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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

■ Από 15/12/98 έως σήμερα στον Ερευνητικό Οργανισμό 
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ως συνεργάτης στην εκπόνηση επιχειρηματικών 
σχεδίων, οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών οργάνωσης κ.τ.λ. 
Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την απόκτηση 
πρόσθετης ευελιξίας στην εταιρεία "ΧΗΜΙΚΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε." Η 
μελέτη υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο 
του Αναπτυξιακού Νόμου 2601/98. (Ιανουάριος 1999)

- Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για τις εταιρείες: 
"MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.", "MORRIS Α.Ε." και 
"AS COMPANY Α.Ε.". Οι 6 συνολικά μελέτες που 
εκπονήθηκαν υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης στο 
πλαίσιο του Προγράμματος για την Ανάπτυξη της 
Βιομηχανικής Ερευνας (ΠΑΒΕ 99). (Φεβρουάριος 1999)

- Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την εταιρεία: 
"DORAL Α.Β.Ε.Ε." στο πλαίσιο του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 
(Π.Ε.Π.: Υποπ. 2, Μέτρο 3, Δράση: "Βιομηχανική 
Πληροφορική"), για την εγκατάσταση βιομηχανικού 
πληροφοριακού συστήματος. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με στελέχη της COMPUTER LOGIC Α.Ε. 
(Απρίλιος 1999)

- Μέλος της ομάδας αξιολόγησης του Ερευνητικού 
Οργανισμού ΑΤΛΑΝΤΙΣ στο Μητρώο Αξιολογητών του 
ΥΠ.ΑΝ. Αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων τεσσάρων 
εταιρειών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού 
Νόμου 2601/98 (Αρθ. 3 Παρ. 1, Πρώην 23Β). (Μάιος 1999)

- Σύνταξη οικονομοτεχνικού φακέλου της εταιρείας MLS 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. για την συμμετοχή της στο 
διαγωνισμό του έργου: "Ε46: ΗΩΣ", του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΙΤΥ), του 
Υπουργείου Παιδείας.

■ Από 7/10/98 έως σήμερα στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Θέρμης ως εκπαιδευτής των καταρτιζομένων στην 
χρήση Η/Υ.

■ Από 1/1/95 έως 31 / 5 / 96 στην διαφημιστική εταιρία GRETA- 
PROMOTIONS ως επόπτης (Supervisor) διαφημιστικών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων προώθησης προϊόντων 
TRIDENT, ΚΑΡΕΛΙΑ, BACARDI, FORESTER κ.α.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) από 
26/2/98 με αρ. μητρώου 78653.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Νέων 
στο GELDROP της Ολλανδίας στην ομάδα συζήτησης με θέμα 
“Ευρωπαϊκή Οικονομία-Ανεργία” τον Οκτώβριο του 1991.

■ Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής τριήμερης επιστημονικής 
εκδήλωσης του Συλλόγου Φοιτητών ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ με θέμα: 
“Ενέργεια & Οικονομία. Τεχνολογίες Ηπιων Μορφών 
Ενέργειας”.

■ Αντιπρόεδρος του συλλόγου "Μ.Β.Α. Alumni" των
μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων της Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

■ Εκπρόσωπος φοιτητών: Σε διάφορα όργανα συνδιοίκησης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ του Νοεμβρίου 

1998 και του Σεπτεμβρίου 1999, στο πλαίσιο του Διετούς Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από 
την ελληνική και την ξένη βιβλιογραφία και από μελέτες που

πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό σημαντικών διεθνών οργανισμών και 

θεσμικών οργάνων της Κοινότητας. Επίσης, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε ελληνικές και

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών και από 

τον συγγραφέα της παρούσης. Αναλυτικότερα ανά κεφάλαιο αναφέρονται τα

εξής:

Στο πρώτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται ιστορική αναδρομή και 

περιγραφή των σημαντικότερων σημείων σταθμών στην Οικονομική και 

Νομισματική Ενωση. Αναλύονται τα τρία σταδία της μετάβασης, οι τρεις 

φάσεις εισαγωγής του κοινού νομίσματος, και το νέο Νομικό καθεστώς που 

δημιουργήθηκε.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζονται οι επιδράσεις των μεταβολών που 

επέρχονται λόγω ΟΝΕ στην στρατηγική των επιχειρήσεων και αναλύονται τα 
βασικά στρατηγικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Επίσης, 
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση των μεταβολών που θα προκύψουν 

στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον λόγω ΟΝΕ. Τέλος, 

αναφέρεται συνοπτικά μία μεθοδολογία για την διαχείριση της μετάβασης των 
επιχειρήσεων στο κοινό νόμισμα.

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που θα 

προκαλέσει το κοινό νόμισμα στα επιμέρους τμήματα και λειτουργίες των 

επιχειρήσεων (Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά, Λογιστήριο, Προμήθειες, 

Πληροφοριακά Συστήματα, Ανθρώπινο Δυναμικό). Γίνεται αναφορά για τις
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μεταβολές στις διαδικασίες των επιμέρους τμημάτων αλλά και στις ευκαιρίες, 
τους κινδύνους και τις τεχνικές δυσκολίες που προκύπτουν σε αυτά λόγω της 
ΟΝΕ.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται δύο έρευνες που

πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις: Η πρώτη έρευνα είναι της KPMG 

Consulting (1998), που πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά σε 307 μεγάλες 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (>5000 εργαζομένων). Η δεύτερη έρευνα 

πραγματοποιήθηκε από τον συγγραφέα της παρούσης εργασίας σε 

συνεργασία με τον κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό καθηγητή Χρηματοοικονομικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ιανουάριος - Μάρτιος 1999). Σε αυτήν 

συμμετείχαν 42 ελληνικές εισηγμένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις και 
πραγματοποιήθηκε με την αποστολή και την συμπλήρωση από τις 

επιχειρήσεις του σχετικού ερωτηματολογίου.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, καταγράφονται τα σημαντικότερα

συμπεράσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία όλων των στοιχείων 

και των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από τον συγγραφέα σε σχέση με 

τις επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ελληνικές 

επιχειρήσεις.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω, 

τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό για την άψογη 
συνεργασία και καθοδήγησή του, τον φίλο μου και υποψήφιο διδάκτορα του 
τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. 
Χρήστο Σαραγιώτη, για την ενσωμάτωση και παρουσίαση της παρούσης 

εργασίας σε CD και όλους τους συναδέλφους και καθηγητές μου στο Μ.Β.Α. 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που μου προσέφεραν σημαντικότατες 

εμπειρίες και γνώσεις.

Θεσσαλονίκη, 16/9/1999 

Κωνσταντίνος Μπουγιουκλής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή

Αττό την 1 Ιανουάριου 1999 η είσοδος του ευρωπαϊκού κοινού 

νομίσματος στην παγκόσμια αγορά αποτελεί μία πραγματικότητα. Παρά το ότι 
τα πρώτα χαρτονομίσματα και κέρματα σε ΕΥΡΩ θα κυκλοφορήσουν μετά την 

1 Ιανουάριου του 2002 και παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει εισέλθει 

ακόμη στην ζώνη του ΕΥΡΩ, οι αλλαγές που έχουν ήδη συντελεσθεί αλλά και 

αυτές που αναμένονται, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους πολίτες αλλά 

και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ενωση και 

γενικότερα στο παγκόσμιο οικονομικό χώρο.

Οι μεταβολές που πρόκειται να συντελεσθούν στο θεσμικό, πολιτικό 

και οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μέσω της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης και της εισόδου του κοινού 

νομίσματος, διαμορφώνουν ένα σαφέστατα διαφοροποιημένο εξωτερικό 

περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις καλούνται να 

προσαρμόσουν και να αναδιοργανώσουν, μία σειρά από επιχειρησιακούς 

στρατηγικούς παράγοντες, που σχετίζονται τόσο με τις εσωτερικές 

οργανωτικές δομές τους, όσο και με τις στρατηγικές και πολιτικές που μέχρι 
τώρα εφάρμοζαν, στις σχέσεις τους με τους καταναλωτές, τους προμηθευτές 

και τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες και οργανώσεις με τις οποίες 
διατηρούσαν μέχρι σήμερα συναλλακτικές και μη δραστηριότητες.

Οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται 
διαρκώς για τις ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ενωσης της Ευρώπης, πρέπει να αποτελέσουν την κινητήρια 

δύναμη που θα τις ωθήσει στην ταχύτατη προσαρμογή τους στα νέα 

δεδομένα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν όχι μόνο να επιβιώσουν, 

διατηρώντας την σημερινή τους θέση στην σύγχρονη οικονομική συγκυρία, 

αλλά και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να διασφαλίσουν την
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αναπτυξιακή τους πορεία και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις σημαντικές 
μεταβολές και ανακατατάξεις που ήδη λαμβάνουν χώρα και πρόκειται να 
συντελεστούν τα επόμενα χρόνια.

Η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας, η εξάλειψη της 

συναλλαγματικής αβεβαιότητας, ο περιορισμός του κόστους εξεύρεσης 

κεφαλαίων, ο περιορισμός των δαπανών κάλυψης έναντι συναλλαγματικού 

κινδύνου, η ευκολότερη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, οι φθηνότερες 

εξαγωγές, η δυνατότητα αναζήτησης νέων προμηθευτών αποτελούν 

ορισμένες μόνο από τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις οι οποίες πρόκειται να 

παρουσιαστούν στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Από την άλλη μεριά, η αβεβαιότητα που συνοδεύει το όλο ευρωπαϊκό 

εγχείρημα, το κόστος μετάβασης στο κοινό νόμισμα και επίλυσης όλων των 

τεχνικών δυσκολιών, η πιθανή αύξηση του ανταγωνισμού στην εγχώρια 

αγορά, η προβληματική λειτουργία του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και η 

μειωμένη ανταγωνιστικότητα αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων, αποτελούν 

ορισμένους μόνο από τους κινδύνους που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι 

Ελληνικές επιχειρήσεις.

Η παρούσα διπλωματική εργασία, στοχεύει στο να εντοπίσει και να 

καταγράψει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, που πρόκειται να επιφέρει η 

Οικονομική και Νομισματική Ενωση στις ελληνικές επιχειρήσεις, να 
προσδιορίσει το βαθμό ετοιμότητας αυτών, καθώς και να προτείνει τις 
απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, ώστε 

να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να προσαρμοστούν με επιτυχία στις νέες 

διαμορφούμενες συνθήκες.
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Στάδια Μετάβασης στην ΟΝΕ

Η μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) και η πραγματοποίηση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ενωσης (ΟΝΕ) μεταξύ των χωρών μελών, υπήρξε μία 

πολυετής διαδικασία, που έχει εισέλθει πλέον στην κρισιμότερη και στην πιο 

ουσιαστική φάση της.

Η πορεία προς την Οικονομική και Νομισματική Ενωση των χωρών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σχεδιάστηκε αναλυτικά στις αρχές της 

δεκαετίας του 90 και αποτελεί μέχρι σήμερα τον κυριότερο άξονα της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά κυρίως για την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, ως του πλέον σημαντικού και συγκροτημένου οικονομικού συνόλου, 

που θα έχει την δυνατότητα να καθορίζει τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις.

Η μετάβαση προς την Οικονομική και Νομισματική Ενωση, χαράκτηκε 

από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε τρία στάδια που έχουν 

αναλυτικότερα ως εξής (European Commision, Europaper 17, "The Euro : 

Exploratory Notes"):

Στάδιο 1: (1 Ιανουάριου 1990 - 31 Δεκεμβρίου 1993)

Στο στάδιο αυτό, καθορίστηκαν όλα τα προπαρασκευαστικά μέτρα που 

έπρεπε να τεθούν σε ισχύ, ώστε να προχωρήσουν τα κράτη μέλη στην 

ενεργοποίηση της Συνθήκης του Μάαστριχ.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη προχώρησαν στην άρση των περιορισμών 

και στην θεσμοθέτηση της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών, 

ανθρώπων και κεφαλαίων εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δόθηκε επίσης, 

ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική σύγκλιση των χωρών που απαρτίζουν την 

Ενωση και θεσπίστηκαν πολυετή προγράμματα σύγκλισης, με
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συγκεκριμένους στόχους προς επίτευξη που αφορούσαν μία σειρά 

μακροοικονομικών μεταβλητών. Τα προγράμματα αυτά εκπονήθηκαν από τις 
εθνικές κυβερνήσεις και τέθηκαν υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών. Στόχος αυτών 

των προγραμμάτων, αποτέλεσε η εκπλήρωση μίας σειράς κριτηρίων, που 

αποφασίστηκαν με την Συνθήκη του Μάαστριχ και καθορίζουν ποια από τα 

κράτη μέλη θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην Οικονομική και 

Νομισματική Ενωση, διασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη σταθερότητα της.

Τα κριτήρια σύγκλισης όπως ορίστηκαν με την συνθήκη του 

Μάαστριχ έχουν ως εξής:

• Ο πληθωρισμός ενός κράτους μέλους που επιθυμεί να ενταχθεί στην 

Οικονομική και Νομισματική Ενωση, δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερος 

από 1,5%, καθ' όλο το προηγούμενο έτος πριν την ένταξη, σε σχέση με τον 

πληθωρισμό των τριών χωρών με την καλύτερη επίδοση.

• Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, κατά το προηγούμενο έτος, δεν θα πρέπει να 

είναι υψηλότερα από 2% έναντι αυτών των τριών μελών με την καλύτερη 

επίδοση σε ότι αφορά την σταθερότητα των τιμών.

• Τα ελλείμματα των προϋπολογισμών των κρατών μελών, 

συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής, της περιφερειακής και της τοπικής 
διοίκησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 3% του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), εκτός αν είναι έκτακτα.

• Το δημόσιο χρέος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ ή θα 

πρέπει να προσεγγίζει τον στόχο με ικανοποιητικό ρυθμό.

• Τα νομίσματα θα πρέπει να έχουν παραμείνει εντός των κανονικών 

περιθωρίων διακύμανσης (+- 15%) που προβλέπονται από το Μηχανισμό 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος,
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χωρίς σοβαρές πιέσεις ή μονομερείς υποτιμήσεις, για τουλάχιστον δύο 
χρόνια πριν τη συμμετοχή.

Τα δύο πρώτα κριτήρια (David Currie, Research Report: "Will The 

Euro Works? The Ins And Outs Of Emu") που αφορούν τον πληθωρισμό 

και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, έχουν ως στόχο να αποφύγουν οι χώρες 
μέλη κλυδωνισμούς στην αγορά εργασίας τους, λόγω της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ενωσης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των 

επιπέδων ανεργίας. Η θέσπιση των δύο αυτών κριτηρίων, πραγματοποιήθηκε 

στην προσπάθεια να συγκεραστούν δύο αντικρουόμενες απόψεις. Η μεν 

πρώτη, θεωρούσε ότι, οι αγορές είναι δυνατόν να έχουν μία λανθασμένη 

προσέγγιση των γεγονότων, με αποτέλεσμα τα στοιχεία ενός ή δύο ετών να 

μην επαρκούν για την ορθή αξιολόγηση της οικονομίας μίας υποψήφιας 

χώρας. Η δε δεύτερη, ότι μία αναδρομή στο απώτερο παρελθόν των 

οικονομιών των κρατών μελών "τιμωρεί" τις χώρες που είχαν "αμαρτωλό" 

παρελθόν, αλλά παρ' όλα αυτά έχουν επιτύχει την αναδιάρθρωση της 

οικονομίας τους και είναι έτοιμες να εισέλθουν στην Οικονομική και 

Νομισματική Ενωση.

Τα δύο δημοσιονομικά κριτήρια (David Currie, Research Report: 

"Will The Euro Works? The Ins And Outs Of Emu"), στοχεύουν στην 

διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας εντός της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ενωσης, της οποίας η χαλάρωση θα μπορούσε να προκαλέσει 
άνοδο των επιτοκίων και υπερτίμηση του ΕΥΡΩ. Παρ' όλα αυτά η επιλογή του 

60%, ως ανώτατο ποσοστό επί του ΑΕΠ του δημοσίου χρέους, αποτελεί μία 
αυθαίρετη επιλογή (ορίστηκε αυτό το ποσοστό, διότι αποτελούσε το μέσο 

ποσοστό χρέους την περίοδο υιοθέτησης της συνθήκης του Μάαστριχ το 

1991), αφού άλλωστε η δημοσιονομική πειθαρχεία και η διατήρησή της 

αποτελεί για όλες τις χώρες πολιτική επιλογή και εκτίμηση και δύσκολα μπορεί 

να αποτυπωθεί σε ένα μόνο κριτήριο. Αλλωστε και στην πράξη η ερμηνεία 

του συγκεκριμένου κριτηρίου υπήρξε ελαστική (Βέλγιο, Ιταλία), αφού 

θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει λόγος για την μη συμμετοχή στην Ενωση χωρών
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με υψηλό ποσοστό χρέους, όταν η δημοσιονομική τους κατάσταση είναι 

σταθερή και το ποσοστό αυτό εμφανίζει πτωτικές τάσεις.

Επιπλέον όμως, υπήρξαν σημαντικά επιχειρήματα, που υποστήριξαν 

την ύπαρξη των δύο δημοσιονομικών κριτηρίων. Η Οικονομική και 

Νομισματική Ενωση θα προσφέρει σημαντική βοήθεια για την βελτίωση της 

δημοσιονομικής κατάστασης ιδιαίτερα εκείνων των χωρών που αντιμετώπιζαν 

τα πιο σημαντικά προβλήματα. Η άποψη αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η 

μείωση του πληθωρισμού και των ονομαστικών επιτοκίων, θα μειώσουν κατά 

πολύ το βάρος των επιτοκίων του χρέους, στο δημόσιο προϋπολογισμό. Για 

τις χώρες με μεγάλο δημόσιο χρέος, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και το Βέλγιο, 

το αποτέλεσμα είναι σημαντικό αφού εκτιμάται ότι κάθε μονάδα μείωσης των 

επιτοκίων θα μειώσει το λόγο ελλείμματος προς ΑΕΠ κατά μία ποσοστιαία 

μονάδα μετά από διάστημα δύο χρόνων. Επίσης η ύπαρξη αυτών των 

κριτηρίων αναμένονταν ότι θα επέφερε την δημοσιονομική ελάφρυνση και τον 

εξοορθολογισμό των δαπανών, με αποτέλεσμα οι χώρες μέλη που θα 

συμμετείχαν στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση θα μπορούσαν 

ευκολότερα να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις για δημοσιονομική 

πειθαρχία.

Τέλος σε σχέση με το τελευταίο κριτήριο, που ορίζει ότι τα νομίσματα 

των χωρών που θα συμμετέχουν στην ΟΝΕ, θα πρέπει να έχουν παραμείνει 

εντός των ορίων διακύμανσης για μία περίοδο δύο ετών, θεωρήθηκε ως 

αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη μίας χώρας στην ζώνη του ΕΥΡΩ, αφού 
τα νομίσματα των χωρών που συμμετέχουν στην ΟΝΕ θα πρέπει να έχουν 
επιδείξει κάποια σταθερότητα έναντι αλλήλων πριν "κλειδωθούν" μαζί.

Στάδιο 2: (1 Ιανουάριου 1994-31 Δεκεμβρίου 1998)

Το στάδιο αυτό, σχεδιάστηκε με γνώμονα την περαιτέρω προετοιμασία 

των χωρών μελών για την αποδοχή του ΕΥΡΩ.
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Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ενωση προχώρησε σε σημαντικές 
θεσμικές αλλαγές με κυρίαρχη την δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Ινστιτούτου (European Monetary Institute, EMI). To 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο αποτέλεσε τον πρόδρομο της τωρινής 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (European Central Bank, ECB) και είχε 

ως κύρια αρμοδιότητα την συγκεκριμενοποίηση του θεσμικού, οργανωσιακού 

και λογιστικού πλαισίου με βάση το οποίο θα υλοποιούνταν οι ρόλοι και οι 

στόχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά την διάρκεια του τρίτου 

σταδίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης. Βασική αρμοδιότητα του 

Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου αποτέλεσε επίσης, η ενδυνάμωση της 

συνεργασίας των επιμέρους εθνικών νομισματικών πολιτικών, προς όφελος 

της ΟΝΕ, πραγματοποιώντας συστάσεις και παρέχοντας προτάσεις προς τις 

Κεντρικές Τράπεζες των χωρών μελών της Ενωσης.

Επιπρόσθετα, σημαντικές αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την διάρκεια 

του δευτέρου σταδίου ήταν και οι ακόλουθες:

• Αποδοχή της Νομοθεσίας από τα κράτη μέλη, που σχετίζονταν με την 

απαγόρευση της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, είτε μέσω της επέκτασης της πίστωσης των δημοσίων 

επιχειρήσεων από τις Κεντρικές Τράπεζες, είτε μέσω της απευθείας 

ανάληψης και διαγραφής των χρεών τους.

• Απαγόρευση των προνομίων των δημοσίων επιχειρήσεων, που 

σχετίζονταν με την εύκολη πρόσβαση στην χρηματοδότησή τους από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

• Αποδοχή των διαδικασιών που στόχευαν στη μείωση του δημοσίου χρέους 

και των ελλειμμάτων των κρατών μελών, μέσω της συνεχούς 

παρακολούθησης των δημοσίων οικονομικών των κρατών της Ενωσης, 

από το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN), και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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• Θέσπιση της ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών των χωρών μελών, 

ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία θεσμική συμβατότητα και 
αποτελεσματικότητα μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών, οι οποίες και θα 

συνιστούσαν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (European 

System of Central Banks, ESCB).

Σημείο ορόσημο κατά την διάρκεια του δευτέρου σταδίου αποτέλεσε η 

Σύνοδος Κορυφής της Μαδρίτης τον Δεκέμβριο του 1995. Σε αυτή την 

σύνοδο αποφασίστηκε από τους ευρωπαίους ηγέτες, το σενάριο μετάβασης 

για την εισαγωγή του ΕΥΡΩ. Η επιλογή του ονόματος ΕΥΡΩ για το κοινό 

νόμισμα και η οριοθέτηση των τριών βασικών χρονικών περιόδων (φάσεις Α, 

Β και Γ) για την καθιέρωσή του, ήταν τα κύρια αποτελέσματα της Συνόδου.

Με βάση το σενάριο που υιοθετήθηκε, η φάση Α, θα ξεκινούσε στις 

αρχές του 1998, με την ανακοίνωση των κρατών μελών, που θα συμμετείχαν 

στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση, από την 1 Ιανουάριου του 1999. Τα 

κράτη αυτά θα επιλέγονταν ανάλογα με το αν πληρούσαν τα κριτήρια 

σύγκλισης, που καθορίστηκαν με την συνθήκη του Μάαστριχ. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο, θα υπέβαλαν τις 

προτάσεις τους προς το ECOFIN, με βάση τα στοιχεία του 1997, το οποίο με 

την σειρά του θα εισηγούνταν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αρχηγών των 

κρατών.
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Βαθμός Επίτευξης των Κριτηρίων από τις Χώρες Μέλη (1997)
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Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, στις 2 Μαϊου του 1998, ελήφθη η 

απόφαση σχετικά με την επιλογή των χωρών που θα συμμετείχαν από την 1 
Ιανουάριου του 1999, στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση. Με βάση την 
συγκεκριμένη απόφαση καθορίστηκαν οι 11 από τις 15 χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης ("ins"), που αποτέλεσαν την πρώτη ομάδα χωρών, ενώ 

η Ελλάδα, η Δανία, η Σουηδία και η Αγγλία ("pre-ins"), δεν συμμετείχαν από 

την αρχή για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Επίσης, συγκροτείται η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ορίζεται το Διοικητικό της Συμβούλιο.
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Κομβικό σημείο του δευτέρου σταδίου της μετάβασης προς την 

Οικονομική και την Νομισματική Ενωση, αποτέλεσε και η επικύρωση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τον Ιούνιο του 1997, στόχος του 

οποίου ήταν και παραμένει να εξασφαλίσει υγιή δημόσια οικονομικά στα 
κράτη μέλη, μέσω της δημοσιονομικής πειθαρχίας μετά την έναρξη της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης. Το σύμφωνο αυτό αποβλέπει στην 

στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, απαιτώντας από τα κράτη μέλη 

να υποβάλουν προγράμματα σταθερότητας, στα οποία να προσδιορίζονται οι 
μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί τους στόχοι. Σε περίπτωση αποκλίσεων και 

μη συμμόρφωσης των χωρών που συμμετέχουν στην Ενωση, προβλέπονται 

από το Σύμφωνο, ειδικές διαδικασίες και κυρώσεις.

Με την ολοκλήρωση του δευτέρου σταδίου, τελειώνει και η φάση Α του 

σεναρίου της Μαδρίτης για την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος. Οι 
χρηματοοικονομικοί και τραπεζικοί τομείς της οικονομίας, ολοκληρώνουν τις 

προετοιμασίες τους για την μετάβαση στο κοινό νόμισμα, ενώ οι επιχειρήσεις 

των χωρών που συμμετέχουν στην ζώνη του ΕΥΡΩ, εντείνουν τις 

προσπάθειες προετοιμασίας τους, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν 

στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Στάδιο 3: (1 Ιανουάριου 1999 - 1 Ιουλίου 2002)

Το τρίτο στάδιο της μετάβασης στην ΟΝΕ, που ξεκίνησε την 1 Ιανουάριου 

του 1999, πρόκειται να ολοκληρωθεί την 1 Ιουλίου του 2002, με την 

κατάργηση των εθνικών χαρτονομισμάτων και κερμάτων ως νόμιμο μέσο 

πληρωμής στις χώρες της ζώνης του ΕΥΡΩ και την αντικατάστασή τους από 

το κοινό Ευρωπαϊκό Νόμισμα. Το τρίτο στάδιο εμπεριέχει επίσης, τις φάσεις Β 

και Γ, που υιοθετήθηκαν με βάση το σενάριο μετάβασης προς το κοινό 

νόμισμα στην Σύνοδο της Μαδρίτης.
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Πιο συγκεκριμένα, από την 1 Ιανουάριου του 1999, αρχίζει η φάση Β 

του σεναρίου μετάβασης, με τον καθορισμό των οριστικών ισοτιμιών 
μετατροπής σε ΕΥΡΩ των νομισμάτων των χωρών που συμμετέχουν στην 

ζώνη του ΕΥΡΩ. Τα εθνικά νομίσματα παραμένουν σε κυκλοφορία, αλλά 

εκφράζονται πλέον ως Εθνικές Νομισματικές Μονάδες (National Monetary 

Units"). Ταυτόχρονα πραγματοποιείται η αντικατάσταση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Μονάδας (ECU), από το ΕΥΡΩ με ισοτιμία μετατροπής 1:1. 

Επιπλέον, τίθεται σε ισχύ το νομικό πλαίσιο του κοινού νομίσματος και το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα αναλαμβάνουν τον καθορισμό και την υλοποίηση της ενιαίας 

νομισματικής πολιτικής.

