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Litwa na drodze do przyjęcia euro 
Z początkiem bieżącego roku do strefy euro przystąpiła Łotwa. Kolejnym krajem UE, który przyjmie 
wspólną walutę, ma być Litwa. Oczekuje się, że w lipcu Rada – po konsultacjach z Parlamentem 
Europejskim – podejmie decyzję w sprawie wniosku Komisji Europejskiej, aby w dniu 1 stycznia 
2015 r. Litwa została 19. członkiem strefy euro. Zdaniem niektórych komentatorów może to być na 
razie ostatnie rozszerzenie strefy euro, gdyż żadne inne państwo członkowskie (z wyjątkiem Danii, 
która korzysta z klauzuli „opt-out” w przypadku wspólnej waluty) nie uczestniczy obecnie w 
mechanizmie kursowym, co stanowi niezbędny krok na drodze do członkostwa. 

Litwa 
W czerwcu 2014 r. Komisja Europejska (KE) i Europejski 
Bank Centralny (EBC) opublikowały półroczne raporty z 
konwergencji dotyczące państw członkowskich objętych 
derogacją w odniesieniu do przyjęcia euro z uwagi na 
fakt, że nie spełniają jeszcze co najmniej jednego z 
kryteriów świadczących o wysokim stopniu trwałej 
konwergencji walutowej. Według sprawozdania KE Litwa 
spełnia obecnie wszystkie wymogi prawne i gospodarcze, 
obejmujące: zgodność prawną z traktatem (np. 
niezależność banku centralnego); stabilność cen 
(oceniana na podstawie stopy inflacji); zdrowe i stabilne 
finanse publiczne (deficyt budżetowy i dług publiczny 
wyrażone jako procent PKB); trwały charakter 
konwergencji (długoterminowa stopa procentowa); oraz 
stabilność kursu walutowego (odstępstwo od kursu 
centralnego). KE analizuje również takie czynniki jak 
zmiany bilansu płatniczego, integracja rynku (np. handel, 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne i funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego) oraz integracja rynku finansowego 
(np. struktury i trendy w sektorze finansowym i zgodność 
z dorobkiem prawnym UE w tym obszarze). KE zwraca 
uwagę, że wciąż trzeba stawić czoła wielu wyzwaniom, i 
podkreśla konieczność utrzymania dyscypliny 
budżetowej. 

EBC podobnie ocenia realizację tych kryteriów, dodaje 
jednak, że w średnim okresie Litwie może być trudno utrzymać niską stopę inflacji, gdyż obecny poziom 
inflacji wynika głównie z czynników przejściowych, takich jak spadek światowych cen surowców i związana z 
tym niższa dynamika cen energii. W 2006 r. fakt, że stopa inflacji lekko przekraczała wartość referencyjną, 
spowodował, że Litwa nie mogła wówczas przystąpić do strefy euro, o czym informuje specjalne 
sprawozdanie z konwergencji opracowane przez KE na wniosek władz litewskich. Przygotowane w ramach 
europejskiego semestru zalecenie dla Litwy na 2014 r. zawiera punkt dotyczący dalszego wspierania 
konkurencji i dywersyfikacji źródeł energii dzięki lepszej integracji rynków energii państw bałtyckich. Projekty 
w ramach szeroko zakrojonej krajowej strategii na rzecz niezależności energetycznej mają na celu zaradzenie 
temu problemowi i zmniejszenie zależności od importu energii z Rosji. Inny punkt wspomnianego zalecenia 

Kraje należące do strefy euro oraz rok przystąpienia 
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dotyczy intensyfikacji działań budżetowych w celu zmniejszenia ryzyka odejścia od wymogów paktu 
stabilności i wzrostu. 

Od lita do euro 
Na podstawie własnej analizy KE zaproponowała, aby uchylić derogację dla Litwy, umożliwiając jej przejście 
na euro od 1 stycznia 2015 r. W czerwcu 2014 r. państwa członkowskie należące do strefy euro zgodziły się z 
wnioskami KE i przyjęły odnośne zalecenie. Rada Europejska również zatwierdziła tę propozycję i wyraziła 
uznanie dla Litwy w związku z osiągnięciem przez ten kraj konwergencji dzięki racjonalnej polityce 
gospodarczej, fiskalnej i finansowej. Parlament Europejski (PE) powinien wydać swoją opinię w połowie lipca, 
kiedy to na posiedzeniu plenarnym ma być rozpatrywane 
sprawozdanie przygotowane przez Komisję Gospodarczą i 
Monetarną (ECON). Kolejnym krokiem na drodze od lita do 
euro będzie ostateczna decyzja Rady w sprawie wniosku, 
oczekiwana przed końcem lipca. Następnie państwa 
członkowskie strefy euro oraz Litwa muszą jednomyślnie i 
nieodwołalnie ustalić kurs wymiany. Litwa będzie musiała 
wdrożyć plan wymiany waluty krajowej na euro, aby 
zagwarantować sprawne przejście na wspólną walutę. 
Pozytywna ocena KE w odniesieniu do niedawnego 
wprowadzenia euro na Łotwie zawiera wnioski przydatne w 
przyszłości dla innych krajów przechodzących na euro, w 
tym Litwy. 

