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❑ Διδάσκουσα: Δρ. Χρυσανθοπούλου Ξακουστή

❑ Ιστοσελίδα μαθήματος: https://openeclass.uom.gr/courses/ECO174/

❑ Email: x.chrysanthopoulou@uom.edu.gr

❑ Το μάθημα αυτό θα πραγματοποιηθεί σε 13 εβδομαδιαίες συναντήσεις

(διαλέξεις) κάθε Παρασκευή 16:00 – 20:00.

❑ Ενδιάμεση πρόοδος

❑ Προαιρετική γραπτή εργασία (και προφορική παρουσίαση)

❑ Λεπτομέρειες σχετικά με τις εξετάσεις θα δοθούν εγκαίρως από την
διδάσκουσα.
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❑ Ο στόχος του µαθήµατος "Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε" είναι εισαγάγει
τους φοιτητές στο «οικονοµικό γίγνεσθαι» της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
συγκεκριµένα κριτικά να παρουσιάσει και να αναλύσει :

▪ το βασικό υπόβαθρο για την μελέτη της Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης (ιστορική ανάπτυξη Ε.Ε μετά τον Β.ΠΠ,
διαδικασίες και θεσµοί της βαθµιαίας Οικονοµικής
Ενοποίησης της Ε.Ε, ρόλος του Προϋπολογισµού, κ.ά )

▪ τις μικροοικονομικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

▪ τις βασικές μικροοικονομικές πολίτικές της Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης (ΚΑΠ, Ανταγωνισµός, κ.ά).

Περιγραφή μαθήματος:
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Διδακτέα  Ύλη:

1η Εβδομάδα Γνωριμία με το μάθημα. Ιστορική ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

2η Εβδομάδα Στοιχεία, Δίκαιο, θεσμοί και ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε

3η Εβδομάδα Δασμολογική προστασία

4η Εβδομάδα Προτιμησιακή απελευθέρωση εμπορίου

5η Εβδομάδα Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οικονομίες κλίμακας και μέγεθος αγοράς

6η Εβδομάδα Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οικονομική μεγέθυνση

7η Εβδομάδα Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αγορά εργασίας και μετανάστευση

8η Εβδομάδα ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

9η Εβδομάδα Κοινή Αγροτική Πολιτική

10η Εβδομάδα Περιφερειακή Πολιτική

11η Εβδομάδα Πολιτική Ανταγωνισμού

12η Εβδομάδα Εμπορική πολιτική

13η Εβδομάδα Ανακεφαλαίωση - Επανάληψη
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1. Κοινή Αγροτική Πολιτική

2. Περιφερειακή Πολιτική

3. Κοινωνική Πολιτική

4. Πολιτική Απασχόλησης

5. Ενεργειακή Πολιτικη

6. Πολιτική Μεταφορών

7. Ναυτιλιακή Πολιτική

9. Έρευνας και Τεχνολογίας

10. Βιομηχανική́ πολιτική

11. Πολιτική Ανταγωνισμού

12. Εμπορική πολιτική

13. κ.ά (μπορείτε να προτείνετε εσείς θέμα)

Ενδεικτικά Θέματα προαιρετικής γραπτής εργασίας:



ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
– μέσω e-class
– στο email: x.chrysanthopoulou@uom.edu.gr
– Έως: Παρασκευή 30.10.2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
– Ομάδες 2-3 ατόμων
– Κείμενο 5.000 λέξεις
– Τουλάχιστον 5 παραπομπές στη βιβλιογραφία
– Κατάθεση εργασίας : Έως 18/12/2020
– Προφορική Παρουσίαση 10-15λεπτών: την τελευταία διδακτική 
εβδομάδα
– 40% βαθμολογίας

Δήλωση θέματος προαιρετικής γραπτής εργασίας:



Προτεινόμενα Εγχειρίδια
• R. Baldwin and C. Wyplosz : Τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής

Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Τζιόλα, E’ Έκδοση, 2017 .

Εναλλακτικά Εγχειρίδια
• Μαραβέγιας Ν. (επιμέλεια) (2017). Ευρωπαϊκή Ένωση: Δημιουργία, 

Εξέλιξη, Προοπτικές. Εκδόσεις Κριτική
• Μούσης, Ν.(2015). Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. 

Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
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• https://www.cvce.eu/en/home

• https://www.youtube.com/watch?v=95CuBI-BL4E EUArchives – 50 years of the EU
in the world

• https://europa.eu/european-union/index_el Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

• http://epp.eurostat.ec.europa.eu Eurostat

• http://www.ecb.int/home/html/index.en ECB

• http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/contents Θεματολογικά δελτία για 
την ΕΕ

• http://www.europarl.europa.eu/greece/resource/static/files/------------12---------.pdf
Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα

• http://www.scholar.google.com/ Google advanced scholar search

• http://www.repec.org/ Research papers in Economics (RePec)

Ιστοσελίδες για Ε.Ε
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Συμβουλές:

• Αδιαμφισβήτητα τα οφέλη της συστηματικής ενασχόλησης με

το μάθημα και της συνεχούς παρακολούθησης των διαλέξεων

θα είναι παραπάνω από εμφανή.

• Προτείνεται να παρακολουθείτε τις παραδόσεις και να

κρατάτε σημειώσεις, να διαβάζετε τις σημειώσεις του

προηγούμενου μαθήματος πριν έρθετε στην παράδοση και να

κάνετε ερωτήσεις για τα θέματα που δεν καταλαβαίνετε

επαρκώς.

• Eπίσης, συνιστάται η προσφυγή και σε προαιρετικά

εγχειρίδια για την μελέτη επιμέρους θεμάτων ή ενοτήτων του

μαθήματος, τόσο για λόγους εμπέδωσης όσο και για λόγους

εξοικείωσης με εναλλακτικές προσεγγίσεις.



Ιστορική ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
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Α. O Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος

Οι αιτίες του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου

• Οι ταπεινωτικοί όροι (συνθήκη των Βερσαλιών) που επιβλήθηκαν στα
ηττημένα κράτη του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου, με αποτέλεσμα να
εξουθενωθούν οικονομικά και να θιγεί το εθνικό αίσθημα των λαών τους,
ιδίως των Γερμανών

• Η οξύτατη οικονομική κρίση που μάστιζε την Ευρώπη και τον κόσμο, μετά
το 1929, δημιουργώντας το έδαφος για τη δράση αυτόκλητων «σωτήρων»,
όπως ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ, που επέβαλαν ολοκληρωτικά και
επιθετικά καθεστώτα (φασισμός) στην Ευρώπη,

• η επεκτατική πολιτική της Ιταλίας και της Γερμανίας και οι βίαιες
προσαρτήσεις ξένων εδαφών,

• η αδυναμία της Κοινωνίας των Εθνών να λάβει οποιοδήποτε
αποτελεσματικό μέτρο για την αποτροπή του επερχόμενου πολέμου,

• η κατάλυση δημοκρατικών πολιτευμάτων.

❑ Στη Γερμανία το ναζιστικό κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ θέλει να
κυριαρχήσει στον κόσμο. Για το λόγο αυτό από το 1936 συμμάχησε με τον
ηγέτη της φασιστικής Ιταλίας Μπενίτο Μουσολίνι.



❑Η αρχή του πολέμου

▪O Αδόλφος Χίτλερ, το 1938,
αναγκάζει την Αυστρία να ενωθεί
µε τη Γερμανία, ενώ το 1939 η
Γερμανία εισβάλλει στην
Τσεχοσλοβακία.

▪Η Ιταλία καταλαμβάνει την
Αλβανία, το 1939. Η συμμαχία
ονομάστηκε Άξονας (το 1941

μπήκε και η Ιαπωνία).

▪Με την εισβολή των Γερμανών
στην Πολωνία, το 1939, ξεκινάει
Β’ ΠΠ στην Ευρώπη.

▪Η Γαλλία και η Αγγλία

αντιδρούν και σχηματίζουν τη

δική τους συμμαχία για να

αντιμετωπίσουν τις Δυνάμεις

του Άξονα (το 1941 μπήκαν

και οι ΗΠΑ).

• Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7xHjwxSvECY&ab_channel=KOYRS
AROSKOYRSAROY

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7xHjwxSvECY&ab_channel=KOYRSAROSKOYRSAROY


❑ Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο στις 28 Οκτωβρίου 1940,

όταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ιωάννης Μεταξάς,

απαντά αρνητικά με το ΟΧΙ στο τελεσίγραφο του Μουσολίνι.

