Pytanie o euro:

Jaki jest aktualny ksztaªt strefy euro?
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Które pa«stwa aktualnie tworz¡ stref¦ euro?

Aktualnie do strefy euro nale»y dziewi¦tna±cie pa«stw.
Trzeci etap Unii Gospodarczej i Walutowej rozpocz¡ª si¦ 1 stycznia 1999 r. Wówczas stref¦ euro
utworzyªo pierwsze 11 pa«stw wprowadzaj¡c euro do obiegu bezgotówkowego. Pa«stwa te wypeªniªy kryteria konwergencji zawarte w Traktacie o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht. W skªad
pierwszych 11 pa«stw czªonkowskich Unii Europejskiej, które przyj¦ªy euro weszªy Austria, Belgia,
Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia Wªochy. Dwa lata
pó¹niej 1 stycznia 2001 r. do strefy euro doª¡czyªa tak»e Grecja. 1 stycznia 2002 r. monety i banknoty
euro staªy si¦ prawnym ±rodkiem pªatniczym obowi¡zuj¡cym na terenie strefy euro. 1 stycznia 2007 r.
do strefy euro przyst¡piªa Sªowenia. Kolejnymi krajami, które z dniem 1 stycznia 2008 r. doª¡czyªy
do grona krajów strefy euro byªy Malta i Cypr. 1 stycznia 2009 r. wspóln¡ walut¦ przyj¦ªa Sªowacja.
W kolejnych latach wspóln¡ europejsk¡ walut¦ przyjeªy kraje baªtyckie  1 stycznia 2011 r. Estonia,
1 stycznia 2014 r. euro wprowadziªa otwa, a 1 stycznia 2015 r. Litwa. Aktualny ksztaªt strefy euro
zostaª przedstawiony na Rysunku 1.
Pozostaªe kraje nale»¡ce do Unii Europejskiej czyli Buªgaria, Czechy, Chorwacja, Dania, Polska, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania i W¦gry dotychczas nie wprowadziªy wspólnej waluty. Warto podkre±li¢,
»e Wielka Brytania i Dania obj¦te s¡ tzw. klauzul¡

opt-out

tzn. maj¡ prawo wyboru czy przyjm¡

wspóln¡ walut¦ czy pozostan¡ przy wªasnej.
Pozostaªe pa«stwa czªonkowskie UE, w tym tak»e Polska, posiadaj¡ statut kraju z derogacja i s¡
zobowi¡zane do przyj¦cia euro po wypeªnieniu kryteriów konwergencji. Tempo integracji nie zostaªo
jednak precyzyjnie okre±lone i jest ono uzale»nione od decyzji wªadz pa«stwa czªonkowskiego.

Powielanie i rozpowszechnianie materiaªu wymaga wcze±niejszej zgody Ministerstwa Finansów.
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Rysunek 1: Mapa pa«stw nale»¡cych do strefy euro

ródªo: opracowanie wªasne na podstawie EBC
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