Opinie na temat przyjęcia euro po kryzysie 
finansowym 
W dokumencie analitycznym za rok 2013, zawierającym 
analizę wpływu kryzysu finansowego na trzy kraje, które 
stosunkowo niedawno przyjęły wspólną walutę (Słowację, 
Estonię i Słowenię), stwierdzono, że aby zagwarantować 
odporność niewielkich gospodarek strefy euro na 
negatywne wstrząsy zewnętrzne, kluczowe są następujące czynniki: „zdrowy sektor finansowy, polityka 
makroekonomiczna ukierunkowana na stabilność, bardziej elastyczne uregulowania rynku pracy oraz 
sprzyjające konkurencji uregulowania rynku produktów”. W artykule opublikowanym przez ośrodek 
analityczny Bruegel w czasie, kiedy na Łotwie trwał proces przyjmowania euro, argumentowano, że przejście 
na wspólną walutę nie przynosi żadnych wyraźnych korzyści ani krajowi, ani strefie euro. Z kolei KE uznała 
przyjęcie euro za korzystne dla obu stron, ponieważ potwierdziło ono stabilność i atrakcyjność wspólnej 
waluty, a jednocześnie wzmocniło pozycję Łotwy w centrum europejskich działań politycznych i 
gospodarczych. W dokumencie opublikowanym w 2014 r. przez Uniwersytet Wileński stwierdzono, że 
przyjęcie euro oznacza dla Litwy osiągnięcie relatywnej stabilności dzięki polityce pieniężnej EBC w trudnym 
okresie dla gospodarki światowej. Litewski bank centralny przedstawił ocenę skutków przyjęcia euro dla 
gospodarki krajowej, w której doszedł do wniosku, że korzyści będą znacznie większe niż koszty. Ponadto 
prezesi banków centralnych państw bałtyckich zgodzili się, że przyjęcie euro przez Litwę będzie korzystne dla 
całego regionu, podając trzyletnie doświadczenia Estonii jako pozytywny przykład na to, jak euro pozwala 
zacieśnić więzi gospodarcze z resztą Europy. Badanie Eurobarometru z 2014 r. pokazuje, że odsetek 
obywateli Litwy popierających wprowadzenie euro wzrósł do 46% (+5% w porównaniu z rokiem 2013), 
jednak wciąż więcej jest przeciwników euro (48%, tj. -7% w porównaniu z rokiem 2013).  

Niektórzy analitycy twierdzą, że dodatkową korzyścią z przyjęcia euro jest możliwość pełnoprawnego 
uczestnictwa w dalszym kształtowaniu strefy euro, mając na względzie, że unia gospodarcza i walutowa 
(UGW) – proces integracji, który doprowadził do powstania euro – uznawana jest za główną siłą napędową 
różnych poziomów integracji w ramach UE. Wydaje się, że kryzys zadłużeniowy spotęgował ten trend, gdyż 
wiele działań podjętych przez państwa członkowskie i instytucje UE w celu wyjścia z niego jest 
ukierunkowanych na strefę euro. 

Litwa: kilka wskaźników makroekonomicznych 

  2012 2013 2014 2015 

Wzrost PKB  
(%, wzrost roczny) 

Litwa 3.7 3.3 3.3 3.7 

Strefa euro -0.7 -0.4 1.2 1.7 

Inflacja  
(%, wzrost roczny) 

Litwa 3.2 1.2 1.0 1.8 

Strefa euro 2.5 1.3 0.8 1.2 

Bezrobocie 
(%) 

Litwa 13.4 11.8 10.6 9.7 

Strefa euro 11.3 12.0 11.8 11.4 

Bilans budżetu 
publicznego (% PKB) 

Litwa -3.2 -2.2 -2.1 -1.6 

Strefa euro -3.7 -3.0 -2.5 -2.3 

Dług publiczny brutto 
(% PKB) 

Litwa 40.5 39.4 41.8 41.4 

Strefa euro 92.7 95.0 96.0 95.4 

Bilans obrotów 
bieżących (% PKB) 

Litwa -1.1 1.3 -0.8 -1.5 

Strefa euro 1.8 2.6 2.9 2.9 

Źródło danych: KE, Spring 2014 Economic Forecasts 
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Zdaniem niektórych komentatorów Litwa może być na razie ostatnim krajem, który przyjął euro. Kurs 
walutowy w danym kraju uznaje się za stabilny, jeżeli kraj ten przez dwa lata uczestniczy w mechanizmie 
kursowym ERM II bez poważnych napięć. Jedynymi państwami członkowskimi uczestniczącymi w ERM II, 
który ogranicza wahania kursu waluty krajowej względem euro, to Litwa i Dania, przy czym ten drugi kraj 
korzysta z klauzuli „opt-out”.  

Jeżeli chodzi o przyszłe rozszerzenia strefy euro, w analizie z 2013 r. opublikowanej przez Intereconomics 
opowiedziano się za nową strategią przyjmowania wspólnej waluty, która nie określa konkretnej daty 
przyjęcia i uwzględnia antycykliczne strategie polityczne, aby zmniejszyć podatność krajów na wstrząsy 
zewnętrzne.  
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