❑ Οι Έλληνες, το 1940-1941, απομακρύνουν τα ιταλικά

στρατεύματα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα

σημειώνοντας σημαντικές νίκες



❑ Το 1941 ο Χίτλερ έκανε εισβολή στη Σοβιετική Ένωση.

• Η νίκη των Σοβιετικών στο Στάλινγκραντ στις 2 Φεβρουαρίου του 1943, στην
μεγαλύτερη και φονικότερη μάχη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, θεωρείται από
τις πλέον κομβικές για την αλλαγή των ισορροπιών

• Μια σφαγή που άφησε πίσω της 1.500.000 νεκρούς!!!

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=Y4CyqEr0WEg&featur
e=emb_logo&ab_channel=JohnKrikos Η μάχη του Στάλινγκραντ, Ταινία του

1949 με ελληνικούς υπότιτλους

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=Y4CyqEr0WEg&feature=emb_logo&ab_channel=JohnKrikos


❑ Το Δεκέμβριο του 1941 η Ιαπωνία βομβάρδισε τον

αμερικανικό στόλο στο Περλ Χάρμπορ της Χαβάης,

αναγκάζοντας και την Αμερική (Η.Π.Α.) να μπει στον Β

ΠΠ.

❑ …και τότε ο πόλεμος γίνεται παγκόσμιος..

• Τεράστιες απώλειες στις ΗΠΑ (περίπου 2.400

νεκρούς, πολλούς τραυματίες και ζημιές σε

πολλά πολεμικά πλοία).

• Το γεγονός αυτό καθαυτό έθεσε τέλος στη

μέχρι τότε εσωστρέφεια και ουδετερότητα των

ΗΠΑ, οδηγώντας τη χώρα στην ενεργό

εμπλοκή της στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

• Την επόμενη μέρα ο Πρόεδρος των

ΗΠΑ Φραγκλίνος Ρούσβελτ στον ιστορικό του

λόγο χαρακτήρισε την 7η Δεκεμβρίου «ημέρα

ντροπής» (για τις ΗΠΑ), συνεχίζοντας με την

κήρυξη του πολέμου εναντίον της Ιαπωνίας

και στις 11 Δεκεμβρίου, κατ΄ ακολουθία

εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας και της

φασιστικής Ιταλίας.

• Το θωρηκτό West Virginia βαριά 
κτυπημένο. Θα βυθιστεί λίγο αργότερα



❑ Η Απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία (6 Ιουνίου
1944)

• Έμεινε στην ιστορία ως D-Day και ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (>3 εκ άνθρωποι!) και η μεγαλύτερη αμφίβια
επιχείρηση στα στρατιωτικά χρονικά.

• 6 Ιουνίου 1944. Η μέρα της μεγαλύτερης απόβασης που γνώρισε ο κόσμος
έφτασε: 156.000 στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων είναι έτοιμοι να
κάνουν μια επική έφοδο κατά των Γερμανών στις ακτές της Νορμανδίας.

• Μια απόρρητη επιχείρηση που προετοιμαζόταν επί δύο χρόνια και που
απαίτησε θυσίες δεκάδων ανθρώπων για να κρατηθεί εφτασφράγιστο
μυστικό.

• Προξένησε τεράστιο πλήγμα στις γερμανικές δυνάμεις και έπαιξε τον πιο
καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του πολέμου



❑ Το τέλος του Β ΠΠ

• Ο Β΄ ΠΠ τελειώνει στις 8 Μαΐου του 1945, µε νίκη των 

Συμμαχικών Δυνάμεων.

❑ Η ατομική βόμβα

• Ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.
• Σφράγισε την νίκη των συμμάχων κατά του Άξονα.
• "θεωρήθηκε απαραίτητη από τις ΗΠΑ" για την αποφυγή μεγάλης

στρατιωτικής απόβασης με πολλούς νεκρούς!!!.
• Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι χάρη στη βόμβα πήρε τέλος ο Β ΠΠ με την

παράδοση της Ιαπωνίας λίγες μέρες αργότερα.

❑ Μέχρι το 1950 ο απολογισμός των θυμάτων είχε φτάσει τα 200.000 θύματα

❑ http://www.bbc.co.uk/greek/specials/169_hiroshima/index.shtml
60 χρόνια Χιροσίμα, αφιέρωμα του ελληνόφωνου BBC

Το πυρηνικό "μανιτάρι" ύψους 18 χιλιομέτρων που σχηματίστηκε από την 

έκρηξη στο Ναγκασάκι.



❑ Η φρίκη του Β ΠΠ

• Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα πεδία των µαχών 

χάνουν τη ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι. 

Μαϊντάνεκ (Πολωνία): Τα κρεματόρια 

Ο αριθμός των νεκρών στα επτά κυριότερα στρατόπεδα υπολογίζεται ως εξής:

•Άουσβιτς ΙΙ: περίπου 1.100.000

•Μπέλζεκ: 436.000

•Κέλμνο: 340.000

•Μαϊντάνεκ: 300.000 έως 350.000

•Ζομπίμπορ: 260.000

•Τρεμπλίνκα: τουλάχιστον 700.000, πιθανόν πάνω από 1.000.000

•Μάλι Τρόστενετς: τουλάχιστον 200.000, πιθανόν πάνω από 500.000

Αυτοί οι αριθμοί δίνουν ένα σύνολο 3.200.000 έως 3.800.000 νεκρών. Από αυτούς πάνω από το 90% 

ήταν Εβραίοι.

Β. Πρώιμη μεταπολεμική περίοδος: Συνθήκες για ριζική αλλαγή



• Νοσοκομείο Λονδίνου στα τέλη 1940 και η Δρέσδη το 1945



• Η Πύλη του Βρανδεμβούργου

• Ο Καθεδρικός Ναός του Βερολίνου







Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων

• Ένα από μεγαλύτερα εγκλήματα της Ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 δυνάμεις της «Βέρμαχτ» 
σκότωσαν σχεδόν όλους τους άρρενες κατοίκους των Καλαβρύτων...

• https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=kqnAjR-
cxRE&ab_channel=rovespierosmaxi

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=kqnAjR-cxRE&ab_channel=rovespierosmaxi


• Σε αριθμούς…



• https://www.youtube.com/watch?v=uOWBSRPwYc8&ab_channel=StatsMedia
How many People Died During World War II? | nationalww2museum

https://www.youtube.com/watch?v=uOWBSRPwYc8&ab_channel=StatsMedia


Πρόσφυγες και πείνα…

❑ Κάτι ήταν απελπιστικά λάθος στον τρόπο που κυβερνιόταν η 
Ευρώπη !!!



«Πως µπορεί η Ευρώπη να αποφύγει άλλον ένα  

πόλεµο;»
 Ποια τα αίτια του πολέµου

• Έφταιξε η  Γερµανία

• Έφταιξε ο Καπιταλισµός – (Μαρξιστική-Λενινιστική σχολή)

• Έφταιξε ο Καταστροφικός Εθνικισµός

 Τρεις τρόποι αντιµετώπισης

• Σχέδιο Morgenthau 1944 για Γερµανία (μετατροπή Γερμανίας πρωτίστως σε μία 

χώρα γεωργική και κτηνοτροφική), αλλά και ο Α’ Π.Π.  είχε στερήσει από τους 
Γερµανούς εδάφη και µέσα.

• Κοµµουνισµός

• Πραγµατοποίηση Ολοκλήρωσης των Ευρωπαϊκών Κρατών – (Τσώρσιλ 
(1946): United States  of Europe)

https://www.youtube.com/watch?v=zv8bGoiRmGo&ab_channel=BritishPath%C3%A9

Winston Churchill's Zurich speech

❑ Επικράτησε τελικά ο τελευταίος τρόπος, αν και στις αρχές του ’40 δεν ήταν 

ξεκάθαρο (εμφάνιση διαιρεμένης Ευρώπης….βλέπε επόμενες διαφάνειες)…

Το πρωταρχικό ερώτημα το 1945

https://www.youtube.com/watch?v=zv8bGoiRmGo&ab_channel=BritishPath%C3%A9


• Πολλά κράτη ήταν κάτω από στρατιωτική κατοχή ή παλευαν να
αποκατσαστήσουν στις κυβερνήσεις τους.

