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1999 m. sausio 1 d. žengtas istorinis žingsnis – 11 Europos Sąjungos valstybių 

sukūrė pinigų sąjungą ir įsivedė bendrą valiutą – eurą. 

Eurų banknotai ir monetos išleisti į apyvartą 2002 m. sausio 1 d. Tačiau bendros 

Europos valiutos istorija formavosi ilgai – ją galima atsekti iki pačios Europos 

Sąjungos ištakų. Praėjus penkiasdešimčiai metų po to, kai Romos sutartimi 

padėti kertiniai dabartinės ES akmenys, euras yra didžiausias ir akivaizdžiausias 

laimėjimas per visą Europos integracijos procesą.  

Šioje brošiūroje ir prie jos pridedamame plakate aprašomas ir vaizduojamas 

euro kelias. Šiuos leidinius galima gauti iš Europos Komisijos adresu: 

http://ec.europa.eu/economy_fi nance/publications/general/general_en.htm
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Kas yra ekonominė ir pinigų sąjunga?

Iš esmės ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ekonominės integracijos proceso dalis. Nepriklausomos 

valstybės įvairiu mastu gali integruoti savo ekonomiką, siekdamos atitinkamos naudos, pavyzdžiui, di-

desnio ekonomikos efektyvumo ir atsparumo išorės veiksniams. Ekonominės integracijos mastą galima 

suskirstyti į šešis etapus.

 EKONOMINĖS INTEGRACIJOS ETAPAI

1.     Lengvatinės prekybos zona (sumažinami muitai tarp kai kurių valstybių)

2.     Laisvosios prekybos zona (muitai netaikomi kai kurioms ar visoms susijusių valstybių pervežamoms 

prekėms)

3.     Muitų sąjunga (vienodi muitai prekėms, įvežamoms iš trečiųjų šalių, ir bendra prekybos politika) 

4.     Bendroji rinka (bendras prekių reguliavimas ir laisvas prekių, kapitalo, darbo jėgos bei paslaugų 

judėjimas)

5.   Ekonominė ir pinigų sąjunga (bendroji rinka, kurioje galioja bendra valiuta ir pinigų politika)

6.     Visiška ekonominė integracija (visa, kas išvardyta anksčiau, taip pat suderinta fi skalinė ir kitokia 

ekonominė politika)

EKONOMINĖ INTEGRACIJA IR EPS EUROPOJE

Ekonominės integracijos mastai Europos Sąjungoje (ES) yra nevieno-

di. Visos ES valstybės narės dalyvauja EPS ir sudaro bendrąją rinką. 

Jos visos koordinuoja savo ekonominės politikos sprendimus, kad 

įgyvendintų EPS siekius. Euro įvedimas – tai įsipareigojimas, numaty-

tas Europos Bendrijos steigimo sutartyje (dar vadinamoje Sutartimi, 

arba EB sutartimi). Keletas valstybių narių yra labiau integruotos ir 

įvedusios bendrąją valiutą – eurą. Šios šalys sudaro euro zoną, turi 

bendrą valiutą, įgyvendina ir bendrą pinigų politiką, kuriamą Eu-

ropos centrinio banko. Valstybės narės, neįeinančios į euro zoną, 

turi savo valiutą ir vykdo savą pinigų politiką. Taigi ekonominės in-

tegracijos mastas EPS viduje yra anksčiau minėtų 4 ir 5 etapų derinys. 

Siekdamos įgyvendinti visišką ekonominę integraciją, visos valstybės 

narės turėtų prisijungti prie euro zonos ir suderinti savo fi skalinę 

politiką, įskaitant mokesčius ir kitas ekonominės politikos sritis.

 Praeities patirtis Praeities patirtis

   Nepriklausomų valstybių 
ekonominė integracija nėra 
naujas dalykas. 1865–1927 m. 
egzistavo Lotynų pinigų 
sąjunga, apėmusi Prancūziją, 
Belgiją, Šveicariją, Italiją 
ir Graikiją. 1873–1924 m. 
gyvavo Skandinavijos pinigų 
sąjunga, apėmusi Švediją, 
Daniją ir Norvegiją. Ko 
gero, vienas iš sėkmingiausių 
pavyzdžių yra Vokietijos 
muitų sąjunga (vok. 
Zollverein). Jos pradžia – 
1834 m. sudaryta 
Vokietijos kunigaikštysčių 
muitų sąjunga, kuri 
1875 m. išaugo į centrinį 
banką, Reichsbanką, 
sukūrusį bendrą valiutą – 
reichsmarkę.  Žodžiai mėlynu šrift u paaiškinti gale esančiame žodynėlyje 
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Kelias ekonominės ir pinigų sąjungos link:   1957–1999 m.

1950 1960 1970 1980 1990 2000

1
nuo Romos sutarties iki 

Vernerio pranešimo: 

1957–1970 m.

2
 nuo Vernerio 

pranešimo iki Europos 

pinigų sistemos (EPS): 

1970–1979 m.

3
nuo EPS atsiradimo 

iki Mastrichto sutarties: 

1979–1991 m.

4
 nuo Mastrichto 

sutarties iki euro 

ir euro zonos: 

1991–1999 m.

Kelią ekonominės ir pinigų sąjungos link galima suskirstyti į keturis etapus:

Nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio 
pabaigos Europos Sąjunga nepaliaujamai siekė 
sukurti EPS, nes tai teikė vilčių, kad bus sukurta 
tvirta valiuta ir bus sudarytos geresnės sąlygos 
spartesniam ekonominiam augimui ir užim-
tumui. Vis dėlto iki Mastrichto sutarties
(kitaip – Europos Sąjungos sutarties, arba ES su-
tarties) pasirašymo 1992 m. tam trukdė daugybė 
politinių ir ekonominių kliūčių. Įvairiais laiko-
tarpiais artėti EPS link kliudė maži politiniai 

įsipareigojimai, nesutarimas dėl ekonominių 

prioritetų, ekonominės konvergencijos stygius 

ir Sąjungai nepavaldūs pokyčiai tarptautinėse 

valiutų rinkose.

Vis dėlto XX a. antrojoje pusėje buvo pastebimos 

nuolatinės valstybių narių pastangos skatinti 

glaudesnį ekonominį bendradarbiavimą, sie-

kiant sustiprinti jų tarpusavio politinius  ryšius 

ir  apsaugoti bendrąją rinką. 

NUO ROMOS SUTARTIES IKI VERNERIO PRANEŠIMO:  19571970 M.

Romos sutartyje mažai rašoma apie pinigus 

Po karo Europos, Šiaurės Amerikos ir Japonijos rinkos ekonomikoms buvo taikoma 

Bretono Vudso sistema pagrįsta tvarka. Remiantis jos nustatytais tarptautiniais prin-

cipais, auksas tapo tvirtos valiutos pagrindu, o JAV doleris – dominuojančiu piniginiu 

standartu. Todėl Romos sutarties autoriai nusprendė, kad tvirtos valiutos toliau bus 

norma, o europinė struktūra gali būti saugiai pagrįsta muitų sąjungos ir bendrosios 

rinkos, numatančios laisvą prekių, paslaugų, darbo jėgos ir kapitalo judėjimą, siekimu. 

