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Jaký užitek euro přináší?

Eurozóna: skutečnosti a čísla

Cílem hospodářské a měnové unie a eura je zajistit lepší fungování evropského
hospodářství, vytvoření více pracovních míst a větší prosperitu pro Evropany. Také
přispělo ke vzniku druhého největšího hospodářství na světě. Mezi jeho přínosy patří:

Eurozóna, včetně
Kypru a Malty od
1. ledna 2008

:: Stabilní měna
:: Nízká inﬂace a úrokové míry
:: Transparentnost cen
:: Eliminace nákladů na směňování měn
:: Integrovanější ﬁnanční trhy
:: Výkonnější hospodářství
:: Zdravější veřejné ﬁnance
:: Silnější pozice EU v globálním hospodářství
:: Snadnější mezinárodní obchod
:: Hmatatelný důkaz evropské identity
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Klíčové ukazatele (2006)

EU-27

USA

Japonsko

Počet obyvatel (miliony)

317

494

300

128

HDP (v trilionech eur, vypočtený v paritě kupní síly)

8,4

11,9

11,2

3,5

Podíl na světovém HDP (% v PKS)

14,6

21,0

19,7

6,3

Export(*) (zboží a služby jako % z HDP)

21,7

14,3

10,8

16,8

Import(*) (zboží a služby jako % z HDP)

20,9

15,0

16,6

15,3

(*) Nezahrnuje obchod v rámci EU.

Další informace:
Euro
http://ec.europa.eu/euro
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Eurozóna

Evropská komise, Generální ředitelství pro
hospodářské a ﬁnanční věci
http://ec.europa.eu/economy_ﬁnance
Evropská komise
http://ec.europa.eu
Evropská centrální banka
http://www.ecb.eu

Euro je jednotná měna 15 členských států Evropské unie, které společně tvoří
eurozónu. Hospodářská a měnová unie (HMU) je politický a hospodářský
rámec, který podporuje euro a doplňuje jednotný trh EU.
Při založení Evropské unie v roce 1957 se členské státy soustředily na vybudování
„společného trhu“ pro obchod. V průběhu času se však ukázalo, že hospodářskou
a měnovou spolupráci bude zapotřebí prohloubit, aby se vnitřní trh mohl dále
rozvíjet a vzkvétat. Proto v roce 1991 členské státy schválily Smlouvu o Evropské unii
(Maastrichtskou smlouvu) a rozhodly, že Evropa bude mít ve 21. století silnou a stabilní
jednotnou měnu.

Sbližování Evropanů

Itálie
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Jaký užitek nám
přináší euro

Jedna měna pro jednotnou Evropu

V květnu 1998 bylo přijato rozhodnutí o tom, které z členských států euro přijmou jako
první, a vize se stala realitou v roce 1999, kdy bylo euro zavedeno. Do peněženek lidí se
ve formě bankovek a mincí dostalo 1. ledna 2002.

Česká
republika Slovensko
Rakousko Maďarsko
Slovinsko

Evropská
komise

Zdroj: Evropská komise, ECB a MMF, 2007

Evropská unie vynakládá velké úsilí na prosazování evropské integrace, ale tato práce
se často skrývá v právních textech a smlouvách. Euro je jedním z nejhmatatelnějších
symbolů společné identity a sdílených hodnot Evropy, evropských národů i samotných
Evropanů.

Spotřebitelé

Podniky mají z eura užitek, protože…

mají z eura užitek,
protože…
Je větší konkurence

Ceny jsou stabilní
Euro snížilo inﬂaci na nízkou a stabilní úroveň. V sedmdesátých a osmdesátých
letech 20. století mělo mnoho členských států vysokou míru inﬂace, některé
okolo 20 % nebo více. V době, kdy se připravovaly na euro, inﬂace klesla, a od jeho
zavedení zůstala v eurozóně na úrovni kolem 2 %. Nízká a stabilní míra inﬂace je
přínosem pro všechny.

Skutečnost o euru: hypoteční úrokové míry
klesly ze zhruba 8-14 % na začátku
osmdesátých let 20. století na současných
5 %, což dlužníkovi s dlužnou částkou ve výši
100 000 € ušetřilo měsíčně okolo 170 až 750 €
na platbách úroků.