• Διαίρεση Αυστρίας και Γερμανίας σε 4 ζώνες: αμερικάνικες, αγγλικές, 
γαλλικές και σοβιετικές ζώνες!

Διαίρεση Γερμανίας στα 4  

Η εμφάνιση μιας διαιρεμένης Ευρώπης



• Κομμουνισμός στο Ανατολικό Μπλοκ  (Ε.Σ.Σ.∆. , Ανατολική Ευρώπη:
Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία) και ∆υτική
Ευρώπη (19% Ιταλία 29% Γαλλία, 1946). ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ στην Ελλάδα πάνω 
από 450.000 στην Κατοχή. Λατινική Αμερική ξεκινούσαν κινήματα. 



▪ Η.Π.Α. και Η.Β. απέρριψαν το κομμουνιστικό όραμα της Σοβιετικής
Ένωσης.

▪ Πίστευαν στην σημασία μιας οικονομικά ισχυρής Γερμανίας για την
υπεράσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας στην δυτική Ευρώπη.

▪ ….και αυτό οδήγησε στο ξεκίνημά του Ψυχρού πολέμου

- Η.Π.Α, Γαλλία και Η.Β ζώνες ενοποιήθηκαν το 1947/8

- Δημιουργία Γερμανικής κυβέρνησης στις ενοποιημένες ζώνες

- Αντίδραση Σοβιετικών ➔ «Αποκλεισμός του Βερολίνου»

- Αντίδραση Δυτικών ➔ «Αερογέφυρα Βερολίνου»

- Εγκαθίδρυση Ομοσπ. Δημοκρατίας της Γερμανίας 1949.



❑ Η ενίσχυση της ∆υτ. Γερµανίας και η Γαλλο-Γερµανική ολοκλήρωση
θεωρήθηκαν από τους Γάλλους σαν τρόπος αντιµετώπισης του
Αγγλο-Αµερικανικού άξονα.

❑ Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πριµοδοτήθηκε από τον Αµερικανο-
Αγγλικό άξονα σαν λύση που αντιτίθεται στην εξάπλωση του
κοµµουνισµού

❑ Οι Γερµανοί ηγέτες αγκάλιασαν την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
προκειµένου να δηµιουργήσουν ξανά Γερµανικό κράτος (‘55)

❑ Η συγχώνευση των γαλλικών, αμερικάνικων και βρετανικών ζωνών
ήταν μία καθοριστική στιγμή για την Ευρώπη και προάγγελος της
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.



▪ Τα πρώτα βήματα από την ∆ύση για την αντιμετώπιση του ισχυρού
Κομμουνιστικού Μετώπου…

▪ Οι ΗΠΑ προσέφεραν οικονομικη βοήθεια εάν τα κράτη συμφωνούσαν
σε ένα κοινό πρόγραμμα για οικονομική ανασυγκρότηση = Σχέδιο
Μάρσαλ ή Πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη ($12δις 1948-
1952):

Τα πρώτα βήματα…

Οι χώρες που έλαβαν την οικονομική ενίσχυση 

του σχεδίου Μάρσαλ σημειώνονται με κόκκινες 

στήλες που υποδεικνύουν αναλογικά και το 

ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανά έθνος



Σχέδιο Μάρσαλ ($12δις 1948-1952):

• Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ).

Στα πλαίσια του ΟΕΟΣ οι Ευρωπαίοι θα συνεργάζονταν για την
αμοιβαία οικονομική τους αποκατάσταση. Ο ΟΕΟΣ διαχειριζόταν
αυτά τα χρήματα και προώθησε την απελευθέρωση του
ενδοευρωπάικου εμπορίου.

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πληρωμών (ΕΕΠ).

Η ΕΕΠ διευκόλυνε τις ενδοευρωπαικές πληρωμές (αφού
αντικατέστησε το σύστηµα εµπορίου µέσω ανταλλαγών προϊόντων
εξαιτίας της χρεοκοπίας των περισσοτέρων κρατών) και επιτάχυνε την
απελευθέρωση του εμπορίου εντός του ΟΕΟΣ .

Η ΕΕΠ οδήγησε σταδιακά στην δυνατότητα µετατροπής των εθνικών
νοµισµάτων σε Ξ.Ν., µετά την ενίσχυση των οικονοµιών



Σημασία Σχεδίου Μάρσαλ για τις απαρχές της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης - Νέες Οπτικές:

- Οι Η.Π.Α. πίεσαν τα µέλη του ΟΕΟΣ να ενισχύσουν το
ενδοευρωπαϊκό εµπόριο, µειώνοντας τα περιοριστικά µέτρα του
διεθνούς εµπορίου –ποσοστώσεις

- Η απελευθέρωση του εμπορίου προήγαγε την ανάπτυξη και την
βιομηχανοποίηση (ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ!!!!).

- Αλλάζει η νοοτροπία των φορέων χάραξης πολιτικής που είδαν
σηµαντική αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής και των
εξαγωγών τους, µέσα στην Ευρώπη (ανοίγει η πόρτα στην
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά).

Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση καθιερώθηκε σαν ιδέα και πρακτική στις

κυβερνήσεις.

Σε αντίθεση με δεκαετία ’30: Οικονομική ανάπτυξη 
= f(ανταγωνισμού των κρατών μέσω υιοθέτησης 
πολίτικών προστατευτισμού)



• Μπορούσε μόνο ο ΟΕΟΣ να αποτρέψει έναν άλλον ενδοευρωπαικό
πόλεμο;

• Όσο εντείνεται ο Ψύχρος Πόλεμος ➔ δημιουργείται ανάγκη
επανεξοπλισµού της Γερµανίας ώστε να αντιμετωπιστεί η απειλή
της εδαφικής επέκτασης της Σοβ.Ένωσης).

• …πολλοί Ευρωπαίοι και Γερµανοί φοβήθηκαν την ιδέα αυτή.

• Ωστόσο ….Προτιµότερη η οικονοµική και στρατιωτική
ενδυνάµωση της Γερµανίας εντός µιας ισχυροποιηµένης
υπερεθνικής Ευρωπης.

Ανάγκη βαθύτερης ολοκλήρωσης…



▪ Το σχίσµα που ακολούθησε στο τέλος του ’40 αναφορικά µε τον ρόλο των
εθνών- κρατών στην ολοκληρωµένη Ευρώπη παραµένει µέχρι και σήµερα

▪ Οµοσπονδιακή ένωση: 

✓ Έθνος – κράτος επιρρεπές σύστημα στον πόλεμο

✓ Ιστορικό πολέµων επικράτησης

✓ Βιοµηχανοποιηµένα µέσα εξολόθρευσης δεν  βοηθούν την ασφάλεια 
των κρατών. 

✓ Ακόµα και η δηµοκρατία δεν φτάνει (Χίτλερ).

• Για αυτό τα κράτη θα πρέπει να ενσωματωθούν σε μία ομοσπονδιακή 
δομή (φεντεραλισμός) 

• Οµοσπονδιακός χαρακτήρας = υπερεθνική οργάνωση εφοδιασμένη με  
κάποιες εξουσίες που παραδοσιακά ασκούνταν από τα κράτη.

Δύο διαφορετικές σχολές ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης …

Φεντεραλισμός versus Διακυβερνητισμός: 
η διαφωνία για το βάθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης



▪ Η φεντεραλιστικη σχολή δημοφιλής στα κράτη που βίωσαν μεγάλες
αποτυχίες διακυβέρνησης (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, κάτω
Χωρες, Λουξεμβούργο).

▪ ∆ιακυβερνητισµός: Κάθε κράτος διατηρεί την πλήρη εξουσία και
οποιαδήποτε συνεργασία θα πρέπει να συµφωνείται ομόφωνα από
όλους τους συμμετέχοντες.

✓ H.B. κατά κύριο λόγο.

✓ Σύνδεση και συνεργασία κρατών χωρίς την απεµπόληση
κυριαρχικών δικαιωµάτων.

✓ Πίστη στο έθνος-κράτος ως αποτελεσματική μορφή
διακυβέρνησης

▪ Αρχικά επικράτησε ο ∆ιακυβερνητισµός επικράτησε στην
αρχιτεκτονική των σχέσεων.

