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Vienai Eiropai viena valūta
Euro ir vienotā valūta 15 ES dalībvalstīs, kuras kopā veido euro zonu. 
Ekonomikas un monetārā savienība (EMS) ir politiska un ekonomiska 
struktūra, kas atbalsta euro un papildina ES vienoto tirgu. 

1957. gadā, kad tika nodibināta ES, dalībvalstu mērķis bija izveidot vienotu 
tirdzniecības tirgu. Tomēr, laika gaitā kļuva skaidrs, ka iekšējā tirgus tālākai attīstībai 
un uzlabošanai nepieciešama ciešāka ekonomiskā un monetārā sadarbība, tāpēc 
1991. gadā dalībvalstis apstiprināja Līgumu par Eiropas Savienību (Māstrihtas līgumu), 
vienojoties par stipru un stabilu vienoto 21. gadsimta valūtu. 

1998. gada maijā tika pieņemts lēmums par to, kuras dalībvalstis iesaistīsies pirmās, 
un šī vīzija kļuva par realitāti 1999. gadā, kad apgrozībā tika laists euro. Kā banknotes 
un monētas euro iedzīvotāju kabatās parādījās 2002. gada 1. janvārī. 

Valūta vieno eiropiešus
ES dara daudz, lai veicinātu integrāciju Eiropā, taču bieži šis darbs ir apslēpts juridiskos 
tekstos un līgumos. Euro ir viens no visstiprākajiem taustāmajiem vienotās identitātes 
simboliem un kopējām vērtībām Eiropā, Eiropas valstīs un eiropiešos pašos. 

Kādus ieguvumus 
    mēs visi saņemam 
      no euro

Euro zona: fakti un skaitļi

Galvenie rādītāji (2006) Euro zona ES-27 ASV Japāna

Iedzīvotāji (miljoni) 317 494 300 128

IKP (€ triljonos, izteikts pirktspējas paritātes vienībās) 8.4 11.9 11.2 3.5

Daļa no pasaules IKP (% pirktspējas paritātes vienībās) 14.6 21.0 19.7 6.3

Eksports(*) (preces un pakalpojumi kā % no IKP) 21.7 14.3 10.8 16.8

Imports(*) (preces un pakalpojumi kā % no IKP) 20.9 15.0 16.6 15.3

(*) Neskaitot ES iekšējo tirdzniecību.               Avots: Eiropas Komisija, ECB un SVF, 2007
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  Euro zona, ietverot 
Kipru un Maltu kopš 2008. 
gada 1. janvāra

  ES dalībvalstis ar 
iespēju neieviest euro

  ES dalībvalstis, kuras 
vēl nav ieviesušas euro

Kādus ieguvumus mums ir sniedzis euro?
Ekonomiskās un monetārās savienības un euro mērķis ir ļaut Eiropas ekonomikai 
darboties labāk, palielinot darba vietu skaitu un veicinot eiropiešu pārticību. 
Tas ir izveidojis arī pasaules otro lielāko ekonomiku. Mūsu ieguvumi no euro ir: 

 :: stabila valūta
 :: zema infl ācija un zemas procentu likmes
 :: cenu caurredzamība
 :: naudas maiņas izmaksu likvidēšana
 :: vēl integrētāki fi nanšu tirgi 
 :: ekonomika, kas darbojas vēl labāk
 :: labākas valsts fi nanses
 :: lielāka ES loma globālajā ekonomikā
 :: vairāk atvieglota starptautiskā tirdzniecība
 :: Eiropas identitātes taustāms apstiprinājums
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Eiropas 
ekonomika 
iegūst, jo…
Palielinās fi nanšu integrācija
Vienotais valūtas tirgus atvieglo investīciju kapitāla plūsmu euro zonā uz vietu, 
kur tas var tikt izlietots visefektīvāk. Euro zonas fi nanšu tirgus lielais apmērs ļauj 
paredzēt lielāku kapitāla daļu investīcijām un investoriem sadalīt riskus plašākā mērogā. 
Pilsoņiem ir par 90% samazinātas naudas pārsūtīšanas izmaksas uz citu euro zonas valsti.

€ fakts: kopš noteikumu par pārrobežu maksājumiem euro ieviešanas 
vidējās €100 pārskaitīšanas izmaksas no €24 samazinātas līdz €2.40 .

Euro zonai ir lielāka starptautiskā ietekme 
Galvenie noteicēji globālajā ekonomikā apvienojušies tādās starptautiskās organizācijās un grupās 
kā Starptautiskais Valūtas fonds un Lielā astotnieka valstis, lai veicinātu stabilitāti globālajos tirgos. 
Euro pašreiz ir otrā svarīgākā pasaules valūta pēc ASV dolāra. Dažās sfērās, piemēram, parādzīmju tirgos, 
euro ir pat pārāks par ASV dolāru. Tas palielina Eiropas Savienības ietekmi pasaulē. 