Inﬂační konvergence: eurozóna
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Cestování je snadnější a levnější
V devadesátých letech 20. století by člověk cestující přes všechny státy Evropské unie a směňující peníze na každém
hraničním přechodu ztratil polovinu svých peněz na poplatcích za směnu, aniž by si cokoli koupil! Tyto náklady, spolu
se souvisejícími obtížemi, byly zcela odstraněny, což zajistilo snadnější a levnější život turistům, lidem na dovolené,
studentům a pracujícím, kteří cestují do zahraničí. Euro lze rovněž snadno směnit v mnoha zemích mimo eurozónu
– odhaduje se, že mimo eurozónu je v oběhu až 20 % eurobankovek.

Mýtus o euru: euro způsobilo nárůst cen
Trvalá stabilita cen vytvořená rámcem HMU chrání domácnosti a podniky před inﬂací. Je pravda, že ceny
některých každodenních nebo místně pořizovaných položek, jako je šálek kávy nebo stříhání vlasů, se
v některých zemích při zavedení eura zvýšily. Údaje o spotřebitelských cenách ovšem ukazují, že zavedení
eura v průměru způsobilo mnohem méně nárůstů cen, než se obecně přepokládá, a celkový dopad na ceny
byl velmi malý (jednorázový dopad ve výši 0,1 až 0,3 % v roce 2002). Euro v žádném případě život lidí
nezdražuje, ale zajištěním nižší inﬂace a zvýšené konkurence činí přesný opak.

Vlády šetří peníze

Skutečnost o euru: od zavedení eura v roce 1999 bylo v eurozóně vytvořeno více
než 10 milionů nových pracovních míst, ve srovnání s pouhým 1,5 milionem
v předchozích sedmi letech.

Nízká inﬂace přispívá k sociální soudržnosti

Před zavedením HMU znamenaly nestálé úrokové
sazby nepředvídatelné náklady. Dlouhodobé
investice proto byly pro společnosti riskantní,
neboť bylo obtížné zjistit, zda investice přinese zisk.
V současné době hospodářská stabilita v rámci
HMU snižuje nejistotu a podporuje dlouhodobé
podnikatelské investice.

Roční procentní nárůst spotřebitelských cen
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Nízká inﬂace udržuje nízké úrokové sazby. To znamená, že podniky si mohou snáze půjčovat na investice
například do nových strojů nebo intenzivnějšího výzkumu. To vede k vyššímu počtu nových výrobků
a služeb a vyšší produktivitě, a tím i k hospodářskému růstu a vyššímu počtu lepších pracovních míst.

Hospodářská stabilita podporuje
dlouhodobé plánování

Půjčky jsou snadnější a levnější
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mají z eura užitek, protože…

Nízké úrokové sazby znamenají více investic

Díky tomu, že spotřebitelé mohou snadněji nakupovat v zahraničí
a porovnávat ceny, je mezi obchody a dodavateli větší konkurence. Spotřebitelé mají
větší výběr, některé ceny jsou nižší a zvyšování cen je drženo pod kontrolou.

Díky tomu, že Evropská centrální banka udržuje inﬂaci
na nízké úrovni, jsou úrokové sazby nižší. To znamená,
že si lidé mohou půjčovat snáze a levněji, např. na
pořízení domu nebo zaplacení dovolené.

Členské státy eurozóny

Vysoké a nestálé míry inﬂace v minulosti prohlubovaly propast mezi bohatými a chudými skupinami
a regiony. Nyní, když je inﬂace stabilní a nízká, jsou ti méně majetní lépe chráněni proti poklesu hodnoty
majetku a poklesu kupní síly.

Konvergence dlouhodobých úrokových sazeb: eurozóna

HMU prosazuje zdravé a trvale udržitelné veřejné ﬁnance

(10leté dluhopisy) roční sazba v %
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Nižší riziko podporuje
přeshraniční obchod

Nízká a stabilní inﬂace znamená, že půjčky jsou pro vlády levnější než v minulosti. Nižší platby úroků
za státní dluh uvolňují peníze, které mohou vlády vynaložit na veřejné služby nebo snížení daní.
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V minulosti bylo s obchodem mezi státy EU spjato mnoho měn s kolísavými směnnými kurzy. Společnosti
se chtěly riziku obchodování za těchto podmínek vyhnout, a proto v zahraničí nastavovaly vyšší ceny, čímž
od obchodu odrazovaly. Toto riziko je nyní odstraněno.

