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1999. gada 1. janvāris bija vēsturisks datums, kad 11 Eiropas Savienības valstis 

radīja monetāro savienību ar vienotu valūtu — euro (eiro). 

Euro banknotes un monētas nonāca apgrozībā 2002. gada 1. janvārī. Tomēr 

Eiropas vienotās valūtas vēsture ir senāka — tās saknes meklējamas pašas Eiropas 

Savienības pirmsākumos. Piecdesmit gadus pēc tam, kad Romas Līgums radīja 

pamatus mūsdienu Eiropas Savienībai, euro atspoguļo vislielākos un redzamākos 

Eiropas integrācijas procesa panākumus.  

Euro odisejas vēsture ir aprakstīta šajā brošūrā un tai pievienotajā plakātā, ko 

iespējams saņemt no Eiropas Komisijas, apmeklējot tīmekļa vietni 

http://ec.europa.eu/economy_fi nance/publications/general/general_en.htm.
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Kas ir Ekonomikas un monetārā savienība?

Ekonomikas un monetārā savienība (EMS) ir ekonomikas integrācijas procesa daļa. Neatkarīgas valstis 

savu tautsaimniecību var integrēt dažādā mērā, lai iegūtu apjomīgas priekšrocības, piemēram, lielāku 

iekšējo efektivitāti un noturību pret ārēju ietekmi. Ekonomikas integrāciju var iedalīt sešos posmos.

EKONOMIKAS INTEGRĀCIJAS POSMI

1.   Atvieglotas tirdzniecības zona (samazināti muitas tarifi  valstu starpā)

2.   Brīvās tirdzniecības zona (bez iekšējiem muitas tarifi em dalībvalstu starpā konkrētām precēm vai 

visām precēm)

3.   Muitas savienība (ar dažiem ārējiem muitas tarifi em, ko piemēro trešajām valstīm, un kopīgu 

tirdzniecības politiku)

4.   Kopējais tirgus (ar kopīgu ražojumu regulējumu un brīvu preču, kapitāla, darbaspēka un 

pakalpojumu kustību)

5.   Ekonomikas un monetārā savienība (vienots tirgus ar vienotu valūtu un monetāro politiku)

6.   Pilnīga ekonomikas integrācija (viss iepriekšminētais, kā arī saskaņota fi skālā politika un citas 

ekonomikas politikas jomas)

EKONOMIKAS INTEGRĀCIJA UN EMS EIROPĀ

Ekonomikas integrācijas pakāpes Eiropā ir dažādas. Visas ES dalīb-

valstis ir daļa no tā dēvētās EMS un veido kopējo tirgu, kas pazīstams 

kā vienotais tirgus. Tās visas koordinē ekonomikas politikas veidoša-

nu EMS mērķu atbalstam. Euro ieviešana ir uzdevums, kas paredzēts 

Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā (Līgumā jeb EK Līgumā). Vai-

rākas dalībvalstis ir lielākā mērā integrētas un ir ieviesušas vienoto 

valūtu — euro (eiro). Šīs valstis veido euro zonu, un tām ir ne tikai 

vienota valūta, bet arī vienota monetārā politika, ko vada Eiropas 

Centrālā banka. Tās dalībvalstis, kas nav euro zonā, lieto savu va-

lūtu un pašas veido savu monetāro politiku. Tādējādi ekonomikas 

integrācijas pakāpe EMS ir iepriekšminētā saraksta 4. un 5. posma 

apvienojums. Lai panāktu pilnīgu ekonomikas integrāciju, visām da-

lībvalstīm būtu jāpievienojas euro zonai un jāsaskaņo fi skālā politika, 

tostarp nodokļu politika, un pārējā ekonomiskā politika.

 Pagātnes pieredze Pagātnes pieredze

 Ekonomikas integrācija 
starp neatkarīgām valstīm 
nav nekas jauns. Latīņu 
monetārā savienība, kas 
ietvēra Franciju, Beļģiju, 
Šveici, Itāliju un Grieķiju, 
pastāvēja no 1865. līdz 
1927. gadam. Skandināvijas 
monetārā savienība, kurā 
ietilpa Zviedrija, Dānija un 
Norvēģija, ilga no 1873. līdz 
1924. gadam. Iespējams, 
Vācijas Muitas apvienība ir 
viens no veiksmīgākajiem 
piemēriem — 1834. gadā 
tika izveidota muitas 
savienība starp 38 Vācijas 
federatīvajām pavalstīm, bet 
1875. gadā — Reihsbanka 
un vienotā valūta 
reihsmarka.  

Zilā krāsā iespiestie vārdi ir paskaidroti vārdnīcā brošūras beigāsZilā krāsā iespiestie vārdi ir paskaidroti vārdnīcā brošūras beigās
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Ceļš līdz Ekonomikas un monetārajai savienībai — 

no 1957. līdz 1999. gadam

1950 1960 1970 1980 1990 2000

1
no Romas Līguma līdz 

Vernera ziņojumam — no 
1957. gada līdz 1970. gadam;

2
no Vernera ziņojuma 

līdz Eiropas 
Monetārajai sistēmai 
— no 1970. gada līdz 

1979. gadam;

3
no Eiropas Monetārās sistēmas 
pirmsākumiem līdz Māstrihtas 
līgumam — no 1979. gada līdz 

1991. gadam;

4
 no Māstrihtas 

līguma līdz 
vienotai valūtai 
un euro zonai — 

no 1991. gada 
līdz 1999. gadam.

Pāreju ceļā uz mūsdienu ekonomikas un monetāro savienību (EMS) var iedalīt četrās fāzēs:

EMS bija Eiropas Savienības mērķis jau no 

20. gadsimta sešdesmito gadu beigām, jo solīja 

valūtas stabilitāti un vidi lielākai izaugsmei un 

nodarbinātībai. Tomēr līdz pat Māstrihtas 

 līguma (Līguma par Eiropas Savienību jeb ES 

Līguma) parakstīšanai 1992. gadā ceļu uz to aiz-

šķērsoja dažādi politiski un ekonomiski šķēršļi. 

Politiskās gribas trūkums, ekonomisko prio-

ritāšu sadalījums, ekonomiskās konverģences 

trūkums un notikumu attīstība starptautiskajos 

valūtas tirgos ārpus ES — tam visam savulaik ir 

bijusi nozīme grūtajā ceļā uz EMS. 

Tomēr 20. gadsimta otrajā pusē dalībvalstis ne-

mitīgi centās īstenot ciešāku ekonomisko sadar-

bību kā līdzekli politisko saišu stiprināšanai un 

kopējā tirgus aizsardzībai. 

NO ROMAS LĪGUMA LĪDZ VERNERA ZIŅOJUMAM  

NO 1957. LĪDZ 1970. GADAM

Romas Līgumā par naudu runāts maz

Pēckara Eiropas, Ziemeļamerikas un Japānas tirgus ekonomika tika veidota, par pama-

tu izmantojot Bretonvudsas sistēmu, kas nodrošināja starptautisko valūtu stabilitāti, 

piesaistot tās zeltam, un kurā ASV dolārs bija galvenais monetārais standarts. Tāpēc 

Romas Līguma autori pieņēma, ka stabila valūta arī turpmāk būs drošs pamats, būvē-

jot Eiropas kopējo tirgu, kas ietver starpvalstu muitas savienību, lai nodrošinātu preču, 

pakalpojumu, cilvēku un kapitāla brīvu kustību. 

