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Eén Europa, één munt
De euro is de eenheidsmunt van 15 EU lidstaten, die samen de eurozone 
vormen. De Economische en Monetaire Unie (EMU) vormt het politieke en 
economische kader dat de euro draagt en is het sluitstuk van de interne 

markt. 

Toen de EU in 1957 werd opgericht, concentreerden de lidstaten zich op de 
totstandbrenging van een ‘gemeenschappelijke markt’ voor de handel. Na verloop van 
tijd werd het evenwel duidelijk dat nauwere economische en monetaire samenwerking 
wenselijk was om de interne markt te laten groeien en bloeien, en in 1991 keurden de 
lidstaten het Verdrag van de Europese Unie goed (Verdrag van Maastricht). Daarin 
werd vastgelegd dat Europa over een sterke en stabiele eenheidsmunt zou beschikken 
voor de 21e eeuw.

In mei 1998 werd besloten welke lidstaten als eerste in de EMU zouden participeren 
en de visie werd heel concreet zichtbaar toen de euro werd gelanceerd in 1999. Vanaf 
1 januari 2002 had de Europese burger de euromunten en -biljetten op zak. 

De Europeanen dichter bij elkaar brengen
De EU doet veel om de Europese integratie te bevorderen, maar vaak zitten die 
inspanningen verscholen in wetteksten en overeenkomsten. De euro is een van 
de meest tastbare symbolen van de gemeenschappelijke identiteit en de gedeelde 
waarden van Europa, de Europese naties en de Europeanen zelf.

De euro: 
   een goede zaak 
               voor iedereen

De eurozone: feiten en cijfers

Kernindicatoren (2006) Eurozone EU-27 VS Japan

Bevolking (miljoen) 317 494 300 128

BBP (in € biljoen berekend op koopkrachtpariteit) 8,4 11,9 11,2 3,5

Aandeel in wereld-BBP (% koopkrachtpariteit) 14,6 21,0 19,7 6,3

Uitvoer(*) (goederen en diensten als % van het BBP) 21,7 14,3 10,8 16,8

Invoer(*) (goederen en diensten als % van het BBP) 20,9 15,0 16,6 15,3

(*) Uitgezonderd intracommunautaire handel.                         Bron: Europese Commissie, ECB en IMF, 2007.
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  Eurozone, inclusief 
Cyprus en Malta vanaf 
1 januari 2008.

  EU-lidstaten die 
voor een opt-out gekozen 
hebben.

  EU-lidstaten die 
de euro nog niet hebben 
ingevoerd.

Welke voordelen heeft de euro ons gebracht?
Het doel van de Economische en Monetaire Unie en de euro is de Europese economie 
beter te laten functioneren en daardoor meer werkgelegenheid en welvaart voor de 
Europeanen te creëren. Op die manier kwam ook de op één na grootste economie ter 
wereld tot stand. De voordelen omvatten:

 :: een stabiele munt
 :: beperkte infl atie en lage rentevoeten
 :: prijstransparantie
 :: het verdwijnen van de wisselkoerskosten
 :: beter geïntegreerde fi nanciële markten
 :: een economie die beter presteert
 :: gezondere overheidsfi nanciën
 :: een sterkere stem voor de EU in de wereldeconomie
 :: het vergemakkelijken van de internationale handel
 :: een tastbaar teken van een Europese identiteit
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De Europese 
economie plukt er 
de vruchten van omdat ...
... de fi nanciële integratie toeneemt
De eenheidsmunt maakt het gemakkelijker investeringskapitaal in de eurozone 
daar te brengen waar het op de meest effi  ciënte wijze kan worden gebruikt. De omvang 
van de fi nanciële markt van de eurozone maakt bovendien meer kapitaal beschikbaar en 
staat investeerders toe de risico’s beter te spreiden. Voor de burgers zijn de kosten voor het 
versturen van geld naar een ander land in de eurozone drastisch verlaagd, met wel 90%.

€-feit: de gemiddelde kosten voor het overmaken van € 100 zijn gedaald van 
€ 24 naar € 2,40 sinds in 2001 de bepalingen van kracht werden aangaande 
grensoverschrijdende betalingen in euro’s.

... de eurozone een grotere zichtbaarheid geniet op 
internationaal niveau
De hoofdrolspelers in de wereldeconomie ontmoeten elkaar tijdens internationale bijeenkomsten, zoals het 
IMF of de G8, om stabiliteit op de wereldmarkten te bevorderen. De euro is nu de op één na grootste munt 
na de Amerikaanse dollar en heeft hier en daar, op de obligatiemarkten bijvoorbeeld, de leidersrol van de 
dollar overgenomen. Dit geeft de Europese Unie ook een krachtiger stem in de wereld. 

