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Dan l-abbozz ta' Strateġija huwa ppreżentat għall-konsultazzjoni pubblika u għad-diskussjoni.
Il-konsultazzjoni pubblika u d-diskussjoni se jsiru bejn is-27 ta' Jannar, 2016 u t-23 ta' Marzu 2016.
Il-Grupp ta’ Ħidma lest li jiltaqa' ma' kull organizzazzjoni jew individwi li jixtiequ jiddiskutu
l-abbozz dwar l-Istrateġija u r-rakkomandazzjonijiet preżentati.
Feedback formali u kunta: mal-Grupp ta’ Ħidma għandu jsir permezz tal-indirizz ele:ronku:
ﬁnancialeduca*on.mfss@gov.mt
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Waħda mirrakkomandazzjonijiet
ippreżenta8 mill-Grupp
ta' Strateġija talPensjonijiet lill-Gvern
ﬁr-rapport 8egħu
f'Ġunju 2015 hu ttwaqqif ta’
Kummissjoni Nazzjonali
għad-Dħul ﬂ-Ir8rar u lLi:eriżmu Finanzjarju.
Ir-rispons għal din irrakkomandazzjoni kien
wieħed pożi]vament
wara l-konsultazzjoni
nazzjonali mwe:qa dan is-sajf fuq irrakkomandazzjonijiet tar-riforma tal-pensjoni. Filwaqt
li l-Gvern jaqbel li r-riforma hija aspe: importan8 talimsemmija riforma, din hija biss aspe: waħdieni talaġenda tal-istess riforma għall-qafas tas-sistema talpensjoni waħedha. It-8eni aspe: tal-aġenda tarriforma huwa li 8ddaħħal kultura għall-ippjanar talir8rar biex tħajjar lin-nies maddal - iżda li tagħmel dan
b'mod infurmat.
Matul l-aħħar ħdax-il sena mindu bdiet id-diskussjoni
nazzjonali dwar ir-riforma tal-pensjonijiet wara lpubblikazzjoni tal-White Paper f'Novembru tal-2004
in8tolata 'Pensjonijiet – Adegwa8 u Sostenibbli:
Riformi Meħ8eġa Issa biex Jiġu Żgura8 Pensjonijiet
Adegwa8 għall-Ġenerazzjonijiet Futuri' rajna l-isforzi
kon8nwi dire] biex 8trawwem kultura ta' ppjanar u
għarﬁen ﬁr-rigward tal-li:eriżmu ﬁnanzjarju għallir8rar.
Hemm inizja]vi ta' min ifaħħarhom f'dan ir-rigward.
L-Awtorità Mal8ja għas-Servizzi Finanzjarji għandha
bażi ta’ għarﬁen eċċellen8 fuq
www.mymoneybox.mfsa.com.mt. Il-Ministeru għallEdukazzjoni u l-Xoġhol ﬁl-Kurrikulu Nazzjonali l-ġdid
ipoġġi l-Li:eriżmu Finanzjarju, imma mhux biss, ﬁlMatema8ka, ﬁl-Home Economics u Żvilupp Soċjali u ta'
Karriera kif ukoll f'suġġe] marbuta man-negozju –
liema miri tat-tagħlim illum intlaħqu, imma jkomplu
jevolvu skont il-bżonn. Id-Dipar8ment tas-Sigurtà
Soċjali, ﬁ ħdan il-Ministeru 8egħi, ġimgħa wara ġimgħa
jipparteċipa f’programmi ta' edukazzjoni fuq it-TV u rradju dwar il-pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali.
Awtoritajiet statutorji bħalma huma l-Borża ta’ Malta
kif ukoll fornituri ﬁs-suq tas-servizzi ﬁnanzjarji ħadu
sehem a]v ﬁl-promulgazzjoni tal-li:eriżmu
ﬁnanzjarju.

Il-Ministeri għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, il-Finanzi, u lEdukazzjoni u x-Xogħol se jiddeċiedu dwar il-forma ta’ tali
en8tá li 8eħu ħsieb il-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni
tal-Istrateġija wara l-proċess ta’ konsultazzjoni.
Huwa għalhekk il-pjaċir 8egħi, li nippreżenta l-abbozz
ta' Strateġija Nazzjonali għad-Dħul ﬂ-Ir8rar u lLi:eriżmu Finanzjarju. L-abbozz tal-Istrateġija jimmira
tle: elemen8 par8kolari. L-ewwel huwa l-Għarﬁen: li
jiġi żgurat li n-nies 8sem x'jinvolvi d-dħul tal-pensjoni
tas-Sigurtà Soċjali, kif is-swieq iġibu ruħhom, ir-riskji
assoċja8 fost l-oħrajn sabiex huma jkunu jistgħu jieħdu
deċiżjonijiet ﬁnanzjarji infurma8 li jkunu tajbin għaċċirkostanzi tagħhom. It-8eni huwa l-Ippjanar: għerf li
jipperme] lill-persuni biex jismu kif l-imġiba
tagħhom, ﬁt-maddil jew in-nuqqas milli jfaddlu għallir8rar tagħhom, taﬀe:walhom il-kwalità tal-ħajja ﬂir8rar u kif huwa l-aħjar biex jippreparaw għal dan it8p ta' maddil ﬁt-tul. It-8elet hija l-Azzjoni: ir-riċerka
turi li n-nies ma jarawx ’l bogħod ﬂ-ippjanar u ma
jaħsbux ﬁt-tul – aktarx huwa anqas probabbli li ma
jfaddlux għall-ir8rar meta jkunu żgħar u li l-azzjoni
meħuda meta jkunu viċin l-ir8rar 8rriżulta
f'improbabbiltà li tħalli impa: siniﬁkament pożi]v fuq
il-kwalità tal-ħajja tagħhom ﬂ-ir8rar. Għalhekk huwa
importan8 li l-poplu jaġixxi kmieni u meta jagħmel dan
ikun mgħammar biex jieħu l-aħjar deċiżjonijiet ta'
maddil għall-ir8rar ﬁt-tul.
L-Istrateġija hija ppreżentata għad-diskussjoni pubblika
u konsultazzjoni. Il-grupp ta’ ħidma se jissieħeb ma’
organizzazzjonijiet pubbliċi u priva8 biex 8żgura li
hemm approvazzjoni nazzjonali għal din l-Istrateġija
importan8 – ﬁr-rigward ta' għanijiet ċari, prijoritajiet,
messaġġi u azzjonijiet ewlenin li aħna għandna
naħdmu ﬂimkien biex nersqu lejhom u niksbuhom.
Huwa impera]v li din l-Istrateġija ssir l-istrateġija
'tagħna'. Jiena nħares ’il quddiem għallparteċipazzjoni a]va 8egħek ﬁt-8swir tat-triq 'il
quddiem dwar id-Dħul ﬂ-Ir8rar u l-Li:eriżmu
Finanzjarju.

Michael Farrugia | Ministru

Madanakollu dawn l-inizja]vi, għalkemm huma
eżemplari, mhumiex ikkoordina8. Huwa għal din irraġuni l-Ministeri għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, ilFinanzi, u l-Edukazzjoni u x-Xogħol aċċe:aw li għanda
8ġi stabbilita’ en8ta biex 8kkoordina xogħol f’dan isse:ur.
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Ix-xogħol imwettaq fuq ir-riforma tal-pensjonijiet sa mill-1997 minn gruppi ta' ħidma differenti maħtura mill-Gvern juri li lpensjoni Statali hija limitata biex ikun żgurat li l-pensjonanti jkunu jistgħu jgħixu b'dinjità fuq pensjoni adegwata. Hekk kif ilpersuni qed jgħixu ħajja itwal u għandhom aspettattiva ta' ħajja ferm aktar b'saħħitha minn pensjonanti ta' ġenerazzjoni ilu,
il-livell adegwat ta' dħul li l-pensjoni tal-Istat tipprovdi mhux se tkun biżżejjed biex tippermettilhom li jkollhom ħajja ta'
kwalità li kienu tant igawdu fiż-żmien ta' qabel l-irtirar.
L-Anzjanità a]va, li qed 8rriżulta ﬁż-żieda ta' livelli ogħla ta' anzjani "żgħażagħ" (minn 65 sena sa 69 sena) u "anzjani" (minn
70 sena sa 74 sena), persuni li jibqgħu a]vi ﬁs-suq tax-xogħol, jistgħu jimlew il-vojt tad-"dħul" rispe]v tagħhom bejn limpjieg u d-dħul tal-ir8rar. Il-fa:, madankollu, jibqa' li sabiex persuni jgawdu minn kwalità ta' ħajja waqt l-ir8rar, li hija ugwali
għal dik li bbeneﬁkaw minnha ﬁl-perjodu ta' qabel il-ħidma, iridu jassumu r-responsabbiltà biex jiﬀrankaw biex jipprovdu
biżżejjed għal dħul ﬂ-ir8rar minbarra dak li jiġi pprovdut mill-pensjoni tal-Istat.
Riċerki u studji barranin juru li l-ebda riforma tas-sistema tal-pensjonijiet waħedha ma 8rriżulta f'bidla radikali sakemm din
ma 8ġix kkumplimentata minn kultura mgħallma madwar l-awto-responsabbiltà ﬁl-perjodu tal-ir8rar - li 8sta' 8nkiseb biss
permezz tat-tnissil ta' fehim tal-importanza li wieħed iġemma’ għall-pensjoni.
Il-Grupp Strateġiku tal-Pensjonijiet (GSP) fir-rapport li ppreżenta lill-Gvern u sussegwentement imqiegħed fid-dominju
pubbliku għall-konsultazzjoni nazzjonali f'Ġunju 2015, iddikjara li huwa qabel mad-direzzjoni proposta mill-Grupp ta' Ħidma
dwar il-Pensjonijiet 2010 (GĦP) fir-rigward tat-twaqqif ta' Kummissjoni li għanda r-responsabbiltà li tiddisinja u timplimenta
strateġija ta' dħul fl-irtirar u oħra għal litteriżmu finanzjarju.
Il-Ministeru għall-Familja u Soledarjetá Soċjali, il-Ministeru tal-Finanzi, u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol se
jiddeċiedu dwar il-forma ta’ tali en8tá li 8egħu ħsieb il-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tal-istrateġija wara l-proċess ta’
konsultazzjoni.
Din l-Istrateġija 8ndirizza, primarjament, aspe: ewlieni ﬁl-vjaġġ tal-ħajja ta' persuna: il-bini ta' portafoll ta' maddil dire: lejn
it-8sħiħ ta’ dħul ﬂ-ir8rar 8egħu/tagħha lil hinn mill-pensjoni tal-Istat. Filwaqt li l-ebda żewġ persuni m'għandhom l-istess
imġiba ﬁr-rigward tat-maddil, żewġ aspe] jibqgħu iden8ċi għall-maġġoranza tal-persuni.
L-ewwel tirrigwarda l-fehim tal-importanza tat-tfaddil għall-pensjoni ta' dak li jkun. Riċerka f'pajjiżi barranin turi li lindividwi mhux biss juru livelli baxxi ta' għarfien finanzjarju, iżda wkoll li l-illitteriżmu finanzjarju hu marbut ma' nuqqas ta'
ppjanar finanzjarju u n-nuqqas tar-riżorsi fl-irtirar - peress li għal ħafna persuni, is-sigurtà finanzjarja fl-irtirar tiddependi fuq
il-pensjoni tal-Istat. X'inhu li jispjega dan il-livell baxx ta' tħejjija għall-irtirar fil-pajjiżi żviluppati? Għaliex in-nies isibuha
daqstant diffiċli biex jiddisinjaw u jwettqu l-pjanijiet ta' tfaddil għall-irtirar?
It-tieni tirrigwarda l-garanzija li jinkiseb il-litteriżmu finanzjarju u l-ippjanar għall-irtirar. Il-livelli ta' litteriżmu finanzjarju fost
iċ-ċittadini huwa ta' tħassib globali. Il-kawżi li wasslu għall-kriżi finanzjarja tal-2008 huma ħafna. Hemm, madankollu, ftit
dubju li l-individwi u l-istituzzjonijiet finanzjarji ma rnexxielhomx jifhmu r-riskji li ħadu meta investew fis-suq finanzjarju.
Barra minn hekk, ġenerazzjonijiet iżgħar se jħabbtu wiċċhom ma' riskji finanzjarji hekk kif huma qed jiġu ffaċċjati bi prodotti
finanzjarji aktar sofistikati mill-ġenerazzjonijiet preċedenti. Aktar minn hekk, huma qed jingħataw aċċess għas-servizzi
finanzjarji u għall-prodotti f'età dejjem iżgħar minn dawk ta' qabilhom. Dawn l-iżviluppi ma jidhrux li jimxu bl-istess pass ma'
żieda ekwivalenti fil-ħiliet finanzjarji tagħhom. It-titjib tal-litteriżmu finanzjarju huwa metodu essenzjali lejn inklużjoni
ekonomika soċjali u finanzjarja akbar u parti integrali tar-riforma finanzjarja sabiex jiġu evitati kriżijiet futuri.
L-Lstrateġija tirrakkomanda dan li ġej bħala l-viżjoni fir-rigward ta' tisħiħ tal-kapaċità finanzjarja taċ-ċittadini Maltin firrigward ta’ dħul fl-irtirar u l-litteriżmu finanzjarju:
"It-8tjib tal-benesseri personali ﬁnanzjarja taċ-ċi:adini Mal8n matul avvenimen8 ﬁl-ħajja u ﬂ-ir8rar, billi
8pperme]lhom li jagħmlu deċiżjonijiet ﬁnanzjarji infurma8 u aħjar, li jkunu jaqblu maċ-ċirkostanzi tagħhom".
L-Istrateġija tirrikonoxxi ħiliet fir-rigward ta’ dħul fl-irtirar u l-litteriżmu finanzjarju bħala ħiliet essenzjali għallħajja. Il-viżjoni hija msejsa fuq il-prinċipji li ġejjin, fejn iċ-ċittadini Maltin:
• Jifhmu kif taħdem is-sistema tal-pensjonijiet tal-Istat u r-riżultat ta’ dħul fl-irtirar li jirċievu bħala riżultat ta'
diversi għażliet tul il-ħajja; u għalhekk huma f'pożizzjoni li jieħdu deċiżjonijiet tal-ħajja aktar infurmati.
• Jifhmu l-importanza tat-tfaddil u investiment għall-irtirar u għalhekk, huma aktar impenjati biex jippreparaw
għall-irtirar tagħhom.
• Jifhmu l-firxa ta' strateġiji kumplessi ta' amministrazzjoni finanzjarji aħjar mill-ġenerazzjonijiet preċedenti, li
jinkludu kwistjonijiet bħall-amministrazzjoni tal-assi, l-ippjanar tat-taxxa u s-suċċessjoni u l-assigurazzjoni.
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• Huma aktar kompetenti fir-rigward ta' kif is-swieq finanzjarji joperaw u kif jiddeċiedu dwar prodotti ta'
investiment u tfaddil.
• Huma konxji mid-drittijiet u minn mekkaniżmi ta' protezzjoni tagħhom meta jinvestu jew li jfaddlu fi prodotti
finanzjarji.
L-Istrateġija tipproponi li dawn il-prinċipji huma miksuba permezz tal-punti prinċipali li ġejjin:
• Bl-użu tal-edukazzjoni li xxandar għarfien fuq id-dħul fl-irtirar u l-litteriżmu finanzjarju.
• Jipprovdi informazzjoni affidabbli u indipendenti u jagħti programmi diretti li jbiddlu l-imġiba u jdaħħlu kultura
ġdida vis-à-vis l-ippjanar ta' rtirar fit-tul.
• Jaħdem fi sħubiji biex jissaħħu l-konnessjonijiet bejn il-partijiet kollha involuti tad-dħul fl-irtirar u litteriżmu
finanzjarju.
L-Istrateġija tirrakkomanda l-azzjonijiet li ġejjin:

Implimentazzjoni: 2016
AZZJONI

Metodi EdukaCvi

A1
A3

A4

B1

B2a

C1

D2

D3

E2
E3
E4

F1

Jibda x-xogħol fuq il-Qafas Finanzjarju Eduka]v
Ħidma ma' organizzazzjonijiet ﬁd-disinn tal-Qafas Finanzjarju
Eduka]v biex jiġu iden8ﬁka8 l-aktar mumen8 sinjiﬁkan8 ta'
tagħlim għat-mal sabiex 8ﬀoka fuq l-ir8rar u l-li:eriżmu
ﬁnanzjarju.
Jibda l-bini tal-portal waħdieni li jipprovdi riżorsi ta' tagħlim
għall-għalliema ﬂ-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk
indipenden8.
Ħidma ma’ G. F. Abela Junior College, skejjel tal-Knisja u dawk
indipenden8 u mal-Bordijiet ta' eżaminaturi biex jiġu iden8ﬁka8
l-mudelli adda:a8 għall-istuden8 u jiġu implimenta8 kif xieraq.
Ħidma mal-Kulleġġ Mal8 għall-Ar8, Xjenza u Teknoloġija biex
jiġu iden8ﬁka8 l-mudelli adda:a8 għall-istuden8 u jiġu
implimenta8 kif xieraq.
Ħidma mal-Università ta' Malta u ma' universitajiet oħra biex
jiġu iden8ﬁka8 l-mudelli adda:a8 għall-istuden8 u jiġu
implimenta8 kif xieraq..
Sħubija ma' is8tuzzjonijiet bħal VISA biex jinfetaħ l-aċċess għallogħba libera tagħhom ibbażata fuq programmi ﬁnanzjarji
eduka]vi.
Speċiﬁkament immira8 lejn żgħażagħ ta' bejn it-18 u l-24 sena
dwar l-ippjanar tal-ir8rar meta jidher li dawn huma aktarx ﬁlmira jekk għandha tkun introdo:a skema ta' pensjoni
awtoma8ka.
Jiġu mfassla programmi finanzjarji ta' edukazzjoni għall-adulti u lKomunità li tkopri l-istadji differenti tal-ħajja.
Issir għaqda mal-unions u ma' min iħaddem u jibdew programmi
ta' edukazzjoni finanzjarja fuq ix-xogħol.
Issir għaqda mal-assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u mal-Kunsilli
Lokali biex jibdew programmi ta' edukazzjoni finanzjarja filKomunità.
Ħidma mal-NGOs biex 8ġi promossa r-riċerka li żżid il-fehim taddiversi bżonnijiet ta' persuni anzjani ﬁr-rigward tal-edukazzjoni
ﬁnanzjarja u l-ħila u l-eﬀe]vità tal-metodi diﬀeren8 li jistgħu
jiġu ado:a8.
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F5

Jinﬁrex għarﬁen ġenerali u programmi ta' edukazzjoni li
jimmiraw il-forom diﬀeren8 ta' abbuż ﬁnanzjarju u bidliet ﬂimġiba li għandhom jiġu mﬁ:xija.

AZZJONI

Provvediment ta'
Informazzjoni Aﬃdabbli u

G1

Indipenden*

H1
H2
H3
I1

J4

J5

Twe]q ta' stħarriġ nazzjonali komprensiv dwar id-dħul tal-ir8rar
u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju.
Tfassil ta' strateġija ta’ komunikazzjon fuq tle: snin mmirata
dire:ament għal gruppi diﬀeren8 tal-popolazzjoni.
Implimentazzjoni ta' kampanji ta' komunikazzjonijiet iden8ﬁka8.
It-tfassil ta' mekkaniżmu ta' evalwazzjoni li jkejjel is-suċċess talistrateġija ta' komunikazzjoni.
Flimkien mal-Gvern u l-MFSA jiġi stabbilit portal maħsub biex
jipprovdi informazzjoni uﬃċjali aﬃdabbli, mo8vata u aċċessibbli.
Xogħol mad-DSS, MFSA u partijiet interessati oħra biex jgħinu
biex jassiguraw li l-persuni huma konxji u li għandhom aċċess
għall-edukazzjoni finanzjarja effettiva, għodod, informazzjoni u
assistenza dwar il-pensjoni tal-Istat.
Ħidma mal-Gvern u mas-soċjetà ċivili biex jiġi stabbilit
programm li jgħin u jiżgura li l-pensjonan8 huma konxji u li
għandhom aċċess għall-beneﬁċċji tal-Gvern li huma in8tola8
għalihom.

