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Munita waħda għal Ewropa waħda  
L-euro huwa l-munita unika ta’ 15-il Stat Membru ta’ l-UE, li fl  imkien jiff  
urmaw iż-żona euro. L-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) hija l-qafas 
politiku u ekonomiku li jappoġġja u jikkumplimenta s-suq waħdieni 

ta’ l-UE.

Meta fl -1957 twaqqfet l-UE, l-Istati Membri kkonċentraw fuq il-bini ta’ ‘suq 
komuni’ għall-kummerċ. Madankollu, maż-żmien deher biċ-ċar li kien hemm bżonn 
ta’ kooperazzjoni ekonomika u monetarja aktar mill-qrib sabiex is-suq intern jiżviluppa 
u jagħmel aktar progress, u fl -1991, l-Istati Membri approvaw it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Unjoni Ewropea (it-Trattat ta’ Maastricht), li fi h ġie deċiż li l-Ewropa għandu jkollha 
munita unika b’saħħitha u stabbli għas-seklu 21.

F’Mejju 1998, ittieħdet id-deċiżjoni fuq liema Stati Membri se jkunu minn ta’ l-ewwel 
li jipparteċipaw u din il-viżjoni saret realtà fl -1999 meta tnieda l-euro. Dan daħal bħala 
karti tal-fl us u muniti fi l-bwiet tan-nies fl -1 ta’ Jannar 2002. 

Inqarrbu l-Ewropej lejn xulxin
L-UE taħdem ħafna biex tippromwovi l-integrazzjoni Ewropea, madankollu, spiss jiġri 
li dan ix-xogħol huwa wieħed moħbi f’dokumenti u kuntratti legali. L-euro huwa wieħed 
mill-aktar simboli tanġibbli b’saħħithom ta’ l-identità komuni u valuri maqsumin 
ta’ l-Ewropa, nazzjonijiet Ewropej u l-Ewropej infushom.

L-euro – 
  ta’ benefi ċċju 
   għalina lkoll

Iż-żona ta’ l-euro: fatti u ċifri

Indikaturi prinċipali (2006) Zona euro UE-27 US Il-Ġappun

Popolazzjoni (miljuni) 317 494 300 128

Prodott Domestiku Gross (PDG) (f‘€ triljuni 
kkalkolati fi l-parità tas-saħħa tax-xiri (PPP)) 8.4 11.9 11.2 3.5

Sehem tal-PDG dinji (% f’PPP) 14.6 21.0 19.7 6.3

Esportazzjoni (*) (prodotti u servizzi bħala % tal-PDG) 21.7 14.3 10.8 16.8

Importazzjoni (*) (prodotti u servizzi bħala % tal-PDG) 20.9 15.0 16.6 15.3

(*) Għajr kummerċ ġewwa l-UE.                    Sors: Il-Kummissjoni Ewropea, Il-BĊE u L-IMF, 2007

Aktar info:
L-euro
http://ec.europa.eu/euro 

Id-Direttorat Ġenerali għall-Aff arijiet Ekonomiċi 
u Finanzjarji tal-Kummissjoni Ewropea
http://ec.europa.eu/economy_fi nance

Il-Kummissjoni Ewropea
http://ec.europa.eu 

Il-Bank Ċentrali Ewropew
http://www.ecb.eu

  Żona euro inkluż 
Ċipru u Malta mill-1 ta’ 
Jannar 2008

  Stati Membri 
b’opt-out (jistgħu 
jagħżlu li jibqgħu barra) 

  Stati Membri 
li għadhom m‘adottawx 
l-euro

X’benefi ċċji ġab miegħu l-euro?
L-għan ta’ l-Unjoni Ekonomika u Monetarja u ta’ l-euro huwa li jgħin lill-ekonomija 
Ewropea taħdem aħjar, jinħolqu aktar postijiet tax-xogħol u tiżdied il-prosperità għall-
Ewropej. Ħoloq ukoll it-tieni l-akbar ekonomija fi d-dinja. Il-benefi ċċji tiegħu jinkludu:

 :: Munita stabbli
 :: Rata ta’ infl azzjoni baxxa u rati ta’ l-imgħax baxxi
 :: Trasparenza fi l-prezzijiet
 :: Eliminazzjoni ta’ l-ispejjeż relatati mar-rata tal-kambju
 :: Swieq fi nanzjarji aktar integrati 
 :: Ekonomija li taħdem aħjar
 :: Finanzi pubbliċi aktar fi s-sod 
 :: Vuċi aktar b’saħħitha għall-UE fl -ekonomija globali 
 :: Kummerċ internazzjonali eħfef 
 :: Sinjal tanġibbli ta’ identità Ewropea

