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Σχετικά με το ευρώ
Το ευρώ γεννιέται το 1999: εμφανίζεται για πρώτη φορά σε εκκαθαριστικά σημειώματα
αποδοχών, λογαριασμούς και τιμολόγια. Την 1η Ιανουαρίου 2002, τα χαρτονομίσματα
και τα κέρματα του ευρώ εμφανίζονται για πρώτη φορά στα ταμεία των ευρωπαϊκών
τραπεζών, τις ταμειακές μηχανές, τα πορτοφόλια και τις τσέπες μας. Το γεγονός αυτό
αποτέλεσε ένα άλλο σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, ένα
σχέδιο το οποίο άρχισε με τη ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το 1957.
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Από τότε μέχρι σήμερα : βήματα προς το ευρώ
Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με την οποία δημιουργήθηκε μια κοινή
αγορά για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, πολιτών, υπηρεσιών
και κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών.
Η κοινή αγορά ευδοκιμεί και επεκτείνεται, αλλά οι εμπορικές συναλλαγές παρεμποδίζονται
λόγω της κυκλοφορίας πολυάριθμων νομισμάτων.
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Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ αποφασίστηκε ότι η Ευρώπη θα διαθέτει ένα ισχυρό και
σταθερό ενιαίο νόμισμα για τον 21ο αιώνα.
Το ευρώ εγκαινιάζεται ως εικονικό νόμισμα.
Το ευρώ γίνεται απτή πραγματικότητα: αρχίζουν να κυκλοφορούν περίπου 8 δισεκατομμύρια
χαρτονομίσματα ευρώ και 38 δισεκατομμύρια κέρματα ευρώ.
Η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ, που έχει δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία
στον κόσμο, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη.

Ποιός είναι ο στόχος;

Το ευρώ σε όλο τον κόσμο

Στόχος του ευρώ και της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) είναι να επιτρέψουν
στις οικονομίες μας να λειτουργούν πιο
αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά, ώστε τελικά να
προσφέρουν στους ευρωπαίους πολίτες περισσότερες
θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ευημερία.

Ενδέχεται να εκπλαγείτε όταν μάθετε σε πόσα μέρη
χρησιμοποιείται το ευρώ! Στην Καραϊβική (Γουαδελούπη, Μαρτινίκα και Άγιος Βαρθολομαίος), στον Ινδικό Ωκεανό (Μαγιότ και Ρεϊνιόν) και στον Ατλαντικό
Ωκεανό (Αζόρες, Κανάριοι Νήσοι, Μαδέρα, Σεν Πιέρ
και Μικελόν), καθώς και στη Θέουτα και Μελίλια,
στην βόρεια ακτή της Αφρικής και στη Γαλλική Γουιάνα, στη Νότια Αμερική. Επίσης, χρησιμοποιείται στο
Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, την πόλη του Βατικανού
και την Ανδόρα ως εθνικό νόμισμα, ενώ στο Κοσσυφοπέδιο και το Μαυροβούνιο είναι το ντε φάκτο
νόμισμα.

Μια πιο προσεκτική ματιά στο ευρώ
Το σύμβολο του ευρώ είναι το €.
Ο σχεδιασμός των τραπεζογραμματίων του ευρώ είναι κοινός για όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.
Στα τραπεζογραμμάτια του ευρώ έχουν ενσωματωθεί
διάφορα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Αν τα κοιτάξετε
καλά, θα τα βρείτε μόνοι σας!
Τα κέρματα ευρώ έχουν στη μία όψη ομοιόμορφη παράσταση και στην άλλη όψη παράσταση που διαφέρει
από χώρα σε χώρα.

Στάθμιση των πλεονεκτημάτων
Είναι γνωστό ότι το ευρώ αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα κατά τα τελευταία έτη. Η
κρίση χρέους αποκάλυψε ορισμένες αδυναμίες που
εξετάστηκαν προσεκτικά και αντιμετωπίστηκαν, με
αποτέλεσμα να ενισχυθεί το πλαίσιο της Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).
Ενώ είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα της οικονομικής διακυβέρνησης, δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε τα τεράστια πλεονεκτήματα που έχει αποφέρει
το ευρώ στην Ευρώπη, στους πολίτες της και στις επιχειρήσεις της.

