
EUROPOS SĄJUNGA

Svarbus ekonominis veikėjas
pasaulinėje arenoje

Bendroji ES valiuta euras pasirodė
1999 m. sausio 1 d.

„Sąjunga kelia sau tokius tikslus:
… skatinti ekonominę ir socialinę pažangą…
… aukšto lygio užimtumą…
… siekti darnios bei tvarios plėtros…
… pagal šios Sutarties nuostatas kuriant vidaus

sienų neturinčią erdvę…
… stiprinant ekonominę ir socialinę sanglaudą…
… bei steigiant Ekonominę ir pinigų sąjungą, 

galiausiai įvedant bendrą valiutą.“

1992 m. vasario 7 d. Europos Sąjungos sutarties 
2 straipsnio pirmoji įtrauka.

EUROPOS SĄJUNGA

Ekonominis valdymas euro zonoje
Siekdamos EPS tikslų ir kurdamos sąlygas stipriai ir stabiliai bendrajai valiutai,
euro zonos valstybės narės sėkmingai koordinavo ekonominę politiką, kad jų
ūkiai galėtų suartėti. Šiuo metu euro zonos šalys naudoja bendrąją valiutą:

• esant vienai pinigų institucijai (Europos centriniam bankui);
• pagal vieną pinigų politiką;

kartu išlaikydamos:
• atskiras nacionalinių biudžetų institucijas;
• atskirą ekonominę politiką.

Kadangi atskira ekonominė politika gali turėti šalutinį poveikį kitoms euro
zonos narėms, ji turi būti koordinuojama, o fiskalinė drausmė –– garantuota,
kartu lanksčiai reaguojant į ekonominius sukrėtimus ir nuosmukio laiko-
tarpius. Tai pasiekiama:

• koordinuojant euro zonos narių ekonominius įvertinimus ir atsakomuosius
veiksmus;

• laikantis suderintų fiskalinės drausmės taisyklių dėl biudžeto deficito
dydžio bei valstybės skolos ribos;  

• imantis priemonių išlaikyti subalansuotą biudžeto poziciją per visą
ekonominį ciklą ir vykdyti ilgalaikius įsipareigojimus.

Kadangi naujosios valstybės narės siekia savo ūkių suartėjimo su euro zona,
prieš prisijungiant prie šios zonos joms reikės atitikti tokius pačius ekonominius
kriterijus. Tinkamas euro zonos ūkių valdymas gyvybiškai svarbus ne tik dėl ES
piliečių gerovės, bet ir tam, kad euras būtų ir toliau pripažįstamas pasaulio
rinkose kaip stipri bei stabili valiuta, prisidedanti prie pasaulio ekonominio sta-
bilumo ir augimo. Nuo tada, kai 1999 m. sukurtas euras, buvo įrodyta jo svarba
užtikrinant makroekonominį stabilumą, didesnį nei bet kada per pastaruosius tris
dešimtmečius. Nepaisant nepalankių išorės sukrėtimų, bendra pinigų politika
sėkmingai stabilizavo kainas ties 2 % metinio infliacijos dydžio riba.

Pagrindiniai dalyviai

Europos centrinis bankas ir euro zonos nacionaliniai centriniai bankai kartu
priima sprendimus ir įgyvendina pinigų politiką siekdami kainų stabilumo.
Europos Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybių narių valdžios
institucijomis, stebi nacionalinę ekonominę politiką, teikia vertinimus ir atsako
Ekonomikos ir finansų ministrų tarybai (Ecofinas).
Ekonomikos ir finansų ministrų taryba (Ecofinas), sudaryta iš valstybių
narių ekonominių ir finansinių reikalų ministrų, priima sprendimus dėl Komisijos
pateiktų politikos pasiūlymų.
Valstybės narės euro zonoje tvarko savo biudžetus savarankiškai, tačiau
biudžeto klausimus laiko bendrais ir bendradarbiauja per Ekonomikos ir finansų
ministrų tarybą (Ecofinas).

Daugiau informacijos:

Europos Komisija, Ekonomikos ir finansų generalinis direktoratas:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/index_en.htm

Europos centrinis bankas: http://www.ecb.int/
Europos Sąjungos Taryba: http://ue.eu.int/

Europos Komisija: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
Euras: http://europa.eu.int/euro
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2 lentelėje pateikti pagrindiniai skaičiai išryškina svarbias ES ūkio ypatybes,
palyginti su JAV ir Japonija.