Id-Danimarka

Ir-Renju 
Unit 

L-Olanda

Il-Belġju
Il-Lussemburgu

Il-Ġermanja

Franza L-Awstrija

Il-Polonja

Ir-Repubblika 
Ċeka Is-Slovakja

L-Ungerija

Is-Slovenja
Ir-Rumanija

Il-Bulgarija

Il-Greċja

Ċipru
Malta

Spanja

Il-Portugall

L-Irlanda

L-Isvezja

Il-Finlandja

Il-Litwanja

Il-Latvja

L-Estonja

L-Italja
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L-ekonomija 
Ewropea tibbenefi ka 
minħabba …
Żieda fl -integrazzjoni fi nanzjarja
Il-munita unika tagħmilha aktar faċli sabiex l-investiment kapitali jiċċirkola 
madwar iż-żona euro fejn jista’ jintuża l-aktar effi  ċjenti. Id-daqs tas-suq fi nanzjarju 
taż-żona euro jagħmel aktar kapital disponibbli għall-investiment u jippermetti lill-
investituri jifi rxu r-riskji b’mod usa’. U għaċ-ċittadini, l-ispiża biex jibagħtu fl us minn pajjiż 
taż-żona euro għal ieħor naqset sostanzjalment – anki b’90%.

Fatt dwar l-€: L-ispiża medja biex jiġu trasferiti €100 naqset minn €24 għal 
€2.40 wara li fl -2001, ġew introdotti regoli fuq pagamenti bl-euro bejn pajjiż 
u ieħor.

Iż-żona euro għandha preżenza internazzjonali akbar
Il-parteċipanti l-kbar fl -ekonomija globali jiltaqgħu fi  gruppi internazzjonali, bħall-Fond Monetarju 
Internazzjonali u l-G8 sabiex jippromwovu l-istabbilità fi  swieq globali. Illum, l-euro hu t-tieni l-aktar munita 
importanti fi d-dinja wara d-dollaru Amerikan, u f’xi aspetti, ngħidu aħna fi s-swieq tal-bonds, irnexxielhu 
saħansitra jaqbżu. Dan jagħti lill-Unjoni Ewropea vuċi akbar fi d-dinja.

Fatt dwar l-€: F’Diċembru 2006, il-valur tal-karti tal-fl us u tal-muniti ta’ l-euro 
fi ċ-ċirkolazzjoni qabeż il-valur ta’ fl us kontanti tad-dollaru Amerikan fi ċ-ċirkolazzjoni.

Appoġġ għall-kummerċ internazzjonali
L-euro sar jintuża dejjem aktar għal transazzjonijiet kummerċjali internazzjonali minħabba s-saħħa 
u d-disponibbiltà tiegħu, u minħabba l-fi duċja li joff ri. Dan jippermetti lin-negozji taż-żona euro li jħallsu, 
u li jitħallsu f ‘euro – b’hekk inaqqsu r-riskju ta’ telf minħabba taqlib globali fi s-swieq fi nanzjarji, u jagħmel 
il-kummerċ aktar faċli għall-imsieħba tagħna, li jistgħu jinnegozjaw b’munita waħda madwar iż-żona euro 
kollha.

L-Istati Membri taż-żona euro 
jibbenefi kaw minħabba …
Il-Gvernijiet jiff rankaw il-fl us
Infl azzjoni baxxa u stabbli tfi sser li l-gvern qiegħed jissellef b’rata irħas milli kien jagħmel fi l-passat. 
Il-pagamenti iżgħar ta’ l-imgħax fuq id-dejn nazzjonali jagħtu aktar fl us lill-gvernijiet sabiex ikunu jistgħu 
jonfquhom fuq servizzi pubbliċi jew biex inaqqsu t-taxxi.

Infl azzjoni baxxa hija ta’ benefi ċċju għall-koeżjoni soċjali
Ir-rati ta’ l-infl azzjoni għoljin u li jvarjaw ta’ spiss li kien hemm fi l-passat żiedu d-diff erenza bejn il-gruppi 
u r-reġjuni sinjuri u foqra. Issa li l-infl azzjoni hija stabbli u baxxa, dawk inqas sinjuri huma protetti aħjar 
kontra t-tnaqqir tal-ġid u s-saħħa tal-poter ta’ l-akkwist.

L-UEM tippromwovi fi nanzi pubbliċi sodi u sostennibbli
Qabel ma pajjiż jadotta l-euro għandu jagħti prova tas-saħħa ekonomika tiegħu billi jissodisfa “l-kriterji 
ta’ Maastricht” (id-dejn u d-defi ċit tal-gvern ikunu f’limiti speċifi kati, rata tal-kambju stabbli, rata 
ta’ imgħax u ta’ infl azzjoni f’ċerti limiti) u, ladarba jkun fi ż-żona euro, għandu jibqa’ jsegwi r-regoli dwar 

il-livelli tad-dejn u tad-defi ċit. Finanzi pubbliċi b’saħħithom jgħinu jiżguraw 
li kemm iċ-ċittadini ta’ llum kif ukoll dawk ta’ għada jiġu protetti 

b’mod ġust – ngħidu aħna permezz ta’ servizzi tas-saħħa adegwati 
u pensjonijiet.

