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Ένα νόμισμα για μία Ευρώπη

Το ευρώ είναι το ενιαίο νόμισμα 15 κρατών μελών της Ε.Ε., που μαζί 
αποτελούν την ευρωζώνη. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
(ΟΝΕ) είναι το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο που υποστηρίζει το 

ευρώ και συμπληρώνει την ενιαία αγορά της Ε.Ε.

Όταν ιδρύθηκε η Ε.Ε. το 1957, τα κράτη μέλη επικεντρώθηκαν στην οικοδόμηση 
μιας «κοινής αγοράς» για το εμπόριο. Ωστόσο, με τον καιρό έγινε σαφές ότι 
απαιτείται στενότερη οικονομική και νομισματική συνεργασία προκειμένου 
να αναπτυχθεί και να ευημερήσει περισσότερο η εσωτερική αγορά, και έτσι το 
1991 τα κράτη μέλη ενέκριναν τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη 
του Μάαστριχτ), αποφασίζοντας ότι έως τον 21ο αιώνα, η Ευρώπη θα είχε ένα 
ισχυρό και σταθερό ενιαίο νόμισμα.

Το Μάιο του 1998 λήφθηκε η απόφαση για το ποια κράτη μέλη θα συμμετείχαν 
πρώτα, και το όραμα έγινε πραγματικότητα το 1999 με την εισαγωγή του ευρώ. 
Εμφανίστηκε σε μορφή χαρτονομισμάτων και κερμάτων στις τσέπες των πολιτών 
την 1η Ιανουαρίου 2002.

Φέρνοντας τους Ευρωπαίους πιο κοντά
Η Ε.Ε. κάνει πολλά για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όμως συχνά 
το έργο της βρίσκεται κρυμμένο σε νομικά κείμενα και συμφωνίες. Το ευρώ είναι 
ένα από τα πιο δυνατά απτά σύμβολα της κοινής ταυτότητας και των κοινών 
αξιών της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών κρατών και των ίδιων των Ευρωπαίων.

Πώς το ευρώ μας 
     ωφελεί όλους

Η ευρωζώνη: στοιχεία και αριθμοί

Βασικοί δείκτες (2006) Ευρωζώνη ΕΕ-27 ΗΠΑ Ιαπωνία

Πληθυσμός (εκατ.) 317 494 300 128

ΑΕΠ (σε τρις €, σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης) 8,4 11,9 11,2 3,5

Μερίδιο παγκόσμιου ΑΕΠ (% σε ΙΑΔ) 14,6 21,0 19,7 6,3

Εξαγωγές(*) (αγαθά και υπηρεσίες ως % του ΑΕΠ) 21,7 14,3 10,8 16,8

Εισαγωγές(*) (αγαθά και υπηρεσίες ως % του ΑΕΠ) 20,9 15,0 16,6 15,3

(*) Εξαιρείται το ενδοκοινοτικό εμπόριο.                 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ, 2007
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  Η ευρωζώνη με 
την Κύπρο και τη Μάλτα 
που θα ενταχθούν την 
1η Ιανουαρίου 2008

  Κράτη μέλη της Ε.Ε. 
που δε συμμετέχουν

  Κράτη μέλη της Ε.Ε. 
που δεν έχουν ακόμη 
υιοθετήσει το ευρώ

Ποια είναι τα οφέλη του ευρώ;
Σκοπός της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και του ευρώ είναι 
να επιτρέψουν την καλύτερη λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ευημερία για 
τους Ευρωπαίους. Επίσης έχει δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία 
στον κόσμο. Τα οφέλη της ΟΝΕ περιλαμβάνουν:

 :: Ένα σταθερό νόμισμα

 :: Χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλά επιτόκια

 :: Διαφάνεια τιμών

 :: Eξάλειψη κόστους αγοράς συναλλάγματος

 :: Πιο ολοκληρωμένες χρηματαγορές

 :: Οικονομία με καλύτερες επιδόσεις

 :: Υγιέστερα δημόσια οικονομικά

 :: Ισχυρότερη παρουσία της Ε.Ε. στην παγκόσμια οικονομία

 :: Μεγαλύτερη ευκολία στο διεθνές εμπόριο

 :: Απτή ένδειξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας
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Η ευρωπαϊκή 
οικονομία 
ωφελείται γιατί…

