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Én valuta i ét samlet Europa
Euroen er fællesvaluta i de 15 medlemslande, som tilsammen udgør 
euroområdet. Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU’en) udgør den 
politiske og økonomiske ramme, som understøtter euroen, og er samtidig et 

supplement til EU’s indre marked.

Da EU blev grundlagt i 1957, var medlemslandenes indsats fokuseret omkring 
opbygningen af et «fællesmarked» for handel. Efter noget tid stod det dog klart, at et 
tættere økonomisk og monetært samarbejde ville være en fordel for udviklingen og 
den videre opblomstring af fællesmarkedet, og i 1991 godkendte medlemslandene 
Traktaten om Den Europæiske Union (også kaldet Maastricht-Traktaten), hvori det 
besluttedes, at Europa skulle have en stærk og stabil valuta ved indgangen til det 
21. århundrede.

I maj 1998 blev beslutningen truff et om, hvilke medlemslande der skulle være de første 
deltagere, og visionen blev en realitet med euroens lancering i 1999. Som pengesedler 
og mønter lå euroen i befolkningernes lommer pr. 1. januar 2002.

Fællesskab mellem europæere
EU gør et stort arbejde for at fremme den europæiske integration, men meget af arbejdet 
ligger i juridiske tekster og aftaler. Euroen er et af de stærkeste og mest håndgribelige 
symboler på en fælles identitet og et fælles værdisæt i Europa, i europæiske nationer og 
blandt europæerne selv.

Euroen - til gavn 
   for os alle

Euroområdet: fakta og tal

Nøgleindikatorer (2006) Euroområdet EU-27 USA Japan 

Befolkning (millioner) 317 494 300 128

BNP (i billioner euro målt i købekraftsparitet) 8.4 11.9 11.2 3.5

Andel af BNP på verdensplan 
(% målt i købekraftsparitet ) 14.6 21.0 19.7 6.3

Eksport (*) (varer og tjenesteydelser i % af BNP) 21.7 14.3 10.8 16.8

Import (*) (varer og tjenesteydelser i % af BNP) 20.9 15.0 16.6 15.3

(*) Eksklusive EU-intern handel.                  Kilde: Europa-Kommissionen, ECB og IMF, 2007

Yderligere 
oplysninger:
Euroen
http://ec.europa.eu/euro 

Europa-Kommissionen Generaldirektoratet 
for Økonomiske og Finansielle Anliggender
http://ec.europa.eu/economy_fi nance

Europa-Kommissionen
http://ec.europa.eu 

Den Europæiske Centralbank
http://www.ecb.eu

  Euroområdet 
inklusive Cypern og Malta 
fra 1. januar 2008 

  EU medlemslande, 
der har forbehold for 
euroen 

  EU medlemslande, 
der endnu ikke har indført 
euroen

Hvilke fordele har euroen givet os?
Formålet med Den Økonomiske og Monetære Union og euroen er at få den europæiske 
økonomi til at fungere bedre samt at skabe fl ere job og større velstand blandt 
europæerne. Med euroen blev verdens næststørste økonomi også skabt. Fordelene 
omfatter:

 :: En stabil valuta
 :: Lav infl ationsrate og lavt renteniveau
 :: Prisgennemsigtighed
 :: Afskaff else af valutaomvekslingsomkostninger
 :: Tættere integration af de fi nansielle markeder
 :: En bedre fungerende økonomi
 :: Sundere off entlige fi nanser
 :: Et stærkere samlet EU i den globale økonomi
 :: Lettere afvikling af international handel
 :: Et håndgribeligt symbol på den europæiske identitet 
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Den europæiske 
økonomi 
får gavn af euroen…
Øget fi nansiel integration
Den fælles valuta gør det meget lettere for investeringskapitalen at fl ytte sig 
til de steder inden for euroområdet, hvor den kan anvendes mest eff ektivt. Med 
fi nansmarkedets størrelse i euroområdet stilles mere kapital til rådighed for investering, 
og det bliver muligt for investorerne at opnå en bedre risikospredning. Og for borgerne 
er omkostningerne forbundet med at sende penge til et andet land i euroområdet blevet 
reduceret – med helt op til 90%. 

€ fakta: Den gennemsnitlige omkostning ved overførsel af 100 euro er blevet 
reduceret fra 24 euro til 2,40 euro, siden reglerne vedrørende eurobetalinger 
mellem lande blev indført i 2001. 