AZZJONI
Sħubija Strateġika

K1
K2

L2

Xogħol mal-Kunsill Konsulta]v tal-Edukazzjoni tal-MFSA fuq iddisinn tal-qafas ﬁnanzjarju tal-edukazzjoni.
Jiġi stabbilit Kunsill Konsulta]v dire: biex jinvolvi spe:ru aktar
wiesa’ ta' paritjiet interessa8 bħalma huma rappreżentan8 talimpjega8, rappreżentan8 ta' min iħaddem, is-soċjetà ċivili, eċċ.
Jiġi stabbilit kunta: ma' organizzazzjonijiet simili f'pajjiżi barra
mill-pajjiż biex jitgħallmu mill-esperjenzi u l-bażi tal-għarﬁen
tagħhom.

Implimentazzjoni: 2017
AZZJONI
Metodi EdukaCvi

F1
A3
A4

A5

A6

Tkomplija tax-xogħol fuq il-Qafas Finanzjarju tal-Edukazzjoni
Jinbeda x-xogħol preparatorju mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni
għall-parteċipazzjoni ﬂ-Istħarriġ PISA 2018.
Jitkompla l-bini tal-portal waħdieni li jipprovdi riżorsi ta' tagħlim
għall-għalliema ﬂ-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk
indipenden8.
Disinn u implimentazzjoni tal-qafas ta' assistenza fl-iskejjel bi
preparazzjoni u t-tkomplija tal-iżvilupp professjonali tat-tagħlim
tal-edukazzjoni finanzjarja tal-għalliema.
Xogħol mal-fornituri tas-servizz ﬁnanzjarju għall-iden8ﬁkazzjoni
tal-appoġġ volontarju mill-persunal u esper8 ﬂ-appoġġ ﬁttagħlim tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja ﬂ-iskejjel.
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B2b

D1

D4
E2
E3
E4
E5

F2

F3

Ħidma mal-MCAST biex tevalwa l-possibbiltà li jiġu introdo]
programmi akkredita8 NVQ relata8 mal-aspe] ﬁnanzjarji taledukazzjoni u jiġu iden8ﬁka8 direzzjonijiet xierqa.
Ħidma mas-se:ur ﬁnanzjarju u par8jiet interessa8 jiġu
introdo] u 8tqajjem kuxjenza dwar ir-riżorsi disponibbli biex
jiġu megħjuna mal u żgħażagħ biex jipproteġu lilhom infushom
minn serq, frodi, trarriq ta’ iden8tà, eċċ.
Jitkomplew jiġu mmira8 żgħażagħ ta' bejn it-18 u l-24 sena fuq lippjanar tal-ir8rar.
Titkompla l-implimentazzjoni ta' programmi ﬁnanzjarji ta'
edukazzjoni għall-adul8 u l-Komunità li jkopru l-istadji kollha talħajja.
Jitkompla permezz ta' programmi ta' edukazzjoni ﬁnanzjarja fuq
ix-xogħol.
Jitkompla permezz ta' programmi ta' edukazzjoni ﬁnanzjarja
bbaża8 ﬁl-komunità.
Ħidma mal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ (ETC) biex
jintegraw il-li:eriżmu tad-dħul ﬂ-ir8rar u dak ﬁnanzjarju ma'
programmi ġodda ta' taħriġ u eżisten8.
Ħidma ma' persuni anzjani, ma’ persuni li jagħtu l-kura,
infermiera u tobba, biex jismu l-bżonnijiet potenzjali li
għandhom x'jaqsmu mal-amministrazzjoni tal-ﬁnanzi għal dawk
li jesperjenzaw xi telf tal-ħila konji]va.
Ħidma mal-par8jiet interessa8 li jinsabu f'pożizzjoni unika biex
jiden8ﬁkaw u jirrappurtaw abbuż ﬁnanzjarju fost l-anzjani.

AZZJONI
Provvediment ta'
Informazzjoni Aﬃdabbli

H2

u Indipenden*
J3

J6

Titkompla l-implimentazzjoni ta' kampanji
iden8ﬁka8 u mmira8 ta' komunikazzjoni.
Ħidma mad-DSS sabiex persuni jkollhom aċċess
onlajn, għal dikjarazzjoni li turi l-kontribuzzjonijiet
imħallsa u l-pensjoni li huma jistgħu jkunu intitolati
għaliha.
Jiġu introdotti mekkaniżmi ta' evalwazzjoni li jkejlu
l-impatt tal-miżuri introdotti.

AZZJONI
Sħubija Strateġika
L1

Parteċipazzjoni a]va f'fora internazzjonali bħall-Forum
Internazzjonali għall-Edukazzjoni tal-Inves8turi u n-Network
Internazzjonali dwar l-Edukazzjoni Finanzjarja.

Implimentazzjoni: 2018
AZZJONI
Metodi EdukaCvi

F1
A3

Immappjar u tkomplija tat-tgħaqqid tal-qafas finanzjarju taledukazzjoni bil-qafas tar-riżultati tat-tagħlim tal-Kurrikulu
Nazzjonali.
Parteċipazzjoni ﬂ-istħarriġ ta' PISA 2018.
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A4

A5

A7

A8

G1

D4
E3
E4
F4

Jitkompla l-bini tal-portal waħdieni li jipprovdi riżorsi ta' tagħlim
għall-għalliema ﬂ-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk
indipenden8.
Jinżamm u ji:ejjeb il-qafas t'appoġġ għall-iskejjel bi żvilupp
professjonali tat-tagħlim tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja talgħalliema.
Ħidma mal-Bordijiet tal-eżami SEC biex jiġu determina8 jekk u
kif mistoqsijiet tal-eżamijiet u suġġe] nomina8 li m'humiex
obbligatorji għandhom jinkludu l-edukazzjoni ﬁnanzjarja.
Xogħol mas-sid tal-Kurrikulu sekondarju għoli u bordijiet tależaminaturi adda:a8 sabiex jiddeterminaw jekk u kif ilmistoqsijiet tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja għandhom ikunu
inkorpora8.
Ħidma mas-se:ur ﬁnanzjarju u par8jiet interessa8 oħra
relevan8 biex jitħeġġu biex jiżviluppaw prodo] li huma faċli biex
jin€ehmu mit-mal u żgħażagħ li jipperme:u aċċess kif ukoll
jinkoraġġuhom sabiex jamministraw il-ﬂus tagħhom b'mod
responsabbli.
Jitkomplew jiġu mmira8 żgħażagħ ta' bejn it-18 u l-24 sena fuq lippjanar tal-ir8rar.
Jitkompla permezz ta' programmi ta' edukazzjoni ﬁnanzjarja fuq
ix-xogħol.
Jitkompla permezz ta' programmi ta' edukazzjoni ﬁnanzjarja
bbaża8 ﬁl-komunità.
Ħidma mal-NGOs, is8tuzzjonijiet ﬁnanzjarji u en8tajiet
governa]vi xierqa fuq servizzi t'appoġġ li għandhom jiġu
pprovdu8 lill-persuni anzjani ﬁr-rigward tal-abbuż ﬁnanzjarju.

AZZJONI
Sħubija Strateġika

Titkompla l-implimentazzjoni ta' kampanji iden8ﬁka8 u mmira8 ta'
komunikazzjoni.
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RSPM

Rata Sos8twibbli tal-Pensjoni Medja

BOV

Bank of Valletta

BĊM

Bank Ċentrali ta’ Malta

COHEAO

Coali8on of Higher Educa8on Assistance Organisa8ons

DKSE

Dire:orat għall-Kwalità u Standards ﬂ-Edukazzjoni

DSS

Dipar8ment tas-Sigurtà Soċjali

KEE

Kunsill Konsulta]v Eduka]v tal-MFSA

SBD

Stħarriġ tal-Baġit Domestiku

HESC

Home Economics Seminar Centre

FIEI

Forum Internazzjonali għall-Edukazzjoni tal-Inves8tur

NIEF

Netwerk Internazzjonali Dwar l-Edukazzjoni Finanzjarja

QRT

Qafas tar-Riżulta8 tat-Tagħlim

MATSEC

Matrikola Sekondarja

MCAST

Kulleġġ Mal8 għall-Ar8, Xjenza u Teknoloġija

MFSA

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta

MFSS

Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali

MIA

Assoċjazzjoni Mal8ja tal-Assigurazzjoni

MSE

Il-Borża ta’ Malta

QKN

Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali

NGO

Organizzazzjonijiet Mhux Governa]vi

NSO

Uﬃċċju Nazzjonali tal-Ista8s8ka

PISA

Programm għall-Assessjar Internazzjonali tal-Istudent

PSG

Grupp Strateġiku tal-Pensjonijiet

PWG

Grupp ta’ Ħidma tal-Pensjonijiet

OECD

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u Żvilupp

SEC

Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja

SMarT

Save More Tomorrow Programme

UoM

Università ta’ Malta
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Introduzzjoni
Kapitolu 01
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1.1 Sfond
Il-ħidma imwettqa fuq riforma tal-pensjonijiet mill-1997 minn gruppi ta' ħidma differenti maħtura mill-Gvern turi li lpensjoni Statali hija limitata biex tiżgura li pensjonanti jkunu jistgħu jgħixu b'dinjità fuq pensjoni adegwata. Hekk kif ilpersuni qed jgħixu ħajja itwal u għandhom aspettattiva ta' ħajja ferm aktar b'saħħitha minn pensjonanti ta' ġenerazzjoni ilu,
il-livell adegwat ta' dħul li l-pensjoni tal-Istat tipprovdi mhux se tkun biżżejjed biex tippermettilhom li jkollhom ħajja ta'
kwalità li kienu tant igawdu fiż-żmien ta' qabel l-irtirar.
L-Anzjanità a]va, li qed 8rriżulta ﬁż-żieda ta' livelli ogħla ta' anzjani "żgħażagħ" (minn 65 sena sa 69 sena) u "anzjani" (minn
70 sena sa 74 sena), persuni li jibqgħu a]vi ﬁs-suq tax-xogħol, jistgħu jimlew il-vojt tad-"dħul" rispe]v tagħhom bejn limpjieg u d-dħul tal-ir8rar. Il-fa:, madankollu, jibqa' li sabiex persuni jgawdu minn kwalità ta' ħajja waqt l-ir8rar, li hija ugwali
għal dik li bbeneﬁkaw minnha ﬁl-perjodu ta' qabel il-ħidma, iridu jassumu r-responsabbiltà biex jiﬀrankaw biex jipprovdu
biżżejjed għal dħul ﬂ-ir8rar minbarra dak li jiġi provdut mill-pensjoni tal-Istat.
Riċerki juru li ebda riforma tas-sistema tal-pensjonijiet waħedha ma 8rriżulta f'bidla radikali sakemm din ma 8ġix
kkumplimentata minn kultura msejsa madwar l-awto-responsabbiltà ﬁl-perjodu tal-ir8rar - li 8sta' 8nkiseb biss permezz tattnissil ta' fehim tal-importanza li wieħed iġemma’ għall-pensjoni.
Fi ħdan il-kuntest ta' Malta, illlum m'hemm l-ebda strateġija mmirata lejn l-ippjanar tal-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju.
Għalkemm in-nies jinvestu ﬁl-fondi u ﬂ-ishma, iż-żieda varjata ta' prodo] ta’ maddil, inves8men8 u assigurazzjoni disponibbli
għall-konsumaturi żiedu l-livell ta' kumplessità ﬁt-tenta]v li jiġu misuma l-għażliet diﬀeren8 disponibbli.
Barra minn hekk, hemm varjazzjoni sħiħa ta' prodo] ﬁnanzjarji disponibbli għall-konsumaturi, li ġew iġġenera8 l-aktar millavvanzi teknoloġiċi u mid-deregolamentazzjoni tas-suq għal prodo] u servizzi ﬁnanzjarji. Ta' tħassib hija ż-żieda ﬂ-għadd ta'
każijiet ta' bejgħ ħażin ta' prodo] ﬁnanzjarji minn is8tuzzjonijiet ﬁnanzjarji lokali jew ta' persuni li ji8lfu maddil siniﬁkan8
permezz ta' deċiżjonijiet ta' inves8men8 ħżiena.
Hu xi €it ta’ tħassib ukoll, hekk kif ix-xogħol magħmul mid-Dipar8ment tas-Sigurtà Soċjali kif ukoll gruppi għar-riforma talpensjonijiet preċeden8 juri, l-assenza dis8nta ta' għarﬁen ta' kif taħdem is-sistema tal-pensjoni ta' Malta u kif dan għandu
impa: fuq id-dħul ﬂ-ir8rar ta' persuna - nuqqas ta' għarﬁen li jgħaddi mill-istra8 kollha tas-soċjetà.
Il-Grupp ta' Ħidma dwar il-Pensjonijiet il-Ġdid tal-2010 (PWG) enfasizza li n-nuqqas ta' għarfien dwar l-irtirar u l-litteriżmu
finanzjarju kien nuqqas serju li jinħtieġ li jiġi indirizzat fil-kuntest tar-riforma tal-pensjonijiet. Il-PWG 2010 ppropona
(Rakkomandazzjoni Numru 42) li l-Gvern għandu jistabbilixxi kummissjoni indipendenti u permanenti dwar id-Dħul fl-Irtirar
u l-Litteriżmu Finanzjarju biex idaħħal kultura ta' tfaddil għall-pensjoni u li jsaħħaħ il-litteriżmu finanzjarju fis-soċjetà. Din irrakkomandazzjoni kienet ibbażata fuq il-ftehim ċar li biċ-ċertezza ta' metodu strutturat, ħolistiku u sostnut għat-tagħlim
dwar id-dħul fl-irtirar u dwar kultura ta' litteriżmu finanzjarju fl-ambitu, fil-kumplessità u fit-tul meħtieġ biex jintlaħaq dan,
jinħtieġ mezz ta’ espressjoni li jmexxi u jsostni tali inizjattiva fit-tul.
Il-Kummissjoni dwar id-dħul fl-Irtirar u l-Litteriżmu Finanzjarju (Kummissjoni) twaqqfet fl’ Lulju 2012.
It-termini ta' referenza tal-Kummissjoni kienu dawn li ġejjin - li:
Tinħoloq popolazzjoni finanzjarjament edukata
Titqajjem kuxjenza dwar il-ħtieġa biex jiġi ppjanat l-irtirar
Tiġi pprovduta edukazzjoni dwar l-amministrazzjoni finanzjarja u l-ippjanar
Tiġi mfassla u jitnedew kampanji edukattivi ta' informazzjoni u għarfien biex jgħinu lin-nies jagħmlu għażliet u
deċiżjonijiet finanzjarji infurmati għall-irtirar tagħhom
• Jinbena u jiġi mrawwem netwerk għall-forniment tal-litteriżmu finanzjarju
• Tinġabar riċerka dwar l-imġiba u l-attitudnijiet dwar l-ippjanar tal-irtirar
• Tirrakkomanda lill-istrateġiji tal-Gvern biex idaħħlu kultura ta' tfaddil għall-irtirar
•
•
•
•

Il-Kummissjoni kienet magħmula minn President u d-detenturi tal-uffiċċji li ġejjin:
• Chairman, Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA)
• President, Grupp il-Ġdid ta' Ħidma dwar il-Pensjonijiet tal-2010
• President, Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni ta' Malta (MIA)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Direttur Ġenerali, Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
Direttur Ġenerali, Direttorat għall-Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni (DKSE)
Dekan, Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy
President, Assoċjazzjonijiet tal-Iskejjel Priva8
President, Kunsill Nazzjonali tan-Nisa
President, Istitut għas-Servizzi Finanzjarji
Chairman, Kunsill Mal8 għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali
Chairman, Assoċjazzjoni tal-Banek Mal8n

F'intervista ma' 'The Times of Malta' miżmuma €it wara t-twaqqif tal-Kummissjoni, dak li kien President iddikjara li 'illi:eriżmu ﬁnanzjarju' huwa l-pussess ta' għarﬁen u l-fehim ta' kwistjonijiet ﬁnanzjarji [u li] t-terminu huwa normalment
użat inkonnessjoni ma' materji ﬁnanzjarji personali bħall-beni immobbli, assigurazzjoni, investiment, l-iffrankar, l-ippjanar
tat-taxxa u irtirar."1
Il-President enfasizza li:
"in-nuqqas ta' li:eriżmu ﬁnanzjarju jista' jwassal lill-individwi biex jagħmlu deċiżjonijiet ﬁnanzjarji ħżiena li jista'
jkollhom eﬀe] nega]vi fuq is-saħħa ﬁnanzjarja tagħhom [;] deċiżjonijiet ta' r8rar huma spiss meqjusa bħala
kumplessi wisq għall-individwi biex isolvuhom waħedhom, par8kolarment minħabba li ħafna individwi jista' jkollhom
kapaċitajiet ﬁnanzjarji baxxi ... [li jirriżultaw f'nuqqas ta' fehim sħiħ f'dak li jistennew li jirċievu minn [mill-] provvista
ta' pensjonijiet statali u lanqas kemm huwa meħ8eġ li jġemmgħu aktar sabiex jiġi żgurat livell adegwat ta' dħul ﬂir8rar." 2
Il-Kummissjoni kienet impenjata biex sal-aħħar tal-2012 tlesti (i) stħarriġ bażiku biex tevalwa l-livell ta' litteriżmu finanzjarju
f'Malta; u (ii) strateġija nazzjonali għall-għarfien finanzjarju u għal dħul fl-irtirar. Il-Kummissjoni waqt li avvanzat f'dawn ixxogħlijiet, ma wettqithomx, minħabba li din ma reġgħetx ġiet kostitwita għal darb'oħra wara l-bidla fl-amministrazzjoni
f'Marzu tal-2013.

1.2 Rakkomandazzjonijiet proposti mill-Grupp ta' Strateġija talPensjonijiet
Hemm €it dubju li impa: pożi]v ta' suċċess ﬁt-tul ﬁr-riformi tal-pensjonijiet jista' jintlaħaq biss permezz tal-edukazzjoni,
għarﬁen u informazzjoni li 8:raxxendi madwar il-kos8tuzzjoni Mal8ja - li 8bda mill-edukazzjoni primarja u testendi saż-żmien
tal-ħidma.
F'termini ta' referenza assenjat lill-Grupp ta' Strateġija għall-Pensjonijiet (GSP) mill-amministrazzjoni l-ġdida f'Lulju 2013, ilMinisteru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (MFSS) inkariga lill-Grupp biex:
"Jiżviluppa strateġija ta' komunikazzjoni diretta lejn iż-żieda fil-livell ta' għarfien pubbliku dwar kwistjonijiet tal-pensjoni
f'Malta u l-ħtieġa li jiġi żgurat li d-dħul tal-pensjonijiet futuri jkunu adegwati sabiex isostnu standard għoli ta' għajxien flirtirar.”
Fir-rapport ippreżentat lill-Gvern f'Ġunju 2015, il-GSP, li sussegwentement ġie mqiegħed fid-dominju pubbliku għallkonsultazzjoni nazzjonali, iddikjara li huwa qabel mad-direzzjoni proposta mill-GĦP tal-2010 vis-à-vis it-tnedija ta'
Kummissjoni għal Dħul fl-Irtirar u l-Litteriżmu Finanzjarju. Il-GSP propona li l-"ewwel u l-aktar kompiti immedjati" ta'
Kummissjoni ġdida għandhom ikunu l-impriża ta' stħarriġ tal-litteriżmu finanzjarju li jintuża bħala bażi għad-disinn talIstrateġija Nazzjonali. Bħala Termini ta' Referenza, il-GSP ippropona:
• L-użu ta' edukazzjoni li 8ppromulga l-għarﬁen dwar id-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju.
• Jipprovdi informazzjoni affidabbli u indipendenti u jagħti programmi diretti li jbiddlu l-imġiba u jdaħħlu kultura ġdida vis-àvis l-ippjanar ta' rtirar fit-tul.
• Jaħdem fi sħubiji biex jissaħħu l-konnessjonijiet bejn il-partijiet kollha involuti tad-dħul fl-irtirar u l-litteriżmu finanzjarju.