€ fakts: 2006. gada decembrī apgrozībā esošo euro banknošu un monētu vērtība 
pārsniedza apgrozībā esošo ASV dolāru kopējo vērtību. 

Tiek atbalstīta starptautiskā tirdzniecība
Stipruma, pieejamības un ieviestās uzticības dēļ euro arvien vairāk tiek izmantots starptautiskās tirdzniecības 
darījumos. Tā izmantošana dod iespēju euro zonas uzņēmumiem veikt un saņemt maksājumus euro, samazinot 
zaudējumu risku, ko varētu izraisīt globālās valūtas svārstības, kā arī atvieglo tirdzniecības procesu partneriem, 
kas var izmantot vienu valūtu visā euro zonā. 

Euro zonas dalībvalstis iegūst, jo… 
Valdības taupa naudu
Zema un stabila infl ācija nozīmē to, ka valsts aizņēmumi kļūst mazāki nekā agrāk. Zemie iekšējo parādu 
procentu maksājumi ietaupa valsts naudu, ko var izlietot komunālajiem pakalpojumiem vai nodokļu 
samazināšanai. 

Zema infl ācija veicina sociālo kohēziju 
Pagātnes augstā un mainīgā infl ācija palielinājusi atšķirību starp bagātajām un nabadzīgajām iedzīvotāju 
grupām un reģioniem. Tagad, kad infl ācija ir stabila un zema, mazturīgākie iedzīvotāji ir labāk pasargāti no 
savas naudas un pirktspējas zaudēšanas.

EMS veicina stabilākas un ilgtspējīgākas valsts fi nanses
Pirms euro ieviešanas valstī tai jāpierāda savas ekonomikas veselība, izpildot Māstrihtas kritērijus (valsts 
parāds un budžeta defi cīts noteiktos apmēros, valūtas maiņas kursa stabilitāte, infl ācija un procentu 
likmes noteiktos apmēros) un, iesaistoties euro zonā, tai jāturpina ievērot noteikumi par parādu un 
defi cīta līmeņiem. Stabilas valsts fi nanses palīdz nodrošināt to, ka gan šodienas, gan rītdienas pilsoņi tiks  
vienlīdz godīgi nodrošināti, piemēram, nodrošinot tiem piemērotu veselības aprūpi un pensijas.

Lielāka izturība pret ārējiem 
satricinājumiem

Kļuvusi lielāka un stiprāka, euro zonas ekonomika ir 
elastīgāka pret ekonomiskiem satricinājumiem nekā agrāk, 
kad negaidīts elektroenerģijas cenu kāpums vai svārstības 
globālā valūtas tirgū sagrāva valstu ekonomikas. 

Mīts par euro: euro ieviešana nozīmē nevēlamu valsts suverenitātes 
zaudējumu 
Tā ir patiesība, ka, valstij pieņemot euro, ir labprātīgi jāatsakās no daļas savas suverenitātes, jo valdībai 
ir jākoordinē valsts ekonomiskā politika un jākontrolē izdevumi. Tomēr, šodienas globālajā pasaulē 
valsts suverenitāte bieži vien ir ilūzija nevis realitāte, īpaši monetārajā sfērā, kur nozīme ir tikai dažām 
dominējošajām valūtām. Koordinējot savas politikas, valdības patiesi var iegūt ietekmi un varu ekonomiskajā 
sfērā. No ekonomiskā skatupunkta euro zona ir lielāka nekā tās daļu summa. 

Uzņēmumi iegūst, jo…
Zemas procentu likmes nozīmē lielākas investīcijas
Zema infl ācija nodrošina arī zemas procentu likmes. Tas nozīmē, ka uzņēmumi var lētāk aizņemties naudu, 
lai ieguldītu to, piemēram, jaunā aprīkojumā un plašākos pētījumos. Tas savukārt palīdzēs izveidot jaunas 
preces un pakalpojumus, kā arī panākt augstāku produktivitāti, kuras rezultāts būs ekonomiskā izaugsme, 
kā arī jaunas un labākas darbavietas.

€ fakts: kopš euro ieviešanas 1999. gadā euro zonā ir izveidoti vairāk nekā 10 miljoni 
jaunu darbavietu, savukārt iepriekšējos septiņos gados pirms euro ieviešanas tika 
izveidoti tikai 1,5 miljoni darbavietu.

Ekonomiskā stabilitāte veicina 
ilgtermiņa plānošanu
Pirms EMS izveidošanas nepastāvīgās procentu 
likmes padarīja izmaksas neparedzamas. 
Neparedzamības dēļ uzņēmumi ilgtermiņa 
investīcijas uzskatīja par riskantām, jo nevarēja 
zināt, vai ieguldījumi sniegs peļņu. Šobrīd vērojamā 
EMS stabilitāte samazina nedrošību un veicina 
uzņēmumu ilgtermiņa investīcijas.