Sąmyšis valiutų rinkoje praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio 

pabaigoje 

Pirmieji įtampos ženklai Bretono Vudso sistemoje pasirodė jau šeštojo dešimtmečio 

pabaigoje, o apie 1968–1969 m. pradėjo grėsti nauja valiutos nestabilumo era, kai dėl 

rinkoje kilusių neramumų buvo revalvuota Vokietijos markė ir devalvuotas Prancūzijos 

frankas. Tai ėmė kelti pavojų bendros žemės ūkio politikos bendrai kainų sistemai, o ji 

tuo metu buvo svarbiausias Europos bendrijos laimėjimas.

viršuje: pasirašoma Romos 

sutartis (1957 m. kovo 25 d.)

apačioje: Pierre Werner
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Bendrija ieško ekonominės gerovės ir politinės plėtros EPS

Esant tokioms nepalankioms aplinkybėms ir beveik sukūrus muitų sąjungą, Bendrijai reikia skubiai užsibrėž-

ti naujus artimiausio dešimtmečio politinės plėtros siekius. Nauju impulsu tapo 1969 m. Barre pranešimas, 

sudaręs sąlygas geresniam ekonominiam koordinavimui, o 1969 m. viršūnių susitikime Hagoje EPS buvo pa-

skelbta ofi cialiu siekiu. Europos vadovai subūrė aukšto lygio grupę, vadovaujamą tuometinio Liuksemburgo 

ministro pirmininko Pierre Werner. Jos užduotis buvo rengti pranešimą dėl EPS sukūrimo iki 1980 metų.

Vernerio pranešimas – EPS trimis etapais

1970 m. spalio mėn. Vernerio grupė pateikė savo galutinį pranešimą. Jame buvo numatyti trys EPS etapai 

per 10 metų. Galutinis siekis – tai neatšaukiamai konvertuojamosios valiutos, laisvas kapitalo judėjimas ir 

pastovūs fi ksuoti valiutų kursai arba, jei įmanoma, – viena valiuta. Kad šis siekis būtų įgyvendintas, prane-

šime buvo raginama glaudžiau koordinuoti ekonominę politiką, Bendrijos lygmeniu nustatyti palūkanų 

normas bei atsargų valdymą ir derinti nacionalinės biudžeto politikos pagrindus. 

NUO VERNERIO PRANEŠIMO IKI EUROPOS PINIGŲ SISTEMOS:    19701979 M.

Nors ES valstybės narės nesutarė dėl kai kurių pagrindinių pranešimo rekomendacijų, 

1971 m. kovo mėn. jos iš esmės pritarė trims EPS etapams. Pirmasis etapas, kurio metu 

buvo siekiama sumažinti valiutų kurso svyravimus, buvo įgyvendinamas eksperimento 

tvarka, neįsipareigojant vykdyti kitų etapų.

Deja, Vernerio strategijoje fi ksuoti valiutų kursai JAV dolerio atžvilgiu įvertinti kaip sa-

vaime suprantamas dalykas. Kai 1971 m. rugpjūčio mėn. JAV iš esmės pakeitė dolerio 

kursą, nauja rinkos nestabilumo banga labai pakėlė Vokietijos markės kursą ir sužlugdė 

viltis labiau susieti Bendrijos valiutas.

 „Gyvatė tunelyje“

Siekdamos pataisyti padėtį, 1972 m. kovo mėn. ES valstybės narės parengė „gyvatės tu-

nelyje“ mechanizmą, skirtą savo valiutų („gyvatės“) svyravimui siaurose ribose valdyti 

dolerio („tunelio“) atžvilgiu. Sukrėsta naftos krizės, skirtingos politikos ir silpno dolerio, 

per dvejus metus „gyvatė“ prarado daugelį savo sudedamųjų dalių ir tapo tik Vokietijos 

markės zona, apimančia Vokietiją, Daniją ir Beniliukso šalis.

Greita „gyvatės mirtis“ nenumalšino noro kurti tvirtos valiutos zoną. 1977 m. tuome-

tinis Europos Komisijos pirmininkas Roy Jenkins pateikė naują pasiūlymą dėl EPS. Jis 

buvo priimtas su apribojimais ir 1979 m. kovo mėn. įgyvendintas kaip Europos pinigų 

sistema, apimanti visas valstybių narių valiutas, išskyrus svarą sterlingų.

 Roy Jenkins, 

Europos Komisijos 

pirmininkas 1977–1981 m.  
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NUO EUROPOS PINIGŲ SISTEMOS ATSIRADIMO IKI MASTRICHTO SUTARTIES:    19791991 M.

   EB prioritetas – infl iacijos kontrolė 

Europos pinigų sistemos pagrindu tapo tvirti, bet reguliuojami valiutų kursai, nustatomi pagal ką tik su-

kurtą Europos valiutos vienetą (ekiu), t. y. valiutų krepšelį, lygų valstybių narių valiutų svertiniam vidur-

kiui. Europos pinigų sistemos valiutų svyravimai buvo kontroliuojami taikant vadinamąjį valiutų kurso 

mechanizmą (VKM), t. y. neleidžiant valiutų kursams nukrypti daugiau kaip ± 2,25 % centrinio valiutų 

kurso, išskyrus lirą, kuriai leista svyruoti ± 6 %.

Nors pirminis Europos pinigų sistemos tikslas buvo sumažinti valiutų kursų svyravimą, kuris, kaip manyta, 

stabdė prekybą, investicijas ir ekonominį augimą, jos sukūrimui neabejotinai padėjo ir naujas valstybių 

narių bendras susitarimas vertinti, kaip kontroliuojama ir mažinama infl iacija, kaip 

ekonominis prioritetas. Europos pinigų sistema sukėlė radikalią permainą, 

mat valiutų kursams keisti reikėjo dalyvaujančių valstybių narių ir Komisijos 

abipusio susitarimo – tai beprecedentis pinigų autonomijos perkėlimas.

 Sėkmingas 

EPS dešimtmetis

Per pirmuosius kelerius metus 

Europos pinigų sistema buvo 

daug sykių pertvarkyta. Tačiau 

iki derybų dėl Mastrichto sutar-

ties 1990–1991 m. Europos pini-

gų sistema ėmė veikti sėkmingai. 

Trumpalaikius EB valiutų kursų 

svyravimus gerokai sumažino 

susilieję infl iacijos lygiai, palūka-

nų normų valdymas, orientuo-

tas į valiutų kursą, bendra inter-

vencija į užsienio valiutų rinką ir 

kapitalo kontrolė.

Toks laimėjimas kartu su Ben-

drijos centrinių bankų vertinga 

patirtimi, įgyta bendrai kontro-

liuojant valiutų kursus, įžiebė 

diskusijas dėl ekonominės ir pi-

nigų sąjungos.

 Bendroji valiuta 

baigia kurti bendrąją rinką

1985 m. priimta programa, pašalinusi visas kliūtis laisvam prekių, 

paslaugų, darbo jėgos ir kapitalo judėjimui, buvo paskatinta EPS 

poreikio baigti kurti bendrąją rinką. Tapo akivaizdu, kad bus 

sunku naudotis visais vidaus rinkos teikiamais privalumais, kai 

kelių valiutų gyvavimas didina verslo sąnaudas, o valiutų kursai 

nėra tvirti.

Be to, daugelis ekonomistų ir centrinių bankų valdytojų laikėsi 

požiūrio, kad nacionalinė pinigų autonomija prieštarauja 

Bendrijos siekiams sudaryti sąlygas laisvai prekybai ir kapitalo 

judėjimui bei fi ksuotiems valiutų kursams. Daugelis vėliau 

įsitikino savo teisumu, kai 1992–1993 m. VKM ištiko krizė, 

privertusi pasitraukti lirą ir svarą sterlingų bei išplėsti svyravimo 

ribas iki 15 %.

