
Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: 
Εμπειρίες και αντιλήψεις



Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας

Η έρευνα αυτή έγινε την τρίτη βδοµάδα της παράλληλης εισαγωγής του ευρώ
στην Κύπρο. Τα κυριότερα ευρήµατά της ήταν τα εξής:

•Τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα της λίρας εξαφανίστηκαν από την κατοχή των
πολιτών πολύ γρήγορα. Ήδη από την τρίτη εβδοµάδα της παράλληλης
εισαγωγής του ευρώ, η µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν κατείχε πια
χαρτονοµίσµατα και κέρµατα της λίρας

•Υπήρξαν, σύµφωνα µε την αντίληψη του κοινού, στρογγυλοποιήσεις προς τα
πάνω, όχι όµως τέτοιας αξίας ώστε να προκαλέσουν αντίδραση των
καταναλωτών. Υπήρξαν επίσης και στρογγυλοποιήσεις προς τα κάτω, αν και σε
πιο αραιή συχνότητα.

•Στην αντίληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας του κοινού η µετάβαση στο ευρώ, 
έγινε οµαλά, δηλαδή µε επιτυχία, χωρίς οι ίδιοι να αντιµετωπίσουν ιδιαίτερα
προβλήµατα.

•Η οµαλή εισαγωγή του ευρώ έχει διασκεδάσει τους φόβους που διακατείχαν την
κοινή γνώµη σχετικά µε τις επιπτώσεις από τη µετάβαση στο ευρώ. Η σαφής
πλειοψηφία των πολιτών πιστεύουν τώρα ότι το ευρώ θα επιδράσει θετικά τόσο
στα οικονοµικά των ιδίων όσο και στην Κύπρο γενικότερα.



• Ανάθεση: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Θέμα: Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και
αντιλήψεις

Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών European University Cyprus

Τύπος & Μέθοδος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία

Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις

• Πληθυσμός: Όλοι οι πολίτες της Κύπρου ηλικίας 21-65 χρόνων

Αριθμός συνεντεύξεων: 687

Αρνήθηκαν συμμετοχή: 82 (11,9%)

Δείγμα: 605

Περίοδος διεξαγωγής: 16 μέχρι 23 Ιανουαρίου 2008

Μέγιστο Δειγματοληπτικό σφάλμα: ±4%

Ταυτότητα της έρευνας



ΚΑΤΟΧΗ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
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Ο µέσος όρος κατοχής χαρτονοµισµάτων της λίρας ανά άτοµο ήταν 37,5 
ΛΚ και κερµάτων 4ΛΚ. Στην πραγµατικότητα όµως από την έρευνα ήταν
εµφανές ότι το κυπριακό νόµισµα εξαφανιζόταν µε µεγάλη ταχύτητα. 
Σήµερα, µε βάση αυτήν την παρατήρηση, εύλογα µπορεί κάποιος να
θεωρήσει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι Κύπριοι δεν κατέχουν
πια χαρτονοµίσµατα ή κέρµατα της λίρας.



ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
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Συγκριτικά πιο συχνές στρογγυλοποιήσεις προς τα κάτω
αναφέρθηκαν στην Λευκωσία. Στις αγροτικές περιοχές τέτοιες
µειώσεις ήταν σπάνιο φαινόµενο.



ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
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Η συχνή αναφορά σε υπεραγορές, 
περίπτερα και φούρνους µπορεί να
οφείλεται στις αυξήσεις στις τιµές του
ψωµιού και του γάλατος που συνέπεσαν
χρονικά µε την εισαγωγή του ευρώ. 



ΠΩΣ ΑΝΤΕ∆ΡΑΣΑΝ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
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Εντύπωση προκαλεί η παθητικότητα του πληθυσµού µπροστά σε εµπειρίες
στρογγυλοποιήσεων προς τα πάνω. Μόνο 4% αντέδρασαν κατά τρόπο
ουσιαστικό. Από την άλλη, τούτο πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι οι
υπερχρεώσεις ήταν ευτελούς αξίας.



ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ
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Υπήρξε ευρεία χρήση του µετατροπέα σε
όλες τις οµάδες του πληθυσµού µε πιο
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ΑΝ ∆ΟΥΛΕΨΕ ΚΑΛΑ Ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
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.∆ύο στους δέκα µετατροπείς
παρουσίασαν πρόβληµα. Η συχνότητα
των προβληµατικών µετατροπέων
ήταν παρόµοια σε όλες τις επαρχίες. 
Το πιο συνηθισµένο πρόβληµα ήταν η
απορρύθµιση του µετατροπέα µε
αποτέλεσµα αυτός να µη δείχνει τις
σωστές τιµές. Τέσσερις στους εκατό
µετατροπείς δε δούλευαν καθόλου.



ΑΝ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥΣ
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Συνήθως όχι Καθόλου

Η µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, περίπου οκτώ στους δέκα, έλεγχαν τα
ρέστα τους κατά την εβδοµάδα διεξαγωγής της έρευνας.
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Το 74% των πολιτών πήρε τα πρώτα του ευρώ από τα ταµεία των τραπεζών
και των ΣΠΙ. 8% από ΑΤΜ και 10% από ρέστα. Μόνο το 1% του πληθυσµού
πήρε τα πρώτα του ευρώ από συσκευές εξοικείωσης.



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
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Τα προβλήµατα στις πρώτες συναλλαγές ήταν περιορισµένα. Κάπως πιο
έντονο ήταν το πρόβληµα να αντιληφθούν τις αξίες των προϊόντων
εκφρασµένες σε ευρώ.
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Από την πρώτη µέρα Σταδιακά ναι Όχι ακόµη

Είναι αξιοσηµείωτο ότι από τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες κυκλοφορίας του ευρώ
οκτώ στους δέκα πολίτες συνήθισαν τις συναλλαγές στο νέο νόµισµα.



ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
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Μόνο το 14% των πολιτών δεν έχει κάποια γνώση των χαρακτηριστικών
ασφαλείας του ευρώ.



ΑΝ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΑ ΕΥΡΩ
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Συνήθως όχι Καθόλου

Παρά το γεγονός πως οι περισσότεροι πολίτες δηλώνουν ότι έχουν
κάποια γνώση των χαρακτηριστικών ασφαλείας του ευρώ, µόνο το 34% 
ελέγχει τα χαρτονοµίσµατα του ευρώ για τυχόν πλαστά.



ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
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Καθόλου οµαλά

Ίσως το πιο σηµαντικό εύρηµα αυτής της έρευνας είναι το γεγονός πως η
συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού θεωρεί ότι η αλλαγή από τη λίρα στο
ευρώ προχωρεί οµαλά. Μόνο το 13% πιστεύουν ότι η αλλαγή δεν προχωρεί
οµαλά, αν και η έρευνα αυτή έγινε µόνο 15 µέρες µετά την παράλληλη
κυκλοφορία του ευρώ.



ΣΕ ΠΟΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ
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Οι µισοί πολίτες περίπου σκέφτονταν ακόµα σε λίρες όταν έγινε η έρευνα. 
Σηµειώνεται ότι δύο στους δέκα πολίτες δήλωσαν ότι ήδη σκέφτονται τις
τιµές µόνο σε ευρώ.



ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΕΥΡΩ
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Έτυχε να πάρουν τουρκικά νοµίσµατα για 
ρέστα

86% γνωρίζουν την ύπαρξη τουρκικών κερµάτων που µοιάζουν µε ευρώ. Στο
4% έτυχε να πάρει τέτοια κέρµατα για ευρώ. Κάτι τέτοιο εµφανίζεται πιο συχνά
σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται γεωγραφικά πιο κοντά στην κατεχόµενη
Κύπρο. Είναι πιο σπάνιο στη Λεµεσό και την Πάφο.
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Εσάς προσωπικά

Οι αντιλήψεις για τις επιπτώσεις του ευρώ έχουν µεταβληθεί σηµαντικά
προς το θετικότερο. 55% πιστεύουν ότι η εισαγωγή του ευρώ θα επηρεάσει
την οικονοµία θετικά και 57% ότι θα επηρεάσει τους ίδιους θετικά. Οι
αρνητικές απόψεις είναι 32% και 29% αντίστοιχα, αισθητά πιο χαµηλά από
ότι ήταν πριν την εισαγωγή του ευρώ.