Euroområdet har større international bevågenhed
De store spillere i den globale økonomi mødes i internationale fora, såsom IMF og G8, for at sikre stabiliteten 
på de globale markeder. Euroen er nu verdens næststørste valuta efter den amerikanske dollar. På nogle 
områder som for eksempel obligationsmarkedet har den endda overhalet dollaren. Det giver Den Europæiske 
Union en stærkere stemme på verdensplan.

€ fakta: I december 2006 oversteg værdien af eurosedler og mønter i cirkulation værdien 
af amerikanske dollars i omløb i kontanter.

Den internationale handel understøttes
Euroen anvendes i stadigt større omfang i internationale handelstransaktioner på grund af den styrke og 
tilgængelighed samt den troværdighed, som valutaen nyder. Det gør det muligt for virksomhederne i euroområdet 
at foretage og modtage betalinger i euro – hvorved deres risiko for tab grundet globale udsving i valutakurserne 
reduceres, og samhandlen med vores partnere lettes, da de kan handle i en og samme valuta i hele euroområdet.

Medlemslandene i euroområdet 
får gavn af euroen…
Regeringerne opnår besparelser
En lav og stabil infl ation gør det muligt for regeringerne at låne billigere end tidligere. De lave renteudgifter 
på statsgælden frigør midler, som regeringen kan anvende til off entlige ydelser eller skattelettelser.

Lav infl ation gavner den sociale samhørighed
De høje og svingende infl ationsrater, som vi så tidligere, øgede forskellen mellem rige og fattige 
befolkningsgrupper og mellem regioner. Når infl ationen holdes på et stabilt lavt niveau, er de dårligst 
stillede i samfundet bedre beskyttet mod en udhuling af deres velstand og købekraft. 

ØMU’en fremmer sunde og bæredygtige off entlige fi nanser
Før indførelse af euroen skal et givet land påvise en sund økonomi ved at opfylde ”Maastricht kriterierne” 
(statsgæld og budgetunderskud inden for specifi cerede grænser, stabil valutakurs, samt infl ation og 
renteniveau inden for en vis grænse). Når landet er trådt ind i euroområdet, skal det fortsat opfylde 
kravene til statsgæld og underskud. Sunde off entlige fi nanser hjælper til at sikre borgerne gode forhold 

både nu og i fremtiden – for eksempel i form af passende sundhedsydelser 
og off entlige pensioner.

Euroområdet er bedre rustet  mod 
udefra kommende påvirkninger
Euroområdets økonomiske størrelse og styrke gør det 
mere modstandsdygtigt over for økonomiske chok end 

tidligere, hvor uventede stigninger i energipriserne eller 
turbulens på de globale valutamarkeder kunne påvirke 
de nationale økonomier.

Myter om euroen: Euroen medfører uønsket tab af national suverænitet
Det er rigtigt, at en del af et lands suverænitet frivilligt overføres til fællesskabet, når landet indfører euroen, 
da regeringen skal indgå i en koordinering af den økonomiske politik og sikre kontrol af udgifterne. I vor tids 
globaliserede verden er national suverænitet dog ofte mere en illusion end en realitet, især på det monetære 
område, hvor kun få dominerende valutaer reelt er toneangivende. Ved at indgå i en koordineret politik kan 
regeringen faktisk få indfl ydelse og magt på det økonomiske område. I økonomisk henseende er euroområdet 
større end summen af de enheder, det består af.

Erhvervslivet får gavn af euroen…
Et lavt renteniveau øger investeringerne
En lav infl ation giver et lavt renteniveau. Dermed får erhvervslivet adgang til billigere lån, når der skal 
foretages investeringer – for eksempel i nyt maskineri og øget forskning. Herved skabes fl ere nye produkter 
og serviceydelser og en højere produktivitet, og det resulterer i vækst og fl ere og bedre job.

€ fakta: Siden euroens introduktion i 1999 er der skabt mere end 10 millioner nye 
job i euroområdet, sammenlignet med kun 1,5 millioner job i de syv foregående år.

