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Közös pénznem az egységes Európa számára
Az euro az EU 15 tagállamának közös fi zetőeszköze. Ezek az országok alkotják 
az úgynevezett euróövezetet. A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) testesíti 
meg azt a politikai és gazdasági keretet, amelynek az euro a stabilitását 

köszönheti, és amely egyszersmind kiegészíti az EU egységes piacát.

Amikor 1957-ben létrehozták az EU-t, a tagállamok egy „közös piac” kiépítésére 
törekedtek a kereskedelem számára. Azonban ahogy telt az idő, bebizonyosodott, hogy 
szorosabb gazdasági és monetáris együttműködésre van szükség ahhoz, hogy a belső 
piac tovább fejlődhessen és virágozhasson. 1991-ben végül a tagállamok elfogadták 
az Európai Unióról szóló szerződést (a Maastrichti Szerződést), amelyben kimondták, 
hogy Európának a 21. századra erős, stabil közös valutája lesz.

1998 májusában arról is meghozták a döntést, hogy mely tagállamok vegyenek elsőként 
részt a közös valuta alkalmazásában, majd a látomás 1999-ben az euro bevezetésével 
vált valóra. Az új pénz 2002. január 1-jén került bankjegyek és érmék formájában 
az emberek zsebébe. 

Az európaiak közelebb kerülnek egymáshoz
Az EU sokat tesz az európai integráció előmozdításáért, bár ez a munka gyakran 
jogi szövegek és megállapodások mélyén rejtőzik. Európa, az európai nemzetek, 
illetve az európaiak közös identitásának és értékeinek az euro az egyik legerősebb 
kézzelfogható jelképe. 

Miért hasznos az euro 
   mindannyiunk 
       számára?

Az euroövezet: tények és számadatok

Fő mutatók (2006) Euroövezet EU-27 USA Japán

Népesség (millió) 317 494 300 128

GDP (billió €-ban, vásárlóerő-paritás (VEP) alapján számítva) 8,4 11,9 11,2 3,5

Részesedés a világ GDP-jében (százalékban, VEP alapján) 14,6 21,0 19,7 6,3

Export(*) (áruk és szolgáltatások a GDP százalékában) 21,7 14,3 10,8 16,8

Import(*) (áruk és szolgáltatások a GDP százalékában) 20,9 15,0 16,6 15,3

(*) Az EU-n belüli kereskedelmet nem számítva.    Forrás: Európai Bizottság, EKB és IMF, 2007

További 
információk:
Az euro
http://ec.europa.eu/euro 

Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatósága 
http://ec.europa.eu/economy_fi nance

Az Európai Bizottság
http://ec.europa.eu 

Az Európai Központi Bank (EKB)
http://www.ecb.eu
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  EU-tagállamok, 
amelyek éltek a kimaradás 
lehetőségével

  EU-tagállamok, 
amelyek még nem 
vezették be az eurót

Milyen előnyöket hozott az euro?
A Gazdasági és Monetáris Unió, illetve az euro célja, hogy hozzájáruljon az európai 
gazdaság jobb működéséhez, ezáltal pedig több munkahely létrehozásához és az 
európai polgárok jólétének növeléséhez. A Gazdasági és Monetáris Uniónak köszönhető 
a világ második legnagyobb gazdaságának létrejötte is. Előnyei közé a következőket 
sorolhatjuk:

 :: Stabil valuta
 :: Alacsony infl áció és alacsony kamatlábak
 :: Az árak átláthatósága
 :: A valutaváltással járó költségek kiiktatása
 :: Integráltabb pénzügyi piacok
 :: Jobban teljesítő gazdaság
 :: Rendezettebb államháztartás
 :: Az EU-nak nagyobb súlya van a globális gazdaságban 
 :: A nemzetközi kereskedelem könnyebben lebonyolítható
 :: Az európai identitás kézzelfogható jele
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Az európai 
gazdaság jól jár, mivel…
Növekszik a pénzügyi integráció
A beruházási tőke a közös valutának köszönhetően sokkal könnyebben 
juthat el az euroövezetnek arra a részére, ahol a leghatékonyabban 
lehet felhasználni. Az euroövezet pénzügyi piacának mérete pedig azzal 
a következménnyel jár, hogy több tőke áll rendelkezésre beruházásokra, és a befektetők 
egyenletesebben tudják elosztani a kockázatot. Ami a polgárokat illeti, jelentősen – sőt: 
90%-kal – csökkent a költsége annak, ha egy másik euroövezetbeli országba küldünk pénzt.

€ tény: 100 € átutalásának átlagos költsége 24 €-ról 2,40 €-ra csökkent 
azóta, hogy 2001-ben bevezetésre kerültek a határokon átnyúló, euróban 
történő kifi zetésekre vonatkozó szabályok. 

Megnőtt az euroövezet nemzetközi jelenléte
A globális gazdaság nagy játékosai nemzetközi csoportokban szerveznek találkozókat egymással, mint 
amilyen az IMF és a G8. Ezek célja a globális piacok stabilitásának előmozdítása. Jelenleg az euro a második 
legfontosabb világvaluta az amerikai dollár után, és bizonyos tekintetben – például a kötvénypiacokon – 
már azt is megelőzte. Ezáltal nő az Európai Unió világban betöltött szerepe.

