
Europeiska 
kommissionen

KC-78-07-277-SV-C

En valuta för ett Europa
Från och med 2008 är euron den gemensamma valutan för femton av EU:s 
medlemsstater, vilka tillsammans utgör euroområdet. Ekonomiska och 
monetära unionen (EMU) är den politiska och ekonomiska ram som bär 

upp euron och kompletterar EU:s inre marknad.

När EU grundades 1957 koncentrerade sig medlemsstaterna på att bygga upp en 
”gemensam marknad” för handel. Efterhand blev det emellertid uppenbart att ett 
närmare ekonomiskt och monetärt samarbete var önskvärt för att den inre marknaden 
skulle fortsätta att utvecklas och blomstra, och 1991 antog medlemsstaterna fördraget 
om Europeiska unionen (Maastrichtfördraget), där det beslutades att Europa skulle 
få en stark och stabil gemensam valuta för det tjugoförsta århundradet.

I maj 1998 bestämdes vilka de första medlemsstaterna i samarbetet skulle bli, och 
visionen blev verklighet 1999 när euron infördes. Som sedlar och mynt i allmänhetens 
plånböcker dök valutan upp den 1 januari 2002. 

Européerna förenas
Inom EU görs mycket för att främja integrationen i Europa, även om detta arbete ofta 
ligger dolt i juridiska texter och avtal. Euron är en av de starkaste konkreta symbolerna 
för en gemensam identitet och gemensamma värderingar i Europa, i dess olika stater 
och bland européerna själva.

Hur vi alla tjänar 
    på euron

Euroområdet: fakta och statistik

 Viktiga indikatorer (2006) Euroområdet EU-27 USA Japan

Folkmängd (miljoner) 317 494 300 128

BNP (i biljoner euro, beräknad enligt köpkraftsparitet, PPP) 8,4 11,9 11,2 3,5

Andel av global BNP (i % enligt PPP) 14,6 21,0 19,7 6,3

Export(*) (varor och tjänster som % av BNP) 21,7 14,3 10,8 16,8

Import(*) (varor och tjänster som % av BNP) 20,9 15,0 16,6 15,3

(*) Handel inom EU ej inräknad. 
Källa: Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden, 2007

Ytterligare 
information:
Om euron
http://ec.europa.eu/euro 

Europeiska kommissionens generaldirektorat 
för ekonomi och fi nans
http://ec.europa.eu/economy_fi nance

Europeiska kommissionen
http://ec.europa.eu 

Europeiska centralbanken
http://www.ecb.eu

  Euroområdet, 
inklusive Cypern 
och Malta från den 
1 januari 2008

  EU-medlemsstater 
med undantag

  EU-medlemsstater 
som ännu inte har antagit 
euron

Vilka fördelar har euron medfört?
Syftet med Ekonomiska och monetära unionen och euron är att åstadkomma en bättre 
fungerande ekonomi i Europa som leder till fl er arbetstillfällen och större välstånd 
för dess invånare. Euroområdet utgör dessutom världens näst största ekonomi. 
Bland eurons fördelar kan nämnas

 :: en stabil valuta
 :: låg infl ation och låga räntor
 :: pristransparens
 :: eliminering av kostnader vid valutaväxling
 :: mer integrerade fi nansmarknader 
 :: en bättre fungerande ekonomi
 :: sundare off entliga fi nanser
 :: en starkare röst för EU i den globala ekonomin
 :: förenklad internationell handel
 :: ett konkret tecken på en europeisk identitet
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Den europeiska 
ekonomin tjänar 
på euron eftersom …
… den fi nansiella integrationen ökar
Den gemensamma valutan gör det mycket lättare att fl ytta investeringskapital inom 
euroområdet dit där det kan användas på eff ektivaste sätt. Storleken på euroområdets 
fi nansmarknad ökar dessutom tillgången på investeringskapital och gör det möjligt för 
investerare att sprida riskerna bättre. För medborgarna har kostnaden för att skicka pengar till 
en annan del av euroområdet sjunkit rejält – med så mycket som 90 procent.

Eurofakta: Den genomsnittliga kostnaden för att överföra 100 euro har sjunkit 
från 24 euro till 2,40 euro sedan reglerna om gränsöverskridande betalningar 
i euro infördes 2001. 