Ενισχύεται η χρηματοοικονομική 
ολοκλήρωση
Το ενιαίο νόμισμα διευκολύνει τη μεταφορά επενδυτικών κεφαλαίων εντός της 
ευρωζώνης, σε μέρη όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά. Και το μέγεθος 
της οικονομικής αγοράς της ευρωζώνης διασφαλίζει περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια και 
επιτρέπει στους επενδυτές να κατανέμουν τους κινδύνους καλύτερα. Και για τους πολίτες, το 
κόστος αποστολής χρημάτων σε άλλη χώρα της ευρωζώνης έχει μειωθεί σημαντικά – έως και 90%.

€ γεγονός: Το μέσο κόστος μεταφοράς €100 έχει μειωθεί από €24 σε €2,40 από 

την εισαγωγή κανόνων για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ το 2001.

Η ευρωζώνη έχει ισχυρότερη διεθνή παρουσία
Οι μεγάλοι παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας συναντώνται σε διεθνείς διοργανώσεις και θεσμούς, 
όπως το ΔΝΤ και το G8, για την προώθηση της σταθερότητας στις παγκόσμιες αγορές. Το ευρώ είναι πλέον το 
δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα στον κόσμο μετά το δολάριο ΗΠΑ, και σε κάποιους τομείς, π.χ. στις αγορές 
ομολόγων, το έχει ξεπεράσει. Αυτό καθιστά πιο ισχυρή τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο.

€ γεγονός: Το Δεκέμβριο του 2006, η αξία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων του 

ευρώ σε κυκλοφορία ξεπέρασε την αξία των δολαρίων ΗΠΑ σε κυκλοφορία.

Υποστηρίζεται το διεθνές εμπόριο 
Το ευρώ χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές λόγω της ισχύος και της 
διαθεσιμότητάς του, αλλά και της εμπιστοσύνης που εμπνέει. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις της ευρωζώνης 
να πληρώνουν και να πληρώνονται σε ευρώ – μειώνοντας τον κίνδυνο των διακυμάνσεων στις ισοτιμίες, και 
διευκολύνοντας το εμπόριο για τους εταίρους μας, που χειρίζονται πλέον ένα νόμισμα σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης 
ωφελούνται γιατί…

Οι κυβερνήσεις εξοικονομούν χρήματα
Ο χαμηλός και σταθερός πληθωρισμός σημαίνει ότι ο κρατικός δανεισμός είναι φθηνότερος από ότι στο 
παρελθόν. Τα μειωμένα επιτόκια επί του εθνικού χρέους αποδεσμεύουν χρήματα που οι κυβερνήσεις 
μπορούν να δαπανήσουν σε υπηρεσίες προς τον πολίτη ή για τη μείωση των φόρων.

Ο χαμηλός πληθωρισμός ευνοεί την κοινωνική συνοχή
Ο υψηλός και ασταθής πληθωρισμός του παρελθόντος διεύρυνε το χάσμα ανάμεσα στις πλούσιες και 
φτωχές ομάδες και περιφέρειες. Τώρα που ο πληθωρισμός είναι σταθερός και χαμηλός, οι λιγότερο 
εύποροι προστατεύονται καλύτερα από τη διάβρωση του πλούτου και της αγοραστικής τους δύναμης.

Η ΟΝΕ προάγει τα υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά
Πριν υιοθετήσει κάποια χώρα το ευρώ, πρέπει να αποδείξει την οικονομική της ευρωστία, 
συμμορφούμενη προς τα «κριτήρια του Μάαστριχ» (δημόσιο χρέος και έλλειμμα εντός καθορισμένων 
ορίων, σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας, και πληθωρισμός και επιτόκια εντός καθορισμένων 

ορίων) και, όταν πια μπει στην ευρωζώνη, πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει 
τους κανόνες περί δημόσιου χρέους και ελλείμματος. Τα υγιή δημόσια 

οικονομικά διασφαλίζουν ότι οι πολίτες του σήμερα αλλά και του 
αύριο θα έχουν δίκαιη αντιμετώπιση – π.χ. μέσω ενός επαρκούς 

συστήματος δημόσιας υγείας και συντάξεων.

