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Από το Σχέδιο Marshall στο Σχέδιο Schuman
Με το τέλος του Β’ Παγκοσ+ίου Πολέ+ου, οι οικονο+ίες της Ευρώ@ης ήταν σχεδόν @λήρως
κατεστρα++ένες.
Στην αρχική φάση της ανασυγκρότησής τους έ@αιξε ση+αντικό ρόλο το σχέδιο Marshall, το ο@οίο
@έραν της +εταφοράς @όρων α@ό την άλλη @λευρά του Ατλαντικού, τις ώθησε να συνεργαστούν
οικονο+ικά +έσω του Οργανισ+ού Ευρω@αϊκής Οικονο+ικής Συνεργασίας, @ροδρό+ου του
Οργανισ+ού Οικονο+ικής Συνεργασίας και Ανά@τυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρω@αϊκής Ένωσης
Πληρω+ών.
Στην αρχική φάση της ανασυγκρότησης διατηρήθηκαν οι @εριορισ+οί στο ελεύθερο ε+@όριο και τις
κινήσεις κεφαλαίων. Jστόσο, ένα νέο @νεύ+α οικονο+ικής συνεργασίας άρχισε να ανα@τύσσεται
+εταξύ των Ευρω@αϊκών κρατών, και +ε το γαλλικής ε+@νεύσεως Σχέδιο Schuman, +@ήκαν οι
βάσεις για βαθύτερη γαλλο-γερ+ανική και ευρύτερα ευρω@αϊκή οικονο+ική συνεργασία.
Το σχέδιο αυτό @ρότεινε τη δη+ιουργία ενός οργανισ+ού @ου θα ήταν ανοικτός στη συ++ετοχή κι
άλλων ευρω@αϊκών κρατών. Με αυτό τον τρό@ο ε@εδίωκε την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας,
το αίτη+α της ο@οίας @αρέ+ενε @ρωταρχικό, ιδιαίτερα λόγω του +ακρόχρονου ανταγωνισ+ού
+εταξύ Γαλλίας και Γερ+ανίας, ο ο@οίος είχε οδηγήσει σε δύο καταστροφικούς @ολέ+ους.
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Το Σχέδιο Schuman και η Δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ)
Το σχέδιο Schuman @ρότεινε +ία @ροοδευτική ενο@οίηση, +ε @ρώτο στάδιο τον οικονο+ικό
το+έα και @ρώτο βή+α του σταδίου αυτού την κοινή διαχείριση της γαλλο-γερ+ανικής
@αραγωγής άνθρακα και χάλυβα.
Η συνθήκη για τη δη+ιουργία της Ευρω@αϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ),
υ@ογράφηκε στο Παρίσι το 1951 και τέθηκε σε ισχύ το 1952. Εκτός α@ό τη Γαλλία και τη
Γερ+ανία, στην κοινότητα συ++ετείχαν και η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το
Λουξε+βούργο, δη+ιουργώντας +ια κοινότητα των Έξι.
Ένας α@ο τους σκο@ούς της Συνθήκης της ΕΚΑΧ ήταν η @αγίωση της ειρήνης ανά+εσα στις
ευρω@αϊκές χώρες, +έσω της δη+ιουργίας +ιας κοινής αγοράς για τις κύριες @ρώτες ύλης της
@ολε+ικής βιο+ηχανίας, τον άνθρακα και το χάλυβα. Έτσι χώρες @ου κατά την διάρκεια του
@ολέ+ου ήταν αντί@αλες τώρα +οιράζονταν και συνδιαχειρίζονταν την @αραγωγή άνθρακα
και χάλυβα.
Η Ευρω@αϊκή Οικονο+ική Κοινότητα (ΕΟΚ) ιδρύθηκε +ε τη συνθήκη της Ρώ+ης, το Μάρτιο του
1957, και @εριλά+βανε τις ίδιες έξι χώρες, τη Γαλλία, τη Γερ+ανία, την Ιταλία, καθώς και το
Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξε+βούργο.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Η Υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης
25η Μαρτίου 1957
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Οι Στόχοι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
Με την ίδρυση της ΕΟΚ και τη δη+ιουργία της κοινής αγοράς, ε@ιδιώκονταν δύο
στόχοι. Ένας οικονο+ικός και ένας @ολιτικός.
Ο οικονο+ικός στόχος ήταν η @εραιτέρω ενίσχυση των οικονο+ικών
συναλλαγών και της συνεργασίας +εταξύ των χωρών της Κοινότητας, +ε την
κατάργηση των ε+@οδίων στο +εταξύ τους ε+@όριο και την υιοθέτηση κοινής
ε+@ορικής @ολιτικής α@έναντι στον υ@όλοι@ο κόσ+ο.
Ο @ολιτικός στόχος ήταν η @ληρέστερη @ολιτική ενο@οίηση της Ευρώ@ης ώστε
να διαφαλιστεί η ειρήνη.
Η ΕΟΚ +ετεξελίχθηκε α@ό +ία κοινότητα των Έξι στην Ευρω@αϊκή Ένωση των
Εικοσιοκτώ. Με την α@όσχιση της Μεγάλης Βρετανίας, Εικοσιε@τά. Α@ό +ία
κοινή αγορά και τελωνειακή ένωση, σε +ία ενιαία αγορά στην ο@οία δεκαεννέα
κράτη έχουν υιοθετήσει κοινούς κανόνες και ένα ενιαίο νό+ισ+α το ευρώ.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Η Συνθήκη της Ρώμης
Η συνθήκη της ΕΟΚ αρχικά @ροέβλε@ε τη δη+ιουργία κοινής αγοράς και τελωνειακής ένωσης, καθώς και την
εφαρ+ογή κοινών @ολιτικών.
Με τη συνθήκη δεν δη+ιουργήθηκε α@λώς +ία τελωνειακή ένωση, αλλά ένας ευρύτερος ενιαίος οικονο+ικός χώρος.