… euroområdet har stärkt sitt internationella infl ytande
Den globala ekonomins mäktigaste aktörer möts i internationella grupperingar, såsom Internationella 
Valutafonden och G8, för att främja stabiliteten på de globala marknaderna. Euron är i dag världens näst 
viktigaste valuta efter US-dollarn, och i vissa avseenden, till exempel på obligationsmarknaderna, har euron 
till och med gått om dollarn. Detta ger Europeiska unionen en starkare röst i världen.

Eurofakta: I december 2006 blev värdet på de eurosedlar och euromynt som var 
i omlopp större än värdet på de sedlar och mynt i US-dollar som var i omlopp.

… den internationella handeln främjas
Euron används i allt högre grad för internationella handelstransaktioner på grund av sin styrka och tillgänglighet 
och det förtroende den inger. Detta gör att företag inom euroområdet kan betala och få betalt i euro, något 
som minskar risken för förluster till följd av globala valutafl uktuationer och underlättar för våra handelspartner, 
som kan handla med en valuta inom hela euroområdet. 

Euroområdets medlemsstater 
tjänar på euron eftersom …
… regeringarna sparar pengar
En låg och stabil infl ation innebär att det i dag är billigare för den off entliga sektorn att låna pengar än det 
var tidigare. De lägre räntekostnaderna för den off entliga skulden frigör pengar som istället kan läggas på 
samhällsservice eller skattesänkningar.

… en låg infl ation främjar den sociala sammanhållningen
Den höga och instabila infl ationstakt som tidigare rådde ökade klyftan mellan rika och fattiga grupper och 
regioner. Nu när infl ationen är låg och stabil har de mindre välbeställda ett bättre skydd mot urholkning 
av deras välfärd och köpkraft.

… EMU främjar sunda och hållbara statsfi nanser
Innan ett land kan införa euron måste det bevisa att landets ekonomi är sund genom att uppfylla 
”Maastricht-kriterierna” (off entlig skuld och off entligt underskott får inte överstiga vissa gränser, 
växelkursen skall vara stabil samt infl ation och räntor får inte överstiga vissa gränser), och när landet 

väl inträtt i eurosamarbetet måste det fortsätta att följa reglerna som 
begränsar skuld och underskott. Sunda off entliga fi nanser garanterar att 

såväl dagens som morgondagens medborgares behov tillfredställs, 
till exempel genom betryggande hälso- och sjukvård samt 

pensioner.

… den ger bättre motståndskraft 
mot externa chocker

Euroområdets storlek och styrka gör att det lättare 
kan stå emot ekonomiska chocker än tidigare, då 
oväntade energiprishöjningar eller turbulens på de 

globala valutamarknaderna störde de nationella 
ekonomierna.

Euromyt: euron innebär en ovälkommen förlust av nationell suveränitet
En del av suveräniteten delas visserligen frivilligt när ett land antar euron som valuta, eftersom regeringarna 
måste samordna sin ekonomiska politik och hålla sina utgifter under kontroll, men i dagens globaliserade 
värld är den nationella suveräniteten ofta  mer en illusion än verklighet. Detta är i synnerhet fallet på det 
monetära området, där enbart några få dominerande valutor har verklig betydelse. Genom att samordna sin 
politik kan regeringarna faktiskt vinna större makt och infl ytande på det ekonomiska området. Ekonomiskt 
sett är euroområdet större än summan av sina enskilda delar.

Företagen tjänar på euron eftersom …
… låga räntor innebär större investeringar
En låg infl ation håller räntorna nere. Det innebär att företagen kan låna billigare i syfte att investera 
i exempelvis nya maskiner och mer forskning. Detta leder till fl er nya varor och tjänster och högre 
produktivitet, vilket i sin tur medför ökad tillväxt och fl er och bättre arbetstillfällen.

Eurofakta: Sedan euron infördes 1999 har fl er än 10 miljoner arbetstillfällen 
skapats inom euroområdet, vilket kan jämföras med enbart 1,5 miljoner under 
de föregående sju åren.

