-jαο11 τ ψ; FE iJ , η οποία εχι ιμιχ li

επι.τοκΙων από τις Ί'Ρ(f,πεζr,c τ.ι.,)ν ! Ι
""'·
r \ /I~""j " : , ,~,., ,. λ:"·
".ι'
' Jj ,-I _ \ , I ' \.. λ , ι. \II ~· ~v.J':'.'
U(\ j

-(, "''''
: ,." ".,," ,.,""
"
1 Ι ,=,. I,,,,
..M"' t~'J\.JII~
1" .')1 Ι,'"

~1: ι.1:()XΙlJ)ν

(3'Yr)) 111,J I.Κ(Νομl'(' τω'lΙ Η . Π Λ, (1 ιιακ Ίμψ ε l. () υν-r.ι:>μω ς χω. 1;(1 (1'11 μερ ι.ν() φΙ) η "
νι) χιηΊμα μf:'ι:(tC()ιοι.'ί οι; ηλll()(ι)ρωμ(') 0'10

μi:λλον Κ.ιι .. Σημι;: ι(;ιιιι:ται, (:nl. μk:χQΙ ιηΊμι ..

ρα οι, ΤCHJας πληΟωρισμού Είναι υπι) ?:λΕγ
χο, αλλ(), 1] κατ(~σταση είναι πιΟαll()1ι να
α λλ(χςα, ι;ζ:ιν , δπω ς τονίζε ται, « η οl κ ονο

μί,α ανl'βcχσει την ταχύτηΤCX της». παρ(Ί το
γΕγονCJς. (Ίτι προβλί:ππω, Ιλλιιμμα του

7. Βλ. και ΠωΥΟΤ. ΓΕ. ΛθΑΝΑΣΟΠΟΥ/10Σ:
Μfσα Mα~υώς ΕI1JJ!ΟΙV(ύvJας και Α νάmυΙΠ εnf
μέρους πεΡιοχ(!Jν. Α8ιΊναι. 1977. Του ΑΥΤΟ.Υ.'

JJ Δαμοσιόrnra.

2006.

σελ.

Δωδεχάrn έκδΟΟΩ. Α8Δναι.

159.
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ΕΠ . ΑΠ. ΤΟΠ . ΑΥΤ . ΠΕΡ .

προi)πολογισμοίJ γιu. το τρί;χος ί;το ς ίι 

t ίl k (~ ,1 ι! ιl i Ι i ο 11 η 1 111 C ,Ι s

ψους 400.000,ΟΟ(),ΟΟΟ οολλ,

tiInc'i

γΠι'υΟυιιίζι'ΤΠΙ .. ακόμη, ίnΙ1] έν(φ~η

της ΚQί,σης ,ης οικονομίας των Η, Π.Λ . ι~:
χι!. την ΙΙΨΙ': ΤΙ\lJία της στο ί:τος 2()() ι, (nαν 11
Ο μ οοπονδιακ 11 ' l'ο(Ίπιζα «ΠΡζ)(ΚΙ νατι',λl.-·

ζι' » τις Επεν δ1JOι :ις προς τ'l[\' ιι.γο ρ ({ ιικι,νιΊ 
των , μ!; αποτι:λΗ.ψα να προκλ1l0ι:ί το ΠΡ(J
[) λημα των «SΙΙΙΨΓilιιcs » , δηλαδΊ) π ωτ(j)-

. ΟΕων μ" ['~(Ί. ιηl \!ΠO()1~lκη , πωτ6)O[ ΙιJν υψη 

lltllic:,lli vt,:I)' ίl is \1 0 1
α;l' oi'ElIl'O!)C(\!1 C~CI1 ΙΓ

[3,1I1k's

n~ sροnsίl)ilίt\' j

[ωn(Cιliο]1 01' ίnΓ! ,Ηίι)\).
L,OIIC IllOVCS

10 3.1%.

