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„Liit seab endale järgmised eesmärgid:

… majanduslik ja sotsiaalne progress …
… kõrge tööhõive tase …
… tasakaalustatud ja püsiv areng …
… sisepiirideta ala loomise …

… majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse
tugevdamise …

… ning käesoleva lepingu sätete kohaselt 
lõpptulemusena ühisraha hõlmava 
majandusja rahaliidu loomise kaudu.“

Euroopa Liidu leping, 7. veebruar 1992, 
artikli 2 esimene taane

EUROOPA LIIT

Majanduse üldjuhtimine euroalal
EMU saavutamiseks ning tugeva ja stabiilse ühisraha tingimuste
loomiseks kooskõlastasid euroala liikmesriigid edukalt oma majandus-
poliitikad, et saavutada majanduslik lähenemine. Täna on euroala riikidel
ühisraha ning

• üks rahandusasutus (Euroopa Keskpank);
• ühtne rahapoliitika;

samas on nad säilitanud
• eraldi siseriiklikud eelarveasutused;
• eraldi majanduspoliitika.

Kuna eraldi majanduspoliitika võib avaldada kõrvalmõju teistele euroala
liikmetele, tuleb majanduspoliitika kooskõlastada ja tagada eelarve-
distsipliin, säilitades samas paindlikkuse reageerida majandusšokkidele ja
mõõnaperioodidele. See saavutatakse järgmiselt:

• kooskõlastatakse euroala liikmete majandushinnangud ja poliitilised
meetmed;

• järgitakse eelarvedistsipliini kokkulepitud reegleid eelarvepuudujäägi
suuruse ja riigivõla piiri osas; 

• võetakse meetmeid eelarvepositsioonide säilitamiseks majandus-
tsüklite jooksul ja pikemaajaliste kohustuste täitmiseks.

Sedamööda kuidas uued liikmesriigid lähendavad oma majandust euroalale,
peavad nad vastama  samadele majanduskriteeriumidele juba enne euro-
alaga liitumist. Euroala riikide majanduste tõhus üldjuhtimine on elulise täht-
susega mitte üksnes ELi kodanike heaolu seisukohalt, vaid ka selleks, et säili-
tada euro positsiooni maailma turgudel tugeva ja stabiilse vääringuna, mis
aitab kaasa maailmamajanduse stabiilsusele ja kasvule. Alates selle loomi-
sest 1999. aastal on euro näidanud suutlikkust tagada suurem makroma-
janduslik stabiilsus kui viimasel kolmel aastakümnel. Ebasoodsatest
välisšokkidest hoolimata on ühtsel rahapoliitikal õnnestunud säilitada hinna-
stabiilsust, hoides aastast inflatsioonimäära umbes 2% tasemel.

Põhitegijad

Euroopa Keskpank ja euroala liikmesriikide keskpangad otsustavad ühiselt
rahapoliitika üle ja viivad seda ellu, et saavutada hinnastabiilsus.
Euroopa Komisjon teostab tihedas koostöös liikmesriikide ametiasutustega
järelevalvet riikide majanduspoliitika üle ning teeb Ecofini nõukogule
ettepanekuid hindamise suhtes ja annab tagasisidet.
Ecofini nõukogu koondab liikmesriikide majandus- ja rahandusministreid,
et teha otsuseid komisjonilt laekuvate poliitiliste ettepanekute asjus.
Euroala liikmesriigid haldavad oma eelarveid sõltumatult, kuid loevad neid
ühiseks küsimuseks ning teevad Ecofini nõukogu kaudu koostööd.

Lisateave:

Euroopa Komisjoni majanduse ja rahanduse peadirektoraat
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/index_en.htm

Euroopa Keskpank  http://www.ecb.int/
Euroopa Liidu Nõukogu  http://ue.eu.int/

Euroopa Komisjon  http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
Euro  http://europa.eu.int/euro
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Tabelis 2 toodud põhinäitajad annavad aimu ELi majanduse olulistest
omadustest USA ja Jaapaniga võrreldes.

• Euroopa Liit on oma osa poolest ülemaailmses SKTs oluline majandus-
piirkond. Sellele lisandub kiire majanduskasv uutes liikmesriikides.
Samuti on ELi kaubavahetus suurem kui teistes tähtsates majandus-
piirkondades; nii EL-25 kui euroala näitajatest ilmneb, et ELi käes on
suurim osa üleilmsest väliskaubandusest.