€-feit: in december 2006 overtrof de waarde van eurobiljetten en -munten in omloop 
de waarde van liquide Amerikaanse dollars in omloop.

... de internationale handel een steuntje in de rug krijgt
De euro wordt meer en meer gebruikt voor internationale handelstransacties omdat deze zo sterk en 
beschikbaar is én omwille van het vertrouwen dat hij inboezemt. Dit maakt het voor bedrijven in de eurozone 
mogelijk in euro’s te betalen en betaald te worden. Daardoor worden de verliesrisico’s als gevolg van globale 
valutaschommelingen beperkt en wordt de handel voor onze partners ook gemakkelijker, omdat ze gebruik 
kunnen maken van één enkele munt in de hele eurozone.

De lidstaten van de eurozone 
plukken er de vruchten van omdat …
... overheden besparen
Een lage en stabiele infl atie houdt in dat de overheid goedkoper kan lenen dan in het verleden. Doordat er 
minder rente betaald hoeft te worden op overheidsschulden, beschikken regeringen over meer geld voor 
openbare dienstverlening of belastingverlagingen.

... een lage infl atie de sociale samenhang bevordert
De hoge en schommelende infl atiepercentages van het verleden vergrootten de kloof tussen rijke en arme 
bevolkingsgroepen en regio’s. Nu de infl atie laag en stabiel is geworden, zijn de minderbedeelden beter 
beschermd tegen de uitholling van hun welvaart en koopkracht.

... de EMU gezonde en duurzame overheidsfi nanciën 
in de hand werkt
Alvorens een land de euro kan invoeren als betaalmiddel, moet het bewijzen dat het over een gezonde 
economie beschikt door te voldoen aan de ’criteria van Maastricht’ (overheidsschuld en begrotingstekort 

binnen bepaalde grenzen, een stabiele wisselkoers en infl atie en rentevoet 
binnen bepaalde perken). Zodra het land deel uitmaakt van de 

eurozone moet het de regels met betrekking tot de schuld en het 
begrotingstekort blijven naleven. Gezonde overheidsfi nanciën 

dragen ertoe bij dat goed gezorgd wordt voor de burgers 
van vandaag en morgen, bijvoorbeeld door een goede 
gezondheidszorg en passende pensioenvoorzieningen.

... ze beter bestand zijn tegen 
externe schokken

De omvang en de sterkte van de economie van 
de eurozone maakt haar beter bestand tegen 

economische schokken dan in het verleden het 
geval was, toen onverwachte stijgingen van de 
energieprijzen of onrust op de wereldwijde 
valutamarkten nationale economieën al snel 
verstoorden. 

Een euromythe: de euro betekent een onwelkom verlies van nationale 
soevereiniteit
Het klopt dat een gedeelte van de nationale soevereiniteit op vrijwillige basis wordt opgegeven wanneer 
een land de euro invoert. Het is namelijk zo dat regeringen hun economische beleidsmaatregelen moeten 
coördineren en hun uitgaven moeten controleren. In onze huidige geglobaliseerde wereld is soevereiniteit 
echter vaak meer een illusie dan werkelijkheid, vooral op monetair gebied, waar slechts een handvol 
dominante valuta’s de dienst uitmaakt. Door hun beleidsmaatregelen te coördineren, kunnen regeringen op 
economisch gebied invloed verwerven en sterker groeien. Economisch gesproken is de eurozone meer dan de 
som van haar onderdelen.

Het bedrijfsleven 
plukt er de vruchten van omdat …
... lage rentevoeten meer investeringen met zich meebrengen
Een lage infl atie houdt de rentevoeten ook laag. Dat betekent dat bedrijven goedkoper kunnen lenen 
om bijvoorbeeld te investeren in machines en meer onderzoek. Dat leidt tot meer nieuwe producten en 
diensten en een verhoogde productiviteit, wat dan weer leidt tot groei en meer en betere banen.

€-feit: sinds de invoering van de euro in 1999 werden meer dan 10 miljoen nieuwe 
banen gecreëerd in de eurozone, vergeleken met slechts 1,5 miljoen gedurende de 
zeven voorafgaande jaren.

... economische stabiliteit 
planning op lange termijn 
aanmoedigt
Vóór de EMU betekenden schommelende 
rentevoeten ook onvoorspelbare kosten. Dat maakte 
het voor bedrijven riskant om op de lange termijn 
te investeren, omdat zij moeilijk konden uitmaken 
of hun investering ook winst zou opleveren. 
Vandaag de dag beperkt de economische stabiliteit 
binnen de EMU die onzekerheid en moedigt ze 
bedrijfsinvesteringen op lange termijn aan.

