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Особливості запровадження євро в умовах загальноекономічної інтеграції: автореф.
дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Є. О. Єрьоміна; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар.
відносин. — К., 2009. — 18 с. — укp.
Розглянуто питання впровадження єдиної європейської валюти - євро. Досліджено практичну
інформацію про Європейський економічний та валютний союз (ЄЕВС) - нову систему
міжнародних розрахунків, економічні та соціально-політичні аспекти введення нової валюти,
її значення для європейського бізнесу та банківських систем. Розглянуто сучасний стан
функціонування ЄЕВС, зокрема проблематику та наслідки переходу від використання екю,
яке слугувало протягом багатьох років для безготівкових розрахунків до введення євро.
Обгрунтовано економічні аспекти практичного використання євро в країнах Європейською
Союзу (ЄС) та за його межами. Визначено характер та рівень співробітництва України та ЄС
в розрізі соціально-економічних наслідків для нашої країни за умов загальноекономічної
інтеграції.
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