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Bevezetés

1999. január elseje óta a jelenleg tizenöt tagállamból álló Európai Unió1999. január elseje óta a jelenleg tizenöt tagállamból álló Európai Unió1999. január elseje óta a jelenleg tizenöt tagállamból álló Európai Unió1999. január elseje óta a jelenleg tizenöt tagállamból álló Európai Unió1999. január elseje óta a jelenleg tizenöt tagállamból álló Európai Unió
tizenegy országában (200tizenegy országában (200tizenegy országában (200tizenegy országában (200tizenegy országában (2001. január elseje óta már 12-ben) a fogyasztók mind1. január elseje óta már 12-ben) a fogyasztók mind1. január elseje óta már 12-ben) a fogyasztók mind1. január elseje óta már 12-ben) a fogyasztók mind1. január elseje óta már 12-ben) a fogyasztók mind
a bankokban, mind az üzletekben az áruk és szolgáltatások árainak jelzésekora bankokban, mind az üzletekben az áruk és szolgáltatások árainak jelzésekora bankokban, mind az üzletekben az áruk és szolgáltatások árainak jelzésekora bankokban, mind az üzletekben az áruk és szolgáltatások árainak jelzésekora bankokban, mind az üzletekben az áruk és szolgáltatások árainak jelzésekor
ezzel a szimbólummal találják szembe magukatezzel a szimbólummal találják szembe magukatezzel a szimbólummal találják szembe magukatezzel a szimbólummal találják szembe magukatezzel a szimbólummal találják szembe magukat: : : : : €, ez az új, közös európai, ez az új, közös európai, ez az új, közös európai, ez az új, közös európai, ez az új, közös európai
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gazdaságtörténeti eseményeként értékelgazdaságtörténeti eseményeként értékelgazdaságtörténeti eseményeként értékelgazdaságtörténeti eseményeként értékelgazdaságtörténeti eseményeként értékelninininini: megszûnt ugyanis a részt vevõ: megszûnt ugyanis a részt vevõ: megszûnt ugyanis a részt vevõ: megszûnt ugyanis a részt vevõ: megszûnt ugyanis a részt vevõ
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vetekszik az Egyesült Államokkal.vetekszik az Egyesült Államokkal.vetekszik az Egyesült Államokkal.vetekszik az Egyesült Államokkal.vetekszik az Egyesült Államokkal.

Az euró bevezetése azt is jelenti, hogy az EU tagállamaiban kezdetét vette a
Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakasza, amelyben az eurót ténylegesen
bevezetõ tizenkét tagország (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portu-
gália és Spanyolország) a monetáris politikában is a közösségi megközelítés elvét
alkalmazza. Közülük Görögország 2001. január 1-én csatlakozott a rendszerhez.
Bizonytalan azonban egyelõre Nagy-Britannia és Dánia részvétele, amelyeknek
az Európai Unióról szóló szerzõdés kimaradási jogot biztosít (a dánok 2000 szep-
temberében népszavazáson vetették el az euró bevezetését), valamint Svéd-
országé, amely a konvergencia kritériumokat formálisan nem teljesítette, így
önként maradt távol. Hosszabb távon valószínûleg mindannyiuknak érdekükben
áll majd a közös pénzhez történõ csatlakozás. A Gazdasági és Monetáris Unió



harmadik szakaszában új, az egységes monetáris politika viteléhez szükséges in-
tézmények – az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszere –
kezdték meg mûködésüket, tovább erõsödik az integráció a pénzügyi piacokon és
az üzleti élet egyéb területein. Az árfolyamkockázat megszûnésének, a tranzak-
ciós költségek csökkenésének és az euróban feltüntetett, közvetlenül összeha-
sonlítható áraknak az elõnyeit a fogyasztók is élvezik.

Az Európai Unió országai által elfogadott korábbi menetrend szerint 2002
elsõ félévének vége volt az a legkésõbbi idõpont, amikortól az euró válik az egye-
düli törvényes fizetõeszközzé az euróövezet országaiban, de késõbb ez a határidô
2002. február 28-ra módosult. Készpénzként 2002 elejéig kizárólag a nemzeti
valuták voltak használatban. 1999. január 1. és 2001. december 31. között a gaz-
dasági élet szereplõinek, így a vállalatoknak és a fogyasztóknak a bankszámlák és
készpénz-helyettesítõ eszközök esetében jó ideig választási lehetõségük volt az
euró vagy a régi nemzeti fizetõeszközök (márka, frank, líra, schilling stb.) között.
Ezt a szabadságot mondta ki a „sem kényszer – sem tiltás” elve, amely az euróra
vonatkozó közösségi szabályozás vezérfonala. A Gazdasági és Monetáris Unióban
részt vevõ államok megállapodtak abban, hogy csak euróban denominált (meg-
nevezett) állampapírokat bocsátanak ki, valamint döntést hoztak arról, hogy a
korábban kibocsátott állampapírok túlnyomó részét euróra konvertálják. Ezen
utóbbi döntés a magánkibocsátások számára is lehetõvé tette, hogy hasonlóan
járjanak el.

Az euró megjelenése nemcsak a Gazdasági és Monetáris Unióban részt vevõ
országokra volt jelentékeny hatással, hanem Európa, sõt a világ egészének gaz-
daságára, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszerre is. Nyilvánvaló, hazánknak
is alkalmazkodnia kell az új helyzethez, mégpedig oly módon, hogy csatlakozá-
sunkig hatékonyan használjuk ki a közös európai pénz kínálta lehetõségeket, és
felkészüljünk az euró késõbbi bevezetésére.
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Az euró bevezetésének fontosabb állomásaiAz euró bevezetésének fontosabb állomásaiAz euró bevezetésének fontosabb állomásaiAz euró bevezetésének fontosabb állomásaiAz euró bevezetésének fontosabb állomásai

1998. május 1–3.1998. május 1–3.1998. május 1–3.1998. május 1–3.1998. május 1–3.

Az alapvetõ döntések meghozatala és a felkészülési folyamat kezdete.
· Döntés az eurót bevezetõ országok körérõl.
· Az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszere felállítása.
· A pénzcseréhez szükséges törvényi keretek és módosítások elfogadása.
· Az euróbankjegyek és -érmék elõállításának kezdete.
· Az információs-kommunikációs kampány indulása.

1999. január 1.1999. január 1.1999. január 1.1999. január 1.1999. január 1.

A Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszának kezdete és az euró
megjelenése az átutalásos fizetési körben.
· A részt vevõ országok valutája és az  euró közötti átváltási arányok visszafor-

díthatatlan rögzítése.
· A monetáris politika delegálása az Európai Központi Bankhoz; a Központi

Bankok Európai Rendszere pedig minden pénzpiaci és devizapiaci tranzak-
ciót ettõl kezdve euróban bonyolít le, és euróra váltja át partnerei számláit.

· A Központi Bankok Európai Rendszere bevezeti a Transz-Európai Automati-
zált Valós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszert, és biztosítja az átváltást a vissza-
fordíthatatlan konverziós rátán.

· Új állampapírok kibocsátása kizárólag euróban.
· Az átutalásos fizetési kör egyéb szegmensein a piaci szereplõk döntésére van

bízva az euró alkalmazása; a várakozások szerint azonban a már említett terü-
letek euróra váltása e téren is maga után vonja a közös valuta alkalmazását.



2002002002002002. január 1.2. január 1.2. január 1.2. január 1.2. január 1.

Az euróbankjegyek és -érmék megjelenése, a nemzeti bankjegyek és érmék
euróra váltásának kezdete, a nemzeti valutában denominált számlák kötelezõ
konvertálása eurószámlákra.
· 2002. január 1-jei határidõvel az euróbankjegyek és -érmék bevezetése.
· Pénzcsere a közületi, vállalati és háztartási szektorban.

2002002002002002. február 28.2. február 28.2. február 28.2. február 28.2. február 28.

A nemzeti bankjegyek és érmék kivonása a forgalomból.
· 2002. február 28-i határidõvel a pénzcserét minden szektorban végre kell

hajtani; a nemzeti valuták véglegesen kikerülnek a kistételes (számla-, bank-
jegy- és érme-) forgalomból is, de a nemzeti valutákban denominált bank-
jegyek és érmék a nemzeti jegybankoknál továbbra is átválthatóak maradnak.
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A Gazdasági és Monetáris Unió

Miért van szükség a Gazdasági és Monetáris Unióra?

Az Európai Gazdasági Közösség – a mai Európai Unió – alapító szerzõdéseAz Európai Gazdasági Közösség – a mai Európai Unió – alapító szerzõdéseAz Európai Gazdasági Közösség – a mai Európai Unió – alapító szerzõdéseAz Európai Gazdasági Közösség – a mai Európai Unió – alapító szerzõdéseAz Európai Gazdasági Közösség – a mai Európai Unió – alapító szerzõdése
a gazdasági együttmûködés elmélyítésével kezdetben a gazdasági együttmûködés elmélyítésével kezdetben a gazdasági együttmûködés elmélyítésével kezdetben a gazdasági együttmûködés elmélyítésével kezdetben a gazdasági együttmûködés elmélyítésével kezdetben újabb háborús konflik-újabb háborús konflik-újabb háborús konflik-újabb háborús konflik-újabb háborús konflik-
tus kirobbanását kívánta elkerülni:tus kirobbanását kívánta elkerülni:tus kirobbanását kívánta elkerülni:tus kirobbanását kívánta elkerülni:tus kirobbanását kívánta elkerülni: a gazdasági integráció elõrehaladtával a a gazdasági integráció elõrehaladtával a a gazdasági integráció elõrehaladtával a a gazdasági integráció elõrehaladtával a a gazdasági integráció elõrehaladtával a
tagországok egymásrautaltsága is nõ, így nem lesznek érdekeltek politikaitagországok egymásrautaltsága is nõ, így nem lesznek érdekeltek politikaitagországok egymásrautaltsága is nõ, így nem lesznek érdekeltek politikaitagországok egymásrautaltsága is nõ, így nem lesznek érdekeltek politikaitagországok egymásrautaltsága is nõ, így nem lesznek érdekeltek politikai
feszültségek keltésében.feszültségek keltésében.feszültségek keltésében.feszültségek keltésében.feszültségek keltésében.