Υπάρχει περισσότερη αντίσταση 
στους εξωτερικούς κραδασμούς

Το μέγεθος και η δύναμη της οικονομίας της ευρωζώνης 
την καθιστούν πιο ανθεκτική στις οικονομικές κρίσεις 
από ότι στο παρελθόν, όταν οι απρόβλεπτες αυξήσεις 

στις τιμές του πετρελαίου ή οι διακυμάνσεις στις 
παγκόσμιες χρηματαγορές κλόνιζαν τις εθνικές 

οικονομίες.

€ μύθος: Το ευρώ σημαίνει ανεπιθύμητη απώλεια εθνικής 
κυριαρχίας
Είναι γεγονός ότι ένας βαθμός κυριαρχίας χάνεται όταν μια χώρα υιοθετεί το ευρώ, καθώς οι κυβερνήσεις 
πρέπει να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές και να ελέγχουν τις δαπάνες τους. Ωστόσο, στο σημερινό 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η εθνική κυριαρχία είναι συχνά περισσότερο μύθος παρά πραγματικότητα, ειδικά 
στο νομισματικό τομέα, όπου μόνο ορισμένα κυρίαρχα νομίσματα έχουν πραγματική ισχύ. Συντονίζοντας 
τις πολιτικές τους, οι κυβερνήσεις μπορούν τελικά να κερδίσουν επιρροή και ισχύ στην οικονομική σφαίρα. 
Οικονομικά μιλώντας, η ευρωζώνη αξίζει περισσότερο από ότι το σύνολο των μερών της.

Οι επιχειρήσεις ωφελούνται γιατί…

Χαμηλότερα επιτόκια σημαίνει περισσότερες επενδύσεις
Ο χαμηλός πληθωρισμός διατηρεί τα επιτόκια χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δανείζονται 
και επενδύουν με χαμηλότερο κόστος – π.χ. σε νέα μηχανήματα και περισσότερη έρευνα. Αυτό οδηγεί 
σε περισσότερα νέα προϊόντα και υπηρεσίες και αυξημένη παραγωγικότητα, τα οποία με τη σειρά τους 
οδηγούν σε ανάπτυξη και περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.

€ γεγονός: Από την εισαγωγή του ευρώ το 1999, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες 

από 10 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ευρωζώνη, σε σύγκριση με μόλις 

1,5 εκατομμύριο τα προηγούμενα επτά χρόνια.

Η οικονομική σταθερότητα 
ενθαρρύνει το μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό
Πριν από την ΟΝΕ, τα ασταθή επιτόκια οδηγούσαν 
σε απρόβλεπτο κόστος. Έτσι, ήταν επικίνδυνο για 
τις εταιρίες να επενδύουν μακροπρόθεσμα, καθώς 
δεν μπορούσαν να ξέρουν εάν θα αποκομίσουν 
κέρδος. Σήμερα, η οικονομική σταθερότητα στα 
πλαίσια της ΟΝΕ μειώνει την αβεβαιότητα και 
ενθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές 
επενδύσεις.

Οι μειωμένοι κίνδυνοι ενθαρρύνουν το διασυνοριακό εμπόριο
Στο παρελθόν, το εμπόριο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών περιλάμβανε πολλά νομίσματα με ασταθείς τιμές 
συναλλάγματος. Προκειμένου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο των συνθηκών αυτών, οι εταιρίες πουλούσαν 
σε υψηλότερες τιμές στο εξωτερικό, αποθαρρύνοντας το εμπόριο. Αυτός ο κίνδυνος πλέον δεν υπάρχει.

€ γεγονός: Το εμπόριο εντός της ευρωζώνης εκτιμάται ότι αυξήθηκε 

μεταξύ 4% και 10% από την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, 

ενώ έχει αυξηθεί κατά περίπου 3% και το εμπόριο 

αγαθών με τον έξω κόσμο.

Η εξάλειψη του κόστους αγοράς 
συναλλάγματος ευνοεί το 
εμπόριο και τις επενδύσεις
Πριν από το ευρώ, το κόστος συναλλάγματος 
ήταν πολύ υψηλό, της τάξης των 20-25 
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στην Ε.Ε. 

Το κόστος αυτό έχει εξαφανιστεί εντός της 
ευρωζώνης, όπου όλες οι πληρωμές και 
τα τιμολόγια είναι πλέον σε ευρώ. Επίσης, 
το ευρώ γίνεται εύκολα δεκτό και εκτός 
ευρωζώνης.

