
Προς μια ενωμενη Ευρώπη 

Πιστεύω πως, ανάμεσα σε λαούς που αποτελούν 
γεωγραφικές ενότητες, πρέπει να υπάρχει κάποιο 
είδος ομοσπονδιακής ένωσης. Πρέπει να υπάρχει 
η δυνατότητα να επικοινωνούν ανά πάσα στιγμή, 
εάν παραστεί ανάγκη, να αντιμετωπίσουν 
οποιαδήποτε περίσταση.                                                                                                                                                               
ΑΡΙΣΤΙΝΤ ΜΠΡΙΑΝ 
                                         πρωθυπουργός της Γαλλίας 
                                                    ομιλία στην Κοινωνία των Εθνών  
                                                                        Σεπτέμβριος 1929 



Η Ευρώπη ανασυγκροτείται 
Ιστορία του Θεσμού 

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η 
Γερμανία επεξεργάστηκε ένα σχέδιο για την 
ενοποίηση της Ευρώπης, για να μπορεί να ελέγχει 
τους πόρους. Εμπνευστής του προγράμματος 
ήταν ο υπουργός οικονομικών Βάλτερ Φούνκ. Που 
δημοσίευσε το 1942 με τίτλο Ευρωπαική 
Οικονομική Κοινώτητα. 



Το σχέδιο Μάρσαλ 

Τον Ιούνιο του 1947, ο Αμερικανός στρατηγός 
Μάρσαλ επινόησε ένα σχέδιο, σύμφωνα με αυτό η 
Αμερική θα έδινε οικονομική βοήθεια στην 
Ευρώπη. Για την αξιοποίηση του σχεδίου οι 
Ευρωπαϊκες χώρες έπρεπε από κοινού να 
επεξεργαστούν ένα πρόγραμμα οικονομικής 
ανάπτυξης. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησε το 1948 
στη σύστηση του Οργανισμού Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Συνεργασίας. 



Η συνθήκη της Ρώμης 
     Ίδρυση: 
Στις 25 Μαρτίουτου 1957 υπεγράφει στη Ρώμη 
απο τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της 
ΕΚΑΧ (Βέλγιο,Δυτική Γερμανία,Γαλλία, 
Ιταλία,Λουξεμβούργο και Ολλανδία) η συνθήκη με 
την οποία ιδρυόυαν η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινώτητα. Με αυτό τον υπερεθνικό οργανισμό 
που θα εγκαθίδρυε και θα συντόνιζε την Κοινή 
Αγορά η οποία θα επέτρεπε την ελεύθερη 
διακίνηση εμπορευμάτων, προσώπων, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων. 
 



Την 1η Ιανουαρίου 1973 διευρύνθηκαν για να 
συμπεριλάβουν τη Δανία, την Ιρλανδία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1979 πραγματοποιήθηκαν 
οι πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκο 
Κοινοβούλιο. Την δεκαετία του '80 προσχώρησαν 
η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. 



Στόχοι και επιδιώξεις 
Για την ΕΟΚ ετέθη ο στόχος της ισόρροπης και σταθερής 

οικονομικής ανάπτυξης μέσω: 

● Της δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου χωρίς εσωτερικά 
σύνορα που θα επέτρεπε την ελεύθερη μετακίνηση 
εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και 
κεφαλαίων 

● Της εφαρμογής κοινής δασμολογικής πολιτικής προς 
τις τρίτες χώρες 

● Την προστασία των ασθενέστερων χωρών, 
περιφερειών αλλά και κοινωνικών ομάδων μέσω των 
διαφόρων προγραμμάτων περιφεριακής ανάπτυξης, 
της ΚΑΠ και των επιχειρησιακών πλαισίων 



  

● Της ίδρυσης μιας κοινής οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης και την μελλοντική (για τα 
δεδομένα της εποχής) προοπτική ενός κοινού 
νομίσματος. 



Η απόφαση για τη δημιουργία μιας οικονομικής 
και νομισματικής ένωσης ελήφθει από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Μάαστριχ της 
Ολλανδίας το Δεκέμβριο 1991 και στη συνέχεια 
περιελήφθει στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκη 
Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχ). Με την 
Οικονομική και νομισματική Ένωση η ΕΕ κάνει 
ένα βήμα μπροστά στη διαδικασία οικονομικής 
ολοκλήρωσης που ξεκίνησε το 1957 με την ίδρυσή 
της. 



Στη πράξη, η ΟΝΕ σημαίνει τα εξής: 

● Συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών 

● Συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών, 
κυρίως με τον περιορισμό του δημόσιου χρέους 
και του ελλείματος 

● Ανεξάρτητη νομισματική πολιτική την οποία 
διαχειρίζεται Η ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα(ΕΚΤ) 

● Ενιαίο νόμισμα και ευρωζώνη 



Τι σημαίνει ''οικονομική 
ολοκλήρωση'' ; 

Κατά γενικό κανόνα, η οικονομική και νομισματική 
ένωση αποτελεί ένα προηγμένο στάδιο της 
διαδικασίας οικονομικής αλοκλήρωσης. Ο 
βαθμός οικονομικής ολοκλήρωσης μπορεί να 
υποδιαιρεθεί σε έξι στάδια. 

● Ζώνη συναλλαγών με προτιμησιακούς όρους 
(μειωμένοι δασμοί μεταξύ ορισμένων χωρών) 

● Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (συναλλαγές 
χωρίς εσωτερικούς δασμούς για ορισμένα ή όλα 
τα προϊόντα των συμμετέχουσών χωρών) 



● Τελωνειακή ένωση (με κοινό εξωτερικό 
δασμολόγιο για τις τρίτες χώρες και κοινή 
εμπορική πολιτική) 

● Ενιαία αγορά (με κοινές κανονιστικές ρυθμίσεις 
για τα προϊόντα και ελεύθερη κυκλοφορία 
προϊόντων, κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού και 
υπηρεσιών) 

● Οικονομική και νομισματική ένωση (ενιαία αγορά 
με κοινό νόμισαμα και κοινή νομισματική 
πολιτική) 

● Πλήρης οικονομική ολοκλήρωση )όλα τα 
προηγούμενα στάδια συν ενασμονισμένες 
δημοσιονομικέςκαι οικονομικές πολιτικές). 



Το ευρώ: Γιατί ένα ενιαίο νόμισμα 
για την Ευρώπη; 

Το 1992, στη Σύνοδο κορυφής του Μάαστριχ, η 
Ευρώπαϊκή Ένωση αποφάσισε να υοιετήσει ένα ενιαίο 
νόμισμα για όλα τα κράτη μέλη της. 

Το νόμισαμα ονομάστηκε Ευρώ, η απόφαση αυτή δεν 
ήταν απλή. Αν σκεφτούμε ότι η κοινή αγορά επιτρέπει σε 
όλους τους πολίτες της Ε.Ε να κυκλοφορούν ελεύθερα, 
να ζούν, να μορφώνονται και να εργάζονται σε 
οποιαδήποτε χώρα επιλέγουν, τότε καταλαβαίνουμε ότι 
ένα ενιαίο νόμισμα διευκολύνει τη μετακίνηση και τις 
συναλλαγές. Απαλάσει τον Ευρωπαϊο ταξιδιώτη από το 
να αλάζει νόμισμα της χώρας του και διευκολύνει τον 
έμπορο και τον επιχειρηματία. 



● Τα νομίσματα που 
χρησιμοποιούν οι 
ευρωπαϊκές χώρες. 



● Και τα 
χαρτονομίσματα. 
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