Rosība par valūtas tēmu aizsākas 20. gadsimta 60. gadu beigās

Bretonvudsas sistēmā deformācijas pazīmes sāka parādīties jau 20. gadsimta 50. gadu 

beigās, līdz 1968.–1969. gadā iestājās jauna valūtas nestabilitātes ēra, kad tirgus svārstī-

bas lika pārvērtēt Vācijas marku un devalvēt Francijas franku. Tas apdraudēja kopējās 

lauksaimniecības politikas cenu sistēmu, kas tolaik bija nozīmīgākais Eiropas Kopienas 

sasniegums.

Augšpusē: Romas Līguma 

parakstīšana (1975. gada 

25. marts)

Lejā: Pjērs Vernērs
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Kopiena tiecas uz ekonomisku uzplaukumu un politisku attīstību EMS

Uz šo problēmu fona un ar gandrīz izveidotu muitas savienību Kopiena vēlējās noteikt jaunus politikas 

attīstības mērķus nākamajām desmitgadēm. Par jaunu impulsu kļuva 1969. gada Bares (Barre) ziņojums, 

kurā bija ieteikts ekonomikas koordināciju veikt plašākā mērogā, un Hāgas samitā tajā pat 1969. gadā 

EMS izveide jau kļuva par ofi ciālu mērķi. Eiropas līderi izveidoja augstākā līmeņa amatpersonu darba 

grupu toreizējā Luksemburgas premjerministra Pjēra Vernera (Pierre Werner) vadībā, kuras uzdevums 

bija izstrādāt plānu, kā izveidot EMS līdz 1980. gadam. 

Vernera ziņojums — EMS trijos posmos

Vernera grupa iesniedza ziņojumu par iespējām izveidot EMS 1970. gada oktobrī, tajā aprakstot EMS 

izveides procesu desmit gadu laikā un sadalot to trīs posmos. Ziņojumā defi nētie mērķi bija: neatsaucami 

konvertējamas valūtas, kapitāla brīva aprite un pastāvīgi fi ksēti valūtas kursi vai, iespējams, vienota valū-

ta. Lai to sasniegtu, ziņojums aicināja uz ciešāku ekonomikas politikas koordinēšanu saistībā ar procentu 

likmēm un rezervju vadību, kas pieņemtas Kopienas līmenī, kā arī uz valstu budžeta politikas ietvaru 

saskaņošanu. 

NO VERNERA ZIŅOJUMA LĪDZ EIROPAS MONETĀRAJAI SISTĒMAI  

NO 1970. LĪDZ 1979. GADAM

Kaut arī dalībvalstis nebija vienisprātis par dažiem nozīmīgiem ziņojuma ieteikumiem, 

1971. gada martā tās konceptuāli vienojās par EMS izveidi trīs posmos. Tika paredzēts, 

ka pirmais posms (maiņas kursa svārstību samazinājums) būs eksperimentāls un neuz-

liks nekādas saistības īstenot arī pārējos posmus.

Diemžēl Vernera stratēģijā par pašsaprotamu bija uzskatīta maiņas kursa fi ksēšana pret 

dolāru. Kad ASV no 1971. gada augusta noteica svārstīgo dolāra kursu, jauns tirgus ne-

stabilitātes vilnis radīja spiedienu uz Vācijas marku un mazināja cerības ciešāk saistīt 

Kopienas valūtas.

 Čūska tunelī

Lai situāciju mainītu, 1972. gada martā dalībvalstis izveidoja mehānismu “čūska tune-

lī”, kas noteica ierobežojumu valūtu svārstībām (ko varam salīdzināt ar čūsku) pret 

dolāru šaurā amplitūdā (tunelī). Naftas krīzes, politikas atšķirību un vājā dolāra ietek-

mē “čūska” divos gados zaudēja vairākus tās komponentus un nebija nekas vairāk kā 

Vācijas markas zona, kas ietvēra Vāciju, Dāniju un Beniluksa valstis.

“Čūskas” ātrā “nāve” nemazināja interesi par valūtas stabilitātes zonas izveidi. Toreizējais 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Rojs Dženkinss (Roy Jenkins) 1977. gadā izvirzīja jaunu 

priekšlikumu EMS izveidei. Tas, lai gan ne pilnībā, tika īstenots 1979. gada martā līdz ar 

Eiropas Monetārās sistēmas izveidi, kas aptvēra visu dalībvalstu valūtas, izņemot Liel-

britānijas sterliņu mārciņu.

Rojs Dženkinss, Eiropas 

Komisijas priekšsēdētājs no 

1977. līdz 1981. gadam
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NO EIROPAS MONETĀRĀS SISTĒMAS PIRMSĀKUMIEM LĪDZ MĀSTRIHTAS LĪGUMAM  

NO 1979. LĪDZ 1991. GADAM

 Infl ācijas kontrole kļūst par EK prioritāti

Eiropas Monetārās sistēmas pamatā bija koncepcija par stabilām, taču koriģējamām valūtas likmēm, kas 

noteiktas pret jaunizveidoto Eiropas valūtas vienību ekiju (ECU) — valūtas grozu, kas balstīts uz EMS 

valūtu vidējo svērto rādītāju. Eiropas Monetārajā sistēmā valūtas svārstības tika kontrolētas ar valūtas 

kursa mehānismu (VKM), un valūtas svārstībām bija jābūt ±2,25 % robežās no centrālā kursa, izņemot 

liru, kuras pieļaujamās svārstības bija ±6 % apmērā.

Kaut gan Eiropas Monetārās sistēmas galvenais mērķis bija samazināt valūtas kursa nestabilitāti, ko uz-

skatīja par kaitīgu tirdzniecībai, investīcijām un ekonomiskajai izaugsmei, tās izveidē, bez šaubām, liela no-

zīme bija dalībvalstu vienprātībai par to, ka infl ācijas kontrolei un samazināšanai 

jākļūst par ekonomikas prioritāti. Eiropas Monetārā sistēma bija radikāls  jauns 

pavērsiens, jo valūtas kursu varēja mainīt tikai pēc konkrētās dalībvalsts un 

Komisijas abpusējas vienošanās, kas bija bezprecedenta atteikšanās no mo-

netārās autonomijas.

Eiropas Monetārā sistēma — 

panākumu desmitgade

Pirmajos gados Eiropas Mo-

netāro sistēmu skāra virkne 

pārveidojumu. Tomēr 1990.–

1991. gadā, kad norisinājās saru-

nas par Māstrih tas Līgumu, Ei-

ropas Monetārā sistēma jau bija 

guvusi sekmes. Eiropas Kopienas 

valstu valūtu īstermiņa maiņas 

kursa svārstīgums bija ievēroja-

mi samazinājies, un to veicināja 

tādu pasākumu kopums, kā in-

fl ācijas līmeņu konverģence, uz 

valūtas kursiem orientēta pro-

centu likmes vadība, kopīga in-

tervence ārvalstu valūtas tirgos 

un kapitāla kontrole.

Gan šīs sekmes, gan Eiropas Ko-

pienas valstu centrālo banku 

vērtīgā pieredze kopīgā valūtas 

kursu pārvaldībā veidoja pozitī-

vu fonu diskusijām par EMS.

