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Σχετ.: Η επιστολή σας 

 

Αγαπητέ κ. Σαλαβράκο,  

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας την οποία μου διαβίβασε στις 31 Ιανουαρίου 2012 η κα Sharon 

Bowles, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. 

Όσον αφορά το ερώτημά σας σχετικά με τη χρήση των τραπεζογραμματίων των 200 και 500 ευρώ, θα 

ήθελα να σας ενημερώσω ότι, στο πλαίσιο της εντολής της αναφορικά με τη διασφάλιση της ομαλής και 

αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

διενεργεί μελέτες σχετικά με τη χρήση των τραπεζογραμματίων ευρώ εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των 

τραπεζογραμματίων υψηλής ονομαστικής αξίας. Στις μελέτες αυτές, ωστόσο, δεν εξετάζεται ιδιαιτέρως η 

χρήση των τραπεζογραμματίων στην παραοικονομία. 

Όσον αφορά την ανάγκη για τραπεζογραμμάτια ευρώ υψηλής ονομαστικής αξίας, πριν από τη μετάβαση 

στο ευρώ σε φυσική μορφή τον Ιανουάριο του 2002 έξι χώρες της ζώνης του ευρώ – η Αυστρία, το Βέλγιο, 

η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία – είχαν εθνικά τραπεζογραμμάτια αξίας μεταξύ 

200 και 500 ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2011 το ποσοστό των τραπεζογραμματίων των 200 και 500 ευρώ 

στη συνολική αξία των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία ήταν 38%, ενώ το ποσοστό τους στον συνολικό 

αριθμό τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία ήταν 5%. Το ποσοστό των τραπεζογραμματίων ευρώ με την 

υψηλότερη ονομαστική αξία στη συνολική αξία των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία είναι αρκετά 

σταθερό από το 2009 και δεν διαφέρει πολύ από το ποσοστό ορισμένων εκ των υψηλότερων ονομαστικών 

αξιών των προαναφερθεισών χωρών. Στο τέλος του 2000 το ποσοστό των τραπεζογραμματίων των 1000 

και 500 μάρκων Γερμανίας (511 και 256 ευρώ αντίστοιχα) στη συνολική αξία των τραπεζογραμματίων σε 



 

                                                     

κυκλοφορία ήταν 44%, ενώ το ποσοστό των τραπεζογραμματίων των 1000 φιορινιών Ολλανδίας 

(454 ευρώ) και των 5000 σελινιών Αυστρίας (363 ευρώ) ήταν 35% και 36% αντίστοιχα. 

Η διαθεσιμότητα των τραπεζογραμματίων υψηλής ονομαστικής αξίας σε όλες τις χώρες της ζώνης του 

ευρώ από το 2002, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων και τις προσδοκίες για χαμηλό και 

σταθερό πληθωρισμό, έχουν συμβάλει σε αύξηση της χρήσης των τραπεζογραμματίων ως μέσων 

αποθήκευσης αξίας. 

Σύμφωνα με ανάλυση η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Απριλίου 2011 του Μηνιαίου Δελτίου της ΕΚΤ1 

εκτιμάται ότι μόλις περί το 1/3 των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία χρησιμοποιείται για συναλλαγές 

και τα υπόλοιπα 2/3 χρησιμοποιούνται ως μέσο αποθήκευσης αξίας στη ζώνη του ευρώ ή διακρατούνται 

στο εξωτερικό. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πολύ χαμηλή συχνότητα με την οποία τα εν λόγω 

τραπεζογραμμάτια επιστρέφονται στην κεντρική τράπεζα. 

Εν περιλήψει, τα τραπεζογραμμάτια ευρώ υψηλής ονομαστικής αξίας εκπληρώνουν μια σημαντική 

λειτουργία ως μέσο αποθήκευσης αξίας και συνιστούν ύστατη λύση για την αποθήκευση περιουσιακών 

στοιχείων τόσο εντός της ζώνης του ευρώ όσο και στο εξωτερικό. Η έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ 

ακολουθεί τη ζήτηση των οικονομικών φορέων, από την άποψη τόσο της ονομαστικής αξίας όσο και της 

ποσότητας. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ δεν σκοπεύει να αλλάξει τις ονομαστικές αξίες των τραπεζογραμματίων 

ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μπορείτε να βρείτε επισκόπηση της 

ποσοτικής εξέλιξης των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία.2  

 

Με εκτίμηση, 

[υπογραφή]  

 

Mario Draghi 

 

 
1 http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb201104en.pdf, σελ.79 
2 http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html 
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