• EL on välisriikide majandustes ja tööstustes suurim välismaiste
otseinvesteeringute allikas – teistest ligi kaks korda suurem. Samuti
teeb EL tohutuid investeeringuid Aasia ja Ladina-Ameerika
arenevate riikide majandusse. Välja suunatud välismaiste otse-
investeeringute vood on suuremad kui ELi suunatud vood, mis
näitab ELi ettevõtete soovi sõlmida välismaal mõlemale poolele
kasulikke partnerlussuhteid. ELi majanduse kasvades on oodata FDI
märgatavat suurenemist.

• Ühtse turu ülesehitamise ja EMU rakendamise protsess on kauban-
dust tublisti soodustanud, seda nii ELis kui ülejäänud maailmas. See
kogemus teeb liidust turu, mis on kaubandusele vägagi avatud –
seda nii oma suuruse kui ka kaupade puhasimpordimahtude poolest.

• Tähtsa üleilmse finantskeskusena on EL koduks paljudele maailma
suurimatele pankadele. EMU edenedes on oodata finantssektori
edasist konsolideerumist, mis toob kaasa globaalse haardega 
üleeuroopaliste finantseerimisasutuste loomise. Liikmesriikide 
majanduste killustatus tegi täieliku üleilmastumise Euroopa
ettevõtete jaoks raskeks. Ühtsel turul aga tekivad üleeuroopalised
äriühingud, mille suurus ja kaubamärgi jõud võimaldavad neil
konkureerida kogu maailmas.

Tabel 2. ELi ja maailma tähtsamate majanduspiirkondade
põhinäitajad

Euroopa Liit USA Jaapan

% maailma 7,2% 4,6% 2,0%
rahvastikust3 (4,9%)

Osakaal maailma 22% 21% 7%
SKTs (16%)

Osakaal maailma 19,5%5 17,4% 6,7%
kaubavahetuses4 (18,2%)

Piirkonda suunatud FDI voogude osakaal 25,7% 31,3% 1,3%
üleilmsetes FDI voogudes6

Piirkonnast välja suunatud FDI voogude 46,1% 24,8% 5,3% 
osakaal üleilmsetes FDI voogudes

Avatus kaubandusele (14,6%) 8,8% 9%

Maailma 100 juhtivat kaubamärki7 29 58 7 

Maailma 25 juhtivat 15 3 4 
panka varade alusel8

3 Maailmapanga rahvastiku- ja SKT andmed: World Development Indicators 2004.
4 Maailma kaubanduse ja avatuse näitajad: EMU after 5 years. European Economy,

Special Report No 1, Euroopa Komisjon. Andmeid ELi-sisese kaubanduse kohta pole
esitatud. Avatus arvutatuna keskmise ekspordi ja impordi osakaaluna SKTs.

5 Eurostat: Välis- ja Euroopa-sisene kaubandus – Monthly Statistics No 7/2004.
6 FDI sisse- ja väljavool: Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi andmed aas-

tatest 1998–2002. Tegemist on laienemiseelsete andmetega.
7 Business Week, 2. august 2004.
8 The Banker, 2003.



EL on sisemajanduse kogutoodangus (SKT) mõõdetuna üks suuremaid tegijaid
maailma majanduses1 (vt tabel 1) ning majanduslik lõimumine on mänginud
olulist rolli selle positsiooni väljateenimisel. EMU aga ei piirdu euro kasutusele-
võtuga – tegu on ELi liikmesriikide majanduste üldjuhtimise pideva täius-
tamisega2. Inimesed ja ettevõtted lõikavad nüüd kogu euroalal kasu ühisraha
eelistest. Need eelised peituvad ühisraha suuremas tõhususes ja stabiilsuses,
eelkõige aga järgmistes aspektides.

• Ettevõtted saavad kasu sellest, et nad ei pea enam vahetuskursiriske oma
hindadesse kirjutama, tänu millele vähenevad euroala piiriülese kauban-
duse tehingukulud, mis varem moodustasid 1% ELi SKTst. Lisaks sellele
mõjutab laenuandmist suuremal turul tihedam konkurents, mis kahandab
intressimäärasid. Nimetatud kulude kokkuhoid vabastab kapitali
investeeringumahu tõstmiseks, tänu millele tõuseb tööhõive ja langevad
hinnad. 

