3. ΠΛEONEKTHMATA AΠO THN EIΣAΓΩΓH TOY ENIAIOY NOMIΣMATOΣ
3α. H MEIΩΣH Ή H EΞAΛEIΨH TOY KOΣTOYΣ TΩN ΣYNAΛΛAΓΩN
Oι υπέρμαχοι του ενιαίου νομίσματος παραθέτουν τα εξής επιχειρήματα:
Tο πιο προφανές πλεονέκτημα για τους Eυρωπαίους πολίτες είναι η εξάλειψη των πράξεων συναλλάγματος που
συνδέονται με ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Περίπου 60% των εμπορικών συναλλαγών των κρατών - μελών
πραγματοποιούνται στα πλαίσια της Eυρωπαϊκής Eνωσης. Διακρίνουμε:
l τις αγορές - πωλήσεις μεταξύ των κρατών της E.E. και τις λοιπές χρηματοδοτικές πράξεις και ιδιαίτερα αυτές που
έχουν προθεσμιακό χαρακτήρα. Για να καλυφθούν οι επιχειρήσεις έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου προβαίνουν
σε αντίθετες πράξεις και το κόστος το μετακυλίουν στις τιμές. Eπόμενα με την εξάλειψη των πράξεων αυτών θα έχουμε
μειωμένες τιμές στις αγορές και πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
l τις πράξεις μετατροπής του ενός νομίσματος σε άλλο που αφορούν συνάλλαγμα ή ξένα τραπεζογραμμάτια.
Aναφέρεται το κλασικό παράδειγμα του ταξιδιώτη που ξεκινά από τη Γερμανία με 1.000 μάρκα και περνά από όλες τις
χώρες της E.E. μετατρέποντας σε κάθε χώρα το νόμισμά του. Στο τέλος, έστω και εάν δεν έχει δαπανήσει ούτε ένα
μάρκο για αγορές, θα διαθέτει μόνο 500 μάρκα εξ αιτίας των διαδοχικών μετατροπών και της απώλειας από τη
διαφορά τιμής αγοράς - πώλησης (ECART). Aλλο παράδειγμα, που δείχνει τις δυσκολίες των ταξιδιωτών, αναφέρεται
σε αυτόν που ξεκινά από τη Pώμη και επισκέπτεται διαδοχικά το Παρίσι, τη Bιέννη και το Aμστερνταμ. Πρέπει να
προμηθευτεί γαλλικά φράγκα, αυστριακά σελλίνια και ολλανδικά φιορίνια. Σε κάθε χώρα οι υπολογισμοί του είναι
διαφορετικοί με αναφορά την ισοτιμία προς το νόμισμα της χώρας του. Σε περίπτωση δε που του περισσέψουν μερικά
νομίσματα πάλι θα χάσει διότι πρέπει να τα μετατρέψει στο εθνικό του νόμισμα σε μικρότερη τιμή (τιμή αγοράς) από
αυτή που τα προμηθεύτηκε (τιμή πώλησης).
H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή εκτιμά ότι από την εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου και του κόστους μετατροπής θα
προκύψει ωφέλεια της τάξης του 0,3% με 0,4% του AEΠ της E.E. που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση πόρων 5 περίπου
τρις δρχ. το χρόνο για όλη την E.E. Eιδικότερα για την Eλλάδα και μόνο από την εκμηδένιση του κόστους των
συναλλαγών εκτιμάται ότι προκύπτει όφελος 9 δις δρχ. το χρόνο. Στο ανωτέρω όφελος πρέπει να προστεθεί αυτό που
προκύπτει από την εξαφάνιση του συναλλαγματικού κινδύνου και από τη δαπάνη πληροφόρησης. Tο τελευταίο αφορά
τις πληροφορίες για δεκάδες συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια και τις προβλέψεις των μελλοντικών
διακυμάνσεών τους.
3β. ΠEPIΣΣOTEPH ΔIAΦANEIA KAI ENIΣXYΣH TOY ANTAΓΩNIΣMOY
H τιμολόγηση όλων των αγαθών και υπηρεσιών σε όλες τις χώρες της Eυρωπαϊκής Eνωσης στο ενιαίο νόμισμα
αυξάνει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό. Eπιτρέπει σε κάθε παραγωγό να επιλέξει τους πιο ανταγωνιστικούς
προμηθευτές.
Διευκολύνει τον καταναλωτή να πραγματοποιήσει την πιο ευνοϊκή γι’ αυτόν αγορά χωρίς να είναι αναγκασμένος να
μετατρέπει στο εθνικό του νόμισμα την τιμή των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Tο σύνολο των ανωτέρω
πλεονεκτημάτων δεν είναι μετρήσιμο, δεν υπάρχει όμως εμπειρία που η ενίσχυση του ανταγωνισμού να μην απέβη σε
όφελος του καταναλωτή.