Ripard, J, ‘Interview with the Chairman of the Commission on Financial Literacy and Re8rement Income’, The Times of Malta,
2012
1

2

Sors: Census of Popula8on and Housing 2011, Final Report, Na8onal Sta8s8cs Oﬃce, Malta, 2014
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Ir-rispons konsulta]v dwar ir-rapport tal-GSP kemm mill-korpi kos8twi8 u kif ukoll mill-pubbliku inġenerali wera li hemm qbil
unanimu mal-varar ta' tali mezz ta’ informazzjoni. Ir-rakkomandazzjoni tal-GSP kienet meqjusa bħala miżura importan8
dire:a biex issaħħaħ l-awto-responsabbiltà ﬁr-rigward tat-tħejjija għall-ir8rar.
Il-Kummissjoni preċedenti kkostitwita minn 12-il membru inkluż il-president kienet kbira ħafna. Il-GSP, fis-sottomissjoni tarrapport finali tiegħu lill-Gvern wara l-analiżi tal-kummenti tal-konsultazzjoni, ippropona t-twaqqif ta' Kummissjoni iżgħar li
topera taħt il-patroċinju tal-MFSS. L-assenjazjoni tal-President tal-Kummissjoni taħt l-MFSS tiżgura li l-fokus tal-Kummissjoni
jibbilanċja avvenimenti taċ-ċiklu tal-ħajja differenti bejn, min-naħa waħda, l-importanza tal-ippjanar għall-irtirar bħala
stadju importanti fiċ-ċiklu tal-ħajja ta' persuna u min-naħa l-oħra, l-għarfien dejjem jikber ta' kif persuna ġġemma’ u tinvesti
tul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu jew tagħha.
Il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, il-Ministeru tal-Finanzi, u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol se jiddeċiedu
dwar il-forma ta’ tali en8tá li 8egħu ħsieb il-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija wara l-proċess ta’
konsultazzjoni.

1.3 Abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għal Dħul fl-Irtirar u lLitteriżmu Finanzjarju: Għarfien, Ippjanar, Azzjoni
L-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali huwa maqsum f'erba' partijiet. Dawn huma:
Introduzzjoni

Din il-parti tistabbilixxi l-isfond u l-kuntest fir-rigward tal-bżonn għall-strateġija
nazzjonali dwar id-dħul fl-irtirar u l-litteriżmu finanzjarju u l-Kummissjoni bħala
veikolu biex tiġi implimentata din l-istrateġija.

Il-Fehim ta’ Dħul flIrtirar u l-Litteriżmu
Finanzjarju

Din il-parti tipprovdi informazzjoni dwar il-kwistjonijiet prinċipali li għandhom
x'jaqsmu mad-dħul fl-irtirar u l-litteriżmu finanzjarju. Fil-fażi ta' abbozz ta' din
il-parti, isir użu estensiv ta' riċerka mwettqa minn studenti Maltin fir-rigward
ta' dissertazzjonijiet fil-gradi ta' Baċċellerat u Maġisteru li jixħtu dawl
interessanti fuq l-istat tas-sitwazzjoni preżenti.

Miżuri strateġiċi ﬁrrigward ta’ Dħul ﬂIr*rar u l-Liberiżmu
Finanzjarju

Din il-parti tirrevedi t-tlett punti tal-istrateġija – perkorsi edukattivi;
informazzjoni affidabbli u indipendenti u programmi sabiex tiġi introdotta lkultura tat-tfaddil; u l-inkoraġġiment ta’ sħubiji – u tirrakkomanda miżuri firrigward ta' kull punt.

Il-Passi li Jmiss

Din il-parti tirrakkomanda żmien għall-implimentazzjoni tal-miżuri proposti kif
ukoll rakkomandazzjonijiet fir-rigward tad-disponibiltà u l-finanzjament talKummissjoni.
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Il-Fehim ta’ Dħul flIrtirar u l-Litteriżmu
Finanzjarju
Kapitolu 02
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Din l-istrateġija 8ndirizza aspe: importan8 ﬁl-vjaġġ tal-ħajja tal-persuna: il-bini ta' portafoll ta' maddil u/jew inves8men8
dire] biex iqawwu d-dħul 8egħu jew tagħha ﬂ-ir8rar lil hinn mill-pensjoni tal-Istat. Filwaqt li l-ebda żewġ persuni ma
jkollhom l-istess imġiba ﬁr-rigward tat-maddil u/jew inves8ment, żewġ aspe] jibqgħu iden8ċi għall-maġġoranza tal-persuni.
Dawn huma diskussi hawn taħt.

2.1 Fehim dwar l-Importanza tat-Tfaddil u/jew Investiment għallIrtirar ta' Persuna
L-ewwel għandha x'taqsam mal-fehim tal-importanza tat-tfaddil u/jew investiment għall-irtirar ta' persuna. Riċerka f'pajjiżi
barranin turi li l-individwi mhux biss juru livelli baxxi ta' għarﬁen ﬁnanzjarju, iżda wkoll li l-li:eriżmu ﬁnanzjarju huwa marbut
ma' nuqqas ta' ppjanar ﬁnanzjarju kif ukoll tar-riżorsi ﬂ-ir8rar - peress li għal ħafna persuni, is-sigurtà finanzjarja fl-irtirar
tiddependi fuq il-pensjoni tal-Istat. 3
Figura 01: Il-Panoramika tal-Irtirar

X'inhu li jispjega dan il-livell baxx ta' tħejjija għall-irtirar fil-pajjiżi żviluppati? Għaliex in-nies isibuha daqstant diffiċli biex
jiddisinjaw u jwettqu l-pjanijiet ta' tfaddil għall-rtirar?4

Pg 2, Boisclaire, D., Lusardi, A., and Micaud, PC., Financial Literacy and Re8rement Planning in Canada, Scien8ﬁc Series, CIRANO, 2014s-35,
Montreal, 2014
3

Lusardi, A., and Mitchell, S, O., Financial Literacy and Planning: Implica8ons for Re8rement Wellbeing, Re8rement Research Consor8um,
2005
4
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Ir-riċerka ripetutament turi li hemm nuqqasijiet siniﬁkan8 ﬁt-tagħrif dwar l-ir8rar:
• Ħafna nies huma ﬀoka8 fuq il-perjodu qasir hekk kif huma jippjanaw għall-ir8rar. L-ippjanar tal-ir8rar, ta' spiss, ma
jinkludix analiżi serja u intenzjonata ta' kwistjonijiet ta' ħajja u dawk ﬁnanzjarji.
• Meta jippjanaw għall-ir8rar, ħafna nies (u konsulen8 professjonali) jillimitaw il-fokus tagħhom fuq l-amministrazzjoni talinves8ment.
• Hemm nuqqas ta' €ehim siniﬁkan8 dwar potenzjali tat-tul tal-ħajja u l-varjabilità tagħha. Ħafna jistmaw iżżejjed l-ammont
li jista' jiġi r8rat b'mod sigur mill-kont tal-ir8rar. Jikkunsidraw ukoll prospe] ta' inves8men8 medji biss mingħajr ma' jiżnu
r-riskji u r-riżulta8 jekk ikun hemm snin ta' faqar.
• Hekk kif l-aspettattiva tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin qed tkompli tikber, ir-riskju li l-pensjonanti jaħlu l-assi finanzjarji tagħhom
hija sfida sinifikanti li kull ma jmur qed tikber.
• Ħafna nies huma o]mis8 żżejjed dwar prospe] fuq it-maddil u l-inves8men8 u l-abbiltà tagħhom li jamministraw tali
maddil u inves8men8.
• Hemm nuqqasijiet b'mod par8kolari ﬁr-rigward tal-edukazzjoni tal-poplu dwar kif taħdem il-pensjoni tal-Istat, il-livell
mistenni ta' dħul ﬂ-ir8rar mill-pensjoni tal-Istat minħabba l-għażliet tal-ħajja, eċċ.

KONT TAF?
90.1% tal-persuni f'Malta li jaħsbu dwar it-tfaddil tal-irtirar jemmnu li m’hemm lebda kuxjenza tas-suq dwar l-ippjanar tal-irtirar bikri. L-istess livelli ta’ tħassib
huma espressi minn dawk li wieġbu li ma għandhom l-ebda tħassib jew
m’humiex żguri fir-rigward tat-tfaddil għall-irtirar tagħhom. Barra minn hekk
46.6% jiddikkjaraw li l-kwalità tal-informazzjoni disponibbli dwar l-irtirar hija
fqira u 39.8% jiddikjaraw li hija adegwata.
Sors: T, Galea., Analysing Retirement Planning and Awareness among the Future Working Generation, University of Malta

X'jikkostitwixxi "biżżejjed" dħul ﬂ-ir8rar? Adegwatezza ta’ dħul ﬂ-ir8rar 8sta' tkun deﬁnita bħala rela]va mal-istandard ta'
ħ8ġijiet minimi, bħalma hija r-rata ta' faqar. Alterna]vament, 8sta' 8ġi deﬁnita biex 8rrappreżenta l-livell tal-inﬁq li l-familji
esperjenzaw matul snin ta' ħidma tagħhom. Xi ekonomis8 jikkunsidraw dħul ﬂ-ir8rar adegwat jekk il-proporzjon tad-dħul ﬂir8rar ma' dħul qabel l-ir8rar — ir-rata ta' sos8tuzzjoni — hija bejn 65 sa 85 fil-mija.5
Xi wħud jargumentaw li persuni rtirati m'għandhomx bżonn biex jissostitwixxu 100 fil-mija d-dħul ta' qabel l-irtirar biex
iżommu l-istandards tal-infiq, hekk kif il-profili ta' persuni anzjani jinbidel – pereżempju, dawn ma jeħtieġux li jinvestu fledukazzjoni tat-tfal tagħhom jew iħallsu l-ipoteka. Fil-każ ta' Malta, benefiċċji sinifikanti t'oġġetti huma pprovduti mill-Gvern
lill-persuni anzjani – bħall-kura tas-saħħa, kura fil-Komunità u kura fit-tul.
Madankollu, in-nies mhux jgħixu iktar minn ġenerazzjonijiet preċedenti iżda huma sinifikament ħafna aktar b'saħħithom u
jgħixu ħajja aktar attiva. Tabilħaqq, hemm stennija fost il-pensjonanti fil-kategoriji "żgħażagħ anzjani" (minn 65 sena sa 69
sena) u l-"anzjani" (minn 70 sena sa 74 sena) għall-kwalità ta’ ħajja aħjar. Ir-riformi propos8 ﬂ-2015 ﬁs-sistema tal-pensjoni
pproġe:aw Rata Medja ta' Sos8tuzzjoni tal-Pensjoni (RMSP) ta' 45% - għal ċer8 koor8 tal-popolazzjoni, li huwa siniﬁkament
orħos mid-dħul ﬂ-ir8rar mill-ġdid.6

5

Pg 9, United States Government Accountability Oﬃce, Re8rement Income: Ensuring Income through Re8rement Requires Diﬃcult Choices, Report
to the Chairman, Special Commi:ee on Aging, U.S. Senate, 2011
6

The Average Pension Replacement Rate is value of the pension income at any point in 8me in rela8on to the average wage.
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B'hekk, billi jiġi żgurat li individwu għandu l-livell meħ8eġ ta'
dħul biex jissodisfa r-rikjes8 ﬂ-ir8rar jirrikjedi l-komprensjoni
tal-valur tad-dħul tal-pensjoni tal-Istat ﬂ-ir8rar u kif dan jiġi
mqabbel mal-kwalità tal-ħajja li l-persuna mi:ex ﬂ-ir8rar.
Dan jeħtieġ il-fehim dwar kif taħdem is-sistema ta' pensjoni u
kif l-imġiba għat-tfaddil u għall-investiment waqt il-ħajja taxxogħol jista' jkollhom impatt pożittiv jew negattiv, fuq id-dħul
fil-pensjoni ta' persuna.

KONT TAF?

Il-biċċa l-kbira ta' min wieġeb flistħarriġ dwar il-litteriżmu
finanzjarju m'għandux pjan
speċifiku għat-tfaddil fl-irtirar. Dawk
li jinvestu madwar €1,161 kull sena
- €97 għal kull xahar.

Ir-riformi tal-pensjoni mwettqa preżentament f'Malta raw li
Sors: Mangion, A., An Analysis of Financial Literacy in Malta,
jissalvagwardjaw il-livell tal-proporzjon tas-sostituzzjoni għal
University of Malta, May 2015
dħul mill-pensjoni tal-Istat waqt l-irtirar tkun b'tali mod illi
tipprovdi adegwatezza u, għalhekk, id-dinjità, waqt l-irtirar.
Naturalment, dan ifisser li d-dħul mill-pensjoni tal-Istat waħdu żġur li mhux ser, b'mod partikolari għall-persuni fl-aktar
kategoriji baxxi u medji, ikunu ugwali għad-dħul li kien hemm matul l-impjieg.

Stħarriġ imwettaq mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) f'isem iż-żewġ GĦP tal-2004 u 2010, wera li għall-maġġoranza
tal-familji l-pensjosni tal-Istat tikkostitwixxi l-pedament tad-dħul fl-irtirar. Għalhekk, hemm grad ta' ċertezza, li persuni li
jiddeċiedu (b'mod attiv jew passiv) li d-dħul prinċipali tagħhom fl-irtirar ser ikun provdut mill-pensjoni tal-Istat qed jiffaċċjaw
vojt bejn id-dħul li jirċievu matul l-impjieg u d-dħul li se jirċievu fl-irtirar – vojt li, sakemm ma jkunx ippjanat, x'aktarx jirriżulta
f'impatt sinifikanti fuq il-kwalità tal-ħajja tagħhom matul l-irtirar.
Persuna medja impjegata tgħaddi minn numru ta' avvenimenti taċ-ċiklu tal-ħajja li jkollhom impatt profond fir-rigward taliżvilupp futur tal-assi tiegħu/tagħha. It-tabella hawn taħt, ibbażata fuq data mill-2008 dwar l-Istħarriġ fuq il-Baġit fid-Djar
(SBD), tippreżenta ċ-ċiklu tal-ħajja ta' persuna medja. Huwa improbabbli li persuna medja ġġemma’ għall-irtirar fiż-żogħżija
tiegħu/tagħha – ħlief biex forsi jixtru karozza, isiefru, jew forsi biex iwarrbu par8 mill-ﬂus biex jiﬃnanzjaw studji fuq livell
post-sekondarju. Fil-biċċa l-kbira, kif ser tkun diskussa aktar tard, dan huwa r-riżultat tal-fa: li ż-żgħażagħ ma jagħmlux
deċiżjonijiet pro-a]vi dwar il-futur tagħhom – riżultat biex jiġu miġġielda kwistjonijiet li jillimitaw l-imġiba bħal min ma jarax
il bogħod jew min ma jkunx irid bidla.
Huwa probabbli ħafna li persuni fl-età ta' bejn it-23 u l-34 sena jkunu daħlu f'xi self biex jixtru u jimlew id-dar tal-futur
tagħhom (nies f'Malta huma aktar probabbli li jixtru dar milli jikruha, bix-xiri tad-djar fl-2014 jilħaq 'il fuq aktar minn 76%) u

7

Household Budgetary Survey 2008, Na8onal Sta8s8cs Oﬃce, Malta, 2010
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Dan, madankollu, jista' jkun perjodu qasir wisq biex jipperme] lil persuna tnaqqas id-distakk bejn id-dħul ﬂ-ir8rar u d-dħul
ﬁl-ħidma biex jipperme] lilu/lilha jżommu kwalità tal-ħajja ﬂ-ir8rar ugwali jew qrib dik li kienu jaħdmu ﬁha.
Ir-riformi tal-pensjonijiet tal-2015 jirrakkomandaw mekkaniżmi dire] biex jinċen8vaw lill-persuni biex jiddiﬀerixxu jew
idewmu l-in8tolament tal-pensjoni tal-Istat sabiex iżidu d-dħul tagħhom ﬁl-pensjoni tal-Istat. Madanollu mhux il-persuni
kollha li għandhom bejn is-66 sena u s-70 sena jibbeneﬁkaw mill-opportunità li jtawlu ż-żmien tal-pensjoni tagħhom biex
iżidu d-dħul ﬂ-ir8rar (ﬁl-każ li r-rakkomandazzjonijiet tal-GSP f'dan ir-rigward jiġu milqugħa mill-Gvern). Dan minħabba li l-età
tal-ir8rar obbligatorja f'Malta hija dik ta' 65 sena. Lil hinn minn din l-età, it-tkomplija tal-impjieg ma' min iħaddem huwa
dipenden8 fuq il-kunsens 8egħu.

Barra minn hekk, l-inċidenza ta' persuni li jbatu minn
kundizzjonijiet relatati mas-saħħa fl-anzjanità x'aktarx li
jiżdiedu hekk kif il-persuna tikber u huwa probabbli li persuni
koorti jistgħu, minħabba kwistjonijiet relatati mas-saħħa, ma
jattwawx din l-għażla, anki jekk it-tkomplija tal-impjieg tkun
possibbli.
Aktar minn hekk, hemm ukoll il-fattur tar-riskji - li fir-rigward
tal-irtirar huma kumplessi u jitwaħħdu flimkien. Riskji
trasferibbli u miġbura jinkludu ż-żieda fit-tul tal-ħajja, fl-ispiża
ta' diżabilità u l-kura fit-tul, fl-ispiża tal-kura tas-saħħa akuta,
fit-telf ekonomiku wara l-mewt tal-konjuġi, fl-investiment u firriskju tar-rata tal-imgħax. Riskji li ma jistgħux jiġu trasferiti jew
miġbura jinkludu diffikultajiet biex jinstab xogħol, tirtira
kmieni, tgħin lill-membri tal-familja li jeħtieġu għajnuna u
aspetti ta' inflazzjoni. Numru ta' riskji li jaffettwaw it-tfaddil
għall-irtirar huma diskussi hawn taħt.

KONT TAF?
Avvenimenti Potenzjali fil-Ħajja

-

Tkomplija tal-edukazzjoni u edukazzjoni ogħla
Bidu ta’ xogħol
Xiri ta' karozza
Xiri u tlestija ta' dar
Żwieġ
Tfal
Adozzjoni ta' annimal domestiku
Telf tal-Impjieg
Bidu ta' negozju
Ippjanar għall-irtirar
Separazzjoni jew divorzju

L-ewwel hija l-istennija tal-ħajja. L-għomor tal-Mal8n qed
Vittma ta' xi frodi
ikompli jiżdied maż-żmien. Bħala riżultat, l-ir8rar qed idum
Wirt
ħafna aktar mis-soltu. Ir-riskju moħbi huwa li xi nies jistgħu
Mard jew Diżabilità
jispiċċaw jisso:ovalutaw għomorhom stess u għalhekk ji8lfu
Mewt
l-kapital tagħhom Bl-avvanzi notevoli ﬁl-mediċina moderna,
ﬂimkien mal-fa: li aktar u aktar Mal8n qed jagħtu a:enzjoni
Kura ta' qraba
aktar mill-qrib lis-saħħa tagħhom (jieklu, jorqdu u jeżerċitaw
Għajxien fl-irtirar
aħjar), l-għomor medju mistenni jkompli jilħaq għanijiet
ġodda. Fi kliem ieħor, l-ir8rar mhux se jibqa’ dak ta' 14-il sena
(kif inhu l-każ għal raġel illum jekk jir8ra ﬂ-età ta' 65 sena) - iżda wieħed li jaqbeż l-20 sena.

Dan ifisser ukoll li huwa riskjuż li persuna tibbaża l-istrateġija ta' di-akkumulazzjoni tiegħu/tagħha fl-irtirar fuq issuppożizzjoni li se jgħixu eżattament daqs kemm jaħsbu li ser jgħixu (lonġevità). Dan għaliex, filwaqt li l-għomor ta' dak li
jkun huwa magħruf, jew maħsub li jkun magħruf, il-lonġevità attwali tal-persuna mhix. B'hekk, jekk il-persuna tgħix aktar
milli kien mistenni, dik il-persuna għandha r-riskju li jispiċċawlha l-flus imfaddla b'impatt sussegwenti fuq il-livell ta'
għajxien.
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Figura 03: L-Għomor ta’ raġel Malti u mara Maltija bejn l-1960 u l-2060

KONT TAF?

