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Unia Europejska
• Kiedy i dlaczego
powstała Unia
Europejska?
• Ile państw należy
do Unii
Europejskiej?
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Cele Unii Europejskiej
Cele ekonomiczne i społeczne:
- stabilny wzrost gospodarczy,
- podnoszenie dobrobytu i jakości życia
ludności,
- rozwój społeczny oraz ochrona praw
i wolności obywateli.
- popieranie handlu międzynarodowego,
Cele polityczne:
- ochrona europejskich wartości
- zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju w
Europie,
- rozwijanie demokracji, rządów prawa,
praw człowieka.

Unia Europejska
•

Od 1952r. jako Wspólnoty Europejskie, a od 1993r. jako Unia Europejska

•

Wspólny rynek: swobodny przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału.

•
•

Polityki gospodarcze UE: wspólna polityka rolna, wspólna
polityka handlowa, polityka transportowa, polityka ochrony środowiska,
polityka energetyczna i inne.

•

Polityka spójności, polityka społeczna, polityka ochrony konsumentów,
polityka badań i rozwoju, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
i inne.

• Unia Gospodarcza i Walutowa
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Wspólna waluta euro
Symbol euro

• Euro –

wspólna waluta
używaną przez 330 milionów
obywateli 17 państw Unii
Europejskiej strefy euro.

•

Euro wprowadzone w 1999 r.
jako waluta do płatności
bezgotówkowych

•

Od 1 stycznia 2002 r. euro w
postaci fizycznej – jako
banknoty i monety.

Wspólna waluta euro
•

Monety – wszystkie mają
wspólne awersy z nominałem i
mapą Europy. Rewersy zawierają
symbole narodowe

•

Banknoty – wszystkie nominały
są identyczne po obu stronach.
Awers zawiera bramę lub okna
typowe dla danej epoki w
architekturze.
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Kraje strefy euro (17 państw)
Strefa euro – strefa państw, których
walutą jest euro.
Państwa strefy euro:
• Belgia, Niemcy, Irlandia,
Hiszpania, Francja, Włochy,
Luksemburg, Holandia,
Austria, Portugalia, Finlandia,
Grecja, Słowenia, Cypr,
Malta, Słowacja, Estonia
Państwa kandydujące do strefy euro:
Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Węgry.
Dania i Wielka Brytania – „klauzula
nieprzystąpienia”, która zwalnia
je z uczestnictwa w strefie euro

Warunki przystąpienia do strefy euro
•

warunki jakie muszą spełnić państwa członkowskie, aby przyjąć euro
(„kryteriów konwergencji”) określone przez Traktat z Maastricht:

• dobra kondycja finansów publicznych: deficyt budżetowy nie
więcej niż 3% PKB, dług publiczny – nie więcej niż 60% PKB,

• niska i stabilna inflacja – stopa inflacji nie wyższa niż 1,5% od
inflacji średniej; stopy procentowe nie wyższe niż o 2% od średniej stopy
procentowej w trzech państwach o najniższej inflacji

• stabilność kursu wymiany walut – udział w mechanizmie
Europejskiego Systemu Walutowego: wahania kursu waluty krajowej w
ciągu 2 lat powinny mieścić się w granicach określonych w ESW
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Kto zarządza euro?
• Eurosystem = niezależny
Europejski Bank
Centralny (EBC)
• + centralne banki państw
strefy euro

• Razem prowadzą
politykę walutową

Korzyści wprowadzenia euro
• Stabilna waluta, niska inflacja, niskie stopy procentowe np.
kredytów
• symbol europejskiej tożsamości obywateli Unii
• możliwość porównania cen w różnych krajach
• brak konieczności wymiany waluty podczas podróży za
granicę;
• łatwiejszy handel międzynarodowy
• wielkość i siła strefy euro chronią Unię przed zewnętrznymi
wstrząsami gospodarczymi
• możliwość zakładania rachunków bankowych w dowolnym
państwie członkowskim w tej samej walucie;
• zwiększenie wiarygodności krajów strefy euro.
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Koszty wprowadzenia euro
• wyeliminowanie waluty narodowej
• utrata suwerenności narodowej w polityce pieniężnej
• koszty modernizacji operacji i usług bankowych oraz koszt
dostosowania systemów informatycznych, sposobu
prowadzenia księgowości, szkolenia kadr itp.
•
• w okresie równoczesnego funkcjonowania waluty krajowej i
euro są to koszty podwójnego oznaczania cen;

Warsztaty: „Korzyści i koszty
wprowadzenia euro”
• Zadanie:

Proszę przedstawić symbol waluty euro
oraz
proszę wymienić korzyści i koszty przyjęcia
wspólnej waluty euro

• Na przygotowanie: 15 minut, na prezentację: po 2 minuty
każdy zespół
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