A késõbbiekben elõtérbe került az európai versenyképesség növelése. Az úgy-
nevezett belsõ vagy egységes európai piac létrehozása a piaci szereplõk számá-
nak növekedése révén a korábbinál nagyobb versenyre kényszeríti a hazai vállal-
kozásokat. A közös európai valuta az egységes piac hatékonyságát képes növelni,
hiszen a termelõk és a fogyasztók közvetlenül össze tudják hasonlítani a versen-
gõ termékek árát az egyes tagállamokban, és az olcsóbb helyen vásárolva elõse-
gítik az árak kiegyenlítõdését. Az egységes valuta ennek ellenére nem tüntethet
el teljesen minden árkülönbséget: az adózás és más tényezõk a versenyt mérsé-
kelhetik. Az Európai Tanács 1999. decemberi helsinki -ülésén éppen ezért napi-
rendre került az adózás további harmonizációját kezdeményezõ csomag elfoga-
dása, ami éppen az egységes piac hatékony mûködését gátló adózási különbsé-
gek felszámolására irányult. Az euró megjelenésével láthatóbbá válnak a meg-
maradó különbségek, és ez ösztönzést ad azok csökkentésére vagy eltüntetésére.
A hatékonyságnövelés a piaci szereplõket nemcsak az európai belsõ piacon hoz-
hatja kedvezõbb helyzetbe, hanem a nemzetközi piacon is versenyképesebbé te-
szi termékeiket, szolgáltatásaikat.

A Bretton Woods-i pénzügyi rendszer összeomlása után újra középpontba
került a monetáris stabilitás, a tagországok valutái közötti árfolyam-ingadozások
megszüntetése. Korábban ugyanis több ország külsõ egyensúlyának javítására,
gazdaságpolitikai eszközként használta az árfolyamot. A valutaleértékelés nye-
reségesebbé teszi az exportot és költségessé az importot, így átmenetileg javul-
hat a fizetési mérleg. E politika hátránya, hogy nem ösztönzi az exportõröket
hatékonyságuk növelésére, mivel így jövedelmezõségükben nem tükrözõdik ki-
alakuló relatív lemaradásuk a külföldi versenytársakhoz képest. A monetáris unió



létrejöttével az átmenetileg gyengébb versenyképességû ország már nem élhet a
valutaleértékelés eszközével, a többiek rovására javítva helyzetét mind az egysé-
ges európai piacon, mind a nemzetközi kereskedelemben. A tagországok közti
árfolyamkockázat megszûnése egységes pénzügyi piacot hoz létre, ahol a tõke a
legjövedelmezõbb felhasználási területre áramolhat. A valutaleértékelés veszélye
ugyanis visszatartja a befektetõket a legígéretesebb beruházás megvalósításától,
mivel a potenciális többletprofit könnyen elveszhet az említett intézkedés nyomán.

Az egységes pénzügyi piac a szereplõket hatékonyságuk, profitstabilitásuk
további növelésére készteti a befektetésekért folyó versenyben. Amikor a tag-
országok közötti határok leomlottak mind az áru- és szolgáltatás-, mind a tõke-
és a munkaerõpiacokon, az Európai Monetáris Rendszer pedig korábban nem ta-
pasztalt stabilitást biztosított, a monetáris unió egyre inkább politikai üggyé vált.
Ezt mutatja, hogy a korábbi érvekhez képest a viszonylag kisebb jelentõségû és
kézzelfogható elõnyöket kezdték hangsúlyozni. Ennek a logikának felel meg a
különbözõ valuták átváltásakor jelentkezõ tranzakciós költségek megtakarításá-
nak kiemelése.

Hogyan jött létre a Gazdasági és Monetáris Unió?

A monetáris unió nem azonos egy rögzített árfolyamrendszerrel. A fix árfo-
lyamrendszerben ugyanis a részt vevõ tagországoknak megvan a lehetõségük arra,
hogy a rögzített árfolyamot feladják, továbbá a hitelesség legkisebb megingása
esetén fennáll annak a veszélye, hogy a pénzügyi piaci szereplõk veszteségeik
elkerülése és/vagy nyereségük növelése érdekében spekulációs támadást indíta-
nak a rögzített árfolyam ellen. A közös valuta az árfolyamok végleges, visszafor-
díthatatlan rögzítését jelenti, ezért spekuláció sem alakulhat ki.

A közös valuta bevezetésének feltétele, hogy a részt vevõ országok aláves-
sék magukat egy nemzetek fölötti közös monetáris politikának. Ezért a belépés
elõtt minden tagországnak bizonyítania kellett, hogy hajlandó és képes önálló
monetáris politikájának feladására. Ennek objektív mérésére szolgálnak a kon-
vergencia-kritériumok (egymáshoz közelítés feltételei). A közös monetáris poli-
tika mûködéséhez gazdaságpolitikai koordinációra (egyeztetésre, összehango-
lásra) is szükség van.
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A Maastrichti konvergencia-kritériumokA Maastrichti konvergencia-kritériumokA Maastrichti konvergencia-kritériumokA Maastrichti konvergencia-kritériumokA Maastrichti konvergencia-kritériumok

1. Árfolyamstabilitás: az euróövezetben részt vevõ országok valutáinak piaci
árfolyama az árfolyam-mechanizmus által meghatározott ingadozási sávon
belül kell maradnia, úgy, hogy nem kerülhet sor a többi tagországgal szem-
ben megállapított középárfolyamok leértékelésére a konvergencia-jelentést
megelõzõ két évben.

2. Fenntartható költségvetési pozíció: az adott tagország a résztvevõ országok
körére vonatkozóan, az Európai Tanács által meghozott döntés idején nem
áll úgynevezett túlzott deficit-eljárás alatt. A túlzott deficit megállapítása,
illetve az eljárás feloldása nemcsak gazdasági, hanem politikai döntés is. A
költségvetési hiányra vonatkozó 3 százalékos, illetve a bruttó államadósság-
ra vonatkozó 60 százalékos GDP-arányok referenciaértékek a túlzott deficit
megállapításának folyamatában.

3. Árstabilitás: a vizsgált tagország inflációs rátája a konvergencia-jelentésben
meghatározott egyéves periódusra legfeljebb 1,5 százalékponttal múlhatja
felül a legalacsonyabb inflációs rátát felmutató három tagállam inflációs
mutatójának ugyanezen idõszakra számított számtani átlagát.

4. Kamatkonvergencia: a vizsgált tagország hosszú távú kamatlába a konver-
gencia-jelentésben meghatározott egyéves periódusban legfeljebb 2 száza-
lékponttal múlhatja felül a legalacsonyabb inflációs rátát felmutató három
tagállam hosszú távú kamatainak számtani átlagát.
A közös monetáris politika vitelének intézményi feltétele a közös európai jegy-

bank létrehozása. Ez a szervezet határozza meg az euróövezet monetáris politi-
kai céljait, tartja fenn az árstabilitást, utóbbi eléréséhez a jegybanki függetlenség
adja az intézményi biztosítékot.
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A konvergenciamutatók az EU 15 tagállamában 1997-benA konvergenciamutatók az EU 15 tagállamában 1997-benA konvergenciamutatók az EU 15 tagállamában 1997-benA konvergenciamutatók az EU 15 tagállamában 1997-benA konvergenciamutatók az EU 15 tagállamában 1997-ben

REFERENCIAÉRTÉK 2,7 7,8

Ausztria 1,1 nem igen 5,6

Belgium 1,4 nem igen 5,7

Dánia 1,9 nem igen 6,2

Egyesült Királyság 1,8 nem nem 7,0

Finnország 1,3 nem igen 5,9

Franciaország 1,2 nem igen 5,5

Görögország 5,2 igen nem 9,8

Hollandia 1,8 nem igen 5,5

Írország 1,2 nem igen 6,2

Luxemburg 1,4 nem igen 5,6

Németország 1,4 nem igen 5,6

Olaszország 1,8 nem igen 6,7

Portugália 1,8 nem igen 6,2

Spanyolország 1,8 nem igen 6,3

Svédország 1,9 nem igen 6,5

Forrás: EMI: Convergence Report, Frankfurt 1998.

Megjegyzés: Vastag betûvel az eurót 1999 elején bevezetõ országok.
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Hogyan mûködik a Gazdasági és Monetáris Unió?

A közös monetáris politikát az 1998. június 1-jén létrehozott Központi Bankok
Európai Rendszere valósítja meg, amely az Európai Központi Bankból és az EU-
országok jegybankjaiból áll. A közös monetáris politikáért az Európai Központi
Bank döntéshozó testületei a felelõsek.

Az Európai Központi Bank két legfontosabb vezetõ testülete a Kormányzóta-
nács és az Igazgatóság. A harmadik, az Általános Tanács, átmeneti feladatokat
lát el. A Kormányzótanács tagjai a nemzeti jegybankok elnökei és az Igazgatóság
tagjai. A Kormányzótanács határozza meg a monetáris politikai irányelveket és a
végrehajtás módját. A hat fõbõl álló Igazgatóság tagjait az Európai Tanács ne-
vezte ki. Az Igazgatóság felelõs a Kormányzótanácsban elhatározott monetáris
politika végrehajtásáért. Az Általános Tanácsnak tagja minden tagország, tehát
az euróövezeten kívüli tagországok jegybankelnökei is, valamint az Európai Köz-
ponti Bank mindenkori elnöke és alelnöke. Az Általános Tanács feladata a mone-
táris- és árfolyam-politikai koordináció az euróövezet és az abban még részt nem
vevõ EU-tagországok között.