Από την αρχή της φάσης Β, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 

ζώνη του ΕΥΡΩ, μετατρέπουν το δημόσιο χρέος τους, από τα επιμέρους 

νομίσματα σε ΕΥΡΩ. Αντίστοιχα οι χρηματαγορές, οι κεφαλαιαγορές, οι 

αγορές συναλλάγματος και οι διατραπεζικές αγορές εκφράζονται σε ΕΥΡΩ, 
ενώ οι αντίστοιχοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, αρχίζουν να 

πραγματοποιούν όλες τις συναλλαγές χονδρικής στις παραπάνω αγορές και 

στα αντίστοιχα παράγωγα, σε ΕΥΡΩ.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την μετατροπή των εθνικών 

νομισμάτων σε ΕΥΡΩ, ή σε άλλο εθνικό νόμισμα έχει ως εξής:

Η ισοτιμία μετατροπής ορίζεται σε αριθμούς με έξι σημαντικά ψηφία και 

ορίζεται πάντα σε σχέση με το ΕΥΡΩ και προς μία κατεύθυνση. Η μετατροπή 
συνεπώς από ένα νόμισμα σε ΕΥΡΩ, πραγματοποιείται με ένα μόνο 
πολλαπλασιασμό. Για την μετατροπή ενός νομίσματος χώρας της ζώνης του 

ΕΥΡΩ σε νόμισμα άλλης χώρας, ή το αντίθετο, πραγματοποιείται πρώτα η 

μετατροπή σε ΕΥΡΩ και στην συνέχεια από το ΕΥΡΩ στο νόμισμα της τρίτης 

χώρας και το αντίστροφο. Το ποσό όμως σε ΕΥΡΩ θα πρέπει να 

στρογγυλοποιηθεί σε τρία δεκαδικά ψηφία και μετά να στρογγυλοποιηθεί
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προς τα επάνω ή προς τα κάτω, σε δύο δεκαδικά ψηφία, ανάλογα με το ποια 

είναι η πλησιέστερη υποδιαίρεση.

Οι ισοτιμίες μετατροπής με τις οποίες κλείδωσαν τα εθνικά νομίσματα, των 

χωρών της ζώνης του ΕΥΡΩ είναι οι εξής:

Οι Ισοτιμίες Μετατροπής του ΕΥΡΩ

Exchange rate to: EUR

Austria

Belgium

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Luxembou rg 

Netherlands 

Portugal 

Spain

13.7603 ATS

40.3399 BEF

5.94573 FIM

6.55957 FRF

1.95583 DEM

.787564 ΙΕΡ

1 936.27 ITL

40.3399 LUF

2.20371 NLG

200.482 PTE

1 66.386 ESP

Πηγή: Επίσημο Site της UBS (www.ubs.com)

Επίσης, για την Ελλάδα και την Δανία δημιουργήθηκε ένας ξεχωριστός 

μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών (ERM2), που συνδέει τις ισοτιμίες 
των νομισμάτων των χωρών αυτών με το ΕΥΡΩ, μέσω μίας αμοιβαίας 

κεντρικής ισοτιμίας με περιθώρια διακυμάνσεων. Ο μηχανισμός αυτός υπήρξε 

προαιρετικός για τις "pre-ins" χώρες και επιτρέπει διακυμάνσεις έως και +- 

15% από την κεντρική ισοτιμία. Τα νομίσματα των χωρών που επιδιώκουν να 

ενταχθούν στην ΟΝΕ, με την ένταξη τους σε αυτόν τον μηχανισμό, τυγχάνουν 

υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε περιπτώσεις 

κερδοσκοπικών κινήσεων στις αγορές συναλλάγματος. Ομως η επέμβαση της
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Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την στήριξη των νομισμάτων που 
συμμετέχουν στο ERM2, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνο το σημείο 

στο οποίο δεν δημιουργούνται προβλήματα στο κοινό νόμισμα. Ο κύριος 

στόχος του ERM2 είναι να υποβοηθήσει τις "pre-ins" χώρες, να συγκλίνουν τα 
μακροοικονομικά τους μεγέθη με αυτά που επικρατούν στην ζώνη του ΕΥΡΩ 

και να διασφαλίσουν την ανάλογη πειθαρχία στην συναλλαγματική πολιτική 

των χωρών μελών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι ανώτατες, οι κατώτατες και οι κεντρικές ισοτιμίες με τις οποίες 

εισήλθαν στο ERM2, η δραχμή και η Κορόνα έχουν ως εξής:

Οι Ισοτιμίες Μετατροπής του ΕΥΡΩ

ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ 1 ΕΥΡΩ =

Ανώτατη Ισοτιμία 406,075
ΕΛΛΑΔΑ (Δραχμή) Κεντρική Ισοτιμία 353,109

Κατώτατη Ισοτιμία 300,143
Ανώτατη Ισοτιμία 7,62824

ΔΑΝΙΑ (Κορόνα) Κεντρική Ισοτιμία 7,46038
Κατώτατη Ισοτιμία 7,29252

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 3/1/1999, Ειδική Εκδοση για το ΕΥΡΩ

Από την 1 Ιανουάριου του 2002, αρχίζει η Τρίτη και τελική φάση Γ, 

κατά την οποία εισέρχονται στην κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα 

κέρματα του νέου νομίσματος. Η περίοδος αυτή θα διαρκέσει 6 μήνες και 
μέχρι τη λήξη της θα πρέπει όλες οι συμμετέχοντες χώρες, να έχουν 

ολοκληρώσει την μετάβασή τους στο νέο νόμισμα, αποσύροντας και 
αντικαθιστώντας πλήρως τα εθνικά τους νομίσματα. Από εκείνη τη στιγμή και 

έπειτα το ΕΥΡΩ, θα αποτελεί το μοναδικό νόμισμα σε όλα τα κράτη μέλη που 

συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση και όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να έχουν μετατραπεί σε ΕΥΡΩ, αλλά και όλες 

οι Δημόσιες Διοικήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει πλήρως την 

μετάβασή τους.
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Το νέο νόμισμα θα διατίθεται σε επτά χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 

50, 100, 200 και 500 ΕΥΡΩ και σε οκτώ κέρματα των 0,01 , 0,02,0,05,0,10 
, 0,20,0,50 , 1 και 2 ΕΥΡΩ. Η μία πλευρά θα μένει κενή για την προσθήκη 

κάποιου εθνικού συμβόλου, ενώ η χρήση των κερμάτων και των 
χαρτονομισμάτων θα είναι ελεύθερη, παντού στις χώρες της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ενωσης.
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History and future of the European Union

March
1957

The treaty of Rome establishes the European Economic Community (EEC) 
with six founding members: France, Germany, Italy, Belgium, Luxembourg 
and the Netherlands.

January
1973 The United Kingdom, Ireland and Denmark join the EEC.

March
1979 Creation of the European Monetary System EMS.

January
1981 Greece joins the EEC.

January
1986 Spain and Portugal join the EEC.

July 1987 The Single European Act establishes the goal of a single market in Europe 
by 1992.

February
1992 Signing of the Treaty on European Union in Maastricht.

January
1993

The EEC becomes the European Union (EU). Free circulation of goods, 
services, people and capital authorised within the EU.

January
1994 Creation of the European Monetary Institute in Frankfurt.

January
1995 Sweden, Austria and Finland join the EU.

December
1995

The European Council in Madrid adopts the changeover scenario for the 
introduction of the euro.

March
1996

Start of the InterGovernmental Conference (IGC) in Turin: discussion of EU 
institutional reforms and preparation for EU enlargement.

December
1996

The European Council in Dublin determines the legal framework for the 
introduction of the euro and the continuity of contracts.

June 1997 Confirmation of the Stability and Growth Pact.

May 1998 Choice of countries which will initially participate in Economic and Monetary 
Union (EMU) on January 1999.

January
1999

Irrevocable fixing of conversion rates of the currencies of the Member 
States participating in EMU. The euro becomes the official currency of the 
Member States participating in EMU.

January
2002 Introduction of euro notes and coins.

July 2002 
at the 
latest

Withdrawal of national notes and coins of participating countries completed.

Πηγή: AMUE: “EURO: Preparation guide for Companies”
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Χρονοδιάγραμμα Εισαγωγής του ΕΥΡΩ

Τ
Phase A

2-3 
May 1998

▼
Phase B

I |anuary 1999 
to

31 December 
2001

▼
Phase C

I t»nuary20O2

I |u(y20Q2 

at the hteit

The Euro Calendar mm

Choice of initial participating countries
♦ Financial and banking sectors 

finalise changeover preparations
European Council of Heads of 
State and Government 
designates the initial Member 
States who will participate in 
Economic and Monetary Union 
on I January 1999
Creation of European Central 
Bank

Businesses accelerate 
preparation efforts

■i

Economic and Monetary Union (EMU)

* Conversion rates of 
participating countries 
permanently fixed on
I January 1999

* The eiro is established as the 
currency of EMU on
I January 1999

* National currencies continue to 
exist as expressions of the euro

* Monetary, capital, foreign 
exchange and interbank markets 
converted to euros

• Economic agents may choose 
to operate either in the euro 
or in national currency

♦ A number of multinational 
companies start operating in 
euros and encourage customers 
to transact in euros

* Increased use of the euro as 
book money

* Most consumers continue to 
deal in national currencies

Single currency

♦ Introduction of euro notes and 
coins on I January 2002

* Withdrawal of national curren
cies completed by I July 2002 
at the latest

* All participants complete the 
changeover

* All assets and transactions are 
converted into euros

Πηγή: AMUE: “EURO: Preparation guide for Companies”
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Το Νομικό Πλαίσιο της Μετάβασης στην ΟΝΕ

Εναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

αποτέλεσε από πολύ νωρίς, η δημιουργία νομικής βεβαιότητας στα ζητήματα 

που αφορούν την μετάβαση στο κοινό νόμισμα. Η θέσπιση ενός αναγκαίου 
νομικού πλαισίου που θα εξασφάλιζε την ομαλή λειτουργία των αγορών και 

θα προσέφερε την απαιτούμενη νομική διασφάλιση των υπαρχόντων και 

μελλοντικών συμβάσεων και υποχρεώσεων μεταξύ οιονδήποτε 
συναλλασσόμενων, οδήγησε στην πρόταση της επιτροπής, προς το 

Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών και το Συμβούλιο των Υπουργών 

Οικονομικών των χωρών μελών της Ενωσης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 

Ινστιτούτο, αποτελούνταν από δύο ξεχωριστούς κανονισμούς οι οποίοι και 
εγκρίθηκαν το Δεκέμβριο του 1996 στην Σύνοδο του Δουβλίνου.

Ο Πρώτος Κανονισμός

Ο πρώτος κανονισμός αποσκοπούσε στο να ρυθμίσει ορισμένα 

συγκεκριμένα και επείγοντα ζητήματα που ανέκυπταν με την μετάβαση στο 

κοινό νόμισμα. Πιο συγκεκριμένα περιελάμβανε τα εξής:

• Επικύρωση της ισοτιμίας μετατροπής 1:1 ανάμεσα στο ECU και το ΕΥΡΩ.

• Επικύρωση της συνέχειας των συμβάσεων: Ο κανονισμός στόχευε στο να 

επιβεβαιώσει ότι, η εισαγωγή του κοινού νομίσματος δεν συνιστά ένα 
γεγονός που θα θέσει σε αμφιβολία την συνέχεια των συμβάσεων. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι σε θέση να επικαλεστούν την εισαγωγή του 

ΕΥΡΩ ως λόγο για τον τερματισμό ή την ακύρωση των μεταξύ τους 

συμβάσεων. Κύριο επιχείρημα της παραπάνω θέσης ήταν ότι, η ευρύτατη 

κάλυψη της μετάβασης στο κοινό νόμισμα, από τα μέσα ενημέρωσης, και 

το γεγονός ότι η υλοποίηση της θα διαρκέσει αρκετά χρόνια, συνιστούν την 

μετάβαση ως ένα προβλεπόμενο γεγονός, εξωτερικό των συμβάσεων,
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ακόμη και εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επίσης, η Οικονομική και 

Νομισματική Ενωση δεν θεωρείται ότι προκαλεί καμία έντονη και ξαφνική 
διαταραχή των περιστάσεων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

υπογράφτηκε μία σύμβαση. Επιπλέον μετά την 1 Ιανουάριου του 2002, 
όλες οι αναφορές σε εθνικά νομίσματα που υπάρχουν μέσα στα νομικά 

έγγραφα, στις συμβάσεις, στα τιμολόγια και στα καταστατικά των εταιρειών 

θα παραμείνουν ως έχουν και θα ερμηνεύονται ως αναφορές σε ΕΥΡΩ, με 

βάση τις ισοτιμίες μετατροπής.

• Τέλος στον πρώτο κανονισμό εμπεριέχονταν και οι κανόνες 

στρογγυλοποίησης που διέπουν τις διαδικασίες μετατροπής από ένα 

εθνικό νόμισμα στο ΕΥΡΩ και το αντίθετο.

Ο Δεύτερος Κανονισμός

Ο δεύτερος κανονισμός πραγματεύονταν περισσότερο γενικές 

θεωρήσεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που θα ίσχυε στην Οικονομική και 

Νομισματική Ενωση. Πιο συγκεκριμένα, περιείχε τα εξής:

• Καθορισμό του νομικού καθεστώτος του ΕΥΡΩ κατά την διάρκεια της 

μεταβατικής περιόδου, και του καθεστώτος των εθνικών νομισματικών 

μονάδων. Στον κανονισμό αυτόν, ορίζεται ότι από 1 Ιανουάριου του 1999 

το ΕΥΡΩ αποτελεί το νόμισμα των συμμετεχόντων στην ΟΝΕ χωρών, ενώ 
τα εθνικά νομίσματα αποτελούν υποδιαιρέσεις του.

• Η χρήση του ΕΥΡΩ στις συναλλακτικές σχέσεις. Τα συμβόλαια που 
συνάπτονται μπορούν να είναι είτε σε ΕΥΡΩ είτα σε Εθνικές Νομισματικές 

Μονάδες. Η αρχή του "μη εξαναγκασμού - μη απαγόρευσης"("ηο 

compulsion - no prohibition principle"), αφορά την μεταβατική περίοδο και 

προσφέρει την ελευθερία στα συμβαλλόμενα μέρη να επιλέξουν αυτά τις 

νομισματικές μονάδες που επιθυμούν στις συμβατικές τους σχέσεις.
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• Η χρήση του ΕΥΡΩ στις λειτουργίες του δημόσιου τομέα. Με βάση τον 
κανονισμό κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου δεν θα είναι 
υποχρεωτική, η χρήση του ΕΥΡΩ από τις δημόσιες υπηρεσίες.

• Τέλος ο κανονισμός αυτός καθόριζε ότι, η εισαγωγή των χαρτονομισμάτων 

και των κερμάτων του κοινού νομίσματος θα πραγματοποιηθεί το αργότερο 
στο τελευταίο μέρος της μεταβατικής περιόδου, με ταυτόχρονη απόσυρση 

των εθνικών χαρτονομισμάτων και κερμάτων.

Πρακτικά ζητήματα στην εφαρμογή της αρχής του "μη εξαναγκασμού 

- μη απαγόρευσης"

Η αρχή της "μη απαγόρευσης" αξιώνει την ανυπαρξία οποιοσδήποτε 

νομικής απαγόρευσης στην χρήση του ΕΥΡΩ, όταν όλοι οι συμβαλλόμενοι το 

αποφασίσουν από κοινού. Παράλληλα, η αρχή του "μη εξαναγκασμού", 

συνεπάγεται την αδυναμία ενός εκ των συμβαλλομένων να επιβάλλει 

μονομερώς την χρήση του ΕΥΡΩ ως νομισματική μονάδα που θα 

εμπεριέχεται σε μία σύμβαση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

διαχωρισμός μεταξύ των υφισταμένων και των νέων συμβολαίων.

Τα υπάρχοντα συμβόλαια θα παραμείνουν στα εθνικά νομίσματα εκτός 

και εάν όλες οι συναλλασσόμενες πλευρές αποφασίσουν αμοιβαία να 

χρησιμοποιήσουν το κοινό νόμισμα. Ομως για τα νέα συμβόλαια, η επιλογή 
του νομίσματος αποτελεί σημείο διαπραγμάτευσης των συναλλασσόμενων 
μερών που σχετίζεται και με το χρόνο υπογραφής και υλοποίησης του 

συμβολαίου. Για παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν τα εξής:

• Συμβόλαια μεταξύ επιχειρήσεων: Είναι πιθανόν ότι τα μέρη με την 

μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη (μεγάλοι οργανισμοί και 

πολυεθνικές επιχειρήσεις), που αναμένεται να προχωρήσουν γρηγορότερα 

στην προσαρμογή τους στο νέο νόμισμα, να επιμείνουν στην χρήση του 

ΕΥΡΩ στις νέες συμβάσεις που υπογράφουν με μικρότερες επιχειρήσεις.
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Παρ' όλα αυτά δεν αναμένεται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες εξαιτίας της σύναψης συμβάσεων 
σε ΕΥΡΩ, αφού οι συναλλαγές θα μπορούν να γίνονται μέσω των 
τραπεζών, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα με τις ισοτιμίες μετατροπής.

• Μισθοί: Σε σχέση με τα υπάρχοντα συμβόλαια, αναμένεται να 

παραμείνουν σε εθνικά νομίσματα, εκτός και αν το θελήσουν και οι δύο 

πλευρές. Γενικά, είναι όμως πιθανόν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

σε χώρες της ζώνης του ΕΥΡΩ, να αξιώσουν από το νέο προσωπικό που 

προσλαμβάνουν, την σύναψη συμβολαίων σε ΕΥΡΩ. Ανάλογα με την 

ετοιμότητα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του τραπεζικού τομέα, είναι 
δυνατή η σύνταξη της μισθοδοσία των υπαλλήλων σε ΕΥΡΩ και η τελική 

μετατροπή τους στο εθνικό νόμισμα, πριν την πληρωμή τους, μέσω των 

τραπεζικών τους λογαριασμών.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονισθεί ότι, στο πλαίσιο της αρχής "μη 

εξαναγκασμού - μη απαγόρευσης", όλες οι ενέργειες που προβλέπονται σε 

μία σύμβαση πρέπει να εκφράζονται στο επιλεγμένο νόμισμα. Αυτό σημαίνει 

ότι όλα τα τιμολόγια και οι λογαριασμοί εκφράζονται στο νόμισμα της 

σύμβασης εκτός και αν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν κάτι διαφορετικό.

Εξαίρεση της αρχής αυτής, αποτελούν οι πληρωμές με πίστωση 

λογαριασμού. Τα ποσά μπορούν να καταβληθούν σε οποιοδήποτε νόμισμα 
και η τράπεζα μέσω της οποίας πραγματοποιούνται οι συναλλαγές 
αναλαμβάνει την μετατροπή των ποσών στο νόμισμα του λογαριασμού του 

πιστωτή, χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση από την πλευρά του πιστωτή.

Μία άλλη εξαίρεση αφορά και τις οργανωμένες αγορές όπως τα 

χρηματιστήρια, όπου η ίδια η αγορά αποφασίζει για την υιοθέτηση μίας 

συγκεκριμένης λογιστικής μονάδας μέσω της οποίας θα γίνονται οι 

συναλλαγές με όλους τους ενδιαφερομένους. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά
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χρηματιστήρια έχουν ήδη, από την 4 Ιανουάριου του 1999, αρχίσει να 

αναφέρουν τις τιμές των μετοχών σε ΕΥΡΩ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΥΡΩ και Επιχειρήσεις: Στρατηγικά Θέματα

Η μετάβαση στο κοινό νόμισμα και η δημιουργία της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς είναι πιθανό να προκαλέσει την ανάγκη για σημαντικές 

αλλαγές στις επιχειρήσεις τόσο σε στρατηγικό επίπεδο όσο και σε 

οργανωσιακό και λειτουργικό. Η υπάρχουσα αποστολή των επιχειρήσεων 
(Mission), οι επιχειρησιακοί στόχοι (Objectives), η διαμόρφωση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και πολιτικής και οι ακολουθούμενες διαδικασίες 

για την υλοποίησή τους θα είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκείς για να 

διασφαλίσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο νέο μεταβαλλόμενο 

εξωτερικό περιβάλλον.

Η είσοδος του κοινού νομίσματος αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις να επανεξετάσουν την υφιστάμενη στρατηγική τους 

και τις επιμέρους λειτουργίες και διαδικασίες που χρησιμοποιούν για την 

υλοποίηση των επιχειρησιακών τους στόχων. Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που 

παρουσιάζονται στις ελληνικές επιχειρήσεις με την είσοδο του ΕΥΡΩ, 

καθιστούν απαραίτητη την ενσωμάτωση των νέων συνθηκών στην 

στρατηγική των εταιρειών και την μεταβολή της όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Οι επιπτώσεις που θα προκόψουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις από 
την δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης, εξαρτώνται από 
έναν αριθμό στρατηγικών ζητημάτων που σχετίζονται με το μέγεθος της 

επιχείρησης, τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, την ύπαρξη εμπορικών 

συναλλαγών με επιχειρήσεις χωρών που ήδη συμμετέχουν στην ένωση και το 

βαθμό ανταγωνιστικότητας τους.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο για τη Νομισματική Ενωση της 

Ευρώπης (Association for the Monetary Union of Europe, AMUE),
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προκύπτουν τέσσερα στρατηγικά θέματα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο εξέτασης για τις διοικήσεις όλων των εταιρειών:

1. Πώς θα επηρεάσει το ΕΥΡΩ τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση;
• Θα προκόψουν ευκαιρίες αύξησης των εξαγωγών;

• Θα ενταθεί ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά;

2. Θα επηρεάσει το ΕΥΡΩ τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις επιχείρησης;

• Θα προκύψουν δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων;

• Θα χρειαστεί να τροποποιηθούν υφιστάμενα προϊόντα;

3. Θα επηρεάσει το ΕΥΡΩ την πολιτική της επιχείρηση στον τομέα των 

προμηθειών;

4. Πώς θα επηρεάσει το ΕΥΡΩ την πολιτική της επιχείρησης στον τομέα της 

χρηματοδότησης;

Πέρα όμως από τα τέσσερα παραπάνω στρατηγικά ζητήματα, το 

σημαντικότερο γεγονός που αναμένεται ότι θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις είναι 

η δημιουργία ενός νέου επιχειρησιακού κλίματος. Με άλλα λόγια, η υλοποίηση 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης και η εισαγωγή του ΕΥΡΩ, θα 

μεταβάλλει και θα μετασχηματίσει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιούνται οι επιχειρησιακές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Εχει καταστεί πλέον σαφές ότι, το ΕΥΡΩ δεν αποτελεί απλά ένα 
επιπλέον νόμισμα, το οποίο θα πρέπει να διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις. Η 

εισαγωγή του θα προκαλέσει ευρύτατες επιπτώσεις στην διαδικασία του 
"επιχειρείν" και αποτελεί ένα γεγονός που θα πρέπει να εξεταστεί στα 

ανώτατα διοικητικά κλιμάκια των επιχειρήσεων.

Οι ευκαιρίες και οι απειλές που θα προκύψουν και για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, αφορούν το επίπεδο της επιχειρησιακής στρατηγικής. Οι 

προτεραιότητες των διοικήσεων για την διευθέτηση του συνόλου των
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στρατηγικών ζητημάτων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα συνολικό σχέδιο 

μετάβασης, μέσα στο οποίο θα εντάσσονται και οι μεταβολές σε λειτουργικό 
επίπεδο που αφορούν τα συστήματα παραγωγής, τα κανάλια διανομής, το 

μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, τις επιχειρησιακές συμφωνίες κ.τ.λ. Η θεώρηση 

του σχεδίου μετάβασης, ως ένα άθροισμα ενεργειών που αφορούν ξεχωριστά 

τους επιμέρους τομείς της επιχείρησης, δίχως την ύπαρξη συνεργητικών 

δράσεων και ενεργειών, είναι πιθανόν να μην επιφέρει τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα.

Οι κυριότερες στρατηγικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις σύμφωνα με 

τον Federation Des Experts Comptables Europeens (FEE), είναι οι εξής:

• Η εξάλειψη της συναλλαγματικής αβεβαιότητας μέσω του κοινού 

νομίσματος, αναμένεται ότι θα προκαλέσει εντονότατη αύξηση στο 

διευρωπαϊκό εμπόριο.

• Η ανυπαρξία συναλλαγματικών φραγμών εισόδου και η ύπαρξη ενός μόνο 

νομίσματος, αναμένεται ότι θα αυξήσει τον ανταγωνισμό αλλά θα επιφέρει 

και την διαφάνεια στις τιμές των προϊόντων (price transparency).

• Η θέσπιση ενιαίων επιτοκίων αναφοράς από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην μείωση των μέσων 

πραγματικών επιτοκίων στην ζώνη του ΕΥΡΩ και θα εισάγει την 
απαιτούμενη σταθερότητα διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την 

πραγματοποίηση επενδύσεων.

• Η αφαίρεση του καθορισμού της συναλλαγματικής πολιτικής από τις 

εθνικές κυβερνήσεις και η μετάβαση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα απαιτήσει μεγαλύτερες προσπάθειες 

από τις επιχειρήσεις για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων τους.
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• Η Νομισματική Ενωση αναμένεται ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες 
ολοκλήρωσης εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ήδη έχουν αρχίσει να 

πραγματοποιούνται.

• Τα επιμέρους κόστη αναμένεται ότι θα μειωθούν. Η μείωση αυτή θα 

οφείλεται στην αύξηση του ανταγωνισμού και στην διαφάνεια των τιμών 

αλλά και σε άλλους λόγους όπως:

- Εξάλειψη του κόστους κάλυψης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου

- Δημιουργία ενιαίας διευρυμένης αγοράς πολλαπλάσιου μεγέθους 

των επιμέρους εθνικών που θα διαθέτει μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και θα προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες 

οικονομίας κλίμακας.

- Αύξηση του ανταγωνισμού στον χρηματοπιστωτικό τομέα, που θα 

οδηγήσει στην μείωση του κόστους χρηματοδότησης είτε σε 

κεφάλαιο κίνησης είτε σε χρηματοδότηση επενδύσεων.

Οι στρατηγικοί στόχοι των επιχειρήσεων θα επηρεαστούν τόσο από 

την αύξηση του ανταγωνισμού όσο και από την διαφάνεια στις τιμές. Η 

μείωση του κόστους των διασυνοριακών συναλλαγών και η εξάλειψη του 

συναλλαγματικού κινδύνου θα καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση στις 

ευρωπαϊκές αγορές και θα διευκολύνει την πρόσβαση ξένων ανταγωνιστών 

στις εγχώριες αγορές. Αποτέλεσμα των παραπάνω αναμένεται να είναι η 
αύξηση του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια θα εισέλθουν σε αμφισβήτηση 

αρκετοί επιχειρησιακοί στόχοι είτε ποσοτικοί, μερίδιο αγοράς, περιθώρια 
κέρδους, κύκλοι εργασιών, είτε ποιοτικοί όπως ικανοποίηση του πελάτη, 
ηγέτης της αγοράς, πρωτοπορία στην τεχνολογία κ.τ.λ.