3γ. ENA AΠAPAITHTO ΣYMΠΛHPΩMA THΣ ENIAIAΣ AΓOPAΣ
Για να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η κοινή αγορά πρέπει να αποτραπούν οι διακυμάνσεις στις τιμές
συναλλάγματος που διαταράσσουν, όπως τονίσαμε ανωτέρω, τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και τις επενδύσεις
διαφοροποιώντας την αποδοτικότητα με απρόβλεπτο τρόπο. Mία διακύμανση των ισοτιμιών, ακόμη και μικρή, μπορεί
να τροποποιήσει σημαντικά την ισορροπία των συμβάσεων μεταξύ δύο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με συνέπεια η
μετακύλιση του κόστους να θίξει τα συμφέροντα των πολιτών και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
3δ. ENAΣ ΠAPAΓONTAΣ ANAΠTY•HΣ & AY•HΣHΣ THΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ
Tα κριτήρια σύγκλισης έχουν σαν στόχο την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και την εξασφάλιση σταθερότητας
στις τιμές. Aυτό το σταθερό οικονομικό πλαίσιο θα ευνοήσει την αύξηση των διακοινοτικών συναλλαγών, την
αποταμίευση και την καλύτερη κατανομή των πόρων, θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Tελικά
θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης βελτιώνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο διαβίωσης.
H Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα θα έχει τα μέσα για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών και του ενιαίου
νομίσματος. H επίτευξη των παραπάνω στόχων θα έχει σαν αποτέλεσμα την εμπιστοσύνη των αγορών και την πτώση
των εποτοκίων ιδιαίτερα της μακροπρόθεσμης πίστης. Aυτό είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3ε. ENIΣXYΣH THΣ E.E. ΣTIΣ ΔIEΘNEIΣ AΓOPEΣ & ENIΣXYΣH THΣ ΔIEΘNOYΣ NOMIΣMATIKHΣ
ΣTAΘEPOTHTAΣ
H E.E. παράγει το 33% του παγκόσμιου πλούτου. Kαι ενώ είναι η πρώτη εμπορική δύναμη στον κόσμο, τόσο από
άποψη παραγωγής, όσο και από άποψη προσφοράς υπηρεσιών, δεν έχει ενιαία νομισματική πολιτική ούτε ενιαίο
νόμισμα.
Tο αντίθετο συμβαίνει με τις Hνωμένες Πολιτείες της Aμερικής, οι οποίες παράγουν μόνο το 22% του παγκόσμιου
πλούτου και κατέχουν το 18% του παγκόσμιου εμπορίου, αλλά το νόμισμά τους, το δολάριο, χρησιμοποιείται στο 65%
των διεθνών συναλλαγών.
Για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, ο κόσμος είναι μια τεράστια εσωτερική αγορά όπου ο συναλλαγματικός κίνδυνος
είναι περιορισμένος, εφ’ όσον έχουν τη δυνατότητα να τιμολογούν σε δολάρια.
Tο Eυρώ θα γίνει ένα από τα κυριότερα νομίσματα ανταλλαγών και αποθεματικό νόμισμα εκτοπίζοντας κατά ένα
μεγάλο μέρος το δολάριο HΠA και το γιεν. Tο νόμισμα αυτό, στηριζόμενο σε οικονομίες ισχυρές και υγιείς, θα εξαλείψει
την αστάθεια που προκύπτει από την πολλαπλότητα των νομισμάτων και θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την
κερδοσκοπία στις διεθνείς χρηματαγορές.
Mακροπρόθεσμα οι Eυρωπαίοι θα μπορούν να τιμολογούν στο δικό τους νόμισμα τις εισαγωγές τρίτων χωρών. Oι
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα εξάγουν τα προϊόντα τους με τιμολόγηση στο ενιαίο νόμισμα.
H πρόσφατη εντυπωσιακή άνοδος του δολαρίου καθιστά πλέον ιστορική αναγκαιότητα την εισαγωγή του Eυρώ.
3ζ. EΞIΣOPPOΠHΣH TΩN AΓOPΩN TOY ΔHMOΣIOY XPEOYΣ
Σήμερα η διεθνής αγορά των τίτλων του δημόσιου χρέους κυριαρχείται από τοποθετήσεις σε έντοκα γραμμάτια και
άλλους τίτλους του θησαυροφυλακίου των HΠA. Mε την εισαγωγή του ισχυρότερου Eυρώ ένα μέρος των
τοποθετήσεων στις διεθνείς κεφαλαιοαγορές θα γίνεται στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Mε τον τρόπο αυτό δεν θα
ενισχυθεί μόνο το Eυρώ, αλλά θα δοθεί διέξοδος στα κράτη - μέλη να καλύψουν ευκολότερα ένα μέρος του χρέους των
στις διεθνείς αγορές.
3η. KATAΛYTHΣ KAI ΓIA THN ΠOΛITIKH ENΩΣH THΣ EYPΩΠHΣ
H ολοκλήρωση της ONE με την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος θα μειώσει τις ενδοκοινοτικές πολιτικές εντάσεις, θα
προωθήσει περισσότερο τη συνεργασία των κρατών - μελών και θα διευκολύνει την προώθηση της πολιτικής
συνεργασίας. Tο ενιαίο νόμισμα θα είναι μία κινητήρια δύναμη για την πολιτική ένωση.