Vienota valūta — pēdējais posms 

vienotā tirgus izveidē

EMS iecere radīja nepieciešamību pilnveidot vienoto tirgu — 

1985. gadā tika ieviesta programma ar mērķi likvidēt šķēršļus 

preču, pakalpojumu, cilvēku un kapitāla brīvas kustības ceļā. 

Bija skaidrs, ka visus iekšējā tirgus pozitīvos aspektus būtu grūti 

panākt, pastāvot relatīvi augstām uzņēmējdarbības izmaksām, 

ko rada apstāklis, ka pastāv dažādas valūtas un maiņas kursi ir 

nestabili.

Turklāt daudzi ekonomisti un centrālo banku pārstāvji uzskatīja, 

ka valsts monetārā autonomija neatbilst Kopienas brīvās 

tirdzniecības, brīva kapitāla aprites un fi ksētu valūtas kursu 

mērķiem. Šo uzskatu vēlāk apstiprināja problēmas Valūtas 

kursa mehēnismā (VKM) 1992.–1993. gadā, kas izraisīja liras 

un sterliņu mārciņas izņemšanu no apgrozības un paplašināja 

svārstību robežas līdz 15 %.

 E I R O PA S SAV I E N Ī BA  PREČU 
PĀRVADĀŠANA



Delora ziņojums iesaka EMS izveidi veikt trijos posmos

1988. gada jūnijā Eiropadomes sanāksmē Hannoverē tika izveidota komiteja, kuras uz-

devums bija veikt izpēti par Ekonomikas un monetārās savienības veidošanas iespējām. 

Komiteju vadīja Eiropas Komisijas prezidents Žaks Delors (Jacques Delors), un tajā dar-

bojās arī visi Eiropas Kopienas centrālo banku vadītāji. Komitejas vienprātīgajā ziņoju-

mā, kuru tā iesniedza 1989. gada aprīlī, bija defi nēts, ka monetārās savienības mērķis ir 

vispārēja kapitāla kustības brīvība, pilnīga fi nansiālo tirgu integrācija, neatgriezeniska 

valūtu konvertējamība, neatsaucama valūtas kursu fi ksēšana un iespējama valstu valū-

tu nomaiņa ar vienotu valūtu.

Ziņojumā norādīts, ka to varētu sasniegt trijos posmos, virzoties no ciešākas ekono-

mikas un monetārās koordinācijas uz vienotu valūtu ar neatkarīgu Eiropas Centrālo 

banku un noteikumiem, kas regulē valstu budžeta defi cīta apmēru un fi nansēšanu.

1. posms (1990.–1994.)

2. posms (1994.–1999.)

3. posms (no 1999. gada)

Pabeigt iekšējā tirgus izveidi un likvidēt šķēršļus turpmākai fi nanšu 

integrācijai.

Izveidot Eiropas Monetāro institūtu, lai stiprinātu centrālo banku sadarbību un 

sagatavotos Eiropas centrālo banku sistēmai (ECBS). Plānot pāreju uz euro. 

Defi nēt euro zonas pārvaldību nākotnē. Sasniegt ekonomikas konverģenci 

dalībvalstu starpā.

Fiksēt galīgos valūtas kursus un 

pāreju uz euro. Eiropas Centrālā 

banka (ECB) un ECBS ir atbildīgas 

par neatkarīgas monetārās politikas 

veidošanu. Ieviest dalībvalstīm 

saistošus budžeta noteikumus.

19
90

20
00

 Žaks Delors, 

Eiropas Komisijas 

priekšsēdētājs no 

1985. līdz 1995. gadam

Trīs posmi virzībā uz EMS

5
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Un tā — uz Māstrihtu

Pamatojoties uz Delora ziņojumu, Eiropadome Madridē 1989. gada 

jūnijā pieņēma lēmumu sākt īstenot EMS izveides pirmo posmu ar 

1990. gada jūliju; 1989. gada Strasbūras Eiropadome aicināja sasaukt 

starpvaldību konferenci, lai apzinātu, kādi Līguma grozījumi būtu 

nepieciešami, lai virzītos uz otro un trešo posmu un īstenotu EMS 

izveidi.

EMS izveides pirmais posms ietvēra iekšējā tirgus pilnveidošanu, kas 

tika uzsākta ar ekonomikas politikas koordinēšanu un fi nanšu integ-

rācijas šķēršļu likvidēšanu. Turpmākajos posmos ievērojams sagata-

Ceļā uz politisko, 

ekonomikas un 

monetāro savienību: 

Māstrihtas Līgums

vošanās darbs, ko bija veikuši centrālo banku vadītāji, lielā mērā atviegloja Līguma pārskatīšanu.

Līgumu par Eiropas Savienību apstiprināja valstu un valdības vadītāji 1991. gada decembra Māstrihtas 

Eiro padomē, kur nolēma, ka Eiropai līdz gadsimta beigām jāizveido spēcīga un stabila vienota valūta. 

Lai Ekonomikas un monetārā savienība spētu nodrošināt vairāk darba vietu un izaugsmes iespējas, kā arī 

ietvaru tam, lai izvairītos no traucējumiem ekonomikā, dalībvalstu tautsaimniecībām pirms vienotas va-

lūtas ieviešanas bija jāsasniedz augsts konverģences līmenis. Tāpēc Līgums par Eiropas Savienību noteica 

“Māstrihtas konverģences kritērijus”, kas dalībvalstīm jāievēro, lai ieviestu euro. Tie ir redzami 1. tabulā. 

Papildus atbilstībai Māstrihtas kritērijiem dalībvalstīm jāpanāk to tiesību aktu un noteikumu konverģen-

ce, kas regulē valstu centrālo banku darbību un monetāros jautājumus.

1. tabula. Māstrihtas konverģences kritēriji

 Kas tiek izvērtēts  Kā izvērtē  Konverģences kritēriji

Cenu stabilitāte Saskaņots patēriņa cenu 
infl ācijas līmenis

Nedrīkst vairāk kā par 1,5 procentu 
punktiem pārsniegt triju dalībvalstu 
labāko vidējo rādītāju

Stabilas valsts fi nanses Valsts budžeta defi cīts, % no IKP  Atsauces vērtība — ne vairāk par 3 %

Ilgtspējīgas valsts finanses Valsts parāds, % no IKP  Atsauces vērtība — ne vairāk par 60 %

Stabilitāte, ko dalībvalsts
panākusi konverģencē

Ilgtermiņa procentu likmes  Nedrīkst vairāk kā par 2 procentu 
punktiem pārsniegt triju dalībvalstu 
labāko vidējo rādītāju cenu stabilitātes 
ziņā

Valūtas kursa stabilitāte Novirze no centrālā kursa  Dalība VKM 2 gadus bez nopietnām 
problēmām 

Māstrihtas konverģences kritēriji tika izstrādāti, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstu ekonomika būtu pie-

tiekami sagatavota vienotas valūtas ieviešanai. Kritēriji sniedza pamata vadlīnijas attiecībā uz to valstu 

fi nanšu stabilitāti, noturīgumu un ilgtspējību, kuras vēlas kļūt par euro zonas dalībvalstīm. Tie atspoguļo 

ekonomikas politikas konverģenci un noturību pret ekonomiskiem triecieniem. Lai apliecinātu, ka dalīb-

valsts spēj vadīt savu ekonomiku, neizmantojot valūtas devalvācijas mehānismus, tika paredzēts valūtas 

maiņas kritērijs. 