Σε σχέση με την διαφάνεια που θα προκύψει στις τιμές των προϊόντων, 

οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες της ένωσης 

και έχουν ξεχωριστή τιμολόγηση για το ίδιο προϊόν, θα πρέπει να 

προβληματιστούν ιδιαίτερα και σε ανώτατο επίπεδο με την τιμολογιακή
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πολιτική που θα ακολουθήσουν ώστε να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς και 
τα κέρδη τους χωρίς μεγάλες απώλειες. Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, 
όπως έχει καταγραφεί σε διάφορες μελέτες (KPMG, AMUE), υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στην τιμή ενός προϊόντος από χώρα σε χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με έρευνα της KPMG σε 307 μεγάλες ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραπάνω από μία χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, διαπιστώθηκε ότι το 64% αυτών διατηρεί διαφορετική 

τιμολογιακή πολιτική σε κάθε χώρα. Σημαντικότερη όμως διαπίστωση 
αποτελεί και το γεγονός ότι, η μέση σχετική μεταβολή της τιμής (το μέσο 

ποσοστό που δείχνει κατά πόσο μεγαλύτερη είναι η μέγιστη από την ελάχιστη 

τιμή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται από μία εταιρεία σε 

διαφορετικές χώρες τις Ενωσης) ξεπερνά το 57% μετά και την αφαίρεση των 

φόρων και των λοιπών επιβαρύνσεων.

Ενδεικτικά, στον πίνακα που ακολουθεί (AMUE) παρουσιάζονται οι 

σημαντικές διαφορές στην τιμή, δύο προϊόντων που προσφέρονται σε όλες 

σχεδόν τις χώρες της Ενωσης.
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Οι Επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στην Διαφάνεια των Τιμών

Coca-Cola 1.5 litre
Spain ΡΤΑ 125 EUR 0.77
France FF 6.5 EUR 1.02
Portugal ESC 199 EUR 1.02
Luxembourg LFR 42 EUR 1.06
Ireland IRP 0.93 EUR 1.19
Belgium BEF 48 EUR 1.22
Italy LIT 2460 EUR 1.29
UK GBP 1.09 EUR 1.36
Germany DM 3.02 EUR 1.57

Big Mac
Greece DR 560 EUR 1.85
Ireland IRP 1.62 EUR 2.06
UK GBP 1.79 EUR 2.23
Portugal ESC 440 EUR 2.26
Spain PTA 365 EUR 2.26
Italy LIT 4,500 EUR 2.36
Netherlands HFL 5.45 EUR 2.53
Germany DM 4.90 EUR 2.55
Austria OS 36.00 EUR 2.67
France FF 17.50 EUR 2.69
Belgium BEF 109 EUR 2.76
Sweden SWK 26.00 EUR 3.13
Finland FIM 19.90 EUR 3.47
Denmark DKR 25.75 EUR 3.50
Πηγή: Bureau Europeen des Unions des Consommateurs (BEUC)
To ΕΥΡΩ θα καταδείξει τις διαφορές στην τιμή πολλών προϊόντων που καταναλώνονται σε 
διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Πηγή: AMUE: “EURO: Preparation Guide for Retailers”

Οπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα η μεγίστη τιμή με την 

οποία προσφέρεται η Coca Cola 1.5 It, είναι στην Γερμανία (1,57 ΕΥΡΩ) και 

είναι κατά 104% μεγαλύτερη της ελάχιστης τιμής με την οποία προσφέρεται 

στην Ισπανία (0,77 ΕΥΡΩ). Αντίστοιχα για το Big Mac, η μεγίστη σχετική 

μεταβολή στην τιμή είναι 89% ανάμεσα στην μέγιστη τιμή (Δανία: 3,5 ΕΥΡΩ) 

και στην ελάχιστη τιμή (Ελλάδα: 1,85 ΕΥΡΩ).
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Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και από άλλες έρευνες (The 
McKinsey Quarterly, 1999 Number 2, pp. 112—118: The Euro. How to 

keep your prices up and your competitors down), όπως προκύπτει και 

από τους παρακάτω πίνακες.
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Πηγή: The McKinsey Quarterly, 1999 Number 2, pp. 112—118

lAba
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Οι δύο πρώτοι πίνακες (Exhibit 1, Exhibit 2), παρουσιάζουν την 

διαφοροποίηση των τιμών σε επιμέρους προϊόντα που προσφέρονται σε 
ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, λαμβάνοντας υπόψη και την 

διαφοροποίηση που προέρχεται λόγω του Φ.Π.Α (VAT) από χώρα σε χώρα.

Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρίτος πίνακας (Exhibit 3), 

όπου φαίνονται οι σημαντικές επιπτώσεις στα λειτουργικά έσοδα των 

επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, αν υπάρξει μείωση της τιμής των προϊόντων 

κατά 1%.

Οι σημαντικές διαφορές στις τιμές για το ίδιο προϊόν μέχρι σήμερα δεν 

μπορούσαν να γίνουν εύκολα αντιληπτές, λόγω του ότι εκφράζονταν σε 

διαφορετικά νομίσματα και εμπεριείχαν διαφορετικά κόστη παραγωγής και 

φορολογικούς συντελεστές. Με την είσοδο του κοινού νομίσματος, παρά το 

ότι τα επιμέρους κόστη και η φορολογία από χώρα σε χώρα θα παραμείνουν 

σε διαφορετικά επίπεδα, αναμένεται ότι θα υπάρξει σύγκλιση των 

διαφορετικών τιμολογήσεων, μέσω της μείωσης των τιμών, που θα προκληθεί 

από την διαφάνεια των τιμών και την συνεπαγόμενη αύξηση του 

ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται ότι θα 

αναπτυχθούν σημαντικές ευκαιρίες για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

σε αυτό τον χώρο, αφού θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν με το βέλτιστο 

τρόπο την διαφάνεια που θα υπάρξει στην τιμολόγηση των προϊόντων.

Βασικό στρατηγικό ζήτημα που θα πρέπει επίσης να εξεταστεί από τις 

επιχειρήσεις είναι η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των 

δραστηριοτήτων τους. Η μετάβαση των εξουσιών στην διαμόρφωση της 

συναλλαγματικής πολιτικής από τις εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, αφαιρεί ένα αξιόλογο εργαλείο βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας των εγχώριων προϊόντων. Η παρέμβαση των 

επιχειρηματικών συνδέσμων στις εθνικές κυβερνήσεις, για μεταβολή των 

εθνικών ισοτιμιών προς όφελος των εγχώριων προϊόντων, δεν θα είναι πλέον 

αποτελεσματική αφού οι κυβερνήσεις δεν θα διαθέτουν τις ανάλογες εξουσίες.
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Το ζήτημα συνεπώς της ανταγωνιστικότητας και των ελληνικών επιχειρήσεων, 

εισάγεται πλέον στην πραγματική και ουσιαστική του διάσταση και σχετίζεται 
πλέον με αντικειμενικές παραμέτρους που αφορούν το κόστος παραγωγής, το 

τεχνολογικό επίπεδο και τις μεθόδους οργάνωσής της, το κόστος εργασίας, το 
επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων, το επίπεδο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, το μέγεθος της αγοράς στην οποία απευθύνονται κ.τ.λ. Οι 

λεγάμενες "διαρθρωτικές αλλαγές", δεν αφορούν μόνο τον δημόσιο τομέα 

αλλά και τον ιδιωτικό, αφού πέρα από την επιβίωση και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων του δημοσίου και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 

εξετάσουν με μεγαλύτερη νηφαλιότητα την ανταγωνιστικότητά τους στις νέες 

συνθήκες ανταγωνισμού που αναμένεται να διαμορφωθούν.

Με δεδομένο ότι, παρά την υψηλή ανεργία στην Ελλάδα, οι χαμηλές 

αμοιβές των εργαζομένων σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ενωσης, δεν 

επιτρέπουν ιδιαίτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας που να οδηγούν στην 

μείωση του εργατικού κόστους, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών τους διαδικασιών και 

στην βελτίωση των οργανωτικών τους δομών, ώστε να αντεπεξέλθουν στην 

αύξηση του ανταγωνισμού, που θα προκληθεί στην εγχώρια αγορά με την 

είσοδο του κοινού νομίσματος.

Ενα ακόμη σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 

διερεύνησης σε ανώτατο επίπεδο διοίκησης των επιχειρήσεων είναι η 
σκοπιμότητα σύναψης στρατηγικών συμμαχιών με ομοειδής ή 

συμπληρωματικές εγχώριες ή ξένες επιχειρήσεις. Οι νέες συνθήκες που 
κατεγράφησαν και προηγούμενα, είναι πιθανόν σε ορισμένες επιχειρήσεις 

ακόμη και σε ορισμένους οικονομικούς κλάδους να μην είναι σε θέση να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από ένα αριθμό επιχειρήσεων. Η έλλειψη 

πόρων ή τεχνογνωσίας και η αδυναμία αντιμετώπισης του ανταγωνισμού με 

βάση το μέγεθος της επιχείρησης ή της εγχώριας αγοράς είναι πιθανό να 

προκαλέσει την αναζήτηση στρατηγικού εταίρου που να εξασφαλίζει όχι μόνο 

την επιβίωση και την ανάπτυξη της επιχείρησης, αλλά ενδεχομένως και την
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είσοδό της σε άλλες αγορές χωρών της ένωσης ή και σε παρεμφερείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που μέχρι σήμερα δεν είχε εμπλακεί. Θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι, το ζήτημα των στρατηγικών συμμαχιών ή των 

εξαγορών και των συγχωνεύσεων, δεν σχετίζεται αποκλειστικά με την 
Οικονομική και Νομισματική Ενωση της Ευρώπης αλλά αποτελεί 

επιχειρηματική επιλογή που καθορίζεται από πληθώρα παραγόντων και 

συνδυάζεται με την παγκοσμιοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι 

σημαντικές αλλαγές όμως που επιφέρει στις ευρωπαϊκές αγορές η είσοδος 

του ΕΥΡΩ, εντείνει αυτή την τάση, που έχει διαμορφωθεί στο παγκόσμιο 

οικονομικό σύστημα. Στην Ελλάδα, ενδεικτικές είναι και οι σημαντικές 

ανακατατάξεις που επήλθαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με τις διαδοχικές 

εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ των υπαρχόντων εγχώριων αλλά 

και ξένων τραπεζικών ομίλων (συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την 

Κτηματική Τράπεζα, εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας από την Τράπεζα 

Πίστεως, συμμετοχή της Deutche Bank στο μετοχικό κεφάλαιο και στο Δ.Σ. 

της Eurobank κ.τλ.).

Κομβικό στρατηγικό ζήτημα αποτελεί και αυτό της χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος των ευκαιριών και των 

ωφελειών που θα προκύψουν ιδιαίτερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που την 

τελευταία 20ετία βιώνουν καθεστώς υψηλών επιτοκίων, σε σχέση με την 

χρηματοδότηση των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης ή σε σχέση με την 

εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων για την πραγματοποίηση των επενδυτικών 
τους σχεδίων, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση των καθοριστικών μεταβολών 
και επιπτώσεων που έχει η είσοδος του ΕΥΡΩ στο χρηματοπιστωτικό κλάδο 

και στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ, αναμένονται σημαντικές μεταβολές, στο 

ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τόσο σε σχέση με την πορεία 

και την στρατηγική των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των επενδυτικών 

εταιριών, όσο και σε σχέση με την διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το
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Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών που αυτή θα διαχειρίζεται. Η 
ευρωπαϊκή αγορά χρήματος και κεφαλαίου, αναμένεται να διαμορφωθεί σε μία 
ολοκληρωμένη ενιαία αγορά με σημαντικότατο βάθος και ποικιλία 

προσφερομένων προϊόντων.

Συγκριτικά Στοιχεία των Κυριότερων 

Χρηματοοικονομικών Αγορών

Deeper and more liquid financial markets
The potential for European capital markets may be judged by the following 
exhibit.

Exhibit 6: The size and scope of Euro markets (All figures. US I OOOBillion)

USA EU-15 EU-15 
ex UK

UK FR GER ITL

GDP, 1994 6.7 7.5 6.5 1.0 1.3 2.0 1.1

Tradable govt bonds
(Oct 1996) 1.9 2.5 2.2 0.3 0.45 0.6 0.3

Bonds, total publicly issued, 
Oct 1996 7.9 6.2 5.9 0.3 0.9 2.0 1.0

Equity market capitalisation 
as % of GDP (1994)

1·.· ·'.·· ····; Vxj . v*v

75% 40% 30% 110% 33% 22% 16% ,

Total publicly issued bonds as 
% of GDP

1 1 7% 82% 90% 30% 70% 100% 90%

Tradable equity market ;'·>·.;·'> ·ν< ··: ·*'·:. * .· .·'·; :· ■··.)·■■··:· v 'f; ·> · v
capitalisation as % of ....

•:?A <·*:< ··:>:·; ·■·■ ■—· rrm·: ·: ··,;·.·:· ··;?:> ·’.*>':".· <\Λ.

GDP (@ Oct 1996) v v y yy'v’v ’{'?/): /... j .. ..... ·, -· · . ·.· i i ..rvy.v,.s • ■ ··!.... :·. '*· -· ■■
:

75% 30% 15% 110% 17% .; 17% 1ΛΟΛ VlO/o

Source: Economist world in figures 1997. Salomon Brothers Inti 1996 
NOTE: Tradeable equity is less than total equity on the continent due to government 
share housing.

Πηγή: Nick Crosby - David Norris, PRICE WATERHOUSE, 1998
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Ειδικότερα, η ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά, θα διαθέτει μέγεθος 

αντίστοιχο της αμερικανικής αγοράς και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό με πολύ καλύτερους όρους. Οπως φαίνεται και από 

άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, η αύξηση του ανταγωνισμού 

στον τραπεζικό κλάδο, λόγω της διαρκούς μείωσης των προστατευτικών 

θεσμών κάθε χώρας, αλλά κυρίως λόγω της εξάλειψης του συναλλαγματικού 

κινδύνου για τις χώρες της ζώνης του ΕΥΡΩ, έχει ήδη προκαλέσει ιδιαίτερα 

σημαντικές αλλαγές στις στρατηγικές όλων των ιδρυμάτων και όχι μόνο των 

ευρωπαϊκών. Οι συνεχείς συγχωνεύσεις και εξαγορές, η προσπάθεια μείωσης 

των λειτουργικών εξόδων και η δυσμενής μείωση των εσόδων των 

συναλλαγματικών προμηθειών, αποτελεί ήδη μία πραγματικότητα που 

αναμένεται να ενταθεί μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η παραδοσιακή μορφή των τραπεζικών εργασιών μετατοπίζεται από 

την προσέλκυση των αποταμιευτικών κεφαλαίων των καταθετών, στην 

προσφορά νέων σύνθετων επενδυτικών προϊόντων, στην διαχείριση 

ιδιωτικών χαρτοφυλακίων και στην προσφορά χρηματοοικονομικών 

συμβουλών. Οι μικρές αποδόσεις που θα προσφέρονται από τις συμβατικές 

μεθόδους των τραπεζικών ιδρυμάτων, λόγω των χαμηλών επιτοκίων, 

αναμένεται να προκαλέσουν μετακίνηση αποταμιευτικών κεφαλαίων σε άλλες 

αγορές (χρηματιστήριο, αμοιβαία κεφάλαια,...). Το συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει, από το πολύ μικρό ποσοστό κεφαλαιοποίησης των ευρωπαϊκών 

χρηματιστηρίων ως ποσοστό του ΑΕΠ με αυτά των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και 
του Χονγκ-Κονγκ και από τις μεταβολές που ήδη έχουν συμβεί στις 

ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και σε αυτές που προς το παρόν είναι εκτός της 
ζώνης του ΕΥΡΩ (π.χ. Ελλάδα, Αγγλία). Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την 
αύξηση του ανταγωνισμού που αναπτύσσεται στον ευρωπαϊκό 

χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις του νέου νομίσματος στις ευρωπαϊκές 

αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η νέα κατάσταση που προκύπτει από την 

οικονομική και νομισματική ενοποίηση, εκτιμάται ότι, θα βελτιώσει καθοριστικά
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την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τις 
υπόλοιπες παγκόσμιες αγορές. Η μείωση της μακροοικονομικής 
αβεβαιότητας, η δημιουργία ενός κλίματος σταθερότητας και η αναμενόμενη 

προσδοκία για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιριών, 
εκτιμάται ότι θα προσδώσει το αναγκαίο μέγεθος και βάθος στις ευρωπαϊκές 

αγορές. Βασική προϋπόθεση για την διασφάλιση των παραπάνω, αποτελεί η 

ομαλή μετάβαση στην νέα κατάσταση και η αποφυγή συγκρούσεων και 

διαφωνιών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Συμβούλιο 

των Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN).

Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου, η νομισματική ενοποίηση θα οδηγήσει στην δημιουργία της 
δεύτερης μεγαλύτερης αγοράς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset 

management), μετά αυτής των ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό αναμένεται να 

λειτουργήσει θετικά για την ρευστότητα της αγοράς και να προκαλέσει μείωση 

στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξηση των επενδυτικών 

προϊόντων. Σημαντικές μεταβολές εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και στην 

οργάνωση και την στρατηγική των ευρωπαϊκών επενδυτικών εταιριών.

Ειδικότερα, για τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές αναμένεται 

σημαντική αύξηση στην ρευστότητα, στο μέγεθος και στο βάθος που αυτές 

διαθέτουν. Οπως αναφέρθηκε προηγούμενα, λόγω του μικρού βαθμού 

κεφαλαιοποίησης που παρουσιάζουν, της εξάλειψης του συναλλαγματικού 
κινδύνου και της ύπαρξης μικρών αποδόσεων από τα κρατικά ομόλογα για 
τους επενδυτές, εκτιμάται ότι θα δοθεί η δυνατότητα για την ανάπτυξη νέων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως τα εταιρικά ομόλογα (corporate 

bonds), που μέχρι σήμερα παρέμεναν πολύ λιγότερο ανεπτυγμένα. Σημαντικό 

ρόλο αναμένεται να έχει και η διαφάνεια των τιμών των μετοχών, λόγω της 

χρησιμοποίησης του κοινού νομίσματος, καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την 

αναδιάρθρωση των επενδυτικών κεφαλαίων στις επιμέρους ευρωπαϊκές 

χρηματιστηριακές αγορές.
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Επιπρόσθετα, η ύπαρξη 32 χρηματιστηρίων αξιών και το κόστος που 

επεισέρχεται από τις ενδιάμεσες χρηματιστηριακές εταιρίες προς τους 
επενδυτές, από την απόκτηση του δικαιώματος αυτών των εταιριών, να 

εκτελούν πράξεις σε διαφορετικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αναμένεται ότι θα 
οδηγήσει στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χρηματιστηρίων και πιθανόν στο κλείσιμο ή στην συγχώνευση ορισμένων εξ' 

αυτών. Σημαντικό ρόλο εκτιμάται ότι θα έχει και η φορολόγηση των κερδών 

των επενδυτών στην κατανομή των κεφαλαίων ανά χρηματιστήριο. Τέλος, 

υπάρχει και η άποψη που εκφράζεται από παράγοντες της αγοράς (Thomas 

Richter), αλλά και της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής επιτροπής 

(Europaper 3), ότι η είσοδος του νέου νομίσματος δεν αποτελεί τον κύριο 

λόγο για τις σημαντικές μεταβολές που παρατηρούνται στις ευρωπαϊκές 

χρηματιστηριακές αγορές, αλλά αυτές είναι επακόλουθες της 

παγκοσμιοποίησης και των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των νέων 
τεχνολογιών.

Σημαντικές μεταβολές αναμένεται να προκληθούν στα κριτήρια με τα 

οποία πραγματοποιείται η διάρθρωση των μεγάλων ιδιωτικών χαρτοφυλακίων 

και των χαρτοφυλακίων θεσμικών επενδυτών. Αμοιβαία κεφάλαια, 

ασφαλιστικά ταμεία και επενδυτικές εταιρίες θα προσπαθήσουν να 
διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους, ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο μέρος της ενιαίας αγοράς. Τυχόν διατήρηση της συγκέντρωσης 

των κεφαλαίων τους σε μία μόνο τοπική αγορά, θα τους καθιστά ευάλωτους 
σε κινδύνους τοπικού χαρακτήρα, ενώ στην περίπτωση όπου δεν συγκλίνουν 
και δεν μειωθούν οι ανισορροπίες που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την είσοδο του κοινού νομίσματος, η 
συγκέντρωση αυτή σε μία τοπική αγορά, θα εμπεριέχει ακόμη μεγαλύτερο 

κίνδυνο στην περίπτωση αποσταθεροποίησής της. Επιπλέον, μετά την 

ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των αγορών σε συγκεκριμένους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια κ.α.), εκτιμάται ότι θα 

υπάρξει και αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ως 

προς αυτήν την κατηγορία.
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Σημαντικότερες αναμένονται να είναι οι θεσμικές μεταβολές οι οποίες 
προκύπτουν από την είσοδο του κοινού νομίσματος. Ηδη από τον Ιούλιο του 
1998 έχει επέλθει συμφωνία για την δημιουργία του EURIBOR, του 

διευρωπαϊκού επιτοκίου αναφοράς σε ΕΥΡΩ, το οποίο θα αντικαταστήσει τα 

αντίστοιχα εθνικά ...BOR. Οι υπάρχοντες μηχανισμοί συναλλάγματος, 

καθορισμού των τιμών FIXING, των επιτοκίων της αγοράς και της αγοράς 
ομολόγων προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Ηδη σημαντικές αρμοδιότητες 

έχουν μετακινηθεί από τις Κεντρικές Τράπεζες των χωρών μελών στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα ασκεί τον έλεγχο και θα καθορίζει 

την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι σημαντικές αυτές 

οικονομικές εξουσίες, που δίνονται στους τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, η ανεξαρτησία της από το Συμβούλιο Υπουργών και των 

εκλεγμένων κυβερνήσεων των χωρών μελών και η επίδραση που θα έχουν 

αυτές στις πολιτικές που θα εφαρμόζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις των 
χωρών μελών, έχουν αποτελέσει σημαντικό σημείο τριβής και διαμάχης 

ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η ομαλή πορεία στις σχέσεις πολιτικών και 

τραπεζιτών και η δημιουργία μίας θετικής εικόνας συνεργασίας ανάμεσα 

στους δύο θεσμούς, αποτελεί καθοριστικό σημείο για την καλλιέργεια ενός 

κλίματος εμπιστοσύνης από τις αγορές σε σχέση με το νέο νόμισμα. Η 

εμπιστοσύνη των αγορών στο ΕΥΡΩ θα είναι καθοριστική για την επιτυχία του 

όλου εγχειρήματος και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα έχει θετικές ή 

καταστροφικές επιπτώσεις για το σύνολο των ευρωπαϊκών αγορών.

Οι αγορές των ομολόγων είναι εκείνες στις οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί και αναμένεται να συνεχιστούν οι σημαντικότερες 

μεταβολές. Ηδη από της 4/1/1999, οι εκδόσεις των εθνικών ομολόγων των 
χωρών μελών της ζώνης του ΕΥΡΩ, γίνονται στο νέο νόμισμα, ενώ για τις 

υπάρχουσες εκδόσεις έχουν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες μετατροπές από 

τα επιμέρους νομίσματα σε ΕΥΡΩ. Η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων υστερούσε 

σημαντικά σε σχέση με τις αντίστοιχες της αμερικανικής και της ιαπωνικής 

λόγω του κατακερματισμού, της περιορισμένης ρευστότητας και του υψηλού 

συναλλαγματικού κινδύνου. Με την ενοποίηση των επιμέρους αγορών εξαιτίας
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της ύπαρξης του κοινού νομίσματος αναμένεται ότι θα επέλθει σημαντική 
άνοδος αυτών, τόσο σε σχέση με την προσφορά κεφαλαίων όσο και με τις 
δυνατότητες που θα δοθούν για νέα επενδυτικά ομόλογα.

Η παρουσίαση όλων των προηγουμένων στρατηγικών ζητημάτων, 

στοχεύει στο να καταδείξει την αναγκαιότητα που υφίσταται για τις 

επιχειρήσεις, να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του κοινού νομίσματος σε 

ανώτατο διοικητικό επίπεδο ως ένα στρατηγικής σημασίας γεγονός. Παρ' όλα 

αυτά θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, η εισαγωγή του ΕΥΡΩ δεν έχει την ίδια 

σημασία για όλες τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα μία τουριστική 
ξενοδοχειακή επιχείρηση, σαφέστατα θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερες 

προκλήσεις και κινδύνους σε σχέση με μία μικρομεσαία επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται εντός εθνικών συνόρων ή ακόμη περισσότερο σε τοπικό 

επίπεδο. Ομως ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει 
παρόμοια εξέταση των επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο, έστω και αν το 

πεδίο εφαρμογής ενός σχεδίου μετάβασης και προσαρμογής, αποδειχθεί 

τελικά πολύ μικρότερο από ότι, σε άλλες επιχειρήσεις.
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Μετάβαση στο ΕΥΡΩ: Η Ανάγκη Διαχείρισής της ως Ξεχωριστό Εργο

Με βάση την ανάλυση των στρατηγικών ζητημάτων που προκύπτουν 

για τις επιχειρήσεις από την είσοδο του ΕΥΡΩ καθίσταται σαφές ότι είναι 

αναγκαία η κατάστρωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μετάβασης που να 
περιλαμβάνει το σύνολο των τμημάτων της επιχείρησης. Λόγω του ότι οι 

επιπτώσεις αφορούν όλα τα τμήματα των επιχειρήσεων αλλά και την 

στρατηγική τους, η διαχείριση της μετάβασης στο νέο νόμισμα θα πρέπει να 

έχει την μορφή ξεχωριστού έργου με την χρησιμοποίηση των συνήθων 
τεχνικών και μεθόδων που υπάρχουν στην επιστήμη της διαχείρισης έργων 

(project management).

Επιμέρους οργανισμοί όπως, AMUE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, FEE κ.τ.λ. 

προτείνουν παραπλήσιες μεθοδολογίες για την κατάστρωση του σχεδίου 
μετάβασης και την διαχείρισή του. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η 

παρουσίαση της μεθοδολογίας διαχείρισης της μετάβασης στο ΕΥΡΩ, που 

προτείνεται από τον Σύνδεσμο για την Νομισματική Ενωση της Ευρώπης 

(AMUE).

Σύμφωνα με την μεθοδολογία που προτείνεται, υποδεικνύονται στις 

επιχειρήσεις έξι βήματα κλειδιά που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να 

διαχειριστούν την μετάβασή τους στο ΕΥΡΩ. Πιο συγκεκριμένα τα βήματα 

αυτά έχουν ως εξής:
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1. Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος ΕΥΡΩ.

Ο επικεφαλής της επιχείρησης θα πρέπει αρχικά να οργανώσει μία 

σύσκεψη διευθυντικών στελεχών με στόχο:

• Να επανεξεταστούν τα γεγονότα κλειδιά και το χρονοδιάγραμμα για 

την εισαγωγή του ΕΥΡΩ.

• Να συζητηθούν τα κύρια στρατηγικά και τεχνικά θέματα που 

αφορούν την επιχείρηση.

• Να προσδιοριστούν από τους διευθυντές, οι συγκεκριμένες 

επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στους τομείς ευθύνης τους.

• Να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος εισαγωγής 

του ΕΥΡΩ για την επιχείρηση.