 EUR O POS SĄ JUNGA  PREKIŲ 
GABENIMAS  
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Deloro pranešime siūloma EPS kurti trimis etapais

1988 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime Hanoveryje iš visų centrinių 

bankų valdytojų suburtas Ekonominės ir pinigų sąjungos studijų komitetas, vadovauja-

mas Komisijos pirmininko Jacques Delors. Jų vienbalsiai priimtame ir 1989 m. balandžio 

mėn. pateiktame pranešime buvo nustatyti tokie pinigų sąjungos uždaviniai: visiškas 

kapitalo judėjimo liberalizavimas, visiška fi nansų rinkų integracija, neatšaukiamas valiu-

tų konvertuojamumas, neatšaukiamai nustatomi valiutų kursai ir galimas nacionalinių 

valiutų pakeitimas bendrąja valiuta.

Pranešime buvo siūloma tai įgyvendinti trimis etapais: nuo glaudesnio ekonomikos ir 

pinigų koordinavimo iki nepriklausomo Europos centrinio banko valdomos bendrosios 

valiutos ir taisyklių, nustatančių nacionalinių biudžetų defi citų dydį ir fi nansavimą.

 Pirmasis etapas 

(1990–1994 m.)

Antrasis etapas 

(1994–1999 m.)

 Trečiasis etapas 

(nuo 1999 m.) 

Baigti kurti vidaus rinką ir pašalinti apribojimus tolesnei fi nansų 

integracijai.  

Įsteigti Europos pinigų institutą, kuris sustiprintų centrinių bankų 

tarpusavio bendradarbiavimą, ir pasirengti Europos centrinių bankų 

sistemai (ECBS). Suplanuoti perėjimą prie euro. Apibrėžti būsimą euro 

zonos valdymą. Įgyvendinti valstybių narių ekonomikos suartėjimą.

Nustatyti galutinius valiutų kursus 

ir perėjimą prie euro. Įsteigti ECB 

ir sukurti ECBS, suteikiant jiems 

teisę nepriklausomai vykdyti 

nepriklausomą pinigų politiką. 

Valstybėse narėse įgyvendinti jų 

privalomas taisykles biudžetams.

19
90

20
00

 Jacques Delors, 

Europos Komisijos 

pirmininkas 1985–1995 m.  

Trys kelio EPS link etapai

5
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Mastrichto sutarties link

Vadovaudamasi Deloro pranešimu, 1989 m. birželio mėn. Europos 

Vadovų Taryba Madride nutarė 1990 m. liepos mėn. pradėti pirmąjį 

EPS etapą. 1989 m. Strasbūre Europos Vadovų Taryba sušaukė tar-

pvyriausybinę konferenciją, kurios metu turėjo būti nustatytos Su-

tarties pataisos, būtinos pereinant prie antrojo ir trečiojo EPS įkūri-

mo etapų.

Pirmajame EPS etape buvo visiškai baigta kurti vidaus rinka, pradėta 

koordinuoti ekonominė politika ir pašalintos kliūtys fi nansų integra-

 Siekiant politinės, 

ekonominės ir 

pinigų sąjungos. 

Mastrichto sutartis  

cijai. Dėl centrinių bankų valdytojų atlikto didelio darbo, siekiant įgyvendinti antrąjį ir trečiąjį etapus, 

buvo gerokai lengviau peržiūrėti Europos Bendrijos steigimo sutartį. 

1991 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime Mastrichte valstybių ir vyriausybių vadovai 

patvirtino Europos Sąjungos sutartį, kuria remiantis Europa iki amžiaus pabaigos turėjo įsivesti tvirtą ir 

stabilią bendrąją valiutą. 

Tam, kad ekonominė ir pinigų sąjunga sudarytų sąlygas didesniam darbo vietų skaičiui, jos pačios plėtrai 

ir būtų išvengta žlugimo, prieš įsivedant bendrąją valiutą, valstybių narių ekonomikos turi būti pasieku-

sios aukštą konvergencijos lygį. Dėl šios priežasties Europos Sąjungos sutartyje buvo nustatyti „Mastrich-

to sutarties konvergencijos kriterijai“, kuriuos valstybės narės privalo atitikti, kad galėtų įsivesti eurą. Tai 

parodyta 1 lentelėje. Be šių kriterijų, valstybės narės turi pasiekti nacionalinių įstatymų ir reglamentų, 

kontroliuojančių nacionalinius centrinius bankus ir piniginius reikalus, konvergenciją.

1 lentelė. Mastrichto sutarties konvergencijos kriterijai

Kas yra matuojama Kaip yra matuojama Konvergencijos kriterijus

Kainų stabilumas Suderintas vartotojų kainų 
infl iacijos lygis

Ne daugiau kaip 1,5 procentinio punkto 
didesnis už trijų valstybių narių, kuriose 
žemiausias infl iacijos lygis

Tvirta valstybės fi nansų padėtis   Valdžios sektoriaus defi citas, 
palyginti su BVP, %

Kontrolinis dydis: ne daugiau kaip 3 %

Tvari valstybės fi nansų padėtis   Valdžios sektoriaus skola, palyginti 
su BVP, %

Kontrolinis dydis: ne daugiau kaip 60 %

Konvergencijos patvarumas   lgalaikė palūkanų norma   Ne daugiau kaip 2 procentiniais punktais 
didesnė už trijų valstybių narių, kuriose 
žemiausias infl iacijos lygis

Valiutų kurso stabilumas   Nukrypimas nuo centrinio 
valiutos kurso

Dalyvavimas VKM dvejus metus be 
didelės įtampos  

 Mastrichto sutarties konvergencijos kriterijais siekiama užtikrinti tinkamą valstybių narių ekonomikos 

pasirengimą bendrajai valiutai įsivesti. Šiais kriterijais nurodoma bendra pagrindinė linija euro zonos kan-

didačių valstybės fi nansų padėties stabilumui, tvirtumui ir tvarumui, parodanti ekonominės politikos 

konvergenciją ir atsparumą ekonominiams sukrėtimams. Valiutų kurso kriterijus buvo nustatytas siekiant 

įsitikinti, kad valstybė narė sugeba valdyti savo ekonomiką, išvengdama valiutos nuvertėjimo.  

© Europos Bendrijos
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NUO MASTRICHTO SUTARTIES IKI EURO IR EURO ZONOS: 19911999 M.

Susitarusi dėl tikslo (EPS) ir sąlygų (Mastrichto sutarties kriterijų), Europos Sąjunga ga-

lėjo žengti pirmyn. Antrasis EPS etapas prasidėjo 1994 m. liepos mėn. ir truko iki 1999 

m., kai buvo įvesta bendroji valiuta. Antrajame etape buvo imtasi įvairios parengiamo-

sios veiklos.

1994 m. Frankfurte įkurtas Europos pinigų institutas (EPI). EPI, ECB 

pirmtakas, ėmėsi koordinuoti nacionalinių centrinių bankų, kurie pagal 

Mastrichto sutartį turi būti nepriklausomi ir kruopščiai pasirengti 

bendrosios valiutos įvedimui, vykdomą pinigų politiką.  

19
95

 1994–1998 m. 

valstybės narės 

padarė didelę 

pažangą, siekdamos 

ekonominės politikos 

konvergencijos, 

ir ėmėsi veiksmų 

pritaikyti savo 

biudžetą prie 

Mastrichto sutartyje 

nustatyto kriterijaus.

1995 m. Europos Vadovų Taryba Madride nutarė naująją valiutą 

pavadinti euru ir patvirtino 1999 m. sausio 1 d. prasidėsiančio perėjimo 

prie bendrosios valiutos veiksmų planą.

