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Οι λόγοι δημιουργίας της Ευρωπαϊκής
ένωσης

Λίγα λογία για την Ευρωπαϊκή ένωση
Η Ευρωπαϊκή ένωση αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι οκτώ ευρωπαϊκών κρατών. Ιδρύθηκε την 1η
Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση γνωστότερης ως Συνθήκη του
Μάαστριχτ, βασιζόμενη στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας) τις οποίες και αντικατέστησε. Το 1993, η Ένωση
αριθμούσε 12 μέλη. Από τότε νέες τροποποιητικές συνθήκες έχουν επεκτείνει τις αρμοδιότητές της και σταδιακές
διευρύνσεις έχουν αυξήσει τον αριθμό των κρατών-μελών της. Θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι
σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Η
ΕΕ αποτελεί το τρέχον στάδιο μιας ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ποιοι είναι οι λόγοι δημιουργίας της Ευρωπαϊκές Ένωσης
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το πολιτικό κλίμα ανάμεσα στα κράτη της δυτικής Ευρώπης ήταν στην πιο ώριμη του
περίοδο για να δεχτεί μια ενδεχόμενη ενοποίηση. Η ένωση αυτή, για αρκετούς μελετητές, υπήρξε η μοναδική λύση για
την έξοδο από τις ακραίες εθνικιστικές τάσεις, που είχαν συντρίψει την ήπειρο καθώς και την διαφυγή από την
αδύναμη οικονομική κατάσταση στην οποία είχαν βρεθεί τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης μετά το τέλος του πολέμου.
Έτσι οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οι υλικές καταστροφές του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ήταν τεράστιες,
γεγονός που αποτελούσε τροχοπέδη για την οικονομική ανάκαμψη των ευρωπαϊκών κρατών.

Πολιτικοί λόγοι
Οι πρώτες προσπάθειες ενοποίησης, όπως προαναφέραμε, αρχίζουν μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
όταν τα κράτη της Ευρώπης βρέθηκαν αντιμέτωπα με την ανάγκη να ανοικοδομήσουν και να αναζωογονήσουν τις
κατεστραμμένες εθνικές οικονομίες τους. Το Σχέδιο Μάρσαλ και η οικονομική βοήθεια που δόθηκε από τις ΗΠΑ στα
ευρωπαϊκά κράτη με σκοπό να ορθοποδήσουν οικονομικά δημιούργησε την ανάγκη για την ίδρυση του οργανισμού
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ), που θα είχε ως κύριο έργο του την επεξεργασία ενός
υπερεθνικού σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης. Η πρώτη λοιπόν, κίνηση ιδεών υπέρ της ενότητας των
δυτικοευρωπαϊκών κρατών δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως απαιτούσε το κλίμα του ψυχρού πολέμου,
σε μια Ευρώπη χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα. Στόχος επομένως, των κρατών της Δύσης ήταν η προστασία της
Δυτικής Ευρώπης από την κομμουνιστική απειλή μετά την ενίσχυση της θέσης της Σοβιετικής Ένωσης.

Οικονομικοί Παράγοντες
Εκτός από τους πολιτικούς παράγοντες που δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και συνέβαλλαν στη
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπήρξαν και οικονομικοί λόγοι που κ αυτοί με τη σειρά τους έδωσαν ώθηση
προς την ίδια κατεύθυνση. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη προσπάθησαν μετά το τέλος του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου θέλησαν να ανασυγκροτήσουν τις κατεστραμμένες τους οικονομίες. Για το σκοπό αυτό
δημιουργήθηκαν δύο νέοι οργανισμοί που συνέβαλαν στην ανάπτυξη νέων διεθνών και οικονομικών συμφωνιών.
Οι οργανισμοί αυτοί ήταν:
α) Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με σκοπό να μειώσει το οικονομικό πρόβλημα, παρέχοντας πιστωτικές
διευκολύνσεις.
β) Η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (Παγκόσμια Τράπεζα) με σκοπό τη χορήγηση
μακροπρόθεσμων δανείων.
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Συμπερασματικά έχουμε
Οι λόγοι που ώθησαν στις προσπάθειες δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν σημαντικοί και ισχυροί. Μετά
το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο τρόπος σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών κυβερνήσεων καθώς
και ο Χάρτης της Ευρώπης άλλαξε ριζικά. Οι διεθνείς κυβερνητικοί οργανισμοί που δημιουργήθηκαν, άλλοι με
παγκόσμιο και άλλοι με περιφερειακό χαρακτήρα, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Παράγοντες-κλειδιά για την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτέλεσαν η αδυναμία των ευρωπαϊκών εθνικών κρατών, η ανάγκη εύρεσης λύσης στο
Γερμανικό πρόβλημα και η διεθνής πολιτική κατάσταση. Για την οργάνωση της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης
μεταξύ κρατών διατυπώθηκαν αρκετές προτάσεις και συνάφθηκαν πολλές συμφωνίες. Οι πιο φιλόδοξοι επεδίωξαν τη
συνένωση του συνόλου της Δυτικής Ευρώπης σε μία ομοσπονδιακή Ένωση. Αν και τα κράτη ήρθαν πολύ πιο κοντά
το ένα στο άλλο, εξαιτίας των περιστάσεων και των οικονομικών μεταβολών, δύσκολα θα μπορούσε κανείς να πει ότι
υπήρξε μια κοινή συνεκτική δύναμη ολοκλήρωσης. Η ενοποίηση όμως προσέφερε ένα μέσο ισχυροποίησης απέναντι
και στις δύο υπερδυνάμεις και την ελπίδα ώστε η Ευρώπη να αποτελέσει μια Τρίτη δύναμη.
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