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Litwa zosta?a 19. krajem cz?onkowskim UE, w którym obowi?zuje wspólna waluta. Oznacza, to
?e euro od nowego roku pos?uguje si? ju? ponad 337 milionów Europejczyków. Litwini ju? w
sylwestrow? noc, sk?adaj?c sobie noworoczne ?yczenia, stawali w kolejkach do bankomatów,
?eby pobra? eurogotówk?. Od 1 stycznia 2015 r. euro oficjalnie zast?pi?o lita.

Valdis Dombrovskis, Wiceprzewodnicz?cy Komisji Europejskiej odpowiedzialny za euro
i dialog spo?eczny powiedzia?:"Chc? ciep?o powita? Litw? w strefie euro. Przyst?pienie Litwy
naznacza uko?czenie w?drówki krajów ba?tyckich z powrotem do politycznego i gospodarczego
serca naszego kontynentu. Jest to symboliczny moment nie tylko dla Litwy, lecz tak?e dla ca?ej
strefy euro, która pozostaje stabilna, atrakcyjna i otwarta dla nowych cz?onków. Jestem
przekonany, ?e cz?onkostwo krajów ba?tyckich wzmocni gospodark? regionu poprzez
uczynienie jej bardziej atrakcyjn? dla biznesu, handlu i inwestycji."
Pierre Moscovici, Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ce?,
stwierdzi?: "Poprzez
przyst?pienie
do
euro, mieszka?cy Litwy wybieraj?
bycie
cz??ci? przestrzeni stabilno?ci, bezpiecze?stwa oraz dobrobytu. Litwa ma silne
do?wiadczenie w skutecznej polityce fiskalnej oraz reformach strukturalnych, które
dostarczy?y jednego z najwy?szych poziomu wzrostu gospodarczego w Europie, wraz z
towarzysz?cym sta?ym spadkiem bezrobocia. Kraj ten jest na dobrej ?cie?ce, aby dobrze
prosperowa? w strefie euro."
Przeliczanie cen
Ceny od 23 sierpnia 2014 r., by?y prezentowane zarówno w litach jak i w euro. Ta zasada
b?dzie obowi?zywa? przynajmniej do 30 czerwca 2015 r.
Aby wyj?? na przeciw obawom konsumentów, dotycz?cym wzrostu cen oraz nieuczciwych
praktyk w okresie przej?ciowym, w sierpniu 2014 r. zosta?a zainaugurowana kampania
dotycz?ca dobrych praktyk biznesowych przy wprowadzeniu euro. Wzywa ona biznes (np.
handlowców, instytucje finansowe, sklepy internetowe), poprzez podpisanie memorandum, do
niewykorzystywania zmiany waluty jako pretekstu do podwy?szenia cen, do stosowania
oficjalnych kursów wymiany oraz zasad zaokr?glania, oraz do przedstawiania cen w obu
walutach jasno i zrozumiale, aby nie wprowadza? klientów w b??d.
Wi?cej informacji:
Litwa: euro zamiast lita
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