▪ Καθιερώθηκε από το Η.Β. που ήταν και η µόνη δηµοκρατική χώρα
µεταπολεµικά και πίστευε σ’ αυτόν.

▪ Ο ΟΕΟΣ, το Συµβούλιο της Ευρώπης (1949) καθώς και το ∆ικαστήριο
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (1950) ανήκαν καθαρά σ’ αυτή τη σχολή.



▪ Η πρώτη κίνηση Οµοσπονδιακού χαρακτήρα αποτέλεσε η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).

ΕΚΑΧ

▪ Την ΕΚΑΧ την εµπνευστηκε ο Jean Monnet (1988-1979) – «πατέρας
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» - και συνέβαλλε καθοριστικά στην υλοποίηση
της ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Robert Schuman (1886-1963).

▪ Πρότεινε να θέσει η Γαλλία και η Γερµανία τον έλεγχο του κάρβουνου και
του χάλυβα σε µια Υπερεθνική Aρχή (την ονομαζόμενη «Ανώτατη Αρχή»
ώστε να αποτρέψει πιθανούς µελλοντικούς πολέµους µεταξύ τους !!!
(ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ).

▪ Στην ΕΚΑΧ συµµετείχαν και η Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεµβούργο,
καθιερώνοντας την Οµάδα των «Έξι»

▪ Οι «Έξι» κατάφεραν δραµατικούς ρυθµούς ανάπτυξης (Γερµανία 13.5%,
Ολλανδία 39.8%, Γαλλία 19%)

▪ Η Υπερεθνική Aρχή ονομαζόταν «Ανώτατη Αρχή» (πρόδρομος σημερινής
Ευρωπαϊκής Επιτροπής) αποτελείτο από αξιωματούχους πιο διόριζαν τα 6
κράτη μέλη. Αποφάσεις με πλειοψηφία



 Εξαιτίας και της αυξανόµενης έντασης των ψυχροπολεµικών σχέσεων
➔ η ανάγκη επανεξοπλισµού της Γερµανίας έγινε επιτακτική.

• Το 1955 η Γερµανία εισχώρησε στο ΝΑΤΟ και ξεκίνησε να εξοπλίζεται

• Όµως, η βιοµηχανική πρόοδος δεν µπορούσε πλέον να εξασφαλίσει
την αποφυγή πολέµου µέσω της ΕΚΑΧ

• Οι αποτυχηµένες προσπάθειες του Monnet (’50) για τη
δηµιουργία Αµυντικής Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Κοινότητας (τις απέρριψε το Γαλλικό κοινοβούλιο)
οδήγησαν αποκλειστικά στην ευρύτερη οικονοµική
ολοκλήρωση.

• Ο Monnet δηµιούργησε την "Επιτροπή ∆ράσης για τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Ευρώπης« με ηγετικές πρσωπικότητες από όλα τα
κόμματα της Ευρώπης

Ο Ζαν Μονέ (Jean Omer Marie Gabriel Monnet, 9 Νοεμβρίου 1888 – 16

Μαρτίου 1979) ήταν Γάλλος οικονομολόγος και διπλωμάτης. Θεωρείται ως ο

αρχιτέκτονας της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ο πατέρας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ως ο πρώτος προεδρεύων σε ευρωπαϊκό εκτελεστικό οργανισμό,

την Ανώτατη Αρχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Δεν

εκλέχθηκε ποτέ σε δημόσιο αξίωμα, ωστόσο είχε κεντρικό ρόλο στο

παρασκήνιο συναλλασσόμενος με τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και

τις ΗΠΑ όντας πολύ καλά διασυνδεδεμένος



• Οι Υπουργοί Εξωτερικών των «Έξι» υπέγραψαν στις 25/3/1957 τις
δύο συνθήκες της Ρώµης, οι οποίες δημιουργήσαν:

Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατοµικής

Ενέργειας (ΕΚΑΕ) 

Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική Κοινότητα 
(ΕΟΚ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xo6ltcTP
aXc&ab_channel=EuropeanParliament
Treaty of Rome: 60 year anniversary

https://www.youtube.com/watch?v=Xo6ltcTPaXc&ab_channel=EuropeanParliament


Η Συνθήκη της Ρώμης δέσμευσε τους «Έξι» σε μία εξαιρετικά
βαθιά οικονομική ολοκλήρωση (βλέπε 2η διάλεξη):

Στο πλαίσιο της ΕΟΚ ….

▪ Δημιουργία τελωνειακής ένωσης (κατάργηση δασμών,
ποσοστώσεων και υιοθέτηση κοινού δασμολογίου σε τρίτες χώρες)

▪ Υποσχέθηκε ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων

▪ Υποσχέθηκε ενοποίηση κεφαλαιαγορών και απελευθέρωση
συναλλαγών στις υπηρεσίες

▪ Υποσχέθηκε μια σειρά κοινών πολιτικών- μερικές από τις οποίες θα
εφαρμόζονταν από έναν υπερεθνικό οργανισμό

▪ Θέσπισε υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως Ευρωπαϊκή
Κοινοβουλευτική Συνέλευση (πρόδρομος Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου), Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

❑ Η µείωση των ενδο-Ε.Ο.Κ. εµπορικών φραγµών αύξησε από 30% σε 50% το 
διακοινοτικό εµπόριο. 

❑ Εισαγωγές από τις άλλες 6 χώρες διατηρήθηκαν στο ίδο επίπεδο.



➢ Το Η.Β. αποσύρθηκε από τις συζητήσεις (δεν ενδιαφερόταν για αυτήν την
βαθιά οικονομική ολοκλήρωση).

➢ Η Ε.Ο.Κ. αποτέλεσε σηµαντικό βήµα για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 Η Ε.Ο.Κ. προήγαγε την επιλεκτική απελευθέρωση του εµπορίου,
υψώνοντας φραγµούς στα µη µέλη της. Καθιερώθηκαν κοινοί δασµοί
σε τρίτες χώρες

 Ο ΟΕΟΣ προήγαγε την καθολική απελευθέρωση του εµπορίου

➢ Υπό τον φόβο του αποµονωτισµού και των διακρίσεων, 7 κράτη του ΟΕΟΣ
με την Συνθήκη στης Στοκχόλμης (1960) δηµιούργησαν το δικό τους µπλοκ:
την Ευρωπαϊκή Ένωση Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) µε ηγέτη το Η.Β.

Η αντίδραση του Διακυβερνητισμού …



ΕΖΕΣ

▪ Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (European Free
Trade Association, EFTA) είναι οργανισμός που ιδρύθηκε το 1960 από
ευρωπαϊκά κράτη που δίσταζαν να ενταχθούν πλήρως
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα(ΕΟΚ).

▪ Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Δανία,
Ελβετία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σουηδία

▪ Σκοπός του οργανισμού είναι η προώθηση του ελεύθερου εμπορίου
και της οικονομικής ολοκλήρωσης προς όφελος των μελών του

▪ Απελευθέρωσε τους δασµούς στο µεταξύ τους εµπόριο

 ∆εν ήταν τελωνειακή ένωση αλλά ζώνη ελευθέρου εµπορίου,
µε συνέπεια τη δυνατότητα το κάθε κράτος µέλος να µπορεί να
διατηρήσει προνοµιακού χαρακτήρα διµερείς σχέσεις µε άλλα
κράτη

 Το εµπόριο αγροτικών προϊόντων εξαιρέθηκε



Οι εµπορικές σχέσεις των ευρωπαϊκών κρατών τελη δεκαετίας του

’60 χαρακτηριζόταν από δύο ξεχωριστούς κύκλους:

Μία Ευρώπη  δύο κύκλων που δεν αλληλεπικαλύπτονται 



❑ Η προτιμησιακή απελευθέρωση του εµπορίου εντός των δύο ζωνών
δηµιούργησε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ τους:

 Το ΑΕΠ (και άρα και το μέγεθος της αγοράς) των 6 χωρών ΕΟΚ ήταν 
υπερδιπλάσιο των 7 µελών της ΕΖΕΣ

 Ομοίως και τα έσοδα της ΕΟΚ 

 Η ανάπτυξη στην Ε.Ο.Κ. ήταν ανώτερη.