2. Διορισμός υπευθύνου ΕΥΡΩ

Ο διορισμός ενός υπευθύνου με ηγετικές ικανότητες, κρίνεται 

αναγκαίος για την επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των 

τμημάτων της επιχείρησης και για την αξιοποίηση των ευκαιριών που 

προκύπτουν από την είσοδο του κοινού νομίσματος. Σύμφωνα με τον AMUE, 

ο υπεύθυνος αυτός θα πρέπει να είναι ανώτερο στέλεχος της επιχείρησης με 

συνολική στρατηγική άποψη για αυτήν και να αναφέρεται απευθείας στον 
επικεφαλή. Στις μικρότερες επιχειρήσεις, την ευθύνη θα πρέπει να αναλάβει ο 

ίδιος ο επικεφαλής.

Αν η μετάβαση στο ΕΥΡΩ πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά την θέση 
της επιχείρησης στην αγορά, τα προϊόντα της και την στρατηγική της, τότε ο 

υπεύθυνος θα πρέπει να είναι ανώτερο διευθυντικό στέλεχος πωλήσεων και 

μάρκετινγκ. Αν οι επιπτώσεις είναι περισσότερο τεχνικής φύσεως, τότε θα 

πρέπει να είναι διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών ή του λογιστηρίου. 

Επίσης, στην περίπτωση όπου κρίνονται ανεπαρκείς οι εσωτερικοί πόροι της 

επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν και εξωτερικοί σύμβουλοι.
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Τα παραπάνω μπορούν να συνοψιστούν διαγραμματικά ως εξής:

Καθορισμός
του πεδίου εφαρμογής
του προγράμματος ευρώ

σ
GL • ορίστε ένα • Ορίστε ένα
ο ! υψηλόβαθμο υψηλόβαθμο
=3 στέλεχος του στέλεχος του
to

•ΕΖ ταηματος τμήματος μάρ-
Sc μαρκετινγκ- κετινγκ -πωΛή-

CZ πωλήσεων. ως σεων. ως δι
διευθυντή του ευθυντή του

β- προγράμματος προγράμματος
ευρώ ευρώ

3 • εηιλέξτε • συγκροτήστε
3. προμηθευτές μια ομάδα ει-
=>to υπηρεσιών δικής αποστο
ο λής νια το

ευρώ

C; • Ορίστε ένα • Ορίστε ένα
Οd υψπΛόβαθμο υψηλόβαθμο
trf στέηεχος τοα στέηεχος του
cr τμήματος ο·- τμήματος οι
C3 κονομικών - κονομικών -
S Λογιστηρίου. Λογιστηρίου.
$ ως βακιβυντή ως διευθυντή
U) του προγράμ του προγράμ
t-r ματος ευρώ ματος ευρώ
3
3 • αναζπτβ ίστβ

την unocncrt-
CO ρ»ξη συνερ
3 γατών

Ανεπαρκείς Επαρκείς
εσωτερικοί εσωτερικοί

πόροι πόροι

Διαθέσιμοι εσωτερικοί 
πόροι via τη μετά0αση

Πηγή: Σ.Ε.Β.: ΕΥΡΩ και επιχειρήσεις. Αναλυτικός οδηγός προετοιμασίας

3. Προσδιορισμός των θεμάτων που ανακύπτουν και των επιπτώσεων

Η διοίκηση θα πρέπει να προσδιορίσει τους τομείς που επηρεάζονται 

από την εισαγωγή του ΕΥΡΩ και να εντοπίσει τις ευκαιρίες εκσυγχρονισμού 

που θα προκύψουν. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να πραγματοποιηθούν 
συναντήσεις με τους βασικού συνεργάτες της, για την εκτίμηση των πιθανών 
επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΕΥΡΩ.

Μετά την πρώτη σύσκεψη στελεχών, κάθε επικεφαλής τμήματος θα 

πρέπει: •

• Να οργανώσει εισαγωγική συζήτηση στο τμήμα του σχετικά με την 

μετάβαση στο ΕΥΡΩ.
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• Να προσδιορίσει τα βασικά ζητήματα και την πιθανή επίδρασή τους 
στο τμήμα του.

• Να εντοπίσει εξωτερικές πηγές πληροφόρησης:

- Λογιστικά γραφεία

- Τράπεζες

- Συμβούλους

- Εμπορικές οργανώσεις

- Προμηθευτές λογισμικού

• Να αναφέρει τα αποτελέσματα των ενεργειών του στο υπεύθυνο 

του προγράμματος εισαγωγής του ΕΥΡΩ.

4. Καθορισμός ενός σχεδίου μετάβασης

Το σχέδιο μετάβασης θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις στόχους:

• Μεγιστοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από το ΕΥΡΩ και 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

• Οργάνωση της μετάβασης κατά τον οικονομικότερο τρόπο.

• Αξιοποίηση της μετάβασης στο ΕΥΡΩ, ως ευκαιρία βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.

Στην συνέχεια ο υπεύθυνος του προγράμματος θα πρέπει:

• Να συντάξει περίληψη των εκθέσεων των επικεφαλής των 

τμημάτων.

• Να προτείνει σχέδιο μετάβασης, βάσει αυτών των εκθέσεων.

• Να υποδείξει τις προσδοκίες και τις ανάγκες του σχεδίου μετάβασης 

(προϋπολογισμούς, ημερομηνίες και προθεσμίες, εσωτερικοί και 

εξωτερικοί πόροι)

• Να εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη και έγκριση του σχεδίου 

μετάβασης από την διοίκηση της εταιρείας.
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• Να αποφύγει την ανάλωση σε “ευρω-σκεπτικιστικές” συζητήσεις 
αφού η πραγματοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ενωσης είναι δεδομένη.

5. Διασφάλιση της εφαρμογής του προγράμματος: Συγκρότηση επιτροπής 

υποστήριξης του ΕΥΡΩ

Προκειμένου να παρακολουθεί αποτελεσματικά την εξέλιξη της ΟΝΕ 

και την πορεία μετάβασης της επιχείρησης, ο υπεύθυνος έργου θα πρέπει να 
συγκροτήσει μία επιτροπή στελεχών που θα επιβλέπει την αποτελεσματική 

εφαρμογή του σχεδίου μετάβασης.

Ο υπεύθυνος θα πρέπει:

• Να ενημερώνει την επιτροπή στελεχών για τις πρόσφατες εξελίξεις 

και αποφάσεις σχετικά με την ΟΝΕ.

• Να οργανώνει τακτικές εσωτερικές συσκέψεις με την επιτροπή για 

την ανασκόπηση της προόδου της επιχείρησης και τις εκκρεμότητες 

που υπάρχουν.

• Να δρομολογεί και να ελέγχει τις ενέργειες τις επιτροπής, μέσω 

αναφορών και εκθέσεων από τους διευθυντές.

• Να επιλέγει εξωτερικούς συμβούλους αν διαπιστώνει αδυναμία από 

την επιχείρηση στην υλοποίηση ορισμένων ενεργειών.

6. Γνωστοποίηση της προόδου

Για να διασφαλιστεί η επιτυχία του σχεδίου μετάβασης, θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα σε όλους τους παράγοντες της 

επιχείρησης. Σε κάθε βήμα της ανάπτυξης και της εφαρμογής του σχεδίου 

μετάβασης, η διοίκηση θα πρέπει:
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• Να συμμετέχει ενεργά, σε υψηλό επίπεδο.

• Να οργανώνει και να εξασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία με 
όλους τους παράγοντες της εταιρείας (πελάτες, προμηθευτές, 

τράπεζες, υπαλλήλους) προς αξιολόγηση της προόδου.

• Να επιβεβαιώνει τακτικά την δέσμευσή της για μακροπρόθεσμη 

επιτυχία.

Τα έξι βήματα κλειδιά που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις 
παρουσιάζονται διαγραμματικά στο επόμενο σχήμα:

Προσέγγιση διαχείρισης του προγράμματος βήμα-προς-βόμα

Καθορισμός 
ίου πεδίου 
εφαρμογής του 
προγράμματος 
ευρώ

• επισκόπηση ίων 
γεγονοτων-κλει- 
διών και του χρο
νοδιαγράμματος

• συζήτηση των ο
κτώ στρατηγικών 
και τεχνικών θευό 
των

• Πρόσκληση προς 
τους διευθυντές νπ 
προσδιορίσουν την 
επίπτωση του ευρώ 
στους αντίστοιχους 
τομείς ευθυνης 
τους

Διορισμός 
υπεύθυνου 
προγράμματος 
εισαγωγής του 
ευρώ

• συντονισμός της 
προετοιμασίας της 
επιχείρησης

• παρακολούθηση 
των εξελίξεων της 
ΟΝΕ

Προσδιορισμός 
των θεμάτων 
που ανακύπτουν 
και των επιπτώ
σεων

• οργάνωση συσκέ
ψεων στα διάφορο 
τμήματα

• προσδιορισμός των 
κυριότερων θεμά
των

• εντοπισμός εξωτε
ρικών πηγών πλη
ροφόρησης

προσδιορισμός 
του σχεδίου 
μετάβασης

• θεώρηση στρατπγι 
κων θεμάτων σε σ 
ντιπσραΟεοη με το 
τεχνικά

• εξεταση των διαθέ
σιμων εσωτερικοί 
πόρων

• κατάρτιση προϋπο
λογισμού και χρο
νοδιαγράμματος

5 Διασφάλιση της 
εφαρμογής 
του προγράμμα
τος: συγκρότηση 
επιτροπής 
υποστήριξής του 
ευρώ

>
• επιλογή βασικών 

μελών της εηιτρο 
πης

• επιβεβαίωση κανονι
σμών σναφσρσς

• παρακολούθηση ε
πιχειρηματικών σβε 
βαιοτήτων

• επιλογή εξωτερικών 
προμηθευτών υπη
ρεσιών

• ηαροκολουθηση 
της προόδου 
της εταιρείας

<
6. Γνωστοποίηση 

της προόδου 
στους παράγο
ντες

εκθεση προς τη διοίκηση 
γνωστοποίηση του σχε 
διού σε όλους τους πα
ράγοντες

Πηγή: Σ.Ε.Β.: ΕΥΡΩ και επιχειρήσεις. Αναλυτικός οδηγός προετοιμασίας

-51-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Οι Επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στο Μάρκετινγκ των Επιχειρήσεων

Με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης, θα 

δημιουργηθεί μία ενιαία αγορά 370 εκατομμυρίων ανθρώπων, στην οποία η 

πρόσβαση των επιχειρήσεων θα διευκολυνθεί σημαντικά, λόγω της ύπαρξης 

του κοινού νομίσματος. Αναπόφευκτα, οι νέες συνθήκες θα δημιουργήσουν 
την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, αφού θα 

τους δοθούν αξιόλογες ευκαιρίες στο σύνολο των αγορών των χωρών μελών.

Καθοριστικές αναμένονται να είναι οι μεταβολές στο μίγμα Μάρκετινγκ 

των εταιρειών. Το ΕΥΡΩ θα επιφέρει διαφοροποιήσεις στα προϊόντα, στην 

τιμολόγηση, στην διάθεση και στην προώθησή τους. Οι κυριότερες μεταβολές 

που θα προκύψουν από την είσοδο του κοινού νομίσματος έχουν 

επιγραμματικά ως εξής:

• Μεγέθυνση της δυνητικής αγοράς.

• Φθηνότερες εξαγωγές.

• Αύξηση του ανταγωνισμού στις εγχώριες αγορές.

• Χρήση νέων μεθόδων προώθησης και διαφορετική τοποθέτηση των 

προϊόντων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς.

• Μεταβολή στα κανάλια διανομής και σύναψη στρατηγικών συμμαχιών για 
την προώθηση των προϊόντων σε περισσότερες αγορές της Ενωσης.

• Αλλαγή των χαρακτηριστικών των προϊόντων, δημιουργία νέων.

• Διαφάνεια και προσαρμογή στις τιμές.

• Ψυχολογική τιμολόγηση.

• Διπλή αναγραφή τιμών

Η εξάλειψη σημαντικών φραγμών εισόδου στις αγορές των χωρών τις 

Ενωσης, όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος και οι δυσκολίες που 

επεισέρχονται από την διαχείριση πολλών νομισμάτων, θα συντελέσουν στο
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άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών. Η εισαγωγή του ΕΥΡΩ, θα αυξήσει το 

μέγεθος της δυνητικής αγοράς για τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό είναι 

πολύ πιο σημαντικό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αφού οι 

πολυεθνικές εταιρείες, αντεπεξέρχονταν με επιτυχία στις δυσκολίες των 

διεθνών συναλλαγών και του χρηματοοικονομικού κινδύνου που αυτές 

εμπεριέχουν. Λόγω του ότι θα μειωθεί και το κόστος των εξαγωγών, αφού 

δεν θα απαιτούνται πράξεις εξασφάλισης έναντι του συναλλαγματικού 

κινδύνου (hedging), οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να προσφέρουν τα 

προϊόντα τους στις ξένες αγορές σε ακόμα ανταγωνιστικότερες τιμές. 

Αποτέλεσμα της αύξησης των συναλλαγών εντός της ζώνης του ΕΥΡΩ, θα 

είναι η αύξηση του ανταγωνισμού και συνεπώς οι εγχώριες επιχειρήσεις θα 

πρέπει να εξετάσουν τις επιδράσεις και τους κινδύνους που θα προκύψουν 

από την είσοδο νέων ανταγωνιστών.

Παρ' όλα αυτά, θα παραμείνουν σημαντικά εμπόδια εισόδου, που 

σχετίζονται με τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές 

χώρες στην γλώσσα, στην κουλτούρα και στον τρόπο ζωής. Η είσοδος του 

ίδιου προϊόντος σε διαφορετική χώρα θα απαιτεί διαφορετική τοποθέτηση και 

διαφορετικό μίγμα Μάρκετινγκ. Στο πλαίσιο αυτό, πιθανές θεωρούνται οι 

στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών, ώστε να 

καταστεί ευκολότερη η αμοιβαία είσοδος των προϊόντων των εταιρειών αυτών 

στις αντίστοιχες χώρες. Οι συμμαχίες αυτές συνήθως αποσκοπούν στην 

διαμόρφωση αποτελεσματικότερου μίγματος Μάρκετινγκ για τις εταιρείες που 
επιθυμούν την είσοδό τους στις αντίστοιχες αγορές και στην αμοιβαία χρήση 
των υπαρχόντων καναλιών διανομής.

Αξιόλογες ευκαιρίες θα υπάρξουν και στην είσοδο νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών. Είναι πλέον φανερό ότι, θα απαιτηθούν νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες που θα σχετίζονται αποκλειστικά με την μετάβαση στο κοινό 

νόμισμα. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα εξής: •

• Ταμειακές μηχανές.
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• Αριθμομηχανές.

• Συσκευές μετατροπής συναλλάγματος.

• Ηλεκτρονικές ζυγαριές.

• Εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα.

• Λογισμικά πακέτα.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επίσης, θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξουν προσαρμογές στα 

χαρακτηριστικά των ήδη υπαρχόντων προϊόντων. Η πίεση στις τιμές, 

λόγω της διαφάνειας που θα υπάρχει, θα οδηγήσει τις εταιρείες στην αλλαγή 

της συσκευασίας ή της ποσότητας με την οποία διαθέτουν ένα προϊόν, ώστε 

να μην περιοριστούν σημαντικά τα περιθώρια κέρδους από τον ανταγωνισμό. 

Επιπλέον, είναι πιθανόν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην 

επανατοποθέτηση των προϊόντων τους στην αγορά, ώστε να αντιμετωπίσουν 
τον ανταγωνισμό μεταβάλλοντας την εικόνα που έχει ο καταναλωτής για αυτά. 

Στις κατηγορίες των προϊόντων όπου δεν υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στην 

τιμή, οι διαφοροποιήσεις θα προέλθουν από την εξυπηρέτηση του πελάτη, 

την ποιότητα του προϊόντος, την ικανοποίηση των αναγκών των 

καταναλωτών, την υποστήριξη μετά την πώληση κ.τ.λ.

Σήμερα υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία στις τιμές ίδιων προϊόντων 

από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι διαφορές στην τιμολογιακή 

πολιτική των εταιρειών οφείλονται στις διαφορές στο κόστος παραγωγής, 
στην φορολογία, στο κόστος μεταφοράς, αλλά και στο επίπεδο της ζήτησης, 

του ανταγωνισμού και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Το 
υπάρχον καθεστώς των διαφορετικών νομισμάτων αποκρύπτει αισθητά τις 

διαφορές αυτές με αποτέλεσμα τις σημαντικές ανομοιοφορφίες που 

παρουσιάστηκαν και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η είσοδος του ΕΥΡΩ, θα 

επιφέρει την διαφάνεια (price transparency) στις τιμές των ομοειδών 

προϊόντων και θα οδηγήσει στην ευκολότερη σύγκριση, διευκολύνοντας την 

εναρμόνισή τους ανάμεσα στις επιμέρους αγορές.
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Από την πλευρά του Μάρκετινγκ, η διαφάνεια των τιμών δεν αποτελεί 
απαραίτητα πλεονέκτημα, αφού περιορίζει σημαντικά την ελευθερία των 
επιχειρήσεων στην διαμόρφωση της τιμολογιακής τους πολιτικής. Μπορεί να 

αποτελεί θετική εξέλιξη για τους καταναλωτές, αλλά και για τις επιχειρήσεις σε 
σχέση με την επιλογή φθηνότερων προμηθευτών, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος 

να συρρικνωθούν σημαντικά περιθώρια κέρδους που διατηρούσαν σε 

ορισμένες αγορές.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες 

από μία αγορές, θα πρέπει να αναθεωρήσουν την τιμολογιακή τους 

στρατηγική ανά προϊόν και ανά αγορά. Ορισμένες επιχειρήσεις πιθανόν να 

προβούν στην εναρμόνιση των τιμών τους, μειώνοντας τις τιμές τους στις 

χώρες με υψηλό επίπεδο τιμών, για να αποφύγουν τις τακτικές arbitrage, 

των ανεξάρτητων επιχειρήσεων γενικού εμπορίου (parallel traders), που θα 

προσπαθήσουν να αγοράσουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές, από τις χώρες 

όπου υφίσταται χαμηλή τιμολόγηση και να τα μεταπουλήσουν στις χώρες με 

υψηλότερο επίπεδο τιμών.

Σύμφωνα με την έρευνα The McKinsey Quarterly, 1999 Number 2, 

pp. 112—118: The Euro. How to keep your prices up and your 

competitors down, η προσέγγιση αυτή πιθανόν δεν θα επιφέρει αξιόλογα 

αποτελέσματα, αφού θα γίνει άμεσα αντιληπτή από τον ανταγωνισμό, θα 

μειώσει τα κέρδη και πιθανόν οι καταναλωτές να μην επιδείξουν μεγάλη 
ευαισθησία στην τιμή. Αντίθετα, προτείνεται όσο το δυνατόν πιο αργή 
εναρμόνιση των τιμών, ειδικά για τα προϊόντα που δεν υπάρχει μεγάλη 

ευαισθησία στην τιμή. Για τα προϊόντα όπου υπάρχει ευαισθησία, 
προτείνονται μεταβολές στην πιστωτική πολιτική, σύναψη μακροπρόθεσμων 

συμβολαίων και διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά τους.

Σε σχέση με τους κινδύνους από τις τακτικές arbitrage, άλλων 

εμπορικών επιχειρήσεων, η παραπάνω έρευνα προτείνει την ανάγκη να 

διερευνηθούν τα επίπεδα τιμών και οι στρατηγικές επιλογής προϊόντων που

-55-



ακολουθούν οι παραπάνω επιχειρήσεις. Επιχειρηματικές κινήσεις όπως, η 
καθυστέρηση στην είσοδο νέων καινοτομικών προϊόντων σε αγορές με 
χαμηλά επίπεδα τιμών, ώστε να μην δοθούν οι ευκαιρίες για arbitrage, μπορεί 
να αποδειχθούν αποτελεσματικές (π.χ. φαρμακευτικός κλάδος), ιδιαίτερα όταν 

οι χώρες αυτές, αντιπροσωπεύουν ένα μικρό τμήμα της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Η εισαγωγή του ΕΥΡΩ και η μετατροπή των τιμών στο νέο νόμισμα, 

θα έχει επιπτώσεις και στην ακολουθούμενη από τις εταιρείες ψυχολογική 

τιμολόγηση. Για παράδειγμα, προϊόντα που τιμολογούνταν στις 199 δρχ. με 

την μετατροπή (Κεντρική Ισοτιμία: 1ΕΥΡΩ=353,109 ΔΡΧ.) θα εκφράζονται 

πλέον σε 0,56 ΕΥΡΩ, χωρίς να είναι εύκολη η διατήρηση της ψυχολογικής 

τιμολόγησης. Επίσης θα προκύπτουν και διαφορές στην τιμή, εξαιτίας των 

στρογγυλοποιήσεων, που θα είναι υπολογίσιμες στα μικρής αξίας προϊόντα. Η 
επιθυμία για την χρήση ψυχολογικών τιμών σε ΕΥΡΩ, πιθανόν να 

λειτουργήσει και πληθωριστικά για ορισμένα προϊόντα, ιδιαίτερα το αρχικό 

διάστημα κυκλοφορίας των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων του κοινού 

νομίσματος.

Σημαντικό ρόλο στην αρμονική για τους καταναλωτές είσοδο του 

κοινού νομίσματος θα έχει η διπλή αναγραφή τιμών (Dual display of prices). 

Η χρησιμοποίηση της διπλής αναγραφής τιμών, τόσο σε ΕΥΡΩ, όσο και στο 

εθνικό νόμισμα, θα βοηθήσει τους καταναλωτές στο να προσαρμοστούν 

ευκολότερα στις νέες συνθήκες και πιθανόν να άρει την καχυψοψία που 
φυσιολογικά θα υπάρξει από την είσοδο του ΕΥΡΩ, σε σχέση με το επίπεδο 
των τιμών. Η εφαρμογή της διπλής αναγραφής είναι δεδομένη για την τρίτη 

φάση της ΟΝΕ. Ομως και πριν την 1 Ιανουάριου 2002 αναμένεται πολλές 
επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε διπλή αναγραφή των τιμών των προϊόντων 

τους.

Επιπρόσθετα, έχει αναπτυχθεί έντονος προβληματισμός σχετικά με 

τους τύπους που θα πρέπει να έχει η διπλή αναγραφή των τιμών. Δεδομένου 

και του περιορισμένου χώρου που είναι διαθέσιμος στις ταμπέλες αναγραφής
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των τιμών των καταναλωτικών αγαθών, έχει αναπτυχθεί η άποψη (AMUE) 

από αρκετές ενώσεις καταναλωτών να υπάρχει διπλή αναγραφή μόνο στην 
τελική τιμή των προϊόντων και όχι στα επιμέρους συστατικά της (τιμή/κιλό, 

τιμή έκπτωσης κτ.λ.), όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχέδιο.

Προτεινόμενες Μέθοδοι Διπλής 
Αναγραφής των Τιμών

Dual-displayed price labels

GRANNY SMITH 
APPLES

i^Poricoged on: PAOIWlVj M

PRICE pe-kq NET WEIGHT

0.90^ 0.538 kg
16.01.98

PRICE DUE

£0.48
€0.63

j

Πηγή: AMUE: “EURO: Preparation Guide for Retailers”

Επίσης, διαφορετικό αναμένεται να είναι το σχετικό κόστος της διπλής 

τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητάς τους. 
Οπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το σχετικό κόστος για την διπλή 

αναγραφή των τιμών, είναι μεγαλύτερο για τα προϊόντα με υψηλό αριθμό 
πωλήσεων και χαμηλή τιμή πώλησης.
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Κόστος Διπλής Αναγραφής των Τιμών

The higher the volume of sales for a given 
product, and the lower its ticketed price, 
the higher the relative cost of dual price « 
display; !

-msmsad

Πηγή: AMUE: “EURO: Preparation Guide for Retailers”

Επιπλέον, στην ίδια μελέτη προτείνεται και η μορφή των αποδείξεων 

σε σχέση με την διπλή αναγραφή, πριν και μετά την εισαγωγή των κερμάτων 
και χαρτονομισμάτων του ΕΥΡΩ. Πριν την εισαγωγή προτείνεται η μετατροπή 

μόνο του τελικού ποσού από το εθνικό νόμισμα στο ΕΥΡΩ, ώστε να 

αποφευχθεί η σύγχυση των καταναλωτών λόγω των διαφορών 

στρογγυλοποίησης. Αντίστοιχα μετά την εισαγωγή, προτείνεται η μετατροπή 

πάλι μόνο του τελικού ποσού, από το ΕΥΡΩ όμως στο εθνικό νόμισμα για 

τους ίδιους λόγους. Πρόσθετα οφέλη από την προτεινόμενη μέθοδο θα είναι ο
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χαμηλός χρόνος εκτύπωσης και το μικρότερο μέγεθος των αποδείξεων. 
Παράδειγμα της παραπάνω μεθόδου απεικονίζεται στα παρακάτω σχέδια:

Προτεινόμενη Μορφή των Αποδείξεων 
Πριν και Μετά το ΕΥΡΩ

Recommended till receipt

The euro shop before €-day

[31/12/99 
I Item I 
I Item 2 

Item 3 
Item 4

Total 
Total

FRF 488.00 
FRF 109.00 
FRF 99.00 
FRF 435.00

FRF 1131.00 
€ 170.76

€l 'FRF6.62321 
Jnankyou for your purchase

Recommended till receipt

The euro shop after €-day

Πηγή: AMUE: “EURO: Preparation Guide for Retailers”

Η έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ΕΥΡΩ, στο Μάρκετινγκ 

των επιχειρήσεων, θα συντελέσει όχι μόνο στην προστασία της επιχείρησης
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αττό τους κινδύνους που προαναφέρθηκαν, αλλά θα βελτιώσει και την εικόνα 

της επιχείρησης στους καταναλωτές, προσφέροντας επιπρόσθετα 

μακροπρόθεσμα οφέλη.
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Οι Επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στη Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων

Οι επιπτώσεις της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης στην 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα αξιόλογες και οφείλονται στις 

μεταβολές που θα επιφέρει το ΕΥΡΩ στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό 

σύστημα. Σύμφωνα με την έκθεση (Nick Crosby - David Norris, 1998) των 

Nick Crosby (Senior EMU Consultant, Price Waterhouse) και David Norris 

(Global Partner, Price Waterhouse) οι μεταβολές που θα επέλθουν στο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα προέλθουν 

κυρίως από τρεις βασικούς άξονες:

• Διαμόρφωση κουλτούρας δημοσιονομικής σταθερότητας (Stability 

Culture).

• Εξάλειψη συναλλαγματικού κινδύνου (End of the exchange rate risk).

• Δημοσιονομική πειθαρχία, ιδιωτικοποιήσεις και φιλελευθεροποίηση της 
οικονομίας.