Τα άρθρα της συνθήκης αφορούσαν τα τρία θέ+ατα της κοινής αγοράς, της τελωνειακής ένωσης και των κοινών
@ολιτικών, ορίζοντας ως @ρωταρχική α@οστολή της Κοινότητας τη δη+ιουργία κοινής αγοράς και εκθέτοντας
λε@το+ερώς τις δράσεις @ου @ρέ@ει να αναλάβει η τελευταία για να αντα@οκριθεί στην α@οστολή αυτή.
Το άρθρο 2 της συνθήκης ΕΟΚ όριζε ότι: “Η Κοινότητα έχει ως α@οστολή, +ε τη δη+ιουργία κοινής αγοράς και +ε τη
@ροοδευτική σύγκλιση των @ολιτικών των κρατών +ελών, να @ροάγει την αρ+ονική ανά@τυξη των οικονο+ικών
δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας, τη σταθερή και διαρκή ανά@τυξη, την αυξη+ένη σταθερότητα, την
ταχεία άνοδο του βιοτικού ε@ι@έδου και τη σύσφιξη των σχέσεων +εταξύ των κρατών +ελών της”.
Η κοινή αγορά βασιζόταν σε τέσσερις ελευθερίες: ελεύθερη κυκλοφορία των @ροσώ@ων, των υ@ηρεσιών, των
ε+@ορευ+άτων και των κεφαλαίων.
Η συνθήκη της Ρώ+ης θέσ@ισε ενιαίο οικονο+ικό χώρο, +ε τον ο@οίο εισαγόταν ο ελεύθερος ανταγωνισ+ός +εταξύ
των ε@ιχειρήσεων. Έθεσε τις βάσεις της σύγκλισης των συνθηκών @ου διέ@ουν την ε+@ορία των @ροϊόντων και των
υ@ηρεσιών, εκτός αυτών @ου καλύ@τονταν ήδη α@ό άλλες δύο συνθήκες. Τη συνθήκη για τη δη+ιουργία
Ευρω@αϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) (Συνθήκη των Παρισίων, 1952), και τη δεύτερη συνθήκη της
Ρώ+ης, @ου δη+ιουργούσε την Ευρω@αϊκή Κοινότητα Ατο+ικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ).
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Υλοποίηση της Κοινής Αγοράς
Στο άρθρο 8 της συνθήκης ΕΟΚ @ροβλε@όταν ότι η υλο@οίηση της κοινής αγοράς θα @ροχωρούσε
@ροοδευτικά, κατά τη διάρκεια +εταβατικής @εριόδου δώδεκα ετών, η ο@οία χωριζόταν σε τρία
στάδια, διάρκειας τεσσάρων ετών το κάθε ένα.
Σε κάθε στάδιο αντιστοιχούσε ένα σύνολο +έτρων @ου έ@ρε@ε να ληφθούν και να εκτελεστούν
ταυτόχρονα. Με την ε@ιφύλαξη των εξαιρέσεων και των @αρεκκλίσεων @ου @ροβλέ@ονταν στη
συνθήκη, η λήξη της +εταβατικής @εριόδου α@οτελούσε το έσχατο χρονικό όριο για την έναρξη
ισχύος του συνόλου των @ροβλε@ο+ένων κανόνων @ου συνε@αγόταν η θέσ@ιση της κοινής αγοράς.
∆εδο+ένου ότι η κοινή αγορά βασιζόταν στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισ+ού, η συνθήκη
α@αγόρευε τις συ+φωνίες +εταξύ ε@ιχειρήσεων, καθώς και τις κρατικές ενισχύσεις @ου θα
+@ορούσαν να ε@ηρεάσουν το ε+@όριο +εταξύ των κρατών +ελών και οι ο@οίες θα είχαν ως
αντικεί+ενο ή ως α@οτέλεσ+α την @αρε+@όδιση, τον @εριορισ+ό ή τη νόθευση του ανταγωνισ+ού
εντός της κοινής αγοράς. Κά@οιες @ερι@τώσεις ε@ιτρε@ό+ενης @αρέκκλισης @ροβλέ@ονταν στην ίδια
τη συνθήκη.
Οι υ@ερ@όντιες χώρες και εδάφη συνδέονταν +ε την κοινή αγορά, ό@ως και +ε την τελωνειακή
ένωση, +ε στόχο την αύξηση των συναλλαγών και την α@ό κοινού @ροώθηση της οικονο+ικής και
κοινωνικής ανά@τυξης.
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Η Τελωνειακή Ένωση
Η συνθήκη της ΕΟΚ κατάργησε τους τελωνειακούς δασ+ούς +εταξύ των κρατών
+ελών, καθώς και τις @οσοστώσεις κατά τις ε+@ορικές συναλλαγές τους.
Ε@ι@λέον θέσ@ισε κοινό εξωτερικό δασ+ολόγιο, ένα είδος εξωτερικών συνόρων,
έναντι των @ροϊόντων των τρίτων χωρών, το ο@οίο αντικαθιστούσε τους
@ροηγού+ενους δασ+ούς @ου εφάρ+οζαν τα διάφορα κράτη.
Η τελωνειακή ένωση συ+@ληρώθηκε +ε κοινή ε+@ορική @ολιτική. Αυτή η @ολιτική,
η ο@οία εφαρ+όστηκε σε κοινοτικό και όχι @λέον σε εθνικό ε@ί@εδο, διαχώριζε την
ΕΟΚ, ως τελωνειακή ένωση, α@ό +ια α@λή ένωση ελεύθερων συναλλαγών.
Τα α@οτελέσ+ατα της @ροοδευτικής κατάργησης των τελωνειακών δασ+ών και της
κατάργησης των @οσοτικών @εριορισ+ών ε@ί των συναλλαγών κατά τη διάρκεια
της +εταβατικής @εριόδου ήταν ιδιαίτερα θετικά, δεδο+ένου ότι κατέστησαν
δυνατή την ουσιαστική ανά@τυξη του ενδοκοινοτικού ε+@ορίου, καθώς και των
συναλλαγών της ΕΟΚ +ε τρίτες χώρες.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Η Χάραξη Κοινών Πολιτικών το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Στη συνθήκη @ροβλέ@ονταν ακό+η +ία σειρά α@ό κοινές @ολιτικές. Ορισ+ένες @ολιτικές ό@ως η κοινή
αγροτική @ολιτική (άρθρα 38 έως 47), η κοινή ε+@ορική @ολιτική (άρθρα 110 έως 116) και η @ολιτική
+εταφορών (άρθρα 74 έως 84) @ροβλέ@ονταν ρητά στη συνθήκη της Ρώ+ης.