€ tény: 2006 decemberében a forgalomban lévő eurobankjegyek és -érmék értéke 
megelőzte a készpénz formájában forgalomban lévő amerikai dollár értékét.

Támogatásban részesül a nemzetközi kereskedelem
Az eurót – ereje és elérhetősége miatt, valamint mivel bizalmat kelt – egyre nagyobb mértékben használják 
nemzetközi kereskedelmi tranzakciók során. Ennek következtében az euroövezet vállalkozásai egyaránt 
fi zethetnek és fogadhatnak kifi zetést euróban, ezáltal pedig csökken annak veszélye, hogy veszteséget 
szenvedjenek el a globális valutaárfolyam-ingadozások következtében. Partnereink számára is egyszerűsödik 
a kereskedelem, mivel egyetlen pénznemben köthetnek üzleteket az egész euroövezetben.

Az euroövezet tagállamai jól járnak, mivel…
A kormányok pénzt takarítanak meg
Az alacsony mértékű, stabil infl áció következtében a kormányzat olcsóbban tud kölcsönt felvenni, mint 
korábban. Mivel az államadósság kamatainak fi zetésére kevesebbet kell költeni, pénz szabadul fel, amelyet 
a kormányok közszolgáltatásokra vagy adócsökkentésre fordíthatnak.

Az alacsony infl áció segíti a társadalmi kohéziót
A magas és ingadozó infl áció, amely a múltban jellemző volt, növelte a szakadékot a gazdag és a szegény 
csoportok, illetve régiók között. Most, hogy az infl áció stabil és alacsony, a kevésbé tehetős személyek 
nagyobb védelmet élveznek jólétük és vásárlóerejük romlása ellen.

A GMU előmozdítja a rendezett és fenntartható 
államháztartást
Az euro bevezetése előtt minden országnak bizonyítania kell, hogy gazdasága jó állapotban van. Ehhez az 
adott államnak meg kell felelnie a „maastrichti kritériumoknak” (az államadósságnak és a költségvetési 
hiánynak meghatározott korlátok között kell mozognia, a nemzeti valuta átváltási árfolyamának 

stabilnak kell lennie, valamint az infl ációra és a kamatlábakra is bizonyos 
korlátok vonatkoznak), és azután is be kell tartania az államadósságra, 

illetve a költségvetési hiányra vonatkozó előírásokat, miután már 
csatlakozott az euroövezethez. A rendezett államháztartás 

hozzájárul annak biztosításához, hogy a ma és a holnap 
polgárairól egyaránt méltó módon tudunk gondoskodni, 
például a megfelelő egészségügyi ellátás és nyugdíjak által.

Növekszik az ellenálló képesség 
külső sokkhatásokkal szemben
Az euroövezet gazdasága méreténél és erejénél fogva 

jobban ellen tud állni a múltbéliekhez hasonló 
gazdasági sokkhatásoknak, amikor is előre 

nem látott energiaár-emelkedések és globális 
pénzpiaci turbulenciák meg tudták ingatni 
a nemzetgazdaságokat.

Az euróhoz fűződő mítoszok egyike: Az euro a nemzeti szuverenitás 
nemkívánatos csorbulásához vezet
Valóban igaz, hogy az euróra való áttéréskor az országok önként egyesítik szuverenitásuk egy részét, ugyanis 
a kormányoknak össze kell hangolniuk gazdaságpolitikájukat, és ellenőrizniük kell kiadásaikat. Azonban 
a  mai globalizálódott világban a nemzeti szuverenitás gyakran inkább illúzió, mint valóság. Különösen igaz 
ez a pénzügyi szférára, ahol csak néhány olyan domináns pénznem van, amely ténylegesen számít. Politikájuk 
összehangolása révén a kormányok éppenséggel befolyásra és hatalomra tehetnek szert a gazdasági 
szférában. Gazdasági szempontból az euroövezet több, mint részeinek összege.

A vállalkozások jól járnak, mivel…
Az alacsony kamatlábak több beruházást jelentenek
Az alacsony infl áció alacsonyan tartja a kamatlábakat. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások olcsóbban tudnak 
kölcsönt felvenni, pl. új munkagépekbe és több kutatásba történő beruházáshoz. Ennek köszönhetően 
több új terméket és szolgáltatást hoznak létre, valamint nő a termelékenységük, ami növekedést, illetve 
több, jobb munkahelyet eredményez.

€ tény: Az euro 1999. évi bevezetése óta több mint 10 millió új munkahely jött létre 
az euroövezetben. Ezzel szemben az azt megelőző hét év során mindössze 1,5 millió 
új munkahely keletkezett.

A gazdasági stabilitás ösztönzi 
a hosszú távú tervezést
A GMU előtt a kamatlábak ingadozása miatt 
a költségek kiszámíthatatlanok voltak. Emiatt 
a vállalatok számára kockázattal járt a hosszú 
távú beruházás, mivel nehéz volt megjósolni, hogy 
a befektetésük később hasznot fog-e termelni. 
A GMU keretében létrejött gazdasági stabilitás 
mára mérsékelte a bizonytalanságot és ösztönzőleg 
hat a hosszú távú üzleti beruházásokra.