Fl-1960 l-għomor ta' raġel Malti kien 66 sena u dak ta' mara Maltija kien ftit
aktar minn 70 sena. Illum, l-għomor ta' raġel huwa 79 sena filwaqt li dak ta'
mara huwa ta' 84 sena.
Jekk inti llum għandek 50 sena u inti raġel, l-għomor tiegħek probabbli se
jkun ta' 82 sena u jekk inti mara, x'aktarx se jkun ta' 87 sena.
It-tieni kwistjoni hija l-inﬂazzjoni. L-inﬂazzjoni 8rrappreżenta ż-żieda ġenerali ﬁl-prezz ta' oġġe] u servizzi tul is-snin, li
8spiċċa taﬀe:wa l-poter tax-xiri ta' persuna. L-inﬂazzjoni medja f'Malta bejn l-1990 u l-2014 kienet ta' 2.51%.8 B'hekk rata
modesta ta' inﬂazzjoni 8sta' 8rriżulta f'daqqa ta' ħarta lill-poter tax-xiri. Għal dawk li huma diġà r8ra8, l-inﬂazzjoni għandha rriskju li 8kkomprome] b'mod siniﬁkan8 l-eżistenza tal-kapital tagħhom.

KONT TAF?
Ħobża Maltija ta' 500g fl-1992 kienet tiswa €0.16. F'Lulju 2015,
ħobża simili kienet tiswa €0.92. Dan huwa 5.75 darba aktar millprezz ta' ħobża 23 sena ilu.
Sors: Bellizi, M., Changing Eating Habits of the Maltese, and Food Prices in Malta (http://www.numbeo.com/food-prices/
country_result.jsp?country=Malta)

It-tielet kwistjoni tirrigwarda l-kwalità tal-ħajja li persuna tkun 8x8eq ﬂ-ir8rar u d-dħul ﬂ-ir8rar meħ8eġ biex 8nżamm tali
ħajja. Persuna li ir8rat ﬂ-2015 irċeviet pensjoni massima ta' 2/3 ta' €17,842: li kienet €11,894.7 ﬁs-sena jew €228.7 ﬁlġimgħa.9

8

http://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

9

http://www.msvlife.com/products/retirement/your-state-pension-explained
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KONT TAF?
66.4% u 78.9% minn kampjun ta' 1,255 tal-popolazzjoni Maltija ma
jafux l-ammont tal-pensjoni massima fil-ġimgħa f’dak li għandhom
x’jaqsmu l-pensjonijiet.
Sors: Mangion, A., An Analysis of Financial Literacy in Malta, University of Malta, May 2015

It-tabella ta' hawn taħt 8ppreżenta eżempji ta' dħul addizzjonali li persuna li 8r8ra llum tkun teħ8eġ sabiex iżżomm standard
ta' għajxien li huwa ugwali għal dak li 8bbeneﬁka minnu waqt li tkun għadha impjegata.

Tabella 01: Id-Dħul Annwali Addizzjonali Meħtieġ minbarra d-Dħul tal-Pensjoni biex Tinżamm il-Kwalità tal-Ħajja li
Titgawda waqt il-Ħidma
Dħul
Addizzjonali
Meħ*eġ

5,000

5,947

8,105

18,105

28,105

38,105

48,105

58,105

68,105

Pensjoni

10,000

11,895

11,895

11,895

11,895

11,895

11,895

11,895

11,895

Salarju ﬁs-sena 15,000

17,842

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Kif jidher mit-tabella t'hawn fuq, persuna li taqla’ €20,000 u tirtira fl-2015 teħtieġ €8,105 aktar fis-sena minbarra d-dħul talpensjoni annwali ta' €11,895 - jiġifieri, id-dħul massimu pensjonabbli possibbli - biex tinżamm l-istess kwalità tal-ħajja waqt lirtirar bħal dik mgawdija waqt iż-żmien ta' ħidma. Biex tinżamm kwalità ta' ħajja li hija ugwali għal 75% għal dik mgawdija
waqt iż-żmien ta' ħidma, tali persuna teħtieġ dħul annwali addizzjonali ta' €3,105.

Tabella 02: Id-Dħul Annwali Addizzjonali Meħtieġ minbarra d-Dħul tal-Pensjoni biex tinżamm 75% tal-Kwalità talĦajja Mgawdija Waqt iż-Żmien ta' Ħidma
Dħul Addizzjonali
1,250
Meħ*eġ

1,486

3,105

10,605 18,105

25,605

33,105

40,605

48,105

Pensjoni

10,000 11,895 11,895 11,895 11,895

11,895

11,895

11,895

11,895

75% tas-Salarju
Annwali

11,250 13,381 15,000 22,500 30,000

37,500

45,000

52,500

60,000

KONT TAF?

Jekk taqla salarju ta' €30,000 fis-sena u rtirajt fl-2015 inti kellek bżonn €10,605
aktar u €18,105 fis-sena biex stajt iżżomm kwalità tal-ħajja fl-irtirar li hija ugwali
għal 75% u 100% bħal dik li gawdejt fiż-żmien ta' ħidma.
Stħarriġ imwettaq mill-Bank Ċentrali ta' Malta (BĊM) juri li aktar minn 97% tad-djar għandhom mill-anqas assi finanzjarju
wieħed u l-assi finanzjarji rrapreżentaw 13.4% tal-assi totali. L-aktar assi finanzjarji popolari huma depożiti bla mgħax malbank, bi kważi 83% tal-familji b'dan it-tip ta' assi.10
74.3% tal-familji għandhom kontijiet mingħajr imgħax (li huma l-kontijiet kurrenti), filwaqt li 21.6% għandhom xi forma ta'
sigurtà ta' debitu, prinċipalment isħma Korporattivi u dejn Sovran. L-ekwità ﬁl-Borża ta' Malta (BTM) jew xi mkien ieħor hija
wżata minn 13.4% tal-familji kollha, ﬁlwaqt li 8% għandhom fondi reċiproċi. Barra minn hekk, l-istħarriġ juri li 24.2% talfamilji kollha huma koper8 minn polza tal-assigurazzjoni tal-ħajja jew ipparteċipaw f’xi skema tal-ir8rar.11

10(Il-perċezzjoni

pubblika dwar is-sistema tal-pensjonijiet, numru tal-karta supplimentari 10, Uﬃċċju nazzjonali tal-ista8s8ka, Grupp Ġdid ta' Ħidma
għall-Pensjonijiet, 2013
11

(Caruana, K., and Pace, C., Household Finance and Consump8on Survey in Malta, 10, Central Bank of Malta)
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KONT TAF?
Stħarriġ imwettaq fl-2010 mill-NSO f'isem il-GĦP juri li:
Mistoqsija

Id-Dħul
Totali minn
Pensjonijiet
u
Inves*men*
oħra MHUX
biżżejjed
biex tgħix
ﬁl-kumdità

18-24 sena

24-34 sena

35-54 Sena

55-63 Sena

Total

44.4%
Impjega*
56.2%
Ebda

59.3%
Qiegħda
60.0%
Sekondarja

58.9%
InaCvi
55.1%
Post-sekondarja

62.1%
Total
56.2%
Terzjarja

56.2%

Skola
57.9%
Miżżewġa
59.4%
Port tanNofsinhar
60.8%
Irġiel
57.4%

59.5%
Mhux miżżewġa
52.2%
Port tatTramuntana
54.1%
Nisa
54.3%

55.8%
Total
56.2%
Xlokk

49.6%

56.2%

Punent

Tramuntana

56.9%
Total
56.2%

46.8%

59.0%

Total

Għawdex u
Kemmuna
56.2%

Fl-2010 l-NSO, f'isem il-GĦP imbagħad, we:aq stħarriġ dwar il-perċezzjonijiet dwar il-pensjonijiet u l-ir8rar. Fl-istħarriġ
instab li 70% ta' dawk li wieġbu ddikjaraw li d-dħul prinċipali waqt l-ir8rar kien mill-pensjoni tal-Istat u li 56.2% beżgħu li ddħul mill-pensjonijiet u l-inves8men8 ma jkunux biżżejjed għalihom biex jgħixu ﬁl-kumdità waqt l-ir8rar.12
Ir-raba' kwistjoni hija l-amministrazzjoni ta' tfaddil. L-istħarriġ tal-BĊM msemmi qabel juri li l-valur medjan tal-azjendi tal-assi
finanzjarji huwa stmat li huwa ta' €26,229 – bl-assi finanzjarji jinkludu depożiti bla mgħax; depożiti bl-imgħax; fondi reċiproċi;
titoli; isħma elenkati; u skemi ta' pensjoni volontarja u assigurazzjoni tal-ħajja.13
L-amministrazzjoni ta' tfaddil biex tiġi żgurata l-ogħla rata ta' ritorn hija kritika – partikolarment fl-istat preżenti fejn ir-rati ta'
interess fil-banek dwar id-depożiti mfaddla fi ħdan iż-żona tal-Ewro huma baxxi. Il-ﬁgura hawn taħt turi l-akkumulazzjoni
tal-kapital ta' maddil b'ra8 ta' imgħax diﬀeren8 minn kull familja li mill-età ta' 35 sena jinvestu €500 kull sena għall-ir8rar. Linves8ment totali fuq perjodu ta' 30 sena huwa €15,500.
Investiment f'tali kapital fil-kont ta' tfaddil normali ma' rata ta' mgħax ta' 0.1% jirriżulta f'interess akkumulat ta' €234.80. Dan
iwassal biex għat-tgħawwir tal-qawwa tax-xiri ta' dan l-inves8ment ﬁl-każ ta' rata medja ta' inﬂazzjoni ta' 2.0% matul ilperjodu ta' 30 sena. Min-naħa l-oħra, investiment f'tali kapital fil-kont ta' tfaddil ta' 3.0% jirriżulta f'interess akkumulat ta'
€9,501.30.

Pp 14-16, The Public Percep8on of the Pensions System, Supplementary Paper Number 02, Na8onal Sta8s8cs Oﬃce, New Pensions Working
Group, 2010
12

13(Il-perċezzjoni

pubblika dwar is-sistema tal-pensjonijiet, numru tal-karta supplimentari 10, Uﬃċċju nazzjonali tal-ista8s8ka, Grupp Ġdid ta' Ħidma
għall-Pensjonijiet, 2013
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Figura 04: Investiment Annwali ta’ €500 fuq perjodu ta' 30 sena taħt Rati Differenti ta' Interess

KONT TAF?

Jekk tinvesti €500 kull sena bejn 35 sa 65 sena fil-kont ta' tfaddil normali ma'
rata ta' mgħax ta' 0.1%, il-kapital tiegħek ta' €15,500 jiżdied għall-€15,734.80.
Min-naħa l-oħra jekk int tinvesti l-istess kapital fil-kont ta' tfaddil b'rata ta'
interess annwali ta' 3.0%, il-kapital tiegħek jiżdied għall-€25,001.34.

Il-ħames kwistjoni hija r-rata ta' tfaddil li wieħed jista' jiġbor. L-istħarriġ tal-BĊM msemmi juri li l-assi finanzjarji medjani
għall-persuni rtirati (stmat li huma 27% tal-familji kollha) kienu ta' €28,906. 14 Ħafna irtirar jew livelli għolja ta' irtirar,
madankollu, jistgħu serjament jikkompromettu l-eżistenza tat-tfaddil. Il-figura hawn taħt turi l-impatt ta' xenarji differenti ta'
xenarji ta' irtirar ta' tfaddil annwali – 15%, 10% u 5% fuq l-assi, li huma miżmuma fit-tfaddil u valutazzjonijiet finanzjarji oħra.
Persuna rtirata li tieħu 15% kull sena mill-kapital ta' tfaddil tiegħu/tagħha, jeżawrixxi l-kapital ta' tfaddil tiegħu/tagħha taħt l€1,000 sa meta hu/hi tilħaq is-86 sena. Rata ta' tehid ta' 5% mit-tfaddil kull sena, min-naħa l-oħra, tirriżulta f'żamma tattfaddil bi ftit taħt il-€10,000 fl-età ta' 86 sena.

KONT TAF?

Skont il-Bank Ċentrali ta’ Malta (l-istħarriġ imwettaq fl-2013) azjendi tal-assi
finanzjarji medjani għall-persuni rtirati fl-2010 laħqu it-€28,906. Jekk persuna li
tilħaq il-65 sena tiġbed 15% minn €28,906 kull sena mit-tfaddil tiegħu/tagħha
sal-età ta' 86 sena, it-tfaddil jaqa' għall-€952.

Figura 05: Projezzjoni ta' Lonġevità Kapitali fuq Rati Differenti tal-Irtirar

14

Ibid
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L-istħarriġ tal-BĊM juri li 34.1% tal-familji kollha, ikollhom xi 8p ta' responsabbiltà ta' debitu domes8ku b'medja ta' €35,814
għal kull familja. 25.2% tal-familji jkollhom faċilitajiet ta' konsum ta' kreditu penden8 biex jiﬃnanzjaw xi forma ta' nefqa talkonsum permezz ta' kar8 tal-kreditu, overdra1s u self tal-konsumatur/privat ieħor. Għall-familji kollha, il-valur tad-dejn
globali jammonta biss għal 3.2% tal-ġid gross tal-familji f'Malta.15
L-istħarriġ jistma li l-ammont ta' manutenzjoni tad-djun (jiġiﬁeri fuq self kollateralizzat u fuq is-self tal-konsumatur/privat)
mwe:qa mill-familji hija f'medja ta' 11%. Kważi 16% tad-djar ikollhom xi self penden8 ma' xi bank biex jiﬃnanzjaw ix-xiri tarresidenza prinċipali tagħhom jew xi proprjetà oħra.16 Dan huwa riżultat tal-fa: li meta mqabbla ma' pajjiżi oħra ﬂ-UE, Malta
għandha rata għolja ta' pussess ta' djar. 76.4% tal-persuni f'Malta għandhom (tagħhom jew b’ċens) dar.17
Il-medja inizjali tal-ammont misluf minn familji japprossima t-€63,560 u l-perjodu medju ta' ħlas lura huwa ta' 26.5 snin. Irrata ta' imgħax effettiv mħallsa mill-familji fuq is-self domestiku hija 4.1%, filwaqt li l-ħlas tad-dejn kull xahar jilħaq medja ta'
€296. L-ammont medju dovut mill-familji lill-banek jammontaw għall-€44,003.
Iċ-ċensiment tal-2011 juri li hemm 152,770 residenza okkupata – żieda ta' 13,592 u 33,291 residenza miċ-ċensimenti tal-2005
u l-1995 rispettivament. Pussess tad-dar – tagħhom jew b’ċens – żdied konsiderevolment f'termini tan-numru ta' residenzi fuq
il-linji bażi tal-2005 minn 12,183 residenza jew 11.4% fl-2005.

Tabella 03: Postijiet Okkupati B’Residenti18

Tagħhom

1995

%

2005

%

2011

%

81,242

68.0

76,689

55.1

92,281

60.4

27,922

20.1

24,513

16.0

Proprjetà b'Ċens Annwu
Rent furnished

30,824

25.8

24,383

17.5

22,351

14.6

Rented furnished

2,957

2.5

4,377

3.1

7,994

5.2

2,112

1.5

1,438

0.9

3,695

2.7

4,193

2.7

Miżmum b’Enﬁtewsi
Użat b'Xejn

15Pg
16

3.7

11, Caruana, K., and Pace, C., Household Finance and Consump8on Survey in Malta, 2013, Central Bank of Malta

Ibid

17Census
18

4,407

of Popula8on and Housing 2011, Final Report, Na8onal Sta8s8cs Oﬃce, Malta, 2014

Sors: Census of Popula8on and Housing 95, Final Report, Na8onal Sta8s8cs Oﬃce, Malta, 2011
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L-akbar kategoriji ta' residenzi okkupati huma:19
• Terraced houses/town houses: 34.7% tal-istokk totali - li minnu, 86.1% huwa tal-privat.
• Flettijiet/Appartamenti/Penthouses: 29.4% tal-istokk totali – li minnu, 62.0% huwa privat.
• Maisonettes/proprjetà fl-ewwel sular: 28.9% tal-istokk totali, li minnu, 77.2% huwa privat.
Barra minn hekk:20
• 72.6% u 20.3% tat-terraced houses/town houses huma fi stat tajjeb u għandhom bżonn biss tiswijiet żgħar.
• 79.0% u 16.6% tal-flettijiet/appartamenti/penthouses huma fi stat tajjeb u għandhom bżonn biss tiswijiet żgħar.
• 79.0% u 16.6% abitazzjonijiet semi-indipendenti huma fi stat tajjeb u għandhom bżonn biss tiswijiet żgħar.
• 72.9% u 21.0% tal-masoinettes/propjetajiet ground floor huma fi stat tajjeb u għandhom bżonn biss tiswijiet żgħar.
• 72.9% u 21.0% tal-abitazzjonijiet indipendenti huma fi stat tajjeb u għandhom bżonn biss tiswijiet żgħar.
• 49.1% u 31.0% tal-farmhouses huma fi stat tajjeb u għandhom bżonn biss tiswijiet żgħar.

KONT TAF?

Skont iċ-ċensiment ta’ Malta tal-2011, 49.6% tal-persuni li għandhom bejn
is-66 u l-75 sena, 56.1% tal-persuni bejn 76 u 85 sena u 43.1% tal-persuni ta’ ’l
fuq minn 86 għandhom dar.
Sors: Census of Population and Housing 2011, Final Report, National Statistics Office, Malta, 2014

Mit-total tal-abitazzjonijiet li huma fi stat tajjeb ta' tiswija 80.5% huma privati. Barra minn hekk, 11,511-il persuna għandhom
dar tagħhom jew abitazzjonijiet ta' villeġġjatura b'ċens fis-sena. Dan il-livell għoli ta' pussess ta' proprjetà f'Malta jfisser li lpersuna medja x'aktarx tkun mogħnija bl-assi iżda b'nuqqas ta' flus.21 Madankollu, tipprovdi opportunità wkoll fejn, fi ħdan
ambjent regolat, in-nies ikunu jistgħu jikkonvertu l-assi kapitali tad-dar f'dħul għall-irtirar u b'hekk jikkumplimentaw il-pensjoni
tal-istat u assi finanzjarji oħra.
Titjib ﬁl-li:eriżmu ﬁnanzjarju ta' persuna, għalhekk, huwa komponent importan8 biex jgħinhom jippjanaw u
sussegwentement jamministraw id-dħul tal-ir8rar kif jixraq. Assigurazzjoni tal-li:eriżmu ﬁnanzjarju ta' persuni anzjani huwa
importan8 minħabba r-responsabbiltà tal-individwi kull ma jmur qiegħda dejjem 8żdied biex jikkumplimentaw u
jamministraw l-assi tagħhom ﬂ-ir8rar.