Στο άρθρο 235 @ροβλε@όταν η δυνατότητα για χάραξη και άλλων @ολιτικών, ανάλογα +ε τις εξελίξεις. Το
άρθρο όριζε ότι «Αν ενέργεια της Κοινότητας θεωρείται αναγκαία για την @ραγ+ατο@οίηση ενός α@ό τους
στόχους της στο @λαίσιο της λειτουργίας της κοινής αγοράς, και δεν @ροβλέ@ονται α@ό την @αρούσα
συνθήκη οι @ρος το σκο@ό αυτόν α@αιτού+ενες εξουσίες, το Συ+βούλιο, κατό@ιν @ροτάσεως της Ε@ιτρο@ής
και ύστερα α@ό διαβουλεύσεις +ε το Ευρω@αϊκό Κοινοβούλιο, θεσ@ίζει ο+οφώνως τις κατάλληλες
διατάξεις».
Μετά τη διάσκεψη κορυφής των Παρισίων, τον Οκτώβριο του 1972, η Κοινότητα, ενεργώντας βάσει αυτού
του άρθρου, ανέ@τυξε δράσεις στους το+είς της @ολιτικής @εριβάλλοντος, της @εριφερειακής @ολιτικής,
της κοινωνικής @ολιτικής και της βιο+ηχανικής @ολιτικής.
Η ανά@τυξη αυτών των κοινών @ολιτικών συνοδεύτηκε α@ό τη σύσταση του Ευρω,αϊκού Κοινωνικού
Τα"είου, στόχος του ο@οίου είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων α@ασχόλησης των εργαζο+ένων και η
ανύψωση του βιοτικού τους ε@ι@έδου.
Ε@ίσης συνοδεύτηκε α@ό την ίδρυση της Ευρω,αϊκής Τρά,εζας Ε,ενδύσεων, η ο@οία έχει ως α@οστολή να
συ+βάλλει στην οικονο+ική ανά@τυξη της Κοινότητας +ε τη δη+ιουργία νέων @όρων.
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Θεσμική Οργάνωση της ΕΟΚ
Η θεσ+ική ισορρο@ία στηριζόταν σε ένα ‘τρίγωνο’, α@οτελού+ενο α@ό το Συ+βούλιο, την Ε@ιτρο@ή και το
Κοινοβούλιο, τα ο@οία καλούνταν να συνεργαστούν.
Το Συ+βούλιο θέσ@ιζε τους κανόνες, η Ε@ιτρο@ή κατάρτιζε @ροτάσεις και το Κοινοβούλιο είχε συ+βουλευτικό ρόλο.
Ε@ίσης, στη διαδικασία λήψης α@οφάσεων συ++ετείχε η Ευρω@αϊκή Κοινωνική και Οικονο+ική Ε@ιτρο@ή, έχοντας
καθαρά συ+βουλευτικό ρόλο. Η θεσ+ική αυτή οργάνωση, +ε κά@οιες τρο@ο@οιήσεις @ου έχουν ενισχύσει το ρόλο
του Κοινοβουλίου, ισχύει +έχρι σή+ερα.
Η Ε@ιτρο@ή, συλλογικό σώ+α, ανεξάρτητο α@ό τις κυβερνήσεις των κρατών +ελών, οι ο@οίες τη διορίζουν +ε κοινή
συ+φωνία, εκ@ροσω@εί το κοινό ευρω@αϊκό συ+φέρον. ‘Εχει α@οκλειστικό δικαίω+α ανάληψης νο+οθετικών
@ρωτοβουλιών και @ροτείνει κοινοτικές νο+οθετικές @ράξεις στο Συ+βούλιο Υ@ουργών. Jς θε+ατοφύλακας των
συνθηκών, φροντίζει για την εφαρ+ογή των συνθηκών και του @αράγωγου δικαίου. Προς το σκο@ό αυτό, διαθέτει
ευρύ φάσ+α +έσων για να ελέγχει τα κράτη +έλη και τις ε@ιχειρήσεις. Για την υλο@οίηση των κοινών @ολιτικών στο
@λαίσιο της α@οστολής της, η Ε@ιτρο@ή διαθέτει εκτελεστική εξουσία.
Το Συ+βούλιο Υ@ουργών, το ο@οίο α@αρτίζεται α@ό αντι@ροσώ@ους των κυβερνήσεων των κρατών +ελών, διαθέτει
ουσιαστικές αρ+οδιότητες λήψης α@οφάσεων. Ε@ικουρείται α@ό την Ε@ιτρο@ή των Μόνι+ων Αντι@ροσώ@ων
(COREPER) η ο@οία @ροετοι+άζει το έργο του και εκτελεί τις εντολές @ου της αναθέτει.
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση διέθετε αρχικά γνω+οδοτική +όνο εξουσία και τα +έλη της δεν εκλέγονταν ακό+η +ε
ά+εση καθολική ψηφοφορία.
Η συνθήκη @ρόεβλε@ε ε@ίσης τη σύσταση του ∆ικαστηρίου.
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Από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ΕΟΚ εξελίχθηκε σε δύο κατευθύνσεις.
Πρώτον, στην κατεύθυνση της ε"βάθυνσης της οικονο+ικής και @ολιτικής
συνεργασίας, +ε α@οκορύφω+α τη δη+ιουργία της Ευρω@αϊκής Ένωσης.
∆εύτερον, στην κατεύθυνση της διεύρυνσης +ε την @ροσθήκη νέων +ελών.
Η @ρόοδος @ρος τις δύο αυτές κατευθύνσεις δεν ήταν ο+αλή, και ιδιαίτερα
στη δεκαετία του 1970, +ε την κατάρρευση του συστή+ατος σταθερών
ισοτι+ιών του Bretton Woods και το στασι+ο@ληθωρισ+ό @ου @ροκλήθηκε
+ε τις δύο @ετρελαϊκές κρίσεις, η @ορεία της κοινότητας δοκι+άστηκε.