A Központi Bankok Európai Rendszerének elsõdleges célja az árstabilitás meg-
õrzése. A monetáris politikával ellentétben a fiskális és jövedelmi politikák nem-
zeti hatáskörben maradnak. Ahhoz, hogy a közös monetáris politika elérhesse
célját, az említett kettõ támogatása feltétlenül szükséges (túlzott nemzeti költ-
ségvetési hiány és adósság elkerülése).

KKKKKözponti bankok európai rendszereözponti bankok európai rendszereözponti bankok európai rendszereözponti bankok európai rendszereözponti bankok európai rendszere (KBER) (KBER) (KBER) (KBER) (KBER)

A közös monetáris politika mûködéséhez elengedhetetlen, hogy a Központi
Bankok Európai Rendszerén belül harmonizált monetáris politikai eszköztár lé-
tezzen, vagyis minden részt vevõ országban ugyanazt a monetáris politikai mû-
veletet egyezõ feltételek mellett végezzék. Ezáltal a pénzpiacokon azonos ka-
matszintek alakulnak ki, enélkül ugyanis nem beszélhetünk monetáris unióról.
Technikai feltétel továbbá a nemzeti fizetési rendszerek összekapcsolása az
euróövezeten belül. Ezt valósítja meg az EU-országokban mûködõ, valós idejû
bruttó elszámolás alapján üzemelõ fizetési rendszerekbõl (RTGS), valamint az ezek
között összeköttetést biztosító rendszerbõl (Interlinking) álló Transz-Európai Au-
tomatizált Valós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszer (TARGET).



Mit jelent Magyarország számára a Gazdasági
és Monetáris Unió?

Magyarország Európai Unióhoz csatlakozásának feltételeit az Európai Tanács
koppenhágai ülésén rögzítették, és azokat az Európai Bizottság által 1997 nyarán
Agenda 2000 címmel közzétett dokumentuma megerõsítette. Ennek alapján EU-
tagságunknak a csatlakozás pillanatában nem feltétele a Gazdasági és Monetáris
Unió kritériumainak teljesítése, de el kell fogadnunk annak célkitûzéseit, és töre-
kednünk kell a mielôbbi megfelelésre.

A tagság elnyeréséhez teljesítendõ monetáris politikai követelményeknek nem
a Gazdasági és Monetáris Unióban való részvételi szándékunk miatt kell megfe-
lelnünk, hanem mert azok idõközben a közösségi joganyag (acquis communautaire)
részévé, harmonizációs kötelezettséggé váltak. Ezek közül a legfontosabb, hogy a
magyar jegybanktörvény megfelel az Európai Unióról szóló Szerzõdés elõírásai-
nak (pl. a jegybank függetlenségének biztosítása terén), valamint a tõkemozgá-
sokkal kapcsolatos összes korlátozás megszüntetése.

Az EU-tagság elérése után a monetáris unióban a részvétel feltétele ugyan-
azoknak a maastrichti kritériumoknak a teljesítése lesz, amelyeknek a Gazdasági
és Monetáris Unióba elsõ körben belépõ országok már megfeleltek.

Magyarország európai integrációjának mindkét szakaszában a gazdaságpoli-
tika célja az euróövezettel való gazdasági konvergencia (közeledés) elérése. Rész-
vételünk az európai integrációban hosszabb távon elengedhetetlen feltétele an-
nak, hogy Magyarország nemzetközi versenyképessége és gazdasági jóléte meg-
közelítse a fejlett országok színvonalát.

A következõ években nemzetközi szinten várhatóan növekszik legfonto-
sabb gazdasági partnereinknek, az euróövezet országainak versenyképessé-
ge . Ez erõteljes húzóerõt fejthet ki a magyar gazdaságra is, hiszen a várako-
zások szerint az eddigieknél gyorsabban növekvõ piac keletkezik az exportõ-
rök és az euróövezet cégeinek beszállítói számára. Az ösztönzés azonban
csak akkor fejti ki a remélt pozitív hatást, ha a magyar gazdaság szereplõi
élni tudnak a lehetõséggel, hiszen az euróövezet piacán éppen a közös valu-
ta, az árfolyamkockázatok megszûnése miatt éles versenyre kell felkészülni.
A magyar gazdaság egészének hatékonyságát kell javítani ahhoz, hogy az
euróövezethez kedvezõ feltételekkel tudjunk csatlakozni, és hosszú távon
biztosítsuk Magyarország helyét a fejlett országok között.



1 2 / Új pénz született: az euró1 3

Gyakorlati tudnivalók

az euró bevezetésérõl

Az euró és a nemzeti valuták közötti átváltási arányok visszavonhatatlanAz euró és a nemzeti valuták közötti átváltási arányok visszavonhatatlanAz euró és a nemzeti valuták közötti átváltási arányok visszavonhatatlanAz euró és a nemzeti valuták közötti átváltási arányok visszavonhatatlanAz euró és a nemzeti valuták közötti átváltási arányok visszavonhatatlan
rögzítésével megszûntek az árfolyam-ingadozások az eurórégión belül. Azrögzítésével megszûntek az árfolyam-ingadozások az eurórégión belül. Azrögzítésével megszûntek az árfolyam-ingadozások az eurórégión belül. Azrögzítésével megszûntek az árfolyam-ingadozások az eurórégión belül. Azrögzítésével megszûntek az árfolyam-ingadozások az eurórégión belül. Az
árfolyamkockázat eltûnése, a tranzakciós költségek mérséklõdése, valamintárfolyamkockázat eltûnése, a tranzakciós költségek mérséklõdése, valamintárfolyamkockázat eltûnése, a tranzakciós költségek mérséklõdése, valamintárfolyamkockázat eltûnése, a tranzakciós költségek mérséklõdése, valamintárfolyamkockázat eltûnése, a tranzakciós költségek mérséklõdése, valamint
az egységes pénzügyi piacon a verseny hatására a fogyasztók a pénzügyiaz egységes pénzügyi piacon a verseny hatására a fogyasztók a pénzügyiaz egységes pénzügyi piacon a verseny hatására a fogyasztók a pénzügyiaz egységes pénzügyi piacon a verseny hatására a fogyasztók a pénzügyiaz egységes pénzügyi piacon a verseny hatására a fogyasztók a pénzügyi
szolgáltatások minõségének javulására és kedvezõbb áralakulására számít-szolgáltatások minõségének javulására és kedvezõbb áralakulására számít-szolgáltatások minõségének javulására és kedvezõbb áralakulására számít-szolgáltatások minõségének javulására és kedvezõbb áralakulására számít-szolgáltatások minõségének javulására és kedvezõbb áralakulására számít-
hatnak. Kétségtelen viszont az ishatnak. Kétségtelen viszont az ishatnak. Kétségtelen viszont az ishatnak. Kétségtelen viszont az ishatnak. Kétségtelen viszont az is, hogy az áttérés egyszeri költségei teteme-, hogy az áttérés egyszeri költségei teteme-, hogy az áttérés egyszeri költségei teteme-, hogy az áttérés egyszeri költségei teteme-, hogy az áttérés egyszeri költségei teteme-
sek voltak, és elsõsorban a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézményeknélsek voltak, és elsõsorban a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézményeknélsek voltak, és elsõsorban a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézményeknélsek voltak, és elsõsorban a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézményeknélsek voltak, és elsõsorban a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézményeknél
(fõként a bankoknál) jelentkeztek.(fõként a bankoknál) jelentkeztek.(fõként a bankoknál) jelentkeztek.(fõként a bankoknál) jelentkeztek.(fõként a bankoknál) jelentkeztek.

Az euró bevezetésének elõkészítése során a felvetõdõ jogi, technikai és egyéb
problémák megoldására az Európai Unió intézményei (a brüsszeli Európai Bizott-
ság és az Európai Unió Tanácsa), valamint a nemzeti hatóságok egy sor eljárást és
mûködési szabályt alkottak. A közösségi és a nemzeti hatóságok, valamint a piaci
szereplõk több éves elõkészítõ munkálatainak eredményeként az euró bevezetése
zökkenõmentesen megtörtént. A nemzetközi pénzpiacokon az elsõ bizonytalan-
ságok után kedvezõ fogadtatásra talált a közös európai pénz.

Az euró bevezetésével kapcsolatban kialakított eljárások és mûködési szabá-
lyok egy részét az Európai Unióban általánosan érvényes törvényi kötelezettsé-
gek képezik, másik részük az érintett pénzintézetek és egyéb pénzügyi szolgálta-
tók közötti megállapodás alapján kidolgozott magatartási kódexen alapul. A kö-



zösen létrehozott jogi garanciák biztosítják: az euróra való áttérés során a nem-
zeti valutában kifejezett eszközök (a bankbetétek, állampapírok, egyéb befekteté-
si formák) megõrzik értéküket, a pénzcsere (nemzeti valutáról euróra) a szerzõdé-
seket csak névlegesen változtatja meg, de nem érinti azok tényleges értékét.

A magyar állampolgárok számára mindez nem közömbös, mivel a Magyar
Bankszövetség által készített felmérés szerint a magyar pénzügyi intézmények is
követik az Európai Unió országaiban kialakuló gyakorlatot, noha az alábbiakban
áttekintett, az EU-ban hatályos törvényekkel megállapított szabályok nem vo-
natkoznak a hazai bankokra.

A szerzõdések jogfolytonossága

Az Európai Unió Tanácsának az euró bevezetésével foglalkozó egyik rendelete
rögzítette a szerzõdések jogfolytonosságának elvét, így a közös valuta bevezeté-
se nincs hatással a Gazdasági és Monetáris Unióban résztvevõ országok nemzeti
valutáiban vagy ecu-ben kötött és 1999. január elseje után lejáró szerzõdéseire.
Az említett jogszabályok természetesen csak az Európai Unión belül érvényesít-
hetõk, ám a nemzetközi jogban általánosan elfogadott „lex monetae” elv alkal-
mazása biztosítja a létezõ szerzõdések folytonosságát a harmadik országok joga
szerint kötött megállapodásokra nézve is.