1996 m. EPI pristatė atrinktų eurų banknotų dizainą. Netrukus buvo 

pristatytos ir monetos, kurių visų viena pusė, parinkta visuomenės ir 

Tarybos patvirtinta 1997 m. Amsterdame, yra bendra visoje Europoje, 

o kita – nacionalinė – pusė kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės 

buvo pasirinkta skirtinga.

1997 m. Europos Vadovų Taryba Amsterdame nustatė Stabilumo ir 

augimo pakto (SAP), užtikrinančio biudžeto drausmę EPS, reglamentus 

ir funkcijas. Didžiausia atsakomybė už kontroliavimą, kaip laikomasi 

SAP, skirta Europos Komisijai.

1998 m. gegužės mėn. vienuolika valstybių narių atitiko konvergencijos 

kriterijus ir tapo euro, kaip bendrosios valiutos, įvedimo pirmosios 

bangos dalyvėmis. Danija ir Didžioji Britanija atsisakė dalyvauti 

trečiajame EPS etape, o Graikija ir Švedija atitiko ne visus kriterijus.

1998 m. įsteigti ECB ir Europos centrinių bankų sistema (ECBS), 

pakeitę EPI, o 1999 m. sausio 1 d. prasidėjo trečiasis EPS etapas. 

19
94

19
96

19
97

19
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 Euro įvedimas:    1999–2002 m. 

1998 m. gruodžio 31 d. neatšaukiamai nustatyti euro ir dalyvaujančių valstybių narių 

valiutų kursai. 1999 m. sausio 1 d. įvestas euras ir sukurta Euro sistema, kurią sudaro 

ECB ir euro zonos valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai, perėmė atsakomybę 

už pinigų politiką naujojoje euro zonoje. Taip prasidėjo trejus metus trukęs pereinama-

sis laikotarpis, kuris baigėsi nacionalinių banknotų ir monetų pakeitimu į eurų bankno-

tus ir monetas. 2000 m. Taryba nutarė, kad Graikija įvykdė būtinas sąlygas bendrajai 

valiutai įsivesti, ir 2001 m. sausio 1 d. ši valstybė prisijungė prie euro zonos.

Nors euras pakeitė nacionalines valiutas iš karto, o nacionalinės valiutos vienetai tapo 

euro smulkesniais vienetais, iš pradžių euras gyvavo tik kaip čekiai arba „pinigai sąskai-

tose“. Atliekant kasdienes grynųjų pinigų operacijas ir toliau buvo naudojami nacio-

nalinių valiutų banknotai ir monetos. Pereinamuoju laikotarpiu euras imtas naudoti 

verslo ir fi nansų pasaulyje kasdienėms operacijoms be grynųjų pinigų. Finansų rinkose 

šis perėjimas įvyko akimirksniu: sąlygos buvo gerai parengtos ir prekyba fi nansų rinkose 

vyko tik eurais. Pereinamasis laikotarpis administracijos ir verslo srityse truko ilgiau, nes 

buhalterijos, kainodaros ir mokėjimų sistemos prie euro perėjo pamažu. Piliečiams aki-

vaizdžiausias perėjimas prie euro buvo dvejopų kainų nurodymas ant etikečių parduo-

tuvėse, degalinėse ir pan. Tai buvo viena iš didžiulės visuomenės informavimo kampa-

nijos priemonių, skirtų plačiajai visuomenei supažindinti su euru ir artėjančiu banknotų 

ir monetų įvedimu.

   NAUJIEJI METAI 

IR NAUJOJI VALIUTA

2002 m. sausio 1 d. įvyko didžiausias grynųjų pi-

nigų pakeitimas istorijoje. Tai buvo neturintis pre-

cedento, plataus masto iššūkis. Jame dalyvavo 

bankininkystės sektorius, inkasavimo įmonės, maž-

menininkai, grynųjų pinigų automatų pramonė ir 

plačioji visuomenė. Nacionaliniai centriniai bankai 

iš anksto pateikė bankams apie 144 mlrd. eurų gry-

naisiais (pirminis aprūpinimas), o šie pateikė pinigų 

mažmenininkams (antrinis aprūpinimas), kad būtų 

išvengta perkrovų tiekimo grandinėje. Taigi pirmo-

siomis 2002 m. dienomis grynųjų eurų buvo galima 

netrukdomai gauti visuose sektoriuose. Iki 2002 m. 

sausio 3 d. 96 % visų bankomatų euro zonoje galė-

jo išduoti eurų banknotus. Prabėgus vienai savaitei 

nuo euro įvedimo, jau daugiau kaip pusė visų opera-

cijų grynaisiais vyko eurais.

Ant bankomato nurodytas euro 

kursas

euro banknotai
nacionalinių valiutų banknotai
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Per du mėnesius buvo pakeisti visi grynieji pinigai. Nacionaliniai banknotai ir monetos nustojo būti tei-

sėtomis atsiskaitymo priemonėmis vėliausiai iki 2002 m. vasario mėn., o kai kuriose valstybėse narėse ir 

anksčiau. Iki to laiko daugiau kaip 6 mlrd. banknotų ir beveik 30 mlrd. nacionalinės valiutos monetų buvo 

išimtos iš apyvartos ir euras galiausiai pasiekė daugiau kaip 300 mln. piliečių dvylikoje valstybių.

Ekonominės ir pinigų sąjungos valdymas

Vis dėlto, kaip ir bendroji rinka, EPS dar nebaigta kurti. EPS padeda ir toliau įgyvendinant Europos Sąjun-

gos siekius, ypač suderintą ir tvarų ekonominį augimą bei didelį užimtumą. EPS procesai ir institucijos, 

valdantys piniginius ir ekonominius euro zonos aspektus, iš pat pradžių buvo sukurti taip, kad paremtų 

šiuos siekius.

 PINIGŲ POLITIKA

Euro zonoje naudojama viena valiuta pagal vieną pinigų politiką bei nepriklausomai ir centralizuotai priima-

mus politinius sprendimus.

ECB kartu su visų ES valstybių narių centriniais bankais sudaro Europos centrinių bankų sistemą (ECBS). Eu-

ropos centrinių bankų sistemoje ECB kartu su visų euro zonos valstybių narių centriniais bankais sudaro Euro 

sistemą. Sprendimus dėl pinigų politikos euro zonoje gali priimti tik ECB Valdančioji taryba, kurią sudaro 

tų valstybių narių, kurios įvedė eurą, nacionalinių centrinių bankų valdytojai ir ECB Vykdomosios valdybos 

nariai. ECB Valdančioji taryba yra šio banko aukščiausias sprendimus priimantis organas.