Παρά ταύτα, στη δεκαετία του 1980 υ@ήρξε ση+αντική @ρόοδος και @ρος
τις δύο αυτές κατευθύνσεις.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά τη Συμφωνία για τη Συνθήκη του Maastricht
για τη Δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10 Δεκεμβρίου 1991
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Η Διαδικασία της Διεύρυνσης
Η διαδικασία της διεύρυνσης οδήγησε την ΕΟΚ α@ό +ία ένωση έξι κρατών της ∆υτικής Ευρώ@ης, σε
+ία ένωση @ου @εριλα+βάνει είκοσι οκτώ (28) κράτη, το σύνολο σχεδόν των κρατών της δυτικής,
κεντρικής, βόρειας και νότιας Ευρώ@ης.
Το 1973, οι αρχικοί έξι (6) έγιναν εννέα (9) +ε την @ροσθήκη της Μεγάλης Βρετανίας, της ∆ανίας και
της Ιρλανδίας.
Η Ελλάδα @ροσχώρησε το 1981 (ΕΟΚ των 10).
Η Ισ@ανία και η Πορτογαλία @ροσχώρησαν το 1986 (ΕΟΚ των 12).
Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία @ροσχώρησαν το 1995, και φθάσα+ε στην Ευρω@αϊκή Ένωση
των δεκα@έντε (15).
∆έκα νέα κράτη +έλη (Εσθονία, Κύ@ρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία,
Σλοβενία και Τσεχική ∆η+οκρατία) @ροσχώρησαν το 2004, στα ο@οία @ροστέθηκαν το 2007 η
Βουλγαρία και η Ρου+ανία, και το 2013 η Κροατία. Έτσι φθάσα+ε στην ΕΕ των εικοσιοκτώ (28) κρατών
+ελών.
Μετά α@ό δη+οψήφισ+α, το 2016 η Βρετανία α@οφάσισε να α@οσχισθεί α@ό την ΕΕ. Jστόσο, η
διαδικασία της εξόδου της Βρετανίας (Brexit) ακό+η δεν έχει ολοκληρωθεί.
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Η Διαδικασία τηςΕμβάθυνσης και η Δημιουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Καθώς εξελισσόταν η ΕΟΚ, η οικονο+ική και @ολιτική συνεργασία γινόταν όλο και
στενότερη, +ε την @ροσθήκη νέων @εδίων συνεργασίας και νέων @ολιτικών. Η αρχική
συνθήκη της Ρώ+ης υ@έστη +ία σειρά α@ό τρο@ο@οιήσεις, @ροκει+ένου να υ@άρξει +ια
@ιο λειτουργική και α@οτελεσ+ατική οικονο+ική και νο+ισ+ατική ένωση.
Η @ιο ση+αντική τρο@ο@οιηση ήταν η Συνθήκη για την Ευρω,αϊκή Ένωση, γνωστή ως
‘Συνθήκη του Μάαστριχτ’ (1992).
Με τη συνθήκη αυτή η ΕΟΚ +ετεξελίσσεται στην Ευρω,αϊκή Ένωση.
Η συνθήκη συγκεντρώνει στο ίδιο κεί+ενο την Ευρω@αϊκή Ένωση, τις τρεις Κοινότητες
(Ευρατό+, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) και τις θεσ+ικές συνεργασίες στους το+είς της εξωτερικής
@ολιτικής, της @ολιτικής ά+υνας, της ε@ιβολής του νό+ου και της δικαιοσύνης.
Μετονο+άζει την ΕΟΚ σε ΕΕ.
Ε@ίσης, η συνθήκη αυτή θεσ@ίζει την Οικονο"ική και Νο"ισ"ατική Ένωση, καθιερώνει νέες
κοινοτικές @ολιτικές (εκ@αίδευση, @ολιτισ+ός) και διευρύνει τις αρ+οδιότητες του
Ευρω@αϊκού Κοινοβουλίου (διαδικασία της συνα@όφασης).
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Οι Πιο Σημαντικές Τροποποιήσεις των Συνθηκών πριν τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992)
H Συνθήκη των Βρυξελλών (1965), γνωστή ως συνθήκη συγχώνευσης. Η συνθήκη αυτή αντικατέστησε τα τρία
Συ+βούλια Υ@ουργών (ΕΟΚ, ΕΚΑΧ και Ευρατό+), αφενός, και τις δύο Ε@ιτρο@ές (ΕΟΚ, Ευρατό+) και την Ανώτατη
Αρχή (ΕΚΑΧ), αφετέρου, +ε ενιαίο Συ+βούλιο και ενιαία Ε@ιτρο@ή. Στη διοικητική αυτή συγχώνευση @ροστέθηκε
ένας ενιαίος @ροϋ@ολογισ+ός λειτουργίας.
∆η"οσιονο"ική Συνθήκη Ι (1970): Η συνθήκη αυτή αντικατέστησε το σύστη+α χρη+ατοδότησης των Κοινοτήτων
α@ό συνεισφορές των κρατών +ελών +ε ένα σύστη+α ιδίων @όρων. Θέσ@ισε ε@ίσης έναν ενιαίο @ροϋ@ολογισ+ό
για τις Κοινότητες.
∆η"οσιονο"ική Συνθήκη ΙI: (1975). Η συνθήκη αυτή έδωσε το δικαίω+α στο Ευρω@αϊκό Κοινοβούλιο να α@ορρί@τει
τον @ροϋ@ολογισ+ό και να χορηγεί α@αλλαγή στην Ε@ιτρο@ή για την εκτέλεσή του. Θέσ@ισε @αράλληλα Ενιαίο
Ελεγκτικό συνέδριο για τις τρεις Κοινότητες, και οργανισ+ό λογιστικού ελέγχου και δη+οσιονο+ικής διαχείρισης.