Az euró és a nemzeti valuták kapcsolata

Mivel az euró 1999. január 1-jei bevezetésével átmenetileg forgalomban ma-
radtak az euróövezet országainak nemzeti valutái (mi több, készpénzként még
egy ideig csak ezek funkcionáltak), a pénzügyi szolgáltatások területén a fogyasztók
több, korábban ismeretlen eljárással, technikai megoldással találkoztak. A nem-
zeti valuták és az euró párhuzamos létezését, az elõbbiek utóbbival való felváltá-
sának folyamatát mutatja a következõ ábra:
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A nemzeti valuták és az euró forgalma az eurót 1999 elejénA nemzeti valuták és az euró forgalma az eurót 1999 elejénA nemzeti valuták és az euró forgalma az eurót 1999 elejénA nemzeti valuták és az euró forgalma az eurót 1999 elejénA nemzeti valuták és az euró forgalma az eurót 1999 elején
bevezetô országokban (1998–200bevezetô országokban (1998–200bevezetô országokban (1998–200bevezetô országokban (1998–200bevezetô országokban (1998–2002)2)2)2)2)

Készpénzforgalom Bankszámlák és készpénz-
helyettesítõ eszközök
(csekk, kártya)

1998. december 31-ig nemzeti valuták nemzeti valuták

1999. január 1.– 2001. december 31. nemzeti valuták nemzeti valuták és euró (a felek
kölcsönös megállapodása szerint)

2002. január 1. – (legkésõbb)
2002. február 28. nemzeti valuták és euró euró

2002. február 28-tól euró euró

Megjegyzés: A forgalomból kivont nemzeti valutákat a jegybankok 2002. február 28.

után is becserélik euróra.

Árfolyamok és átváltási kulcsokÁrfolyamok és átváltási kulcsokÁrfolyamok és átváltási kulcsokÁrfolyamok és átváltási kulcsokÁrfolyamok és átváltási kulcsok

Amint említettük, a nemzeti valuták véglegesen rögzített arányokban váltha-
tók át mind egymás között, mind euróra, nincs önálló árfolyamuk sem egymással,
sem más pénznemekkel szemben. Egy nemzeti valutában kifejezett összeget két
lépésben számítanak át más nemzeti fizetõeszközre: elõször euróra, majd euróról
a célvalutára. Közgazdasági értelemben így – bár 1999. január 1. és 2002. január
1. között csak számlapénz formájában – az euró váltotta fel a nemzeti valutákat,
az utóbbiak így lényegükben az euró nem decimális (nem tízes rendszerbe tarto-
zó) léptékû váltópénzei lettek.

A nemzeti valuták és az euró közötti – visszavonhatatlanul rögzített – átváltá-
si arányokat 1998. december 31-én állapította meg az Európai Unió Tanácsa. 1999
elejétõl a nemzeti valuták és külsõ országok pénzei (pl. amerikai dollár, svájci
frank stb.) közötti devizapiaci árfolyamjegyzés megszûnt, a devizapiacokon az
euró lépett a nemzeti devizák helyére. Ugyanakkor az euró külsõ valutákkal szem-
beni árfolyama, valamint az euró és az eurót bevezetõ országok nemzeti valutái
közötti, véglegesen rögzített átváltási arányok ismeretében mindig meg lehet
határozni a külsõ országok pénzeinek nemzeti valutákban kifejezett értékét.

Az átváltási arányokat hatjegyû számmal fejezik ki, mindig egy euróhoz viszo-
nyítva. Az euró és az ecu közötti átváltási arány 1:1.



A tagállamokA tagállamokA tagállamokA tagállamokA tagállamok Átváltási kulcsokÁtváltási kulcsokÁtváltási kulcsokÁtváltási kulcsokÁtváltási kulcsok

nemzeti  fizetõeszközeinemzeti  fizetõeszközeinemzeti  fizetõeszközeinemzeti  fizetõeszközeinemzeti  fizetõeszközei (1 euró= )(1 euró= )(1 euró= )(1 euró= )(1 euró= )

Belga frank 40,3399

Luxemburgi frank 40,3399

Finn márka 5,94573

Francia frank 6,55957

Holland forint 2,20371

Ír font 0,787564

Német márka 1,95583

Olasz líra 1936,27

Osztrák schilling 13,7603

Portugál escudo 200,482

Spanyol peseta 166,386

Görög drachma 340,750

A nemzeti valutákban megadott árak átszámításának módját pontos szabá-
lyok rögzítik: a már említett átváltási arányt kell használni, majd a kapott ered-
ményt két tizedesjegy pontosságig  a matematika kerekítési szabályai szerint ke-
rekíteni.

Az euróbankjegyek és -érmékAz euróbankjegyek és -érmékAz euróbankjegyek és -érmékAz euróbankjegyek és -érmékAz euróbankjegyek és -érmék

Az euró váltópénze a cent, 1 euró = 100 cent. (A nemzeti valuták az átmeneti
idõszakban az euró nem decimális váltópénzeként maradtak forgalomban.)

Az euróbankjegyek és -érmék  bevezetésére 2002. január 1-jétõl került sor, és
február 28-ig az országok nemzeti valutáit kivonták a forgalomból. Ezen idõ alatt
tehát kétféle készpénz, az országok nemzeti valutái, illetve az õket felváltó euró
volt forgalomban. Mindez természetesen komoly többletterhet, költséget és ké-
nyelmetlenséget okozott elsõsorban a kereskedelemben, ezért valamennyi részt
vevõ országban arra törekedtek, hogy ez az átmeneti idõszak a legrövidebb le-
gyen. 1999. november 8-án a tagállamok pénzügyminiszterei megegyeztek ab-
ban, hogy a nemzeti és a közös valuta kettõs forgalmazásának idejét négy hét és
két hónap közötti idõszakra csökkentik.
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A bankjegy hét- (5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euró), míg az érme nyolcféle
címletben került forgalomba (1, 2, 5, 10, 20 és 50 cent, 1 és 2 euró). Az érmék
egyik oldalán a kibocsátó ország nemzeti szimbólumait tüntetik fel, a másik ol-
dalt egyformára tervezték. Az euróbankjegyek mindkét oldala teljesen azonos
minden résztvevõ országban.

Az árak párhuzamos feltüntetése nemzeti valutákban és euróbanAz árak párhuzamos feltüntetése nemzeti valutákban és euróbanAz árak párhuzamos feltüntetése nemzeti valutákban és euróbanAz árak párhuzamos feltüntetése nemzeti valutákban és euróbanAz árak párhuzamos feltüntetése nemzeti valutákban és euróban

A kereskedõk, valamint más szolgáltatók az euró és a nemzeti valuták párhu-
zamos használatának idõszakában a tájékozódás és az ár-összehasonlítás meg-
könnyítésére kettõs árjelzést alkalmaztak:  termékeik és szolgáltatásaik árait mind
euróban, mind nemzeti valutában feltüntették. Az Európai Bizottság ajánláscso-
magot fogadott el, amely rögzítette, milyen módszerek és eljárások alkalmazásá-
val biztosítható az euróra vonatkozó jogszabályok érvényesítése és a fogyasztók
érdekvédelme a kettõs árjelzés alkalmazása során. Az ajánlások egyértelmûvé
tették: az euró és a nemzeti valuták közötti átváltásnál alkalmazandó – vissza-
vonhatatlanul rögzített – átváltási kulcsokat szükséges használni, a kerekítése-
ket a már ismertetett eljárás szerint kell elvégezni, és a kettõs árjelzés felismeré-
sét könnyûvé kell tenni.

A fogyasztóbarát euróA fogyasztóbarát euróA fogyasztóbarát euróA fogyasztóbarát euróA fogyasztóbarát euró

Az Európai Bizottság égisze alatt 1998. június 30-án létrejött egy megállapo-
dás a fogyasztóvédelmi, kereskedelmi, turisztikai ágazatok, valamint a kis- és
középvállalatok fõbb szakmai szövetségei között, amely – annak érdekében, hogy
az euró bevezetése a fogyasztók számára minél egyszerûbb és átláthatóbb legyen
– különféle kötelezettségeket tartalmazott. Ha egy vállalat, kereskedelmi egység
betartotta a szerzõdésben foglaltakat, különleges jelzést (logót) tehetett ki az
ajtajára, jelezve a vásárlónak, hogy az euró használata során nem éri hátrány.



Az euró útja a pénzverdéktõl

a háztartásokig

2002002002002002. március 1-jén olyasmi történt Európában, amire a Római Biroda-2. március 1-jén olyasmi történt Európában, amire a Római Biroda-2. március 1-jén olyasmi történt Európában, amire a Római Biroda-2. március 1-jén olyasmi történt Európában, amire a Római Biroda-2. március 1-jén olyasmi történt Európában, amire a Római Biroda-
lom óta nem volt példa: a földrész egy jelentõs részén ugyanaz a pénz az eurólom óta nem volt példa: a földrész egy jelentõs részén ugyanaz a pénz az eurólom óta nem volt példa: a földrész egy jelentõs részén ugyanaz a pénz az eurólom óta nem volt példa: a földrész egy jelentõs részén ugyanaz a pénz az eurólom óta nem volt példa: a földrész egy jelentõs részén ugyanaz a pénz az euró
lapul az emberek zsebében, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszélnek.lapul az emberek zsebében, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszélnek.lapul az emberek zsebében, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszélnek.lapul az emberek zsebében, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszélnek.lapul az emberek zsebében, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszélnek.
A közös pénzzel ugyan már január 1-jén is fizetni lehetett, de átmenetilegA közös pénzzel ugyan már január 1-jén is fizetni lehetett, de átmenetilegA közös pénzzel ugyan már január 1-jén is fizetni lehetett, de átmenetilegA közös pénzzel ugyan már január 1-jén is fizetni lehetett, de átmenetilegA közös pénzzel ugyan már január 1-jén is fizetni lehetett, de átmenetileg
még a régi váltópénzek (márka, líra, frank stbmég a régi váltópénzek (márka, líra, frank stbmég a régi váltópénzek (márka, líra, frank stbmég a régi váltópénzek (márka, líra, frank stbmég a régi váltópénzek (márka, líra, frank stb.) is hivatalos fizetõeszköznek.) is hivatalos fizetõeszköznek.) is hivatalos fizetõeszköznek.) is hivatalos fizetõeszköznek.) is hivatalos fizetõeszköznek
számítottak. Aztán február 28-án, amikor éjfélt ütött az óra, az eurózónábanszámítottak. Aztán február 28-án, amikor éjfélt ütött az óra, az eurózónábanszámítottak. Aztán február 28-án, amikor éjfélt ütött az óra, az eurózónábanszámítottak. Aztán február 28-án, amikor éjfélt ütött az óra, az eurózónábanszámítottak. Aztán február 28-án, amikor éjfélt ütött az óra, az eurózónában
mindenhol érzelmes búcsút vettek a nemzeti identitás fontos részének tekin-mindenhol érzelmes búcsút vettek a nemzeti identitás fontos részének tekin-mindenhol érzelmes búcsút vettek a nemzeti identitás fontos részének tekin-mindenhol érzelmes búcsút vettek a nemzeti identitás fontos részének tekin-mindenhol érzelmes búcsút vettek a nemzeti identitás fontos részének tekin-
tett bankjegyektõl és érméktõl, s áttértek az euróra.tett bankjegyektõl és érméktõl, s áttértek az euróra.tett bankjegyektõl és érméktõl, s áttértek az euróra.tett bankjegyektõl és érméktõl, s áttértek az euróra.tett bankjegyektõl és érméktõl, s áttértek az euróra.