EU
R

O
P

O
S 

C
EN

T
R

IN
IŲ

 B
A

N
K

Ų
 S

IS
T

E
M

A
 

EC
B

S

Europos centrinis bankas (ECB)

Valdytojų taryba  Vykdomoji valdyba

Nationale Bank van België/ 

Banque Nationale de Belgique

Deutsche Bundesbank

Bank of Greece

Banco de España

Banque de France

Central Bank and Financial 

Services Authority of Ireland

Banca d’Italia

Banque centrale du Luxembourg

De Nederlandsche Bank

Oesterreichische Nationalbank

Banco de Portugal

Suomen Pankki — Finlands Bank

Banka Slovenije

Česká národní banka

Danmarks Nationalbank

Eesti Pank

Central Bank of Cyprus

Latvijas Banka

Lietuvos bankas

Magyar Nemzeti Bank

Central Bank of Malta

Narodowy Bank Polski

Národná banka

Slovenska

Sveriges Riksbank

Bank of England
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ECBS ir Euro sistemaECBS ir Euro sistema

Pagrindinis ECB uždavinys yra 
palaikyti kainų stabilumą euro 
zonoje, nes tai suteikia palankų 
pagrindą ekonominiam augimui 
ir užimtumui. ECB ypač siekia 
palaikyti stabilias kainas, 
kontroliuodamas palūkanų 
normas ir darydamas poveikį 
rinkoms.
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2007 m. sausio 1 d. duomenimis
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 EKONOMINĖ POLITIKA

Didžiausia atsakomybė už euro zonos ekonominę politiką tenka valstybėms narėms, nors pagal EB sutartį 

jos privalo koordinuoti savo ekonominės politikos sprendimus, atsižvelgdamos į Bendrijos uždavinius. Šį 

koordinavimą užtikrina Komisija ir taryba, kurios nariai yra valstybių narių ekonomikos ir fi nansų minis-

trai. Esama daugybės struktūrų ir dokumentų, lengvinančių koordinavimą.

 Euro grupė 

Tai neformali euro zonos 

valstybių narių ekonomikos 

ir fi nansų ministrų, renkančių 

savo pirmininką dvejų metų 

kadencijai, grupuotė. Komisija 

ir ECB taip pat dalyvauja Euro 

grupės susitikimuose. Euro grupė – 

tai forumas, skirtas su euro zona 

susijusioms problemoms svarstyti 

ir politikai koordinuoti. 

Stabilumo ir augimo paktas 

Stabilumo ir augimo paktas (SAP), 

kuriame akcentuota valstybių 

narių ekonomikos priežiūra, 

padeda įgyvendinti fi skalinę 

drausmę EPS ir užtikrinti 

patikimus valstybės fi nansus. 

Komisija kontroliuoja 

valdžios sektoriaus defi citą 

ir valdžios sektoriaus skolą, kurie pagal Sutartį negali būti didesni kaip 

atitinkamai 3 % ir 60 % BVP. Jei šie apribojimai pažeidžiami, Taryba turi 

teisę inicijuoti perviršinio defi cito procedūrą, blogiausiu atveju skirti ir 

pinigines baudas nusižengusiai valstybei narei.

Bendrosios ekonominės politikos gairės (BEPG)  

Tai svarbiausias ekonominės politikos koordinavimo ES dokumentas. 

Gairėms tenka svarbus vaidmuo, jose numatyta skatinti 

makroekonomikos stabilumą, struktūrines reformas ir sklandų EPS 

funkcionavimą. BEPG yra neprivalomos rekomendacijos Bendrijos ir 

valstybių narių ekonominei politikai. Jos parengtos remiantis Europos 

institucijų ir valstybių narių diskusijomis apie ekonominę politiką. 

Remdamasi šių diskusijų išvadomis, Europos Komisija gali parengti, o 

Ministrų taryba patvirtinti rekomendacijas Bendrijai ir kiekvienai valstybei 

narei. Šių gairių įgyvendinimą kontroliuoja Taryba ir Europos Komisija. 

BEPG nustato standartus, pagal kuriuos vertinami paskesni nacionaliniai 

ir Europos ekonominės politikos sprendimai. Jei sprendimas neatitinka 

standartų, Taryba gali paskelbti neprivalomą rekomendaciją imtis 

koregavimo veiksmų. 

  Jean-Claude Juncker, 

Liuksemburgo Ministras 

Pirmininkas ir fi nansų 

ministras, Euro grupės 

pirmininkas
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Numatoma euro zonos plėtra

   Euro įvedimo scenarijai

 1.  Madrido scenarijus 1.  Madrido scenarijus

 Euro įvedimas 
1999 01 01

Euro diena: 
grynųjų 
įvedimas 

2002 01 01

 PE
R

EI
N

A
M

A
SI

S 
LA

IK
O

TA
R

PI
S

1998 05 03 
Tarybos 

sprendimas

2002 02 28 
dviejų valiutų 
cirkuliavimo 

pabaiga

2. „Didžiojo sprogimo scenarijus“2. „Didžiojo sprogimo scenarijus“

 Euro įvedimas
Euro diena: grynųjų eurų 

įvedimas

 Tarybos 
sprendi-

mas

 dviejų 
valiutų 

cirkuliavimo 
pabaiga 

Valstybės narės, įstojusios į ES 2004 ir 2007 metais, yra EPS narės. 

Vadinasi, jos koordinuoja savo ekonominės politikos formavimą su 

kitomis ES valstybėmis narėmis ir jų centriniai bankai priklauso ECBS. 

Tačiau, kadangi jos iš karto po įstojimo neprisijungė prie euro zonos, 

jų ofi cialus statusas iki bendrosios valiutos įvedimo yra „valstybės na-

rės, kurioms taikoma išlyga“. Tokį statusą, įpareigojantį jas ilgainiui 

tapti visateisėmis euro zonos narėmis, joms suteikė Stojimo aktas. 

Naujosios valstybės narės iš karto po įstojimo neprisijungė prie euro 

zonos, nes neatitiko konvergencijos kriterijų. Todėl Stojimo sutartis 

suteikė joms laiko imtis priemonių, siekiant konvergencijos. Slovėni-

ja yra pirmoji iš naujųjų valstybių narių prisijungusi prie euro zonos 

2007 metais.

BŪTINYBĖ SIEKTI KONVERGENCIJOS

Konvergencijos, arba Mastrichto sutarties, kriterijai – tai ekonomi-

niai siekiai ir institucinės permainos, kurias šalis privalo įgyvendinti 

prieš įsivesdama bendrąją valiutą ir prisijungdama prie euro zonos. 

Konvergencijai įvertinti yra naudojami 1 lentelėje nurodyti makroe-

konomikos rodikliai.

 ĮVEDIMO VEIKSMŲ PLANAS

Nors valstybės, norinčios prisijungti prie euro zonos, privalo atitikti 

konvergencijos kriterijus, euro įvedimo procesas vėliau prisijungusio-

se narėse gali skirtis. Kai buvo sukurta euro zona, ją įkūrusioms valsty-

bėms buvo skirtas trejų metų pereinamasis laikotarpis nuo euro, kaip 

„pinigų sąskaitoje“ operacijoms be grynųjų pinigų, įvedimo 1999 m. 

iki grynųjų eurų įvedimo 2002 m. Pagal šį vadinamąjį Madrido sce-

narijų trejų metų pereinamuoju laikotarpiu žmonės ir įmonės turi 

pasirengti bendrajai valiutai iki jos patekimo į jų rankas. Šiuo pereina-

muoju laikotarpiu, atlikdami operacijas grynaisiais pinigais, jie dar vis 

atsiskaito nacionaline valiuta. Tačiau daugeliui būsimųjų euro zonos 

valstybių narių bus pritaikytas „didžiojo sprogimo“ veiksmų planas, 

pagal kurį jos įsives grynuosius eurus, iš karto prisijungusios prie euro 

zonos, ir greitai išims savo nacionalines valiutas iš apyvartos. 

P
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 EURO ZONA
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 Dabartiniai laimėjimai

PATIKIMOS INSTITUCIJOS PATIKIMAI EKONOMIKAI

Institucinė EPS valdymo sistema labai sėkmingai veikia ir įrodo euro zonos valstybių narių tvirtą įsipareigojimą 

bendradarbiauti sprendžiant „visiems aktualias“ ekonomines problemas. Šis bendradarbiavimas yra labai svar-

bus ekonominiam augimui ir darbo vietoms, taip pat ir gyvenimo lygio kėlimui, kuriuos palaiko bendroji rinka 

ir EPS.