Συνθήκη για τη Γροιλανδία (1984). Η συνθήκη αυτή θέτει τέλος στην εφαρ+ογή των συνθηκών στα εδάφη της
Γροιλανδίας και θέσ@ισε ειδικές σχέσεις +εταξύ της Ευρω@αϊκής Κοινότητας και της Γροιλανδίας, +ε βάση το
καθεστώς @ου εφαρ+όζεται στα υ@ερ@όντια εδάφη.
Ενιαία Ευρω,αϊκή Πράξη (1986). Αυτή συνιστά την @ρώτη ουσιαστική +εταρρύθ+ιση των συνθηκών. Η Ενιαία
Ευρω@αϊκή Πράξη διευρύνει τις @ερι@τώσεις ψηφοφορίας +ε ειδική @λειοψηφία στο Συ+βούλιο, ενισχύει τον ρόλο
του Ευρω@αϊκού Κοινοβουλίου (διαδικασία συνεργασίας) και διευρύνει τις κοινοτικές αρ+οδιότητες. Θέτει, ε@ίσης,
το 1992 ως χρονικό όριο για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς.
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Οι Πιο Σημαντικές Τροποποιήσεις των Συνθηκών Μετά
τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992)
Συνθήκη του Ά"στερντα" (1997). Η συνθήκη αυτή ενισχύει τις αρ+οδιότητες της Ένωσης +ε τη θέσ@ιση κοινοτικής
@ολιτικής α@ασχόλησης, την κοινοτικο@οίηση ορισ+ένων θε+άτων @ου υ@άγονταν @ροηγου+ένως στη
διακυβερνητική συνεργασία στους το+είς της δικαιοσύνης και τω εσωτερικών υ@οθέσεων, τη θέσ@ιση +έτρων @ου
στοχεύουν να φέρουν την Ένωση @ιο κοντά στους @ολίτες και τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας +εταξύ
ορισ+ένων κρατών +ελών (ενισχυ+ένη συνεργασία). Ε@ίσης, ε@εκτείνει το @εδίο εφαρ+ογής της διαδικασίας
συνα@όφασης, καθώς και της ψηφοφορίας +ε ειδική @λειοψηφία και @ροβλέ@ει την α@λούστευση και +ια νέα
αρίθ+ηση των άρθρων των συνθηκών.
Συνθήκη της Νίκαιας (2001). Αυτή αφορά ουσιαστικά τα «υ@όλοι@α» του Ά+στερντα+, δηλαδή στα θεσ+ικά
@ροβλή+ατα @ου σχετίζονται +ε τη διεύρυνση και τα ο@οία δεν διευθετήθηκαν το 1997. Πρόκειται για τη σύνθεση
της Ε@ιτρο@ής, για τη στάθ+ιση των ψήφων στο Συ+βούλιο και για την ε@έκταση των @ερι@τώσεων λήψης
α@όφασης +ε ειδική @λειοψηφία. Η εν λόγω συνθήκη α@λο@οιεί ε@ίσης τους κανόνες για την εφαρ+ογή της
ενισχυ+ένης συνεργασίας και καθιστά α@οτελεσ+ατικότερο το δικαιοδοτικό σύστη+α.
Συνθήκη της Λισσαβόνας (2007). Η συνθήκη αυτή @ροχωρά σε εκτετα+ένες +εταρρυθ+ίσεις. Θέτει τέλος στην
Ευρω@αϊκή Κοινότητα, καταργεί την @αλαιά αρχιτεκτονική της ΕΕ και @ροβαίνει σε νέα κατανο+ή αρ+οδιοτήτων
+εταξύ ΕΕ και κρατών +ελών. Ο τρό@ος λειτουργίας των ευρω@αϊκών θεσ+ικών οργάνων και η διαδικασία λήψης
α@οφάσεων έχουν ε@ίσης υ@οστεί τρο@ο@οιήσεις. Στόχος είναι να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης α@οφάσεων σε +ία
διευρυ+ένη Ένωση των 27 (τότε) κρατών-+ελών. Ε@ίσης, η συνθήκη της Λισσαβόνας +εταρρυθ+ίζει @ολλές
εσωτερικές και εξωτερικές @ολιτικές της ΕΕ. Πιο συγκεκρι+ένα, ε@ιτρέ@ει στα θεσ+ικά όργανα να νο+οθετούν και
να εγκρίνουν +έτρα σε νέους το+είς @ολιτικών.
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Η Ενιαία Αγορά και η Ευρωπαϊκή Οικονομία, έως την
Κρίση του 2010
Το 2010, η ενιαία ευρω@αϊκή αγορά έφθασε να @εριλα+βάνει 502 εκατο++ύρια καταναλωτές, έναντι 310
εκατο++υρίων στις ΗΠΑ και 127 εκατο++υρίων στην Ια@ωνία.
Η αξία του @αραγο+ένου @ροϊόντος (ΑΕΠ) έφθανε το $16,4 τρισεκατο++ύρια έναντι $14,5
τρισεκατο++υρίων στις ΗΠΑ, και $5,7 τρισεκατο++υρίων στην Ια@ωνία και την Κίνα.
Με @ληθυσ+ό @ου αντιστοιχεί στο 7,3% του @αγκόσ+ιου @ληθυσ+ού η ΕΕ @αρήγαγε το 26% του
@αγκόσ+ιου ΑΕΠ. Μόνο οι ΗΠΑ ήταν @λουσιότερη και @ιο @αραγωγική οικονο+ία α@ό την ΕΕ, καθώς +ε
@ληθυσ+ό @ου αντιστοιχούσε στο 4,5% του @αγκόσ+ιου @ληθυσ+ού @αρήγαγαν το 23% του @αγκόσ+ιου
ΑΕΠ.
Σε 60 χρόνια α@ό τη δη+ιουργία της Ευρω@αϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, η @ρόοδος δεν θα
+@ορούσε να είναι @ιο εντυ@ωσιακή. Η @ρόοδος αυτή δε οφείλεται σε +εγάλο βαθ+ό στην α@ελευθέρωση
του ενδοκοινοτικού ε+@ορίου.