A tagállamok eredetileg fél évre tervezték a két fizetõeszköz párhuzamos
használatát, ám idõközben rájöttek arra, hogy ez több bonyodalommal, mint
könnyebbséggel járna. A „dualizmus” kora így csak két hónapig tartott, bár egyes
tagországok még ennél is korábban átnyergeltek a közös pénzre.

Az euró bevezetése példátlan logisztikai kihívás elé állította a 12-tagú
euróövezet országait. 2001. december 31-én 660 milliárd euró értékû bankjegy és
váltópénz állt készen arra, hogy forgalomba kerüljön. A nyomdákban és pénzver-
dékben összesen 50 milliárd euróérmét (az 1 centestõl a 2 eurósig) és 15 milliárd
bankjegyet gyártottak. A teljes pénztömeg 240 ezer tonnát nyom, ami 24 Eiffel-
torony súlyával egyenlõ. Valaki kiszámolta: ha az összes bankjegyet és váltópénzt
egymás mellé tennék, az pontosan ötször messzebb érne el, mint a Föld és a Hold
közötti távolság.

Legalább fél millió pénzszállító teherautóra lett volna szükség, ha a teljes
készletet egyszerre szerették volna eljuttatni a nyomdákból a pénzintézetekhez.
Ez eleve reménytelen vállalkozás lett volna, hiszen jó, ha 10 ezer ilyen biztonsá-
gos furgon van az érintett országokban. A páncélozott jármûvekre szükség is volt,
hiszen a hatóságok olyan információkat kaptak, hogy egyes bûnözõi csoportok
nagy kísértést éreznek az útra kelõ készlet megcsapolására. Ezért több államban,
így Franciaországban és Spanyolországban még a hadsereget is bevetették a szál-
lítmányok biztonságának szavatolására. Végül különösebb incidensre nem is ke-
rült sor, hála a gondos elõkészületeknek.
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A pénz terítését természetesen már jóval az év vége elõtt meg kellett kezdeni,
hogy a bankok és a kereskedõk felkészülhessenek a forgalomba hozatalára. Az
Európai Központi Bankban dolgozták ki a forgatókönyvet, amely alapján az euró
hosszú útja végén a háztartásokba is eljutott. Frankfurt azonban csak a legfonto-
sabb irányvonalakat adta meg, azokon belül a tagországok saját nemzeti prog-
ramja és logisztikai lehetõségei szabták meg a menetrendet. A bankok, pénzinté-
zetek és más szakmai célcsoportok ellátása 2001. szeptember 1-jén kezdõdött
meg. A legtöbb országban 2001 májusa környékén járt le az a határidõ, ameddig
a bankok a pénzigényeiket jelezhették.

Elsõ hullámban szinte mindenhol a váltópénzt osztották szét a bankok között
és biztonsági okokból csak hónapokkal ezt követõen a bankjegyeket. A kivételek
közé tartozott Németország, ahol már 2001. szeptember 1-jén megkezdõdött a
totális terítés. Hollandia a másik véglet, ahol a pénzintézeteknek december 1-ig
várniuk kellett, hogy hozzájussanak a papír- és a fémpénzhez.

A következõ fokozat a nagy- és kiskereskedõk ellátása volt. 2001. szeptember
és december között valamennyi tagországban elkezdték terjeszteni az euróérméket
és a kisebb címletû bankjegyeket a kereskedõk körében, akiknek 2002 elsõ napjai-
ban becslések szerint a szokásosnál 10-szer–100-szor több aprópénzt kellett be-
spájzolniuk, hogy vissza tudjanak adni euróban a vásárlóknak. Néhány helyen (pl.
Olaszországban) így is elõfordult, hogy január elején hiány keletkezett bizonyos
címletû euróérmékbõl.

A lakosság - a bankok és az elárusító egységek mellett - a készpénzkiadó
automatákon (ATM) keresztül juthatott hozzá az euróhoz. Az év elsõ napjáig va-
lamennyi tagországban feltöltötték a terminálok többségét. A leg irigylésre mél-
tóbb helyzetben a németek, a belgák, a hollandok, a luxemburgiak és az osztrá-
kok voltak, akik 2002. január 1-tõl már bármelyik automatából vehettek ki eurót.

A nagyközönség csak 2001 december közepétõl kezdve ismerkedhetett meg
az új fizetõeszközzel, de kezdetben szigorúan csak a váltópénzekkel. A tagálla-
mok többségében euró minikészleteket osztottak szét a lakosság körében, ame-
lyek az 1 centestõl a 2 eurósig az összes érmét tartalmazták. A 10 milliós Belgi-
umban például 5 millió minikészletet árusítottak, darabját 500 frankért. A bank-
jegyek viszont legkorábban csak január 1-jén kerülhettek a lakosság birtokába. Az
Európai Központi Bankot rengeteg támadás érte emiatt. A bírálók – köztük euró-
pai parlamenti képviselõk – azzal riogattak, hogy az év elsõ napjaiban hosszú
sorok kígyóznak majd a bankok és a pénzkiadó automaták elõtt, örökre emléke-



zetessé téve az euró bevezetésének napját az eurózóna 300 millió lakosa számá-
ra. A frankfurti székhelyû pénzintézet viszont azt vallotta, hogy az euróbankók
korai terjesztése nagy kockázatokat rejt magában, mert nagymértékben meg-
könnyíti a pénz hamisítását.

Végül is nem lett igazuk a tamáskodóknak, hiszen az átállás kisebb zökkenõk-
kel ugyan, de lényegében probléma nélkül megtörtént, nagyobb fennakadások
sehol sem következtek be a készpénzforgalomban 2002 elsõ napjaiban.

Átállási forgatókönyvekÁtállási forgatókönyvekÁtállási forgatókönyvekÁtállási forgatókönyvekÁtállási forgatókönyvek

Bankok Euró-érmék A nemzeti A pénzbeváltás legutolsó

ellátása a lakosságnak valuta idõpontja
értékét  veszti a nemzeti bankokban

érmék    bankjegyek

Belgium 2001. 09. 01. 2001. 12. 15. 2002. 02. 28. éjfél 2004 végéig korlátlanul

Németország 2001. 09. 01. 2001. 12. 17. 2001. 12. 31.* korlátlanul korlátlanul

Görögország 2001. 10. 01. 2001. 12. 17. 2002. 02. 28. 2 évig 10 évig

Spanyolország 2001. 09. 01. 2001. 12. 15. 2002. 02. 28. korlátlanul korlátlanul

Franciaország 2001. 09. 01. 2001. 12. 14. 2002. 02. 17. éjfél legalább 3 évig 10 évig

Írország 2001. 09. 01. 2001. 12. 17. 2002. 02. 09. éjfél korlátlanul korlátlanul

Olaszország 2001. 09. 01. 2001. 12. 15. 2002. 02. 28. 10 évig 10 évig

Luxemburg 2001. 09. 01. 2001. 12. 15. 2002. 02. 28 2004 végéig korlátlanul

Hollandia 2001. 12. 01. 2001. 12. 14. 2002. 01. 28. éjfél 2007. 01. 01-ig 2032. 01. 01-ig

Ausztria 2001. 09. 01. 2001. 12. 17. 2002. 02. 28. korlátlanul korlátlanul

Portugália 2001. 09. 01. 2001. 12. 17. 2002. 02. 28. 2002. 12. 31-ig 20 évig

Finnország 2001. 09. 01. 2001. 12. 15. 2002. 02. 28. 10 évig 10 évig

Forrás: Európai Bizottság
*A kereskedõk 2002. február 28-ig még elfogadták a márkát.
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A régi fizetõeszközök begyûjtéseA régi fizetõeszközök begyûjtéseA régi fizetõeszközök begyûjtéseA régi fizetõeszközök begyûjtéseA régi fizetõeszközök begyûjtése

Az új pénz bevezetése az éremnek csak az egyik oldala, a tagállamoknak a
használaton kívül helyezendõ régi fizetõeszköz begyûjtésérõl és kivonásáról is
gondoskodniuk kellett. Becslések szerint a 12-tagú eurózónában 58 milliárd pénz-
érmét és 11 milliárd bankjegyet kellett kivonni a forgalomból. Egyedül Németor-
szág 98,5 ezer tonna pénzt vételezett vissza, majd zúzott be. A feladat végrehaj-
tását alaposan megnehezítette, hogy a német márka mintegy 40 százaléka (kö-
rülbelül 104 milliárd márka) külföldön cirkulált. Franciaországnak is szembe kel-
lett néznie azzal, hogy a frank 15 százaléka a határokon kívül „tartózkodik”.
A márka Európa bizonyos részein – így egyes balkáni államokban – mindennapi
fizetõeszköznek számított. Mivel ezekben az országokban igencsak fejletlen a
bankrendszer, az emberek márkamegtakarításaik túlnyomó részét az ágyuk mat-
raca alatt õrizték. A helyi bankoknak kellett meggyõzniük a bizalmatlan lakosságot
arról, hogy jobban járnak, ha összekuporgatott pénzüket bankszámlára helyezik.