19Sors:
20

Census of Popula8on and Housing 2011, Final Report, Na8onal Sta8s8cs Oﬃce, Malta, 2014

Table 96, Ibid

21Table

132, Ibid
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KONT TAF?
Skema ta' Reviżjoni tad-Djar hija skema fejn istituzzjoni finanzjarja tixtri d-dar
residenzjali u tippermettilek li tkompli tgħix f’darek. Ngħidu, pereżempju, li għandek
70 sena u għandek dar li tiswa €200,000. Istituzzjoni finanzjarja tagħmillek offerta
biex tixtri bejn 30% u 90% ta' darek. L-istituzzjoni finanzjarja toffrilek dan li ġej:
Il-perċentwali li għadu jiġi akkwistat (%)

Flus rilaxxati (€)

90

89,975

70

69,980

50

49,986

30

29,992

Il-kumpannija ma toffrilekx il-valur tas-suq għall-akkwist ta' 90% tad-dar. Dan
minħabba li int u l-konjuġi tiegħek se tkomplu tgħixu u tgawdu darkom sakemm
tmutu. Inti tiddeċiedi li tirrilaxxa 90% tad-dar tal-familja tiegħek lill-kumpanija. Dan
jagħtik injezzjoni ta' dħul immedjat ta' €89,975. Biex titwettaq din it-tranżazzjoni
x'aktarx għandek tħallas miżati legali, miżati għas-sensara u miżati għall-periti fost loħrajn.
Int u l-mara tiegħek tgħixu għall-15-il sena aktar. Saż-żmien li d-dar tinbiegħ il-valur
tagħha jiżdied għall-€250,000 – sa €50,000. Is-suċċessuri tiegħek se jkunu intitolati
biss sa 10% tal-valutazzjoni il-ġdida rċevuta meta jkun sar il-bejgħ tad-dar - €5,000.
Dan jirrifletti l-10% sehem li int u r-raġel / mara tiegħek żamejtu fid-dar tagħkom.
Sors: Research into the Future Housing and Support Needs of Older People - Scoping Study: Assessment of the Potential of Equity
Release for Older Owner Occupiers, Fiona Boyle Associates, Northern Ireland Housing Executive, October 2010
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2.2 Assigurazzjoni tal-Litteriżmu Finanzjarju u l-Ippjanar tal-Irtirar
Il-livelli ta' litteriżmu finanzjarju fost iċ-ċittadini huwa ta' tħassib globali. Il-kawżi tal-kriżi finanzjarja tal-2008 huma ħafna,
iżda hemm ftit dubju li individwi u istituzzjonijiet finanzjarji ma rnexxilhomx jifhmu r-riskji li huma ħadu meta investew/
faddlu fis-suq finanzjarju.
Barra minn hekk, ġenerazzjonijiet iżgħar se
jħabbtu wiċċhom ma' riskji finanzjarji hekk kif
huma qed jiġu ffaċċjati bi prodotti finanzjarji
Il-Litteriżmu finanzjarju mhuwiex biss dwar ilaktar sofistikati mill-ġenerazzjonijiet preċedenti.
mekkanika tal-verifika tal-kontijiet tal-bank, jew
Aktar minn hekk, huma jiksbu aċċess għal servizzi
ibbaġitjar għat-tfaddil futur. Id-definizzjoni tista'
u prodotti finanzjarji f'età aktar żagħżugħa. Dawn
l-iżviluppi ma jidhrux li jimxu bl-istess pass ma'
tiġi mwessgħa sabiex tinkludi tagħlim dwar lżieda ekwivalenti fil-ħiliet finanzjarji tagħhom. Itgħażla bejn il-multipliċità tal-għażliet, l-issettjar
titjib tal-litteriżmu finanzjarju huwa metodu
tal-miri finanzjarji personali, u riflessjoni fuq ilessenzjali lejn inklużjoni ekonomika soċjali u
finanzjarja akbar u parti integrali tar-riforma
valuri dwar il-flus.
finanzjarja sabiex jiġu evitati kriżijiet futuri. Lura
Litteriżmu Finanzjarju Goals and values, not just numbers, Criddle, E. (2006)
fl-2002, bir-rikonoxximent tal-konsegwenzi
negattivi tan-nuqqas ta' għarfien finanzjarju, lOrganizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) stabbilixxit proġett komprensiv dwar l-edukazzjoni
finanzjarja. Fl-2008, in-Netwerk Internazzjonali dwar l-Edukazzjoni Finanzjarja tal-OECD (INFE) ġie maħluq biex jintlaħqu pajjiżi
mhux membri tal-OECD.

KONT TAF?

KONT TAF?
Stħarriġ biex jiddetermina l-livell tal-fehim tal-persuna fil-litteriżmu
finanzjarju jsaqsi mistoqsijiet rigward materji bħal:
L-amministrazzjoni tal-flus u bbaġitjar; l-amministrazzjoni ta' dejn;
tfaddil; rikonoxximent ta' scam; kisba ta' informazzjoni dwar il-flus;
interpreatzzjoni tad-drittijiet u r-responsabbiltajiet; l-użu ta' karti talkreditu; l-għażla ta' assigurazzjoni adatta; negozjar mal-fornituri tasservizzi finanzjarji; ippjanar għall-irtirar; investiment; fehim tal-lingwa
finanzjarja; tfaddil, ċertezza li hemm biżżejjed flus għall-irtirar; servizzi
bankarji onlajn; self u dejn.
Il-Litteriżmu finanzjarju u l-bidla fl-imġiba, Marzu 2011, ASIC

INFE huwa netwerk ta' sħubija dire:a lejn it-8sħiħ tal-qsim tal-informazzjoni, ġbir ta' evidenza, żvilupp tax-xogħol anali8ku u
strumen8 ta' poli8ka relata8.
Pajjiżi individwali qed jirrikonoxxu dejjem aktar li ħiliet tajbin dwar l-għarfien finanzjarju jippermettu lill-persuni jagħmlu laħjar deċiżjonijiet infurmati rigward il-benesseri finanzjarji tagħhom fiż-żmien qasir kif ukoll fit-tul, f'suq finanzjarju li
kull ma' jmur qed isir aktar kumpless .22 Il-ħtieġa importanti li l-persuni jippjanaw għall-irtirar, kif diskuss qabel, madankollu,
hija bilanċjata bil-ħtieġa li jippjanaw għall-futur immedjat u fit-tul u b'mod partikolari għal avvenimenti fiċ-ċiklu tal-ħajja
mhux mistennija - partikolarment minħabba s-sitwazzjoni ekonomika diffiċli u persistenti fiż-Żona Ewro.
22Pg

9, Grifoni, A. and F. Messy (2012), “Current Status of Na8onal Strategies for Financial Educa8on: A Compara8ve Analysis and Relevant Prac8ces”,
OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 16, OECD Publishing. h:p://dx.doi.org/10.1787/5k9bcwct7xmn-en
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Hekk kif l-awto-responsabbiltà żdiedet, il-ħtieġa li jitjiebu l-livelli ta' litteriżmu finanzjarju permezz tal-Edukazzjoni Finanzjarja
hija dejjem aktar ovvja: persuni għandhom ikunu jafu kemm u kif jinvestu u/jew ifaddlu u jeħtieġu li jinvolvu rwieħhom ma'
swieq finanzjarji sabiex jibnu l-assi tal-ġid tal-familji tagħhom u jamministraw dak il-ġid matul iċ-ċikli differenti tal-ħajja
tagħhom. Dan għaliex mhux it-tfaddil kollu huwa tfaddil dirett għall-irtirar. It-tfaddil huwa wkoll dirett lejn l-iżvilupp gradwali
tal-istil tal-ħajja – jiġifieri tfaddil f'terminu qasir biex wieħed ifaddal għal oġġetti ta' konsum durabbli, festi, jew rigali; jew
tfaddil fuq perijodu itwal - ngħidu aħna,
għall-edukazzjoni tat-tifel/tifla jew
KONT TAF?
għaż-żwieġ, jew għal depożitu fuq ilDan li ġej huwa profil tal-livell ta'
karozza.
B'hekk, it-tagħrif dwar id-dħul fl-irtirar
u l-litteriżmu finanzjarju hija ħila
importanti fil-ħajja għallġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Aktar
minn hekk, huwa element importanti
ta' stabilità ekonomika u finanzjarja u
żvilupp, għaliex iżid il-proporzjon tattfaddil nazzjonali ta' Malta.
It-teorija ekonomika tradizzjonali
tenfasizza li persuna taġixxi b'mod
razzjonali, fejn matul iċ-ċiklu tal-ħajja
tiegħu/tagħha hu/hija jisselfu meta
jkunu żgħar, ifaddlu fil-mezz età u
jakkumulaw il-ġid u jonfqu t-tfaddil
tagħhom fix-xjuħija.

litteriżmu finanzjarju f'Malta:

-

90% jafu xi tfisser 'Diviżjoni'.
61% jifhmu 'valur taż-żmien tal-flus'.
96% jifhmu 'interessi mħallsa fuq self'.
95% jifhmu 'kalkolu tal-imgħax miżjud
mal-kapital'.
70% jifhmu 'imgħax kompost'.
84% jifhmu 'riskju u rendiment'.
83% jifhmu 'id-definizzjoni ta'
inflazzjoni'.
71% jifhmu 'diversifikazzjoni'.

Sors: Mangion, A., An Analysis of Financial Literacy in Malta, University of
Malta, May 2015

Fil-verità, persuna ma taġixxix b'mod
razzjonali fejn jidħol l-ippjanar ﬁt-tul.
Evidenza mir-riċerka dwar l-imġiba ﬂekonomija turi illi l-persuni ma jmorrux tajjeb meta jiġu biex jikkomme:u rwieħhom biex ifaddlu għall-ir8rar. Posponimen8,
nuqqas ta’ viżjoni ﬁt-tul u ħeġġa jwasslu ħafna persuni li jipposponu jew jevitaw li jagħmlu l-impenn meħ8eġ biex ifaddlu
biżżejjed għal żmien twil anki meta jkunu jafu li ﬂ-aħħar mill-aħħar dan huwa ﬂ-aħjar interess tagħhom.

KONT TAF?

Li ġejjin huma wħud mill-risposti prinċipali ta' mġiba dwar it-teħid ta' deċiżjoniet
finanzjarji:
Ankrar u l-aġġustament: Il-valur inizjali jew il-punt tal-bidu li jinfluwenza d-deċiżjoni
finali. L-effett tal-ankoraġġ jonqos imma ma jitlaqx għal kollox permezz ta' ħila
konjittiva ogħla.
Preferenzi ta' għażla: Ħafna għażliet jimpedixxu jew jiżbqu l-għażla taddeċiżjonijiet meħuda.
Preġudizzju tal-Konferma: In-nies jużaw id-data b'mod selettiv biex jaqblu jew
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Tabilħaqq, in-nies jafu li għandhom ifaddlu u
jkollhom l-aħjar intenzjonijiet li jagħmlu dan iżda,
meta ﬀaċċja8 bil-kumplessità u tagħbija żejda,
huma jiddeċiedu li "jagħmluha għada". Fl-istess
ħin, in-nies għandhom tendenza wkoll li juru
preġudizzju qawwi tal-"istatus quo". Ladarba
8]eħed deċiżjoni, dawn għandhom tendenza li
jżommuha u jmexxu biha.23
Peress li s-suq tas-servizzi finanzjarji f'Malta kiber
matul l-aħħar żewġ deċennji kien hemm żieda
f'dawk li jaqilgħu medja ta' tfaddil ma'
istituzzjonijiet finanzjarji.

KONT TAF?

Il-prodotti ta' investiment ta' assi l-aktar importanti
f'Malta huma:

- 87.6% fi tfaddil jew depożitu ta' terminu fiss.
- 47.7% fi proprjetà.
- 34.1% fi tfaddil/investimenti ma' kumpaniji ta'
assigurazzjoni.

Sors: Mangion, A., An Analysis of Financial Literacy in Malta, University of Malta, May

Riċerka barranija turi li n-nies bi dħul baxx huma
2015
ħafna aktar probabbli li jfaddlu b'mod informali,
ħafna drabi permezz ta' żamma ta' ﬂus ﬁd-dar, jew
ma' membri tal-familja u li proporzjon għoli ta' familji bħal dawn ifaddlu għal għeluq sninhom u vaganzi, iżda ma jfaddlux
għall-perijodu ﬁt-tul.24

Fil-każ li n-nies ma jistgħux jippjanaw tul ħajjithom minħabba l-preġudizzji bbaża8 fuq regoli proċedurali jew normi soċjali u
kulturali tagħhom, l-għo8 ta' informazzjoni għaċ-ċiklu tal-ħajja u l-ippjanar ﬂ-ir8rar ﬂimkien mat-tagħlim ta' kultura għatmaddil għall-ir8rar ma 8stax tkun enfasizzata żżejjed. F'Malta d-diskors ﬁr-rigward tal-forniment ta' informazzjoni dwar lippjanar tal-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju huwa limitat ħafna. L-en8tà tal-Gvern responsabbli għall-pensjonijiet 8pprovdi €it
għodod dire] biex jassistu persuni li jismu l-pensjoni tal-Istat, il-livell ta' dħul mill-pensjoni li se jirċievu, kif l-għażliet talħajja jkollhom impa: b'mod pożi]v jew nega]v fuq dan id-dħul u kif it-maddil u assi oħra jistgħu jikkomplementaw dħul
mill-pensjoni tal-Istat.
Aktar reċentement, mir-riforma tal-pensjonijiet tal-2004, is-settur privat ħa r-rwol attiv ﬁl-"bejgħ" tal-importanza tat-maddil ﬁlprodo] ﬁnanzjarji għal skopijiet ta' inves8ment u ir8rar. Tabilħaqq, il-fornituri tas-servizzi tas-suq ﬁnanzjarju llum huma
elemen8 ewlenin f'dan ir-rigward. Operaturi ﬁs-se:ur privat mhumiex preċiżament newtrali u l-preżenza a]va tagħhom ﬂgħo8 ta' informazzjoni ﬁnanzjarja rigward il-li:eriżmu kif ukoll l-inves8ment u l-ir8rar ta' ppjanar hija mmexxija biż-żieda tassehem ﬁs-suq.

KONT TAF?

41.6% tal-persuni Maltin jistqarru li l-informazzjoni disponibbli dwar l-irtirar hija fqira
filwaqt li 39.8% oħra jgħidu li hija adegwata. Minn dawk li jgħidu li l-informazzjoni
hija fqira, 90.3% ma jfaddlux għall-irtirar.
Sors: T, Galea., Analysing Retirement Planning and Awareness among the Future Working Generation, University of Malta,Mejju 2015

Il-Litteriżmu finanzjarju mhux qed ikun megħjun mill-kumplessità attwali tas-suġġett. Teorija ekonomika konvenzjonali
tissuġġerixxi li l-għażla hija tajba minħabba li ddawwar l-operat tas-suq b'mod aktar effiċjenti u b'hekk jibbenefikaw ilkonsumaturi kollha għaliex tagħti lok lill-persuni biex jagħmlu l-aħjar għażliet minn dawk offruti u biex jixtru (jew jaqilbu għall-)
din l-għażla. Ir-riċerka tissuġġerixxi, madankollu, li dan ma japplikax fi swieq kumplessi bħas-suq tas-servizzi finanzjarji. F'xi
kuntesti hemm wisq għażliet u l-prodotti huma wisq ikkumplikati. Id-deċiżjoni hija kkumplikata iktar mit-trattament fiskali talprodotti: xi wħud jistgħu jkollhom taxxa inċentivata. Meta jħabbtu wiċċhom ma' ħafna għażliet, in-nies x'aktarx jieħdu
deċiżjoni ħażina jew ma jieħdu ebda deċiżjoni: jiġifieri jew ma jixtrux il-prodott jew jibqgħu b'dak li diġà għandhom.25

KONT TAF?
Il-Bank of Valletta (BOV) għandu numru ta' inizjattivi strutturati relatati mal-edukazzjoni finanzjarja.
Pg 15, Lewis, S. and F. Messy (2012), “Financial Educa8on, Savings and Investments: An Overview”, OECD Working Papers on Finance, Insurance
and Private Pensions, No. 22, OECD Publishing. h:p://dx.doi.org/10.1787/5k94gxrw760v-en
23

24

Pg 13, Ibid

25

Pg 18, Ibid
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Il-mod li fornituri tas-servizzi finanzjarji jippreżentaw l-għażliet ta' investiment jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għat-tfaddil jew
jirriżultaw f'teħid ħażin ta' deċiżjonijiet ta' investimenti magħmula minn persuna medja. Kumpaniji li joperaw fis-servizzi
finanzjarji jagħmlu użu estensiv ta' lingwaġġ u abbozzi ta' dokumenti b'mod legali. Ħafna drabi t-termini u kundizzjonijiet
b’informazzjoni relatata jiġu mniżżla b'tipa żgħira li saħansitra jistgħu jkunu twal għexieren ta' paġni.26Ħafna drabi lkonsumatur medju ma jifhimx dak li jkun imniżżel fihom. Meta tkun affaċċjata b'informazzjoni li ma tifhimx, persuna medja
x'aktarx taqta' qalbha milli tinvesti fi prodotti finanzjarji li jistgħu jkunu utli għaliha.
Ir-riżultat f'ċerti tipi ta' prodotti finanzjarji, kemm jekk dawn huma għall-investiment, tfaddil jew irtirar, isiru biex ikunu iktar
ikkomplikati milli attwalment huma b'konsegwenza li n-nies ma tkunx tista' tifhem l-aktar karatteristiċi importanti tal-prodott,
bħalma huma ċerti ħlasijiet u r-riskji involuti.27

KONT TAF?

61.4% biss ta' persuni Maltin huma kapaċi jwieġbu b'mod korrett il-mistoqsija ta'
jekk l-inflazzjoni ta' 5% tirriżultax f'aktar jew f'anqas saħħa tax-xiri.
Sors: Mangion, A., An Analysis of Financial Literacy in Malta, University of Malta, May 2015

Tipi oħra ta' prodotti bħal kuntratti għad-differenza; għażliet binarji; turbos; bonds skambjabbli; bonds li jistgħu jinħarġu;
puttable bonds; bonds konvertibbli; bonds perpetwi; bonds subordinati; liċenzji; ċertifikati; derivati relatati mat-titoli, muniti,
rati ta' interess, rendimenti, jew komoditajiet sottostanti; noti marbuta mal-kreditu; u titoli abbażi ta' assi, li qabel kienu
aċċessibbli prinċipalment għall-investituri professjonali, huma intrinsikament kumplessi. B'mod esponenzjali, dawn iżidu rriskju li l-klijenti ma jifhmux l-espożizzjoni, l-ispejjeż u l-qligħ mistenni tal-prodotti li jkunu qegħdin jixtru.28 Il-kumplessità,
madankollu, huwa terminu relattiv. Ħafna elementi jistgħu jagħmluha diffiċli biex jinftiehem il-prodott. X'aktarx, prodott ikun
ikkunsidrat kumpless jekk il-prodott:29

• Huwa deriva]v, jew jinkorpora deriva]v (jiġiﬁeri, strument ﬁnanzjarju fejn il-valur huwa bbażat fuq il-valur ta' strument
ﬁnanzjarju ieħor, jew ta' xi assi ﬁnanzjarju so:ostan8 jew indiċi ieħor, bħal muni8 barranin jew ra8 ta' mgħax - huwa ħafna
drabi inkluż ﬁ prodo: ﬁnanzjarju li jipproduċi jew itejjeb l-istrateġija ta' xi inves8ment, kif ukoll biex jipproteġi u jħares ċer8
riskji).
• Għandu assi jew indiċijiet so:ostan8 li mhumiex faċilment vvaluta8, jew il-prezzijiet jew valuri tagħhom mhumiex
disponibbli pubblikament.
• Għandu terminu ta' inves8ment ﬁss, pereżempju, penali f'każ ta' r8rar kmieni ma jkunux spjega8 b'mod ċar.
• Juża varjabbli mul8pli jew formoli matema8ċi kumplessi biex jiddetermina r-rendiment tal-inves8ment.
• Jinkludi garanziji jew protezzjoni tal-kapital li huma kundizzjonali jew parzjali, jew li jistgħu jisparixxu f'ċer8 episodji li
jistgħu jiġru.
26

Ibid

27

Ibid

28
29

http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-tells-firms-improve-their-selling-practices-complex-financial-products
http://www.esma.europa.eu/system/files/investor_warning_-_complex_products_20140207_-_en_0.pdf
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KONT TAF?

