Μ3) ΠΛHPΩΣ ΠANOMOIOTYΠA TPAΠEZOΓPAMMATIA
Στις 12 Μαΐου 1991, η Επιτροπή Διοικητών συνέστησε την "Oμάδα Εργασίας για την Τύπωση και την Έκδοση ενός
Ευρωπαϊκού τραπεζογραμματίου (Working Group on Printing and Issuing a European Banknote). Η ομάδα
λειτούργησε υπό την προεδρία του Άλεξ Ζάρβις, Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων της
Τράπεζας της Αγγλίας, και εξέτασε όλα τα σχετικά με την εκτύπωση και κυκλοφορία του ευρώ ζητήματα μέχρι το τέλος
Μαίου 1999. Από την 1.6.1999, οπότε ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία υποκατέστησε το
ΕΝΙ, η ομάδα αντικαταστάθηκε από την Επιτροπή Τραπεζογραμματίων (Banknote Committee, BANCO) στην οποία
προεδρεύει ο Φιλανδός Άντι Χεϊνόνεν και μετέχουν μόνο εκπρόσωποι των δώδεκα κεντρικών τραπεζών της ζώνης του
ευρώ. Τυπικά, οι εκπρόσωποι της ΤΕ έχουν δικαίωμα ψήφου από 1/1/2001.
Ένα από τα πρώτα ζητήματα που εξέτασε η Oμάδα Εργασίας ήταν η μορφή του τραπεζογραμματίου ευρώ.
Καταγράφηκαν έξι διαφορετικές επιλογές:
1. Oλοσχερώς πανομοιότυπα τραπεζογραμμάτια για όλα τα συμμετέχοντα στην OΝΕ κράτη μέλη (Common: C).
2. Κοινά τραπεζογραμμάτια με διακεκριμένα εθνικά σύμβολα (Common with National Symbols: CNS).
3. Κοινά τραπεζογραμμάτια με ευκόλως αναγνωρίσιμα εθνικά χαρακτηριστικά (Common with National Features: CNF).
4. Τραπεζογραμμάτια με ένα εθνικό σχέδιο στη μια όψη και ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο στην άλλη όψη
(National /Common: N/C).
5. Εθνικά τραπεζογραμμάτια με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά (National with Common Features: NCF).
6. Εθνικά τραπεζογραμμάτια με διακεκριμένα κοινοτικά σύμβολα (National with Common Symbols: NCS).
Από τις ανωτέρω επιλογές προκρίθηκαν τελικά δύο: η πρώτη επιλογή (Common: C) και μια παραλλαγή της τρίτης
(CNF) που προέβλεπε κοινά τραπεζογραμμάτια με ένα εθνικό παράθυρο στη μια όψη που θα καταλάμβανε το 1 / 4
της επιφανείας. Για την τελευταία επιλογή πίεζε κύρια το Ηνωμένο Βασίλειο. Η επιλογή CNF εγκαταλείφθηκε για τους
ακόλουθους λόγους:
z

Θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο των παραχαράξεων και πλαστογραφιών καθώς κανένας δεν είναι σε
θέση να γνωρίζει και να είναι δυνατόν να ελέγξει 105 ειδών τραπεζογραμμάτια (15 κράτη μέλη χ 7 αξίες = 105)
και πολλαπλάσια μετά τη διεύρυνση της Ε.Ε.

z

Η αποδοχή τόσων διαφορετικών τραπεζογραμματίων θα σήμαινε ένα μεγάλο κίνδυνο ως προς την
εμπιστοσύνη που θα επεδείκνυαν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τα τραπεζογραμμάτια άλλων κρατών μελών της
OΝΕ. Είναι βέβαιο ότι θα αρνούντο να χρησιμοποιούν τραπεζογραμμάτια ευρώ των άλλων κρατών.

z

Το κόστος διαχείρισης 105 διαφορετικών τραπεζογραμματίων και το κόστος μεταφοράς και επαναπατρισμού θα
ήταν υψηλό.

Για τους ανωτέρω λόγους το Συμβούλιο του ΕΝΙ πρότεινε και τελικά το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε όπως υιοθετηθεί η
επιλογή C, δηλαδή πλήρως πανομοιότυπα τραπεζογραμμάτια ευρώ για όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ.