Økonomisk stabilitet fremmer 
den langsigtede planlægning
Før ØMU’en gjorde det ustabile renteniveau det 
svært at beregne de fremtidige omkostninger. 
Det var risikabelt for virksomhederne at foretage 
langsigtede investeringer, da det var vanskeligt 
at vide, om investeringen ville give et positivt 
afkast. Den økonomiske stabilitet i regi af ØMU’en 
mindsker i dag denne usikkerhed, og fremmer den 
langsigtede investeringslyst i erhvervslivet.

Lavere risiko fremmer handel 
på tværs af grænser
Ved handel på tværs af EU-grænser var der tidligere mange valutaer med svingende vekselkurser involveret. 
For at sikre sig mod den risiko, som dette indebar, havde virksomhederne højere salgspriser i udlandet, 
hvilket virkede hæmmende på handlen. Den risiko er nu væk.

€ fakta: Stigningen i handlen i euroområdet skønnes til mellem 4% og 10% siden 
introduktionen af fællesvalutaen, og samhandel med landene uden for 

euroområdet er ligeledes steget med ca. 3%.

Afskaff else af valutakursomkostninger 
stimulerer handel og investeringer

Før euroens introduktion var vekselomkostningerne 
i forbindelse med valutaomveksling høje. De skønnedes 

til 20-25 milliarder euro årligt i EU. De omkostninger 
er bortfaldet i euroområdet, hvor betaling 
og fakturering nu foretages i euro. Og som 
en yderligere fordel accepteres euroen som valuta 
uden for euroområdet.

Forbrugerne 
får gavn af euroen…

Skærpet konkurrence
Da forbrugerne har lettere adgang til at handle på tværs af 

landegrænser og sammenligne priser, skærpes konkurrencen mellem 
butikker og leverandører. Forbrugerne har et større udvalg, nogle priser er lavere, 

og prisstigninger begrænses.

Stabile priser
Euroen har bragt infl ationen ned på et lavt og stabilt niveau. I 1970’erne og 1980’erne 

oplevede mange medlemslande meget høje infl ationsrater, nogle steder på 20% 
eller mere. Infl ationen faldt, da man indledte forberedelserne til euroen, og siden 

introduktionen af euroen har infl ationsraten ligget på omkring 2% i euroområdet. 
En lav og stabil infl ation er til fordel for alle. 

Lettere og billigere at låne
Når Den Europæiske Centralbank (ECB) holder 

infl ationen nede, er renteniveauet også lavt. Hermed 
bliver det lettere og billigere for befolkningen at låne, 
for eksempel til huskøb eller til ferierejser. 

Lettere og billigere at rejse
I 1990’erne ville en rejsende, som rejste gennem alle EU-landene og vekslede penge ved hver landegrænse, miste halvdelen af 

sine penge i vekselgebyrer, uden at foretage et eneste køb! Den type omkostninger – for slet ikke at nævne alt besværet – er 
nu helt og aldeles afskaff et i euroområdet, og det gør livet både lettere og billigere for turister, feriegæster, studerende 

og forretningsrejsende, der rejser i andre lande. Og euroen omveksles også i stort omfang i mange lande uden for 
euroområdet – man skønner, at op mod 20% af eurosedlerne cirkulerer uden for euroområdet.
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Infl ationskonvergens: euroområdet
Årlig procentvis stigning i forbrugerpriser 
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Konvergens i langfristede rentesatser: euroområdet
(10-årige obligationer) årlig rentesats i % 

Myter om euroen: Euroen fi k priserne til at stige
Den varige prisstabilitet, som blev skabt inden for rammerne af ØMU’en, beskytter både private husstande 
og erhvervslivet mod infl ation. Det er rigtigt, at prisen på nogle dagligvarer eller lokale varer, som f.eks. en kop 
kaff e eller en klipning hos frisøren, steg i nogle lande med euroens indførelse. Men forbrugerprisindekset viser, 
at indførelsen af euroen gennemsnitligt medførte langt færre prisstigninger end generelt antaget, og at den 
generelle indvirkning på priserne var meget ringe (en engangseff ekt på mellem 0,1% og 0,3% i 2002). Euroen 
gør ikke livet dyrere – langt fra. Ved at sikre lav infl ation og øget konkurrence gør den det stik modsatte.

€ fakta: Lånerenten er faldet fra omkring 8%-
14% i starten af 1980’erne til 5% i dag. Ved et 
lån på 100.000 euro betyder det en besparelse 
for låntageren på mellem 170 og 750 euro i 
månedlig renteudgift.

ECB målsætning