❑ Η Ε.Ο.Κ. ήταν πολύ πιο ελκυστική για τους εξαγωγείς από την ομάδα της
ΕΖΕΣ

❑ Η προτιμησιακή απελευθέρωση δηµιούργησε απώλεια εσόδων για τους
εξαγωγείς και των δύο ζωνών και ώθησε την περαιτέρω ενοποίησή τους

 Ανέκδοτο µε εκδροµείς και την αρκούδα: «∆εν µπορείς να ξεφύγεις 
από την αρκούδα… Αρκεί να ξεφύγω από σένα!»

 Η σχετική ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την επιτυχία. 
Οτιδήποτε ευνοεί τους ανταγωνιστές βλάπτει την επιχείρηση

Η εξέλιξη σε ομόκεντρους κύκλους …



 Η ολοκλήρωση της Ε.Ο.Κ. καθήλωσε την ανταγωνιστικότητα των µη
κρατών µελών εντός της Ε.Ο.Κ. Το ίδιο συνέβαλε για τις εταιρίες
της Ε.Ο.Κ. στην EFTA αλλά εξαιτίας του µεγαλύτερου µεγέθους της
Ε.Ο.Κ. οι ζηµιές ήταν µεγαλύτερες.

❑ "Η θεωρία του ντόµινο ή αλυσιδωτής αντίδρασης”(Baldwin,1994): Όσο
µια ένωση µειώνει τους εµπορικούς φραγµούς τόσο πιέζει τα µη µέλη
να προσχωρήσουν στην ένωση, πίεση που αυξάνει όσο η ένωση
µεγαλώνει και δυναµώνει.

❑ Το Η.Β. ήταν η πρώτη χώρα που υπέκυψε στην πίεση.

 Η.Β: Η πρώτη χώρα που αντιστάθηκε, ήταν αυτή που έκανε αίτηση
ένταξης στην ΕΟΚ το 1961

 Το ντόµινο δούλεψε ταχύτατα, επειδή τα µέλη της ΕΖΕΣ άµεσα θα
υφίσταντο δασµούς από το Η.Β. εξαιτίας της ένταξής του στην
Ε.Ο.Κ.

 Έτσι…. η Ιρλανδία, ∆ανία και Νορβηγία προσχώρησαν στην Ε.Ο.Κ.



 Η Ιρλανδία, ∆ανία και Νορβηγία προσχώρησαν στην Ε.Ο.Κ.

 Η Γαλλία αντιστάθηκε 2 φορές στην ένταξη του Η.Β. και των άλλων
τριών µελών της ΕΖΕΣ (1963, 1967 Charles de Gaulle -).

❑ Η ένταξη του Η.Β. και των άλλων τριών µελών της ΕΖΕΣ στην Ε.Ο.Κ.
πραγµατοποιήθηκε το 1973 (ο Charles de Gaulle πέθανε το 1970). Η
Νορβηγία δεν δέχθηκε µέσω δηµοψηφίσµατος.

❑ Οι εξαγωγείς των εναπομεινάντων µη ενταχθέντων µελών της ΕΖΕΣ
πίεσαν τις κυβερνήσεις τους να άρουν το συγκριτικό µειονέκτηµα
που τους δηµιουργήθηκε.

✓ Καθιερώθηκαν διµερείς συμφωνίες ελευθέρου εµπορίου
µεταξύ της Ε.Ο.Κ. και των µη ενταχθέντων χωρών της ΕΖΕΣ.

Charles de Gaulle: Υποστήριζε την γαλλογερμανική συμμαχία αλλά ήταν 
ένας διστακτικός ευρωπαϊστής, αντιτιθέμενος στις υπερεθνικές 
οργανώσεις όπως η ΕΚΑΧ 



➢ Οι κύκλοι πλέον έγιναν οµόκεντροι;

 Ο εξωτερικός µε τα µέλη της Ε.Ο.Κ. και ΕΖΕΣ, δηµιούργησε ζώνη ελευθέρου
εµπορίου βάσει συνθήκης Ρώµης (ΕΟΚ) , Στοκχόλµης (ΕΖΕΣ) και τις διµερείς
εμπορικές συμφωνίες (ΕΟΚ - ΕΖΕΣ)

 Ο εσωτερικός µε τα κράτη της Ε.Ο.Κ. µε σηµαντικότερη ολοκλήρωση



Ο Ευρωπεσιμισμός…1975-1986

❑ Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση φρέναρε αµέσως µετά την ολοκλήρωσή της:

 Πολιτικές κρίσεις

 Οικονοµικά σοκ

❑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

 Ο Συµβιβασµός του Λουξεµβούργου: O De Gaulle, που ανέκαθεν υπήρξε
πολέµιος του υπερεθνικισµού στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αντιτέθηκε στην
πρόταση µέτρων χρηµατοδότησης της ΚΑΠ µε την απειλή απόσυρσης από την
ΕΟΚ.

 Ο De Gaulle αντιτέθηκε στην δυνατότητα που θα παρείχε η τελευταία φάση
της συνθήκης της Ρώµης, µε βάση την οποία το Συµβούλιο των Υπουργών (το
βασικό νοµοθετικό όργανο της ΕΟΚ) θα µπορούσε να παίρνει αποφάσεις κατά
πλειοψηφία.

 Με τον συµβιβασµό του Λουξεµβούργου, ο Ντε Γκωλ έπεισε τους εταίρους να
παίρνουν αποφάσεις µόνο µε οµοψηφία

 Συνέπεια ήταν να καθυστερήσουν όλες οι προσπάθειες βαθύτερης
ολοκλήρωσης µέχρι την επανακαθιέρωση της πλειοψηφίας µε την "Ενιάια
Ευρωπαϊκή Πράξη« του 1986



❑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΚ: Αποτυχία Νοµισµατικής Ολοκλήρωσης

 Η ανεύθυνη πολιτική των Η.Π.Α. µε την πληθωριστική εκτύπωση χρήµατος
προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τον πόλεµο του Βιετνάµ (τέλη ’60) µετέδωσε
τον πληθωρισµό τους και στις χώρες της Ε.Ο.Κ. που ήταν συνδεδεµένος µέσω
του συστήµατος Bretton Woods µε αυτόν των άλλων κρατών που συµµετείχαν
στο παγκόσµιο σύστηµα σταθερών ισοτιµιών.

 Οι πολιτικές πιέσεις τµηµατικά οδήγησαν στην κατάρρευση του παγκόσµιου
συστήµατος σταθερών ισοτιµιών Βretton Woods(1971-1973)- .

 Η Ε.Ο.Κ. προσπάθησε µε την Επιτροπή Werner να εγκαταστήσει νοµισµατική
ένωση των µελών της, µε στόχο την πλήρη ένωση µέχρι το 1980.

 Η Μεσανατολική κρίση (1971) και στη συνέχεια η επανάσταση στο Ιράν (1979)
δηµιούργησαν αλλεπάλληλα σοκ στην παγκόσμια οικονοµία – ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ
ΚΡΙΣΕΙΣ.

 Πολλές χώρες προσπάθησαν να µειώσουν επιτόκια και να αυξήσουν τις
∆ηµόσιες επενδύσεις προκειµένου να ξαναζωντανέψουν τις οικονοµίες
(Επεκτατικη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική)

➢ Αποτέλεσµα αυτών ήταν ο συνδυασµός υψηλού πληθωρισµού και χαµηλού
εισοδήµατος (στασιµοπληθωρισµός)

 Οι αλλεπάλληλες νοµισµατικές κρίσεις καταδίκασαν τις προσπάθειες της
επιτροπής Werner για νομισματική ολοκλήρωση.



❑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΚ: Αποτυχία εµπορικής ολοκλήρωσης

▪ Παρόλο που καταργήθηκαν οι δασµοί εντός ΕΟΚ, οι Ευρωπαϊκές χώρες
θέσπισαν λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές (τεχνικούς
κανονισμούς και πρότυπα) προκειµένου να βοηθήσουν τις
εσωτερικές αγορές τους.

✓ Οι Τεχνολογικού Φραγµοί εµπόδιζαν το εµπόριο, παρά την
δηµόσια εµφάνισή τους σαν προστάτες των καταναλωτών.

▪ Οι Τεχνολογικοί Φραγµοί ξεκίνησαν να µειώνονται µε το Γενικό
Πρόγραµµα του 1969. Η απαίτηση όµως οµοφωνίας δηµιούργησε
τροµακτικές καθυστερήσεις (10 χρόνια για την ντιρεκτίβα µη αλουµινένιων

δοχείων για την µεταφορά γκαζιού, 9,5 χρόνια µέσος όρος καθυστερήσεων).

