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Üks raha – üks Euroopa
Euro on ühisraha Euroopa Liidu 15 liikmesriigile, mis kokku moodustavad 
euroala. Majandus- ja rahaliit (EMU) on poliitiline ja majanduslik raamistik, 
mis toetab eurot ja täiendab ELi ühtset turgu.

Kui Euroopa Liit 1957. aastal asutati, keskendusid liikmesriigid kaubandust 
soosiva ühisturu ülesehitamisele. Aja jooksul sai aga selgeks, et siseturu edasiarenemiseks 
ja kasvamiseks tuleks teha majanduses ja rahanduses tihedamat koostööd ning 1991. 
aastal kinnitasid liikmesriigid Euroopa Liidu lepingu (Maastrichti leping), tehes otsuse, 
et Euroopa saab 21. sajandiks tugeva ja stabiilse ühisraha.

1998. aasta mais võeti vastu otsus, millised liikmesriigid esmajärjekorras osalevad, 
ja visioon sai teoks 1999. aastal, kui euro ametlikult kasutusele võeti. Pangatähtede 
ja müntidena jõudis see inimeste taskutesse 1. jaanuaril 2002. 

Eurooplaste ühendamine
EL teeb Euroopa lõimumise soodustamiseks palju ära, kuid sageli kaob see töö juriidiliste 
tekstide ja lepingute rägastikku. Euro on Euroopa, Euroopa rahvaste ja eurooplaste 
ühisidentiteedi ja ühisväärtuste tugevamaid käegakatsutavaid sümboleid.

Kuidas euro meile 
     kõigile kasu 
           toob?

Euroala: arve ja fakte

Põhinäitajad (2006) Euroala EL 27 USA Jaapan

Rahvaarv (miljonites) 317 494 300 128

SKP (triljonites eurodes, arvutatud ostujõu pariteedi 
alusel) 8,4 11,9 11,2 3,5

Osakaal maailma SKPst (%, ostujõu pariteedi alusel) 14,6 21,0 19,7 6,3

Eksport* (kaubad ja teenused %-na SKPst) 21,7 14,3 10,8 16,8

Import* (kaubad ja teenused %-na SKPst) 20,9 15,0 16,6 15,3

* Välja arvatud EL-sisene kaubandus.                         Allikad: Euroopa Komisjon, EKP ja IMF, 2007
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  Euroala, sealhulgas 
alates 1. jaanuarist 2008 
Küpros ja Malta

  Väljajäämisklausliga 
ELi liikmesriigid

  ELi liikmesriigid, 
kes ei ole eurot veel 
kasutusele võtnud

Millist kasu on euro toonud?
Majandus- ja rahaliit ning euro võimaldavad Euroopa majandusel paremini toimida, 
luues rohkem töökohti ja suurendades eurooplaste jõukust. Ühtlasi on euro loonud 
maailma suuruselt teise majandusruumi. Euro eelised:

 :: stabiilne raha
 :: madal infl atsioon ja madalad intressimäärad
 :: hindade läbipaistvus
 :: valuutavahetuskulude kadumine
 :: paremini integreeritud fi nantsturud 
 :: paremini toimiv majandus
 :: liikmesriikide rahanduse usaldusväärsem juhtimine
 :: ELi suurem sõnaõigus üleilmses majanduses 
 :: lihtsam rahvusvahelise kaubandusega tegelemine
 :: käegakatsutav tunnistus Euroopa identiteedi kohta
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Euroopa 
majandus saab kasu 
tänu sellele, et…
Rahanduslik integratsioon on suurem
Tänu ühisrahale on investeerimiskapitalil võimalik palju hõlpsamini liikuda 
euroalal sinna, kus seda saab kõige tulemuslikumalt kasutada. Tänu euroala 
fi nantsturu suurusele saab investeeringute tarbeks kättesaadavaks rohkem kapitali 
ning investoritel on võimalik riske laiemalt hajutada. Kodanike jaoks on raha saatmine 
teise euroala riiki odavamaks muutunud – lausa 90% võrra.

Eurofakt: pärast piiriüleste euromaksete eeskirjade vastuvõtmist 2001. aastal 
on 100 euro suuruse ülekande maksumus vähenenud 24 eurolt 2,4 euroni. 

Euroalal on rahvusvahelisel areenil suurem kõlapind
Globaalse majanduse tähtsamad fi guurid käivad koos rahvusvahelistes ühendustes, nagu (Rahvusvaheline 
Valuutafond) IMF ja G8, et edendada üleilmsete turgude stabiilsust. Praeguseks on euro USA dollari järel 
maailmas tähtsuselt teine vääring, mis on kohati, näiteks võlakirjaturgudel, dollarist ettegi läinud. See annab 
Euroopa Liidule maailmas suurema sõnaõiguse.