Η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η 

ανεξαρτητοποίηση όλων των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, ενισχύει την 

κουλτούρα δημοσιονομικής σταθερότητας που ακολουθούσαν κατά το 

παρελθόν αρκετές κεντρικές τράπεζες με προεξέχουσα την γερμανική 

Bundesbank. Στόχοι της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι η διασφάλιση 

χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλών πραγματικών και ονομαστικών 
επιτοκίων, που με την σειρά τους οδηγούν σε χαμηλότερο κόστος 
χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Η σπουδαιότητα της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης για τις 

επιχειρήσεις, αλλά και η διατήρηση σταθερού μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος είναι αυτονόητη, όχι μόνο γιατί διευκολύνει την εξυπηρέτηση 

των άμεσων αναγκών τους, αλλά γιατί καθιστά ευκολότερη την 

πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, αυξάνοντας ταυτόχρονα 

την αποδοτικότητά τους.
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Ενδεικτικά στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η ευαισθησία της 
Καθαράς Παρούσης Αξίας (Net Present Value, NPV) των επενδύσεων, στις 
μεταβολές του κόστους κεφαλαίου.

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ Κ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1111* 14.0S 13.0*: 12.0^ 11.1*, 10.0^ 9.0‘’i 8.0‘i ?.6*=

Cesl »f capital

Source: ‘Out with the pound in with the euro Christopher Johnson

Πηγή: Nick Crosby - David Norris, PRICE WATERHOUSE, 1998

Οπως προκύπτει και από το παραπάνω διάγραμμα, η μείωση του 

κόστους κεφαλαίου επηρεάζει ιδιαίτερα την αποδοτικότητα μίας επένδυσης. 
Ενδεικτικά, μία πτώση του κόστους κεφαλαίου από 9% σε 8%, αυξάνει την 

Καθαρά Παρούσα Αξία μίας επένδυσης κατά 12,5%.

Σε σχέση με την εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου, η 

Οικονομική και Νομισματική Ενωση πρόκειται να επιφέρει σημαντικά 

αποτελέσματα. Τα βασικότερα από αυτά είναι η ενοποίηση και η ολοκλήρωση 

της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
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Η κατάργηση των εθνικών νομισμάτων και των επιμέρους ισοτιμιών, θα 

προκαλέσει σημαντική μείωση στα έσοδα των τραπεζών που προέρχονται 
από τις ενδοευρωπαϊκές συναλλαγές και υπολογίζονται σε 0,4% του ΑΕΠ της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το γεγονός αυτό, αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση 

του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα και στην εισαγωγή νέων, 
διαφοροποιημένων και εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

Συνεπώς, εκτός των χαμηλών επιτοκίων που αναφέρθησαν και προηγούμενα, 

η αύξηση του ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, αναμένεται ότι θα 

επηρεάσει θετικά τις επιχειρήσεις στην εξεύρεση ακόμη φθηνότερης 

χρηματοδότησης. Σημαντικό στοιχείο της νέας κατάστασης αποτελεί και η 
ευκολότερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τράπεζες του 

εξωτερικού με χαμηλότερα επιτόκια, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα μειωθεί ο 
αριθμός των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν οι εταιρείες και θα 

απλοποιηθούν οι διαδικασίες διαχείρισής τους. Τέλος, θα επέλθει απλοποίηση 

των επενδυτικών αποφάσεων, αλλά και των διαδικασιών λογιστικής και 

χρηματοοικονομικής παρακολούθησης των υπό εκτέλεση επενδύσεων.

Αξιοσημείωτη θα είναι η επίδραση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και 

στην φιλελευθεροποίηση της οικονομίας. Η ανάγκη για την προώθηση των 

διαρθρωτικών αλλαγών και για την μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων, από 

τις κυβερνήσεις των χωρών μελών, θα αυξήσει τις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών 

επιχειρήσεων, αλλά θα οδηγήσει και στην αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού 

ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού χάρτη. Η μετακύλιση από την κρατική στην 
ιδιωτική ασφάλιση, αναμένεται ότι θα έχει καθοριστικές επιπτώσεις στις 
χρηματαγορές, αφού είναι σαφές ότι ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων των 
ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών επενδύεται στις αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου. Συνεπώς, θα δημιουργηθεί πρόσθετη ρευστότητα και βάθος σε 

αυτές, με προφανή τα οφέλη για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Συνοπτικά, σύμφωνα με την έκθεση των στελεχών της Price 

Waterhouse (Nick Crosby - David Norris, 1998), οι επιδράσεις της ONE στο
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ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα παρουσιάζονται στο παρακάτω 
διάγραμμα:

DRIVERS 0UTCGMES

Πηγή: Nick Crosby - David Norris, PRICE WATERHOUSE, 1998

Η είσοδος του ΕΥΡΩ αναμένεται να έχει αξιόλογες επιπτώσεις και σε 

επιπρόσθετες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Πέρα 
από την μείωση του κόστους χρηματοδότησης, θα δημιουργηθούν πρόσθετες 

ωφέλειες για τις επιχειρήσεις, οι κυριότερες των οποίων σύμφωνα με τον 

AMUE είναι οι εξής: •

• Απλοποίηση στην διαχείριση των διαθεσίμων

• Εξάλειψη του κόστους κάλυψης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου.
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Μείωση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Η μείωση του αριθμού των νομισμάτων ττου χρησιμοποιούνται σήμερα 

στην Ευρώπη, θα οδηγήσει στην απλοποίηση των διαδικασιών 

διαχείρισης διαθεσίμων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, 

δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η καταγραφή και ο έλεγχος των ημερήσιων 

υπολοίπων στα διάφορα νομίσματα. Αναλυτικότερα, η μετάβαση στο κοινό 

νόμισμα:

• Θα μειώσει τον όγκο εργασίας

• Θα μειώσει το μέσο υπόλοιπο, και θα οδηγήσει σε μειωμένες ανάγκες σε 

κεφάλαιο κίνησης.

• Θα μειώσει το κόστος των συναλλαγών και θα εξαλείψει τις 

συναλλαγματικές διαφορές.

• Θα μειώσει τον αριθμό των λογιστικών καταχωρήσεων, που συνεπάγεται η 

διαχείριση πολλών διαφορετικών νομισμάτων.

Μέχρι την είσοδο του κοινού νομίσματος, οι περισσότερες επιχειρήσεις, 

στην προσπάθειά τους να καλυφθούν έναντι του συναλλαγματικού 

κινδύνου, προέβαιναν σε προθεσμιακές αγορές συναλλάγματος, ώστε να 

καλύπτουν τις προγραμματισμένες πληρωμές ή εισπράξεις τους, από τυχόν 

δυσμενείς μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι μέθοδοι καλύψεως 

(hedging) συνεπάγονται κόστος, το οποίο ενσωματώνεται στην προθεσμιακή 

τιμή του συναλλάγματος και συχνά ανέρχεται σε 1-2% των συναλλαγών, 

ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι μέθοδοι, εξυπηρετούσαν 

όμως μόνο κατά την κάλυψη ορισμένων ταμειακών ροών, εντός 

περιορισμένων χρονικών ορίων. Επίσης, το κόστος αυτό αποδεικνύονταν 

περιττό κατά τις περιπτώσεις όπου δεν σημειώνονταν διακυμάνσεις μεταξύ 

των νομισμάτων.

Η εξάλειψη του παραπάνω κόστους είναι ήδη γεγονός για συναλλαγές 

εντός της ζώνης του ΕΥΡΩ, αφού ο αμετάκλητος καθορισμός των ισοτιμιών
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έχει αφαιρέσει την έννοια του συναλλαγματικού κίνδυνου για αυτές τις 

συναλλαγές. Το μόνο κόστος που έχει απομείνει προκύπτει από την χρέωση 

των τραπεζών στις διεθνείς συναλλαγές, που αναμένεται όμως να μειωθεί με 

την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων μεθόδων διεθνών πληρωμών από τις 

τράπεζες.

Συμπερασματικά, σε σχέση με τον συναλλαγματικό κίνδυνο, η 

μετάβαση στο ΕΥΡΩ, θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις:

• Να διαπραγματεύονται τις τιμές σε ΕΥΡΩ.

• Να εξαλείψουν το κόστος κάλυψης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου.

• Να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο στο επίπεδο της διοίκησης, 

εξαλείφοντας την ανάγκη παρακολούθησης της έκθεσης σε κινδύνους και 

της σχέσης κόστους-απόδοσης για κάθε συναλλαγή.

• Να απλοποιήσουν την εκτίμηση των πραγματικών εμπορικών 

αποτελεσμάτων από επιχειρηματική σκοπιά, αφού δεν θα απαιτείται φίλτρο 

συναλλαγματικών διακυμάνσεων.

• Να αποφύγουν την ανάγκη δικαιολόγησης τακτικών απωλειών σε 

συμβάσεις πράξεων καλύψεως.

Τέλος, σημαντική αναμένεται να είναι και η μείωση των αναγκών σε 

κεφάλαιο κίνησης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις παρακολουθούν τα 

υπόλοιπά τους σε διάφορα νομίσματα, ώστε να περιορίζεται η υπερβολική 

ρευστότητα με χαμηλή οικονομική απόδοση ή να αποφεύγονται τα αρνητικά 

υπόλοιπα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε υπεραναλήψεις με υψηλό 

κόστος. Η παρακολούθηση αυτή απαιτεί καθημερινή ενασχόληση και επαφή 

με την τράπεζα και διογκωμένα αποθέματα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε 

λογαριασμός εμφανίζει θετικό υπόλοιπο.
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Η είσοδος του κοινού νομίσματος θα επιτρέψει τις επιχειρήσεις:

• Να περιλαμβάνουν αμέσως όλες τις πληρωμές στον κύριο λογαριασμό της 

εταιρείας, με άμεσο κλείσιμο.

• Να μεταβιβάζουν ποσά στους προμηθευτές σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 

μειώνοντας έτσι την περίοδο εξόφλησης.

• Να αποφύγουν τις τραπεζικές προμήθειες από συναλλαγές και μετατροπές 

συναλλάγματος.
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Οι Επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στις Λογιστικές Λειτουργίες των 

Επιχειρήσεων

Η είσοδος του κοινού νομίσματος θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις 

λογιστικές εργασίες των επιχειρήσεων, αφού θα πρέπει να έχουν 

αντικαταστήσει, το αργότερο ως την 31/12/2001, όλες τις διαδικασίες που 

χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα στο ύπαρχον εθνικό νόμισμα. Ταυτόχρονα 

όμως, κατά την διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου, από 01/01/1999 έως 

31/12/2001, είναι πιθανό ορισμένες από τις λογιστικές λειτουργίες των 

επιχειρήσεων να εκφράζονται τόσο σε ΕΥΡΩ όσο και στο εθνικό νόμισμα. Οι 

σημαντικότερες επιπτώσεις αποτυπώνονται συνοπτικά ως εξής:

• Λογιστικές εργασίες για ένα διάστημα σε δύο νομίσματα.

• Εκδοση των οικονομικών καταστάσεων σε ΕΥΡΩ.

• Λογιστική παρακολούθηση πελατών και προμηθευτών σε ΕΥΡΩ.

• Υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε ΕΥΡΩ.

• Επανεξέταση των υπαρχόντων λογιστικών λογισμικών πακέτων και πιθανή 

προμήθεια νέων.

• Πρόκληση συναλλαγματικών κερδών ή απωλειών κατά το τελευταίο έτος 

πριν το κλείδωμα της εθνικής ισοτιμίας.

• Αβεβαιότητα σχετικά με τις αποσβέσεις των επενδύσεων για την μετάβαση 

στο κοινό νόμισμα και σχετικά με τους φορολογικούς συντελεστές που θα 

χρησιμοποιηθούν.

• Πρόκληση λογιστικών λαθών από τις στρογγυλοποιήσεις των συστημάτων 

πληροφορικής.

• Μεταβολή στην διάρκεια ζωής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Contact Committee 

on the Accounting Directives και την Federation des Experts 

Comptables Europeens, μελέτησε την υπάρχουσα ευρωπαϊκή λογιστική 

νομοθεσία και κατέληξε σε τρία βασικά συμπεράσματα (EUROPAPER 2):
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• Η εισαγωγή του ΕΥΡΩ μπορεί να αναπτυχθεί με την υπάρχουσα 

ευρωπαϊκή λογιστική νομοθεσία.

• Η εισαγωγή του ΕΥΡΩ δεν δημιουργεί την ανάγκη για πρόσθετη κοινοτική 

νομοθεσία, ούτε για τροποποιήσεις των υπαρχόντων Οδηγιών, ούτε για 

περαιτέρω εναρμόνιση των υπαρχόντων προτύπων.

• Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες λογιστικές 

πρακτικές που επιτρέπονται από τις μέχρι σήμερα Λογιστικές Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να διευθετήσουν την μετάβαση στο κοινό 

νόμισμα.

Τα παραπάνω συμπεράσματα, εκφράζουν την τάση της Επιτροπής να 

μεταφέρει την ευθύνη για την λογιστική μετάβαση των επιχειρήσεων και των 

δημόσιων διοικήσεων στα κράτη μέλη. Συνεπώς, οι αποφάσεις και οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορεί να απαιτηθούν, για την ομαλή μετάβαση 

στο κοινό νόμισμα, θα παρθούν σε εθνικό επίπεδο. Το τελευταίο καθιστά την 

ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα στην δημόσια διοίκηση, τις τράπεζες, τις 

επιχειρήσεις και τους λογιστές, ώστε να ξεκαθαριστούν έγκαιρα όλα τα τεχνικά 

λογιστικά και φορολογικά ζητήματα.

Στην Ελλάδα που ανήκει στην κατηγορία των "pre ins" χωρών, μία 

πρόσθετη δυσκολία για τις επιχειρήσεις σχετίζεται με το γεγονός ότι μία σειρά 

από τεχνικά θέματα που αφορούν το λογιστικό και το φορολογικό τους 

καθεστώς, δεν έχουν μέχρι σήμερα ξεκαθαριστεί. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

σε ένα βαθμό στο ότι η Ελλάδα δεν έχει εισέλθει ακόμη στην ΟΝΕ, με 

αποτέλεσμα οι προσπάθειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης να εστιάζονται 

περισσότερο στην επίτευξη αυτού του στόχου, παρά στην προετοιμασία των 

αναγκαίων μετατροπών που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση 

της μετάβασης. Η ημερομηνία πέρα από την οποία η δημόσια διοίκηση θα 

δέχεται πληρωμές σε ΕΥΡΩ ή η ημερομηνία από την οποία οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να εκδίδουν τις λογιστικές τους καταστάσεις στο κοινό νόμισμα είναι 

ορισμένα μόνο από τα λογιστικά θέματα που δεν έχουν δοθεί διευκρινήσεις. Η 

αβεβαιότητα που δημιουργείται στις επιχειρήσεις σε σχέση με τις λογιστικές
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τους υποχρεώσεις έναντι του ελληνικού κράτους, λειτουργεί ανασταλτικά για 

την προώθηση των διαδικασιών μετάβασης στις επιχειρήσεις.

Κατά την ενδιάμεση περίοδο, όπου η χρήση του ΕΥΡΩ ως νομίσματος 

συναλλαγών δεν είναι υποχρεωτική, οι επιχειρήσεις καλούνται να 

αποφασίσουν την διαδικασία μετάβασης των λογιστικών τους εργασιών στο 

κοινό νόμισμα. Ομως η ημερομηνία και ο τρόπος που θα ακολουθήσουν 

εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία έχει σχεδιάσει την μετάβαση το 

κάθε κράτος μέλος. Μέχρις στιγμής οι προσεγγίσεις που έχουν διαμορφωθεί 

είναι τρεις και έχουν ως εξής:

• Συνολική επιλογή ΕΥΡΩ: Θα δίνεται από κράτος το δικαίωμα στις 

επιχειρήσεις, να συντάσσουν τους ισολογισμούς τους, να καταθέτουν τις 

οικονομικές τους δηλώσεις και να πραγματοποιούν τις πληρωμές τους είτε 

σε ΕΥΡΩ, είτε στο εθνικό νόμισμα.

• Τμηματική επιλογή ΕΥΡΩ: Θα επιτρέπεται από το κράτος, οι κατά το 

νόμο λογαριασμοί των επιχειρήσεων, να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ, ενώ οι 

οικονομικές δηλώσεις θα παραμείνουν στο εθνικό νόμισμα. Επίσης, θα 

επιτρέπεται η καταβολή των φόρων σε ΕΥΡΩ.

• Επιλογή εθνικού νομίσματος: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρήσουν 

τους λογαριασμούς τους στο εθνικό νόμισμα, μέχρι την εισαγωγή κερμάτων 

και χαρτονομισμάτων.

Για την Ελλάδα δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη η διαδικασία μετάβασης 

που θα επιλεγεί. Παρ' όλα αυτά οι επιχειρήσεις, ειδικότερα εκείνες που 

συναλλάσσονται με χώρες τις ζώνης του ΕΥΡΩ, θα πρέπει να είναι σε θέση 

να πραγματοποιήσουν τις λογιστικές τους εργασίες και στο κοινό νόμισμα. 

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα λογισμικά πακέτα 

διαχείρισης πολλαπλών νομισμάτων, καθίσταται ευκολότερη η μετάβαση 

στο κοινό νόμισμα. Η χρήση μετατροπέων που επιτρέπουν την αποτύπωση 

εισροών σε διαφορετικά νομίσματα και την παραγωγή εκροών σε 

οποιοδήποτε νόμισμα, θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις χωρίς ιδιαίτερες
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δυσκολίες να παρακολουθούν λογιστικά τις συναλλαγές τους και να 

συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις και σε ΕΥΡΩ αλλά και στο 

εθνικό νόμισμα.

Λειτουργία Μετατροπέων σε Λογιστικά Πακέτα

ΕΙΣΟΔΟΣ

€ Δρχ.

ττ

Εγκατάσταση
μετατροπέων

σε
λογιστικά
πακέτα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Λογιστικό 

πακέτο με ένα 
νόμισμα 

αναφοράς

3

ΕΞΟΔΟΣ ^ Δρχ.

Πηγή: Σ.Ε.Β.: ΕΥΡΩ και επιχειρήσεις. Αναλυτικός οδηγός προετοιμασίας

Ενα σημαντικό τμήμα των τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν με 

το ΕΥΡΩ, σχετίζεται με τις συναλλαγματικές μετατροπές. Τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για την εκτέλεση τους. Οι 

συναλλαγματικές μετατροπές μπορούν να οδηγήσουν σε κέρδη ή απώλειες 

λόγω των διαφορών στην ισοτιμία που θα προκύψουν από την στιγμή που 

πραγματοποιήθηκε μία συναλλαγή, μέχρι την ισοτιμία με την οποία θα 

κλειδώσει το εθνικό νόμισμα της "pre in" χώρας που θα εισέλθει στην ΟΝΕ. 

Παρόμοια τεχνικά ζητήματα αντιμετώπισαν και οι επιχειρήσεις των χωρών 

μελών που συμμετέχουν από την αρχή στην ένωση, αφού στους
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Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσης του 1999, εμφανίστηκαν οι σχετικές 

διαφορές, λόγω της χρησιμοποίησης των καθορισμένων ισοτιμιών για 

συναλλαγές που αφορούσαν την περίοδο του έτους πριν το κλείδωμα των 

ισοτιμιών.

Αξιόλογο τεχνικό ζήτημα αποτελεί το ζήτημα των αποσβέσεων των 

επενδύσεων που απαιτούνται για την μετάβαση στο ΕΥΡΩ. Η μετάβαση στο 

κοινό νόμισμα πιθανόν να απαιτήσει την αγορά πρόσθετου λογισμικού και 

υπολογιστών, ταμειακών μηχανών, αλλαγή εντύπων κ.τ.λ. Οπως και με τα 

προηγούμενα ζητήματα, η φορολογική αντιμετώπιση αυτών των εξόδων 

εναπόκειται στους κανόνες που επιθυμεί να εφαρμόσει κάθε κράτος μέλος. 

Παρά το ότι είχε διαφανεί ότι ορισμένες χώρες μέλη θα εφαρμόσουν ευνοϊκές 

φορολογικές ρυθμίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά (EUROPAPER 2) ότι, 

τα έξοδα αυτά θα αντιμετωπιστούν φορολογικά παρόμοια με τα άλλα έξοδα 

των επιχειρήσεων. Το ζήτημα των αποσβέσεων σχετίζεται και με την 

μεταβολή της διάρκειας ζωής ορισμένων μηχανημάτων, όπως οι ταμειακές 

μηχανές, αφού η αρχικά προγραμματισμένη περίοδος απόσβεσης θα πρέπει 

να μεταβληθεί ή να διαγράφει το κονδύλιο.

Σύμφωνα με τον AMUE, λόγω της μετάβασης στο κοινό νόμισμα, οι 

επιχειρήσεις πιθανόν να θελήσουν να μεταβάλλουν την ονομαστική αξία 

των μετοχών, ώστε να αντικαταστήσουν τυχόν τα δύσχρηστα νούμερα που 

θα προκύψουν. Η μεταβολή αυτή θα απαιτούσε την σύγκλιση γενικής 

συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού.

Παρ' όλα αυτά, μέχρι την 1/1/2002, θα επιτρέπεται η διατήρηση των 

τιμών των μετοχών με τις παλιές ονομαστικές τιμές. Στην συνέχεια είναι 

υποχρεωτική η μετατροπή τους σε ΕΥΡΩ, υπό ορισμένους όμως 

περιορισμούς και πιο συγκεκριμένα: •

• Να μην υπάρξει μεταβολή στα δικαιώματα ψήφων.
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• Να μην αναγκασθούν οι μέτοχοι να αγοράσουν ή να πουλήσουν μετοχές 

προκειμένου να διατηρήσουν τα ίδια δικαιώματα.

• Να περιοριστούν κατά το δυνατόν τα κλάσματα μετοχών.

• Το κόστος μετατροπής να επιβαρύνει την εταιρία και όχι τους μετόχους.

Για την μετατροπή έχουν προταθεί τρεις μέθοδοι (Europaper 3: Giovannini 

Report):

- Non-par share.

- Με αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

- Με διατήρηση των δεκαδικών ψηφίων στις νέες ονομαστικές τιμές.

Με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EUROPAPER 3: 

Giovannini Report), συστήνεται η μετατροπή να πραγματοποιηθεί με την 

πρώτη μέθοδο, παρά το γεγονός ότι απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις στα 

περισσότερα κράτη μέλη. Με την μέθοδο non-par share, οι ονομαστικές τιμές 

των μετοχών δεν θα εκφράζονται σε νομισματικές μονάδες (ΕΥΡΩ), αλλά σε 

κλάσματα επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Τα μεγάλα 

πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι το μικρό κόστος μετατροπής και το ότι δεν 

απαιτείται αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μεταβολής των 

αποθεματικών.

Σημαντική δυσκολία παρουσιάζει και η μετατροπή των ιστορικών 

δεδομένων της επιχείρησης στο ΕΥΡΩ. Τα ιστορικά χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά δεδομένα των επιχειρήσεων που είναι εκφρασμένα στα εθνικά 

νομίσματα, θα πρέπει να μετατραπούν σε ΕΥΡΩ. Παρά το ότι όλα τα ιστορικά 

δεδομένα δεν είναι το ίδιο σημαντικά, είναι απαραίτητη η μετατροπή όλων 

εκείνων που έχουν μελλοντική σημασία για την επιχείρηση.
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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Europaper 11),

προσφέρονται στις επιχειρήσεις τέσσερις επιλογές που έχουν ειδικότερα ως

εξής:

• Χειρωνακτική μετατροπή (Manual conversion): Η μέθοδος αυτή απαιτεί 

την μετατροπή όλων των ιστορικών δεδομένων χειρωνακτικά και στην 

συνέχεια την είσοδό τους στο λογιστικό πληροφοριακό σύστημα που 

χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η 

αυξημένη πιθανότητα λαθών και το ότι θα χρειαστεί ανάλογα με την 

επιχείρηση σημαντικός αριθμός ανθρωποωρών. Η μέθοδος αυτή είναι 

κατάλληλη μόνο στις περιπτώσεις εταιρειών με περιορισμένο όγκο 

ιστορικών δεδομένων.

• Ανάπτυξη λογισμικού μετατροπής (Conversion utility): Η μέθοδος αυτή 

στοχεύει στην αυτόματη μετατροπή των ιστορικών δεδομένων μέσω της 

ανάπτυξης μίας ξεχωριστής εφαρμογής λογισμικού. Η ανάπτυξη μίας 

εφαρμογής αυτού του είδους είναι σχετικά εύκολη, εάν τα δεδομένα είναι 

αποθηκευμένα σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων. Σε διαφορετική 

περίπτωση, η ανάπτυξη καθίσταται αρκετά δύσκολη, χρονοβόρα και 

πιθανόν ακριβή.

• Μετατροπή των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (Modify 

information systems): Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή μετατροπής 

ενσωματώνεται στο υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας και 

αποτελεί μέρος του συνολικού λογισμικού πακέτου προσαρμογής στο 

ΕΥΡΩ. Θεωρείται ότι η μέθοδος αυτή παρέχει την μεγαλύτερη ευελιξία αλλά 

πιθανόν να απαιτεί μεγαλύτερο κόστος για την εταιρεία.

• Τοποθέτηση των δεδομένων σε "καψούλα" (encapsulation): Με την 

μέθοδο αυτή, όλα τα ιστορικά δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα σε 

εθνικό νόμισμα, αλλά όλες οι εισροές και οι εκροές από αυτά μετατρέπονται 

από και σε ΕΥΡΩ. Η λύση όμως αυτή, μπορεί να έχει μόνο προσωρινό 

χαρακτήρα, αφού η συνεχής μετατροπή των δεδομένων είναι πιθανόν να 

προκαλέσει διαφορές λόγω των στρογγυλοποιήσεων.
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Η μετατροπή των δεδομένων, είτε των ιστορικών είτε αυτών των 

καθημερινών συναλλαγών σε ΕΥΡΩ, οδηγεί σε λάθη που οφείλονται στην 

στρογγυλοποίηση των δεκαδικών ψηφίων. Οι διαφορές που προκύπτουν 

μπορεί να μην έχουν σημαντική οικονομική αξία για την επιχείρηση, αλλά είναι 

πιθανόν να επηρεάσουν την λειτουργία των πληροφοριακών τους 

συστημάτων σε σχέση με τα κλειδιά αναζητήσεων και τις συσχετιστικές 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν. Ορισμένα είδη διαφορών μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με κατάλληλα συστήματα παρεμβολής, όμως άλλα δεν 

μπορούν να αποφευχθούν. Ο εντοπισμός και η χρήση εξωτερικών 

συμβούλων θεωρείται πολύ πιθανή και σε αυτήν την περίπτωση.
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Οι Επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στις Προμήθειες, στα Πληροφοριακά 

Συστήματα και στο Ανθρώπινο Δυναμικό

Προμήθειες

Η μετάβαση στο ΕΥΡΩ θα έχει αξιόλογες επιπτώσεις και στον τομέα 

των προμηθειών. Τόσο για τις μικρές, όσο και για τις μικρομεσαίες, 

επιχειρήσεις θα δοθούν σημαντικές ευκαιρίες αναζήτησης νέων προμηθευτών. 

Η μετάβαση από τις εγχώριες αγορές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θα 

διευρύνει την δυνητική βάση των προμηθευτών, για όλες σχεδόν τις 

επιχειρήσεις. Οι δυσκολίες διαχείρισης διαφορετικών νομισμάτων και η 

εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου, θα διευκολύνει τις εισαγωγές 

πρώτων υλών και θα επιτρέψει ακόμη και στις μικρές επιχειρήσεις, την 

αναζήτηση νέων προμηθευτών. Λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού μεταξύ 

των προμηθευτών αναμένεται ότι θα επηρεαστεί η πολιτική των προμηθειών 

των επιχειρήσεων.