© Eiropas Kopienas
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NO MĀSTRIHTAS LĪDZ EURO  NO 1991. LĪDZ 1999. GADAM

Vienojoties par mērķi (EMS) un nosacījumiem (Māstrihtas kritēriji), Eiropas Savienī-

ba varēja virzīties tālāk. Otrais EMS izveides posms sākās 1994. gada jūlijā un ilga līdz 

vienotās Eiropas valūtas ieviešanai bezskaidras naudas norēķinos (1999. gadā). Otrajā 

posmā tika uzsākti dažādi sagatavošanās darbi. 

Frankfurtē 1994. gadā tika izveidots Eiropas Monetārais institūts (EMI). 

ECB priekštecis — EMI — uzsāka monetārās politikas koordinēšanu 

starp valstu centrālajām bankām, kam saskaņā ar Māstrihtas Līgumu 

bija jābūt neatkarīgām, kā arī sāka darbu pie vienotās valūtas izstrādes.  

19
95

No 1994. līdz 

1998. gadam 

dalībvalstis guva 

ievērojamas sekmes 

ekonomikas politikas 

konverģencē un 

veica pasākumus, 

lai  pielāgotu sava 

valsts budžeta 

pozīcijas Māstrihtas 

kritērijiem. 

1995. gadā Madrides Eiropadome vienojās par jaunās valūtas 

nosaukumu — euro — un noteica scenāriju pārejai uz vienotu valūtu, 

sākot ar 1999. gada 1. janvāri.

1996. gadā EMI iepazīstināja ar konkursā uzvarējušajām euro banknošu 

skicēm. Monētas tika izveidotas nedaudz vēlāk; visām monētām ir 

kopīga Eiropas puse (averss), ko izvēlējās sabiedrība un apstiprināja 

1997. gada Amsterdamas Eiropadome. Monētas otra puse (reverss) 

katras dalībvalsts monētām ir atšķirīga, atbilstoši konkrētās dalībvalsts 

izvēlei. 

1997. gada Amsterdamas Eiropadome pieņēma Stabilitātes un 

izaugsmes pakta (SIP) noteikumus un saistības, lai nodrošinātu 

budžeta disciplīnu saskaņā ar EMS prasībām. Eiropas Komisijai tika 

uzticēta galvenā atbildība par SIP noteikumu ievērošanas uzraudzību.

1998. gada maijā 11 dalībvalstis bija izpildījušas konverģences kritērijus 

un tāpēc bija pirmās, kas ieviesa euro kā vienotu valūtu. Dānija un 

Apvienotā Karaliste “izvairījās” no dalības EMS trešajā posmā, bet 

Grieķija un Zviedrija nebija izpildījušas visus kritērijus. ECB un Eiropas 

Centrālo banku sistēma (ECBS) tika izveidota 1998. gadā, nomainot 

EMI, un 1999. gada 1. janvārī aizsākās EMS trešais posms. 

19
94

19
96

19
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19
98



Euro ir ieviests — no 1999. līdz 2002. gadam 

1998. gada 31. decembrī tika neatsaucami fi ksēts maiņas kurss starp euro un 11 Eiropas 

Savienības dalībvalstu valūtām. 1999. gada 1. janvārī tika ieviests euro, un Eurosistēma, 

ko veidoja ECB un euro zonas dalībvalstu centrālās bankas, pārņēma atbildību par mo-

netāro politiku jaunajā euro zonā. Tas bija trīs gadus ilgā pārejas perioda sākums, kas 

beidzās ar euro banknošu un monētu ieviešanu un valstu banknošu un monētu izņem-

šanu no apgrozības. 2000. gadā Padome izlēma, ka Grieķija ir izpildījusi nepieciešamos 

nosacījumus vienotas valūtas ieviešanai, un 2001. gada 1. janvārī šī valsts pievienojās 

euro zonai.

Lai gan euro nekavējoties aizvietoja nacionālās valūtas, šo valūtu vienībām kļūstot par 

euro apakšvienībām, euro sākotnēji pastāvēja tikai kā bezskaidra nauda. Nacionālo va-

lūtu banknotes un monētas vēl aizvien tika izmantotas ikdienas norēķiniem. Pārejas 

periodā uzņēmējdarbības un fi nanšu pasaule pirmā sāka izmantot euro ikdienas bez-

skaidras naudas operācijās. Finanšu tirgos šī pāreja notika nekavējoties — augsne bija 

labi sagatavota un tirdzniecība fi nanšu tirgos notika tikai euro. Ilgāks pārejas periods 

uz euro skaidras naudas norēķiniem bija nepieciešams pārvaldes struktūrām un uz-

ņēmumiem, jo bija pilnībā jāpārveido grāmatvedības, cenu veidošanas un maksājumu 

sistēmas. Iedzīvotājiem visredzamākā pārejas izpausme bija divu cenu parādīšanās uz 

cenu zīmēm veikalos, degvielas uzpildes stacijās un citur (tā dēvētā cenu paralēlā at-

spoguļošana). Tā bija daļa no visaptverošas informēšanas kampaņas, lai sabiedrību ie-

pazīstinātu ar euro un gaidāmo banknošu un monētu maiņu.

JAUNS GADS UN JAUNA VALŪTA

2002. gada 1. janvārī notika vislielākā skaidras nau-

das maiņa pasaules vēsturē. Tas bija nepieredzēts 

izaicinājums, kas aptvēra banku nozari, inkasācijas 

uzņēmumus, mazumtirgotājus, tirdzniecības auto-

mātus un sabiedrību. Lai izvairītos no traucējumiem 

piegādes ķēdē, valstu centrālās bankas jau iepriekš 

piegādāja apmēram 144 miljardus euro skaidrā nau-

dā bankām (priekšpiegāde), savukārt šīs bankas — 

mazumtirgotājiem (priekšpiegādes otrā fāze). Tas 

nozīmēja, ka euro skaidrā naudā bija plaši pieejams 

jau pirmajās 2002. gada dienās. Līdz 2002. gada 

3. janvārim 96 % no visiem bankomātiem euro zonā 

jau izsniedza euro banknotes. Un jau vienu nedē-

ļu pēc euro ieviešanas vairāk nekā puse no visiem 

skaidras naudas darījumiem tika veikti euro.  

Uz bankas automāta euro 

norādītie tarifi

euro banknotes
valsts banknotes
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Skaidras naudas apmaiņa tika pabeigta divu mēnešu laikā līdz ar vienlaicīgās apgrozības perioda bei-

gām. 2002. gada februāra beigās, bet dažās valstīs arī agrāk, dalībvalstu nacionālās valūtas banknotes un 

monētas pārstāja kalpot kā likumīgs maksāšanas līdzeklis. Līdz tam vairāk nekā 6 miljardi banknošu un 

gandrīz 30 miljardi valstu monētu tika izņemti no apgrozības, un euro beidzot bija sasniedzis vairāk nekā 

300 miljonus pilsoņu 12 valstīs.

Ekonomikas un monetārās savienības vadība

EMS, tāpat kā vienotais tirgus, nav pašmērķis. Tas ir instruments, lai sasniegtu turpmākos Eiropas Savienī-

bas mērķus, jo īpaši līdzsvarotu un ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un augstu nodarbinātību. EMS insti-

tūcijas un vadības struktūra jau sākotnēji tika veidotas tā, lai, veicot euro zonas monetāro un ekonomikas 

aspektu pārvaldību, nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu.