Pavienės šalys, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Japonija, vadovaujasi centralizuota pinigų politika ir 

centralizuota fi skaline politika, vykdoma vienos vyriausybės. Euro zonoje viskas vyksta kitaip. Nors euro zono-

je vadovaujamasi ECB vykdoma centralizuota nepriklausoma pinigų politika, už fi skalinę politiką, reguliuojan-

čią nacionalinių biudžetų pajamas ir išlaidas, atsako nacionalinės vyriausybės, nors ir vadovaudamosi daugybe 

ES lygmens reglamentų. Todėl euro zonos valstybių narių bendradarbiavimas fi skalinės politikos atžvilgiu ir jos 

koordinavimas yra esminis veiksnys, kurio pagrindu funkcionuoja ekonominė ir pinigų sąjunga.

EPS pagrindą sudaro keletas stiprių grupuočių, kurios kartu 

sėkmingai administruoja jos veiklą:

• Europos centrinių bankų sistema,  apimanti visų ES valstybių 

narių centrinius bankus, Euro sistemą, t. y. ECB ir tų valstybių 

narių, kurios įvedė eurą, nacionalinius centrinius bankus ir ECB. 

ECB nustato pinigų politiką, aiškiai siekdamas užtikrinti kainų 

stabilumą.

•  Europos Komisija,  per savo komisarą bei Ekonomikos ir 

fi nansinių reikalų generalinį direktoratą kontroliuojanti ir 

vertinanti valstybių narių ekonomikos būklę ir rengianti 

rekomendacijas.

•   Taryba,  savo Ekonomikos ir fi nansų ministrų (Ecofi no) tarybos 

sudėtimi, kurioje valstybių narių vyriausybių ekonomikos ir 

fi nansų ministrai susirenka apibrėžti bendrųjų ekonominės 

politikos gairių ir priimti sprendimų dėl rekomendacijų, 

parengtų Komisijos, taip pat dalyvaujančios susitikimuose. 

Euro zonos ministrai susitinka Euro grupėje, t. y. neformalioje 

grupuotėje, kurioje dalyvauja Komisija ir ECB. 
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EKONOMINIS STABILUMAS  NAUDA VISIEMS
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Valiutų krizė ir didelė infl iaci-

ja, trukusios didžiąją aštuntojo 

ir devintojo dešimtmečių dalį, 

daugeliui sukėlė sunkumų ir ne-

tikrumo jausmą. Tačiau, kuriant 

ekonominę ir pinigų sąjungą, inf-

liacija gerokai sumažėjo. Vėliau 

taip pat buvo išlaikytas žemas 

infl iacijos lygis. Pagrindinis ECB 

uždavinys – palaikyti metinę 

infl iaciją mažesnę, bet arti 2 % vi-

dutinės trukmės laikotarpiu. Pra-

eities infl iacijos raida pateikiama 

paveikslelyje.

 Infl iacijos konvergencija 12 euro zonos šalių 

(metinis infl iacijos augimas % )

• Verslininkai yra labiau suinteresuoti investuoti. Kai infl iacija didelė ir nepastovi, paskolų teikėjai nustato  palūkanų 

normos patikimumo ribą, t. y. vadinamąją rizikos priemoką. Esant mažai, vienodai infl iacijai, nereikia šios 

patikimumo ribos, tad pinigai skiriami didesnėms verslo investicijoms, o tai naudinga ekonominiam augimui 

ir darbo vietų kūrimui.

• Naudinga visuomenei, socialinei sanglaudai ir nelabai pasiturintiems žmonėms. Nuolat kintanti infl iacija  didina 

atotrūkį tarp turtingesnių ir vargingesnių visuomenės sluoksnių. Kai infl iacija pastovi, mažiau pasiturintys 

žmonės yra labiau apsaugoti nuo savo turto ir perkamosios galios sumažėjimo.

Nekilnojamojo turto paskolų normos keturiose euro zonos šalyse
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 Maža infl iacija ir stabilios kainos turi daug privalumų tiek verslui, tiek vartotojams.

• Vartojimo paskolos yra ne tokios brangios ir būsimi grąžinimai 

patikimesni. Vadinasi, eiliniai piliečiai gali lengviau ir saugiau imti 

paskolas, pavyzdžiui, namui ar automobiliui pirkti, būdami labiau 

užtikrinti, kad ateityje paskolas galės grąžinti.

Viena valiuta – vienai Europai  
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 Šaltinis: Europos Komisija  

 Šaltinis:

  Eurostatas ir 

ECB
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BENDROJI VALIUTA PAPILDO BENDRĄJĄ RINKĄ

  Atsiskaitant keliomis valiutomis, atsiranda išlaidų ir sunku palyginti 

kainas net ir bendrojoje rinkoje. Bendroji valiuta – euras – pašalina 

šiuos trūkumus ir teikia naudos tiek vartotojams, tiek verslininkams.

• Euro zonos valstybių narių pasienyje nėra valiutos keitimo išlaidų, 

vadinamųjų sandorio išlaidų. Keliaujantieji tiek verslo, tiek studijų 

reikalais ir atostogautojai patiria mažiau išlaidų. Anksčiau asmeniui, 

keliaujančiam su 1 000 Vokietijos markių kišenėje per 15 valstybių 

narių ir kiekvienoje jų keičiant valiutą, būtų likę mažiau kaip 500 

Vokietijos markių kelionei namo, nors jis nebūtų įsigijęs nė vieno 

pirkinio. Šiandien keliautojas, išvykęs su 1 000 eurų, su tiek pat 

pinigų kišenėje ir grįžta.

• Dėl euro kainos bendrojoje rinkoje tapo skaidresnės. Vartotojai ir 

verslininkai gali lengvai palyginti prekių ir paslaugų kainas visoje 

ES. Dėl to euro zonoje padidėjo konkurencija tarp tiekėjų ir kainos 

linkusios mažėti. Skaidrumą palaiko ir maža, pastovi infl iacija, 

nes lengviau pastebėti susijusių kainų pokyčius. Be to, didėjančią 

konkurenciją lemia ir besiplečianti elektroninė komercija internetu, 

leidžianti lengvai palyginti kainas įvairiose šalyse.

• Sandorio išlaidos gali būti milžiniškos: apskaičiuota, kad iki euro 

įvedimo ES jos sudarė nuo 0,3 % iki 0,4 % viso BVP, t. y. 20–25 mlrd. 

eurų. Didžiąją dalį šių išlaidų patiria įmonės, perveždamos prekes, 

žmones ir kapitalą. Euro zonoje išnykus sandorio išlaidoms, šie 

pinigai dabar gali būti panaudoti našioms investicijoms į ekonominį 

augimą ir darbo vietas, taip pat skatinama prekyba ir tarp Bendrijos 

narių. Be to, panaikinus sandorio išlaidas bendrojoje rinkoje, euro 

zona tampa patraukli užsienio investicijoms.
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TARPTAUTINIS EURO VAIDMUO 

Euras yra tvirta tarptautinė valiuta. Palaikomas euro zonos valstybių na-

rių įsipareigojimo, griežto ir akivaizdaus ECB vykdomo pinigų politikos 

valdymo ir euro zonos, kaip politinio bloko, dydžio ir galios, euras tapo 

patrauklia pasauline valiuta, kaip ir JAV doleris ar Japonijos jena. 2 lente-

lėje svarbiausi euro zonos ir ES ekonomikos rodikliai lyginami su atitinka-

mais JAV ir Japonijos rodikliais.