Καθοριστικό ζήτημα για τις σχέσεις προμηθευτών - πελατών αποτελεί 

ο χρονικός προσδιορισμός της μετάβασης στο κοινό νόμισμα. Θεωρείται 

πιθανό οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, να πιέσουν τους προμηθευτές τους για 

ταχύτερη μετάβαση στο κοινό νόμισμα. Αντίθετα, σε ορισμένες χώρες έχουν 

αναπτυχθεί προτάσεις συντονισμού των πελατών και των προμηθευτών, ως 

προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέλος, σε άλλες χώρες έχει επικρατήσει "ο 

κώδικας καλής διαγωγής" ("code of good conduct"), με βάση των οποίων 

ισχύουν τα εξής: •

• Αν ένας προμηθευτής επιθυμεί να δέχεται πληρωμές σε ΕΥΡΩ, θα πρέπει 

ταυτόχρονα να δίνει την δυνατότητα στους πελάτες του που το επιθυμούν 

να πληρώνουν σε εθνικό νόμισμα.

• Αν ένας πελάτης θέλει να πραγματοποιεί τις πληρωμές του σε ΕΥΡΩ, θα 

πρέπει να μπορεί να συναλλάσσεται και με τους προμηθευτές του που 

επιθυμούν την πληρωμή τους σε εθνικό νόμισμα.
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Στην πράξη, η μεθοδολογία που πιθανόν θα ακολουθηθεί, κυρίως 

σχετίζεται με την διαπραγματευτική ικανότητα των επιχειρήσεων που έχουν 

τον ρόλο του προμηθευτή και του πελάτη αντίστοιχα.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των προμηθευτών έχουν επιπλέον οι 

όροι πίστωσης που προσφέρονται για τις επιχειρήσεις. Οι όροι πίστωσης από 

χώρα σε χώρα ποικίλουν αξιοσημείωτα και παίζουν αρκετές φορές σημαντικό 

ρόλο στην επιλογή των προμηθευτών. Η διεύρυνση του αριθμού των 

δυνητικών προμηθευτών και η αύξηση του ανταγωνισμού, πιστεύεται ότι θα 

οδηγήσει στην σύγκλιση των όρων πίστωσης. Παρ' όλα αυτά, η σύγκλιση 

αυτή θα είναι σταδιακή, αφού απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για τον 

εντοπισμό του συμφερότερου για μία επιχείρηση προμηθευτή και επίσης 

σημαντικό ρόλο έχουν και άλλοι παράγοντες, όπως η ποιότητα των 

προϊόντων, η συνέπεια και η αξιοπιστία του προμηθευτή, η ταχύτητα 

ανταπόκρισης σε μία παραγγελία κ.τ.λ.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες περίοδοι πίστωσης στις 

ευρωπαϊκές χώρες το 1996:

Μέσες Περίοδοι Πίστωσης

Countries Average contractual credit period
(days)

Luxembourg N/A
Finland 19
Germany 23
Sweden 25
Denmark 27
Netherlands 27
Austria 29
UK 31
Ireland 35
Belgium 41
France 48
Portugal 50
Italy 65
Spain 68
Greece 75
European average 40

Source: European Commission (1996)

Πηγή: AMUE: “EURO: Preparation Guide for Retailers”
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Πληροφοριακά συστήματα

Οπως έγινε αντιληπτό από τις προηγούμενες παραγράφους, η 

μετάβαση στο ΕΥΡΩ επηρεάζει το σύνολο των δραστηριοτήτων μίας 

επιχείρησης. Είναι συνεπώς προφανές ότι, η μετάβαση στο κοινό νόμισμα 

θέτει υπό αμφισβήτηση, το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων που 

χρησιμοποιείται από μία επιχείρηση.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τυποποιημένα πακέτα 

λογισμικού, ενώ λίγες είναι αυτές που χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα 

πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, ένας αξιόλογος αριθμός επιχειρήσεων 

διαθέτει επιμέρους προγράμματα, που είτε είναι γραμμένα σε ξεπερασμένες 

γλώσσες προγραμματισμού, είτε η πρόσβαση σε αυτά από τους παλαιούς 

προγραμματιστές είναι αδύνατη (αποχώρηση από την εταιρεία κ.τ.λ).

Επιπρόσθετα, τα συστήματα πληροφορικής απαιτούν συχνές 

αναβαθμίσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να παραμένουν συμβατά με 

νέες εκδόσεις προγραμμάτων ή να αντεπεξέλθουν σε νέες ανάγκες της 

επιχειρήσης.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι, η μετάβαση στο ΕΥΡΩ αποτελεί 

μία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τα πληροφοριακά τους 

συστήματα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Ο συνδυασμός 

της αναθεώρησης των αναγκών και των συστημάτων της επιχείρησης, της 

αναβάθμισης των υφισταμένων συστημάτων, της ευκαιρίας για βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της μετάβαση στο ΕΥΡΩ, εξομαλύνει σε σημαντικό 

βαθμό τις επενδύσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν στον συγκεκριμένο 

τομέα, ώστε η μετάβαση για την επιχείρηση να στεφθεί από επιτυχία.
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Τα βασικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις

είναι τα εξής:

• Ελεγχος και καταγραφή υφιστάμενων συστημάτων.

• Καταγραφή υφιστάμενων προβλημάτων.

• Επαναπροσδιορισμός των αναγκών της επιχείρησης.

• Προσδιορισμός των αναγκών λόγω του ΕΥΡΩ.

• Προτεινόμενες λύσεις, χρονοδιαγράμματα, κόστη.

• Εντοπισμός και επιλογή εξωτερικών πηγών και συμβούλων.

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων.

• Εκπαίδευση προσωπικού.

Για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων, έχουν

προταθεί τρεις διαφορετικές στρατηγικές (Europaper 11):

• Big bang approach: Η επιχείρηση υλοποιεί την μετάβαση στο ΕΥΡΩ 

ταυτόχρονα σε όλα τα πληροφοριακά της συστήματα. Η στρατηγική αυτή 

αποφεύγει τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανάμειξη και 

επικοινωνία προσαρμοσμένων και μη συστημάτων. Απαιτείται όμως πολύ 

καλή επιλογή συμβούλου και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Πιθανά 

προβλήματα στην προσαρμογή, επηρεάζουν το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

• Gradual approach: Η επιχείρηση υλοποιεί σταδιακά την μετάβαση στο 

ΕΥΡΩ των πληροφοριακών συστημάτων με βάση την άποψη, πως αρχικά 

προσαρμόζονται μόνο τα απαραίτητα συστήματα και όταν αυτό είναι 

χρονικά δυνατό. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι, πιθανά 

προβλήματα δεν θα επηρεάσουν συνολικά την επιχείρηση. Αντίθετα τα 

κύρια μειονεκτήματα είναι ότι, άλλα συστήματα θα χρησιμοποιούν το ΕΥΡΩ 

και άλλα όχι με πιθανή την "μόλυνση δεδομένων" (ανάμιξη δεδομένων σε 

ΕΥΡΩ και σε εθνικό νόμισμα μέσω αριθμητικών πράξεων) της επιχείρησης. 

Επίσης, είναι πιθανό να απαιτηθεί η ανάπτυξη ενός λογισμικού
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διασύνδεσης (interface) ανάμεσα στα προσαρμοσμένα και μη συστήματα, 

που όμως θα έχει περιορισμένη χρονικά χρήση και υψηλό κόστος.

• New system approach: Η επιχείρηση προχωρεί στην επιλογή ενός νέου 

πληροφοριακού συστήματος για την κάλυψη των αναγκών της, λόγω της 

παλαιότητας ή της αδυναμίας προσαρμογής των συστημάτων της. Η λύση 

αυτή θα επιφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εταιρεία, αλλά 

ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας είναι πιθανόν να εμπεριέχει σημαντικά 

υψηλό κόστος.

Τα κύρια τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα 

πληροφορικής, αφορούν την διαχείριση της μεταβατικής περιόδου (διπλή 

αναγραφή τιμών, μισθοδοσία, τιμολόγια κ.τ.λ.) και γενικότερα το περιβάλλον 

δύο νομισμάτων που θα πρέπει αυτά να ενσωματώνουν. Σημαντικές 

δυσκολίες αναμένεται να προκύψουν στην μετατροπή των ιστορικών 

δεδομένων, αλλά και των λειτουργιών της επιχείρησης, ώστε να είναι 

συμβατές με το νέο νόμισμα.

Επίσης, τα κυριότερα λειτουργικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν 

οι επιχειρήσεις είναι τα εξής:

• Ασυμβατότητα στην είσοδο των δεδομένων σε ΕΥΡΩ (Input functionality 

problem).

• Ασυμβατότητα στην έξοδο των δεδομένων σε ΕΥΡΩ (Output functionality 

problem).

• Προβλήματα στην διασύνδεση και την επικοινωνία των επιμέρους 

συστημάτων (Interface problem).

• Προβλήματα στην μετατροπή των δεδομένων λόγω των 

στρογγυλοποιήσεων στις πράξεις μετατροπής (Conversion problem).

Λόγω των παραπάνω επιπτώσεων, των χρονικών απαιτήσεων που 

υπάρχουν για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση ενός πληροφοριακού 

συστήματος, της μεγάλης ζήτησης από πλευράς των επιχειρήσεων για
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εξωτερικούς προμηθευτές λογισμικού και συμβούλους πληροφορικής και σε 

συνδυασμό με το πρόβλημα του "ιού της χιλιετίας", οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

όσο το δυνατό νωρίτερα, να προχωρήσουν στον προγραμματισμό της 

μετάβασης των πληροφοριακών τους συστημάτων. Πιθανές καθυστερήσεις 

και βεβιασμένες λύσεις θα οδηγήσουν σε αυξημένα κόστη προσαρμογής.
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Ανθρώπινο Δυναμικό

Για να αντιμετωπιστούν οι στρατηγικές και οι τεχνικές προκλήσεις που 

θα προκύψουν από την είσοδο του κοινού νομίσματος στις επιχειρήσεις, 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού 

των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες.

Βασικό άξονα του όποιου επιχειρησιακού προγράμματος μετάβασης 

σκοπεύει να υλοποιήσει μία εταιρεία, θα πρέπει να αποτελεί η ενημέρωση και 

η συμμετοχή των υπαλλήλων. Η επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίσει την 

αξιόπιστη και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού της, από το στάδιο της 

σχεδίασης του προγράμματος μετάβασης, μέχρι την ολοκλήρωσή του. Η 

διασφάλιση του ότι κανένα τμήμα της επιχείρησης και καμία λειτουργία της δεν 

έχει παραλειφθεί κατά τον σχεδίασμά και την υλοποίηση της μετάβασης, 

μπορεί να επιτευχθεί με την ενημέρωση και την συμμετοχή του συνόλου του 

προσωπικού της εταιρείας.

Η εκπαίδευση του προσωπικού στο κοινό νόμισμα, έχει καθοριστικό 

ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος μετάβασης. Προτεραιότητα έχουν τα 

στελέχη που διαχειρίζονται κρίσιμες λειτουργίες της επιχείρησης (λογιστήριο, 

πληροφοριακά συστήματα κ.τ.λ.) και οι επιπτώσεις λόγω του ΕΥΡΩ έχουν 

αξιοσημείωτη σημασία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα στελέχη 

που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, αφού αποτελούν σημαντικούς 

διαμορφωτές της εταιρικής εικόνας στους πελάτες της εταιρείας. Επίσης, και 

το υπόλοιπο προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τους καταναλωτές, θα 

πρέπει να εκπαιδευτεί στους τρόπους αντιμετώπισης και χειρισμού τους.

Επίσης, θα πρέπει να δοθούν στους εργαζομένους οι αντίστοιχες 

διευκρινήσεις, σε σχέση με τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας σε ΕΥΡΩ και να 

εξηγηθούν οι πιθανές διαφορές λόγω των στρογγυλοποιήσεων. Με βάση την 

πρόταση διαφόρων φορέων (AMUE, FEE), θεωρείται ως η πλέον εύκολη και 

αποδεκτή λύση, η παρουσίαση, τόσο σε ΕΥΡΩ, όσο και στο εθνικό νόμισμα,
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μόνο του τελικού ποσού της αμοιβής των εργαζομένων, για το χρονικό 

διάστημα πριν και μετά την έναρξη της τρίτης φάσης.

Τέλος, στις περιπτώσεις όπου η εκπαίδευση των εργαζομένων δεν 

μπορεί να επιτευχθεί με ιδίους πόρους της εταιρείας, θα πρέπει να 

αναζητηθούν εξωτερικοί σύμβουλοι, που σε συνεργασία με την διοίκηση και 

την επιτροπή μετάβασης της εταιρείας, θα διαμορφώσουν και θα 

υλοποιήσουν το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο έρευνες, που αποσκοπούν 

στο να καταγράψουν το βαθμό ετοιμότητας των επιχειρήσεων, σε σχέση με 

την νέα κατάσταση που διαμορφώνεται από την είσοδο του κοινού 

νομίσματος.

Η πρώτη έρευνα που παρουσιάζεται είναι της KPMG Consulting 

(“Europe’s Preparedness for EMU”, Research Report 1988) και έγινε με 

την μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης. Ως δείγμα, χρησιμοποιήθηκαν 307 

μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερους από 

5000 εργαζομένους, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στην 

παρούσα εργασία, πραγματοποιείται επιλεκτική αναφορά στα κυριότερα 

αποτελέσματα της έρευνας. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να 

αναζητηθούν στο επίσημο site της KPMG.

Η δεύτερη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον συγγραφέα της 

παρούσας εργασίας, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή κ. 

Κωνσταντίνο Αγοραστό. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν 

μεταξύ Ιανουάριου - Μαρτίου του 1999. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε, 

περιελάμβανε την σύνταξη και την ταχυδρομική αποστολή ερωτηματολογίων 

σε 210 εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ το 

δείγμα διαμορφώθηκε στις 42 επιχειρήσεις, οι οποίες και απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο (Ποσοστό: 20%).

Με την παρουσίαση των δύο αυτών ερευνών, προκύπτουν ορισμένα 

αξιόλογα συμπεράσματα, που φανερώνουν την δυσκολία που αντιμετωπίζουν 

οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ώστε να 

μπορέσουν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στο σύνολο των προκλήσεων και 

των κινδύνων που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις με την Οικονομική και 

Νομισματική Ενωση.
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Κυριότερα Αποτελέσματα Ερευνας της KPMG Consulting

Στην έρευνα της KPMG, που πραγματοποιήθηκε το 1998, συμμετείχαν 

συνολικά 307 μεγάλες επιχειρήσεις (>5000 εργαζόμενους), που 

δραστηριοποιούνται στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στην 

Ελβετία. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά στην γλώσσα του 

υπευθύνου της κάθε επιχείρησης, ο οποίος ήταν, είτε ο οικονομικός 

διευθυντής, είτε ο υπεύθυνος για την μετάβαση της επιχείρησης στο ΕΥΡΩ. Η 

έρευνα αποτελεί συνέχεια παρόμοιων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν το 

1996 και το 1997 και σε ορισμένους πίνακες που ακολουθούν 

πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες συγκρίσεις.

Για τους σκοπούς της έρευνας, έγινε ομαδοποίηση ορισμένων χωρών 

η οποία έχει ως εξής:

- Υπόλοιπη Ευρώπη (Rest of ΕΙΙ):Ελλάδα, Αυστρία, Ιρλανδία, Πορτογαλία

και Ισπανία.

- Benelux :Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ολλανδία.

- Scandinavia :Δανία, Φινλανδία και Σουηδία.

Η εθνικότητα της κάθε επιχείρησης ορίστηκε με βάση την χώρα στην 

οποία βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία.

Η παρουσίαση του δείγματος ανά χώρα ή ομάδα χωρών φαίνεται στην 

εικόνα που ακολουθεί:
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ΠΗΓΗ: KPMG Consulting, Europe’s Preparedness for EMU,Research Report 1998,
(www.kpmq.com)

Κύριο συμπέρασμα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στην 

αντιμετώπιση των εσωτερικών - λειτουργικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν από την είσοδο του κοινού νομίσματος. Αντίθετα, δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει πλήρως τις επιπτώσεις σε αυτές, που θα προέλθουν από 

τις ριζικές μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις στην 

αγορά, στον ανταγωνισμό, στις ευκαιρίες και τις απειλές, που θα προκόψουν
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με την δημιουργία της μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς του κόσμου έχουν 

υποεκτιμηθεί από τις περισσότερες επιχειρήσεις ή δεν έχουν γίνει κατανοητές.

Αξιόλογο γεγονός αποτελεί το ότι το 94% των επιχειρήσεων δηλώνουν 

πως έχουν ήδη διαμορφώσει συγκεκριμένη στρατηγική για την μετάβασή τους 

στο ΕΥΡΩ. Όπως προκύπτει από τους δύο πίνακες που ακολουθούν, το 

100% των επιχειρήσεων στην Γερμανία, στην Ελβετία και στην Υπόλοιπη 

Ευρώπη (Rest of Europe) έχει ήδη διαμορφωμένη στρατηγική. Το μικρότερο 

ποσοστό, 86%, συναντάται στις Σκανδιναβικές επιχειρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

EMU strategies

base: all (weighted)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

φ with strategy with budget

ΠΗΓΗ: KPMG Consulting, Europe’s Preparedness for EMU, Research Report 1998,
(www.kpmq.com)

Παρ’ όλα αυτά, μόλις το 47% των επιχειρήσεων απάντησε ότι έχει 

καταρτίσει προϋπολογισμό για την υλοποίηση της στρατηγικής. Ο 

προϋπολογισμός είναι απαραίτητο στοιχείο στην στρατηγική των 

επιχειρήσεων, χωρίς τον οποίο τα επιχειρηματικά σχέδια δεν μπορούν να 

θεωρηθούν επαρκή. Το 60% των επιχειρήσεων των χωρών της Benelux και 

της Υπόλοιπης Ευρώπης (Rest of Europe), δήλωσαν ότι έχουν καταρτίσει 

προϋπολογισμούς. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις των Σκανδιναβικών χωρών και
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της Ελβετίας είχαν το μικρότερο ποσοστό με 36% και 18% αντίστοιχα. Οι 

επιχειρήσεις των υπολοίπων χωρών είχαν καταρτίσει προϋπολογισμούς σε 

ποσοστό 46 - 69%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

EMU strategies in place

base all (weighted)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Φ 1998 1997 ® 19%

ΠΗΓΗ: KPMG Consulting, Europe’s Preparedness for EMU, Research Report 1998,
twww.kpmg.com)

Αξιόλογη ένδειξη αποτελεί επίσης και το γεγονός ότι, το 60% των 

επιχειρήσεων έχει υπολογίσει το κόστος προσαρμογής στο ΕΥΡΩ, σε σχέση 

με το 38% το 1997. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμη ένα 40% των 

επιχειρήσεων, που δεν έχει επιτύχει ή επιδιώξει να υπολογίσει το κόστος 

προσαρμογής. Κατά μέσο όρο, το συνολικό κόστος από την ΟΝΕ, 

υπολογίστηκε σε 51,3 εκατ. δολάρια (το δείγμα αποτελείται από πολύ μεγάλες
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επιχειρήσεις). Από αυτά τα 21,5 εκατ. δολάρια, αφορούν το μέσο συνολικό 

κόστος μετάβασης και τα 29,8 εκατ. δολάρια έμμεσα κόστη λόγω των 

επιπτώσεων από την ΟΝΕ. Τα στοιχεία ανά χώρα ή ομάδα χωρών για τον 

υπολογισμό του κόστους προσαρμογής από τις επιχειρήσεις παρουσιάζονται 

στον πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Estimated the costs of adaptation

base: aH (weighted)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Φ 1996 1997

ΠΗΓΗ: KPMG Consulting, Europe’s Preparedness for EMU, Research Report 1998, 

(www.kpmq.com)

Σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι, οι 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραμένουν επικεντρωμένες στα εσωτερικά 

ζητήματα που άπτονται της προσαρμογής. Τα προηγούμενα χρόνια, 

θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικό να επικεντρωθεί η επιχείρηση στα άμεσα 

προβλήματα, που αφορούσαν την προσαρμογή των πληροφοριακών 

συστημάτων, τις λειτουργίες των χρηματοοικονομικών τμημάτων και του 

λογιστηρίου. Πλέον όμως, θεωρείται επιβεβλημένη η μετακίνηση του 

ενδιαφέροντος σε ζητήματα που σχετίζονται με εξωτερικούς παράγοντες της

-90-

http://www.kpmq.com


επιχείρησης και που επηρεάζονται δραματικά λόγω της ΟΝΕ. Παρ’ όλα αυτά, 

όπως προκύπτει από τον πίνακα 4, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να θεωρούν 

ως σημαντικό τμήμα της στρατηγικής τους, την προσαρμογή των 

πληροφοριακών συστημάτων σε ποσοστό 60%, και των χρηματοοικονομικών 

τους διαδικασιών σε ποσοστό 83%. Αντίθετα, σε σχέση με το Μάρκετινγκ το 

ποσοστό μειώνεται σε 54%, ενώ μόνο 12% δήλωσε ότι η στρατηγική τους για 

την προσαρμογή στο ΕΥΡΩ περιλαμβάνει την τιμολογιακή πολιτική. 

Αντίστοιχα, η προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών αναφέρθηκε 

μόλις στο 5% του δείγματος των επιχειρήσεων, που διαθέτουν στρατηγική 

προσαρμογής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

EMU strategy: Functions covered in order of priority

base; all with a strategy; 289 {weighted) spontaneous

IT systems 

financial a/c/treasury 

pricing policy 

billing procedures 

marketing strategy 

branding 

internal a/c: payroll 

contractual procedures 

products 8· services 

investment plans 

production/operation strategy 

location of sites 

management structure 

human resources 

purchasing

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ΠΗΓΗ: KPMG Consulting, Europe’s Preparedness for EMU, Research Report 1998,

(www.kpmq.com)
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Σε σχέση με τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν οι επιχειρήσεις 

στην κερδοφορία τους, λόγω της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης, το 

30% θεωρεί ότι θα είναι θετικές σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ το 43% 

θεωρεί ότι δεν θα την επηρεάσουν. Το 30% αυξάνεται σε 77% για 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία των 

επιχειρήσεων για την νέα κατάσταση που πρόκειται να διαμορφωθεί. Εάν 

όμως αναλογιστεί κανείς ότι, μόνο το 60% (Πίνακας 3) των μεγαλύτερων 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει εκτιμήσει το κόστος από τις έμμεσες 

επιπτώσεις λόγω ΟΝΕ και το κόστος προσαρμογής, τότε γίνεται αντιληπτό 

ότι, η αισιοδοξία αυτή είναι περισσότερο αποτέλεσμα διαίσθησης, παρά 

μελέτης και υπολογισμού αντικειμενικών δεδομένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Anticipated effects of EMU on profitability

base. all (weighted)

short term
positive

neutral

negative

long term
positive

neutral 

negative

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

£ 1998 ^ 1997 % 1996

ΠΗΓΗ: KPMG Consulting, Europe’s Preparedness for EMU, Research Report 1998,

(www.kpmQ.com)
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Αναφορικά με τις σημαντικότερες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις οι 

απόψεις μεταξύ των επιχειρήσεων είναι αντικρουόμενες. Στον πίνακα 6, 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα κατά κλάδο και εμφανίζονται σε 

ένα βαθμό οι διαφορετικές επιπτώσεις που θα προκόψουν για εταιρείες 

διαφορετικής οικονομικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, ενώ η αύξηση του 

ανταγωνισμού αποτελεί αξιόλογη αρνητική επίπτωση για το 12% των 

παραγωγικών επιχειρήσεων, για τον χρηματοοικονομικό κλάδο το ποσοστό 

αυξάνεται σε 36%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

EMU: Greatest impacts

b<rs*> -ill (weight**!)

positive
end to fluctuating exchanges rates

price/cost transparency

one currency = easier

open/wider markets

negative
none

price transparency

increased competition

cost of adaptation

loss of exchange rates

0% 10% 20% 30% 40% 50%

-narxjfactixing ^ service finance Φ retail/whofesaki/dsVibutjon

ΠΗΓΗ: KPMG Consulting, Europe’s Preparedness for EMU, Research Report 1998,

(www.kpmg.com)
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Σε σχέση με τις διαφορές στην τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων 

από χώρα σε χώρα, το 64% του δείγματος απάντησε ότι τις χρησιμοποιεί. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο η μέση διαφορά ελάχιστης 

και μέγιστης τιμής για το ίδιο προϊόν μίας εταιρείας, φθάνει το 57% 

εξαιρουμένων των φόρων. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7, το 86% των 

επιχειρήσεων θεωρεί ότι, το εύρος των τιμών θα μειωθεί, ενώ το 64% πιστεύει 

ότι θα υπάρξει μείωση στις τιμές. Αυτό σημαίνει ότι, οι εταιρείες θα πρέπει να 

αναπτύξουν νέα τιμολογιακή πολιτική σε ορισμένα τουλάχιστον από τα 

προϊόντα τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Post EMU pricing policy

tase: all (weighted)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

f 1998 $ 1997

ΠΗΓΗ: KPMG Consulting, Europe’s Preparedness for EMU, Research Report 1998,

fwww.kpma.com)
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Ένα πρόσθετο ζήτημα που απασχολεί τις επιχειρήσεις σχετίζεται με 

την πολιτική μισθών των εταιρειών. Το 77% των επιχειρήσεων του δείγματος 

προσφέρει διαφορετικό επίπεδο αμοιβών από χώρα σε χώρα. Το 48% των 

επιχειρήσεων θεωρεί ότι το εύρος αυτό στις αμοιβές θα μειωθεί, ενώ ένα 

μικρότερο ποσοστό, 41% θεωρεί ότι θα παραμείνει. Επίσης, το 30% του 

δείγματος πιστεύει ότι θα υπάρξει αύξηση στους μισθούς, ενώ ένα 18% 

θεωρεί ότι θα μειωθούν. Τα παραπάνω ευρήματα της έρευνας 

παρουσιάζονται στον πίνακα 8.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Post EMU wages policy

base, all (weaned)

cos with variable wage rates

expect wage range to narrow 

expect wages to go

..down 

. remain the same 

...don't know

8Λ,
··-

m

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

φ 1996 1997

ΠΗΓΗ: KPMG Consulting, Europe’s Preparedness for EMU, Research Report 1998,

(www.kpmq.com)

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, ενώ οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα 

υπάρξει μείωση των τιμών των προϊόντων τους και αύξηση των αμοιβών των 

εργαζομένων, πιστεύουν όπως αναφέρθηκε ότι θα αυξηθεί η κερδοφορία 

τους. Οι αντικρουόμενες αυτές εκτιμήσεις, δείχνουν σε ένα βαθμό την
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σύγχυση που επικρατεί σε αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σε 

σχέση με την είσοδο του κοινού νομίσματος και τις επιπτώσεις που αυτό θα 

προκαλέσει.
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Αποτελέσματα Ερευνας σε Ελληνικές Εισηγμένες στο ΧΑΑ Επιχειρήσεις

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τον συγγραφέα της παρούσας 

εργασίας, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κωνσταντίνο 

Αγοραστό. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν μεταξύ 

Ιανουάριου - Μαρτίου του 1999. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε 

την σύνταξη και την ταχυδρομική αποστολή ερωτηματολογίων σε 210 

εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ το δείγμα 

διαμορφώθηκε στις 42 επιχειρήσεις, οι οποίες και απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο (Ποσοστό: 20%).