• Tulu tõuseb tavainimestele, kuna ühisraha võimaldab neil võrrelda hindasid
kogu Euroopas. Lisaks sellele on euroalal lihtsam reisida, kuna enam pole
tarvis valuutat vahetada – see vähendab kulusid ning hoogustab reisimist
ja turismi. Kokkuvõttes lõikavad tarbijad kasu madalamatest kuludest ja
stabiilsest majandusest. Samuti soodustatakse liikuvust ja inimestel on
kergem minna teise liikmesriiki õppima või töötama.

• Liikmesriigid lõikavad kasu sellest, et kapitali vaba vahetuskursiriskideta
liikumine euroalal muudab piiriülesed investeeringud tööstus- ja teenindus-
sfääris märksa atraktiivsemaks, soodustades täiendavat majanduskasvu,
tööhõivet ja heaolu. Välismaiste otseinvesteeringute (FDI – Foreign Direct
Investment) vood, mille puhul äriühing investeerib teise riiki, on ühtsel
turul kasvanud enam kui 12 korda.

• Maailmamajandusele tuleb kasuks see, et euroalal kehtib makromajanduslik
raamistik, mis on kergemini ettearvatav – ühtne rahapoliitika ühe sõltumatu

Tähtsamate majanduspiirkondade avatus kaubandusele

Sisemajanduse SKT ühe
(SKT) Elanike arv elaniku kohta

(miljardites eurodes) (miljonites) (eurodes)
EL-25 9001 451 19 958
Euroala 6570 305 21 541
USA 8732 288 30 321
Jaapan 2891 127 22 763
Hiina 5222 1280 4079
India 2375 1048 2266
Venemaa 1060 144 7362
Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riigid 3165 524 6041
Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika 1489 305 4881
Sahara-tagune Aafrika 1022 688 1485
Aasia tärkavad tööstusriigid 924 58 15 932
Allikad: GDP PPP (ostujõu pariteet) IMFi World Economic Outlooki 2003. aasta andmetest.
2002. aasta rahvastikuandmed Maailmapanga andmekogust.
Aasia tärkavad tööstusriigid on Singapur, Hongkong ja Lõuna-Korea (Taiwani andmeid pole
esitatud).
Vahetuskurss: 1 EUR = 1,2168 $ (EKP, 1. september 2004).

EMU ja euro tagavad stabiilsuse ELis ja mujal maailmas

EL – laiemale maailmale avatud

keskpanga kätes, kelle peamine ülesanne on tagada hinnastabiilsus ja
liikmesriikide eelarvepoliitika kooskõlastamine. Siit tulenev euro stabiilsus ja
likviidsus teevad eurost atraktiivse reservvaluuta, mida välisriikide valitsused
saavad kasutada oma välisvaluutahoiuste mitmekesistamiseks – see
vähendab riski ja aitab kaasa üleilmsele majanduslikule stabiilsusele. 

1 Sisemajanduse kogutoodang – riigi toodangu ja heaolu mõõdupuu.
2 Brošüüri viimaselt leheküljelt leiate selgituse majanduse üldjuhtimise kohta euroalal.

„Ühtsus mitmekesisuses“ on motoks tänasele 25 riiki koondavale Euroopa
Liidule, millel on 20 ametlikku keelt ja mida iseloomustab rikkalik kultuuride
segu. Liidu ülesehitamise kogemus on avanud ELi laiemale maailmale:
kaubavahetuseks, investeeringuteks ja koostööks teiste riikidega. EMU ja euro
loovad uusi võimalusi rahvusvahelisteks partnerlussuheteks, pakkudes stabiil-
sust, mida rahvusvaheline kaubandus kasvuks vajab, ning tuginedes ühtse
turu eelistele.

• Ühtsel turul peab ELi eksportiv välisettevõte läbima ainult ühe piiriületus-
punkti. Kaupade eksportimine Lätisse toimub samamoodi nagu
eksportimine ülejäänud ELi. See tähendab, et eksportija kulud on väikse-
mad, kuna kõikjal kehtib sama impordikord ja maailma suurimale kauban-
dusblokile annab juurdepääsu tõhus universaalne süsteem.