[)ΙC 111<1t IlliS ρ()lί ( ~~
l'cvtlluί1li o I) οΙ' CΙΙI'O ,1

λσίι Qi,OX()\J και. κιψωνομ{:νου Επιτοκί,ου ,

I,cSlI11' U1C Γl~ C!II(ti O Il

αΠΙ'lIθυνoμ!~ νων προς αυ(JΕνί:(jΤ[': Ρ(~ οικο

lίIles' cχρc)['ts

νομl,ΚC;Jς oτρCΊψατα Πολιτ(i)ν.~

ΙΊ'Ο1ll

Όπως Είναι. γνω(JΤ(Jν, ()Ταν αυς,γJη

καν τα Ιηl2005 και2007 τα βαοl,κιΊ επιτό

,ln,1

ι<t

(1011,11' zonc,

ΑCCOIΊliιι g

to ()

ΚΙ,α 5,000,000 δανfl,ολιιπτ: ις, οψι:ί.λ οντι;ς

1'01' cχ,lιηl)l c llcc! 'iΓJ.U

200.0()(J,UO(),OOO δολλ., bt:" Είχαν την i'\υνα

[Jet1l1 C: oInIll i ssiuII' $

Τ('nητα ι:ς()φληση ς των δανείων , rνιiJ οιΓλ

BAROSSO: " E .U's

φορα χρημ,ατοπωτωτι.κ ίι. 1i'\ρύματα

(OI)'Ι:'ΓOΙJρ , M~I'ill '--)'11cI1, NOI'(l1CTJJ 1~()ck ,
lJ BS κ/χ,) καταγQ(·~φ()l.Ιν οημαντικ { ς (1.π(ί)λι·:I,ι, ~,

Η κατ. cΧοτ('(ο Ij ιωτ11. σι; ouvcJ.QT'lj01j και
fIE

ι'ιλίω ()1:ΟIΧΙί,u (η.,χ. :ίιτιilllΊ) Τ ΙI t; η,μ.ι'ι ,;

οΙ CLlI'O

%.O\lC

\\'il! c

1'j (: ullil;~ c,lIι ~ι~(! Ι) )'

τ υ \! ,)oλλ ιL \o) ί.uι' χ,ι}.. ) ,ω.()ιι) τ. ι'ί, υ \Υ ι.ι.τι" τι)ι'
"ί νδ l;νο 1)J[ oxt i) (? I[lJης τ 1](', ΠUΎ)', l) c!j.tI UC: μ ~:
γi' ()\Jνοψ;.')

ε ξ (~.(λλ.ίl ς πλ c:υ ρCJ. ; . u ιιμ ι ι ώνετα l . (')"( ι

κ ιιϊ ι] Τιι !~τuς 2007 η Κίν ΕζΙΧί'ί Οίκσνομίn
«απυyει~~) U ηκ ~)) μι~ ρ ! ι( 1jJr"J 11,4 1ft), 1" ι",ν υ . .
ψη>- ',τι )() των δί:χ.υ. rριι;ιν η;'υl ι ιιί ιιι, ι
[';"', iirI(lfI η)ιι· 'ι Λr~nt ~. nTl ντ' , \ Ι' ".
τους _ΟΟΗ ((νuμfV~- Ται Ηίοχ' ιιll Ι των "{).ιι

Ο J)ΡΙ tικ(~γ πιέο , ων (5% ί,ναΥΗ στόχου
, ιι/ι, κατ 'ι Τ( fTi C; 2Ω(7) .

a.

Λλλα σΓΟΥΧ(.!Ο. BAgl. (Υ! Ι) : l-t. - ,J . J.,oc,'Lf'
W....5ζ' /\.ΤW f.' l(l'aI,;ll 2 0 07: La tr,'l,r.(ue

_ SOL •

sι:eJcrι-ι(ι: (J(~S slIbpJ'fΠJcs, L E' MAJVUS(:'RJT.
jJaιl,'),

2Q0 7,

9. Βλ, ciλΑι) ΙΤΓΟ!χcΙa υ1ϊ); li[-I~(f ιοιωΟΝ:
r;}n rιn d I;t fJf lf.1nr c ρπ:υ (1 Je IIJOndI~ 011 OI Hg ,

υ~' M01VDE υI1Όl~OMATIΩυE, ['1.11'13 , .'3cρf:.

2007,

N;IllI c l Ι' ' ι '111(.: 111

Ι

iI1 IerHling ιu b ο ι Lh

$1<\11 C~ Ι

f'()

•

ΙI Ι LlI Ι

i IS ,\Ι Ι Ι Ι ι<.1ΠΙ \ν ί1 Ι Ο]'
11'1 )' , lιι ωι.:ι' C() !