 MONETĀRĀ POLITIKA

Euro zonai ir viena valūta, vienota monetārā politika, un lēmumi tiek pieņemti neatkarīgi un centralizēti.

ECB un visas ES dalībvalstu centrālās bankas veido Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS). Eiropas Centrālo 

banku sistēmā ECB un euro zonas dalībvalstu centrālās bankas veido Eurosistēmu. Lēmumus par monetāro 

politiku euro zonā var pieņemt tikai ECB Padome, kurā darbojas to dalībvalstu centrālo banku vadītāji, kuras 

ir ieviesušas euro, un ECB Valdes locekļi. ECB Padome ir tās augstākā lēmējinstitūcija.
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Padome Valde

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

 Ģ
en

er
āl

p
ad

o
m

e

ECBS un EurosistēmaECBS un Eurosistēma

ECB galvenais mērķis ir 

uzturēt cenu stabilitāti 

euro zonā, jo tas nodrošina 

vislabāko pamatu izaugsmei 

un nodarbinātībai. ECBS cenu 

stabilitāti uztur, kontrolējot 

procentu likmes un ietekmējot 

tirgus.
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 EKONOMIKAS POLITIKA

Atbildība par euro zonas ekonomikas politiku lielākoties gulstas uz dalībvalstu pleciem, savukārt EK Lī-

gums nosaka, ka tām arī jākoordinē ekonomikas politikas veidošana, lai sasniegtu Kopienas mērķus. Šo 

koordināciju nodrošina ar Eiropas Komisijas un Ecofi n padomes palīdzību, kurā ietilpst dalībvalstu ekono-

mikas un fi nanšu ministri. Koordināciju atbalsta daudzas struktūras un instrumenti.

 Eurogrupa

Tā ir neofi ciāla euro zonas 

dalībvalstu ekonomikas un 

fi nanšu ministru grupa, kuras 

priekšsēdētājs tiek ievēlēts uz 

diviem gadiem. Arī Eiropas 

Komisija un ECB piedalās 

Eurogrupas sanāksmēs. 

Eurogrupā tiek apspriesti ar 

euro zonu saistīti jautājumi un 

koordinēta politika.

Stabilitātes un izaugsmes pakts  

SIP galvenais uzdevums ir 

dalībvalstu ekonomikas 

uzraudzība, tas palīdz īstenot 

fi skālo disciplīnu EMS un 

nodrošina valsts fi nanšu 

stabilitāti. Komisija uzrauga 

valsts budžeta defi cīta 

un valsts valdības parāda 

apmēru, kam saskaņā 

ar Līgumu ir jābūt mazākam attiecīgi par 3 % un 60 % no IKP. Ja šie 

ierobežojumi tiek pārkāpti, Padome var uzsākt pārmērīga budžeta defi cīta 

novēršanas procedūru, turklāt kā galējo līdzekli attiecīgajai dalībvalstij var 

piemērot fi nansiālas sankcijas.

Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes (EPVP) 

Tās ir galvenais ekonomikas politikas koordinēšanas instruments ES. 

Tām ir galvenā loma makroekonomikas stabilitātes un strukturālo 

reformu sekmēšanā, kā arī EMS nevainojamas darbības nodrošināšanā. 

EPVP ir Kopienas un dalībvalstu ekonomikas politikas pamatnostādnes, 

bet tās juridiski nav saistošas. Tās ir balstītas uz Eiropas institūciju un 

dalībvalstu apspriedēm par ekonomikas politiku. Šo apspriežu rezultātā 

Eiropas Komisija var sniegt ieteikumus Kopienai un katrai dalībvalstij, un 

tos pieņem Ministru padome. Padome un Eiropas Komisija uzrauga šo 

pamatnostādņu īstenošanu. EPVP nosaka standartus, saskaņā ar kuriem 

tiek vērtēti attiecīgie valstu un Eiropas ekonomikas politikas lēmumi. Ja šie 

standarti netiek ievēroti, Padome var izdot juridiski nesaistošus ieteikumus 

veikt korekcijas. 

Žans Klods Junkers, 

Luksemburgas ministru 

prezidents un fi nanšu 

ministrs, Eurogrupas 

prezidents
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Gaidot euro zonas paplašināšanu

Euro ieviešanas scenāriji

 1. Madrides scenārijs 1. Madrides scenārijs

Euro ieviešana 
01.01.1999.

 PĀ
RE

JA
S 

LA
IK

S

 03.05.1998. 
Padomes 
lēmums

 28.02.2002. 
Vienlaicīgas 
apgrozības 

perioda beigas

2. “Lielā sprādziena” scenārijs2. “Lielā sprādziena” scenārijs

Euro ieviešanas diena — 
skaidras naudas nomaiņa

 Padomes 
lēmums

 Vienlaicīgas 
apgrozības 

perioda 
beigas

Dalībvalstis, kas iestājās ES 2004. un 2007. gadā, ir daļa no no EMS, 

līdz ar to tās savu ekonomikas politikas veidošanu saskaņo ar pā-

rējām dalībvalstīm un to centrālās bankas ir daļa no ECBS. Tomēr, 

tā kā jaunās dalībvalstis līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā  ne-

pievienojās euro zonai, to ofi ciālais statuss līdz vienotas Eiropas 

valūtas ieviešanai ir “dalībvalstis ar izņēmuma statusu”. Šis statuss 

ir piešķirts saskaņā ar Pievienošanās aktu uz laiku līdz dalībvalsts 

kļūs par pilntiesīgu euro zonas dalībnieci. Jaunās dalībvalstis uz-

reiz pēc iestāšanās ES nepievienojās euro zonai, jo tās neatbilda 

konverģences kritērijiem. Tāpēc Pievienošanās līgums dod zināmu 

laiku veikt nepieciešamās korekcijas konverģences nodrošināša-

nai. Pirmā no jaunajām dalībvalstīm, kas pievienojās euro zonai 

2007. gada 1. janvārī, bija Slovēnija. 

NEPIECIEŠAMĪBA PĒC KONVERĢENCES  

Konverģences kritēriji — Māstrihtas kritēriji — ir ekonomiski mēr-

ķi un institucionālas izmaiņas, kas valstij jāsasniedz pirms vienotās 

valūtas ieviešanas un pievienošanās euro zonai. Makroekonomiskie 

rādītāji, kas redzami 1. tabulā, tiek izmantoti kā konverģences mēr-

aukla.

 IEVIEŠANAS SCENĀRIJI

Visām valstīm, kas vēlas pievienoties euro zonai, ir jāizpilda konver-

ģences kritēriji, taču pats euro ieviešanas process jaunajās dalībvalstīs 

var atšķirties no iepriekšējās pieredzes. Laikā, kad tika veidota euro 

zona, valstīs dibinātājās saskaņā ar tā dēvēto “Madrides scenāriju” 

bija noteikts trīs gadu pārejas periods no euro ieviešanas bezskaidras 

naudas norēķinos 1999. gadā līdz euro banknošu un monētu ievieša-

nai 2002. gadā.  Šis trīs gadu pārejas periods “Madrides scenārijā” ļāva 

privātpersonām un uzņēmumiem sagatavoties vienotajai valūtai, 

pirms tā nonāk maciņos. Atšķirībā no euro zonas izveides un “Mad-

rides scenārija” daudzas nākamās euro zonas dalībvalstis izmantos tā 

dēvēto “lielā sprādziena scenāriju”, ar kuru saskaņā tās ieviesīs euro 

vienlaicīgi gan skaidras, gan bezskaidrās naudas norēķinos un uzreiz 

pēc pievienošanās euro zonai izņems no apgrozības savu nacionālo 

valūtu.  