• EL omistab suurt tähtsust tarbija- ja keskkonnakaitsele seoses kaupade ja
teenustega, selle valdkonna Euroopa õigusaktid ja standardid on kogu
ühtse turu piires ühtlustatud. Samad õigusaktid kehtivad liitu eksportijate
puhul. Aasia elektrooniliste mänguasjade tootja peab järgima ainult ühte
kogu ELis kehtivate standardite kogumit. ELis on lood nii, et kui mõnda
mänguasja loetakse Taanis ohutuks ja see vastab keskkonnastandarditele,
siis peetakse seda ohutuks ka Kreekas – ükskõik kust see siis algselt pärit on.

• Tänu oma tohututele mastaapidele on ühtne turg kaubanduspartneritele
juba praegu väga atraktiivne. Euro stabiilsus tõstab atraktiivsust veelgi,
kuna see vähendab rahvusvahelise kaubanduse riske ning muudab maksed
kõigi partnerite jaoks lihtsamaks. Lisaks sellele tegutseb Euroopa Komisjon
kaubandustingimuste moonutamise vastu ja tagab ELi piires võrdsete või-
malustega mängumaa, mis võib kasuks tulla ka välispartneritele.

Euroopa Liidu laienemine edendab nii Euroopa kui ka selle rahvusvaheliste part-
nerite majanduskasvu. EL on suurim välismaiste otseinvesteeringute allikas
maailmas. Peale selle on EL maailma suurematest majandusosalistest kõige ava-
tum rahvusvahelisele kaubandusele, mida näitavad ka avatuse indikaatorid (vt
graafik).

Allikas: EMU after 5 years, European Economy, Special Report No 1, Euroopa Komisjon.
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Ühtne turg on euro aluseks

2004. aastal ühines Euroopa Liiduga kümme riiki, suurendades liikmete arvu
25ni – moodustus EL-25. Tänaseks on EL enam kui 450 miljoni tarbija ja
umbes 20 miljoni ettevõttega ühtne turg, kus kaubad, teenused, kapital ja
inimesed liiguvad vabalt, nautides tihedama lõimumise reaalseid majandus-
likke ja sotsiaalseid hüvesid. Ühisraha kasutusala – euroala – hõlmab ühtse
turu piires enam kui 305 miljonit ELi kodanikku 12 riigis ja edaspidi peaks see
laienema. Integratsiooniprotsessil, mis jätkub ka täna, on pikk ajalugu.

• 1968. aastal loodud tolliliit eemaldas paljud riikide majanduste vahelised
tõkked ja suurendas kaubavahetust ülejäänud maailmaga. Nüüd toimib
ELis Arktikast Vahemereni vabakaubandus ning neile, kes ELi kaupu sisse
veavad, piisab kogu liidule juurdepääsuks üheainsa piiripunkti läbimisest.

• 1992. aastal ellu kutsutud Euroopa ühtne turg eemaldas viimasedki
vabakaubanduse tõkked ja andis kõigile võrdse mängumaa. Tarbijakaitse-
ja tooteohutusalased õigusaktid on ühtlustatud. Kapital, ettevõtted ja
inimesed saavad kogu ELis vabalt liikuda. Konkurentsivõimelisemad
turud, nagu energia-, telekommunikatsiooni- ja õhutranspordi turg,
toovad tarbijatele kaasa laiemad valikuvõimalused, madalamad hinnad ja
suurema majanduskasvu.

• Ühtse turu loomise ajal pani EL aluse majandus- ja rahaliidu (EMU)
kujunemisele. Riikide majandusi lähendas eelarvedistsipliini ja liikmes-
riikide majanduspoliitika mitmepoolse järelevalve ühise raamistiku vastu-
võtmine, mis lõi 1999. aastal aluse ühisrahale eurole. Nüüd juhib
Euroopa Keskpank rahapoliitikat, et säilitada euroalal hinnastabiilsus. Ka
uued liikmesriigid võtavad kasutusele euro, kui nende majandus vastab
lähenemistingimustele.  

Ühtne turg tõi ELi kodanikele rohkem kaubandust, rohkem töökohti ja rohkem
rikkust. EMU tagab tugeva ja stabiilse majanduse, millega kaasnevad veelgi
suuremad võimalused majanduskasvuks ja heaoluks – nii ELi kui tema 
kaubanduspartnerite jaoks kogu maailmas.

Tabel 1. Tähtsamate majanduspiirkondade võrdlus
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