   2 lentelė

Svarbiausi rodikliai (2004 m.)  Eurozóna 
 ES25 

valstybės
 JAV    Japonija

   Gyventojai   (milijonais) 311 459 294 127

  BVP ( pagal perkamosios galios paritetą, trilijonais) 7,6 10,3 10,2 3,3

   Pasaulio BVP dalis  (pagal perkamosios galios paritetą, %) 15,3 21,1 20,9 6,9

  Eksportas* ( prekės ir paslaugos, palyginti su BVP, %) 19,5 12,8 9,8 13,6

 Importas* ( prekės ir paslaugos, palyginti su BVP, %) 17,8 12,6 15,1 11,6

*   neįtraukiant prekybos tarp ES šalių narių

Kaip parodyta lentelėje, euro zona yra stiprus ir atviras prekybos blokas. Šis atvirumas kartu su tvirtu 

euru EPS teikia keletą privalumų:

• Būdama didžiausia prekybos jėga, euro zona yra 

patraukli vieta valstybėms, kurios nori prekiauti 

bendrojoje rinkoje . Euro zonos įmonės gali išrašyti 

sąskaitas ir mokėti eurais, todėl sumažėja jų išlaidos ir 

rizika, o tai leidžia veiksmingiau planuoti verslą.

• Euras yra patraukli kitų valstybių atsargų valiuta. Visų 

pasaulio šalių centriniuose bankuose laikomų užsienio 

atsargų dalis eurais didėja ir 2004 m. pabaigoje 

sudarė apie 25 %, t. y. kur kas daugiau negu dalys 

nacionalinėmis valiutomis, kurios buvo pakeistos.

• Tvirtas euras ir didėjantys atsiskaitymai eurais 

tarptautinėje prekyboje suteikia euro zonai 

svarų žodį tarptautinėse fi nansų institucijose ir 

organizacijose, pavyzdžiui, Tarptautiniame valiutos 

fonde (TVF), Ekonominio bendradarbiavimo ir 

plėtros organizacijoje (EBPO) ir Pasaulio banke. 

Nors valstybės narės dažnai šiose institucijose 

atstovaujamos tiesiogiai, Ecofi no taryba, Komisija 

ir ECB atitinkamuose šių tarptautinių organizacijų 

susitikimuose dalyvauja atskirai arba ES delegacijos 

sudėtyje.
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Apie eurą – skaičiais
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 Šaltinis: ECB

Bendras 2002–2005 m. birželio mėn. apyvartoje 

buvusių banknotų skaičius (mlrd.)

Iki 2005 m. apyvartoje buvo beveik 10 mlrd. banknotų, kurių vertė – daugiau kaip 500 mlrd. eurų, ir per 

63 mlrd. eurų monetų, kurių vertė – daugiau kaip 16 mlrd. eurų. Šiuos pinigus galima išsigryninti daugiau 

negu 229 000 bankomatų visoje euro zonoje.

ECB turi išimtinę teisę suteikti leidimą leisti eurų banknotus. Jų gamyba užsiima nacionaliniai centriniai 

bankai. Euro zonos valstybės narės išleidžia eurų monetas ECB nustatytais kiekiais. 

Rengiantis euro įvedimui, buvo atspausdinta 

apie 14 mlrd. eurų banknotų, kurių vertė – apie 

633 mlrd. eurų, ir nukalta 52 mlrd. eurų monetų, 

kurioms sunaudota 250 000 tonų metalo. Euro zo-

noje 2002 m. sausio 1 d. rytą, kai įvestas euras, buvo 

pateikta apie 7,8 mlrd. banknotų, kurių vertė – 

140 mlrd. eurų. Kaip matyti iš pav., nuo to laiko pa-

klausa nuolat kilo (staigūs padidėjimo šuoliai rodo 

papildomą banknotų poreikį Kalėdų laikotarpiu): 
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 Euras iliustracijose VISŲ EURŲ BANKNOTŲ 

DIZAINAS VIENODAS

Banknotų dizainas buvo 
atrinktas konkurso, surengto 
visoje Europos Sąjungoje, būdu. 
Atrinktų banknotų dizainas buvo 
sukurtas pagal temą „Europos 
amžiai ir stiliai“ ir vaizduoja 
architektūros stilius, vyravusius 
septyniais Europos kultūros 
istorijos laikotarpiais – tai 
klasikinis, romaninis, gotikos, 
renesanso, baroko ir rokoko, 
plieno ir stiklo amžiaus bei 
modernioji architektūra. Visuose 
banknotuose pavaizduoti langai, 
vartai ir tiltai. Banknotai yra 
skirtingo dydžio, ryškių spalvų ir 
su iškiliais paviršiaus nelygumais, 
kurie padeda silpnaregiams 
atpažinti jų nominalą.  

 Apsaugos požymiai

Eurų banknotuose ir monetose 
panaudoti pažangūs apsaugos 
požymiai, padedantys išvengti 
padirbinėjimo. Spausdinto 
paviršiaus nelygumai leidžia 
apčiuopti vandens ženklus, 
apsauginius siūlelius ir 
hologramas, matomas iš 
abiejų pusių. Monetų apsaugos 
požymiai – tai unikali metalo 
sudėtis ir aparatais nuskaitomi 
požymiai.   

 ECB tinklavietėje 

rodomas klipas 

apie eurų 

apsauginius požymius: 

www.ecb.eu

 ©  ECB 
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 Specialus dizainas 

ypatingoms progoms

Vieną kartą per metus 
kiekviena euro zonos valstybė 
narė turi teisę išleisti proginę 
2 eurų monetą. Šios monetos 
turi tuos pačius požymius 
bei savybes ir tokią pačią 
bendrąją pusę kaip ir 
paprastos 2 eurų monetos. 
Jos skiriasi tik savo specialaus 
dizaino nacionaline puse. 
Pavyzdžiui, Suomija išleido 
2005 m. proginę 2 eurų 
monetą, pažymėdama 
Jungtinių Tautų įkūrimą ir 
Suomijos narystę; Graikija – 
2004 m., pažymėdama 
olimpines žaidynes Atėnuose. 

EURŲ MONETŲ DIZAINAS SKIRTINGAS

 Belgija

 Vokietija

 Airija

Graikija

 Ispanija

 Prancūzija

  Italija

 Liuksemburgas

  Nyderlandai

  Austrija

  Portugalija

  Slovėnija

  Suomija 

Eurų monetos turi bendrąją pusę ir 
nacionalinę pusę, būdingą kiekvienai 
šaliai. Kiekviena euro zonos narė 
(dažniausiai konkurso būdu) 
pasirenka savo nacionalinės pusės 
dizainą, atspindintį būtent jos istoriją 
ar kultūrą. Monako Kunigaikštystė, 
San Marino Respublika ir Vatikano 
miestas, kaip ir euro zonos narės, 
turi teisę kaldinti eurų monetas. Ant 
keleto monetų bendrosios pusės 
pavaizduotas euro zonos žemėlapis; 
šis atvaizdas turės būti keičiamas, 
kad vaizduotų padidėjusią euro 
zoną. Nauji bendrieji atvaizdai atsiras 
ant monetų, kurias gamins naujosios 
euro zonos narės, kai įsives eurą, ir 
ilgainiui bus kalami ir ant dabartinių 
valstybių narių monetų. 

Bendras

atvaizdas
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 Bendroji rinka (Single market). 