A márka esetében ez már csak azért is ajánlatos volt, mert Németország a
Dél- és Kelet-Európából érkezõ gyanús pénz özönétõl tartva csak bankszámlán
keresztül váltotta át a márkát euróra. Nem egy eurózónán kívüli ország külön is
szabályozta, hogy milyen körülmények között és meddig válthatják be állampol-
gárai megszûnõ nyugati valutáikat. A lengyelek például 2002 végéig válthatták
be otthon a birtokukban lévõ nyugati készpénzt euróra. Ha valaki kifutott az
idõbõl, a pénzt kibocsátó országban még pótolhatja a mulasztást: az euróövezetben
a központi bankok ugyanis még jó ideig beváltják a lakosság tulajdonában lévõ
régi fizetõeszközt.



Az egységes valuta az eurózóna határain túlAz egységes valuta az eurózóna határain túlAz egységes valuta az eurózóna határain túlAz egységes valuta az eurózóna határain túlAz egységes valuta az eurózóna határain túl

A ropogós bankjegyek és fénylõ euróérmék egy része az euróövezet határain
kívül talált gazdára. Pontosan nem tudni, hogy mekkora mennyiségrõl lehet szó,
ezt az információt ugyanis bizalmasan kezelik Frankfurtban. A lengyel bankok
mindenesetre úgy becsülték, hogy kezdetben 200 millió euró készpénzre van
szükségük.

A központi bank külön szabályozta, hogy mikor és milyen módon terjeszthetõ
a közös pénz külföldön. Harmadik országokba, így hazánkba is, legkorábban 2001.
december 1-jén juthattak el az elsõ euróbankjegyek. Az euró a lefektetett játék-
szabályok szerint három útvonalon juthatott el az eurózónán kívülre. Az elsõ út-
vonal: az eurórendszerben monetáris politikai mûveletekben partnerként részt
vevõ hitelintézetek elláthatták bankjegyekkel az övezeten kívül lévõ képviseletei-
ket és fiókjaikat. A második: az üzleti tevékenységüket fõként az eurózónában
folytató hitelintézetek továbbadhattak euróbankjegyeket külföldön lévõ, ugyan-
csak hitelintézetként mûködõ leányvállalataiknak. Végül: az eurózónában mûkö-
dõ hitelintézetek az egységes valuta övezetéhez semmilyen módon nem kötõdõ,
helyi pénzintézeteket is elláthattak készpénzzel. Ugyanakkor fontos kikötés, hogy
a képviseletek, leánybankok, bankfiókok és más pénzintézetek nem adhatták to-
vább eurózónán kívüli harmadik félnek (pl. kereskedõknek) a birtokukba került
bankjegyeket. Így a Crédit Lyonnais vagy a Deutsche Bank magyarországi leány-
bankja nem adhatott tovább euróbankókat más hazai pénzintézeteknek.
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Felkészülni, vigyázz, rajt:

felemás euróvárás

A közös pénz bevezetésének fizikai elõkészítése és lebonyolítása csak azA közös pénz bevezetésének fizikai elõkészítése és lebonyolítása csak azA közös pénz bevezetésének fizikai elõkészítése és lebonyolítása csak azA közös pénz bevezetésének fizikai elõkészítése és lebonyolítása csak azA közös pénz bevezetésének fizikai elõkészítése és lebonyolítása csak az
egyik és korántsem a legnehezebb szakasza volt a több évig tartóegyik és korántsem a legnehezebb szakasza volt a több évig tartóegyik és korántsem a legnehezebb szakasza volt a több évig tartóegyik és korántsem a legnehezebb szakasza volt a több évig tartóegyik és korántsem a legnehezebb szakasza volt a több évig tartó
eurómanõvernek. Az Európai Bizottságnak, az Európai Központi Banknak és aeurómanõvernek. Az Európai Bizottságnak, az Európai Központi Banknak és aeurómanõvernek. Az Európai Bizottságnak, az Európai Központi Banknak és aeurómanõvernek. Az Európai Bizottságnak, az Európai Központi Banknak és aeurómanõvernek. Az Európai Bizottságnak, az Európai Központi Banknak és a
tagállamoknak ennél is több fejtörést okozott, hogy miként tudatosítsák aztagállamoknak ennél is több fejtörést okozott, hogy miként tudatosítsák aztagállamoknak ennél is több fejtörést okozott, hogy miként tudatosítsák aztagállamoknak ennél is több fejtörést okozott, hogy miként tudatosítsák aztagállamoknak ennél is több fejtörést okozott, hogy miként tudatosítsák az
emberekben és az üzleti élet szereplõiben (mindenekelõtt a kis- és középvál-emberekben és az üzleti élet szereplõiben (mindenekelõtt a kis- és középvál-emberekben és az üzleti élet szereplõiben (mindenekelõtt a kis- és középvál-emberekben és az üzleti élet szereplõiben (mindenekelõtt a kis- és középvál-emberekben és az üzleti élet szereplõiben (mindenekelõtt a kis- és középvál-
lalkozásokban) az új fizetõeszköz eljövetelét.lalkozásokban) az új fizetõeszköz eljövetelét.lalkozásokban) az új fizetõeszköz eljövetelét.lalkozásokban) az új fizetõeszköz eljövetelét.lalkozásokban) az új fizetõeszköz eljövetelét.

Az Európai Központi Bank 2001. szeptember 1-jén, négy hónappal az „E-nap”
(az euró bevezetésének napja) elõtt indította azt a 80 millió euró költségvetésû
reklámkampányt, amely az eurózóna minden polgárának átfogó tájékoztatást
nyújtott az új pénzrõl. A korábbi tapasztalatok azt sugallták, hogy egy rövid
intenzív kampánnyal látványosabb eredmény érhetõ el, mint egy hosszan elhú-
zódó reklámhadjárattal. Marketingszakemberek figyelmeztettek: mivel az euró
csak 2002. január 1-jén jelenik meg fizikai valójában, egy ettõl idõben elszakadó
reklámkampány nem éri majd el a kívánt hatást.

A kampány szlogenje: „Az euró – a mi pénzünk”. 2001 második feléig azon-
ban minden erõfeszítés ellenére minimális volt azoknak a száma, akik maguké-
nak vallották az egységes valutát. Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen az euró
számlapénzként való bevezetése óta elvont fogalomként létezett, és az átlag-
embereknek nem is kellett tudomást venniük a létezésérõl. Egy 2001 közepén
publikált felmérés szerint a lakosság 80 százaléka egyáltalán nem memorizálta
a közös pénzben is feltüntetett árakat, és csak 61 százalékuk volt tisztában a
bankjegyek és érmék bevezetésének precíz idõpontjával.



Nem is a lakosság közönye nyugtalanította leginkább Brüsszelt és a tagállamok
kormányait, hanem az a passzivitás és ráérõsség, ami az üzleti életet, de mindenek-
elõtt a kis- és középvállalkozásokat jellemezte. A közvélemény-kutatások tanúsága
szerint az euróövezet 3 kis- és középvállalkozása közül egynek még fél évvel az
átállás elõtt sem volt tudomása az euró bevezetésének 2002. január 1-i idõpontjáról.
Ugyanebben az idõben 4 megkérdezett vállalkozás közül mindössze egy érezte ma-
gát felkészülve a közös pénz fogadására. A jeles dátumhoz közeledve ugyanakkor
hónapról hónapra javult a helyzet. 2001 májusában például a 250-nél kevesebb alkalma-
zottat foglalkoztató cégek 16 százaléka számlázott már rendszeresen euróban, miközben
januárban még csak 12 százalékuk. A célegyenesbe fordulva mégis nyugtalanító volt az
összkép. A közép- és kisvállalkozások mintegy 10 százaléka úgy vélte, hogy 2002. január 1-
ig nem lesz képes minden tranzakciót euróban lebonyolítani. A késõn ébredõk akár
azt is kockáztathatták, hogy az euró megjelenését követõen képtelenek lesznek majd
üzleti tevékenységet folytatni, nem tudnak új szerzõdéseket kötni, számlákat kiállí-
tani, az alkalmazottaikat fizetni vagy a bevételükre szert tenni.

A lakosság az üzleti szférával szemben megengedhette magának azt a lu-
xust, hogy csak az utolsó pillanatban vegyen tudomást az euróról. Bankszámláik
konvertálásáról a pénzintézetek gondoskodtak, legfeljebb a tulajdonukban lévõ
készpénz átváltása miatt kellett fáradniuk. A polgárokra más irányból leselke-
dett „veszély”, még ha ennek jelentõségét nem is kell eltúlozni. A pénz ugyanis
sokkal több, mint egyszerû technikai eszköz, amit könnyen le lehet cserélni. A
pénz egyúttal fontos szociális-lélektani elem, ami például láthatatlan kapcsot
jelent polgár és állam között. A pénz nyelv is, képes értékeket kifejezni. És akkor
még nem beszéltünk az ármemóriáról, az embereknek arról a képességérõl, hogy
körülbelül 30 standard árat képesek az emlékezetükben rögzíteni. Mindez meg-
szakadt az új pénzzel, és szakemberek szerint akár évekig is eltarthat, mire a
fogyasztók újra felépítik magukban, rátalálva az elveszített harmóniára.