Ποια είναι τα οφέλη για τους πολίτες;

Περισσότερες επιλογές, χαμηλότερες
τιμές
Ο ανταγωνισμός μεταξύ καταστημάτων και προμηθευτών αυξήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι επωφελούμαστε από
χαμηλότερες τιμές και ότι οι αυξήσεις των τιμών είναι
υπό έλεγχο.

Οι διασυνοριακές αγορές είναι,
απλώς, ευκολότερες!
Κινούμενοι μέσα στη ζώνη του ευρώ, δεν χρειάζεται
να υπολογίζουμε συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορούμε
πλέον να συγκρίνουμε τις τιμές με ευκολία και έχουμε
περισσότερες επιλογές.

Σταθερό νόμισμα
Από την έναρξη της κυκλοφορίας του ευρώ, το ποσοστό
πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ ήταν περίπου 2 %
ετησίως. Πρόκειται για εξαιρετικά σταθερό και χαμηλό
επίπεδο σε σύγκριση με το ποσοστό 20 % (και μερικές
φορές υψηλότερο) που σημειώθηκε σε ορισμένες χώρες
της ΕΕ κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Φθηνότερες και ευκολότερες
μετακινήσεις
Είναι πλέον πολύ πιο εύκολο να ταξιδεύουμε εντός
της ζώνης του ευρώ: δεν έχουμε ανάγκη ανταλλαγής
νομισμάτων και, ως εκ τούτου, δεν πληρώνουμε τέλη
μετατροπής συναλλάγματος.
Το ευρώ ανταλλάσσεται επίσης εύκολα σε πολλές
χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ· εκτιμάται ότι, από

πλευράς αξίας, το 20 έως 25 % των τραπεζογραμματίων ευρώ κυκλοφορούν εκτός της ζώνης του ευρώ.

Ποια είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;
Πολύ απλά:
χαμηλότερα επιτόκια =
περισσότερες επενδύσεις
Ο χαμηλός πληθωρισμός διατηρεί τα επιτόκια σε
χαμηλά επίπεδα.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν με ευνοϊκότερους όρους προκειμένου να επενδύσουν, για
παράδειγμα, στην αγορά νέων μηχανημάτων ή
στην έρευνα και την ανάπτυξη.
Νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
Οικονομική μεγέθυνση και περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.

Η οικονομική σταθερότητα
ενθαρρύνει τον μακροπρόθεσμο
προγραμματισμό
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται σήμερα σε καλύτερη θέση για να πραγματοποιήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Τα επιτόκια είναι σταθερά, έτσι είναι
ευκολότερο να προβλεφθεί κατά πόσον οι επενδύσεις
τους θα αποφέρουν κέρδη.

Η μείωση των κινδύνων
και του κόστους ενθαρρύνει
τις διασυνοριακές συναλλαγές
και επενδύσεις
Στο παρελθόν, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ
των χωρών της ΕΕ απαιτούσαν τη χρήση πολλών
νομισμάτων με κυμαινόμενες συναλλαγματικές
ισοτιμίες. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού, οι
επιχειρήσεις είχαν την τάση να πωλούν σε υψηλότερη
τιμή στο εξωτερικό, γεγονός το οποίο αποθάρρυνε τις
συναλλαγές. Ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται πλέον.
Επίσης, οι εμπορικές συναλλαγές σε μια ενιαία αγορά όπου χρησιμοποιείται το ίδιο νόμισμα είναι σαφώς
αποτελεσματικότερες από ό, τι οι συναλλαγές σε πολλές αγορές, στις οποίες χρησιμοποιούνται διαφορετικά
νομίσματα. Πριν από το ευρώ, το κόστος ανταλλαγής
νομισμάτων στην ΕΕ είχε εκτιμηθεί σε 20 έως 25 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι δαπάνες αυτές έχουν
πλέον εκλείψει εντός της ζώνης του ευρώ.