Hemm aktar reżistenza għal skossi 
esterni

Id-daqs u s-saħħa ta’ l-ekonomija taż-żona euro jagħmluha 
tifl aħ aktar għal skossi ekonomiċi milli ġara fi l-passat, 
fejn iż-żidiet mhux mistennija fi l-prezzijiet taż-żejt 
jew taqlib fi s-swieq fi nanzjarji ħarbtu l-ekonomiji 

nazzjonali.

Ħrafa dwar l-euro: l-euro jfi sser telf mhux mixtieq tas-sovranità 
nazzjonali
Huwa minnu li parti mis-sovranità tiġi volontarjament maqsuma ma’ oħrajn meta pajjiż jadotta l-euro, 
minħabba li l-gvernijiet jeħtieġu jikkoordinaw il-linji politiċi ekonomiċi tagħhom u l-kontroll tan-nefqa 
tagħhom. Madankollu, fi d-dinja globalizzata tal-lum, is-sovranità nazzjonali hija spiss aktar illużjoni milli 
realtà, b’mod partikolari fi l-qasam monetarju, fejn ftit muniti dominanti biss huma importanti tabilħaqq. 
Billi jikkoordinaw il-linji politiċi tagħhom, il-gvernijiet jistgħu jiggwadanjaw infl uwenza u setgħa fi l-qasam 
ekonomiku. Ekonomikament, iż-żona euro hija akbar mit-total tal-partijiet tagħha fl imkien.

In-negozji jibbenefi kaw minħabba …
Rati ta’ imgħax aktar baxxi jfi ssru aktar investiment
Infl azzjoni baxxa żżomm ir-rati ta’ l-imgħax baxxi. Dan ifi sser li n-negozji jistgħu jissellfu b’rata irħas biex 
jinvestu – per eżempju, f’makkinarju ġdid u f’aktar riċerka. Dan iwassal għal aktar prodotti u servizzi ġodda 
u għal produttività akbar, li jirriżultaw fi  tkabbir u xogħol aktar u aħjar.

Fatt dwar l-€: Minn meta l-euro ġie introdott fl -1999 inħolqu aktar minn 10 miljun 
impjieg gdid fi ż-żona euro, meta mqabbel ma’ 1.5 miljun matul is-seba’ snin 
preċedenti.

L-istabbilità ekonomika 
tinkoraġġixxi l-ippjanar fi t-tul
Qabel l-UEM, rati ta’ imgħax li jinbidlu ta’ spiss 
kienu jfi ssru spejjeż li ma setgħux jiġu mbassra 
minn qabel. Dan kien ta’ riskju għal dawk 
il-kumpanniji li riedu jinvestu fi t-tul minħabba li 
kien diffi  ċli għalihom li jkunu jafu jekk l-investiment 
tagħhom kienx se jrendi profi tt. Illum, l-istabbiltà 
ekonomika taħt l-UEM tnaqqas l-inċertezzi 
u tħeġġeġ l-investiment kummerċjali fi t-tul.

It-tnaqqis fi r-riskji jkattar il-kummerċ bejn pajjiż u ieħor
Fil-passat, il-kummerċ bejn pajjiż u ieħor ta’ l-UE kien jinvolvi ħafna muniti b’rati ta’ imgħax varjabbli. 
Biex jagħmlu tajjeb għar-riskju involut huma u jagħmlu l-kummerċ tagħhom f’dawn il-kundizzjonijiet, 
il-kumpanniji kien ikollhom ibigħu barra minn pajjiżhom bi prezz ogħla, b’hekk kien ibati n-negozju. 
Illum, dan ir-riskju m‘għadux jeżisti.

Fatt dwar l-€: Il-kummerċ fi z-zona euro huwa stmat li żdied bejn 4% u 10% 
mill-introduzzjoni tal-munita unika, u n-negozju ta’ prodotti mal-bqija 

tad-dinja żdied ukoll, b’madwar 3%.

It-tneħħija ta’ l-ispejjeż relatati 
mal-kambju jistimula l-kummerċ 

u l-investiment
Qabel l-euro, l-ispiża fuq il-kambju kienet waħda 

għolja, stmata għal madwar €20-25 biljun fi s-sena 
fl -UE. Dawn l-ispejjeż sparixxew fi  ħdan iż-żona 
euro, fejn il-pagamenti u l-fatturi kollha issa huma 
f’euro. Ta’ benefi ċċju addizzjonali huwa l-fatt 
li l-euro huwa aċċettat bla problemi ta’ xejn barra 

miż-żona euro.