• Pagal pasaulinio BVP dalį Europos Sąjunga yra vienas iš svarbiausių
ūkių pasaulyje. Prie to prisideda spartus naujųjų valstybių narių ekono-
minis augimas. ES taip pat ir prekiauja daugiau negu kiti didieji pasaulio
ūkiai: tiek ES-25, tiek euro zonos statistika rodo, kad ES priklauso
didžiausia pasaulinės užsienio prekybos dalis.

• ES yra didžiausias TUI į užsienio šalių ūkį ir pramonės šakas šaltinis,
beveik du kartus didesnis už kitas. Taip pat ES yra stambus investuoto-
jas kylančiuose ūkiuose –– nuo Azijos iki Lotynų Amerikos. Į išorę orien-
tuotų Sąjungos TUI balansas –– aiškiai teigiamas, o tai rodo, kad ES
įmonės siekia užmegzti abipusiškai naudingus ryšius su partneriais
užsienyje. Manoma, kad augant ES ekonomikai TUI pastebimai didės.

• Bendrosios rinkos kūrimo ir EPS įgyvendinimo procesas labai paskatino
prekybą tiek ES viduje, tiek su išoriniu pasauliu. Dėl šios patirties
Sąjunga tampa itin atvira prekybai rinka –– ir pagal į prekybos apimtį, 
ir pagal grynojo prekių importuotojo statusą.

• ES, kaip viename iš svarbiausių pasaulinių finansinių centrų, įsikūrę
daugelis didžiausių pasaulyje bankų. EPS plėtojantis toliau, tikėtina, kad
labiau konsoliduosis finansų sektorius ir paskatins sukurti europines
finansų institucijas, veikiančias pasaulio mastu. Dėl nacionalinių ūkių
susiskaidymo Europos įmonėms buvo sudėtinga tapti išties
pasaulinėmis. Tačiau bendrojoje rinkoje sudarytos palankesnės sąlygos
kurtis europinėms bendrovėms, kurių dydis ir prekių ženklų galia
konkurencingi visame pasaulyje.

2 lentelė. ES ir kiti didžiausi pasaulio ūkiai:
pagrindiniai skaičiai

Europos Sąjunga JAV Japonija
(euro zona)

Pasaulio gyventojų dalis,  7,2 % 4,6 % 2,0 %
procentais3 (4,9 %)

Pasaulinio BVP  22 % 21 % 7 %
dalis (16 %)

Pasaulinės  19,5 % (5) 17,4 % 6,7 %
prekybos dalis4 (18,2 %)

Pasaulio TUI įplaukos6 25,7 % 31,3 % 1,3 %

Pasaulio TUI išlaidos 46,1 % 24,8 % 5,3 % 

Atvirumas prekybai (14,6 %) 8,8 % 9 %

100 didžiausių 29 58 7 
prekių ženklų pasaulyje7

25 didžiausi bankai pasaulyje 15 3 4 
pagal turtą8

3 Gyventojų ir BVP duomenys pagal Pasaulio banko Pasaulio vystymosi rodiklius 2004 m.
4 Pasaulinės prekybos ir atvirumo rodikliai iš „EMU after five years“. European economy,

Special Report no 1. Europos Komisija. Į duomenis neįtraukta ES vidaus prekyba.
Atvirumas apskaičiuotas kaip eksporto ir importo vidurkis procentais, palyginti su BVP.

5 Eurostatas: External and intra- European trade –– Monthly Statistics no 7/2004.
6 TUI įplaukos ir išlaidos pagal Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato 

1998--2002 m. duomenis. Tai duomenys prieš įstojant naujoms narėms.
7 Business Week, 2004 m. rugpjūčio 2 d.
8 The Banker, 2003 m.



Vertinant pagal BVP1, ES yra vienas iš didžiausių ekonominių veikėjų pasaulyje (žr.
1 lentelę), o siekiant šio pripažinimo svarbų vaidmenį atliko ekonominė integracija. Tačiau
EPS neapsiriboja euro įvedimu –– tai yra tęstinis procesas tobulinant ekonominį valdymą2

ES valstybėse narėse. Šiuo metu žmonės ir įmonės visoje euro zonoje naudojasi 
bendrosios valiutos privalumais. Šie privalumai –– tai didesnis bendrosios valiutos
veiksmingumas ir stabilumas, pavyzdžiui:

• Bendrovėms naudinga tai, kad joms į savo produktų kainas nereikia įskaičiuoti va-
liutų kurso rizikos, todėl sumažėja operacijų, atliekamų vykdant prekybą tarp euro
zonos šalių, kuri anksčiau sudarė 1 % ES BVP, išlaidos. Be to, didesnėje rinkoje
kreditavimas yra konkurencingesnis, o tai mažina palūkanų normas. Dėl mažesnių
sąnaudų galima investuoti daugiau kapitalo lėšų –– taip didinamas užimtumas ir
mažinamos kainos.  