Hemm ċerti riskji u żvantaġġi potenzjali involuti fl-investiment ta' prodotti
kumplessi: liema riskji u żvantaġġi jistgħu ma jkunux evidenti, jew faċli biex
tifhimhom. Inti jeħtieġ li tkun kompletament konxju ta' dawn ir-riskji - riskji ta'
likwidità; riskji ta' ingranaġġ; riskji tas-suq; riskji ta' kreditu - u jiżgura li inti tifhem
biżżejjed il-karatteristiċi ewlenin ta' prodott sabiex tagħmel deċiżjoni infurmata fuq
l-investiment.
Sors: Risks of investing in complex products, European Securities and Markets Authority, 7ta' Frar 2014

Il-prodotti huma ta' spiss kummerċjalizzati b'mod aggressiv. Ir-reklami għandhom tendenza li jużaw slogans li jħajru bħal
"ritorn assolut", "garantiti" u "tkabbir protett", jew jirreklamaw prospetti ferm akbar tar-ritorn mill-kont ta' depożitu li huma
disponibbli mill-banek. Dawn il-wegħdiet ewlenin ta' spiss jirriżultaw li jkunu qarrieqa, jew ifissru xi ħaġa differenti minn dak li
wieħed jista' jkun li fehem. Tlett valutazzjonijiet imwettqa mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej dwar kif fornituri tas-servizzi
finanzjarji jbigħu l-prodotti identifikaw l-prattiki li ġejjin:30
• L-inves8turi ma jirċievux biżżejjed informazzjoni, l-informazzjoni tkun qarrieqa jew ma jirċievu ebda informazzjoni dwar
kara:eris8ċi tal-prodo:, prezzijiet jew riskji.
• L-inves8turi ma jirċievux biżżejjed informazzjoni, l-informazzjoni tkun qarrieqa jew ma jirċievu ebda informazzjoni dwar
kara:eris8ċi tal-istat ﬁnanzjarju tal-fornitur.
• L-inves8turi u d-depożitan8 eżisten8 jiġu avviċina8 permezz ta' tekniki ta' bejgħ aggressivi.
• Id-depożitanti eżistenti jiġu avviċinati b'mod proattiv minn istituzzjonijiet finanzjarji u jingħataw l-impressjoni li xi prodott
rakkomandat huwa sikur bħad-depożitu jew huwa protett minn xi skema ta' garanzija tad-depożiti, liema ebda wieħed
minnhom huwa minnu.
• L-inves8turi huma espos8 għall-kummerċalizzazzjoni u reklamar qarrieq.
• L-inves8turi qed jixtru pakke] ta' prodo] li mhumiex mitluba.
• L-investituri mhux qed jirċievu parir xieraq.
• L-inves8turi qed jixtru prodo] mhux xierqa matul il-perjodu ta' bejgħ mingħajr konsulenza.
Fil-kuntest lokali, l-MFSA tgħid illi "in-numru allarman8 ta' każijiet ta' bejgħ ħażin" ġew investigati mill-Unità għall-Ilmenti talKonsumatur tagħha matul l-aħħar ħames snin. Hi tenfasizza li huwa "inkwetan8 li ssir taf dwar il-proċedura u t-tmexxija ta'
numru ta' en8tajiet ﬁnanzjarji u xi wħud mill-impjega8 tagħhom, li kompletament injoraw l-essenza stess tar-reġim
regolatorju" li l-Awtorità kellha fis-seħħ: l-obbligu li jaġixxu fl-aħjar interess tal-klijenti - fejn ħafna inves8turi kienu "pprovduti
prodotti li naqsu milli jaħdmu kif id-ditti wegħduhom x'setgħu jistennew”.31
L-MFSA żżid li l-maġġoranza ta' inves8turi "mhumiex ipprovdu8 b'informazzjoni ċara dwar it-termini tal-kuntra: qabel ma
jimpenjaw ruħhom li jixtru dawn il-prodo] u saru jafu dwar ir-riskji vera mehmuża ma' dawn il-prodo] biss meta maċċaw ilproblemi". Barra minn hekk, l-MFSA 8den8ﬁka li numru ta' inves8turi "ġew mibjugħa inves8men8 kumplessi jew
inves8men8 li kienu tajbin biss għal dawk li kienu b'esperjenza ﬁl-qasam ta' inves8ment, ﬁlwaqt li inves8turi oħra ħasbu li
kienu qed jirċievu l-pariri iżda mbagħad, meta kien tard wisq, indunaw li kienu qed jiﬃrmaw dikjarazjonijiet burokra8ċi li
kienu jgħidu bil-kontra”.32

30h:p://www.esma.europa.eu/system/ﬁles/jc_2014-62_placement_of_ﬁnancial_instruments_with_depositors_retail_investors_and_

policy_holders_self_placement.pdf
31

Pg 2, Consumer Complaints Unit, Malta Financial Services Authority, Annual Report, 2013

32

Pp 2-3, Ibid
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Banking Products
Life Insurance
Motor Insurance
Travel Insurance
GAP Insurance
Other Life Insurance
Other Non-Life Insurance
Asset-Backed Securi8es
Collec8ve Investment Schemes
Online Currency Trading
Perpetual Securi8es
Foreign Corporate Bonds
Various Investments

Bħala konklużjoni, huwa interessan8 li wieħed jinnota dawn is-sejbiet li ġejjin minn stħarriġ ta' 1,255 parteċipant mwe:qa
minn student Universitarju. L-istħarriġ kien immirat lejn Facebook, il-GRTU, il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa u lill-istuden8 u listaﬀ ﬁ ħdan l-Università ta' Malta. L-Istħarriġ tar-riċerkatur kien stru:urat b'mod simili għal oħrajn uża8 f'dan il-qasam ta'
riċerka b'mod notevoli dawk imwe:qa mill-OECD u l-INFE.
Rigward l-imġiba finanzjarja tal-popolazzjoni studjata f'din ir-riċerka tissuġġerixxi li hemm biżgħa tar-riskju dwar kwistjonijiet
bħal li l-ħlas isir f'ħinu, l-akkwisti jsiru biss meta jiġu mogħtija u li jiġi mfittex dħul regolari u l-investimenti jxaqilbu lejn prodotti
b'kapital garantit.33

Tabella 04: Imġiba Finanzjarja ta' Stħarriġ fuq l-Udjenza (Facebook, il-General Retailers and Traders
Union, il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa u l-istaff u l-istudenti fi ħdan l-Università ta' Malta)34
Iqisu x-xiri

90%

Iħallsu l-kon*jiet ﬁl-ħin

86%

Iżommu ħarsa mil qrib fuq kwestjonijiet
ﬁnanzjarji personali

70%

Jissetjaw miri ﬁt-tul u jis*nkaw biex jiksbuhom

48%

Għandhom familja

60%

Xtraw inves*ment ﬂ-aħħar sena

22%

Kemm huma inﬂuwen* s-sorsi għad-deċiżjoni ta’
inves*ment *egħek
Irċevew parir dwar il-baġit personali tagħhom

53.3%
42%

Fir-rigward tal-litteriżmu finanzjarju, l-istudju jissuġġerixxi li riżultati simili għal studji li saru fuq livell internazzjonali:
prinċipalment li n-nisa huma inqas litterati fil-finanzi, iż-żgħażagħ u l-anzjani huma finanzjarjament inqas litterati minn persuni
ta' mezz età, filwaqt li l-aktar nies edukati finanzjarjament huma l-aktar infurmati. L-istudju sab li persuni Maltin jidhru li
kellhom fehma tajba ta' diversifikazzjoni bejn imgħax sempliċi u mgħax kompost. Għad-"Diviżjoni" u l-"Valur taż-Żmien għallflus", l-istħarriġ tal-popolazzjoni huwa allineat ma' pajjiżi bħalma huma l-Albanija, il-Malażja, l-Irlanda u l-Perù u mal-Ungerija

33Mangion,
34

A., An Analysis of Financial Literacy in Malta, University of Malta, May 58

Ibid
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u l-Malażja f'dak li għandu x'jaqsam ma' "interessi fuq self"; u mal-Irlanda għar-"riskju u gwadann" kif ukoll il-kunċetti ta'
"definizzjoni tal-inflazzjoni”35
Tabella 05: Imġiba Finanzjarja ta' Stħarriġ fuq l-Udjenza (Facebook, il-General Retailers and Traders Union, ilKunsill Nazzjonali tan-Nisa u l-istaff u l-istudenti fi ħdan l-Università ta' Malta)36

Diviżjoni

90%

Valur taż-Żmien tal-Flus

86%

Interess

70%

Kalkoli Riskju

48%

Għandhom familja

60%

Xtraw inves*ment ﬂ-aħħar sena

22%

Kemm huma inﬂuwen* s-sorsi għad-deċiżjoni ta’
inves*ment *egħek
Irċevew parir dwar il-baġit personali tagħhom

35

Ibid

36

Ibid

53.3%
42%
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3.1 Introduzzjoni
Il-ħtieġa għall-għarfien, informazzjoni u komunikazzjoni dwar id-dħul tal-irtirar u l-litteriżmu finanzjarju qatt ma kienet akbar.
Il-ġenerazzjoni tal-isplużjoni fit-twelid f'Malta issa ilhom li bdew jirtiraw u numru dejjem jikber ta' persuni rtirati se jgħixu aktar
fl-irtirar. Tassew, il-lonġevità taż-żewġ sessi f'Malta hija mistennija li tiżdied bejn wieħed u ieħor għal 6 snin matul il-45 sena li
jmiss. Hekk kif in-numru ta' nies li jirtiraw jgħixu aktar u t-tul tal-ħajja jiżdied, il-pressjoni fuq l-adegwatezza u s-sostenibbiltà
taż-żidiet tas-sistema tal-pensjoni tiżdied ukoll.
Kif ġie muri qabel f'dan id-dokument, filwaqt li rriformi li saru mill-2004 sabiex ikun assigurat li ladegwatezza tas-sistema tal-pensjoni kienet
adegwata biżżejjed biex tipprovdi d-dinjità lillpersuni fl-irtirar id-dħul tal-Pensjoni tal-Istat
waħdu ma jkunx biżżejjed biex jiżgura li persuni
rtirati jgawdu mill-kwalità ta' ħajja bbażata fuq
id-dħul tagħhom fil-perjodu ta' qabel l-irtirar.
Fl-istess ħin is-suq finanzjarju jkompli jevolvi u
jiddiversifika. Madankollu prodotti ta'
investiment huma dejjem aktar kumplessi u sservizzi finanzjarji qed isiru dejjem aktar
diversifikati. Malta bdiet tesperjenza episodji ta'
prattiċi ħżiena fis-suq tas-servizzi finanzjarji bħal
bejgħ ħażin, użu ħażin ta' fondi, eċċ. - li
mbagħad ikollu impatt fuq il-fiduċja tal-fornituri
tas-servizzi finanzjarji.
Nuqqas ta' għarfien fuq id-dħul fl-irtirar u llitteriżmu finanzjarju jista', għalhekk, jikkawża
ħaddiema biex jibdew ifaddlu tard wisq fil-ħajja
biex tinżamm kwalità tal-ħajja li kienu qed
igawdu matul l-impjieg. B'riżultat ta' dan, dawn
ma jistgħux jilħqu l-bilanċ mixtieq bejn ilkonsum attwali waqt li jkunu qed jaħdmu u lkonsum futur matul l-irtirar.

KONT TAF?
Konsumaturi ta’ etajiet u livelli differenti ta' dħul
kollha jistgħu jibbenefikaw mill-Edukazzjoni
finanzjarja. Għaż-żgħażagħ li għadhom jibdew
il-ħajja tax-xogħol tagħhom, din tista' tipprovdi
għodda bażika għall-ibbaġitjar u tfaddil sabiex lispejjeż u d-dejn jistgħu jinżammu taħt kontroll.
L-Edukazzjoni Finanzjarja tista' tgħin lill-familji
jiksbu d-dixxiplina li jfaddlu għad-dar tagħhom
stess u/jew għall-edukazzjoni tat-tfal tagħhom.
Tista' tgħin ħaddiema li għandhom iż-żmien
sabiex jiżguraw li jkollhom biżżejjed flus
imfaddla għal irtirar komdu billi tipprovdilhom linformazzjoni u l-ħiliet biex jagħmlu għażliet ta'
investimenti għaqlin kemm għall-pjanijiet ta'
pensjoni tagħhom kif ukoll għall-pjanijiet ta'
tfaddil individwali.

Barra minn hekk, in-nuqqas ta' informazzjoni dwar id-distribuzzjoni ta’ rendiment riskjuż ta' diversi investimenti jew linvestiment fi prodotti kumplessi mingħajr livelli xierqa ta' għarfien jista' mhux biss jirriżulta f'nies li jallokaw b'mod ħażin ilportafoll tal-investiment tagħhom, iżda jitilfu wkoll parti sinifikanti ta' dan minħabba teħid tad-deċiżjonijiet ħżiena.
Tabilħaqq, il-kriżi finanzjarja rriżultat f'telf sinifikanti ta' valur fl-assi finanzjarji u b'hekk affettwa negattivament il-valur nett u
d-dħul fl-irtirar ta' ħafna persuni li kienu diġà rtirati jew li kienu qed joqorbu għall-irtirar. Pereżempju, raġuni ewlenija għalfejn
persuni li rtiraw jew li fl-irtirar kellhom il-valur tat-tfaddil nett tal-irtirar tagħhom affettwat b'mod negattiv fl-2008, kawża talkriżi finanzjarja, hija li meta resqet id-data tal-irtirar tagħhom naqsu milli jċaqalqu l-investimenti tagħhom mill-ekwità u l-ishma
f'bonds u titoli aktar konservattivi. Tabilħaqq, ir-riċerka identifikat li persuni li kienu ħadu miżuri bħal dawn fis-snin preċedenti
għall-irtirar tagħhom, raw li l-valur nett tal-irtirar tagħhom ma kienx relattivament mittiefes waqt il-kriżi finanzjarja.

KONT TAF?
"Il-livell baxx ta' litteriżmu finanzjarju osservat f'bosta pajjiżi kien, jekk mhux b'kawża
diretta tal-kriżi [finanzjarja tal-2008], mill-inqas wieħed mill-fatturi aggravanti."
Segretarju Ġenerali tal-OECD Angel Gurria
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Miżuri strateġiċi firrigward ta’ Dħul flIrtirar u l-Litteriżmu
Finanzjarju
Kapitolu 03
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3.2 Viżjoni għat-Titjib tal-Benesseri Finanzjarju taċ-Ċittadini Maltin
L-Istrateġija 8rrakkomanda dan li ġej bħala l-viżjoni ﬁr-rigward ta' 8sħiħ tal-kapaċità ﬁnanzjarja taċ-ċi:adini Mal8n ﬁr-rigward
tad-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju:
"It-Atjib tal-benesseri personali ﬁnanzjarja taċ-ċiFadini MalAn matul avvenimenA ﬁl-ħajja u ﬂ-irArar billi AppermeIlhom li
jagħmlu l-aħjar deċiżjonijiet ﬁnanzjarji infurmaA li jaqblu maċ-ċirkostanzi tagħhom".

3.3 Il-Prinċipji li Jsostnu l-Kisba tal-Viżjoni
Din l-istrateġija 8rrikonoxxi d-dħul ﬂ-ir8rar u l-ħiliet ﬁl-li:eriżmu ﬁnanzjarju bħala elemen8 essenzjali għall-ħajja. L-istrateġija
hija msejsa fuq il-prinċipji li ġejjin fejn iċ-ċittadini Maltin:
• Jismu kif taħdem is-sistema tal-pensjonijiet tal-Istat u r-riżultat tad-dħul ﬂ-ir8rar li jirċievu bħala riżultat ta' diversi għażliet
tul il-ħajja; u għalhekk huma f'pożizzjoni li jieħdu deċiżjonijiet tal-ħajja aktar infurma8.
• Jismu l-importanza tat-maddil u inves8ment għall-ir8rar; u għalhekk, huma aktar impenja8 biex jippreparaw għall-ir8rar
tagħhom.
• Jifhmu l-firxa ta' strateġiji kumplessi ta' amministrazzjoni finanzjarji aħjar mill-ġenerazzjonijiet preċedenti, li jinkludu
kwistjonijiet bħall-amministrazzjoni tal-assi, l-ippjanar tat-taxxa u s-suċċessjoni u l-assigurazzjoni.
• Huma aktar kompetenti fir-rigward ta' kif is-swieq finanzjarji joperaw u kif jiddeċiedu dwar prodotti ta' investiment u tfaddil.
• Huma konxji mid-drittijiet u minn mekkaniżmi ta' protezzjoni tagħhom meta jinvestu jew li jfaddlu fi prodotti finanzjarji.

3.4 Il-Punti Strateġiċi Prinċipali
L-istrateġija 8pproponi li dawn il-prinċipji huma miksuba permezz tal-pun8 prinċipali li ġejjin:
• Użu ta' toroq eduka]vi li jippromulgaw l-għarﬁen fuq id-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju.
• Jipprovdu informazzjoni aﬃdabbli u indipenden8 u jagħmlu programmi dire] biex ibiddlu l-imġiba u jdaħħlu kultura ġdida
vis-à-vis l-ippjanar tal-ir8rar ﬁt-tul.
• Ħidma ﬁ sħubiji biex jissaħħu l-konnessjonijiet bejn il-par8jiet kollha involu8 tad-dħul ﬂ-ir8rar u ﬁl-li:eriżmu ﬁnanzjarju.

3.5 Użu ta' Toroq Edukattivi li Jippromulgaw l-Għarfien fuq id-Dħul
fl-Irtirar u l-Litteriżmu Finanzjarju
L-Edukazzjoni Finanzjarja kull ma' jmur hija dejjem aktar importan8. Jekk l-individwi jsiru ﬁnanzjarjament eduka8 huwa aktar
probabbli li jfaddlu għal meta jir8raw, li jikkontestaw il-fornituri tasservizzi ﬁnanzjarji biex jiżviluppaw prodo] li verament jikkorrispondu
"Il-prinċipji primarji ta' gwida għalgħall-bżonnijiet tagħhom, biex jismu riskju u d-diversiﬁkazzjoni u biex
Litteriżmu Finanzjarju:
jidħlu jew jimmaniġġjaw id-dejn sostenibbli.
Il-valur tal-edukazzjoni finanzjarja qatt ma jista' jiġi aċċennat iż-żejjed.
Hemm raġunijiet konvinċenti li jeħtieġu edukazzjoni finanzjarja
f'edukazzjoni obbligatorja, vokazzjonali, ogħla kif ukoll avvanzata.
Hekk kif huwa impossibbli li tirnexxi fid-dinja moderna mingħajr il-ħila
li wieħed ikun kapaċi jaqra, jikteb u juża t-teknoloġija, huwa daqstant
impossibbli li tirnexxi fl-ekonomija globali kumplessa u fis-sistema
finanzjarja tal-lum mingħajr l-ABĊ tal-ekonomija u tal-finanzi: illitteriżmu finanzjarju.
Sempliċiment, aktar ma' t-mal u ż-żgħażagħ jingħatalhom aċċess għallopportunitajiet ta' tagħlim, hemm aktar ċans li ġenerazzjonijiet futuri
jkunu aktar ﬁnanzjarjament sikuri.37

L-Istrateġija Nazzjonali ta' New
Zealand tal-2012 għal-litteriżmu
finanzjarju jistipula l-prinċipji gwida li
ġejjin:
- Imparzjalità.
- Xieraq għall-udjenza.
- Bla-Ġudizzju.
- Aċċessibbli.
- F'Waqtu.

Pg 7, APEC Guidebook on Financial and Economic Literacy in Basic Educa8on, Human Resources Development Working Group, Asia Paciﬁc
Economic Coopera8on, 2014
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L-istrateġija 8den8ﬁka numru ta' alterna]vi eduka]vi ﬁr-rigward tad-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju. B'daqstant
importanza, l-istrateġija tenfasizza l-importanza tal-par8jiet interessa8 kollha biex jingħaqdu ﬂimkien u jiġu allinea8 r-riżorsi
rigward l-edukazzjoni ﬁnanzjarja kif meħ8eġ. Sal-lum, hemm €it evidenza li dan ﬁl-fa: qed iseħħ a:walment.
Dawn li ġejjin jiddiskutu l-alterna]vi strateġiċi għall-edukazzjoni ﬁnanzjarja.