A változások halmozottan hátrányosan érintik azokat az embereket, akiknek
különbözõ oknál fogva nincs vagy csak korlátozott hozzáférésük van az infor-
mációkhoz. A statisztikák szerint az euróövezetben 22 millió ember él, aki vagy
vak és gyengén látó, vagy süket és rosszul halló. A mentálisan hátrányos helyze-
tûekkel és a diszlexiásokkal kiegészülve a számuk elérheti az eurózóna lakossá-
gának 10 százalékát (30 millió ember). Mi több, egyes felmérések szerint a né-
pesség megközelítõleg felének okoz gondot a hétköznapi életbõl vett aktuális
tények elolvasása és értelmezése-megértése. Ezek is mutatják, hogy 2002. janu-
ár 1-jén az egyszerû pénzcserénél sokkal többrõl volt szó a 12-tagú eurózónában.
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A magyar pénzügyi szektor

felkészülése az euróra
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Az euróban denominált kötvénypiac a dollárkötvénypiac után a világ máso-
dik legnagyobb méretû és likviditású (folyamatos fizetôképességû) piaca, s egy-
ben sokkal homogénebb is, mint a korábbi európai kötvénypiacok. Az árfolyam-
kockázat megszûnése következtében az euróövezet országain belüli befektetési
kockázatok csökkennek, a befektetési lehetõségek jobban összehasonlíthatókká
válnak, és megnõ a hitelminõsítés szerepe. Az értékpapír-kibocsátók számára a
szélesebb elhelyezési lehetõségek és a kibocsátások szervezésével foglalkozó in-
tézmények közötti verseny élezõdése a felárak és jutalékok csökkenéséhez vezet-
het. A hazai pénzügyi szektor szereplõi készen állnak ügyfeleik részére euróban
denominált kötvények kibocsátásának szervezésére, valamint hiteltermékek tel-
jes skálájának euróban denominált kínálatára. A Budapesti Értéktõzsde határidõs
piacán 1998. december 7., míg a Budapesti Árutõzsdén 1999. január 7. óta lehet
eurókontraktusokkal (szerzôdésekkel) kereskedni.

Az euró bevezetésébõl adódó feladatok sikeres megoldását a Magyar Nemze-
ti Bankban több mint egyéves felkészülési idõszak elõzte meg. Ennek során a
jegybank egyaránt figyelemmel kísérte az uniós szabályozást, illetve a piaci részt



vevõk által kialakított konvenciók módosulását. A Magyar Nemzeti Bank felké-
szülésében a következõ szempontok kaptak kiemelt hangsúlyt:
· Magyarország várható EU-tagsága és csatlakozása az euróövezethez,
· a hazai pénzügyi szektor versenypozícióinak erõsítése,
· a stabil szabályozás kialakítása,
· takarékosság az erõforrásokkal.

Az MNB intézkedései többek között érintik a forint árfolyamát meghatározó
valutakosár összetételét, az árfolyamjegyzés módját, a bankközi devizapiacot, a
Valós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszert (VIBER), az államadósság menedzselé-
sét. A következõkben röviden ismertetjük az euró bevezetéséhez kapcsolódó fel-
készülés legfontosabb lépéseit.

A valutakosárA valutakosárA valutakosárA valutakosárA valutakosár, az árfolyam-politika és az árfolyamjegyzés, az árfolyam-politika és az árfolyamjegyzés, az árfolyam-politika és az árfolyamjegyzés, az árfolyam-politika és az árfolyamjegyzés, az árfolyam-politika és az árfolyamjegyzés

A valutakosár összetételének megváltoztatásáról született döntés szerint 1999.
január 1-jétõl a valutakosár 70 százalékban eurót, 30 százalékban dollárt tartal-
mazott, 2000.  január 1-jétõl pedig az euró 100 százalékos súlyt kapott.

A forint középárfolyamát 2001. október 1-jén rögzítették az euróhoz (meg-
szûnt a korább csúszó leértékelés), ugyanakkor a középárfolyam körüli lebegteté-
si sáv még 2001 nyarán kiszélesedett +/-15 százalékra (a korábbi +/-2,25 száza-
lékról). Ezzel nagy lépést tett Magyarország a közösségi ERM-II árfolyam-mecha-
nizmushoz történõ csatlakozás irányába, ami az euró elõszobájának tekinthetõ.

Az MNB hivatalos árfolyamot jegyez az euróra, az indulóárfolyam 251,43 fo-
rint volt 1999. január 4-én. Ezzel egyidejûleg tájékoztató árfolyamot közölt az
eurót bevezetõ országok devizáira. Az utóbbiak közötti konverziót a rögzített át-
váltási arány alapján, az eurón keresztül végezte. Az árfolyamképzési algoritmus
(mûveletsor), valamint az ünnepnapok figyelembevétele változatlan maradt. Az
MNB javasolta a hitelintézeteknek, hogy az euróra áttérés kapcsán a jegyzési,
számlavezetési és kerekítési szabályokat rögzítsék üzleti szabályzatukban.

Bankközi devizapiacBankközi devizapiacBankközi devizapiacBankközi devizapiacBankközi devizapiac

Az MNB kereskedési rendszereinek megfelelõ módosításával technikailag ké-
szen áll euróban denominált devizapiaci intervencióra (közvetítésre) is 1999. ja-
nuár elsejétõl. Ameddig az euró nem nyer teret a hazai devizapiacokon, addig
továbbra is a dollár számít intervenciós (közvetítô) devizának.



2 6 / Új pénz született: az euró2 7

A fizetési rendszer továbbfejlesztéseA fizetési rendszer továbbfejlesztéseA fizetési rendszer továbbfejlesztéseA fizetési rendszer továbbfejlesztéseA fizetési rendszer továbbfejlesztése
(a V(a V(a V(a V(a Valós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszer [VIBER] bevezetése)alós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszer [VIBER] bevezetése)alós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszer [VIBER] bevezetése)alós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszer [VIBER] bevezetése)alós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszer [VIBER] bevezetése)

Az euró 1999. január 1-jei bevezetéséhez közvetlenül nem kapcsolódik, de
stratégiai szempontból kiemelten fontos a magyar fizetési rendszer már koráb-
ban megkezdett továbbfejlesztése. Ennek során alakították ki a Valós Idejû Brut-
tó Elszámolási Rendszert (VIBER), amely a magyar belföldi fizetési rendszer kor-
szerûsítésének fontos állomása, kihat a teljes magyar pénzforgalomra és üzleti
életre. A nemzetközi gyakorlat ugyanakkor azt is mutatja, hogy a VIBER-hez
hasonló rendszerek csak stabilan mûködõ, soktételes, kis összegû elszámolási
rendszerek (zsírórendszerek) mûködése mellett tudják hatékonyan betölteni sze-
repüket.

A VIBER-t az MNB a hitelintézetek és a Központi Elszámolóház és Értéktár
(KELER) közremûködésével hozta létre, mûködését a VIBER 1999. szeptember 3-
án kezdte meg.

A VIBER olyan bankközi elszámoló rendszer, amely a nagy értékû fizetési
megbízásokat fedezet megléte mellett „valós idõben”, megszakítás és késlelte-
tés nélkül, tehát azonnal számolja el. Az eredményrõl azonnal értesíti a résztve-
võket. Az egymás javára kezdeményezett átutalásokat nem számítja be, nem
nettósítja. A „bruttó elszámolás” elve tehát kiiktatja az elszámolások terén szó-
ba jövõ kockázatot. A VIBER a fizetési megbízásokat a kötelezettek MNB-nél
vezetett pénzforgalmi számláinak megterhelésével s a jogosultak ugyanott ve-
zetett pénzforgalmi számláinak ezzel egyidejû elismerésével (jóváírásával) tel-
jesíti. A teljesítés végleges és visszavonhatatlan.

A hatékonyan mûködõ VIBER nemcsak a hazai fizetési rendszer mûködésé-
nek biztonságosabbá, gyorsabbá és korszerûbbé tételéhez eszköz, de egyben elõ-
feltétele az eurózónán belül mûködõ Transz-Európai Automatizált Valós Idejû
Bruttó Elszámolási Rendszerhez (TARGET) való késõbbi kapcsolódásnak, és egy-
ben hazánk monetáris unióba tagolódásának teljesítendõ technikai követelmé-
nye. Az euróövezethez való csatlakozásunkat követõen a VIBER euróban üzemel
majd.



SzámlavezetésSzámlavezetésSzámlavezetésSzámlavezetésSzámlavezetés

Tekintettel arra, hogy a közösségi irányelvek egyelõre nem vonatkoznak Ma-
gyarországra, a hitelintézeti számlavezetés területén, a költségtakarékossági szem-
pontokat szem elõtt tartva, a kívül maradó országokkal folytatott konzultáció
után az MNB az „egy deviza a sok közül” elvet valósította meg. Az euróra áttérés
elõsegítése érdekében az MNB az euró és az eurózónához tartozó országok devizái
közötti konverziót az EU-ajánlással összhangban a hitelintézetek részére ingyen
végezte. 1999 elsõ napjaiban a magyar jegybank az ecu-ben vezetett számlákat
automatikusan átalakította euróban denomináltakká, az eurózónához tartozó or-
szágok devizáiban vezetett számlák denominációját pedig változatlanul hagyta.

RedenominációRedenominációRedenominációRedenominációRedenomináció

Az MNB korábbi értékpapír-kibocsátásait – összhangban a „sem kényszer –
sem tiltás” elvével – nem szándékozik redenominálni, de 2002. január 1. után a
kamatfizetéseket és tõketörlesztéseket természetesen euróban teljesíti a rögzí-
tett átváltási arányok alapján.