Il-konsumaturi 
jibbenefi kaw minħabba …

Li hemm iżjed kompetizzjoni
Minħabba li l-konsumaturi jistgħu jixtru aktar faċilment minn barra 

pajjiżhom u jqabblu l-prezzijiet, hemm iżjed kompetizzjoni bejn il-ħwienet 
u l-fornituri. Il-konsumaturi għandhom għażla ikbar, uħud mill-prezzijiet huma iktar 

baxxi, u ż-żieda fi l-prezzijiet tibqa’ kkontrollata.

Il-prezzijiet huma stabbli
L-euro naqqas l-infl azzjoni għal livell baxx u stabbli. Fis-snin Sebgħin u Tmenin, ħafna 

Stati Membri kellhom rati ta’ infl azzjoni għoljin ħafna, uħud kellhom rati ta’ 20% jew 
aktar. L-infl azzjoni niżlet waqt li bdew iħejju ruħhom għall-euro u, mill-introduzzjoni 

tiegħu, din baqgħet madwar 2% fi ż-żona euro. Infl azzjoni baxxa u stabbli hija 
ta’ benefi ċċju għal kulħadd.

Self iktar faċli u irħas 
Minħabba li l-Bank Ċentrali Ewropew jaħdem sabiex 

iżomm l-infl azzjoni baxxa, ir-rati ta’ l-imgħax huma 
aktar baxxi. Dan ifi sser li n-nies tista’ tissellef aktar 
faċilment u orħos, ngħidu aħna biex tixtri dar jew biex 
tħallas btala.

  

L-ivvjaġġar sar irħas u eħfef
Fis-snin Disgħin, meta wieħed kien iżur il-pajjiżi kollha ta’ l-UE, dan kien ikollu jibdel il-munita ma’ kull fruntiera u b’hekk 

kien jitlef nofs fl usu fi  spejjeż ta’ kambju, mingħajr ma jkun xtara xejn! Dawn l-ispejjeż – biex wieħed ma jsemmix l-isforzi 
żejda – ġew eliminati għal kollox, biex b’hekk il-ħajja għat-turisti, għal dawk li jkunu fuq btala, għall-istudenti u għall-

ħaddiema li jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom saret iktar faċli u orħos. Barra minn hekk, l-euro jinbidel mingħajr 
diffi  kultajiet f’ħafna mill-pajjiżi barra ż-żona euro wkoll – fi l-fatt, huwa stmat li sa 20% tal-karti tal-fl us ta’ l-euro 

qegħdin jiċċirkolaw barra ż-żona euro.
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Il-konverġenza ta’ l-infl azzjoni: żona euro
Żieda % annwali fi l-prezzijiet tal-konsumatur

BE
DE
IE
EL
ES
FR
IT
LU
NL
AT
PT
SI
FI

1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
0

5

10

15

20

25

30

Il-konverġenza tar-rata ta’ l-imgħax fi t-tul: 
żona euro (bonds ta’ 10 snin) Rata annwali f’%   

Ħrafa dwar l-euro: l-euro kkawża żieda fi l-prezzijiet
L-istabbiltà dewwiema fi l-prezzijiet li nħolqot mill-istrutturi ta’ l-UEM tipproteġi l-familji u n-negozji 
mill-infl azzjoni. Huwa minnu li xi prezzijiet ta’ xi oġġetti ta’ kuljum jew ta’ xi oġġetti mixtrija lokalment, bħal 
kikkra kafe’ jew qata’ xagħar, għolew f’xi pajjiżi meta ġew introdotti l-fl us kontanti ta’ l-euro. Madankollu, 
statistika dwar il-prezzijiet għall-konsumatur turi li, bħala medja, l-adozzjoni ta’ l-euro kkawżat ferm inqas żidiet 
fi l-prezzijiet milli ħafna nies jaħsbu, u l-eff ett totali fuq il-prezzijiet kien wieħed tassew żgħir (impatt ta’ darba 
ta’ bejn 0.1 u 0.3% fl -2002). M’hu minnu xejn li l-ħajja saret aktar għolja bl-euro. Anzi, l-euro jagħmel 
eżattament l-oppost għax iniżżel ir-rata ta’ l-infl azzjoni u jżid il-kompetizzjoni.

Fatt dwar l-€: Ir-rati ta’ l-imgħax fuq self għax-
xiri ta’ proprjetà niżlu minn madwar 8%-14% 
kmieni fi t-Tmeninijiet għal 5% illum. Dan 
ifi sser li min jissellef ngħidu aħna €100 000 
qed jiff ranka mal- €170 u €750 euro fi x-xahar 
fuq pagamenti ta’ l-imgħax.

Mira tal-BĊE 


