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EURO A EUROZÓNA

EURO
• Společná měna euro byla zavedena jako dovršení ekonomické
integrace evropských států.
• Používání eura usnadňuje obchodní výměnu mezi zeměmi EU a
odstraňuje náklady na výměnu peněz.
• Euro začínalo na paritě vůči dolaru 1: 1,18, současný kurz je 1:1,31.
• V současnosti je euro druhou nejvýznamnější rezervní měnou na
světě.

HISTORIE SPOLEČNÉ MĚNY
• Euro začíná platit od 4. ledna 1999 jako virtuální (bezhotovostní)
měna – je používána pouze při mezibankovních převodech.
• V hotovostní podobě je zavedeno do oběhu od 1.1.2001.

Euro – bankovky a mince
• Euromince mají nominální hodnoty 1 c, 2 c, 5 c, 10 c, 20 c, 50 c,

1 € a 2 €.
• Eurobankovky mají nominální hodnoty 5 €, 10 €, 20 €, 50 €,
100 €, 200 € a 500 €.

Původní evropské měny
• Společná měna euro nahradila původní měny evropských států:
Německo – marka
Rakousko – šilink
Francie – frank
Itálie – lira
Španělsko – peseto
Nizozemí – gulden
Slovensko - koruna

Eurozóna
• Členy eurozóny je 17 zemí Evropské unie: Belgie, Estonsko, Finsko,
Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko,
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.
• Země, které odmítly vstoupit do eurozóny: Velká Británie, Dánsko,
Švédsko.
• Země, které nevstoupily z důvodů nesplnění kritérií: Bulharsko, Česko,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko.
• Na základě dohod s Evropskou unií používají euro jako svou měnu
Monako, San Marino, Vatikán a Andorra. Mají též právo omezené ražby
mincí.
• Bez dohody s EU používají euro Černá Hora a Kosovo. Nemají právo razit
mince.

EUROZÓNA - MAPA
modrá - členské státy eurozóny

zelená - státy EU, které vstoupí
do eurozóny po roce 2011
hnědá - státy EU s trvalou výjimkou
na zavedení eura

žlutá - státy mimo EU,
které používají euro
po dohodě s EU
fialová - státy a území mimo EU,

které používají euro
bez dohody s EU

Maastrichtská kriteria
Maastrichtská kriteria jsou souborem požadavků, které musí
splňovat stát, aby mohl přijmout euro.
1. Minimální deficit státního rozpočtu – schodek veřejných
financí do 3 procent HDP. (V současnosti nedodržuje téměř
žádná země EU.)
2. Limitovaná velikost státního dluhu – do 60 procent HDP.
(V současnosti nedodržuje téměř žádná země EU.)
1. Stabilní hladina cen – nízká inflace.

2.

Stabilní úroková míra.

3. Stability měnového kurzu.

Krize eurozóny
• Počátek krize v roce 2009.
• Příčinou je vysoké zadlužení části zemí eurozóny.
• Nejvíce problému mají tzv. země PIGS – Portugalsko, Itálie,
Řecko a Španělsko.
• Problémy s rozdílnou výkonností ekonomik – rozdíl mezi
severem a jihem.
• Společná měna neumožňuje zemím s ekonomickými
problémy devalvovat,
což snižuje jejich

konkurenceschopnost.
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