(Iili

()Ι' \1'()I' lιl IΓ i Ι cΙ c ~1I1d
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Κ(χτω απ(') αυτζχ τα δεδομένα η Ευρω

πα"l:Kή Ένωση Θα έχει την άνεση να κινη
ΟεΙ ενΤΙJς προγραμματισμένων πεδίων 1Ί
Θα αναγκ(Χζπ. αι. κατ (χ πr.ριόδους να λαμ
βiχνα πρόσΘετα μΙτρα ;

Ενδεικτικώς σημειώνεται, ότι κατ ' αυ
τ(χς ο ι·:πί κι;φαλ'I~Iς της Eυρωπα'ίΚ1~lς Κεν

τρικψ:; Τράπιζας l'δΙ~jλωσ[, ότι «ι:υΟίJνη
της Ί'ΡCΧJTι:ζας είναι να προσηλωΟεί στην
αντιμετιί)πιση του πληΘωρισμοίJ», ο οποί
ος κινΕίται εντός της ΕυρωζΙ;Jν1jς περί το

3,1 'Yc,. ΑυτΊΊ όμως η πολιτικι) ΕίvULΠιΟu
νι\ν να οi'iηγιΊIJt'[ οι' νία ανατί.μωιl TUI' Ηι
ριJ) έναντι το'\) (~oλλαρίoυ, με CΙJTοτίλrσμα
να μυωΟοί.lν οι ι:ξαγωγί:ς των Χωρι;)ν Μι
λι;n' τ ης
γι' ς Ι,·

f/

F. F. κω να Ι'νισΧll()()1:,ν οι ι·: ωηγω 
ι,η\ ι ( 'Τ(Ί

Tlj" ζ(;)ν η τι"I' δολλαρί Ul'.

}~Ι {Τ(·). ί l ,:-> tJ\ ~~ j rlμ t·.ς JL~UI'l" γγίuι ι ~ (ί:'ι....
';1 . /

~ I .! r;)()~'I r ((\!Ι ΓI~Ω~:'~" I.)'\ τ l ~.~ ι. 11 , Η,\

Π ιιι.'ΛιΊί, EjllT lJuT1 i l ,- ίt. ,i.I\I[. υΛI{I;;,υ\υί
«'(U οιχ()\ιoμιχι!. 11111(1(11111; 11(,11,

n)C:: 1.'.. 1;:.. ΕΙ 

ναι ΙOΧllρι~); , οι:ν υπιΊρχπ ανι'ιγχη γιο,
•

1.,'

•

~

,

\1 «(Ι I (Ι '( ()(ΗI)(I Τ ιΚ(Ι. ()ί Ι' Ί' Ι "ι'τω ιω,/(\ ς 'γιιι

•

11-

φHJ11 ι:ν τι\ ς τιις ΕΙ;,. , οι (~ί,xυ π~:νπ Χ(;φι ς
Τ ι! ,
{J

ί , ',111 111" ,11\,11 (- ιι"

" -I I' .·( l ίr l ;λ ,,'; '''''I''T1 ' ;",

i~ολ.tι ; ι 11; Λ~Ι.Ιί Ι Ι '=' ι ιl ~

\)t.(\,\}

ν\Jμιιi ς:. Τι ι/ \'

Η. Π .Λ. με Ευχ[.:ρι'ια κ.('.!..

Λ υτΙς δμως οι. πρoιπyγίσcις δι:ν

((JTO-

κλΕίουν ί'να l'ν()I'χ('ηΙΗΟ κίνδιινο, ()χι τόσο

μίας κcιμψ ης της οικονομίας τιις Ε.Ε., δσο
μίας κα()υστ~:ρψ.ίης της ανα()~ρμανσl~Iς
της, λαμr-\(.(νομJ:'νου υπ' δψει κω του γεΥΟ

ν()Τος, ότι ισχυρi'ς ΧΙ;Jρες της Ε.Ε. «βαρύ
νονται" μζ: μεΥcΧλο έλλειμμα και δημδσω

χρέος, litoι δεδομένα αποτρέποντα πα
ρεμβάσεις τδνωσης των οικονο~u.ών τους.
Ίσως, κατ' άλλη προσέγγιση, 1) πα

Ρ01Jσα διεθνής συγκυρία καταδΗκν1JCΙ, ό
τι το αληΟί:ς (\ιcικίJ[3ευμα γι,α την Ε.Ε. εί
ναι 11 ωΙEξ(~ριιμ))l της 1Ί ι)χι υπι) την οικο

νομία τ(ι)" Η.Π . Λ .. υπι) Κ(~()ElJτι;)ς «ινο

ποΙηοηc" του παγΥ.οομί.Ο1! l'μποοίΟ1! κω
μι''(Cι.λων πολΙΤΙΥ.(;ιν OςJυ.μΓ.ι.των των 1-1)'['τ(l)ν της

.....
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