❑ Ο στασιµοπληθωρισµός σε συνδυασµό µε την αποτυχία της 
εµπορικής ολοκλήρωσης δηµιούργησε απαισιοδοξία για την 
εγκαθίδρυση  της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

























❑ Ορισμένα θετικά γεγονότα

 Η ένταξη στην Ε.Ο.Κ. της Ελλάδας (1981), Ισπανίας και Πορτογαλίας
(1986) µε την εγκαθίδρυση στις χώρες δηµοκρατικών πολιτευµάτων.

 Η εκκίνηση της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης με την δημιουργία
του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (1978).

 Εγκαθίδρυση συνθηκών χρηµατοδότησης του Ευρωπαϊκού
Προϋπολογισµού (1970: ΦΠΑ, δασµοί, 1975: Έλεγχος Κρατικών
Προϋπολογισµών) Η Συνθήκη Συγχώνευσης (1965) εξορθολόγησε τις
τρεις κοινότητες (ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ, ΕΟΚ).

 Το Ευρωκοινοβούλιο εκλέχθηκε για πρώτη φορά απευθείας το 1979
(προηγουµένως τα µέλη του προέρχονταν από τις εθνικές
κυβερνήσεις).

 Η αποτυχία 10 ετών παρεµβατικών πολιτικών να αναθερµάνουν την
οικονοµία οδήγησε στην θέσπιση λύσεων βασισµένων στην
λειτουργία των αγορών.

➢ Reagan και Thatcher (και ενδεχοµένως Mitterand) βοήθησαν
στην αποδοχή τους, µε τη σκληρή στάση τους που οδήγησε
στην ανάκαµψη.



Βαθύτεροι Κύκλοι: Το Πρόγραµµα  της Ενιαίας Αγοράς

❑ Αυτό το ευνοικό κλίμα συμπληρώθηκε από την άφιξη ενός θερμού

υποστηρικτή της Ευρωπαικής Ολοκλήρωσης, του J.Delors.

❑ O Jacques Delors θεσµοθετεί την ολοκλήρωση της εσωτερικής

αγοράς (που είχε υποσχεθεί η Συνθήκη της Ρώμης µε την "Πράξη

Ενιαίας Αγοράς" -Single European Act -του 1987

✓ Σκοπός: « µιας περιοχής χωρίς εσωτερικούς φραγµούς στην

οποία θα θεσµοθετηθεί η ελεύθερη διακίνηση αγαθών,

ανθρώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων» - 4 Ελευθερίες

✓ Σημαντικές θεσμικές αλλαγές: Θεσµοθέτηση της

Πλειοψηφίας (και όχι ομοφωνία) στις σηµαντικές αποφάσεις

της Ενιαίας Αγοράς



❑ Το 1985 παρά την κατάργηση των δασµών στην ΕΟΚ, υπήρχαν σειρά από
εσωτερικούς φραγµούς (μη δασμολογικούς) για το ελεύθερο εµπόριο
µεταξύ των µελών

 Τεχνικές προδιαγραφές

 Κεφαλαιακοί περιορισµοί

 Προτιµήσεις σε κρατικές προµήθειες –δηµιουργία εθνικών 
πρωταθλητών (ΙΝΤΡΑΚΟΜ)

 ∆υσχέρειες διοικητικού και τελωνειακού χαρακτήρα

 ∆ιαφορετικοί κανονισµοί στις µεταφορές

 ∆ιαφορά στο ΦΠΑ

 ∆ιαφορετική φορολόγηση κλπ.

❑ Προσπάθεια προστασίας των εσωτερικών καταναλωτών των χωρών και 
του περιβάλλοντος

❑ ∆ιαφορετική αδειοδότηση για την παροχή υπηρεσιών στα κράτη µέλη 
(Εθνικά Επιµελητήρια)

Το Πρόγραµµα  της Ενιαίας Αγοράς (αναλυτικά)



❑ Η ενίσχυση των 4 ελευθεριών (διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων,
κεφαλαίων) που αρχικά θεσµοθετήθηκαν µε τη Συνθήκη της Ρώµης
επανατέθηκαν σε ισχύ µε τα ακόλουθα βήµατα:

 Απελευθέρωση διακίνησης αγαθών

• Εξοµάλυνση ή εξοστρακισµό των τελωνειακών περιορισµών

• Εναρµόνιση του ΦΠΑ σε ευρείες οµάδες

• Απελευθέρωση των κρατικών προµηθειών

• Εναρµόνιση και αµοιβαία αναγνώριση των τεχνικών προδιαγραφών σε
παραγωγή, πακετάρισµα και µάρκετινγκ

 Απελευθέρωση διακίνησης παραγωγικών συντελεστών

• Κατάργηση κεφαλαιακών περιορισµών

• Ενοποίηση των κεφαλαιαγορών

• Απελευθέρωση των διακρατικών, πολιτικών εισόδου στις αγορές, αµοιβαία αναγνώριση των
εθνικών οργανισµών

❑ Απεµπλοκή των διαδικασιών λήψης αποφάσεων➔ Πλειοψηφία

❑ Απελευθέρωση διακίνησης κεφαλαίων

- Με οδηγία του 1988 ολοκλήρωσε την απελευθέρωση διακίνησης κεφαλαίων
(Συνθήκη Μάαστριχτ)



❑ Η βαθύτερη ολοκλήρωση στην ΕΕ-12 ενδυνάµωσε την ‘Ροπή για
Ολοκλήρωση’ στις εναποµείνασες χώρες της ΕΖΕΣ

❑ Το τέλος του Ψυχρού Πολέµου µείωσε την αντίστασή τους να
εισχωρήσουν στην ΕΟΚ

❑ Το αποτέλεσµα της "Ροπής για Ολοκλήρωση«

✓ J.Delors ➔ προτείνει την συμφωνία ΕΟΧ Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου , η οποία επεκτείνει την Ενιαία Αγορά στις
οικονομίες των κρατων της ΕΖΕΣ

✓ Όλες οι χώρες της ΕΖΕΣ –πλην Ισλανδίας- αιτήθηκαν τη
συµµετοχή τους στον ΕΟΧ

✓ ΌΜΩΣ… ανεπιθύμητοι συμβιβασμοί/αδυναμίες…

• Ο ΕΟΧ δεσμεύει τα κράτη της ΕΖΕΣ να αποδεχθούν την μελλοντική
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την Ενιαία Αγορά, χωρίς αυτά να
μπορούν να συνεισφέρουν ή να εναντιωθούν.

• Ο ΕΟΧ δημιουργεί μια υπερεθνικότητα στην οποία οι χώρες της
ΕΖΕΣ είχαν αντισταθεί σθεναρά μέχρι τώρα.

Βαθύτεροι Κύκλοι: Ντόμινο Επίδραση, μέρος ΙΙ



▪ Καµιά χώρα δεν αποδέχθηκε τις αρχές του ΕΟΧ: 

✓ Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία,  Νορβηγία και Ελβετία
αιτήθηκαν ένταξή τους στην ΕΟΚ!!!

▪ Οι Ελβετοί µε δηµοψήφισµα αντιτάχθηκαν στην ΕΟΧ όπως και οι
Νορβηγοί

▪ Οι αιτήσεις και των 4 µελών της ΕΖΕΣ στέφθηκαν µε επιτυχία.

▪ Δεν ενσωματωθηκαν στον ΕΟΧ:Νορβηγία,  Ισλανδία και ο
Λιχτενστάιν

▪ Η ένταξη της Αυστρίας, Σουηδίας, Ελβετίας και Φινλανδίας 
δηµιούργησαν νέα  δεδοµένα στην Κεντρική Ευρώπη –που στην 
εποχή του Ψυχρού Πολέµου ήταν  αδιανόητα.

❑ Έτσι…..οι οµόκεντροι κύκλοι εµβαθύνθηκαν περαιτέρω



❑ Τείχος του Βερολίνου το 1961 ➔ Διαχωρισµός της Ευρώπης σε
Καπιταλιστικές και Κοµµουνιστικές χώρες.

❑ Στο τέλος του 1980 τα επίπεδα διαβίωσης µεταξύ τους
διαφοροποιήθηκαν αισθητά.