Eurofakt: 2006. aasta detsembris ületas ringluses olevate euro pangatähtede ja müntide 
väärtus sularaharingluses olevate USA dollarite oma. 

Toetatakse rahvusvahelist kaubandust
Eurot kasutatakse üha rohkem rahvusvahelisteks kaubandustehinguteks tänu selle tugevusele ja kättesaadavusele 
ning sellest tulenevale kindlustundele. Euroala ettevõtted saavad maksta ja tasu vastu võtta eurodes. Seeläbi 
väheneb üleilmsetest valuutakõikumistest tulenevate kaotuste risk ning kauplemine muutub meie partnerite 
jaoks lihtsamaks, sest kogu euroalal saab kasutada ühte valuutat.

Euroala liikmesriigid 
saavad kasu tänu sellele, et…
Valitsused säästavad raha
Madal ja stabiilne infl atsioon tähendab, et valitsemissektori laenud on odavamad kui varasemal ajal. 
Riigivõla madalamad intressimaksed jätavad valitsustele vaba raha avalikele teenustele kulutamiseks või 
maksude kärpimiseks.

Madal infl atsioon soodustab sotsiaalset ühtekuuluvust
Varasem kõrge ja ebastabiilne infl atsioonitase suurendas lõhet rikaste ja vaeste inimrühmade ja piirkondade 
vahel. Nüüd kus infl atsioon on stabiilne ja madal, on vaesemal järjel olijad oma vara ja ostujõu kahanemise 
eest paremini kaitstud.

EMU edendab riigi rahanduse usaldusväärset ja jätkusuutlikku 
juhtimist
Enne kui riik euro kasutusele võtab, peab ta oma majandusliku seisu tõestamiseks täitma Maastrichti 
kriteeriumid (valitsemissektori võlg ja eelarvepuudujääk ettenähtud piirides, vahetuskurss stabiilne ning 

infl atsioon ja intressimäärad kindlates piirides) ja euroalaga liitununa ka 
edaspidi võla ja eelarvepuudujäägi taset reguleerivaid eeskirju järgima. 

Riigi rahanduse usaldusväärne juhtimine tagab õiglase hoolekande 
nii tänastele kui ka homsetele kodanikele – näiteks on neile 

kindlustatud piisav tervishoid ja küllaldased pensionid.

Suurem vastupidavus väljast 
tulevatele löökidele

Euroala majanduse suurus ja tugevus teevad selle 
majanduslike löökide suhtes vastupidavamaks 

võrreldes varasema ajaga, mil riikide majandust 
häirisid ootamatud energiahinnatõusud või 

tormiline areng üleilmsetel valuutaturgudel.

Euro müüt: euro tähendab riikliku suveräänsuse soovimatut kadumist
On tõsi, et riik annab euro kasutuselevõtmisel mingi osa suveräänsusest vabatahtlikult ära, kuna 
valitsused peavad oma majanduspoliitikat kooskõlastama ja kulutusi kontrolli all hoidma. Ent tänapäeva 
üleilmastunud maailmas on riiklik suveräänsus sageli pigem illusioon kui tegelikkus, eriti valuutasfääris, kus 
tegelikku tähtsust omab vaid mõni üksik domineeriv vääring. Poliitikat koordineerides õnnestub valitsustel 
majandussfääris reaalset mõjuvõimu ja sõnaõigust saavutada. Majanduslikus mõttes on euroala suurem kui 
selle osade summa.

Ettevõtlus saab kasu tänu sellele, et…
Madalad intressimäärad toovad rohkem investeeringuid
Madal infl atsioon tagab madalad intressimäärad. See tähendab, et ettevõtted saavad näiteks uutesse 
seadmetesse ja põhjalikumatesse teadusuuringutesse investeerimiseks odavamalt laenu võtta. Tulemuseks 
on suurem hulk tooteid ja teenuseid ning kõrgem tootlikkus, millest omakorda tuleneb majanduskasv 
ning uued ja paremad töökohad.

Eurofakt: alates euro kasutuselevõtmisest 1999. aastal on euroalal loodud üle 
10 miljoni uue töökoha – seitsmel varasemal aastal loodi ainult 1,5 miljonit uut 
töökohta.