Ποια είναι τα οφέλη για την Ευρώπη;
Πιο ολοκληρωμένες
χρηματοπιστωτικές αγορές

Διευκόλυνση των διεθνών
εμπορικών συναλλαγών

Η οικονομική και νομισματική ολοκλήρωση
διευκολύνει τις επενδύσεις κεφαλαίων όπου αυτές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Η
χρηματοπιστωτική αγορά στη διευρυμένη ζώνη του
ευρώ, η οποία υπόκειται σε κατάλληλες ρυθμίσεις
και εποπτεία, καθιστά επίσης περισσότερα κεφάλαια
διαθέσιμα για επενδύσεις και παρέχει στους
επενδυτές τη δυνατότητα να κατανείμουν ευρύτερα
τους κινδύνους.

Το ευρώ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για
διεθνείς εμπορικές συναλλαγές λόγω της ισχύος
και της διαθεσιμότητάς του, καθώς και λόγω της
εμπιστοσύνης την οποία εμπνέει. Το γεγονός αυτό
επιτρέπει στις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ να
πληρώνουν και να πληρώνονται σε ευρώ, έτσι ώστε
να καθίστανται λιγότερο ευάλωτες στις παγκόσμιες
νομισματικές διακυμάνσεις και να διευκολύνονται οι
εμπορικές συναλλαγές με τους εταίρους μας.

Η ζώνη του ευρώ έχει ισχυρότερη
διεθνή παρουσία
Στο παρελθόν, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των
χωρών της ΕΕ απαιτούσαν τη χρήση πολλών νομισμάτων με κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού, οι επιχειρήσεις είχαν την τάση να πωλούν σε υψηλότερη τιμή στο
εξωτερικό, γεγονός το οποίο αποθάρρυνε τις συναλλαγές. Ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται πλέον.

Με μια ματιά: τα πλεονεκτήματα του ευρώ
Η ΟΝΕ και το ευρώ μας προσφέρουν:
• σταθερό νόμισμα
• χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλότερα επιτόκια
• διαφάνεια στις τιμές
• κατάργηση των τελών μετατροπής συναλλάγματος
• πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές με
κατάλληλες ρυθμίσεις και εποπτεία
• καλύτερη λειτουργία της οικονομίας
• ένα πλαίσιο για πιο υγιή δημόσια οικονομικά
• ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία
• διευκόλυνση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών
• ένα απτό σύμβολο της ευρωπαϊκής ταυτότητας

Προκαταλήψεις σχετικά με το ευρώ
Οι τιμές αυξήθηκαν λόγω
του ευρώ: λάθος!

Το ευρώ οδηγεί σε ανεπιθύμητη
απώλεια εθνικής κυριαρχίας: λάθος!

Στην πραγματικότητα, με τη μείωση του πληθωρισμού
και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, η ζωή είναι
φθηνότερη με το ευρώ! Τα στοιχεία σχετικά με τις τιμές
καταναλωτή δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο, η υιοθέτηση
του ευρώ προκάλεσε πολύ λιγότερες αυξήσεις τιμών
απ’ ό,τι πιστεύεται, ενώ οι συνολικές επιπτώσεις στις
τιμές ήταν πολύ μικρές (εφάπαξ επιπτώσεις, μεταξύ
0,1 και 0,3 %, το 2002).

Όταν ένα κράτος μέλος υιοθετεί το ευρώ, εκχωρεί με
τη βούλησή του ορισμένο βαθμό της κυριαρχίας του
υπέρ μιας κοινής δομής, δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις
πρέπει να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές τους
και να ελέγχουν τις δαπάνες τους. Στο σημερινό
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η εθνική κυριαρχία
αποτελεί σχετική έννοια. Στην πραγματικότητα, χάρη
στον συντονισμό των πολιτικών τους, οι κυβερνήσεις
μπορούν να αποκτήσουν επιρροή και δύναμη στον
οικονομικό τομέα.