Οι καταναλωτές 
ωφελούνται γιατί…

Υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός
Καθώς οι καταναλωτές μπορούν να ψωνίζουν και εκτός εθνικών 

συνόρων και να συγκρίνουν τιμές, υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός 
μεταξύ καταστημάτων και προμηθευτών. Οι καταναλωτές έχουν περισσότερες 

επιλογές, κάποιες τιμές είναι χαμηλότερες, και οι αυξήσεις τιμών ελέγχονται.

Οι τιμές είναι σταθερές
Το ευρώ έχει κατεβάσει τον πληθωρισμό σε χαμηλό και σταθερό επίπεδο. Κατά τις 

δεκαετίες του ’70 και του ’80, πολλά κράτη μέλη είχαν πολύ υψηλό πληθωρισμό, 
της τάξης του 20% ή και περισσότερο. Ο πληθωρισμός έπεσε κατά την 

προετοιμασία τους για το ευρώ, και έχει παραμείνει γύρω στο 2% στην ευρωζώνη 
από την εισαγωγή του νέου νομίσματος. Ο χαμηλός και σταθερός πληθωρισμός 

ωφελεί τους πάντες.

Ο δανεισμός είναι ευκολότερος και φτηνότερος
Καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενεργεί για 

τη διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα, 
τα επιτόκια είναι χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες 
μπορούν να δανειστούν ευκολότερα και φθηνότερα, 
π.χ. για να αγοράσουν σπίτι ή να πάνε διακοπές.

 Τα ταξίδια είναι ευκολότερα και φτηνότερα
Κατά τη δεκαετία του ’90, ένας πολίτης που περνούσε από όλες τις χώρες της Ε.Ε. και αντάλλασσε συνάλλαγμα 

στην κάθε μία, θα έχανε τα μισά του χρήματα σε έξοδα συναλλάγματος, χωρίς να αγοράσει το παραμικρό! Τα 
έξοδα αυτά – αλλά και η σχετική ταλαιπωρία – έχουν εξαλειφθεί πλήρως, κάνοντας τη ζωή ευκολότερη και 

φθηνότερη για τουρίστες, ταξιδιώτες, φοιτητές και εργαζόμενους που μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Και το 
ευρώ μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και σε πολλές χώρες εκτός ευρωζώνης – εκτιμάται ότι έως το 20% 

των τραπεζογραμματίων του ευρώ κυκλοφορεί εκτός ευρωζώνης.
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Σύγκλιση πληθωρισμού: ευρωζώνη
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Μακροπρόθεσμη σύγκλιση επιτοκίων: ευρωζώνη
(10ετείς ομολογίες) Ετήσιος ρυθμός σε %

€ μύθος: το ευρώ ανέβασε τις τιμές
Η διαρκής σταθερότητα τιμών που δημιούργησε το πλαίσιο της ΟΝΕ προστατεύει τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις από τον πληθωρισμό. Είναι γεγονός ότι οι τιμές κάποιων καθημερινών ή τοπικά αγοραζομένων 
προϊόντων, π.χ. ενός καφέ ή ενός κουρέματος, αυξήθηκαν σε κάποιες χώρες με την εισαγωγή του ευρώ. 
Ωστόσο, στοιχεία τιμών καταναλωτή δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο, η υιοθέτηση του ευρώ επέφερε πολύ 
λιγότερες αυξήσεις τιμών από ότι πιστεύεται γενικά, και ο συνολικός του αντίκτυπος στις τιμές ήταν πολύ 
μικρός (εφάπαξ επίδραση της τάξης του 0,1 με 0,3% το 2002). Το ευρώ όχι μόνο δεν κάνει τη ζωή πιο ακριβή, 
αλλά, με την πτώση του πληθωρισμού και την αύξηση του ανταγωνισμού, πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο.

€ γεγονός: Τα επιτόκια των στεγαστικών 

δανείων έχουν πέσει από 8%-14% στις αρχές 

του ’80 στο 5% σήμερα, εξοικονομώντας για 

τον πολίτη με δάνειο €100.000 μεταξύ €170 και 

€750 το μήνα σε τόκους.
Στόχος ΕΚΤ