• Paprastiems žmonėms naudinga tai, kad bendroji valiuta jiems leidžia palyginti viso
žemyno kainas. Be to, paprasčiau keliauti euro zonoje, nes nereikia keisti valiutų ––
taip sumažėja išlaidos ir skatinamos kelionės bei turizmas. Apskritai vartotojai gauna
naudos dėl mažesnių kainų ir stabilios ekonomikos. Taip pat skatinamas
mobilumas, žmonėms yra kur kas paprasčiau nuvykti į kitą valstybę narę studijuoti
ar dirbti.

• Valstybėms narėms naudinga tai, kad išnykus valiutų kurso rizikai laisvas kapitalo
judėjimas euro zonoje daro kur kas patrauklesnes investicijas į pramonę ir paslau-
gas užsienyje, taip spartinamas ekonominis augimas, sukuriama daugiau darbo
vietų ir keliama gerovė. Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai (kai bendrovė
investuoja kitoje šalyje) bendrojoje rinkoje padidėjo daugiau kaip 12 kartų.

• Pasaulio ekonomikai naudinga tai, kad euro zonos makroekonominis režimas yra
labiau prognozuojamas dėl to, kad nacionalinių biudžetų politika yra koordinuojama,
o bendrą pinigų politiką vykdo vienas nepriklausomas centrinis bankas, turintis
pagrindinę užduotį –– užtikrinti kainų stabilumą. Dėl taip pasiekto stabilumo ir

Didžiausių pasaulio ūkių atvirumas prekybai

Bendrasis vidaus Gyventojų BVP vienam 
produktas (BVP) skaičius gyventojui
(milijardais eurų) (milijonais) (eurais)

ES-25 9 001 451 19 958

Euro zona 6 570 305 21 541

JAV 8 732 288 30 321

Japonija 2 891 127 22 763

Kinija 5 222 1 280 4 079

Indija 2 375 1 048 2 266

Rusija 1 060 144 7 362

Lotynų Amerika ir Karibai 3 165 524 6 041

Viduriniai Rytai ir Šiaurės Afrika 1 489 305 4 881

Afrika į pietus nuo Sacharos 1 022 688 1 485

Azijos NPV 924 58 15 932
Šaltiniai: BVP pagal PGP (perkamosios galios paritetą) iš TVF 2003 m. World Economic Outlook.
Duomenys apie gyventojus - Pasaulio banko 2002 m. duomenys.
Į Azijos NPV (naująsias pramonines valstybes) įeina Singapūras, Honkongas ir Pietų Korėja (į
duomenis neįtrauktas Taivanas).
Valiutos kursas: 1 euras = 1,2168 JAV dolerio (ECB, 2004 m. rugsėjo 1 d.).

EPS ir euras –– stabilumo Europos Sąjungoje ir pasaulyje veiksniai

ES –– atvira platesniam pasauliui

likvidumo euras yra patraukli atsargų valiuta, kurią užsienio vyriausybės gali 
panaudoti išskirstydamos savo užsienio valiutos atsargas ir taip sumažinti riziką ir
prisidėti prie pasaulinės ekonomikos stabilumo. 

1 Bendrasis vidaus produktas –– šalyje pagaminamos produkcijos ir turto vertė.
2 Kas yra ekonominis valdymas euro zonoje, paaiškinta paskutiniame šios brošiūros puslapyje.

„Suvienijusi įvairovę” –– tai dabartinės Europos Sąjungos, jungiančios 25 skirtin-
gas šalis su 20 oficialiųjų kalbų ir turtingu įvairių kultūrų deriniu, šūkis. Kuriant
Sąjungą sukaupta patirtis padarė ES atvirą platesniam pasauliui prekiaujant,
investuojant ir bendradarbiaujant su kitomis šalimis. EPS ir euras kuria naujas
galimybes užmegzti tarptautinius ryšius, teikia stabilumą, kuris būtinas tarptau-
tinei prekybai plėtotis ir pagrįstas bendrosios rinkos privalumais, pavyzdžiui:

• Dėl bendrosios rinkos į ES eksportuojančiai užsienio bendrovei reikia pereiti
tik vieną įvežimo punktą. Todėl, pavyzdžiui, eksportuoti prekes į Latviją 
galima taip pat kaip ir į visą ES. Eksportuotojo išlaidos gerokai sumažėja,
nes visur reikia atlikti tokią pačią importo procedūrą, o įvežant prekes į
didžiausią pasaulyje prekybos erdvę, reikia sustoti tik vieną kartą.