… ekonomisk stabilitet 
stimulerar långsiktig 
planering
Före EMU innebar instabila räntor oförutsägbara 
kostnader. Av den anledningen var det riskabelt för 
företagen att investera långsiktigt eftersom det var 
svårt för dem att veta ifall deras investering skulle 
kunna generera vinst. Den ekonomiska stabilitet 
inom EMU som råder i dag minskar osäkerheten 
och stimulerar företagen att göra långsiktiga 
investeringar.

… lägre risker stimulerar 
handel över gränserna
Förr inbegrep handel över gränserna inom EU fl era olika valutor med fl uktuerande växelkurser. 
För att väga upp riskerna med att bedriva handel under sådana förhållanden sålde företagen ofta till ett 
högre pris utomlands, vilket motverkade handeln. Denna risk har nu eliminerats.

Eurofakta: Handeln inom euroområdet uppskattas ha ökat med mellan 
fyra och tio procent sedan införandet av den gemensamma 

valutan. Varuhandeln med övriga världen har också 
ökat, med ca tre procent.

… handel och investeringar 
stimuleras genom att 
växlingskostnaderna är borta
Innan euron infördes var kostnaderna 
för valutaväxling höga: uppskattningsvis 
20–25 miljarder euro årligen inom EU. Eftersom 

samtliga betalningar och fakturor inom 
euroområdet nu görs i euro har dessa 
kostnader försvunnit. Dessutom godtas 
euron utan problem även utanför 
euroområdet.

Konsumenterna 
tjänar på euron 

eftersom …
… konkurrensen ökar

Eftersom konsumenterna lättare kan handla över gränserna och jämföra 
priser ökar konkurrensen mellan butiker och leverantörer. Konsumenterna har fl er 

valmöjligheter, vissa priser är lägre och prisökningarna kan hållas under kontroll.

… prisnivån är stabil
Euron har inneburit att infl ationen har sjunkit till en låg och stabil nivå. På 70- och 

80-talen var infl ationstakten hög i många medlemsstater, i vissa fall så hög som 
20 procent eller mer. När förberedelserna inför eurosamarbetet inleddes sjönk 

infl ationen, och sedan eurons införande har den legat på omkring 2 procent inom 
euroområdet. En låg och stabil infl ation tjänar alla på.

… det blir enklare och billigare att låna
Eftersom Europeiska centralbanken ser till att hålla 
infl ationen på en låg nivå, blir räntorna också lägre. 
Det innebär att det blir lättare och billigare att låna 
pengar för att exempelvis köpa hus eller betala en 
semesterresa.

  

… det blir enklare och billigare att resa
En person som på 90-talet reste genom samtliga EU-länder och växlade pengar vid gränsen till varje ny stat förlorade 

hälften av sina pengar i växlingsavgifter – utan att ha handlat någonting! Dessa kostnader – för att inte tala om allt 
besvär som det innebar – har nu helt eliminerats, vilket gör det både enklare och billigare att turista, semestra, 

studera och arbeta utomlands. Euron är dessutom lätt att växla i många länder utanför euroområdet. 
Omkring 20 procent av alla eurosedlar uppskattas vara i omlopp utanför euroområdets gränser.
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Konvergerande infl ation: euroområdet
Årlig procentuell ökning av konsumentpriserna
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Konvergens i obligationsräntorna: euroområdet
(tioåriga obligationer) Årlig ränta i procent  

Euromyt: euron fi ck priserna att stiga
Den varaktiga prisstabilitet som skapades genom EMU skyddar hushåll och företag mot infl ation. Priset 
på vissa dagligvaror eller lokalt inköpta varor och tjänster, såsom en kopp kaff e eller en hårklippning, 
steg visserligen i några länder när euron infördes, men konsumentprissiff ror visar att euron i genomsnitt 
orsakade långt färre prisökningar än vad allmänheten tror. Den totala eff ekten på priserna var mycket liten 
(en engångseff ekt på mellan 0,1 och 0,3 procent under 2002). Istället för att göra det dyrare att leva, gör euron 
snarare livet billigare genom att sänka infl ationen och bidra till ökad konkurrens.

Eurofakta: Bolåneräntorna har fallit från ca 
8–14 procent under det tidiga 80-talet till 
dagens ca 5 procent, vilket gör att en låntagare 
med ett utestående lån på 100 000 euro 
sparar mellan 170 och 750 euro i månaden 
i räntebetalningar.

ECB:s mål