Το 1960, το κατά κεφαλήν @ροϊόν της ΕΕ των 15 (των 15 χωρών @ριν τις τελευταίες τρεις διευρύνσεις @ου
@ροσέθεσαν 13 νέα +έλη) ήταν στο 65% του κατά κεφαλήν @ροϊόντος των ΗΠΑ. Το 2010 είχε φθάσει στο
75%.
Ο +έσος ετήσιος ρυθ+ός +εγέθυνσης του @ραγ+ατικού κατά κεφαλήν @ροϊόντος ήταν 2,3%, έναντι 1,7%
στις ΗΠΑ. Ο +έσος ετήσιος ρυθ+ός αύξησης των @ραγ+ατικών α@οδοχών των εργαζο+ένων ήταν 2,1%,
έναντι 1,5% στις ΗΠΑ.
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Η Εκρηκτική Άνοδος του Ενδοκοινοτικού Εμπορίου
Ση+αντικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις φαίνεται να έ@αιξε η εκρηκτική άνοδος του ενδοκοινοτικού
ε+@ορίου @ου @ροκλήθηκε α@ό τη δη+ιουργία αρχικά της κοινής και αργότερα της ενιαίας αγοράς.
Το 1960, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υ@ηρεσιών α@οτελούσαν το 19,5% του ΑΕΠ της ΕΕ των 15. Το
2010 είχαν φθάσει στο 39,6% του ΑΕΠ.
Το 1960 οι εξαγωγές αγαθών σε χώρες της Ευρω@αϊκής Ένωσης α@οτελούσαν +όλις το 6% του ΑΕΠ της ΕΕ
των 15. Το 2010 είχαν φθάσει το 20% του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές σε χώρες εκτός της Ευρω@αϊκής Ένωσης
ανέβηκαν @ολύ λιγότερο, α@ό το 8,3% του ΑΕΠ το 1960, στο 11,1% του ΑΕΠ το 2010.
Οι συνολικές εξαγωγές των χωρών της ΕΕ των 15 αυξήθηκαν α@ό το 19,5% του ΑΕΠ το 1960, στο 39,6% στο
2010. Οι εξαγωγές των ΗΠΑ αυξήθηκαν α@ό το 5,2% του ΑΕΠ το 1960 στο 12,8% του ΑΕΠ το 2010, ενώ οι
εξαγωγές της Ια@ωνία αυξήθηκαν α@ό το 10,5% του ΑΕΠ το 1960 στο 15,2% του ΑΕΠ το 2010.
Ενώ οι εξαγωγές των χωρών της ΕΕ των 15 αυξήθηκαν κατά @ερί@ου 20 εκατοστιαίες +ονάδες του ΑΕΠ
τους, οι εξαγωγές των ΗΠΑ αυξήθηκαν +όνο κατά 7,6 εκατοστιαίες +ονάδες του ΑΕΠ των ΗΠΑ και οι
εξαγωγές της Ια@ωνίας κατά 4,7 εκατοστιαίες +ονάδες του δικού τους ΑΕΠ.
Χωρίς το @ρόγρα++α της κοινής και κατό@ιν της ενιαίας αγοράς, είναι α+φίβολο αν η ΕΕ θα +@ορούσε να
αυξήσει τις εξαγωγές της κατά +εγαλύτερο @οσοστό α@ό αυτό των ΗΠΑ. ∆ηλαδή α@ό το 19,5% του ΑΕΠ
στο 27% @ερί@ου. Οι ε@ι@λέον 12,6 εκατοστιαίες +ονάδες του ΑΕΠ ως το 39,6% δεν +@ορεί @αρά να
α@οδοθούν στη α@ελευθέρωση του ενδοκοινοτικού ε+@ορίου και στο @ρόγρα++α της ενιαίας αγοράς.
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Η ΕΕ και το Διεθνές Εμπόριο Αγαθών και Υπηρεσιών
Η ΕΕ είναι ο +εγαλύτερος ε+@ορευό+ενος στον κόσ+ο, αντι@ροσω@εύοντας σχεδόν το 40% του @αγκόσ+ιου ε+@ορίου, 4 φορές
@ερισσότερο α@ό την Κίνα ή τις ΗΠΑ.
Η κυριαρχία της στο ε+@όριο υ@ηρεσιών είναι ακό+η +εγαλύτερη.
Τρεις α@ό τις +εγαλύτερες οικονο+ίες της ΕΕ (Γερ+ανία, Ηνω+ένο Βασίλειο και Γαλλία) είναι α@ό +όνες τους στα @ρώτα δέκα
ε+@ορικά κράτη της @αγκόσ+ιας οικονο+ίας.
Η ΕΕ είναι ε@ίσης ηγέτιδα στο @αγκόσ+ιο ε+@ορικό σύστη+α, τόσο ως βασικός @αράγοντας στον Παγκόσ+ιο Οργανισ+ό Ε+@ορίου
(ΠΟΕ) όσο και ως +εγάλο +έρος των δι+ερών ε+@ορικών συ+φωνιών και της ε@έκτασης +ονο+ερών ε+@ορικών @αραχωρήσεων στις
φτωχότερες χώρες του κόσ+ου.
Τα δύο τρίτα (67%) των εξαγωγών της ΕΕ είναι σε άλλα κράτη +έλη της ΕΕ. Περί@ου το 90% (60% του συνόλου των ε+@ορικών
συναλλαγών της ΕΕ) είναι στην @ραγ+ατικότητα +εταξύ των 15 @αλαιοτέρων χωρών της ΕΕ, δεδο+ένου ότι τα 13 νέα κράτη +έλη
έχουν αρκετά +ικρό οικονο+ικό +έγεθος.
Αν @ροστεθούν άλλα ευρω@αϊκά κράτη, ό@ως οι χώρες της ΕΖΕΣ (Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και Τουρκία)
συνε@άγεται ότι τα τρία τέταρτα (75%) των εξαγωγών της ΕΕ-28 κατευθύνονται σε άλλες ευρω@αϊκές χώρες.
Οι ΗΠΑ (18%), η Κίνα (8%), η Ρωσία (6%), η Τουρκία (5%), η Ια@ωνία (3%) και η Ινδία (3%) είναι +εταξύ των υ@ολοί@ων ση+αντικών
ε+@ορικών εταίρων της ΕΕ.