P

Euro ieviešanas 
diena — skaidras 
naudas nomaiņa 

01.01.2002.
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 Līdzšinējie sasniegumi

STABILAS INSTITŪCIJAS STABILAI EKONOMIKAI

EMS institūciju sistēma ir darbojusies sekmīgi un atspoguļo euro zonas dalībvalstu stingro apņēmību sadarbo-

ties “vispārsvarīgos” ekonomikas jautājumos. Šī sadarbība ir svarīga izaugsmei un darba vietu radīšanai — dzī-

ves līmeņa paaugstināšanai —, kam pamatu veido vienotais tirgus un EMS.

Atsevišķām valstīm, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm un Japānai, ir centralizēta monetārā politika 

un centralizēta fi skālā politika, ko vada viena valdība. Euro zonā situācija ir citāda. Kaut arī euro zonā ir centra-

lizēta neatkarīga monetārā politika, ko vada ECB, fi skālā politika, kas attiecas uz valsts budžetu ienākumiem un 

izdevumiem, ir valstu valdību ziņā, kaut arī tā pakļauta daudziem noteikumiem ES līmenī. Tāpēc sadarbība un 

koordinācija starp euro zonas dalībvalstīm attiecībā uz fi skālās politikas jautājumiem ir nozīmīgākais elements, 

kas virza Ekonomikas un monetāro savienību. 

EMS balsta institūcijas, kas sekmīgi veic savu darbu:

• Eiropas Centrālo banku sistēma, kas apvieno visas ES 

dalībvalstu centrālās bankas, Eurosistēma — t.i., ECB kopā ar to 

dalībvalstu centrālajām bankām, kas ieviesušas euro, — un ECB. 

ECB nosaka monetāro politiku, kuras nepārprotams uzdevums 

ir cenu stabilitātes nodrošināšana;

• Eiropas Komisija, kas ar komisāru un Ekonomikas un fi nanšu 

lietu ģenerāldirektorāta (ĢD ECFIN) starpniecību uzrauga un 

izvērtē ekonomisko situāciju dalībvalstīs un sniedz ieteikumus;

• Padome Ekonomikas un fi nanšu lietās (Ecofi n Padome), kur 

sanāk dalībvalstu valdību ekonomikas un fi nanšu ministri, lai 

defi nētu ekonomikas vispārējās pamatnostādnes un pieņemtu 

lēmumus par ieteikumiem, ko iesniegusi Komisija, kas arī 

piedalās sanāksmēs. Euro zonas ministri satiekas Eurogrupā, kas 

ir neofi ciāla grupa, kurā līdzdarbojas arī Komisija un ECB.
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Valūtas svārstības un augstā in-

fl ācija 20. gadsimta 70. un 80. ga-

dos daudziem radīja grūtības 

un nenoteiktību. Tomēr Ekono-

mikas un monetārās savienības 

izveides laikā infl ācija ievērojami 

samazinājās. Vēlāk infl ācija sagla-

bājās zemā līmenī. ECB galvenais 

uzdevums ir kontrolēt, lai cenu 

infl ācija gadā būtu zem vai tuvu 

2 % robežai, salīdzinot ar infl āciju 

vidējā termiņā. Infl ācijas vēstu-

riskā attīstība ir redzama grafi kā 

teksta labajā pusē. 

 Infl ācijas konverģence: euro zona 12 (gada pieaugums %)

• Uzņēmumiem ir lielāks stimuls veikt investīcijas. Ja infl ācija ir augsta un svārstīga, aizdevēji procentu likmē 

iekļauj drošības rezervi jeb riska prēmiju. Ja infl ācija ir zema un ir stabila ekonomiskā situācija, šīs drošības 

rezerves vairs nav nepieciešamas, tādēļ atbrīvojas nauda, ko uzņēmēji var investēt biznesa attīstībā, tādējādi 

sekmējot izaugsmi un darba vietu radīšanu.

• Zema infl ācija un stabila ekonomiskā situācija nāk par labu sabiedrībai, sociālajai saliedētībai un mazāk tu-

rīgajiem. Būtiskas infl ācijas izmaiņas palielina plaisu starp turīgākajiem un mazāk turīgo sabiedrības daļu. Ja 

infl ācija ir stabili zema, mazāk turīgie ir vairāk aizsargāti pret labklājības un pirktspējas samazināšanos.

Hipotekārās likmes četrās euro zonas valstīs
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 Zemai infl ācijai un stabilām cenām ir daudzas priekšrocības gan no uzņēmumu, gan patērētāju 

skatpunkta.

• Patēriņa kredīti ir lētāki un to atmaksa nākotnē nav tik nedroša. 

Tāpēc iedzīvotāji var vieglāk un drošāk veikt aizņēmumus, pie-

mēram, mājas vai mašīnas iegādei, ar lielāku drošību par atmaksas 

līmeni nākotnē.

Vienotai Eiropai — viena valūta  
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 Avots: Eiropas Komisija.

 Avots: 

 Eurostat

un ECB.
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VIENOTA VALŪTA  VIENOTA TIRGUS PAPILDINĀJUMS

Strādājot ar daudzām valūtām, rodas izmaksas un cenas ir grūti salī-

dzināt pat vienotā tirgū. Vienotā valūta — euro — novērš šos trūku-

mus un sniedz priekšrocības gan patērētājiem, gan uzņēmumiem.

• Euro zonā vairs nav izmaksu par valūtas maiņu uz robežām, t.s. 

darījuma izmaksu. Tas ceļotājiem (gan tiem, kas dodas 

komandējumos, gan mācībās, gan arī brīvdienās) ļauj ietaupīt. Iepriekš 

cilvēks ar 100 Vācijas markām, apceļojot 15 dalībvalstis un katrā no 

tām mainot naudu, atgrieztos mājās ar mazāk nekā 50 markām, 

neveicis pat nevienu pirkumu. Mūsdienās, dodoties ceļā ar 100 euro, 

viņš atgrieztos mājās ar to pašu naudas summu.

• Euro ieviesa cenu pārredzamību vienotajā tirgū. Patērētāji un 

uzņēmumi var vienkārši salīdzināt preču un pakalpojumu cenas visā 

ES. Tādējādi pieaug konkurence piegādātāju starpā un saglabājas 

lejupejošs spiediens uz cenām euro zonā. Šo pārredzamību sekmē 

zema, stabila cenu infl ācija, jo relatīvo cenu izmaiņas var vieglāk 

konstatēt. Tāpat konkurenci aizvien palielina e-komercijas izaugsme, 

kas ļauj viegli salīdzināt cenas dažādās valstīs.