Στοιχεία και αριθμοί
Κατά την εισαγωγή του ευρώ, τέθηκαν σε κυκλοφορία 38 δισεκατ.
κέρματα. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 124 κέρματα ευρώ για κάθε πολίτη
στη ζώνη του ευρώ
Την πρώτη δεκαετία μετά την
εισαγωγή του ευρώ το 1999,
δημιουργήθηκαν
περίπου
8,7 εκατομμύρια νέες θέσεις
εργασίας στη ζώνη του ευρώ,
σε σύγκριση με μόνο 1,5
εκατομμύρια θέσεις εργασίας
κατά τα προηγούμενα επτά
έτη.

8,7m

1,5m
1992

1999

Το μέσο κόστος για έμβασμα
100 ευρώ μειώθηκε από 24
ευρώ σε 2,40 ευρώ, ύστερα
από τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με τις διασυνοριακές
πληρωμές σε ευρώ, το 2001.

Από τον Δεκέμβριο του 2006,
η αξία των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων και
κερμάτων ευρώ είναι γενικά
υψηλότερη από την αξία των
κυκλοφορούντων μετρητών
σε δολάρια ΗΠΑ.

€ 24

€ 2,40
2009

Στήριξη της δημιουργίας
θέσεων εργασίας

2001
Μείωση του κόστους
μεταφοράς χρημάτων

2006
Ανταγωνισμός σε παγκόσμιο
επίπεδο

Οι κανόνες του παιχνιδιού:
υιοθέτηση και διαχείριση του ευρώ
Εμπόδια στην πορεία
Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση του
δημόσιου χρέους αποκάλυψαν αδυναμίες στο πλαίσιο
του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών της ΟΝΕ.
Ανταποκρινόμενη στην κατάσταση αυτή, η ΕΕ ενίσχυσε
τους κανόνες και τις διαδικασίες μέσω των οποίων οι
χώρες της ζώνης του ευρώ συντονίζουν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές τους. Οι αλλαγές
αυτές θα στηρίξουν την ανάκαμψη των οικονομιών
μας από την τρέχουσα κρίση και θα συμβάλουν ώστε
να μην επαναληφθούν παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον.

Συμμετοχή στη λέσχη του ευρώ
Όλες οι χώρες της ΕΕ είναι επιλέξιμες να ενταχθούν
στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, οι χώρες που επιθυμούν
να συμμετάσχουν πρέπει να πληρούν ορισμένα
κριτήρια τα οποία αποδεικνύουν ότι οι οικονομίες
τους είναι έτοιμες για το ενιαίο νόμισμα. Στο
πλαίσιο αυτών των κριτηρίων εισόδου ή σύγκλισης
εξετάζεται κατά πόσον τα δημόσια οικονομικά είναι
αρκούντως βιώσιμα βάσει των δεικτών αναφοράς
όσον αφορά το επίπεδο του δημοσιονομικού
ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Επιδιώκεται
επίσης να διασφαλιστεί ότι οι χώρες έχουν επιτύχει
υψηλό βαθμό μακροοικονομικής σταθερότητας και
ανταγωνιστικότητας από πλευράς χαμηλών ποσοστών
πληθωρισμού και μακροπρόθεσμων επιτοκίων, καθώς
και σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία.

Εξασφάλιση υγιών δημόσιων
οικονομικών ώστε να διασφαλιστεί
η επιτυχής συμμετοχή στη ζώνη
του ευρώ
Το ευρώ προσφέρει πολλά δυνητικά πλεονεκτήματα,
αλλά μόνο εάν οι συμμετέχουσες χώρες ακολουθούν
υγιείς οικονομικές πολιτικές. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο, ήδη από την αρχή, η συμμετοχή στη ζώνη
του ευρώ συνδυάστηκε σαφώς με την υποχρέωση να
αποφεύγονται τα μεγάλα και υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα και να διατηρείται το δημόσιο χρέος σε
βιώσιμο επίπεδο. Η τήρηση της εν λόγω δέσμευσης
για υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές ελέγχεται μέσω
του «συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης».