Jς εκ τούτου, η εξωτερική ε+@ορική @ολιτική της ΕΕ αφορά @ερί@ου το ένα τρίτο (1/3) των εξαγωγών της.
Τα βιο+ηχανικά @ροϊόντα αντι@ροσω@εύουν @ερί@ου το 90% των εξαγωγών της ΕΕ και το 75% των εισαγωγών της.
Όντας ενεργειακά φτωχή, η ΕΕ είναι καθαρός εισαγωγέας καυσί+ων. Περί@ου το 20% των εισαγωγών αφορά καύσι+α, ό@ως το
@ετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
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Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διεθνή εμπορική πολιτική
της ΕΕ;
Η δη+ιουργία της τελωνειακής ένωσης ήταν το @ρώτο +εγάλο βή+α της ΕΕ @ρος την οικονο+ική
ολοκλήρωση.
Η Συνθήκη της Ρώ+ης χορήγησε υ@ερεθνικές αρ+οδιότητες στα θεσ+ικά όργανα της ΕΕ
(‘α@οκλειστική αρ+οδιότητα’) για τη διεθνή ε+@ορική @ολιτική. Τα +ε+ονω+ένα κράτη-+έλη δεν
+@ορούν να νο+οθετούν για ε+@ορικά θέ+ατα ή να συνά@τουν διεθνείς ε+@ορικές συ+φωνίες.
Οι Συνθήκες αναθέτουν στην Ευρω@αϊκή Ε@ιτρο@ή το καθήκον της δια@ραγ+άτευσης ε+@ορικών
θε+άτων +ε τρίτες χώρες, εξ ονό+ατος των κρατών-+ελών. Ο Ε@ίτρο@ος Ε+@ορίου της ΕΕ (σή+ερα ο
Phil Hogan, α@ό την Ιρλανδία) είναι υ@εύθυνος για τη διεξαγωγή των ε+@ορικών δια@ραγ+ατεύσεων
(άρθρο 207).
Οι δια@ραγ+ατεύσεις διεξάγονται σύ+φωνα +ε συγκεκρι+ένες εντολές @ου καθορίζονται α@ό το
Συ+βούλιο και το Κοινοβούλιο (‘οδηγίες για τη δια@ραγ+άτευση’). Ο ρόλος του Κοινοβουλίου
ενισχύθηκε ως α@οτέλεσ+α της Συνθήκης της Λισαβόνας και τώρα το Συ+βούλιο και το Κοινοβούλιο
έχουν την ίδια εξουσία κατά την εκ@όνηση των οδηγιών στο @λαίσιο της λεγό+ενης ‘συνήθους
νο+οθετικής διαδικασίας’.
Οι δια@ραγ+ατεύσεις αυτές @ραγ+ατο@οιούνται εντός των ορίων του συστή+ατος του ΠΟΕ.
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Οι Προτεραιότητες της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής
της ΕΕ
Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στο ε@ίκεντρο του @ολυ+ερούς συστή+ατος ανοικτού και δίκαιου ε+@ορίου @ου βασίζεται σε
α@οτελεσ+ατικoύς και εφαρ+όσι+ους @αγκόσ+ιους κανόνες @ου να δη+ιουργούν ισότι+ους όρους ανταγωνισ+ού.
Μεταρρύθ+ιση του ΠΟΕ.
Ενίσχυση της @αγκόσ+ιας ηγετικής θέσης της ΕΕ στο ε+@όριο και της ικανότητάς της να @ροστατεύεται α@ό αθέ+ιτες
ε+@ορικές @ρακτικές.
Εξασφάλιση καλύτερης χρήσης των +έσων ε+@ορικής ά+υνας, ισότι+οι όροι ανταγωνισ+ού για τις δη+όσιες συ+βάσεις και
ένα νέο σύστη+α ελέγχου των ά+εσων ξένων ε@ενδύσεων.
Αναβάθ+ιση του κανονισ+ού εφαρ+ογής της ΕΕ ώστε να ε@ιτρα@εί η ε@ιβολή κυρώσεων σε @ερι@τώσεις @αράνο+ων
+έτρων και ταυτόχρονης @αρε+@όδισης των διακανονισ+ών των διαφορών του ΠΟΕ.
Αντι+ετώ@ιση των στρεβλωτικών ε@ι@τώσεων των ξένων ε@ιδοτήσεων στην εσωτερική αγορά.
Παρακολούθηση και βελτίωση της συ++όρφωσης των ε+@ορικών συ+φωνιών.
Ολοκλήρωση των υ@ό δια@ραγ+άτευση ε+@ορικών συ+φωνιών, και έναρξη δια@ραγ+ατεύσεων για τη σύναψη νέων
δι+ερών ή @ολυ+ερών συ+φωνιών, ό@ου ενδείκνυται.
Παρακολούθηση των +έτρων για το κλί+α, το @εριβάλλον και την @ροστασία της εργασίας @ου κατοχυρώνονται στις
ε+@ορικές συ+φωνίες της ΕΕ, +ε +ηδενική ανοχή στην @αιδική εργασία.
Συ+βολή στη δια+όρφωση και εισαγωγή του συνοριακού φόρου άνθρακα, σε @λήρη συ++όρφωση +ε τους κανόνες του ΠΟΕ.
Εξασφάλιση των υψηλότερων ε@ι@έδων διαφάνειας και ε@ικοινωνίας, ιδίως +ε τους συννο+οθέτες, τα κράτη +έλη και την
κοινωνία των @ολιτών.