Az alacsonyabb kockázat bátorítja a határokon átnyúló 
kereskedelmet
A múltban az EU határain átnyúló kereskedelemhez sok, ingadozó átváltási árfolyamú pénznem 
kötődött. Annak érdekében, hogy ellensúlyozzák a kockázatokat, amelyekkel az ilyen körülmények között 
folytatott kereskedés jár, a cégek külföldön magasabb áron kínálták áruikat, ami kedvezőtlen hatással volt 

a kereskedelemre. Ez a kockázat mára megszűnt.

€ tény: Az euroövezetben folytatott kereskedelem 4% és 10% 
közötti mértékben növekedett az egységes valuta 

bevezetése óta. Emellett a külvilággal folytatott 
árukereskedelem is bővült, kb. 3%-kal.

Az átváltással járó költségek 
megszüntetése ösztönzi 
a kereskedelmet és a beruházást
Az eurót megelőzően a valuták átváltásának 
költségei magasak voltak, az EU-n belül becslések 

szerint évi 20-25 milliárd eurót tettek ki. Ezek 
a költségek megszűntek az euroövezetben, 
ahol ma minden kifi zetés és minden számla 
kiállítása euróban történik. Sőt, az eurót 
az euroövezeten kívül is szívesen elfogadják.

A vásárlók 
jól járnak, mivel...

Nagyobb a verseny
A vásárlók számára könnyebbé válik a határokon túli vásárlás és az árak 

összehasonlítása, és ezért fokozódik az üzletek és a forgalmazók közötti 
verseny. A vásárlóknak több választási lehetőségük van, az árak alacsonyabbak, 

és a verseny gátat szab az áremeléseknek.

Stabilak az árak
Az eurónak köszönhetően az infl áció alacsony és stabil szintre csökkent. Az 1970-

es és 1980-as években számos tagállamban nagyon magas volt az infl ációs ráta: 
egyes államokban 20%-os vagy annál is magasabb. Amikor a tagállamok elkezdtek 

felkészülni az euróra, csökkent az infl áció, és az euro bevezetése óta az euroövezetben 
2% körüli szinten maradt. Az alacsony és stabil infl áció mindenki számára előnyös.

Egyszerűbb és olcsóbb a kölcsönfelvétel
Mivel az Európai Központi Bank azért tevékenykedik, 

hogy az infl áció alacsony szinten maradjon, 
a kamatlábak is alacsonyabbak. Ez azt jelenti, hogy 
az emberek könnyebben és olcsóbban vehetnek 
fel kölcsönt, például hogy házat vásároljanak vagy 
kifi zessék az üdülésüket. 

Olcsóbb és egyszerűbb az utazás 
Ha valaki az 1990-es években átutazott az EU összes tagállamán, és mindegyik határon átváltotta a pénzét, a valutaváltás 

költségei anélkül vitték el pénzének felét, hogy vásárolt volna bármit is! Ezek a költségek – a fáradságról nem is beszélve – 
teljesen megszűntek, így a külföldre utazó turisták, üdülők, diákok és munkavállalók élete egyszerűbbé és olcsóbbá 

vált. Ráadásul az eurót könnyedén beválthatjuk az euroövezeten kívül számos más országban is: becslések szerint 
az eurobankjegyeknek akár 20%-a is az euróövezeten kívül lehet forgalomban.
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Infl ációs konvergencia az euroövezetben
A fogyasztói árak éves emelkedése, százalékban
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Hosszú távú kamatláb-konvergencia az 
euroövezetben (10 éves lejáratú kötvények) Éves ráta százalékban   

Az euróhoz fűződő mítoszok egyike: az euro miatt megemelkednek az árak
A GMU keretében létrejött tartós árstabilitás megóvja a háztartásokat és a vállalkozásokat az infl ációtól. 
Valóban igaz, hogy néhány hétköznapi vagy helyben vásárolt árucikk – pl. egy csésze kávé vagy egy hajvágás – 
ára megemelkedett néhány országban, amikor az eurót készpénz formájában bevezették. Ha azonban 
megvizsgáljuk a fogyasztói árak adatait, kiderül, hogy az euróra való áttérés átlagosan sokkal kisebb mértékű 
áremelkedéshez vezetett, mint ahogy azt általában hiszik, az árakra gyakorolt hatása pedig összességében 
nagyon csekély volt (0,1 és 0,3% közé eső egyszeri hatás 2002-ben). Az euro következtében nem válik drágábbá 
az élet, sőt: mivel általa csökken az infl áció és nő a verseny, éppen ellenkező hatása van.

€ tény: A jelzálogkamatok az 1980-as évek 8%-
14%-os szintjéről mára 5%-ra csökkentek, így 
100 000 € felvett hitel esetén a kölcsönfelvevő 
a kisebb összegű részleteknek köszönhetően 
havonta 170-750 eurót takarít meg.

EKB-cél


