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BULGARIA

• Bulgaria încă nu şi-a stabilit o dată ţintă pentru adoptarea monedei euro.

Republica Cehă

• Republica Cehă a adoptat un Plan Naţional pentru Introducerea Monedei
Euro la 11 aprilie 2007.
• Nu are stabilită o dată ţintă.
• De asemenea şi-a stabilit un Grup Naţional de Coordonare pentru
Adoptarea Euro care se ocupă în principal de alegerea metodologiei
corecte pentru adaptarea textelor juridice a Republicii Cehe la euro.
• Un site web naţional de preschimbare (www.zavedenieura.cz) a fost
elaborat astfel încât să faciliteze trecerea la moneda euro.

Estonia
• Estonia a adoptat un Plan de Adoptare a Monedei Euro actualizat pe 25
iunie 2009.
• A stabilitat data ţintă pentru adoptarea monedei euro la 1 ianuarie 2011.
• Pregătirile practice pentru adoptarea monedei euro sunt coordonate de
către Comitetul Naţional de Preschimbare, care este prezidat de către
Secretarul General al Ministerului de Finanţe.
• Comitetul are şapte sub-comitete, care implică reprezentanţii din sectorul
public şi privat.
• A fost elaborat şi un site web de preschimbare www.euro.eesti.ee, fiind
în prezent în construcţie.

Letonia

• Nu are stabilită o dată ţintă pentru adoptarea monedei euro, cu toate
acestea, pregătirile practice sunt active în mod continuu.
• A fost adoptat un Plan Naţional de Trecere la Euro şi un Comitet Director
al Proiectului Euro.
• A început actualizarea “Strategiei de Comunicare Euro” de către Grupul
de Lucru de Conştientizare Publică şi Comunicare.
• Site-ul web al preschimbării naţionale (www.eiro.lv), lansat în decembrie
2008, rămâne sursa principală de informare a publicului larg.

Lituania

• Nu are stabilită o dată ţintă.
• A treia actualizare a “Planul Naţional de Preschimbare” este în curs de
pregătire şi încorporează dispoziţiile Recomandării Comisiei şi
recomandările celui de al 8-lea raport al Comisiei asupra pregătirilor
practice pentru viitoare extindere a zonei euro.

• Site-ul web al preschimbării naţionale oferă informaţii la zi cu privire la
moneda euro.
• Au avut loc o serie de activităţi de comunicare cu privire la moneda euro
în baza Acordului de Parteneriat dintre Comisie şi autorităţile lituaniene.

Ungaria

• Nu are specificată o dată ţintă pentru preschimbarea efectivă.
• Are adoptat un Plan Naţional de Preschimbare.
• Ungaria şi-a stabilit un Comitet Naţional de Coordonare pentru pregătirile
preschimbării care are şapte sub-comitete. În activitatea acestuia sunt
implicate diferite organizaţii din sectorul public şi privat.
• Ungaria plănuieşte să adopte euro sub scenariul “big-bang” cu 1 ianuarie
ca ziua euro.
• Ungaria intenţionează să lanseze un program de înfrăţire în pregatirile
practice cu experţii din Franţa şi Slovacia la începutul lui 2010.

Polonia
• Nu are stabilită o dată ţintă.
• Are în curs de pregătire un Plan Naţional de Preschimbare.

• Are adoptată “Foia de parcurs pentru Adoptarea Euro” şi şi-a desemnat
un Plenipotenţiar guvernamental pentru euro, responsabil pentru
coordonarea pregătirilor practice pentru preschimbare.
• Alte instituţii, cum ar fi Comitetul Naţional de Coordonare pentru
Preschimbare, Consiliul Coordonator, diferite comitete de lucru şi
grupuri de lucru, care sunt datorate să participe la pregătirile
preschimbării, vor fi stabilite înainte de sfârşitul anului 2009.

România

• Are stabilită ca dată ţintă anul 2015.
• Pregătirile practice nu au fost demarate.

Suedia

• Nu are o dată ţintă stabilită.
• Nu au existat evoluţii demne de remarcat în pregătirile practice pentru
preschimbare.

Sprijinul pentru moneda euro

• Între mai şi septembrie 2009, sprijinul NMS-8 pentru moneda euro şi
introducerea acesteia a scăzut cu 3 procente până la 49%.

• Rezultatele sondajelor Eurobarometru din anul 2009 relevă faptul că
sprijinul pentru moneda euro şi introducerea acesteia a revenit la
nivelurile din 2008.

Familiarizarea cu numerarul în euro

• Ca şi în mai 2009, şi în conformitate cu sondajele anterioare,
respondenţii au fost relativ familiarizaţi cu proiectarea bancnotelor şi
monedelor euro.

Nivelul de informare

• În general, majoritatea cetăţenilor din NMS-8 nu se consideră bine
informaţi cu privire la moneda euro (59%, +2 procente).
• În cele mai multe din ţările paticipante la sondaj, ponderea cetăţenilor
care se consideră ca fiind neinformaţi cu privire la moneda euro a
crescut din mai 2009.
• Această tendinţă a fost cea mai pronunţată în România, unde, în
septembrie 2009, 6 din 10 respondenţi au spus ca ei nu au fost bine sau
deloc informaţi cu privire la moneda euro, faţă de 52% care au simţit
acest lucru în mai 2009 (+8 procente).

Viteza de introducere a monedei euro

• Comparat cu mai 2009, cetaţenii NMS-8 au arătat o ezitare în creştere
cu privire la introducerea monedei euro.

• Puţini dintre respondenţi au vrut ca moneda euro să fie introdusă cât
mai curând posibil (25%, -3 procente) şi mai mulţi au spus că vor ca
moneda lor să fie înlocuită cât mai târziu posibil (33%, +4 procente).
• Pe de altă parte, tot mai mulţi români (+3 procente) doresc acum ca
aderarea la zona euro să se întâmple cât mai curând posibil.

Impactul monedei euro asupra preţurilor

• Proporţia cetăţenilor care au crezut în efectul monedei euro de
stabilizare pe termen lung a preţurilor a scăzut brusc faţă de sondajul
anterior (-10 procente).

• Faţă de mai 2009, intervievaţii în aproape toate NMS-8 au fost mai
sceptici cu privire la impactul monedei euro asupra preţurilor.

Consecinţe pozitive practice ale trecerii la
moneda euro

• La fel ca în sondajele anterioare, proporţia cetăţenilor care cred în
capacitatea monedei euro de a proteja ţara lor împotriva crizelor rămâne
redusă (41%, -3 procente).

Protecţia monedei euro împotriva falsificării

• În ceea ce priveşte protecţia monedei euro, toate ţările au stabilit
autorităţi naţionale în conformitate cu articolul 2 din Regulametul
2001/1338/CE. Reprezentanţii lor participă la întâlnirile grupurilor de
experţi şi au beneficiat de formare în domeniul protecţiei monedei euro
împotriva falsificării.