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Πρόσφατες Εξελίξεις στη Διεθνή Εμπορική Πολιτική της
ΕΕ
Η Συ+φωνία Οικονο+ικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ια@ωνίας (Economic Partnership Agreement) άρχισε να ισχύει την 1η
Φεβρουαρίου 2019. Οι ε@ιχειρήσεις της ΕΕ εξάγουν ήδη σχεδόν 70 δισ. Ευρώ σε αγαθά και 28 δισ. Ευρώ σε υ@ηρεσίες στην
Ια@ωνία κάθε χρόνο. Παλαιότερα, οι ευρω@αϊκές ε@ιχειρήσεις αντι+ετώ@ιζαν ε+@ορικούς φραγ+ούς στις εξαγωγές τους
στην Ια@ωνία. Η ε+@ορική συ+φωνία +ε την Ια@ωνία καταργεί τους δασ+ούς και τους άλλους ε+@ορικούς φραγ+ούς και
δη+ιουργεί +ια @λατφόρ+α συνεργασίας για την α@οφυγή ε+@οδίων στο ε+@όριο. Παράλληλα στέλνει ένα ισχυρό +ήνυ+α
ότι δύο α@ό τις +εγαλύτερες οικονο+ίες του κόσ+ου α@ορρί@τουν τον @ροστατευτισ+ό.
Η ΕΕ έχει ολοκληρώσει +ία δι+ερή ε+@ορική συ+φωνία +ε τον Καναδά (Comprehensive Economic and Trade Agreement ή
CETA). Η συ+φωνία αυτή +ειώνει τους δασ+ούς και διευκολύνει την εξαγωγή αγαθών και υ@ηρεσιών. Τέθηκε @ροσωρινά σε
ισχύ στις 21 Σε@τε+βρίου 2017, @ράγ+α @ου ση+αίνει ότι το +εγαλύτερο +έρος της συ+φωνίας ισχύει ήδη. Τα εθνικά
κοινοβούλια στις χώρες της ΕΕ - και σε ορισ+ένες @ερι@τώσεις και τα κοινοβούλια των @εριφερειών - είναι σε διαδικασία
ε@ικύρωσης της CETA @ροτού +@ορέσει να εφαρ+οστεί @λήρως.
Αντίστοιχη συ+φωνία έχει ολοκληρωθεί +ε τη Σιγκα@ούρη, η ο@οία καταργεί σχεδόν όλους τους τελωνειακούς δασ+ούς και
α@λο@οιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ε@ικεντρώνεται στο ε+@όριο @ροϊόντων ό@ως τα ηλεκτρονικά, τα @ροϊόντα
διατροφής και τα φαρ+ακευτικά @ροϊόντα. Βρίσκεται σε διαδικασία ε@ικύρωσης α@ό τα εθνικά κοινοβούλια, @ροτού
+@ορέσει να εφαρ+οστεί @λήρως.
Καταρχήν συ+φωνίες έχουν υ@ογραφεί +ε το Μεξικό και το Βιετνά+, ενώ η Ε@ιτρο@ή συνεχίζει τις δια@ραγ+ατεύσεις +ε
@ολλούς εταίρους, ό@ως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και οι χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και
Ουρουγουάη).
∆ια@ραγ+ατεύσεις +ε εταίρους α@ό άλλα +έρη του κόσ+ου ήδη βρίσκονται σε @ροκαταρκτικό στάδιο.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021

23

70 Χρόνια Διαρκούς Ειρήνης
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Τι Έχει Επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Επιπτώσεις
της Πρόσφατης Κρίσης
∆η+ιουργώντας +ία +εγάλη εσωτερική αγορά +ε την α@ελευθέρωση του +εταξύ τους ε+@ορίου, οι χώρες της
Ευρω@αϊκής Ένωσης @έτυχαν υψηλούς ρυθ+ούς οικονο+ικής +εγέθυνσης και ακό+η υψηλότερους ρυθ+ούς αύξησης
των εξαγωγών τους, σε σύγκριση για @αράδειγ+α +ε τις ΗΠΑ και την Ια@ωνία, εκ+εταλλευό+ενες τα συγκριτικά
τους @λεονεκτή+ατα αλλά κυρίως τις οικονο+ίες κλίκακας @ου δη+ιουργεί +ία +εγαλύτερη ενιαία εσωτερική αγορά.
Βεβαίως, η Ευρω@αϊκή Ένωση δεν είναι α@λώς +ία ενιαία αγορά. Η @ληθώρα των ε@ί @λέον κοινών @ολιτικών @ου
@ροβλέ@ουν οι ευρω@αϊκές συνθήκες α@οδεικνύει ότι @ρόκειται για ένα @ολύ @ιο φιλόδοξο @ολιτικό σχέδιο.
Jστόσο, η βάση της ε@ιτυχίας του ευρω@αϊκού σχεδίου δεν +@ορούσε @αρά να είναι η διατήρηση υψηλών ρυθ+ών
οικονο+ικής +εγέθυνσης +έσω του ελεύθερου ε+@ορίου, κάτι @ου α@οτελεί α@αραίτητη @ροϋ@όθεση για την
ε@ιτυχία και την κοινωνική α@οδοχή και των υ@ολοί@ων @ολιτικών.
Τη τελευταία δεκαετία, και ιδίως +ετά το ξέσ@ασ+α της διεθνούς χρη+ατο@ιστωτικής κρίσης και την κρίση των
οικονο+ιών της ευρω@αϊκής @εριφέρειας, η @ορεία της ευρω@αϊκής ολοκλήρωσης αντι+ετώ@ισε +εγάλα
@ροβλή+ατα.
Η κρίση α@οκάλυψε +εγάλες οικονο+ικές ανισορρο@ίες +εταξύ των κρατών-+ελών, αδυνα+ίες των ευρω@αϊκών
θεσ+ών αλλά και +εγάλες ιδεολογικές διαφορές +εταξύ των κρατών-+ελών.
Ορισ+ένες α@ό αυτές τις α@οτυχίες οφείλονται σε α@ρόβλε@τα γεγονότα. Άλλες στη +η εφαρ+ογή των διατάξεων
@ου συ+φωνήθηκαν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Πολλές ό+ως οφείλονται σε αδυνα+ίες των θεσ+ών της ΕΕ και
της ευρωζώνης και τις διαφορετικές @ροσεγγίσεις στα ζητή+ατα αυτά των +εγάλων χωρών. Θα ε@ανέλθου+ε σε
αυτά τα @ροβλή+ατα αφού @ρώτα ε@ικεντρωθού+ε στη +ακροοικονο+ική των ανοικτών οικονο+ιών.
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