Το σύμφωνο αυτό ενισχύθηκε σημαντικά λόγω της
οικονομικής κρίσης. Οι κυβερνήσεις πρέπει στο εξής
να υποβάλουν τα σχέδια προϋπολογισμού τους για
έλεγχο στην Επιτροπή και στις άλλες χώρες της ζώνης
του ευρώ. Έχουν θεσπιστεί αυστηροί μηχανισμοί εποπτείας προκειμένου να ελέγχεται ότι όλες οι χώρες της
ζώνης του ευρώ τηρούν πράγματι τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν δεσμευθεί να επιτύχουν ενώ,
αν χρειαστεί, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και προώθηση της οικονομικής
μεγέθυνσης
Για μιαν ακμαία οικονομία στη ζώνη του ευρώ, δεν
επαρκούν μόνο τα υγιή δημόσια οικονομικά. Η κρίση
αποκάλυψε επίσης την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών και τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θεσπίστηκαν
επίσης νέα μέσα εποπτείας ώστε να διασφαλίζεται ότι
οι χώρες της ζώνης του ευρώ θεσπίζουν οικονομικές
πολιτικές που εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα
και προωθούν την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία
και αυτά τα νέα μέσα εποπτείας αποσκοπούν επίσης
στην πρόληψη των επιζήμιων διογκώσεων της αγοράς ακινήτων.

Ποιος κάνει τι;
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ)

Η Επιτροπή και, ιδίως, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN) παρακολουθούν τις οικονομικές εξελίξεις στο σύνολο της
ΕΕ και διευκολύνουν την εφαρμογή και την περαιτέρω
εξέλιξη της ανωτέρω νομοθεσίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το νομοθετικό όργανο αυτής της διαδικασίας. Ακούει απόψεις, συζητεί και
ψηφίζει. Αποφασίζει σε συνεργασία με το Συμβούλιο ή
διατυπώνει τη γνώμη του για το κατά πόσο θα πρέπει
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Η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ που λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική στη
ζώνη του ευρώ, με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.
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Προς ένα

κοινό νόμισμα:

η πορεία του ευρώ

1957
Προετοιμασία του μέλλοντος
της κοινής αγοράς μας

Με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
το 1957, γεννήθηκε μια κοινή αγορά και η αρχή της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Χάρη στην κοινή αγορά, τα
εμπορεύματα, οι πολίτες, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια
κυκλοφορούν πλέον ολοένα πιο ελεύθερα μεταξύ των
κρατών μελών και χωρίς φραγμούς.

1992
Η κοινή αγορά γίνεται πραγματικότητα

Με την αύξηση των συναλλαγών και την ελεύθερη κυκλοφορία σε
ολόκληρη την Ευρώπη, αναδείχθηκαν τα όρια της ενιαίας αγοράς εξαιτίας
της κυκλοφορίας πολλών νομισμάτων. Πώς μπορεί να αρθεί αυτός ο
επιπλέον φραγμός σχετικά με την ολοκλήρωση; Το 1992, με τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ αποφασίστηκε ότι η Ευρώπη θα διαθέτει ένα ισχυρό και
σταθερό ενιαίο νόμισμα για τον 21ο αιώνα.

2002
Η γέννηση του ευρώ

Την 1η Ιανουαρίου 2002, τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του
ευρώ εμφανίστηκαν στα ταμεία των τραπεζών μας, στις
ταμειακές μηχανές, στα πορτοφόλια και στις τσέπες μας. Από τότε,
η ζώνη του ευρώ αναπτύχθηκε, αποφέροντας απτά οφέλη σε όλο
και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών και επιχειρήσεων.
Η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ είναι μια συνεχής και δυναμική
διαδικασία.

ΣΗΜΕΡΑ
Διατήρηση του ευρώ στην πορεία
που έχει χαραχθεί

Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η αρμονία στην οικονομία
της ζώνης του ευρώ, θεσπίστηκαν εξαρχής κριτήρια και κανόνες.
Ωστόσο, για να μπορέσει το ευρώ να αντιμετωπίσει ορισμένες
αδυναμίες που επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι
κανόνες αυτοί ενισχύθηκαν ώστε να δημιουργηθεί το νέο πλαίσιο
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, που επιβάλλει την τήρηση των
κανόνων και που συμβάλλει ώστε οι χώρες της ζώνης του ευρώ
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να μπορέσουν να ανακάμψουν και
να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.
Οικονομικές και
Χρηματοδοτικές
Υποθέσεις

