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Αγαπητέ κύριε Μαυροµάτη,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας της 6ης Ιανουαρίου 2009 στην οποία θέσατε το ερώτηµα κατά πόσο η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προτίθεται να εγκρίνει την έκδοση τραπεζογραµµατίων ονοµαστικής αξίας
1 και 2 ευρώ. Θέσατε επίσης ένα ερώτηµα σχετικά µε την οµοιότητα των κερµάτων της τουρκικής λίρας µε το
κέρµα των 2 ευρώ. Η απάντησή µου στην επιστολής σας της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά µε την έκδοση
τραπεζογραµµατίων µικρής ονοµαστικής αξίας εξακολουθεί να ισχύει. Επιτρέψτε µου να επισηµάνω τα
βασικά µου επιχειρήµατα.
Τα τραπεζογραµµάτια ευρώ αποσκοπούν κυρίως στο να διασφαλίσουν την οµαλή διεξαγωγή πληρωµών και
την αποτελεσµατική λειτουργία του κύκλου διακίνησης µετρητών στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Το 2004
η ΕΚΤ ανέλυσε διεξοδικότατα τα επιχειρήµατα υπέρ και κατά της εισαγωγής τραπεζογραµµατίων πολύ
µικρής ονοµαστικής αξίας. Η ανάλυση αυτή κατέδειξε ότι η έκδοση τέτοιων τραπεζογραµµατίων έχει
περισσότερα αρνητικά παρά θετικά αποτελέσµατα.
Σηµαντικό επιχείρηµα κατά της εισαγωγής τραπεζογραµµατίων τόσο µικρής ονοµαστικής αξίας είναι η
έλλειψη υποστήριξης από τη σαφή πλειονότητα των πολιτών της ζώνης του ευρώ, καθώς και από
ενδιαφερόµενα τρίτα µέρη, τα οποία αντιπροσωπεύονται από ευρωπαϊκές ενώσεις τραπεζών, εταιριών
χρηµαταποστολών, εµπορικών επιχειρήσεων και του κλάδου παραγωγής και εκµετάλλευσης µηχανηµάτων
που δέχονται µετρητά. Αυτό αποδεικνύεται από σχετικές δηµοσκοπήσεις και διαβουλεύσεις. Πιο
συγκεκριµένα, οι έρευνες «Ευρωβαρόµετρο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέδειξαν ότι οι πολίτες της ζώνης
του ευρώ δεν επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για τραπεζογραµµάτια του 1 ευρώ.
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Ούτε το Ευρωπαϊκό Γραφείο των Ενώσεων Καταναλωτών (Bureau Européen des Unions des
Consommateurs) ούτε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Συνεταιριστικών Οργανώσεων Καταναλωτών τάχθηκαν υπέρ
της παράλληλης κυκλοφορίας τραπεζογραµµατίων και κερµάτων 1 ή/και 2 ευρώ, καθώς αυτό θα ενείχε τον
κίνδυνο σύγχυσης των καταναλωτών και θα αύξανε το κόστος διαχείρισης. Επιπλέον, όλες οι ευρωπαϊκές
ενώσεις του κλάδου (τραπεζών, εταιριών χρηµαταποστολών, εµπορικών επιχειρήσεων, καθώς και παραγωγής
και εκµετάλλευσης µηχανηµάτων που δέχονται µετρητά), οι οποίες ρωτήθηκαν σχετικά, ήταν σθεναρά
αντίθετες στην εισαγωγή τραπεζογραµµατίων πολύ µικρής αξίας. Πρώτον, δεν θα ήταν δυνατή η διάθεση
νέων τραπεζογραµµατίων 1 ή 2 ευρώ από τις αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ), γιατί αυτό θα
προϋπέθετε πολύ συχνό – και συνεπώς δαπανηρό – ανεφοδιασµό αυτών των µηχανηµάτων. ∆εύτερον, οι
επιχειρήσεις και οι τράπεζες θα έπρεπε να δαπανήσουν σηµαντικά ποσά για την εφάπαξ προσαρµογή
µηχανηµάτων, εφόσον για παράδειγµα ο εξοπλισµός εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραµµατίων
στοιχίζει τρεις φορές περισσότερο από τον αντίστοιχο εξοπλισµό για τα κέρµατα.
Με βάση τους παραπάνω λόγους και δεδοµένου ότι απαιτείται πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα για την
ανάπτυξη και την παραγωγή µιας τελείως νέας σειράς τραπεζογραµµατίων ευρώ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αποφάσισε οι εργασίες για την ανάπτυξη της δεύτερης σειράς τραπεζογραµµατίων ευρώ (ES2), οι οποίες
ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2005, να βασιστούν στις ισχύουσες ονοµαστικές αξίες των τραπεζογραµµατίων
ευρώ.
Όσον αφορά το ερώτηµά σας για την οµοιότητα µεταξύ των κερµάτων της τουρκικής λίρας και του κέρµατος
των 2 ευρώ, το ζήτηµα αυτό δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα θέλατε
ίσως να απευθύνετε το ερώτηµα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία παρέχει συστάσεις για τα κέρµατα
ευρώ.

Με εκτίµηση,