Οι 42 επιχειρήσεις κατανέμονται με βάση το αντικείμενο 

δραστηριότητάς τους σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

• Βιομηχανικές: 17

• Κατασκευαστικές: 5

• Χρηματοοικονομικές 9

• Εμπορικές (Λιανεμπόριο / Χονδρεμπόριο): 1J.

Σύνολο: 42

Η έρευνα είχε ως κύριο στόχο, τον προσδιορισμό του βαθμού 

ετοιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανίχνευση των ευκαιριών, 

των αλλαγών, των προβλημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις κατά την μετάβασή τους στο ΕΥΡΩ.

Επίσης, μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα, προκύπτουν στοιχεία 

σχετικά με τα στρατηγικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, την 

βαρύτητα που τους προσδίδουν και τις ενέργειες που πραγματοποιούν ή 

στοχεύουν να υλοποιήσουν για την προσαρμογή τους στο κοινό νόμισμα.
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τις επιχειρήσεις, το 

97,62% αυτών, πιστεύει ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να εισέλθει στην ζώνη του 

ΕΥΡΩ (πραγματοποίηση έρευνας: 1/99 έως 3/99), ενώ το 76,19% θα 

προτιμούσε η Ελλάδα να συμμετείχε από την αρχή. Το 23,81% θεωρεί ως 

θετικό γεγονός το ότι η χώρα δεν εισήλθε στην ζώνη του ΕΥΡΩ από την αρχή, 

αφού πιθανόν θεωρεί ότι υπήρχε αυξημένη αβεβαιότητα ως προς το όλο 

εγχείρημα και αυξημένος κίνδυνος ελλιπούς προετοιμασίας των ελληνικών 

επιχειρήσεων.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Επιχειρήσεις που 
πιστεύουν ότι η Ελλάδα 

θα καταφέρει να εισέλθει 
στην ζώνη του ΕΥΡΩ

Επιχειρήσεις που θα 
προτιμούσαν η Ελλάδα 
να συμμετέχει από την

αρχή

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Από τις 42 επιχειρήσεις που αποτέλεσαν το δείγμα, μόνο 5 

δήλωσαν ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την προετοιμασία τους για την 

μετάβαση στο ΕΥΡΩ. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των 

εταιρειών, το 88,10% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα 

έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία για το ΕΥΡΩ, παρά το ότι η Ελλάδα 

δεν συμμετέχει ακόμη στην ΟΝΕ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ

88,10% 11,90%

■ Δεν έχουν ξεκινήσει 
την μετάβαση

■ Ξεκίνησαν την 
μετάβαση
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Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την 

προετοιμασία τους για το κοινό νόμισμα, οι βασικότεροι λόγοι τους οποίους 

ανέφεραν παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. Ο πλέον σημαντικός 

λόγος για την μη έναρξη της προετοιμασίας (60%) είναι ότι, δεν θεωρούν ότι 

το ΕΥΡΩ θα επηρεάσει την επιχείρησή τους. Ο δεύτερος σημαντικός λόγος 

για την μη έναρξη των επιχειρήσεων ήταν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς (40%). 

Η προσέγγιση όμως αυτή, αν δεν επιδειχθεί η ανάλογη προσοχή, μπορεί να 

οδηγήσει στην ελλιπή προετοιμασία της επιχείρησης, λόγω έλλειψης χρόνου ή 

πόρων. Παρά το ότι το ΕΥΡΩ δεν θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο σε όλες τις 

επιχειρήσεις, οι συνολικές αλλαγές που θα προκόψουν με την είσοδό του, 

απαιτούν την προσεκτική εξέταση των επιπτώσεων σε όλα τα τμήματα της 

επιχείρησης. Αναλυτικότερα, οι αιτίες που αναφέρθησαν από τις επιχειρήσεις 

που δεν ξεκίνησαν την προετοιμασία είναι οι εξής:

ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
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Αντίθετα για τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους, οι 

βασικές ενέργειες που πραγματοποιούν, ακολουθούν σε ένα βαθμό την 

μεθοδολογία που προτείνεται από τον AMUE, αφού, όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω διάγραμμα, εξετάζουν τις επιπτώσεις του ΕΥΡΩ σε επίπεδο 

Διοικητικού Συμβουλίου σε ποσοστό 59,46% και προχωρούν στον ορισμό 

υπευθύνου και ομάδας ΕΥΡΩ σε ποσοστό 54,05%. Παρ’ όλα αυτά, ένα 

σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων (40-45%), δεν έχει προχωρήσει σε 

αντίστοιχες ενέργειες, γεγονός που δημιουργεί ένα προβληματισμό για τον 

κατά πόσο έχουν γίνει αντιληπτές οι επιπτώσεις του νέου νομίσματος στην 

στρατηγική των επιχειρήσεων και στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανοιγμα λογαριασμού σε ΕΥΡΩ 

Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού 

Συμβουλές από Προμηθευτές 

Συμβουλές από πελάτες 

Συμβουλές από Λογιστές 

Συμβουλές από Τράπεζες 

Εντοπισμός μηχανών μετρητών και ταμειακών 

Εντοπισμός πληροφοριακών συστημάτων 

Κατάρτιση Προϋπολογισμού 

Ορισμός ομάδας Ευρώ 

Ορισμός υπεύθυνου Ευρώ 

Εξέταση επιπτώσεων σε επίπεδο Δ.Σ.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και το γεγονός ότι μόλις 29,73% των 

επιχειρήσεων έχουν καταρτίσει προϋπολογισμό για την μετάβαση στο ΕΥΡΩ, 

γεγονός που ενισχύει την άποψη που εκφράζεται και από τα αποτελέσματα 

της έρευνας της KPMG ότι, αρκετές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωμένη 

επιχειρησιακή στρατηγική για την μετάβαση στο ΕΥΡΩ. Αντίθετα, 

ικανοποιητικά κρίνονται τα αποτελέσματα σε σχέση με τον εντοπισμό των 

πληροφοριακών συστημάτων που πρέπει να προσαρμοστούν (86,49% των
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επιχειρήσεων), τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού που είτε 

έχουν αρχίσει είτε έχουν προγραμματιστεί (59,46%) και η συνεργασία με τις 

τράπεζες και τους λογιστές, ώστε να αντιμετωπιστούν τα λειτουργικά 

προβλήματα (86,49% και 72,97% αντίστοιχα).

Επίσης, για μία σειρά τεχνικών ζητημάτων, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται 

να δρομολογούν την επίλυση τους μέχρι 31/12/2001, με σχετικά αξιόλογα 

ποσοστά. Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, το 86,49% των 

εταιρειών που έχουν αρχίσει την προετοιμασία, θα έχει προσαρμόσει τα 

πληροφοριακά του συστήματα στο ΕΥΡΩ, ενώ το 67,57% θα εκδίδει τις 

χρηματοοικονομικές του καταστάσεις σε ΕΥΡΩ. Επίσης, οι επιχειρήσεις σε 

ποσοστό 70,27% σκοπεύουν να τιμολογήσουν τα προϊόντα εκτός από 

δραχμές και σε ΕΥΡΩ, παρά το ότι θα μπορούσαν να περιμένουν μέχρι την 

1/1/2002. Αντίστοιχα, αξιόλογα ποσοστά υπάρχουν στις προμήθειες, τις 

πληρωμές, και τις πωλήσεις σε ΕΥΡΩ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001

Προσαρμογή συστημάτων στο ΕΥΡΩ και στο ιό της χιλιετίας 

Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας σε ΕΥΡΩ 

Χρηματοοτκονομκές καταστάσεις σε ΕΥΡΩ 

Μετατροπή λογιστικού συστήματος σε ΕΥΡΩ 

Πληρωμές πελατών σε ΕΥΡΩ 

Λογαριασμούς προμηθευτών σε ΕΥΡΩ 

Λσγαρασμούς πελατών σε ΕΥΡΩ 

Προμήθειες σε ΕΥΡΩ και Δρχ.

Πωλήσεις σε ΕΥΡΩ και Δρχ.

Τιμολόγηση σε ΕΥΡΩ και Δρχ.

Ανοιγμα λογαριασμού σε ΕΥΡΩ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Οι κυριότερες πηγές πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις σχετικά με το 

ΕΥΡΩ, παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. Όπως προκύπτει από τις 

απαντήσεις των εταιρειών, ο τύπος με ποσοστό 83,33% αποτελεί την 

σημαντικότερη πηγή, ενώ δεύτερη σε ποσοστό είναι οι σύνδεσμοι και τα 

επιμελητήρια (64,29%). Ακολουθούν οι τράπεζες (59,52%), το κράτος (50%), 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι προμηθευτές συστημάτων πληροφορικής, ενώ 

τα πανεπιστήμια αποτελούν πηγή πληροφόρησης μόλις για το 7,14% των 

ερωτηθέντων, γεγονός που είναι ενδεικτικό της έλλειψης συνεργασίας 

ανάμεσα στα τριτοβάθμια ιδρύματα και τις επιχειρήσεις, σε αντίθεση με ότι 

συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ

Άλλες πηγές 

Ο τύπος 

Τα πανεπιστήμια 

Εταιρείες συμβούλων 

προμηθευτές συστ. Πληροφορικής

Η Τράπεζα 

Σύνδεσμοι & Επιμελητήρια 

Η μητρική εταιρεία (αν υπάρχει) 

Το κράτος 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

τ τ
ΒΕ£ϋ
Γ

1(ί,67%

HZ 7,14%

28,57%

Π 33,33%

14 29%

33,33%

50,00%

59,52%

Ζ 64,29%

83,c 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν επιπλέον να 

βαθμολογήσουν, ως προς την σημασία και την κρισιμότητα που είχαν για 

αυτές, μία σειρά ζητημάτων που θα τις απασχολήσουν με την είσοδο του 

ΕΥΡΩ. Τα ζητήματα αναφέρονταν, στην στρατηγική της εταιρείας, στο 

Μάρκετινγκ και στα κανάλια διανομής, στην χρηματοοικονομική διοίκηση 

κ.τ.λ., Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε είχε ως εξής: 4=Πολύ σημαντικό, 

3=Αρκετά σημαντικό, 2=Ελαφρώς σημαντικό και 1=Καθόλου σημαντικό. Με

100%
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βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης παρουσιάζονται 

στο διάγραμμα που ακολουθεί.

ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νομικά ζητήματα-Συμβάσεις 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Διαχείριση Αποθεμάτων 

Λογιστικές και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Μείωση κόστους κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

Συστήματα Πληροφορικής 

Παραγωγή

Αύξηση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά 

Ευκολότερη πρόσβαση σε νέες αγορές 

Διεύρυνση δυνητικών προμηθευτών 

Διαφάνεια στις τιμές & Νέες στρατηγικές τιμολόγησης 

Μάρκετινγκ & Κανάλια Διανομής 

Στρατηγική της εταιρείας

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των απαντήσεων, κυρίαρχο 

ρόλο για τις επιχειρήσεις έχουν η μείωση του κόστους κάλυψης έναντι 

συναλλαγματικού κινδύνου, η χρηματοοικονομική διοίκηση, τα συστήματα 

πληροφορικής, η στρατηγική της εταιρείας, η διαφάνεια στις τιμές και η ανάγκη 

για νέες στρατηγικές τιμολόγησης. Αντίθετα, δεν φαίνεται ότι θα απασχολήσει 

ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις η παραγωγή, η διεύρυνση των δυνητικών 

προμηθευτών, η διαχείριση αποθεμάτων και η ευκολότερη πρόσβαση σε νέες 

αγορές. Η εικόνα που εξάγεται με βάση τα αποτελέσματα των απαντήσεων 

είναι σχετικά ικανοποιητική, αφού είναι λογικό σε ένα βαθμό πρακτικά και 

λειτουργικά ζητήματα που απαιτούν αμεσότερα λύσεις να απασχολούν 

εντονότερα τις επιχειρήσεις. Ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, οι 

επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερα σημασία στην διαμόρφωση της στρατηγικής τους 

καθώς και στην διαφάνεια που θα προκύψει στις τιμές και τις νέες στρατηγικές 

τιμολόγησης. Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν ακόμη πιο ενθαρρυντικό, αν δίνονταν
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μεγαλύτερη σημασία και στα υπόλοιπα στρατηγικά ζητήματα, όπως η αύξηση 

του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά, η ευκολότερη πρόσβαση σε νέες 

αγορές, το Μάρκετινγκ και τα κανάλια διανομής και η διεύρυνση της βάσης 

των προμηθευτών, αφού τα παραπάνω αποτελούν ορισμένες από τις 

σημαντικότερες ευκαιρίες και κινδύνους που θα δημιουργηθούν λόγω της 

εισαγωγής του ΕΥΡΩ.

Ενδιαφέρον αποτέλεσμα αποτελεί και το γεγονός ότι, οι επιχειρήσεις 

θεωρούν ότι θα δεχθούν πίεση για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε 

ΕΥΡΩ, μόλις σε 45,24% από τους πελάτες τους και σε 66,67% από τους 

προμηθευτές τους. Τα ποσοστά δεν είναι συντριπτικά σε σχέση με άλλες 

χώρες τις ζώνης του ΕΥΡΩ, διότι η Ελλάδα δεν έχει εισέλθει ακόμη στην ΟΝΕ, 

παρ’ όλα αυτά το ποσοστό που θα δεχθεί πίεση από τους προμηθευτές είναι 

μεγαλύτερο καθότι αρκετές από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο δείγμα 

είχαν προμηθευτές που προέρχονται από την ζώνη του ΕΥΡΩ. Το γεγονός 

αυτό δείχνει ότι, αν και η Ελλάδα δεν συμμετέχει ακόμη στην ΟΝΕ, οι 

επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να προχωρήσουν στην προσαρμογή των 

συστημάτων τους, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στο 

κοινό νόμισμα.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και σε 

σχέση με τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

για την μετάβασή τους στο ΕΥΡΩ. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, 

η έλλειψη πληροφόρησης από το κράτος σχετικά με τα φορολογικά, τα 

ασφαλιστικά και μισθολογικά και την έκδοση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα για τις επιχειρήσεις. 

Αξιόλογες δυσκολίες προκύπτουν σε αρκετές επιχειρήσεις και σε σχέση με την 

προσαρμογή των συστημάτων πληροφορικής, τον χρόνο υιοθέτησης του 

ΕΥΡΩ από πελάτες και προμηθευτές και την εκπαίδευση του προσωπικού, 

ενώ το 18,92% επιχειρήσεων αντιμετωπίζει προβλήματα και με την 

χρηματοδότηση των αλλαγών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
(ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:ΕΛ.ΠΛ.)

Χρηματοδότηση των αλλαγών 

Εκπαίδευση του προσωπικού 

Προσαρμογή των συστ. Πληροφορικής 

ΕΛ.ΠΛ. από Προμηθευτές&Πελάτες Χρόνος υιοθέτησης του ΕΥΡΩ 

ΕΛ.ΠΛ. από την Τράπεζα σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών 

ΕΛ.ΠΛ. από την Τράπεζα σχετικά με νέα προϊόντα & υπηρεσίες 

ΕΛ.ΠΛ. από το κράτος σχετικά με τις Χρηματ. Καταστάσεις 

ΕΛ.ΠΛ. από το κράτος σχετικά με τα ασφαλ.&μισθολ.

ΕΛ.ΠΛ. από το κράτος σχετικά με τα φορολογικά

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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| 10,1 
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Τέλος, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να σημειώσουν τις 

σημαντικότερες αλλαγές που προτίθενται να πραγματοποιήσουν για να 

εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την είσοδο του κοινού 

νομίσματος. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα κυρίαρχη θέση 

έχουν οι επενδύσεις που αφορούν νέα συστήματα πληροφορικής με ποσοστά 

από 61,90% έως 73,81%. Επίσης, σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων
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θεωρεί πιθανές τις αλλαγές στην διοικητική του δομή, λόγω συγχωνεύσεων 

και εξαγορών (47,62%), στρατηγικών συμμαχιών (47,62%) και επέκτασης σε 

νέες αγορές (38,10%). Αντίθετα σε μικρότερα ποσοστά κυμαίνονται η 

αναζήτηση νέων προμηθευτών, η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η 

αναδιοργάνωση των καναλιών διανομής και η μεταφορά μονάδων 

παραγωγής σε άλλες χώρες τις ζώνης του ΕΥΡΩ. Αξιόλογο ποσοστό 

εμφανίζει και η πρόθεση των επιχειρήσεων για επέκταση σε νέες αγορές 

(42,86%).

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - ΑΛΛΑΓΈΣ ΜΕ ΤΉΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΕΥΡΩ

Αλλαγές στην διοικητική δομή: Επέκταση σε νέες αγορές 

Αλλαγές στην διοικητική δομή: Συγχωνεύσεις, εξαγορές 

Αλλαγές στην διοικητική δομή: Στρατηγικές συμμαχίες 

Αναζήτηση νέαν προμηθευτών σε χώρες της Ευρωζώνης 

Επενδύσεις σε δίκτυα υπολογιστών 

Επενδύσεις σε EDI,Internet,Intranet... 

Επένδυσεις σε Λογιστ&Χρηματοοικ. πακέτα λογισμκού 

Αναδιοργάνωση καναλιών διανομής 

Παραγωγή σε άλλες χώρες της ζώνης του ΕΥΡΩ 

Αύξηση παραγωγικής ικανότητας 

Επέκταση σε νέες αγορές

□ ΝΑΙ
■ ΟΧΙ
■ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των επιχειρήσεων, σε 

ορισμένα από τα προηγούμενα ερωτήματα, ανά κλάδο δραστηριότητας, ώστε 

να εξαχθούν και τα ανάλογα συμπεράσματα.

Τα ποσοστά ανά κλάδο των επιχειρήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει την 

μετάβαση στο ΕΥΡΩ, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Όπως 

προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, οι επιχειρήσεις του 

χρηματοοικονομικού τομέα έχουν στο σύνολό τους (100%) ξεκινήσει την 

μετάβαση στο κοινό νόμισμα, αφού όπως προκύπτει και από τις αναφορές σε 

προηγούμενα κεφάλαια, ο συγκεκριμένος κλάδος θα έχει τις σημαντικότερες 

και τις πλέον άμεσες χρονικά επιπτώσεις από την εισαγωγή του ΕΥΡΩ. 

Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό εμφανίζουν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

(80%), που όμως αποτελούν μικρό ποσοστό του συνολικού δείγματος και 

είναι πιθανό τα αποτελέσματα της επεξεργασίας να μην είναι αρκετά 

αντιπροσωπευτικά. Το ποσοστό των βιομηχανικών επιχειρήσεων που 

ξεκίνησαν την μετάβαση είναι αξιόλογο (88,24%) και μπορεί να θεωρηθεί και 

αντιπροσωπευτικό, αφού συμμετείχε στην έρευνα σημαντικός αριθμός 

επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα διαγραμματικά έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
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Από τις βασικές ενέργειες προετοιμασίας των επιχειρήσεων που 

παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο διάγραμμα, η εικόνα ανά κλάδο στα 

τέσσερα σημαντικότερα στρατηγικά βήματα έχει ως εξής:

Κατάρτιση
Προϋπο^^ού

Ορισμός ομάδας 
Ευρώ

Ορισμός
υπεύθυνου Ευρώ

Εξέταση 
επιπτώσεων σε 

επίπεδο Δ.Σ.

4 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ)

□ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

□ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
(ΛΙΑΝΕΜΠ./ΧΟΝΔΡΕΜΠ)

□ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
Σ

□ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

□ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, οι βιομηχανικές 

επιχειρήσεις παρά το ότι σε μεγάλο ποσοστό (80%), έχουν εξετάσει τις 

επιπτώσεις του ΕΥΡΩ σε επίπεδο Δ.Σ., μόνο το 40% έχουν προχωρήσει στο 

ορισμό υπευθύνου και ομάδας ΕΥΡΩ, ενώ μόλις το 26,27% έχει καταρτίσει 

προϋπολογισμό για την χρηματοδότηση της μετάβασης.

Στις κατασκευαστικές εταιρείες εμφανίζεται μία μικτή εικόνα, αφού μόλις 

οι μισές από αυτές που ξεκίνησαν την μετάβαση, έχουν εξετάσει τις 

επιπτώσεις σε επίπεδο Δ.Σ. Το 75% έχει προχωρήσει στον ορισμό 

υπευθύνου ΕΥΡΩ, όμως μόνο το 50% έχει ορίσει ομάδα ΕΥΡΩ, ενώ
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εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι, καμία από αυτές που συμμετείχαν 

στην έρευνα δεν έχει καταρτίσει προϋπολογισμό για την μετάβαση.

Στο χρηματοοικονομικό κλάδο, εμφανίζονται τα σημαντικότερα 

ποσοστά. Παρά το ότι, μόνο το 44,44% των εταιρειών του κλάδου έχει 

εξετάσει τις επιπτώσεις σε επίπεδο Δ.Σ. (σε σχέση με το 59,46% του συνόλου 

του δείγματος), το 66,67% έχει προχωρήσει στον ορισμό υπευθύνου και το 

77,78 στον ορισμό ομάδας ΕΥΡΩ, ενώ έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 

(66,67%), στην κατάρτιση προϋπολογισμού μετάβασης.

Στον εμπορικό κλάδο τα ποσοστά για τα τρία πρώτα βασικά βήματα 

κυμαίνονται από 44% έως 56%, ενώ μικρό είναι το ποσοστό των εταιρειών 

που έχουν προχωρήσει στην κατάρτιση προϋπολογισμού (11,11%).

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται σε δύο διαγράμματα τα σημαντικότερα 

ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις, ανά κλάδο, λόγω της εισαγωγής 

του ΕΥΡΩ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΕΥΡΩ 
ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α*)

Αύξηση του 
ανταγωνισμού στην 

εγχώρια αγορά

Ευκολότερη πρόσβαση 
σε νέες αγορές

Διεύρυνση δυνητικών 
προμηθευτών

Διαφάνεια στις τιμές & 
Νέες στρατηγικές 

τιμολόγησης

Μάρκετινγκ & Κανάλια 
Διανομής

Στρατηγική της εταιρείας

■ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

□ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
(ΛΙΑΝΕΜΠ./ΧΟΝΔΡΕΜΠ)

□ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

■ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

■ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

100

1,933

3,000

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΕΥΡΩ 
ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β*)

Νομκά ζητήματα-Συμβάοας

Εκπαίδευση προσωπικού

Διαχείρση Αποθφάτω/

Λσγιστ. &Χρημστ/κές 
Καταστάσεις

Μείωση κόστους κάλυψης 
συναλλαγματικού κινδύνου

Χρηματοακενομκή Διοίκηση

Συστήματα Πληροφορικής

■ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

□ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
(ΛΙΔΝΒνη/ΧΟΝΔΡΕΜΠ)

□ XR-ΜΑΓΟΟΙΚΟΝΟΜΚΟΣ

■ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

■ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Με βάση τα στοιχεία των δύο διαγραμμάτων, γίνεται φανερό ότι οι 

εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου, αντιλαμβάνονται περισσότερο και 

με μεγαλύτερη ένταση τις επιπτώσεις, που προκύπτουν από την είσοδο του 

κοινού νομίσματος. Καθοριστικά ζητήματα αποτελούν για αυτές, η στρατηγική 

της εταιρείας (3,556), το Μάρκετινγκ και τα κανάλια διανομής (3,375), η 

προσαρμογή των συστημάτων πληροφορικής (3,333) και η εκπαίδευση του 

προσωπικού (3,143). Επιπλέον, προκύπτει ότι, με εξαίρεση την ευκολότερη 

πρόσβαση σε νέες αγορές, την διεύρυνση των προμηθευτών, την διαχείριση 

των αποθεμάτων και την μείωση του κόστους κάλυψης έναντι 

συναλλαγματικού κινδύνου, όλα τα υπόλοιπα ζητήματα για τις επιχειρήσεις 

του χρηματοοικονομικού κλάδου έχουν κομβικό χαρακτήρα.

Για τις επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα, το σημαντικότερο ζήτημα 

αφορά την μείωση του κόστους κάλυψης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου 

(3,600), ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην χρηματοοικονομική διοίκηση 

(3,222), στα συστήματα πληροφορικής (3,000) και στην αύξηση του 

ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά (2,800). Αξιόλογη σημασία αποδίδεται 

στην διαφάνεια των τιμών και στην χάραξη νέων στρατηγικών τιμολόγησης
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(2,778), στην διαχείριση των αποθεμάτων (2,750) και στο Μάρκετινγκ και τα 

κανάλια διανομής (2,750). Αντίθετα, μικρότερη σημασία δίνεται στα νομικά 

ζητήματα και στην διεύρυνση των δυνητικών προμηθευτών.

Στον κλάδο των κατασκευών, η μείωση του κόστους κάλυψης έναντι 

συναλλαγματικού κινδύνου έχει την πιο σημαντικό ρόλο (3,400), ενώ επίσης 

κυρίαρχα ζητήματα είναι αυτά της χρηματοοικονομικής διοίκησης (3,200), τα 

νομικά ζητήματα και οι συμβάσεις (3,000) και τα συστήματα πληροφορικής 

(2,800). Αντίθετα, ελαφρώς σημαντικά θεωρούνται η στρατηγική της εταιρείας, 

η αύξηση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά και σχεδόν καθόλου 

σημαντικά η διεύρυνση των προμηθευτών και το Μάρκετινγκ.

Στον κλάδο της βιομηχανίας, τα σημαντικότερα ζητήματα αφορούν την 

μείωση του κόστους κάλυψης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου (3,438), την 

χρηματοοικονομική διοίκηση (3,235), τα συστήματα πληροφορικής (3,000) και 

την διαφάνεια στις τιμές (3,000). Αρκετά σημαντικά θεωρούνται η κατάρτιση 

των λογιστικών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα νομικά ζητήματα 

και οι συμβάσεις, η στρατηγική της εταιρείας και η εκπαίδευση του 

προσωπικού. Μικρότερη σημασία αποδίδεται στην διαχείριση των 

αποθεμάτων, στην διεύρυνση των προμηθευτών και στην ευκολότερη 

πρόσβαση στις νέες αγορές.
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Αναφορικά με τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις όλων των κλάδων, λόγω έλλειψης πληροφόρησης, η εικόνα ανά 

κλάδο δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα. Όπως προκύπτει από το παρακάτω 

διάγραμμα, με εξαίρεση της χρηματοοικονομικές εταιρείες, η έλλειψη 

πληροφόρησης από το κράτος για τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά και 

μισθολογικά και τα σχετικά με την έκδοση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, αισθητά 

μικρότερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην πληροφόρησή τους 

από τις τράπεζες, με εξαίρεση τις κατασκευαστικές που σε ποσοστό 25%, 

δήλωσαν ότι δεν έχουν πληροφορηθεί σχετικά με το κόστος των τραπεζικών 

υπηρεσιών που προκύπτουν λόγω ΕΥΡΩ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
(ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΕΛ.ΠΛ.)