Zemāks risks veicina 
pārrobežu tirdzniecību
Agrāk tirdzniecībā ES robežās tika izmantotas dažādas valūtas ar mainīgiem maiņas kursiem. 
Lai samazinātu šādu tirdzniecības apstākļu radīto risku, uzņēmumi ārvalstīs pārdeva preces par lielāku 
cenu, tādējādi kavējot tirdzniecības attīstību. Šobrīd tāds risks vairs nepastāv.

€ fakts: aprēķināts, ka kopš vienotas valūtas ieviešanas tirdzniecības apjoms 
euro zonā ir palielinājies par aptuveni 4% līdz 10%, par aptuveni 

3% palielinājusies arī preču tirdzniecība ar pārējām pasaules 
valstīm.

Valūtas maiņas izmaksu 
likvidēšana veicina tirdzniecību 

un ieguldījumus 
Pirms euro ieviešanas valūtas maiņas izmaksas 
bija augstas, ik gadu visā ES kopumā tās tiek 
lēstas 20 – 25 miljardi euro apmērā. Šīs izmaksas 
ir pazudušas euro zonā, kur visi maksājumi un 

rēķini izteikti euro. Vēl jo vairāk, euro labprāt 
tiek pieņemts arī ārpus euro zonas. 

Patērētāji 
iegūst, jo…

Konkurence ir lielāka
Tā kā patērētāji var vienkāršāk iepirkties ārvalstīs un salīdzināt cenas, 

starp veikaliem un piegādātājiem rodas lielāka konkurence. Patērētājiem ir 
lielāka izvēle, atsevišķu preču cenas ir zemākas un cenu pieaugums tiek kontrolēts.

Cenas ir stabilas
Pateicoties euro, infl ācija ir samazinājusies līdz zemam un stabilam līmenim. 

20. gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados daudzās ES dalībvalstīs bija 
ļoti augsts infl ācijas līmenis, dažās pat 20% un augstāks. Kad valstis sāka sagatavoties 

euro ieviešanai, infl ācija samazinājās, bet kopš euro ieviešanas infl ācijas līmenis euro 
zonā ir aptuveni 2%. No zemas un stabilas infl ācijas ieguvēji ir pilnīgi visi.

Naudas aizņemšanās ir kļuvusi vienkāršāka 
un lētāka

Tā kā Eiropas Centrālā banka strādā pie tā, lai 
saglabātu zemu infl ācijas līmeni, arī procentu likmes 
ir zemākas. Tas nozīmē, ka cilvēki naudu var aizņemties 
vienkāršāk un lētāk, piemēram, lai iegādātos māju vai 
segtu atvaļinājuma izdevumus.

Ceļošana ir kļuvusi lētāka un vienkāršāka
20. gadsimta deviņdesmitajos gados ceļotāji, kas apmeklēja ES dalībvalstis un mainīja naudu uz katras valsts robežas, 

zaudēja pusi savas naudas maiņas izmaksās, nepaspējuši veikt nevienu pirkumu! Šīs izmaksas, nemaz nerunājot par 
neērtībām, ir pilnībā likvidētas, padarot tūristu, atvaļinājuma baudītāju, studentu un ārvalstīs strādājošu darbinieku 

dzīvi vienkāršāku un lētāku. Turklāt euro iespējams samainīt arī daudzās valstīs, kas atrodas ārpus euro zonas – 
aprēķināts, ka ārpus euro zonas dalībvalstīm tiek izmantoti līdz pat 20% euro banknošu.
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Infl ācijas konverģence: euro zona
Ikgadējs patēriņa cenu pieaugums procentos
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Ilgtermiņa procentu likmju konverģence: euro zona
(10 gadu parādzīmēs) Ikgadējā likme procentos  

Mīts par euro: euro ieviešana izraisīja cenu paaugstināšanos
Ilgstošā cenu stabilitāte, ko panāca EMS, pasargā mājsaimniecības un uzņēmumus no infl ācijas. Taisnība, 
ka atsevišķās valstīs pēc euro ieviešanas pieauga cenas par dažām ikdienā bieži lietotām vai vietējā tirgū 
pirktām precēm, piemēram, kafi jas tasi vai matu griezumu. Taču dati par patēriņa cenām liecina, ka vidēji 
euro ieviešana izraisīja daudz mazāku cenu pieaugumu nekā tiek uzskatīts, turklāt kopējā euro ietekme uz 
cenām bija ļoti neliela (2002. gadā bija vērojams vienreizējs euro ietekmes rādītājs 0,1 - 0,3% apmērā). Euro, 
nodrošinot zemu infl āciju un palielinot konkurenci, nebūt nesadārdzina mūsu dzīvi, tas veic gluži pretējo – 
padara to lētāku.

€ fakts: hipotekārā kredīta likmes no aptuveni 
8% līdz 14% procentiem 20. gadsimta 
astoņdesmitajos gados samazinājušās šobrīd 
līdz 5%, tādējādi ļaujot aizņēmējam ietaupīt 
no aptuveni €170 līdz €750 ikmēneša procentu 
maksājumiem par €100 000 lielu aizņēmumu.

ECB mērķis