Majanduslik stabiilsus 
soodustab pikaajalist 
planeerimist
Enne EMU loomist olid kulutused kõikuvate 
intressimäärade tõttu prognoosimatud. Seetõttu 
oli ettevõtetel riskantne teha pikaajalisi 
investeeringuid, sest neil oli raske ette aimata, kas 
investeering toob tulu. Täna vähendab majanduslik 
stabiilsus EMU raamistikus ebakindlust ja soosib 
ettevõtluses pikaajalisi investeeringuid.

Väiksemad riskid soodustavad 
piiriülest kaubandust
Varem tuli üle ELi piiride kauplemisel asju ajada paljudes kõikuvate vahetuskurssidega vääringutes. Neis 
tingimustes kauplemisel riski maandamiseks müüsid ettevõtted välismaal kõrgema hinnaga, mis mõjus 
kaubandust pärssivalt. Seda riski enam pole.

Eurofakt: hinnanguliselt on kauplemine euroalal pärast ühisraha 
kasutuselevõtmist kasvanud 4–10% ja suurenenud on ka 

kaubavahetus välismaailmaga – umbes 3% võrra.

Vahetuskurssidega seotud 
kulutuste kaotamine stimuleerib 

kaubandust ja investeeringuid
Enne euro tulekut olid valuutavahetuskulud 
suured – ELis hinnanguliselt 20–25 miljardit eurot 
aastas. Need kulud on euroalal kadunud, sest kõik 
maksed ja arved on nüüd eurodes. Mis veelgi 

tähtsam, eurot aktsepteeritakse meelsasti ka 
väljaspool euroala.

Tarbijatele 
tuleb euro kasuks tänu 

sellele, et…
Konkurents on suurem

Kuna tarbijatel on lihtsam välismaalt kaupu osta ja hindu võrrelda, 
tekib kaupluste ja tarnijate vahel suurem konkurents. Tarbijatel on rohkem 

valikuvõimalusi, mõned hinnad on madalamad ja hinnatõus on kontrolli all.

Hinnad on stabiilsed
Euro on langetanud infl atsiooni stabiilselt madalale tasemele. 1970ndatel 

ja 1980ndatel oli infl atsioon paljudes liikmesriikides väga kõrge, kohati 20% ja 
enamgi. Kui hakati valmistuma euro kasutuselevõtmiseks, langes infl atsioon ning on 

euro käibeletulekust saadik püsinud euroalal 2% ringis. Madal ja stabiilne infl atsioon 
on kasuks kõigile.

Laenamine on lihtsam ja odavam
Tänu Euroopa Keskpanga tegevusele infl atsiooni 
ohjeldamiseks on intressimäärad madalamad. See 
tähendab, et inimesed saavad lihtsamalt ja odavamalt 
laenata, näiteks majaostuks või puhkuse veetmiseks.

 

Reisimine on odavam ja lihtsam
1990ndatel raiskas inimene läbi kõigi ELi riikide reisides ja igal piiril raha vahetades pool oma rahast vahetuskuludele, 

tegemata ainsatki ostu! Need kulud – rääkimata sekeldustest – on täielikult kaotatud, mistõttu välismaal reisivate turistide, 
puhkuseveetjate, tudengite ja töötajate elu on muutunud lihtsamaks ja odavamaks. Eurot vahetatakse varmalt ka 

paljudes euroalast välja jäävates riikides – hinnanguliselt ringleb väljaspool euroala kuni 20% euro pangatähtedest.
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Euromüüt: euro põhjustas hindade tõusu
EMU raamistikust tulenev püsiv hinnastabiilsus kaitseb kodumajapidamisi ja ettevõtteid infl atsiooni eest. 
Tõsi küll, mõned igapäevased või kohalikud kaubaartiklid, nagu tass kohvi või juuksuriteenus, muutusid 
euro sularaha käibeletulekul mõnes riigis kallimaks. Tarbijahinnateave näitab aga, et keskmiselt tingis euro 
kasutuselevõtmine palju vähem hinnatõuse, kui üldiselt arvatakse, ning üldine mõju hindadele oli väga väike 
(ühekordne mõju 2002. aastal 0,1% ja 0,3% vahel). Kaugel sellest, et muuta elu kulukamaks – euro toime on 
täpselt vastupidine – euroga kaasneb madal infl atsioon ja suurem konkurents. 

Eurofakt: hüpoteeklaenude intressid on 
langenud 8–14% tasemelt (1980ndate alguses) 
praeguseks 5 protsendini, mistõttu laenuvõtja 
säästab 100 000 euro suuruse tasumata laenu 
korral intressimaksetelt 170–750 eurot kuus.

EKP eesmärk