StatisztikaStatisztikaStatisztikaStatisztikaStatisztika

Az euró mint új devizanem bevezetése szükségessé tette a statisztikai adat-
szolgáltatási elõírások módosítását. Az MNB folyamatos konzultációk révén min-
dent megtett annak érdekében, hogy az érintett intézmények idõben megismer-
jék a szükséges változtatásokat. A feldolgozási rendszer módosítására 1999. ja-
nuár 31-ig került sor.
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A Gazdasági és Monetáris Unió

és az EU-csatlakozási tárgyalások

A Gazdasági és Monetáris Unió témakörében 1998 decemberében történtA Gazdasági és Monetáris Unió témakörében 1998 decemberében történtA Gazdasági és Monetáris Unió témakörében 1998 decemberében történtA Gazdasági és Monetáris Unió témakörében 1998 decemberében történtA Gazdasági és Monetáris Unió témakörében 1998 decemberében történt
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Az euró bevezetéseAz euró bevezetéseAz euró bevezetéseAz euró bevezetéseAz euró bevezetése

Hazánk számára megfelelõ makrogazdasági tendenciák mellett (alacsony inf-
lációs ráta, árfolyam-stabilitás, a strukturális átalakulás további folytatódása és
élénk gazdasági növekedés) középtávon idõszerû lehet a közösségi árfolyam-
mechanizmusba (ERM-II) történõ bekapcsolódás. Ennek segítségével lehetõvé válik
a konvergencia-kritérium által meghatározott kétéves leértékelésmentes idõszak
biztosítása, amely az euró bevezetésének egyik feltétele lesz.

Így, az EU-csatlakozás után legkorábban két évvel válthatja fel az euró a
forintot, amennyiben Magyarország az összes maastrichti kritériumot képes lesz
teljesíteni.

A maastrichti mutatós számok alakulása MagyarországonA maastrichti mutatós számok alakulása MagyarországonA maastrichti mutatós számok alakulása MagyarországonA maastrichti mutatós számok alakulása MagyarországonA maastrichti mutatós számok alakulása Magyarországon

Év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Infláció (%) 28,2 23,6 18,3 14,3 10,0 9,8 9,2

Államadósság
(a GDP százalékában) 84,3 71,5 62,9 61,1 60,4 55,3 52,0

Költségvetési deficit

(a GDP százalékában) -6,4 -3,0 -4,8 -4,8 -3,7 -3,7 -3,3



A Gazdasági és Monetáris Unió

elõzményei

1957 Az Európai Gazdasági Közösség megalakulása Rómában, amely a ko-
rábban alapított Európai Szén- és Acélközösséggel és az Európai Atom-
energia Közösséggel együtt alkotja az Európai Közösségeket. A Római
Szerzõdés elsõsorban politikai és stratégiai szövetség, de a gazdasági
együttmûködésre való elkötelezettségét mutatja, már tartalmazta az
egységes európai piac tervét, a négy szabadság (áruk, szolgáltatások,
tõke és munkaerõ) biztosítását a Közösségen belül.

1958 A Monetáris Bizottság felállítása, amelynek feladata az európai mone-
táris unió létrehozásának elõkészítése és mûködési feltételeinek vizs-
gálata volt.

1964 A Jegybankelnökök Tanácsának felállítása a szorosabb monetáris poli-
tikai együttmûködés érdekében.

1968 A tagországok közötti vámunió létrejötte.

1970 A Werner-terv konkrét ütemtervet fogalmazott meg az európai mone-
táris unió 1980-ig történõ létrehozására. A megvalósítás azonban meg-
bukott a Bretton-Woods-i árfolyamrendszer összeomlása és az egyre
mélyülõ olajválság nyomán a tagországokban kialakuló gazdasági vissza-
esésen és a válságra adott különbözõ válaszokon.

1972 A valutakígyót a tagországok még a Werner-tervvel összhangban hoz-
ták létre az egymás közötti árfolyammozgások mérséklésére. Az egyez-
mény értelmében az európai valuták egy szûkebb ingadozási sávban
tartották egymás közötti keresztárfolyamaikat, mint a dollárral szem-
ben. A valutakígyó azonban nem váltotta be a hozzá fûzött reménye-
ket, nem biztosított monetáris stabilitást.
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1973 Az Európai Monetáris Együttmûködési Alap felállítása, mely rövid távú
hitelfelvételi lehetõséget biztosított a tagországok jegybankjai részére,
amennyiben adott keresztárfolyam védelmében a pénzpiacon interven-
cióra (beavatkozásokra) kényszerülnek.

1974 A gazdaságpolitikai koordinációt erõsítve 1974-tõl kezdõdõen a tagál-
lamok gazdasági és pénzügyminiszterei (ECOFIN) általános gazdaság-
politikai irányelveket írnak elõ, amelyhez a tagországoknak igazodniuk
kell. Ezeket az irányelveket máig évente meghatározzák.

1979 Az Európán belüli árfolyam-ingadozások mérséklésére hozták létre a
ma is létezõ Európai Monetáris Rendszert, amelynek legfontosabb ele-
me az ERM-nek nevezett árfolyam-mechanizmus volt. (Ezt váltotta fel
1999. január 1-jétõl az ERM-II). Minden, az árfolyam-mechanizmusban
részt vevõ ország minden taggal szemben bilaterális (kétoldalú) közép-
árfolyamokat határozott meg, és vállalta, hogy piaci keresztárfolya-
mait a középárfolyamhoz képest egy +/– 2,25 százalékosos ingadozási
sávban tartja (átmenetileg a sáv lehetett szélesebb is). Az úgynevezett
divergencia (eltérési) jelzõszám figyelmeztette az érintett tagországo-
kat, ha a keresztárfolyamok közeledtek a sáv széléhez. Ilyen esetben az
érintett jegybankok rövid lejáratú hitelért fordulhattak az Európai Mo-
netáris Együttmûködési Alaphoz is. Ekkor hozták létre az ecu kosárva-
lutát, mely elsõsorban számviteli elszámoló egység és tartalékvaluta
szerepet játszott.

1989 Az Európai Monetáris Rendszer kedvezõ tapasztalataival és a gazdasá-
gi integráció mélyülésével együtt újra felvetõdött a monetáris unió gon-
dolata. A Delors-terv által javasolt felkészülési ütemterv volt az alapja
a Gazdasági és Monetáris Unió 2002. július 1-jére történõ megvalósítá-
sának.

1990 A Gazdasági és Monetáris Unió I. szakaszának kezdete, mely a tõkemoz-
gások fokozatos, de teljes liberalizációjával a belsõ piac kiépítésének
befejezését, a gazdasági unió létrehozását tûzte ki célul.



1991-92 A Maastrichtban elfogadott Egyezmény az Európai Unióról (Maastrichti
Szerzõdés) törvényi szintre emelte a monetáris unió létrehozását. Konkrét
idõtervet határozott meg az I. szakasz befejezésére és a hátralévõ két
szakasz megvalósítására. A Maastrichti Szerzõdés megfogalmazta a
leendõ közös valuta bevezetésének feltételeit, és kialakította a leendõ
közös monetáris politika intézményi és mûködési kereteit. A szerzõdés
úgynevezett konvergencia-kritériumokat határozott meg a tagország-
ok részére a Gazdasági és Monetáris Unió III. szakaszában való részvé-
telre.

1992 A szabad tõkeáramlás megvalósulása az unión belül a tõkeáramlások
liberalizációjának befejezésével.

1992-93 Az árfolyam-mechanizmus válsága megakasztotta az integrációs fo-
lyamatot, és megerõsítette azt a szakértõi tábort, amely szükségesnek
tartotta a makroökonómiai konvergenciát a monetáris unió létrehozá-
sa elõtt. A válság hatására a szûk ingadozási sávokat +/– 15 százalékra
szélesítették, hogy elejét vegyék a pénzpiaci árfolyam-spekulációnak. A
sávszélesítést követõen a piaci árfolyamok hamar stabilizálódtak, és
párhuzamosan lassú, de sikeres gazdasági konszolidáció (megerôsödés)
indult meg a tagországokban.

1994 A Gazdasági és Monetáris Unió II. szakaszának kezdete az Európai Mo-
netáris Intézet felállításával. Ennek a szakasznak a feladata volt a III.
szakasz és a pénzcsere megvalósításának elõkészítése, és a különbözõ
piaci szereplõk felkészítése a monetáris unióra. A II. szakaszban kellett
a szükséges gazdasági konvergenciát elérni (teljesíteni a konvergencia-
kritériumokat) és harmonizálni a monetáris politikai kereteket.
Az Európai Tanács madridi ülésén határozták el egyrészt a közös valuta
bevezetésének, a pénzcserének a konkrét ütemtervét, másrészt hogy a
majdan bevezetendõ közös valuta neve az euró lesz.

1995 Az Európai Tanács dublini ülése döntött az EMU III. szakaszának 1999.
január 1-jei indulásáról.
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1998 Az Európai Tanács brüsszeli ülésén döntöttek a konvergencia-kritériu-
mok teljesítésérõl és a III. szakaszban való részvételrõl. 11 tagország
(Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Írország, Hollandia, Lu-
xemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország) hoz-
ta létre a monetáris uniót. Ekkor választották meg az Európai Központi
Bank elnökét, a holland Wim Duisenberget és a 6 fõs Igazgatóság tag-
jait. Az Európai Központi Bankot és vele együtt a Központi Bankok Euró-
pai Rendszerét 1998. június 1-jén alapították meg, ezzel egyidejûleg fel-
számolták az Európai Monetáris Intézetet.
A részt vevõ tagországok valutáinak euróhoz viszonyított átváltási ará-
nyainak visszavonhatatlan rögzítésére 1998. december 31-én került sor.

1999 A Gazdasági és Monetáris Unió III. szakaszának kezdete, az euró mint
számlapénz megjelenése. Ettõl kezdve a nemzeti valuták csak az euró
váltópénzeként funkcionálnak tovább. Ezzel a monetáris politika nem-
zetek feletti szintre kerül, és az Európai Központi Bank döntéshozó tes-
tületeinek felelõssége alá tartozik.

2001 Január 1. Görögország is csatlakozik az eurót bevezetõ tagállamokhoz,
ezzel 12-re nõ az eurózóna országainak száma.

2002 Január 1. Az euróbankjegyek és -érmék forgalomba hozatalának meg-
kezdése. Február 28-ig a nemzeti valuták kivonása a forgalomból.