• Darījumu izmaksas var būt ļoti lielas — pirms euro ieviešanas tās tika 

novērtētas kā 0,3 % līdz 0,4 % no ES IKP, t.i., 20–25 miljardu euro 

apmērā ik gadu. Veicot darījumus un organizējot preču, darbaspēka 

un kapitāla kustību pa visu ES, uzņēmumi sedza lielu daļu šo izmaksu. 

Izzūdot darījumu izmaksām euro zonā, šī nauda tagad ir pieejama 

produktīvām investīcijām izaugsmei un darba vietu radīšanai, turklāt 

tiek sekmēta ES iekšējā tirdzniecība. Likvidējot darījumu izmaksas 

vienotā tirgū, euro zona kļūst pievilcīgāka ārvalstu investīcijām.
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EURO STARPTAUTISKĀ LOMA  

Euro ir spēcīga starptautiska valūta. Euro tāpat kā ASV dolārs vai Japā-

nas jena ir kļuvis par pievilcīgu pasaules valūtu, jo to balsta euro zonas 

dalībvalstu saistības, monetārās politikas spēcīga un skaidra vadība, ko 

īsteno ECB, un euro zonas kā vienota bloka lielums un ietekme. 2. tabulā 

nozīmīgākie euro zonas un ES ekonomikas rādītāji salīdzinājumā ar ASV 

un Japānas rādītājiem.

2. tabula

 Nozīmīgākie rādītāji (2004)  Euro zona  ES-25  ASV  Japāna  

 Iedzīvotāji  (miljoni) 311 459 294 127

 IKP (€ triljoni, kas aprēķināti pēc pirktspējas paritātes) 7,6 10,3 10,2 3,3

Daļa no pasaules IKP (%, aprēķināti pēc pirktspējas paritātes) 15,3 21,1 20,9 6,9

 Eksports (*) (preces un pakalpojumi kā % no IKP) 19,5 12,8 9,8 13,6

 Imports (*) (preces un pakalpojumi kā % no IKP) 17,8 12,6 15,1 11,6
(*)  Izņemot ES iekšējo tirdzniecību.

Kā redzams tabulā, euro zona ir spēcīgs un atvērts tirdzniecības bloks. Šai atvērtībai, savienojumā ar euro 

spēku, kas izriet no EMS veiksmīgas darbības, ir vairākas priekšrocības.

• Euro zona kā pasaules tirdzniecības lielvara ir 

pievilcīgs galamērķis tām tirdzniecības valstīm, kas 

vēlas kārtot darījumus vienotā tirgū. Euro zonas 

uzņēmumi var izrakstīt rēķinus un maksāt euro, kas 

samazina to izmaksas un risku un ļauj labāk plānot 

uzņēmējdarbību.

• Euro ir pievilcīga rezerves valūta citām valstīm. Euro 

daļa centrālo banku ofi ciālajās valūtas rezervēs visā 

pasaulē aizvien pieaug un 2004. gada beigās tā veidoja 

apmēram 25 %, kas ir daudz vairāk nekā to valstu 

valūtu daļa, ko euro ir aizvietojis.

• Euro stabilitāte un tā izmantošana starptautiskajās 

tirdzniecības operācijās, kas notiek arvien biežāk, ļauj 

euro zonai ieņemt stingru pozīciju starptautiskajās 

fi nanšu iestādēs un organizācijās, piemēram, 

Starptautiskajā Valūtas fondā, Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijā ESAO (OECD) un 

Pasaules Bankā. Kaut arī dalībvalstis šajās institūcijās 

bieži 

vien ir tieši pārstāvētas, šo starptautisko organizāciju 

svarīgās sanāksmēs atsevišķi vai ES delegācijas sastāvā 

piedalās arī Ecofi n Padome, Eiropas Komisija un ECB.
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 Euro skaitļos
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 Avots:  ECB.

No 2002. gada līdz 2005. gada jūnijam apgrozībā 

esošo banknošu kopējais skaits (miljardos)

Līdz 2005. gadam apgrozībā bija apmēram 10 miljardi euro banknošu vairāk nekā 500 miljardu euro vēr-

tībā un vairāk nekā 63 miljardi monētu, kuru vērtība bija vairāk nekā 16 miljardi euro. Banknotes var 

izņemt vairāk nekā 229 000 euro zonas bankas automātos.

ECB ir ekskluzīvas tiesības atļaut euro banknošu emisiju. Banknošu izgatavošanu nodrošina valstu centrā-

lās bankas. Euro monētas emitē euro zonas dalībvalstis tādā apjomā, ko apstiprinājusi ECB.  

Euro ieviešanas sagatavošanas posmā iespieda ap-

mēram 14 miljardus euro banknošu, kuru vērtība 

bija 633 miljardi euro, un izgatavoja 52 miljardus 

euro monētu, izmantojot 250 000 tonnu metāla. 

Apmēram 7,8 miljardi banknošu 140 miljardu euro 

vērtībā bija pieejamas euro zonā 2002. gada 1. jan-

vāra rītā, kad tika ieviesti euro skaidras naudas 

norēķini. Kopš tā laika (kā redzams grafi kā teksta 

labajā pusē) pieprasījums ir pastāvīgi audzis (pie-

prasījums pēc papildu banknotēm sasniedz aug-

stāko punktu Ziemassvētku laikā).   
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 Euro attēlos EURO BANKNOTĒM IR 

VIENOTS DIZAINS  

To izvēlējās visā euro zonā 

organizētajā konkursā. Konkursā 

uzvarēja banknotes, kuru veidolu 

iedvesmojusi tēma “Eiropas 

gadsimti un stili” un kurās attēloti 

septiņu Eiropas kultūrvēstures 

laikmetu arhitektūras stili: 

antīkais stils, romānika, gotika, 

renesanse, baroks un rokoko, 

dzelzs un stikla arhitektūras 

laikmets un modernā arhitektūra. 

Uz visām banknotēm ir attēloti 

tādi elementi kā logi, vārtejas 

un tilti. Banknotēm ir dažādi 

izmēri, spilgtas krāsas un reljefi  

iespiedumi uz virsmas, kas palīdz 

vājredzīgiem atpazīt nominālu.

Pretviltošanas elementi

Gan euro banknotēm, gan 

monētām ir moderni 

pretviltošanas elementi. 

“Reljefais” iespiedums 

banknotes padara īpašas, 

tām arī ir ūdenszīmes, 

drošības josla un 

hologrammas, kas redzamas 

no abām pusēm. Monētas 

aizsargā unikāls metāla 

sastāvs un mašīnlasāmi 

elementi.  

ECB tīmekļa vietnē ar 

animācijas palīdzību 

attēloti banknošu 

drošības elementi: 

www.ecb.eu

 © ECB.
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Īpašs dizains īpašiem 

notikumiem

Ikviena euro zonas 
dalībvalsts reizi gadā var 
emitēt 2 euro piemiņas 
monētu. Šīm monētām 
ir tās pašas iezīmes un 
kopīgā puse kā parastām 
2 euro monētām. Atšķirīgs 
ir piemiņas motīvs 
monētas pusē ar attiecīgās 
valsts veidoto simboliku. 
Piemēram, 2005. gadā 
Somija emitēja 2 euro 
piemiņas monētu par 
godu Apvienoto Nāciju 
Organizācijas dibināšanai 
un Somijas dalībai tajā; 
Grieķija jubilejas monētu 
emitēja 2004. gadā par 
godu Atēnu olimpiādei. 