... kleinere risico’s grensoverschrijdende handel bevorderen
In het verleden betekende grensoverschrijdende handel ook werken met veel verschillende valuta’s en 
schommelende wisselkoersen. Om zich in te dekken tegen de daaraan verbonden risico’s, verkochten bedrijven 
hun producten in het buitenland duurder, waardoor de handel werd afgeremd. Dat risico is nu verdwenen.

€-feit: de handel binnen de eurozone is naar schatting met 4% tot 
10% gestegen sinds de invoering van de eenheidsmunt en ook de 

handel in goederen met de rest van de wereld is met 
ongeveer 3% toegenomen. 

... het wegvallen van 
wisselkoerskosten handel en 
investeringen stimuleert
Vóór de invoering van de euro waren hoge kosten 
verbonden aan het omwisselen van valuta’s; ze 
werden in de EU geraamd op € 20-25 miljard 

per jaar. Deze kosten zijn verdwenen binnen 
de eurozone, waar alles in euro’s wordt 
gefactureerd en betaald. Sterker nog: de 
euro wordt ook buiten de eurozone vlot 
geaccepteerd.

De consumenten 
plukken er de vruchten 

van omdat …
... er meer concurrentie is

Aangezien consumenten gemakkelijker over de grenzen heen kunnen 
winkelen en prijzen kunnen vergelijken, is er meer concurrentie tussen de winkels en 

leveranciers. De consumenten hebben een grotere keuze, sommige prijzen zijn lager 
en prijsstijgingen worden nauwlettend gevolgd.

... de prijzen stabiel zijn 
De euro heeft de infl atie teruggebracht tot een laag en stabiel niveau. In de jaren 

zeventig en tachtig kenden vele lidstaten een hoge infl atie, soms tot 20% en meer. 
De infl atie nam af toen ze zich begonnen voor te bereiden op de euro en is sinds de 

introductie van de eenheidsmunt rond de 2% blijven hangen in de eurozone. Een lage 
en stabiele infl atie is in het voordeel van iedereen.

... lenen gemakkelijker en goedkoper geworden is
Doordat de Europese Centrale Bank haar best doet 
om de infl atie laag te houden, zijn ook de rentevoeten 
lager. Dat betekent dat mensen gemakkelijker en 
goedkoper kunnen lenen, bijvoorbeeld om een huis te 
kopen of om een vakantie te betalen.

... reizen goedkoper en eenvoudiger geworden is 
Wanneer iemand in de jaren negentig door alle landen van de EU wilde reizen en aan elke grens geld wilde wisselen, was 

deze persoon de helft van zijn budget kwijt aan wisselkoerskosten, zonder ook maar iets te kopen! Deze kosten – om nog 
maar te zwijgen van al de rompslomp die erbij hoorde – zijn nu volledig verdwenen. Dat heeft het leven eenvoudiger 

en goedkoper gemaakt voor toeristen, reisorganisaties, studenten en werknemers die naar het buitenland reizen. 
Bovendien kan de euro ook zonder problemen in vele landen buiten de eurozone worden omgewisseld – men 

schat dat tot 20% van de eurobiljetten buiten de eurozone circuleert.
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Infl atieconvergentie: eurozone
Jaarlijks stijgingspercentage van de consumentenprijzen
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Convergentie van de rentevoeten op lange termijn: 
eurozone (obligaties met looptijd van 10 jaar) jaarlijkse opbrengst in %   

Een euromythe: de euro heeft voor prijsstijgingen gezorgd
De duurzame prijsstabiliteit als gevolg van de EMU beschermt huishoudens en bedrijven tegen infl atie. 
Het klopt dat de prijzen van sommige gangbare of plaatselijk aangekochte producten, zoals een kop koffi  e 
of een bezoek aan de kapper, in sommige landen gestegen zijn toen de euromunten en -briefj es werden 
ingevoerd. Uit gegevens over de consumentenprijzen blijkt echter dat de invoering van de euro gemiddeld 
veel lagere prijsstijgingen teweeg heeft gebracht dan algemeen wordt aangenomen. Het globale eff ect op de 
prijzen was zelfs heel gering (een eenmalige impact van 0,1 tot 0,3% in 2002). Door de infl atie te drukken en 
de concurrentie te vergroten heeft de euro het leven verre van duurder gemaakt, integendeel!

€-feit: de hypotheekrente is sinds het begin van 
de jaren tachtig gedaald van rond de 8%-14% tot  
5%. Dat betekent dat iemand op een lening van 
€ 100.000 maandelijks € 170 tot € 750 bespaart 
op de terugbetaling van de rente. 

Streefdoel ECB