2003 2006

Než země zavede euro, musí splněním „maastrichtských kritérií“ (státní dluh a schodek v určených mezích,
stabilita směnného kurzu a míra inﬂace a úroků v určených mezích) prokázat, že má zdravou ekonomiku,
a poté, co se stane součástí eurozóny, musí pravidla o úrovni dluhu a schodku nadále dodržovat. Zdravé
veřejné ﬁnance napomáhají spravedlivě se postarat o dnešní i budoucí občany – například prostřednictvím
náležité zdravotní péče a penzí.

Zvyšuje se odolnost vůči vnějším
otřesům
Díky své velikosti a síle je hospodářství eurozóny odolnější
vůči hospodářským otřesům než v minulosti, kdy byly
národní ekonomiky narušeny například neočekávaným
nárůstem cen energií nebo turbulencí na globálních
měnových trzích.

Skutečnost o euru: odhaduje se, že od zavedení jednotné měny vzrostl obchod
v rámci eurozóny o 4 až 10 %, a rovněž obchod se zbožím s vnějším světem
narostl asi o 3 %.

Odstranění nákladů na směnu peněz
stimuluje obchod a investice
Před zavedením eura byly náklady na směnu peněz vysoké
a v Evropské unii byly odhadovány na 20 až 25 miliard
eur ročně. Tyto náklady v rámci eurozóny vymizely,
protože všechny platby a faktury nyní probíhají
v eurech. A co víc, euro je ochotně přijímáno
i mimo eurozónu.

Mýtus o euru: euro znamená nežádoucí ztrátu národní suverenity
Je pravda, že část suverenity země je po přijetí eura dobrovolně sdílena, protože vlády musí koordinovat
hospodářskou politiku a regulovat své výdaje. V současném globalizovaném světě je však národní suverenita
často spíše iluzí než skutečností, a to zejména v měnové oblasti, kterou ve skutečnosti ovládá pouze několik
málo dominantních měn. Koordinováním své politiky mohou vlády naopak získat vliv a moc v hospodářské
oblasti. Hospodářsky má celá eurozóna větší význam než souhrn jejích částí.

Evropské
hospodářství

má z eura užitek, protože…
Finanční integrace se zvyšuje
Jednotná měna výrazně usnadňuje pohyb investičního kapitálu v rámci
eurozóny na místa, kde jej lze využít nejúčinněji. Vedle toho velikost ﬁnančního
trhu eurozóny zajišťuje pro investice více kapitálu a umožňuje investorům lépe rozložit
rizika. Pro občany se výrazně snížily náklady na zasílání peněz do jiné země eurozóny,
a to až o 90 %.

Skutečnost o euru: od zavedení pravidel pro přeshraniční europlatby v roce
2001 se průměrné náklady na převod 100 eur snížily z 24 eur na 2,40 eura.

Eurozóna je ve světě více vidět
Velcí hráči světové ekonomiky se setkávají v mezinárodních seskupeních, jako je MMF a G8, aby podpořili
stabilitu na globálních trzích. Euro je nyní po americkém dolaru druhou nejvýznamnější světovou měnou
a v některých oblastech, jako jsou například trhy s dluhopisy, jej dokonce předčilo. Díky tomu má Evropská
unie ve světě silnější hlas.

Skutečnost o euru: v prosinci 2006 hodnota eurobankovek a euromincí v oběhu předčila
hodnotu amerických dolarů v oběhu.

Je podporován mezinárodní obchod
Kvůli své síle, dostupnosti a také důvěře, kterou vzbuzuje, se euro stále více používá při mezinárodních
obchodních transakcích. To umožňuje podnikům v eurozóně platit a přijímat platby v eurech, čímž se omezí
riziko ztrát způsobených kolísáním směnných kurzů a usnadní se tak obchod i pro naše partnery, kteří mohou
obchodovat v jedné měně v rámci celé eurozóny.