EDUKAZZJONI OBBIGATORJA
Hemm kunsens internazzjonali li l-edukazzjoni ﬁnanzjarja għandha 8ġi integrata ﬁl-kurrikulu skolas8ku bħala par8 minn
strateġija nazzjonali kkoordinata dwar id-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju. Dan jassigura li kull 8fel u 8ﬂa f'pajjiż ikunu
espos8 għal dan is-suġġe: permezz ta' dan il-kurrikulu skolas8ku. 38L-INFE 8rrakkomanda li l-oqfsa tat-tagħlim dwar ledukazzjoni ﬁnanzjarja għandhom jinkludi l-għarﬁen u fehim, l-abbiltajiet u l-imġiba u l-a]tudnijiet u l-valuri.

Eżempji ta' Oqfsa ta’ Edukazzjoni Finanzjarja (Kaxxa A)
Fl-Iskozja, l-Irlanda u l-Ingilterra l-oqfsa tal-Edukazzjoni Finanzjarja ġew żviluppati minn aġenziji taledukazzjoni tal-Gvern responsabbli mill-kurrikulu skolastiku. Fil-Malażja, il-Ġappun u l-Olanda kien
hemm input sinifikanti mis-settur privat. Fl-Istati Uniti l-qafas ġie żviluppat mill-Jump$tart Coalition for
Personal Financial Literacy. Fil-Brażil, New Zealand u fl-Afrika t'Isfel aġenziji ffinanzjati mill-Gvern
responsabbli mit-tmexxija nazzjonali tal-istrateġiji edukattivi uffiċjali ħadu l-irwol ewlieni biex jiġi
żviluppat qafas.
L-oqsfa Awstraljani u dawk Malażjani ffokaw fuq l-iżvilupp ta' 'litteriżmu finanzjarju', filwaqt li ddefinizzjonijiet fl-Awstralja u fl-Olanda jinkludu wkoll litteriżmu tal-konsumatur.
L-oqsfa fin-New Zealand, Skozja u l-Irlanda ta' Fuq jiffukaw fuq 'il-kapaċità finanzjarja'. Filwaqt li jintużaw
termini differenti huma wżati għall-fokus tal-oqfsa finanzjarji edukattivi, hemm similaritajiet qawwija
għall-kondizzjonijiet.
Fil-każijiet kollha, 'litteriżmu finanzjarju' u 'kapaċità finanzjarja' huma kollha meqjusa bħala pass aktar
milli wieħed ikun jista' jagħmel kalkoli dwar il-flus. It-tnejn li huma jitqiesu bħala kompetenzi li jinvolvu
għarfien, ħiliet u l-abbiltà li jsiru l-kalkoli meħtieġa dwar il-flus. It-tnejn li huma jitqiesu bħala
kompetenzi li jinvolvu għarfien u ħila fil-kapaċità li jużawhom biex jieħdu deċiżjonijiet finanzjarji effettivi.
Għall-pajjiżi li jużaw it-terminu 'kapaċità finanzjarja' din hija definita bħala l-kapaċità li jieħdu
deċiżjonijiet informati dwar l-użu personali u l-amministrazzjoni tal-flus. 'Litteriżmu finanzjarju' jinkludu limġiba, l-għarfien, il-fehim u l-abbilitajiet.

38

Pg 5, Guidelines on ﬁnancial educa8on at school and guidance on learning framework, Interna8onal Network on Financial Educa8on, OECD
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Kif muri f'Kaxxa A, pajjiżi diﬀeren8 ado:aw metodi xi €it diﬀeren8 rigward il-fokus tal-oqfsa ﬁnanzjarji eduka]vi rispe]vi
tagħhom. Kaxxa B 8ppreżenta valutazzjoni kompara]va ado:ata mill-Awstralja, l-Ingilterra u l-Olanda ﬁr-rigward ta' riżulta8
tat-tagħlim.
Il- Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali introdott f'Malta fl-2012 jidentifika l-importanza tal-inkorporazzjoni tal-edukazzjoni
finanzjarja fi ħdanu u jpoġġi l-edukazzjoni finanzjarja kif ġej:
• Snin Primarji u Sekondarji: L-ispazju tat-tagħlim għandu jinkludi aspe] tal-li:eriżmu ﬁnanzjarju bħalma huwa l-fehim
matema8ku u ﬁnanzjarju bħala riżulta8 tat-tagħlim.
• Snin tal-Junior u Sekondarji: Iż-żona ta' tagħlim matema8ku għandha 8nkludi aspe] dwar il-li:eriżmu ﬁnanzjarju bħalma
huwa l-fehim matema8ku u dak ﬁnanzjarju, biex jiġi żgurat li 8ddaħħal kultura ta' ppjanar u preparazzjoni ﬁnanzjarja u
trawwim matul is-snin eduka]vi ta' livell Junior u Sekondarju.
• Pass lil hinn minn metodu esklussivament ibbażat fuq it-teknika tas-suġġe: għal wieħed interkurrikulari, fejn l-li:eriżmu
ﬁnanzjarju jirriﬂe] sitwazzjonijiet tal-ħajja reali u jinkoraġġixxi t-trasferiment ta' ħiliet minn żona ta’ tagħlim għal oħra.
Tabella 06: Qafas Kurrenti tat-Tagħlim Miksub għal-Litteriżmu Finanzjarju taħt il-Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali
Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

Level 8

Level 9

Level 10

SuġġeC Kategorija A
MathemaAcs
Personal, Social &
Career Dev
Social Science
SuġġeC Kategorija B
Home Economics
SuġġeC Kategorija Ċ
AccounAng
Business Studies
Economics
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Kaxxa B: Eżempju ta’ Riżulta8 tat-Tagħlim

• Implikazzjonijiet ﬁnanzjarji tal-karriera u għażliet/
prijoritajiet oħra tal-ħajja personali.
• FaAuri soċjali, emozzjonali u kulturali li
jinﬂuwenzaw id-deċiżjonijiet ﬁnanzjarji.
• Sagriﬁċċju tal-inﬁq kurren* għall-beneﬁċċji ﬁt-tul
(inves*men*, pensjonijiet, edukazzjoni).
• Ir-riskji u l-ippremjar li għandhom x'jaqsmu malazzard.
• Deċiżjonijiet lokali, nazzjonali u globali li
jaﬀeAwaw il-ﬁnanzi u l-impaA fuq il-ħajjiet
personali.
• L-inﬁq ﬁr-rigward tal-kummerċ ġust, kummerċ
e*ku u inves*ment e*ku.

L-istuden* se jkunu esploraw a4tudnijiet għall-:

Tema prinċipali 5: pussess ta' biżżejjed għarﬁen dwar
il-panoramika ﬁnanzjarja
• Ikunu jafu l-valur tal-ﬂus: (i) ikunu jafu li l-prezz talprodoA huwa ﬀurmat minn diversi spejjeż; (ii) ikunu
jafu li, matul iż-żmien, ma *stax *bqa' tkompli *xtri listess ħaġa bl-istess ammont ta' ﬂus.
• Ikunu jafu d-dri4jiet u d-dmirijiet tagħhom bħala
konsumaturi u fornituri: (i) jekk jiġu mpjega*,
għandhom ikunu jafu li min iħaddimhom għandu
jħares ċer* regoli; (ii) ikunu jafu li hemm paga
minima; (iii) jafu bid-diﬀerenza bejn impjieg legali u
dak illegali; (iv) ikunu jafu x'inhi taxxa u għaliex qed
iħallsu għaliha.

Paragun tal-prezzijiet u prodo2
• Jistgħu jistmaw il-prezz tal-prodoA.
• Jistgħu jqabblu prodo4 varji f'termini ta' prezz u kwalità.
• Jistgħu jiksbu informazzjoni (mill-ħwienet jew l-Internet) qabel
jixtru xi prodoA.
• Ikunu jafu jekk prodoA par*kolari huwiex irħis jew għali meta
mqabbel ma' prodo4 simili li jkunu b'oﬀerta x'imkien ieħor.
Tema prinċipali 3: an8ċipazzjoni
• Ippjanar ﬁnanzjarju: Meta jixtru b'mod kurren*, huma jistgħu
jieħdu nota ta' aktar inﬁq li jbassru li ser jagħmlu u/jew ta'
aﬀarijiet li jix*equ jfaddlu l-ﬂus għalihom.
• Tfaddil: (i) jafu għaliex hija idea tajba li jkollhom ﬂus
mġemmgħa; (ii) jistgħu jfaddlu l-ﬂus għall-perjodi itwal; (iii)
jiWmu li t-Xaddil tal-ﬂus għal xi ħaġa ser jieħu ċertu ammont ta'
ħin.
• Jaﬀaċċjaw is-self: (i) jistgħu jħallsu lura ﬂus li kienu mislufa; (ii)
ikunu jafu x'inhu dejn; (iii) jistgħu jgħidu x'inhi d-diﬀerenza bejn
self ta' ﬂus u li jkollok dejn; (iv) ikunu jafu li hemm diversi modi
li bihom wieħed jista' jissellef il-ﬂus.
• Assigurazzjoni: ikunu jafu x'inhi assigurazzjoni u għalxiex
qiegħda hemm.
Tema prinċipali 4: tra:ament tar-riskji ﬁnanzjarji
• Jiġu assessja* l-konsegwenzi ﬁnanzjarji u r-riskji ta'
episodji u sitwazzjonijiet: (i) ikunu jafu li hemm ittermini u l-kondizzjonijiet annessi max-xiri jew malużu tal-prodoA jew servizz u li dawn jista' jkollhom
konsegwenzi ﬁnanzjarji; (ii) jistgħu jaslu għallkonsegwenzi ﬁnanzjarji li jkunu marbuta ma' xi ħaġa li
*ġi ‘oﬀruta b'xejn'.
• Assessjar ta’ riskji u froA tal-prodo4 b'konsegwenzi
ﬁnanzjarji: (i) ikunu jafu r-riskji involu* ﬁs-self ta' ﬂus
lin-nies; (ii) jiWmu l-konsegwenzi meta wieħed jonqos
li jħallas lura l-ﬂus mislufa.
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Ir-Raba’ Stadju
L-istuden3 se jiGmu:
• Kif il-pagi u s-salarji jiġu kkalkulaH.
• Kif tnaqqis bħat-taxxa, assigurazzjoni nazzjonali u
kontribuzzjonijiet tal-pensjoni jaﬀe0waw il-paga li
wieħed idaħħal u għal liema skop dawn qed
jintużaw.
• L-implikazzjonijiet ta' kreditu u tad-dejn (self,
overdra's, ipoteki) u kif l-ispejjeż jakkumulaw biżżmien.
• Kif taħdem l-assigurazzjoni u t-Hpi ta'
assigurazzjoni rilevanH għaż-żgħażagħ.
• Kif u għaliex ir-raH tal-imgħax ivarjaw maż-żmien,
skont il-livell tar-riskju assoċjat magħhom (inkluż
it-tul ta' impenn) u kif dan jista' jaﬀe0wa n-nies.
• Id-diﬀerenzi bejn self garanHt u dak mhux garanHt
u ]ehim tal-akkwist.
• Id-diﬀerenzi ﬁr-riskju u l-gwadann involuH ﬁttwaqqif u t-tmexxija ta' negozju.
• L-isHtuzzjonijiet ﬁnanzjarji tas-se0ur privat li
jagħmlu l-ﬂus permezz tal-impożizzjoni ta' mgħax
b'rata ogħla lil dawk li jissellfu minn dawk li
jfaddlu u billi jbiegħu is-servizzi ﬁnanzjarji.
• Kif il-kumpaniji u l-organizzazzjonijiet l-oħra jiġu
ﬃnanzjaH.
• Kif u għaliex ir-raH ta' skambju barranin ivarjaw.
• L-oqsma prinċipali tal-ﬁnanzjament u nﬁq talgvern nazzjonali u lokali.
• Id-dri>jiet u r-responsabbiltajiet dwar il-prodo>
ﬁnanzjarji.

Ir-Raba’ Sena

Għarﬁen u Fehim
L-istudenH jistgħu:
• Jispjegaw xi Hpi diﬀerenH ta' forom tal-ﬂus, forom diﬀerenH
ta' dħul.
• Jispjegaw l-irwol tal-ħidma ﬁs-soċjetà u jiddisHngwu bejn ixxogħol imħallas u mhux imħallas.
• Jispjegaw kif bit-Xaddil tal-ﬂus f'isHtuzzjoni ﬁnanzjarja jistgħu
jaqilgħu l-imgħax.
• Jispjegaw għaliex prodo> u servizzi simili jistgħu jvarjaw ﬁlprezz.
• JidenHﬁkaw, jispjegaw u jipprijoHzzaw bżonnijiet u
ħsibijiet diﬀerenH.
• Jirrikonoxxu li pajjiżi diﬀerenH jużaw muniH
diﬀerenH.

Kompetenza
L-istudenH jistgħu:
• Jużaw il-ﬂus biex jixtru oġġe> u servizzi bażiċi
f'kuntesH 'reali tal-ħajja'.
• Joħolqu baġit sempliċi għal għanijiet speċiﬁċi.
• Jimlew b'mod preċiż formoli ﬁnanzjarji sempliċi, li
jinkludu tranżazzjonijiet onlajn u jipparagunaw
oġġe> u servizzi.
• Jordnaw u jiddiskutu r-raġunijiet għall-preferenzi
tal-inﬁq.
• Jiddiskutu xi għażliet għall-ħlas għal oġġe> u
servizzi bħal: ﬂus, karH ta' debitu, karH ta' kreditu u
debitu dire0.
• JidenHﬁkaw is-sisien tal-ﬁrxa tar-reklami.

Qafas tat-Tagħlim tal-Edukazzjoni Finanzjarja
Ingilterra, Renju Unit

Qafas Nazzjonali tal-Li0eriżmu Finanjarju u tal-Konsumatur
Awstralja

Kaxxa B: Eżempju ta’ Riżulta3 tat-Tagħlim

• Jistgħu jipproċessaw il-pagamenH tagħhom ﬁl-ħin.
• Jistgħu jużaw karta ta' debitu mingħajr periklu.
• Huma konxji mill-perikli potenzjali meta jużaw karta
ta' debitu.
• Jistgħu jżommu n-numri tal-PIN u kodiċi oħra, data
tal-log-in u passwords.
• Jafu għalxiex għandhom joqgħodu a0enH biex
jiżguraw li websajt u/jew imejl huma siguri u
aﬃdabbli.
• Huma konxji tal-perikli potenzjali meta jħallsu, bħal
phishing, kurriera ta' ﬂus miksuba illegalment u
skimming.
• Jafu x'inhu online banking.

Tranżazzjonijiet ta' prestazzjoni

• It-Xal jistgħu jżommu dokumenH importanH (karH jew
diġitali) bħal kuntra>, ċerHﬁkaH ta' garanzija,
dikjarazzjonijiet tal-banek, dikjarazzjonijiet tad-dħul
b'mod organizzat u li jsibuhom malajr.
• Huma jistgħu jżommu d-data tal-log-in ta' siH
ele0roniċi u kif jidħlu f'paġini onlajn b'mod sikur.
• Huma jistgħu jżommu rċevuH għall-garanzija jew
sabiex jibdlu prodo>.

Tema Prinċipali 1: Immappjar
Żamma tal-Kon3jiet Kif Suppost

12-14-il sena Skola Sekondarja

Qafas tat-Tagħlim Eduka>v
Olanda
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• Jafu jitolbu lura t-taxxa jekk huma impjega*.

• Jiden*ﬁkaw kwalitajiet ﬁnanzjarji, aLtudnijiet u ħiliet għallopportunitajiet ta’ xogħol.
• Jikkalkolaw id-dħul u l-beneﬁċċji li jinkludu
ﬁnanzi/self għaż-żgħażagħ.
• Iqabblu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' *pi diﬀeren*
ta' ħlas.
• Jibbilanċjaw id-dħul u n-nefqa – b'ibbaġitjar ﬁlġimgħa kif ukoll ﬁt-tul.
• Jinterpretaw kon*jiet u prospeL ﬁnanzjarji
personali, bilil joħorġu l-aktar informazzjoni
essenzjali.
• Jikkalkulaw l-imgħax kompost inkluż is-sens tarrata annwali ekwivalen* u r-rata perċentwali
annwali.
• Isibu, jużaw u jevalwaw pariri ﬁnanzjarji u
informazzjoni mill-Internet, prodoL ta' reklamar,
konsulenzi ﬁnanzjarji u s-Ci*zens Advice Bureau.
• Jużaw l-għarﬁen tagħhom ﬁs-suq biex jaraw liema
huma l-aħjar prodoL u servizzi.
• Jużaw il-fehim biex jikkalkulaw ir-ra* tal-kambju.
• Jagħmlu assessjar tar-riskju/gwadann bażiku ﬁrrigward tat-Uaddil u s-self.
• Jiżviluppaw sens ta' riskju ﬁnanzjarju, jirrikonoxxu
u jitgħallmu mill-iżbalji li għamlu f'deċiżjonijiet
ﬁnanzjarji.

• Jiden*ﬁkaw u jiddeskrivu l-impa; li l-konsumatur u
d-deċiżjonijiet ﬁnanzjarji tal-individwi jista' jkollhom
fuqhom infushom u fuq il-familji tagħhom, ilkomunità aktar wiesgħa u/jew l-ambjent.
• Jiden*ﬁkaw u jispjegaw kif xi inﬂuwenzi, bħalma
huma r-reklamar u l-pressjoni soċjali jistgħu
jaﬀe;waw dak li jistgħu jixtru.
• Japplikaw l-għarﬁen tal-konsum u tagħrif u ħiliet
ﬁnanzjarji ﬁl-klassijiet relevan* u/jew f'aLvitajiet
tal-iskola bħal inves*gazzjonijiet, ġbir ta' ﬂus għallkarità, impriżi tan-negozju u avvenimen* speċjali.
• Jeżerċitaw il-ﬁrxa ta' a;eġġjamen* tal-intrapriżi
permezz tal-parteċipazzjoni ﬁl-klassi relevan* u/jew
ﬂ-aLvitajiet tal-iskola.
• Jiddeskrivu l-imġiba sikura, e*ka u responsabbli
onlajn u kuntes* diġitali u ﬁnanzjarji talkonsumatur.
• Jispjegaw l-irwol tas-se;ur volontarju ﬁl-komunità
biex jgħin lil dawk li għandhom bżonn ﬁnanzjarju.
• Juru għarﬁen li l-familja, komunità u valuri u
tradizzjonijiet soċjali jistgħu jinﬂuwenzaw
• L-imġiba tal-konsumatur u t-teħid tad-deċiżjonijiet
ﬁnanzjarji.

• Jistgħu jirrikonoxxu r-reklamar, il-kummerċ u l-pressjoni soċjali.
• Huma konxji mill-impa; tar-reklami fuq l-inﬁq tagħhom.
• Huma konxji tal-inﬂuwenza tal-ħbieb u kollegi tal-iskola dwar linﬁq tagħhom.
• Jistgħu jiddis*ngwu bejn ix-xewqat tagħhom stess u x-xewqat
murija ﬁr-reklami u minn nies oħra.
• Jistgħu jistmaw jekk 'oﬀerta speċjali' hijiex verament oﬀerta
speċjali.
• Ikunu jistgħu jagħmlu għażliet fuq il-bażi ta' x'inhu lbżonn u/jew jekk kienux beħsiebhom jixtru aktar millfa; li din hija ‘oﬀerta speċjali'.

Kontroll tat-tentazzjoni

• JiVmu l-konsegwenzi pożiLvi u negaLvi taddeċiżjonijiet tal-ħlas tagħhom.
• Ikunu jafu d-diﬀerenza bejn il-ﬂus li għandhom jiġu
minfuqa u ﬂus li jistgħu jiġu minfuqa.
• Huma jafu liema inﬁq ma jistgħux jevitaw.
• Qabel ma jagħmlu x-xirja, ikunu jistgħu jaraw jekk
jistgħux jiﬁlħu għaliha.
• Ma jonfqux aktar milli jkollhom.
• JiVmu li l-ambjent soċjali jaﬀe;wa l-għażliet tagħhom
u viċeversa.