EURO MONĒTĀM IR ATŠĶIRĪGS DIZAINS

 Beļģija

 Vācija

  Īrija

Grieķija

 Spānija

 Francija

 Itālija

 Luksemburga

 Nīderlande

 Austrija

 Portugāle

 Slovēnija

 Somija

Euro monētām aversā ir kopīgs 

dizains, bet reversā — katrai valstij 

atšķirīgs dizains. Ikviena euro zonas 

dalībvalsts izvēlas savu monētas 

dizainu, atspoguļojot tās īpašo 

vēsturi vai kultūru; šo dizainu 

bieži izvēlas konkursā. Monako, 

Sanmarīno un Vatikāns tāpat 

kā euro zonas dalībnieces drīkst 

izgatavot euro monētas. Kopīgais 

vairāku monētu aversa dizains 

attēlo euro zonas karti; šis dizains 

tiks atjaunināts, lai atspoguļotu 

paplašināto euro zonu. Jauns 

kopīgais dizains parādīsies uz 

monētām, kuras emitēs jaunās euro 

zonas dalībvalstis, kad tās ieviesīs 

euro, un to pakāpeniski ieviesīs arī 

esošās dalībvalstis. 

Kopīgā puse
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 Bretonvudsa. Tā bija starptautiska 
monetārās vadības sistēma, par 
kuru 1944. gadā vienojās pasaules 
rūpniecības lielvaras. Tā paredzēja, 
ka līguma parakstītājiem valūta 
jāpiesaista zelta cenai, tādējādi 
sekmējot starptautisko monetāro 
stabilitāti.

Centrālā banka. Valsts banka, kas 
pārvalda valsts naudas rezerves un 
kontrolē fi zisko naudas piegādi.

Čūska tunelī. Mehānisms, lai 
kontrolētu valūtas svārstības pret 
ASV dolāru, ko Eiropas Kopiena 
ieviesa 1972. gadā. “Čūska” ir valūtas 
svārstības, bet “tunelis” apzīmē šo 
svārstību ierobežojumu attiecībā pret 
ASV dolāru.

Ecofi n. Eiropas Savienības Padome ES 
dalībvalstu ekonomikas un fi nanšu 
ministru sastāvā.

Eiropas Centrālā banka (ECB). Euro 
zonas centrālā banka. ECB neatkarīgi 
pārvalda euro zonas monetāro 
politiku.

Eiropas Centrālo banku sistēma 
(ECBS). Ietver ES centrālās bankas 
un ECB.

Eiropas Monetārā sistēma. Valūtas 
svārstību pārvaldes sistēma, ko 
izveidoja Eiropas Kopiena 1979. gadā, 
lai aizvietotu “čūsku tunelī”.

Eiropadome. Sanāksmes, kurās 
piedalās Eiropas Savienības valstu un 
valdību vadītāji un Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs.

Padome. Tajā darbojas dalībvalstu 
valdību pārstāvji. Tā ir Eiropas 
Savienības lēmējinstitūcija. Valdību 
pārstāvji sanāk dažādos Padomes 
sastāvos, piemēram, par vides 
jautājumiem atbildīgie ministri sanāk 
“Vides Padomē”.

Eurogrupa (Eirogrupa). Euro zonas 
dalībvalstu ekonomikas un fi nanšu 
ministri.

Eurosistēma (Eirosistēma). ECBS daļa, 
ko veido euro zonas centrālās bankas 
un ECB.

EK Līgums. Sk. Romas Līgums.

Fiskālā politika. Attiecas uz valdības 
ieņēmumu (piem., nodokļu) un 
izdevumu (piem., izmaksu veselības 
aprūpes jomā) pārvaldību (budžeta 
politika).

Māstrihtas Līgums (Līgums par 
Eiropas Savienību). To Nīderlandes 
pilsētā Māstrihtā 1992. gadā parakstīja 
Eiropas Kopienas dalībvalstis; 
Māstrihtas Līgums paplašināja Eiropas 
Kopienu, pārveidojot to par Eiropas 
Savienību, un sekmēja EMS un euro 
izveidi.

Monetārā politika. Attiecas uz 
naudas nodrošināšanas pārvaldību 
ekonomikā, piemēram, naudas 
iespiešanu vai procentu likmju 
noteikšanu.

Romas Līgums (Eiropas Ekonomikas 
kopienas dibināšanas līgums). Tika 
noslēgts 1957. gadā Romā, un ar to 
tika izveidota Eiropas Ekonomikas 
Kopiena — Eiropas Kopienas 
priekštece. Pēc Māstrihtas Līguma 
to pārdēvēja par “Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgumu” (EK Līgumu).

Valūtas kursa mehānisms (VKM).
Eiropas Monetārās sistēmas elements, 
ar kuru saskaņā Eiropas Monetārās 
sistēmas dalībnieki vienojās uzturēt 
nelielas valūtu relatīvo cenu svārstības 
pret Eiropas valūtas vienību (ECU). 
Ieviešot euro 1999. gadā, VKM 
aizvietoja ar VKM II, saskaņā ar kuru 
ES dalībvalstu valūtas ir piesaistītas 
euro svārstību robežās ±15 %. 

Vienotais tirgus. Muitas savienība, 
kurā pastāv brīvas kapitāla, preču, 
darbaspēka un pakalpojumu kustības 
politika. Vienotais tirgus ir līdzīgs 
kopējam tirgum, bet tajā ir lielāks 
uzsvars uz tirdzniecības šķēršļu, 
piemēram, tehnisko standartu 
un nodokļu, likvidēšanu, un tas 
ir “saskaņotāks”. ES sākotnēji bija 
kopējais tirgus, kas līdz ar Māstrihtas 
Līguma parakstīšanu 1992. gadā kļuva 
par vienoto tirgu.

 Vārdnīca
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Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Komisijas vārdā, 

neatbild par to, kādā veidā tiek izmantota šajā publikācijā 

 iekļautā informācija.

Liela daļa papildu informācijas par Eiropas Savienību ir  pieejama 

internetā. Tai var piekļūt, izmantojot Europa serveri 

(http://europa.eu).
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Eiropas Komisijas Ekonomikas un fi nanšu lietu 

ģenerāldirektorāts

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

en.htm 

Eurostat — Eiropas Kopienu Statistikas birojs

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

 Eiropas Centrālā banka

 http://www.ecb.eu/ 

 Eiropas Komisija

 http://ec.europa.eu/ 

 Euro

 http://ec.europa.eu /euro 
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Ceļš uz euroCeļš uz euro
1999. gada 1. janvāris bija vēsturisks datums, kad 11 Eiropas Savienības valstis 

radīja monetāro savienību ar vienotu valūtu — euro (eiro). 

Euro banknotes un monētas nonāca apgrozībā 2002. gada 1. janvārī. Tomēr 

Eiropas vienotās valūtas vēsture ir senāka — tās saknes meklējamas pašas Eiropas 

Savienības pirmsākumos. Piecdesmit gadus pēc tam, kad Romas Līgums radīja 

pamatus mūsdienu Eiropas Savienībai, euro atspoguļo vislielākos un redzamākos 

Eiropas integrācijas procesa panākumus.  

Euro odisejas vēsture ir aprakstīta šajā brošūrā un tai pievienotajā plakātā, ko 

iespējams saņemt no Eiropas Komisijas, apmeklējot tīmekļa vietni 

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