❑ Οι κυβερνήσεις των χωρών του Ανατολικού Μπλοκ µέσω οικονοµικής
και πολιτικής πίεσης (ενίοτε και στρατιωτικής) κατέπνιγαν
οποιαδήποτε εσωτερική αλλαγή.

❑ Με το τέλος του ‘80, η ΕΣΣ∆ αναγκάστηκε να προβεί από µόνη της σε
αλλαγή του εσωτερικού της συστήµατος:

✓ Αποδοχή δειλών, αρχικά, αλλαγών στην εσωτερική της αγορά στην
κατεύθυνση της απελευθέρωσης της αγοράς (περεστρόικα)

✓ Αποδοχή µεγαλύτερης διαφάνειας και δημοσιότητας (γκλάσνοστ). Η πολιτική
του γκλάσνοστ επέτρεπε την ανοικτή συζήτηση πολιτικών και κοινωνικών
προβλημάτων, μια πολιτική που μέχρι τότε απαγορευόταν

✓ Ο εκδηµοκρατισµός των δυνάµεων στις εσωτερικές χώρες βρήκε µειωµένη
αντίσταση από την Μόσχα στα τέλη του 1980, µε πρώτη την κίνηση του
Πολωνικού Εργατικού Κινήµατος

Η κατάρρευση του Κουμμουνισμού…



❑ Τέλη 1990: Ανεξαρτησία Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας

❑ Τέλη 1991, η ΕΣΔΔ καταρρέει πλήρως βάζοντας οριστικό τέλος στην 
παρέμβαση της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

❑Η Μιλιταριστική διάσπαση της Ευρώπης  τελειώνει.

❑ Ο ψυχρός πόλεμος τελειώνει δίχως πυροβολισμούς και μάχες!

Πτωση του Τείχους του Βερολίνου 1989



❑ Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε µε ταχύτητα στο γεωπολιτικό αυτό
σεισµό µε την παροχή έκτακτης βοήθειας και δανείων στις
αναδυόµενες Ανατολικές δηµοκρατίες.

❑ Όµως… δεν ήταν αρχικά έτοιµη για την ενσωµάτωσή τους στην ΕΕ
παρά την θέλησή των κρατών.

❑ Αρχικά υπογράφηκαν «Ευρωπαϊκές Σύµφωνίες», µε τις νέες χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ), παρακάμπτοντας το ζήτημα της
ένταξης

❑ Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία(1991)- και ακολούθησαν και
άλλες Ρουµανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία
(1994)

❑ Οι συµφωνίες αυτές περιελάµβαναν συµφωνίες ελευθέρου
εµπορίου µε υπόσχεση βαθύτερης ολοκλήρωσης και µε παράλληλη
οικονοµική βοήθεια.

❑ Γρήγορα ακολούθησαν διµερείς εµπορικές συµφωνίες µεταξύ τους
και της EZΕΣ

- Πολλές από αυτές προχώρησαν σε εµπορικές συµφωνίες και µεταξύ
τους, µε τη σηµαντικότερη τη CEFTA µεταξύ Τσεχοσλοβακίας,
Ουγγαρίας Πολωνίας, Σλοβενίας, Βουλγαρίας και Ρουµανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά…Η επανένωση ανατολικής και δυτικής 
Ευρώπης



 Οι «Ευρωπαϊκές Συµφωνίες» επέτρεψαν ελεύθερο εµπόριο
µεταξύ ΕΕ και των χωρών της ΚΑΕ, µε υπόσχεση απαλλαγής
των δασµών και ποσοστώσεων στα περισσότερα βιοµηχανικά
προϊόντα µέχρι το τέλος του 1994.

 Πέραν της δασµολογικής ελευθερίας, στόχος ήταν και η πρόοδος
σε βασικούς οικονοµικούς πυλώνες που βασίζεται η ΕΕ όπως τον
ελεύθερο ανταγωνισµό, εναρµονισµένα πρότυπα κ.α.

 Η πιθανότητα να επανέλθουν στην Ρωσική επιρροή, µετά από µια
πιθανή επανισχυροποίηση της πρώην ηγέτιδας Ανατολικής
δύναµης, οδήγησε τις απελευθερωµένες χώρες στη γρήγορη
προσπάθεια ένταξης σε ΕΟΚ, ΝΑΤΟ και «Ευρωπαϊκές Σύµφωνίες».



Τα ενταξιακά κριτήρια της Κοπεγχάγης 

❑ Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσηµα τον Ιούνιο 1993 στη σύνοδο κορυφής
της Κοπεγχάγης αποφάσισε να σταµατήσει τη διστακτικότητα που
είχε για την ενσωµάτωση των ΚΑΕ χωρών θεσπίζοντας τα κριτήρια
ένταξης της Κοπεγχάγης:

1. Σταθερότητα θεσµών που να εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κρατος
δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός και προάσπιση
των µειονοτήτων

2. Να υφίσταται µια καλά οργανωµένη οικονοµία της αγοράς και να
υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στην ανταγωνιστική πίεση
και τις δυνάµεις της αγοράς µέσα στην ΕΕ

3. Αποδοχή κοινονικού Κεκτημένου (νομοθεσία της ΕΕ στο σύνολο της) 
και δυνατότητα να αναληφθούν οι υποχρεώσεις της ένωσης. 

❑ Η Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο 2002 επέτρεψε  την 
ένταξη 10 χωρών στην ΕΕ:

 Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,  
Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία

 Το 2004 (1/5/2004) έγιναν πλήρη µέλη της ΕΕ.



❑ Η πτώση του Ανατολικού Τείχους (9/11/1989) δηµιούργησε τις
προϋποθέσεις για την ενοποίηση της Γερµανίας

 Όµως η δηµιουργία µιας τεράστιας Γερµανίας 80 εκατ. κατοίκων και µε το
30% του ΑΕΠ της Ε.Ε. δηµιούργησε αφενός φόβο πολιτικής υπερδυνάµωσής
της και αφετέρου πιθανής στρατιωτικής παντοδυναµίας.

 Παρά την εξαιρετικά απίθανη στρατιωτική Γερµανική παρέµβαση, οι
περισσότεροι Ευρωπαίοι εταίροι πίστεψαν ότι θα πρέπει να ισχυροποιηθούν
αισθητά οι δεσµοί των µελών της ΕΕ, προκειµένου να ενσωµατωθεί η
Ανατολική Γερµανία

 ∆ηµιουργούνται οι προϋποθέσεις, ενόψει της ενοποίησης της Γερµανίας το
1990 να δοθούν ανταλλάγµατα (Μιτεράν-Κωλ) από την ∆υτ. Γερµανία που να
εξασφαλιστεί η οµαλή ενοποίηση:

• Η Γερµανία «παραδίδει» το µάρκο ενόψει της EMU (Ευρωπαϊκής
Νοµισµατικής Ένωσης)

• Η Ανατ. Γερµανία ενώνεται χωρίς διαπραγµάτευση µε την ΕΕ

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, το ευρω και η γερμανική ενοποίηση



❑ Ο J.Delors προτείνει την δεύτερη ριζική ανατροπή στην ΕΕ

 Τη δηµιουργία µιας νοµισµατικής ένωσης

 Βρίσκει πρόσφορο έδαφος στους Μιτεράν και Κωλ

 Η ιδέα πίσω από την EMU είναι η προώθηση της –πολιτικής- ολοκλήρωσης

❑ Η ΕΕ µε τη  Συνθήκη του Μάαστριχτ ή Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(1993) δεσµεύτηκε στην EMU (1999) και στη συνέχεια στο κοινό νόµισµα (2002) 

Επίσης, τέθηκαν οι τρεις «πυλώνες»:

• Της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που περιελάµβανε Οικονοµικές, Κοινωνικές και 

Περιβαλλοντολογικές  πολιτικές, έχοντας –το µόνο- νοµική προσωπικότητα (ΕΚ, 

ΕΕΑΧ(ECSC), ΕΚΑΕ)

• Της κοινής Εξωτερικής και πολιτικής Ασφάλειας

• Της συνεργασίας σε θέµατα εγκληµάτων

Οι πυλώνες αυτοί καταργήθηκαν το 2009 µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας



❑ Η συνθήκη του Μάαστριχτ :

 Πέτυχε την υποχρεωτικής απεµπόληση των εθνικών δικαιωμάτων των
κρατών-µελών της νοµισµατικής πολιτικής στην ΕΚΤ