ΕΛ.ΠΛ. από
ΓΙρομηθευτές&ΠελάτεςΧρόνος 

υιοθέτησης του ΕΥΡΩ

ΕΛ.ΠΛ από την Τράπεζα 
σχετικά με το κόστος των 

υπηρεσιών

ΕΛ.ΠΛ. από την Τράπεζα 
σχετικά με νέα προϊόντα & 

υπηρεσίες

ΕΛ.ΠΛ. από το κράτος σχετικά 
με τις Χρηματ Καταστάσεις

ΕΛ ΠΛ. από το κράτος σχετικά 
με τα ασφαλ βμισθολ.

ΕΛ.ΠΛ. από το κράτος σχετικά 
με τα φορολογικά

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

□ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
(ΛΙΑΝΕΜΠ./ΧΟΝΔΡΕΜΠ)

□ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

■ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

■ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και από την εξέταση των 

στοιχείων του επόμενου πίνακα, όπου εμφανίζεται μία σχεδόν κοινή εικόνα για 

τις επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων, με εξαίρεση τις κατασκευές που 

αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες στα τρία επιμέρους ζητήματα και τις 

χρηματοοικονομικές που λόγω του εκτεταμένου εύρους των μεταβολών 

αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό δυσκολίες κατά την μετάβαση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Χρηματοδότηση των 
αλλαγών

Εκτταίδευση του 
π ροσωττ ικού

Προσαρμογή των συστ. 
Πληροφορικής

■ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
(Λ ΙΑ ΝΕΜΠ./ΧΟΝΔ ΡΕΜΠ) 

□ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

■ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

■ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Στην συνέχεια σε τέσσερα διαγράμματα, ένα για κάθε κλάδο, 

παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ευκαιρίες που προκύπτουν για τις 

επιχειρήσεις και οι αλλαγές τις οποίες σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν για 

να τις εκμεταλλευτούν. Αντίστοιχο διάγραμμα έχει ήδη παρουσιαστεί για το 

σύνολο του δείγματος.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΉΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Αλλαγές στην διοικητική δομή: Επέκταση σε νέες αγορές 

Αλλαγές στην διοικηπκή δομή: Συγχωνεύσεις, εξαγορές 

Αλλαγές στην διοικητική δομή: Στρατηγικές συμμαχίες 

Αναζήτηση νέων προμηθευτών σε χώρες της Ευρωζώνης 

Επενδύσεις σε δίκτυα υπολογιστώ/ 

Επενδύσεις σε EDI,Internet,Intranet... 

Επενδύσεις σε Λογιστ&Χρηματοοικ. πακέτα λογισμικού 

Αναδιοργάνωση καναλιώ/ διανομές 

Παραγωγή σε άλλες χώρες της ζώ/ης του

Αύξηση παραγωγικής ικανότητας 

Επέκταση σε νέες αγορές

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 
ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αλλαγές στην διοικητική δομή: Επέκταση σε νέες α^ο 

Αλλαγές στην διοικητική δομή: Συγχωνεύσεις, εξα^ο^ 

Αλλαγές στην διοικητική δομή: Στρατηγικές συμ^(|^^ 

Αναζήτηση νέων προμηθευτών σε χώρες της Ευρω^ώντ^ 

Επενδύσεις σε δίκτυα υπολο^ήθΟΗέ 

Επενδύσεις σε EDI,Internet,lntr^A41D0/o 

Εττένδυσεις σε Λογιστ&Χρηματοοικ. πακέτα λογισμικού 

Αναδιοργάνωση καναλιών δια^ο^^ 

Παραγωγή σε άλλες χώρες της ζώνης του

Αύξηση παραγωγικής ικανότητας 

Επέκταση σε νέες αγ^ρ^ς^0

2CTOOT

20,00'

40,00%

40,00%

60,00%

60,00%

60,00' Κ>

80,00% 

80,006 

80.00%

00%

Π ΝΑΙ 

Β ΟΧΙ

■ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

100,00%
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΑΛΛΑΓΈΣ IVE ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Αλλαγές στην διακητική δομή: Επέκταση σε νέες αγορές 

Αλλαγές στην διακητική δομή: Συγχωνεύσεις, εξαγορές 

Αλλαγές στην διακητική δομή: Στρατηγικές συμμαχίες 

Αναζήτηση νέων προμηθευτών σε χώρες της Ευρωζώνης 

Επενδύσεις σε δίκτυα υπολογιστών 

Επενδύσεις σε EDI,Internet,Intranet...

Επένδυσεις σε /ϋγιστ&Χρηματοακ. πακέτα λογισμικού 

Αναδιοργάνωση καναλιών διανομής 

Παραγωγή σε άλλες χώρες της ζώνης του ΕΥΡΩ 

Αύξηση παραγωγικής ικανότητας 

Επέκταση σε νέες αγορές
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ Λ/ΕΠ-ΝΕΣΑΓΏΓΉ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ (ΛΙΑΝΕΜ1/ΧΟΝΔΡΕΜΠ.)

Αλλαγές στην δακηπκή δομή: Επέκταση σε νέες αγορές 

Αλλαγές στην διακηπκή δομή: Συγχωνεύσεις, εξαγορές 

Αλλαγές στην διακηπκή δομή: Στρατηγικές συμχιχίες 

Αναζήτηση νέων προμηθευτήν σε χώρες της Ευρωζώνης 

Επένδυσές σε δκτυα υπολογιστών 

Επενδύσεις σε ED,Internet,Intranet...

Επένδυσες σε Λογιστ&Χρηματοακ πακέτα λογισμκού 

Αναδοργάνωση καναλιών δανομής 

ΓΊαραγω/ή σε άλλες χώρες της ζώνης του ΕΥΡΩ 

Αύξηση παραγωγικής ικανότητας 

Επέκταση σε νέες αγορές

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ ΝΑΙ
■ ΟΧΙ
■ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Συμπεράσματα

Η Οικονομική και Νομισματική Ενωση επιφέρει σημαντικές μεταβολές 

στο θεσμικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Η 

δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού κλίματος και οι συνολικές μεταβολές 

στην διαδικασία του “επιχειρείν” θεωρούνται πλέον δεδομένες. Η είσοδος του 

κοινού νομίσματος δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες και κινδύνους για τις 

επιχειρήσεις και επηρεάζει σε αρκετές περιπτώσεις καθοριστικά την μέχρι 

πρότινος στρατηγική τους. Επιπλέον, για την διαχείριση της μετάβασης στις 

νέες συνθήκες, προκύπτει η ανάγκη για την συνολική αντιμετώπιση μίας 

σειράς στρατηγικών θεμάτων και την επίλυση των τεχνικών δυσκολιών που 

επεισέρχονται από την είσοδο του ΕΥΡΩ. Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι, 

είναι απαραίτητη η συνολική, στρατηγική εξέταση των επιπτώσεων στις 

επιχειρήσεις, από το ανώτατο επίπεδο διοίκησης και η ανάληψη 

συνεργητικών δράσεων μεταξύ των επιμέρους τμημάτων, ώστε να σχεδιαστεί 

και να υλοποιηθεί επιτυχώς ένα σχέδιο μετάβασης για τις επιχειρήσεις. Ο 

ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού και η διαρκής ενημέρωση του για τις 

εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία 

του όλου εγχειρήματος.

Οι σημαντικότερες ευκαιρίες και οι θετικές επιπτώσεις που 

προκύπτουν για τις επιχειρήσεις με την είσοδο του κοινού νομίσματος έχουν 

με βάση την βιβλιογραφία και τις επιμέρους έρευνες ως εξής:

- Δημιουργία μίας ενιαίας και τεράστιας σε μέγεθος αγοράς.

- Υπαρξη μακροοικονομικής σταθερότητας. Χαμηλός πληθωρισμός- 

επιτόκια. Εξορθολογισμός των δημοσίων οικονομικών

- Ευκολότερη πρόσβαση σε νέες αγορές. Μείωση εμποδίων εισόδου.

- Φθηνότερες εξαγωγές.

- Αύξηση του διευρωπαϊκού εμπορίου.
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- Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.

- Εξάλειψη της συναλλαγματικής αβεβαιότητας.

- Εξάλειψη του κόστους κάλυψης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου.

- Διεύρυνση της βάσης των δυνητικών προμηθευτών.

Αντίστοιχα, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι και οι αρνητικές επιπτώσεις

για τις επιχειρήσεις έχουν ως εξής:

- Αβεβαιότητα για την επιτυχή υλοποίηση και εξέλιξη του όλου εγχειρήματος 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης.

- Αύξηση του ανταγωνισμού.

- Διεύρυνση της αβεβαιότητας ως προς την επίτευξη των εταιρικών 

ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.

- Αύξηση των μέτρων σύγκρισης σε σχέση με το αποδεκτό επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας.

- Υψηλό κόστος μετάβασης.

- Σημαντικός αριθμός τεχνικών δυσκολιών.

- Αφαίρεση των εργαλείων διαμόρφωσης συναλλαγματικής πολιτικής από 

τις εθνικές κυβερνήσεις.

- Αναθεώρηση των πολιτικών τιμολόγησης από χώρα σε χώρα και 

περιορισμός των περιθωρίων κέρδους.

- Αύξηση των εμπορικών συναλλαγών από parallel traders, που 

εκμεταλλεύονται τις σημαντικά διαφορετικές τιμές των προϊόντων από 

χώρα σε χώρα.
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Επιπρόσθετα, εκτός από τα παραπάνω, καθοριστικές για τις 

επιχειρήσεις θεωρούνται και οι παρακάτω επιπτώσεις και μεταβολές στις 

εξής λειτουργίες:

• Μάρκετινγκ

- Διαφάνεια στις τιμές.

- Προσαρμογές στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

- Αλλαγές στα κανάλια διανομής.

- Διαφορετικό μίγμα Μάρκετινγκ.

- Διπλή αναγραφή τιμών.

- Προσαρμογή της ψυχολογικής τιμολόγησης.

• Χρηματοοικονομικές και Λογιστικές λειτουργίες

- Μείωση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

- Μείωση του κόστους των συναλλαγών.

- Μείωση του όγκου εργασίας.

- Εξάλειψη συναλλαγματικού κινδύνου.

- Μείωση του κόστους χρηματοδότησης των επενδύσεων και αύξηση 

της αποδοτικότητάς τους.

- Απλοποίηση στην διαχείριση των διαθεσίμων.

- Μείωση του αριθμού των λογιστικών καταχωρήσεων.

- Εκτέλεση λογιστικών εργασιών κατά την μεταβατική περίοδο σε δύο 

νομίσματα.

- Εκδοση των οικονομικών καταστάσεων στο νέο νόμισμα.

- Πρόκληση λογιστικών λαθών λόγω στρογγυλοποιήσεων.

- Αβεβαιότητα για τα φορολογικά, μισθολογικά και ασφαλιστικά 

ζητήματα.

- Προβλήματα στις αποσβέσεις, λόγω μεταβολής του χρόνου ζωής 

ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και αβεβαιότητα για το καθεστώς 

αποσβέσεων των επενδύσεων, της διαδικασίας μετάβασης.

- Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο νέο νόμισμα.

- Μετατροπή των ιστορικών δεδομένων.
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• Προμήθειες, Πληροφοριακά Συστήματα, Ανθρώπινο Δυναμικό

- Μεταβολή στην πολιτική προμηθειών των επιχειρήσεων.

- Αναζήτηση νέων προμηθευτών.

- Σύγκλιση στους όρους και της ημέρες πίστωσης μεταξύ των 

επιχειρήσεων των χωρών της Ενωσης.

- Δυσκολίες και αβεβαιότητα ως προς το χρόνο υιοθέτησης του κοινού 

νομίσματος από τους προμηθευτές και τους πελάτες των 

επιχειρήσεων.

- Ασυμβατότητα στην είσοδο, έξοδο και στην μετατροπή των δεδομένων 

και προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών 

πληροφοριακών συστημάτων.

- Αναβάθμιση και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων.

- Υψηλό κόστος προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων.

- Επιλογή της στρατηγικής προσαρμογής των πληροφοριακών 

συστημάτων.

- Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

- Αξιόπιστη και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού.

- Αναζήτηση εξωτερικών συμβούλων εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις 

όπου δεν επαρκούν οι εσωτερικοί πόροι των επιχειρήσεων.

Με βάση την έρευνα της KPMG Consulting, το κύριο συμπέρασμα 

είναι ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν επικεντρώσει την 

προσοχή τους στην αντιμετώπιση των εσωτερικών - λειτουργικών 

προβλημάτων που προκύπτουν από την είσοδο του ΕΥΡΩ. Αντίθετα, δεν 

έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τις επιπτώσεις σε στρατηγικό επίπεδο και τις 

στρατηγικές ευκαιρίες και απειλές που προκύπτουν στις αγορές, στην 

τιμολόγηση, στην τοποθέτηση των προϊόντων κ.τ.λ.
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Αντίστοιχα, με βάση την έρευνα αττό τον συγγραφέα της παρούσης 

εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις ελληνικές εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο επιχειρήσεις, προκύπτει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 

ελληνικών επιχειρήσεων έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του για την 

μετάβαση στο κοινό νόμισμα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε αξιόλογα ποσοστά 

έχουν υλοποιήσει μία σειρά προκαταρκτικών ενεργειών και προχωρούν τις 

διαδικασίες μετάβασης. Παρ’ όλα αυτά, ένα σημαντικό ποσοστό δεν έχει 

υλοποιήσει ή προγραμματίσει βασικές ενέργειες όπως π.χ. κατάστρωση 

προϋπολογισμού μετάβασης, γεγονός που δημιουργεί μία ανησυχία στον 

συγγραφέα σχετικά με την συνέπεια και την επιμέλεια που επιδεικνύουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις στην υλοποίηση του έργου της μετάβασης.

Ένα πρόσθετο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες από την έλλειψη 

πληροφόρησης από το κράτος, σχετικά με τις μεταβολές λόγω ΕΥΡΩ στα 

φορολογικά, στα ασφαλιστικά και στα μισθολογικά ζητήματα και από τους 

πελάτες και τους προμηθευτές τους, σχετικά με τον χρόνο υιοθέτησης του 

ΕΥΡΩ. Επίσης, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή των 

πληροφοριακών τους συστημάτων και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Θετικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, εξετάζουν με 

ιδιαίτερη προσοχή τα στρατηγικά ζητήματα που σχετίζονται με την σύναψη 

στρατηγικών συμμαχιών, συγχωνεύσεων, εξαγορών και επέκτασης σε νέες 

αγορές, ενώ αρκετές από αυτές δήλωσαν ότι προτίθεται να προχωρήσουν 

στην υλοποίηση των αντίστοιχων επιχειρηματικών κινήσεων. Το γεγονός 

αυτό, επιβεβαιώνεται καθημερινά από τις ανακατατάξεις που παρατηρούνται 

σε αρκετούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με χαρακτηριστικότερο όλων 

τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Επίσης, κύριο συμπέρασμα της έρευνας 

υπήρξε η σημαντική πρόθεση των επιχειρήσεων να επενδύσουν σε νέα 

σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, ώστε να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις 

προκλήσεις και τις απαιτήσεις που δημιουργούν οι νέες συνθήκες.
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Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από το σύνολο της παρούσης 

εργασίας, την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, και τις μελέτες και έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί από διεθνούς οργανισμούς, οι επιπτώσεις που 

επιφέρει η Οικονομική και Νομισματική Ενωση στις επιχειρήσεις αποτελούν 

σημαντική ευκαιρία και ταυτόχρονα κίνδυνο για αυτές. Οι επιχειρήσεις που θα 

ξεκινήσουν εγκαίρως την προετοιμασία τους, θα εξετάσουν αναλυτικά τις 

επιπτώσεις στην στρατηγική τους και θα επιλύσουν έγκαιρα τα τεχνικά τους 

προβλήματα, θα είναι αυτές που θα προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες 

συνθήκες και θα εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες ευκαιρίες. Αντίθετα, η 

καθυστέρηση, η αναβλητικότητα και η προχειρότητα μπορεί να οδηγήσουν σε 

δύσκολη θέση αρκετές επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν να 

εκμεταλλευτούν τις προκλήσεις του μέλλοντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. MBA 

Επ. Κοθ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
Μετ.Φοιτ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

Θέμα: Οι επιπτώσεις του EURO στις επιχειρήσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1 Ονομα της εταιρίας____________________________________________________

Ονομα του ομίλου (αν ανήκει)__________________________________________
Ονομα υπευθύνου(που απαντά)__________________________________________
Τίτλος υπευθύνου(που απαντά)__________________________________________
Τηλέφωνο- FAX_______________________________________________________
E-mail address________________________________________________________

2 Σημειώστε τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρησή σας:
Αν είστε όμιλος επιχειρήσεων σημειώστε όσα κουτάκια απαιτούνται για να 
περιγράφετε τους τομείς των δραστηριοτήτων σας.

□ 1 Βιομηχανικός: παραγωγής,χημικές, υφαντουργίες, μεταλλουργικές
□ 2 Κατασκευών: τεχνικές εταιρίες, ορυχεία,...
□ 3 utilities: ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές,...
□ 4 Αγροτικός: γαλακτοκομικές, ιχθυοκαλλιέργιες, ...
□ 5 Τραπεζικός & χρημ/οικονομικός: τράπεζες, ασφάλειες, επενδύσεις,...
□ 6 Λιανεμπορίου:προμήθειας και διανομής αγαθών,...
□ 7 Εμπορικές υπηρεσίες: εκδοτικές, ΜΜΕ, συμβούλων,...
□ 8 Αλλος___________________________________________

3 Προσδιορίστε το μέγεθος της εταιρίας σας:

α) Σημειώστε των αριθμό των εργαζομένων: β) Περσινός Τζίρος

□ 1 Μικρότερος από 10
□ 2 10 <50
□ 3 50 < 150
□ 4 150 <500 (σε εκατομμύρια δρχ.)
□ 5 500 <1000
□ 6 πάνω από 1000

4 Δείξτε την αναλογία των πελατών 5 Δείξτε την αναλογία των
με βάση τα έσοδα των πωλήσεων: σας με βάση της πληρωμές:

1 Εγχώριοι πελάτες % %
2 Χωρών της ζώνης EURO % %
3 Αλλων χωρών της Ε.Ε % %
4 Αλλων χωρών της Ευρώπης % %
5 Υπόλοιπου κόσμου % %

100% 100%
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ TO EURO

6 Παρά το ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει ακόμη στην ζώνη του EURO έχει 
αρχίσει η εταιρία σας να προετοιμάζεται για την εισαγωγή του κοινού νομίσματος ;

Ναι □ Οχι □

7 Αν απαντήσατε "Ναι" στην ερώτηση 6, τότε έχετε:

Ναι Οχι

α) εξετάσει τις επιπτώσεις του EURO σε επίπεδο Δ.Σ . 
β) ορίσει υπεύθυνο EURO
γ) ορίσει υπεύθυνη ομάδα EURO που να καλύπτει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας σας 
δ) ετοιμάσει ένα προϋπολογισμό που να προβλέπει το κόστος 

μετάβασης για την εταιρία σας
ε) εντοπίσει ποια πληροφοριακά συστήματα πρέπει να αλλαχθούν 
στ) εντοπίσει ποιες μηχανές μετρητών και ποιες ταμειακές μηχανές 

πρέπει να αλλαχθούν 
ζ) συμβουλευτεί την τράπεζά σας
η) συμβουλευτεί τους λογιστές σας
θ) συμβουλευτεί τους πελάτες σας
ι) συμβουλευτεί τους προμηθευτές σας
ια) αρχίσει ή προγραμματίσει προγράμματα εκπαίδευσης για το 

προσωπικό σας

8 Αν απαντήσατε "Ναι" στην ερώτηση 6, τότε μέχρι την 31/12/2001 έχετε 
σκεφτεί ή αποφασίσει να:

□ □ 
□ □
□ □

□ □ 
□ □
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □
□ □

α) ανοίξετε ένα τραπεζικό λογαριασμό σε EURO 
β) τιμολογήσετε τα προϊόντα σας και σε EURO και σε δραχμές 
γ) πραγματοποιείτε πωλήσεις και σε EURO και σε δραχμές 
δ) πραγματοποιείτε παραγγελίες προμηθειών και σε EURO και σε 

δραχμές
ε) μετατρέψετε τους λογαριασμούς των πελατών σας σε EURO 
στ) μετατρέψετε τους λογαριασμούς των προμηθευτών σας σε EURO 
ζ) δέχεστε πληρωμές πελατών σε EURO 
η) μετατρέψετε το λογιστικό σας σύστημα σε EURO 
θ) δημοσιεύσετε τις χρηματοοικονομικές σας καταστάσεις σε EURO 
ι) μετατρέψετε τα εκκαθαριστικά συντάξεων και μισθοδοσίας σε EURO

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ια) προσαρμόσετε τα συστήματα πληροφορικής σε EURO, ταυτόχρονα □ □
με το πρόβλημα της χιλιετίας
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9 Αν απαντήσατε στην ερώτηση 6 "Οχι" τότε παρακαλούμε σημειώστε τους 
λόγους για τους οποίους δεν έχει αρχίσει η εταιρία σας να προετοιμάζεται για την 
εισαγωγή του EURO.

□ 1 Είναι πολύ νωρίς
□ 2 Δεν έχουμε προμηθευτές εκτός Ελλάδας
□ 3 Δεν έχουμε πελάτες εκτός Ελλάδας
□ 4 Δεν θεωρούμε ότι η εισαγωγή του EURO θα επιρρεάσει την εταιρία
□ 5 Δεν έχουμε καμία πληροφορία που να μας αναγκάζει
□ ετοιμαστούμε
□ 6 Είμαστε πολύ απασχολημένοι με άλλα ζητήματα

7 Αλλοι λόγοι
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10 Θα προτιμούσατε η Ελλάδα να βρίσκετε στην ζώνη του EURO από την αρχή;

Ναι □ Οχι □

11 Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να συμμετάσχει στην ζώνη του 
EURO;

Ναι □ Οχι □

12 Ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησης σας σχετικά με το EURO;

□ 1 Η ευρωπαϊκή επιτροπή
□ 2 Το κράτος
□ 3 Η μητρική εταιρία (αν υπάρχει)
□ 4 Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι και τα επιμελητήρια
□ 5 Η τράπεζά σας
Π 6 Οι προμηθευτές σας συστημάτων πληροφορικής
□ 7 Εταιρίες συμβούλων
□ 8 Τα πανεπιστή μια
□ 8 Ο τύπος
□ 9 Αλλες_________________________________________________________

13 Παρά το ότι η εταιρία σας δεν βρίσκετε σε χώρα της ζώνης EURO ποια 
θεωρείται τα πιο σημαντικά ζητήματα που θα την απασχολήσουν λόγω της 
εισαγωγής του EURO; Παρακαλούμε βαθμολογήστε ως εξής : 4 = Πολύ σημαντικό, 
3 = Αρκετά σημαντικό, 2 = Ελαφρώς σημαντικό, 1 = Καθόλου σημαντικό

1 Η στρατηγική της εταιρίας _________
2 To Marketing και τα κανάλια διανομής _________
3 Η διαφάνεια στις τιμές και νέες στρατηγικές τιμολόγησης _________
4 Η διεύρυνση της βάσης των δυνητικών προμηθευτών _________
5 Η ευκολότερη πρόσβαση σε νέες αγορές _________
6 Η αύξηση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά _________
7 Η παραγωγή _________
8 Τα συστήματα πληροφορικής _________
9 Η χρηματοοικονομική διοίκηση _________
10 Η μείωση του κόστους κάλυψης έναντι του

συναλλαγματικού κινδύνου _________
11 Οι λογιστικές και χρηματοοικονομικές καταστάσεις _________
12 Η διαχείριση των αποθεμάτων _________
13 Η εκπαίδευση του προσωπικού _________
14 Νομικά ζητήματα και συμβάσεις _________

14 Πιστεύετε ότι θα δεχθείτε πίεση για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σε 
EURO από τους:

α) Προμηθευτές σας Ναι □ Οχι □

β) πελάτες σας Ναι □ Οχι □
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ EURO

15 Αν απαντήσατε στην ερώτηση 6 "Ναι", σας παρακαλούμε να σημειώσετε τις 
σημαντικότερες περιοχές προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρίας σας, στην 
προετοιμασία της για την εισαγωγή του EURO.

Στην έλλειψη πληροφόρησης από το κράτος σχετικά με την αναπροσαρμογή :

□ 1 Των φορολογικών ζητημάτων
□ 2 Των ασφαλιστικών και μισθολογικών ζητημάτων
□ 3 Του τρόπου συμπλήρωσης των λογιστικών καταστάσεων

(Α.Χ.,Ισολογισμοί...)

Στην έλλειψη πληροφόρησης από την τράπεζά σας σχετικά με :

□ 4 Νέα προϊόντα και υπηρεσίες σχετικές με το EURO
□ 5 Το κόστος αυτών των υπηρεσιών

Στην έλλειψη πληροφόρησης από τους προμηθευτές και τους πελάτες σας 
σχετικά με :

□ 6 Τον χρόνο υιοθέτησης συναλλαγών σε EURO 

Γενικά σχετικά με την :

□ 7 Προσαρμογή των συστημάτων πληροφορικής της εταιρίας σας
□ 8 Εκπαίδευση του προσωπικού
□ 9 Χρηματοδότηση όλων των απαραιτήτων αλλαγών
□ 10 Αλλες περιοχές προβλημάτων : α)_______________________

β)_______________________
ύ________________________
δ)_______________________

-129-



ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ TOY EURO

Με την εισαγωγή του EURO θα προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες για την εταιρία 
σας. Παρακαλούμε σημειώστε τις σημαντικότερες αλλαγές που σκοπεύετε να κάνετε 
σε αυτήν ώστε να εκμεταλλευτείτε τις νέες προκλήσεις που θα σας παρουσιαστούν:

Ναι Οχι Δεν γνωρίζω

16 Θα επεκταθείτε σε νέες αγορές στην ζώνη του EURO; □ □ □

17 Θα προχωρήσετε σε αύξηση της παραγωγικής σας ικανότητας ; □ □ □

18 Θα μεταφέρετε τις μονάδες παραγωγής σας σε άλλες χώρες 
τις ζώνης του EURO ; □ □ □

19 Θα αναδιοργανώσετε τα κανάλια διανομής σας ; □ □ □

20 Θα επενδύσετε σε νέα συστήματα πληροφορικής ;

α) Λογιστικά και χρηματοοικονομικά πακέτα □ □ □
β) Ηλεκτρονικής σύνδεσης με τρίτους (EDI, □ □ □

Intemet/intranet,...) 
γ) Δίκτυα προσωπικών υπολογιστών □ □ □

21 Θα αναζητήσετε νέους προμηθευτές σε χώρες της ζώνης του 
EURO ; □ □ □

22 Θεωρείτε πιθανές τις αλλαγές στην διοικητική σας δομή;

α) Μέσω νέων στρατηγικών συμμαχιών □ □ □
β) Μέσω συγχωνεύσεων ή εξαγορών □ □ □
γ) Μέσω της επέκτασης σε νέες αγορές □ □ □
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