• ES teikia didelę reikšmę prekių bei paslaugų vartotojų ir aplinkos apsaugai,
tad šios srities Europos teisės aktai ir standartai yra suderinti 
visoje bendrosios rinkos erdvėje. Tie patys teisės aktai taikomi eksportuo-
jantiems į Sąjungą. Elektroninių žaislų gamintojas iš Azijos turi atitikti tik 
bendrą ES standartų rinkinį. Jei Danijoje žaislas laikomas saugiu ir atitinka
aplinkos apsaugos standartus, jis laikomas saugiu ir Graikijoje nepriklausomai
nuo to, iš kokios šalies jis atkeliavo.

• Dėl savo milžiniško masto bendroji rinka jau dabar yra labai patraukli preky-
bos partneriams. Euro stabilumas ją daro dar patrauklesnę ir sumažina 
tarptautinės prekybos riziką, o atsiskaitymai tarp visų partnerių yra gerokai
veiksmingesni. Be to, Europos Komisija siekia, kad prekyba nebūtų iškreip-
ta, ir ES viduje užtikrina vienodas konkurencijos sąlygas –– tai naudinga ir
išorės prekybos partneriams.

Europos Sąjungos plėtra skatina jos narių, o kartu ir jos partnerių visame
pasaulyje daugėjimą. ES –– didžiausias TUI šaltinis pasaulyje. Be to, pagal
atvirumo rodiklius (žr. 1 pav.) iš visų didžiausių pasaulio ūkių ES yra atviriausia
tarptautinei prekybai.

Šaltinis: Europos Komisija, „EMU after five years“. European economy, Special Report no 1.
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Euro zona JAV Japonija

Bendroji rinka –– pamatas eurui

2004 m. dešimt valstybių įstojo į Europos Sąjungą (ES), ir ji išsiplėtė iki 25 šalių
(ES-25). šiandien ES –– tai bendroji rinka, kurioje yra daugiau kaip 450 milijonų
vartotojų ir apie 20 milijonų įmonių. Šioje rinkoje prekės, paslaugos, kapitalas bei
žmonės juda laisvai ir gauna didesnės integracijos teikiamą tikrąją ekonominę bei
socialinę naudą. Bendrojoje rinkoje bendrosios valiutos zona –– euro zona ––
apima 305 milijonus ES piliečių iš 12 šalių. Ateityje ši zona dar labiau išsiplės. 
Iki šiol vykstančio integracijos proceso istorija ilga:

• 1968 m. muitų sąjunga panaikino daug kliūčių, skyrusių nacionalinius ūkius,
ir padidino prekybos su kitu pasauliu apimtį. Šiuo metu visoje ES –– nuo
Arkties vandenyno iki Viduržemio jūros –– vyksta laisva prekyba, o į visos ES
teritoriją patekti norintiems eksportuotojams reikia pereiti tik vieną įvežimo
punktą.

• 1992 m. sukurta Europos bendroji rinka pašalino kitas kliūtis laisvai prekybai
ir visiems suvienodino konkurencijos sąlygas. Buvo suderinti vartotojų
apsaugą ir produktų saugą reglamentuojantys teisės aktai. Visoje ES kapita-
las, įmonės ir žmonės juda laisvai. Rinkos, kuriose konkurencija tapo
didesnė, pavyzdžiui, energetikos, telekomunikacijų, oro transporto, suteikia
platesnes pasirinkimo galimybes vartotojams, mažesnes kainas ir spartesnį
ekonomikos augimą.

• Kurdama bendrąją rinką, ES taip pat pradėjo Ekonominės ir pinigų sąjungos
(EPS) įgyvendinimo procesą. Priėmus fiskalinės drausmės ir valstybių narių
ekonominės politikos daugiašalės priežiūros bendruosius teisės pagrindus,
nacionaliniai ūkiai suartėjo –– taip 1999 m. buvo padėti pamatai bendrajai
valiutai eurui. Šiuo metu Europos centrinio banko vykdoma pinigų politika
siekiama palaikyti kainų stabilumą euro zonoje. Kai naujų valstybių narių ūkiai
atitiks konvergencijos sąlygas, šios valstybės taip pat įsives eurą.   

Bendrojoje rinkoje ES piliečiai daugiau prekiauja, turi daugiau darbo vietų ir yra
turtingesni. EPS lemia ekonominį tvirtumą bei stabilumą, o tai sukuria dar
didesnes galimybes augti ir klestėti tiek ES narėms, tiek jų prekybos partneriams
visame pasaulyje.

1 lentelė. Didžiausių ūkių palyginimas

€