Muitų sąjunga, kurioje galioja bendra 

politika, reguliuojanti laisvą kapitalo, 

prekių, darbo jėgos ir paslaugų 

judėjimą. Viena rinka, t. y. bendroji 

rinka, primena bendrą rinką, bet ji 

labiau suderinta ir labiau orientuota į 

prekybos kliūčių, pavyzdžiui, techninių 

standartų ir mokesčių, panaikinimą. 

Iš pradžių ES buvo bendra rinka, 

o1992 m. pasirašius Mastrichto sutartį 

tapo viena rinka.

Bretonas Vudsas (Bretton Woods). Tai 

tarptautinė pinigų valdymo sistema, 

dėl kurios 1944 m. susitarė pagrindinės 

pasaulio pramonės jėgos. Pasirašantieji 

privalėjo susieti savo valiutas su aukso 

kaina ir šitaip palaikyti tarptautinį 

pinigų stabilumą.

Centrinis bankas (Central bank).

Nacionalinis bankas, valdantis šalies 

pinigų atsargas ir kontroliuojantis fi zinį 

pinigų kiekį.

EB sutartis (EC Treaty). Žr. Romos 

sutartis.

Ecofi nas (Ecofi n). Tai viena iš Europos 

Sąjungos Ministrų Tarybos sudėčių. Jos 

nariai – valstybių narių ekonomikos ir 

fi nansų ministrai.

Eurogrupė (Eurogroup). Euro zonos 

valstybių narių ekonomikos ir fi nansų 

ministrai.

Europos centrinis bankas (ECB) 

(European Central Bank (ECB)).

Euro zonos centrinis bankas. ECB 

nepriklausomai atsakingas už euro 

zonos pinigų politiką.

Europos centrinių bankų sistema 

(ECBS) (European System of Central 

Banks (ESCB)). Ją sudaro ES valstybių 

centriniai bankai ir ECB.

Europos pinigų sistema (European 

Monetary System (EMS)). 1979 m. 

Europos Bendrijos sukurta sistema 

valiutų svyravimui kontroliuoti, 

siekiant pakeisti „gyvatės tunelyje“ 

sistemą.

Taryba (Europos Sąjungos Ministrų 

Taryba) (Th e Council of the European 

Union). Ją sudaro valstybių narių 

vyriausybių atstovai. Tai Europos 

Sąjungos sprendžiamasis organas. 

Vyriausybių atstovai susitinka 

įvairiomis Tarybos sudėtimis. 

Pavyzdžiui, už aplinkos apsaugos 

reikalus atsakingi vyriausybių ministrai 

susitinka Aplinkos apsaugos taryboje.

Europos Vadovų Taryba (European 

Council). Europos Sąjungos valstybių 

narių ar valstybių vyriausybių vadovų 

ir Europos Komisijos pirmininko 

susitikimai.

Eurosistema (Eurosystem). ECBS 

dalis, apimanti euro zonos centrinius 

bankus ir ECB.

Fiskalinė politika (Fiscal policy). 

Valdžios sektoriaus pajamų (pvz., 

mokesčių) ir išlaidų (pvz., sveikatos 

apsaugos) valdymas.

„Gyvatė tunelyje“ (Snake in the 

tunnel). 1972 m. Europos Bendrijos 

sukurtas mechanizmas valiutų 

JAV dolerio atžvilgiu svyravimams 

kontroliuoti. „Gyvatė“ – tai valiutos, 

o „tunelis“ – JAV doleris.

Mastrichto sutartis (Europos 

Sąjungos sutartis) (Maastricht Treaty 

(Treaty on European Union)). 1992 

m. Nyderlandų mieste Mastrichte 

pasirašyta Europos Bendrijos 

valstybių narių sutartis. Mastrichto 

sutartis išplėtė Europos Bendrijos 

kompetenciją, paversdama ją Europos 

Sąjunga, ir sudarė sąlygas sukurti EPS 

ir eurą.

Pinigų politika (Monetary policy).

Pinigų kiekio ekonomikoje valdymas 

spausdinant pinigus ar nustatant 

palūkanų normas.

Romos sutartis (Europos 

ekonominės bendrijos steigimo 

sutartis) (Treaty of Rome (Treaty 

establishing the European Economic 

Community). 1957 m. Romoje 

pasirašyta sutartis ir sukurta Europos 

ekonominė bendrija, kurią vėliau 

pakeitė Europos Bendrija. Mastrichto 

sutartis pakeitė jos pavadinimą į 

„Europos Bendrijos steigimo sutartį“ 

(EB sutartį). 

Valiutų kurso mechanizmas 

(VKM) (Exchange rate mechanism 

(ERM)). Europos pinigų sistemos 

mechanizmas, kai EPS narės susitaria 

palaikyti santykines kainas savo 

valiutomis siaurose ribose ekiu 

atžvilgiu. 1999 m. įvedus eurą, VKM 

pakeitė VKM II. Pagal jį ES valstybių 

narių nacionalinės valiutos yra susietos 

su euru, nustatant svyravimo ribas ne 

didesnes kaip ±15 %. 

 Žodynėlis
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Nei Europos Komisija, nei joks asmuo, veikiantis Komisijos 
vardu, nėra atsakingi už tai, kaip gali būti panaudota toliau
pateikiama informacija.

Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra 

internete.

Ji pasiekiama per EUROPA serverį (http://europa.eu).

Liuksemburgas: Europos Bendrijų ofi cialiųjų leidinių biuras, 

2007

 Europos Komisija

2007 — 20    p. — 17,6 × 25 cm

ISBN 92-79-04482-6

©     Europos Bendrijos, 2007

Leidžiama dauginti, nurodžius šaltinį.

Printed in Belgium

 SPAUSDINTA BALTAME POPIERIUJE, BLUKINTAME NENAUDOJANT CHLORO

    Europe Direct – tai paslauga, padėsianti Jums rasti 
atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą

Informacija teikiama nemokamai telefonu (*):  

00 800 6 7 8 9 10 11
(*)  Kai kurie mobilio ryšio operatoriai neteikia paslaugos skambinti 00 800 numeriu 

arba šie skambučiai yra mokami.

Viena valiuta – vienai Europai
Europos Komisijos Ekonomikos ir fi nansų 

reikalų generalinis direktoratas

 http://ec.europa.eu/economy_fi nance/ 

Eurostatas – Europos Bendrijų statistikos 

biuras

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 Europos centrinis bankas

 http://www.ecb.eu/ 

 Europos Komisija

 http://ec.europa.eu/ 

 Euras

 http://ec.europa.eu /euro 
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Viena valiuta – vienai Europai 
Kelias euro linkKelias euro link
1999 m. sausio 1 d. žengtas istorinis žingsnis – 11 Europos Sąjungos valstybių 

sukūrė pinigų sąjungą ir įsivedė bendrą valiutą – eurą. 

Eurų banknotai ir monetos išleisti į apyvartą 2002 m. sausio 1 d. Tačiau bendros 

Europos valiutos istorija formavosi ilgai – ją galima atsekti iki pačios Europos 

Sąjungos ištakų. Praėjus penkiasdešimčiai metų po to, kai Romos sutartimi 

padėti kertiniai dabartinės ES akmenys, euras yra didžiausias ir akivaizdžiausias 

laimėjimas per visą Europos integracijos procesą.  

Šioje brošiūroje ir prie jos pridedamame plakate aprašomas ir vaizduojamas 

euro kelias. Šiuos leidinius galima gauti iš Europos Komisijos adresu: 

http://ec.europa.eu/economy_fi nance/publications/general/general_en.htm
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