 ∆ηµιούργησε την Ευρωπαϊκή υπηκοότητα, µε δικαίωµα ψήφου στα όργανα
της ΕΕ, ελεύθερης µετακίνησης και εργασίας

 Θεσµοθέτησε την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων

 Ενδυνάµωσε τη συνεργασία των µελών της ΕΕ και σε άλλους –µη
οικονοµικούς- τοµείς

 Καθιέρωσε την αρχή της επικουρικότητας, µε βάση την οποία
µεταφέρονται οι αρµοδιότητες του κράτους στην ΕΕ

 ∆υνάµωσε την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να θεσµοθετεί για
την ΕΕ

 Καθιέρωσε το "Κοινωνικό Κεφάλαιο" , επεκτείνοντας την κοινωνική
διάσταση της ΕΕ µε πολιτικές για την ασφάλεια εργασίας, υγείας,
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, εξίσωση µισθών και καθιέρωση
εργασιακών συµβουλίων



❑ Όµως, µια τόσο ρηξικέλευθη συνθήκη δεν ήταν δυνατόν να
περάσει χωρίς αντιρρήσεις/αντιδράσεις

❑ Στο ΗΒ κόντεψε να ρίξει την κυβέρνηση Μέιτζορ. Τελικά δεν δέχτηκαν
το κοινό νόµισµα, αφού πέρασαν τη δυνατότητα «µη προσχώρησης»

❑ Οι ∆ανοί µε δηµοψήφισµα δεν την δέχτηκαν, αλλά µετά την
αποδέχτηκαν αφού ενσωµατώθηκαν όροι δυνατότητας «µη
προσχώρησης» στο νόµισµα και τα θέµατα κοινής άµυνας

❑ Ο Μιτεράν πέρασε τη συνθήκη σε δηµοψήφισµα µε ισχνή
πλειοψηφία (51,4%)

❑ Στη Γερµανία, παρόλο που θεωρήθηκε αρχικά αντισυνταγµατική,
τελικά εγκρίθηκε

❑ Τελικά η συνθήκη του Μάαστριχτ τέθηκε τον Νοέµβριο του 1993
σε ισχύ



❑ Το προβλεπόµενο µεγάλωµα της ΕΕ –από 6 σε 15 ήδη υπήρχαν
προβλήµατα, πόσο µάλλον επιπλέον -10 χώρες- δηµιούργησε την
ανάγκη αναµόρφωσης των θεσµών της.

❑ Πέντε προσπάθειες:

- Συνθήκη του Άμστερνταμ, 1997

- Συνθήκη της Νίκαιας, 2000

- draft Συνταγματική Συνθήκη, 2003

• Reconsidered by IGC 2003

- Συνταγματική Συνθήκη, 2004

- Συνθήκη της Λισαβόνας, 2007.

Η προετοιµασία για την επέκταση προς  Ανατολή: Συνθήκες 
Άµστερνταµ και Νίκαιας



Συνθήκη της Νίκαιας, 2000

• Δεν ήταν επιτυχής!

• Παραμένουν τα άλυτα θέματα της 
Συνθήκης του Άμστερνταμ- – το 
μέγεθος και η σύνθεση της 
Επιτροπής, ψηφοφορία με 
πλειοψηφία στο Συμβούλιο των 
Υπουργών και η αναµόρφωση των 
κανόνων ψηφοφορίας.

• Οι Ιρλανδοί ψηφοφόροι αρχικώς 
απέρριψαν την Συνθήκη…μετά όμως 
(από κάποιες παραχωρήσεις) την 
αποδέχτηκαν.

Συνθήκη του Άμστερνταμ

• Ήταν μία τακτοποίηση της Maastricht 
Treaty:

- Μεγαλύτερος ρόλος της ΕΕ στον 
σχηματισμό κοινωνικής πολιτικής

- Μέτρια ενίσχυση εξουσιών 
Κοινοβουλίου

- Εισήχθη η έννοια της «ευέλικτης 
ένταξης» ή «στενότερης 
συνεργασίας»’.

▪ Δεν υπήρξε συμφωνία για 
μεταρρυθμίσεις σημαντικές, όπως το 
μέγεθος και η σύνθεση της Επιτροπής, 
ψηφοφορία με πλειοψηφία στο 
Συμβούλιο των Υπουργών και η 
αναμόρφωση των κανόνων 
ψηφοφορίας



Συνταγματική Συνθήκη

• Στην «Σύνοδο για το µέλλον της
Ευρώπης « αποφασίστηκε η 
δημιουργία Συντάγματος, το 
οποίο υπογράφτηκε στην Ρώμη
2004.

• Γαλλία και Ολλανδία απέρριψαν  
το Σύνταγμα (μέσω 
δημοψηφίσματος) το 2005 και οι 
ευρωπαίου ηγέτες ανέστειλαν 
την διαδικασία επικύρωσης και 
κήρυξαν μία περίοδο 
προβληματισμού. 

• Η συνθήκη της Λισαβόνας προσανατόλισε 

τα µέλη της ΕΕ στην προσαρµογή των 

ισχυουσών  Συνθηκών αντί για την 

αποτυχηµένη προσπάθεια του

Συντάγµατος

• Περιελάμβανε όλες τις κυριες θεσμικές

μεταρρυθμίσεις της Συντγματικής

Συνθήκης…αλλά τις παρουσίασαν πολύ

διαφορετικά

• - εξαλείφθηκαν έννοιες υπερεθνικότητας,

εγκαταλείφθηκαν αναφορές σε σημαίες,

εξαφανίστηκε η λέξη «Σύνταγμα»

• Στόχος να αποφευχθούν τα 

δημοψηφίσματα

• Τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2009

Συνθήκη της Λισαβόνας



Η Συνθήκη της Λισαβόνας

❑ Τα βασικά σηµεία αλλαγής που επέφερε ήταν:
 Πλειοψηφία κρατών (55% ή 72%) που να αντιπροσωπεύουν το 65% του  

πληθυσµού της ΕΕ ή να µην υφίσταται συνθήκη µπλοκαρίσµατος
 Συνθήκη µπλοκαρίσµατος: τουλάχιστον 4 χώρες εναντίον ή 35% του πληθυσµού  

της ΕΕ συν µια χώρα (Ελλάδα 2% πληθυσµού, Γερµανία 16,5% , Πολωνία 7,6%)
 Προκειµένου να περάσει µια πρόταση απαιτείται να καθιερώσει 

Ειδική  Πλειοψηφία (QMV=Qualified majority Voting)
• 50% ή 67% των κρατών
• 73,9% των ψήφων (255 από 345)
• Να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 62% του συνολικού πληθυσµού της ΕΕ

 Η διαδικασία της Ειδικής Πλειοψηφίας στο Συµβούλιο Υπουργών ενίσχυσε τη  
συνεργασία του µε το Ευρωκοινοβούλιο.

 Η κατάργηση του συστήµατος των πυλώνων
 Η δηµιουργία µακροπρόθεσµου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
 Η θεσµοθέτηση Υψηλού Εκπροσώπου της Ένωσης Εξωτερικών Υποθέσεων και  

Συµβουλίου Ασφαλείας για την παρουσίαση ενοποιηµένων θέσεων στις πολιτικές  
της ΕΕ

 Έθεσε σε νοµοθετική εφαρµογή το Κεφάλαιο των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων για  
την προάσπιση των δικαίων των Ευρωπαίων πολιτών.



- “Great Moderation”

- Interest rate convergence caused by EMU formation.

- Sharp divergence triggered by the crisis

Κρίση Ευρωζώνης και θεσμικές απαντήσεις

Μακροχρόνια επιτόκια 1993-2013



❑ Emergency loans and packages:
- Greece (May 2010), 
- Ireland (February 2012),
- Portugal (May 2011),
- Spanish banks (July 2012) and
- Cyprus (May 2013).

❑Massive institutional reforms and with transferring
sovereignty to the Eurozone level and new rules, such as

- Balanced budget rules,
- Six Pack,
- European Stability Mechanism,
- European banking Union (κοινή εποπτεία μεγάλων τραπεζών 

και διαδικασία για να επιτρέπεται στις κακές τράπεζες να 
χρεοκοπούν)

- European Semester
- Debt Break . 
