Isiru l-għażliet

Tema prinċipali 2: Inﬁq responsabbli

Qligħ ta' ﬂus

L-istuden* ser ikunu jistgħu:

Ir-responsabbiltà u l-intrapriża
L-istuden* jistgħu:

Kaxxa B: Eżempju ta’ RiżultaF tat-Tagħlim
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Kaxxa Ċ hawn taħt 8ppreżenta r-riżulta8 tat-tagħlim kif huwa a:walment ippreżentat taħt il- Qafas tal-Kurrikulu
Nazzjonali.
Kaxxa Ċ: Riżulta* Abwali ta’ Tagħlim għal-Liberiżmu Finanzjarju taħt il-Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali.

Kategorija A
Matema*ka
Livell 5
Numru - Numru tas-Sistema

Kitba

Numru - Kalkolu Numeriku

Tagħlim
Konoxxi8v

1] Kapaċi naqra, nikteb u npoġġi n-numri sħaħ sa għaxart elef f'ﬁguri u
ﬁ kliem bl-ordni.
1] Nista' ngħodd 100 jew 1000 għal kull numru sħiħ.
2] Nista' nisem li nista’ nżid in-numri ﬁ kwalunkwe ordni u nikseb listess riżultat.
3] Nista' naħdem diﬀerenza żgħira billi ngħodd mill-iżgħar numru
għall-akbar numru.
4] Kapaċi nisem li t-tnaqqis huwa l-kontra għaż-żieda u viċi-versa.
Nista' wkoll nisem u nikteb dikjarazzjoni ta' tnaqqis li 8kkorrispondi
għad-dikjarazzjoni ta' żieda par8kolari u viċi-versa eż. jekk 4 + 3 = 7
mela 7-3 = 4 u viċi versa.
18] Nista' nagħraf unitajiet ta' frazzjoni bħal ½ u ¼ u nużahom biex
insib frazzjonijiet ta' forom u numri. Nista' wkoll nisem ir-relazzjoni
bejn frazzjonijiet bħal ½ u ¼ u d-diviżjoni eż. ½ iﬁsser 1 ÷ 2 u viċi versa.
24] Nista' naqta' għad-dri: kwalunkwe numru b'żewġ ċifri sal-eqreb
għaxra u kull numru bi tle: ﬁguri sal-eqreb mija.
25] Nista' nsib frazzjonijiet ta' forom u numri sħaħ sempliċi.

Numru - Kalkoli Numeriċi
(Flus u Konsum)

1] Kapaċi nisem li €1 huwa ugwali għal 100 ċenteżmu.
2] Nista' naħdem totali sa mi: ewro u nagħ8 lura bqija korre:a.
3] Nista' nimmaniġġja ammon8 żgħar ta' ﬂus f'sitwazzjonijiet ﬁl-klassi
eż. inżomm rekord ta' ﬂus żgħar miġbura għall-karità.
4] Nista' nippjana għal a]vità b'baġit par8kolari eż. nuża biljeI,
fuljeI tal-ivvjaġġar, lisA ta' prezzijiet, menus ...
5] Nista' nuża rċevu8, menus sempliċi, bilje] tad-dħul li naħdem issomma totali u nagħ8 l-bqija.
6] Kapaċi nisem li l-prezzijiet immarka8 bħala €0.99 huma strateġija
ta' kummerċ biex il-prezzijiet ikunu aktar a:raen8.
1] Nista' nuża teknoloġija assis8va eż. tablets u kompjuters u riżorsi
oħra eż. Cuisenaire rods, Uniﬁx cubes, base 10 blocks adda:a8 għal
dan il-livell biex wieħed jikkalkula u jitgħallem dwar il-kalkoli numeriċi.

Livell 6
Numru - Numru tas-Sistema

Kitba

1] Kapaċi naqra, nikteb u nordna numri sħaħ sal-miljun f'ﬁguri u kliem.

Numru - Kalkoli Numeriċi
(Flus u Konsum)

Amministrazzj
oni tatTagħlim

1] Nista' nikkonver8 ewro għall-ċenteżmu u viċi versa.
2] Nista' naħdem totali sa €10,000 u nagħ8 l-bqija b'mod tajjeb.
3] Nista' nikkalkula, inqabbel u niddisku8 oﬀer8 speċjali.
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Livell 7
Numru - Numru tas-Sistema

Kitba

Numru - Kalkoli Numeriċi
(Flus u Konsum)

1] Kapaċi naqra, nikteb u nordna numri sħaħ sa biljun f'ﬁguri u ﬁ
kliem.
1] Nista' nuża ra8 tal-kambju ppubblika8 biex jinqalbu minn munita
għall-oħra.
2] Nista' naħdem totali sa mi: elf ewro u nagħ8 l-bqija b'mod tajjeb.

Kalkoli Numeriċi Perċentwali

Tagħlim
Konoxxi8v

3] Nista' naħdem permezz ta' sitwazzjonijiet sempliċi li jinvolvu ﬁnanzi
personali u dawk tad-dar eż. invesAment tal-pocket money f'kont
bankarju, insir naf kemm se Aġini biex nipprepara ikla, nikkalkula
liema oġġe: huwa l-aħjar meta aﬀaċċjat b'diversi daqsijiet eż. żejt ﬁ
ﬂiexken tal-litru vs żejt ﬁ ﬂiexken ta' żewġ litri.
1] Nista' nsib persentaġġi sempliċi ta' kwan8tajiet ta' numri sħaħ.
2] Nista' nikkonver8 persentaġġi għall-frazzjonijiet u viċi versa.
3] Nista' nsib persentaġġi sempliċi tal-kwan8tajiet.
4] Nista' nesprimi kwan8tà bħala persentaġġ ta' xi ħaġa oħra.
5] Nista' nsib iż-żieda ﬁl-perċentwali u t-tnaqqis ﬁl-perċentwali.
1] Nista' nuża ra8 tal-kambju ppubblika8 biex jinqalbu minn munita
għall-oħra.

Kalkoli Numeriċi – Flus u
Matema8ka tal-Konsumatur

2] Nista' naħdem totali sa mi: elf ewro u nagħ8 l-bqija b'mod tajjeb.

Numru – Kalkoli Numeriċi
(Persentaġġi)

Tagħlim
Konoxxi8v

3] Nista' naħdem permezz ta' sitwazzjonijiet sempliċi li jinvolvu ﬁnanzi
personali u dawk tad-dar eż. invesAment tal-pocket money f'kont
bankarju, insir naf kemm se Aġini biex nipprepara ikla, nikkalkula
liema oġġe: huwa l-aħjar meta aﬀaċċjat b'diversi daqsijiet eż. żejt ﬁ
ﬂiexken tal-litru vs żejt ﬁ ﬂiexken ta' żewġ litri.
1] Nista' nsolvi sitwazzjonijiet sempliċi li jinvolvu żieda u tnaqqis ﬁlpersentaġġ permezz ta' numru ta' metodi inkluż il-fa:ur ta'
mul8plikazzjoni.
2] Nista' nsolvi kalkoli tal-perċentwali bil-maqlub.

Livell 8
3] Nista' naħdem permezz ta' sitwazzjonijiet li jinvolvu bidliet ﬁlperċentwali suċċessivi bl-użu tal-fa:ur tal-mul8plikazzjoni.
4] Nista' naħdem l-interess sempliċi, il-kapital, ir-rata, il-ħin jew lammont.
5] Nista' nuża l-formola sempliċi tal-interessi.
6] Nista' naħdem l-imgħax kompost, l-apprezzament u ddeprezzament.
7] Nista' nuża l-formuli ta' apprezzament u deprezzament.
8] Nista' nuża l-metodu ta’ trial and error biex niddetermina n-numru
ta' snin ﬁ tkabbir kompost u sitwazzjonijiet ta' tnaqqis.
9] Nista' nikkalkula n-numru ta' ħlasijiet lura meħ8eġa biex jitħallas
lura s-self.
Kalkoli Numeriċi – Flus u
Matema8ka tal-Konsumatur

10] Nista' naħdem il-valur tal-inves8ment annwali totali akkumulat.
1] Nista' nagħraf id-diﬀerenza bejn ir-rata tal-bejgħ u r-rata tax-xiri ﬁrra8 tal-kambju tal-munita. Nista' nuża r-rata tax-xiri u r-rata ta' bejgħ
biex nikkoknver8 l-muni8.
2] Nista' nikkalkula t-totali sa miljun ewro u nagħ8 l-bqija tajjeb.
3] Nista' naħdem permezz ta' sitwazzjonijiet kumplessi li jinvolvu
ﬁnanzi personali u tad-dar eż. qligħ, self, interessi sempliċi, imgħax
kompost, taxxa tad-dħul, VAT u assigurazzjoni.

45

Abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għal Dħul ﬂ-Ir8rar u l-Li:eriżmu Finanzjarju

Żvilupp personali, Soċjali u tal-Karriera
Livell 5
Saħħa, Sigurtà u Benesseri

Ċi:adinanza

Immaniġġjar
tal-Użu talInternet
Titgħallem
biex Tkun Int

20] Naf dwar ir-riskji tal-qsim ta' informazzjoni personali eż.
komunikazzjoni waqt li tkun qed Algħab logħob onlajn.

Immaniġġjar
tal-Użu talInternet

23] Nista' niddisku8 l-beneﬁċċji possibbli u riskji tat-tqassim talinformazzjoni onlajn.

22] Nista' nitkellem dwar il-modi bażiċi tat-maddil tal-ﬂus.
23] Kapaċi niddeskrivi x'nonfoq u nfaddal kull ġimgħa jew kull xahar.

Livell 6
Saħħa, Sigurtà u Benesseri

Ċi:adinanza

Titgħallem
biex Tagħmel
Għarﬁen
8egħek
innﬁsek

24] Naf kif nisse:ja komponen8 tal-privatezza meta nikkomunika
onlajn.
27] Nista' nargumenta kif il-valuri diﬀeren8 jinﬂuwenzaw il-mod kif innies jonfqu l-ﬂus tagħhom stess eż. salarju, pocket money.
28] Nista’ nevalwa għaliex huwa importan8 li maddal il-ﬂus; Nista'
naħseb fuq modi kif il-ﬂus jistgħu jiġu minfuqa minn ħaddieħor.
29] Nista' nirrikonoxxi u niddeskrivi x'jinﬂuwenzani biex nonfoq ﬂus
fuqi stess u fuq l-oħrajn.
30] Nista' niddeskrivi xi misser li tkun ﬁnanzjarjament responsabbli u
nipprovdi eżempji ta' xi ħadd li huwa ﬁnanzjarjament irresponsabbli.

Ippjanar tal-Karriera u
Esplorazzjoni
Saħħa, Sigurtà u Benesseri

31] Nista' nuri kif id-deċiżjonijiet 8egħi kif nonfoq jaﬀe:waw lili
personalment, l-ekonomija lokali, l-ambjent u l-poplu f'par8jiet oħra
tad-dinja.
3] Nista' nitkellem dwar l-aspirazzjonijiet futuri 8egħi.
Immaniġġjar
tal-Użu talInternet

26] Nista' niddeskrivi 8pi diﬀeren8 ta' teknoloġiji ta' komunikazzjoni u
l-użu tagħhom, il-beneﬁċċji u l-iżvantaġġi potenzjali tagħhom.

Nitgħallmu
Ngħixu
Flimkien

20] Nista' nevalwa l-informazzjoni dwar il-prijoritajiet għall-inﬁq:
personali, ibbaża8 ﬁl-Komunità kif ukoll ambjentali.

Livell 7
Ċi:adinanza

28] Nista' nitkellem dwar l-importanza tal-ﬂus u nista' nsemmi xi modi
li jgħinuni nippjana l-inﬁq 8egħi bir-reqqa.
29] Nista' nispjega r-relazzjoni bejn id-dħul ﬁnanzjarju u l-inﬁq.
30] Nista' nagħmel deċiżjonijiet informa8 dwar kif talloka ﬂus mill-ġbir
ta' fondi.
31] Nista' niddeskrivi xi misser li tkun ﬁnanzjarjament responsabbli
għalija u kif nimmaniġġja l-ﬁnanzi 8egħi stess.

Livell 8

Saħħa, Sigurtà u Benesseri

Immaniġġjar
tal-Użu talInternet

16] Nista' niddeskrivi x'iﬁssru digital footprint u kif informazzjoni
personali dwar il-midja soċjali 8sta' 8ġi mﬁ:xija, ikkupjata u
mgħoddija.

Titgħallem
biex Tkun Int

18] Nista' nispjega r-responsabbilitajiet 8egħi meta nkun qed nuża lmidja diġitali biex inżomm lili nnifsi u l-oħrajn ﬁs-sikur mill-ħsara.
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Ċi:adinanza

Titgħallem
biex Tkun Int

22] Nista' niddisku8 kif ir-reklamar jinﬂuwenza l-provvista u ddomanda.
23] Nagħraf u nista' nispjega l-valuri li jiggwidawni ﬁd-deċiżjonijiet
8egħi meta niġi biex nixtri.
24] Nista' niddeskrivi x'nonfoq u xi nfaddal kull ġimgħa jew xahar,
meta nixtri l-prodo].
25] Nista' nirrikonoxxi u niddeskrivi x'jinﬂuwenzani biex nonfoq ﬂus
fuqi stess u fuq l-oħrajn.
26] Nista' niddeskrivi xi misser li tkun ﬁnanzjarjament responsabbli u
nipprovdi eżempji ta' xi ħadd li huwa ﬁnanzjarjament irresponsabbli
eż. il-ħlas jew kwistjonijiet oħra ta’ taxxa.

Livell 9
Saħħa, Sigurtà u Benesseri

Immaniġġjar
tal-Użu talInternet

24] Nista' nagħ8 eżempji ta' kif nipproteġi l-privatezza 8egħi stess u
tal-oħrajn onlajn.
25] Nista' niddeskrivi meta interazzjoni onlajn 8sta' tkun
potenzjalment perikoluża għalija nnifsi jew għall-oħrajn.
26] Nista' niddeskrivi x'nagħmel jew għand min nista' mmur, jekk
inkun involut f'xi interazzjoni potenzjalment perikoluża onlajn.

Ċi:adinanza

Titgħallem
biex Tkun Int

27] Nista' nassessja r-riskju b'mod infurmat u mkejjel.
25] Nista' nargumenta eﬀe]vament kif il-midja għandha inﬂuwenza
kbira fuq l-opinjoni pubblika eż. promozzjoni ta' sAli diﬀerenA,
sesswalizzazzjoni, materjaliżmu, bżonnijiet, xewqat.
26] Nista' nuri kif nibbaġitja għall-avvenimen8 diﬀeren8 eż. biex
immur vaganza, nixtri kompjuter, nixtri l-ħwejjeġ, nonfoq il-ﬂus għaddiverAment, ngħix indipendentement.
27] Nista' nsemmi l-modi diﬀeren8 tat-maddil eż.nimmaniġġja l-ﬂus
b'mod sensibbli permezz ta' konAjiet ta' caddil u naf kif nuża ATMs talbanek.

Tagħlim
Konoxxi8v

28] Nista' niddiba] b'mod eﬀe]v dwar x'jikkos8twixxi l-valur għallﬂus u l-eﬀe] tal-ħela tal-ﬂus.
29] Nista' niddeskrivi kif in-negozju u organizzazzjonijiet ﬁnanzjarji
jaﬀe:waw il-ħajja 8egħi ta' kuljum.
30] Nista' nirrikonoxxi u niddeskrivi x'jinﬂuwenzani biex nonfoq ﬂus
fuqi stess u fuq l-oħrajn.
31] Nisem u nista' nispjega r-relazzjoni bejn id-dħul ﬁnanzjarju u lispejjeż.
32] Nista' niddeskrivi xi misser li tkun ﬁnanzjarjament responsabbli
għalija u kif nimmaniġġja l-ﬁnanzi 8egħi stess.

Nitgħallmu
Ngħixu
Flimkien
Ippjanar tal-Karriera u
Esplorazzjoni

Konoxxi]v

33] Nista' nispjega l-valur tat-twe]q ta' riċerka biex ngħin lili nnifsi u
lill-oħrajn biex isiru deċiżjonijiet infurma8 meta jinxtraw il-prodo].
34] Nista' nispjega l-konsegwenzi legali u morali jekk ma nħallasx ittaxxi.
35] Nista nispjega kif it-taxxi jikkontribwixxu għall-iżvilupp talgovernanza u s-servizzi pubbliċi.
1] Nista' niddisku8 fejn għandi naċċessa għall-informazzjoni dwar limpjiegi, il-professjonijiet u l-edukazzjoni professjonali kon8nwa
diﬀeren8.
3] Nista' nippjana u niddisku8 l-għażliet u t-toroq ta' karriera possibbli.

Pra]ku

4] Nista' nispjega għaliex in-nies jibdew jaħdmu.
17] Jiena konxju tal-għażliet post-sekondarji 8egħi u nista' nagħmel
għażliet realis8ċi eż. edukazzjoni avvanzata, it-taħriġ vokazzjonali u xxogħol.
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Suġġeb ta’ Katagorija B
Home Economics
Livell 7
Li:eriżmu Finanzjarju

Personali

Titgħallem
biex Tkun Int
Amministrazzj
oni tatTagħlim

1] Nista' niddis8ngwi bejn il-ħ8ġijiet bażiċi u l-bżonnijiet.
2] Nista' nispjega l-importanza tat-maddil ta' prodo: personali jew
oġġe] oħra u l-inﬁq ta' dak li jkun.
3] Kapaċi nisem kif l-ibbaġitjar jista' jgħin f'inﬁq aħjar u ﬁt-maddil.
4] Nista' nfassal baġit personali.
5] Nista' napplika baġit għal sitwazzjoni par8kolari.

Livell 8
Li:eriżmu Finanzjarju

Titgħallem
biex Tkun Int

1] Nista' nispjega l-importanza li nkun konsumatur infurmat.

Titgħallem
biex Tkun Taf

4] Nista' nispjega l-importanza tal-amministrazzjoni tal-ﬂus u libbaġitjar tajjeb.
2] Nisem il-ﬁrxa ta' fa:uri li jinﬂuwenzaw l-għażliet u d-deċiżjonijiet
tal-konsumaturi.

Ippjanar u
Riﬂessjoni

12] Nisem id-diﬀerenzi bejn ix-xiri ppjanat u xiri ta' bilfors u l-perikli
potenzjali relata8.
3] Nista' niddisku8 d-dri]jiet u r-responsabbiltajiet tal-konsumaturi.
Naf li l-kors t'azzjoni li għandu ji]eħed meta jimi:ex rimedju.
13] Nista' nniżżel u niddisku8 metodi ta' ħlas diﬀeren8.

Personali
Għarﬁen
Tiegħek
Innifsek
Kollaborazzjoni

Konoxxi]v
Tagħlim
Krea]v

5] Nista' nniżżel sorsi possibbli ta' dħul u ta' nﬁq għal familja.
6] Nista' nniżżel il-prijoritajiet li għandhom jiġu kkunsidra8 meta
nippjana baġit għall-familja.
7] Konxju li l-familji jkollhom riżorsi ﬁnanzjarji diﬀeren8 u li familji bi
dħul baxx għalhekk, għandhom riżorsi u għażliet limita8.
9] Nista' nniżżel u niddisku8 forom diﬀeren8 ta' reklamar.
10] Nista' niddisku8 l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' 8pi diﬀeren8 ta'
ħwienet u pra]ċi tax-xiri.
11] Nista' nqabbel il-prodo] f'termini ta' kwalità, kwan8tà, prezz u
ppakkjar biex nagħmel l-aħjar xirja.
14] Nista' nispjega modi li bihom il-kreditu għandu jintuża b'mod
responsabbli.
15] Naf id-diﬀerenza bejn kon8jiet bankarji diﬀeren8.

Livell 9
Konoxxi]v
Li:eriżmu Finanzjarju

Smigħ u
Taħdit
Tagħlim
Personali

1] Nista' ninves8ga u nipprijori8zza l-passi biex insegwihom meta
nixtri dar.
2] Nista' niddisku8 l-insurance u l-assurance, billi nagħ8 eżempji tattnejn.
3] Nista' nesplora kwistjionijiet bħal valur tal-ﬂus, self u d-djun.

Livell 10
Li:eriżmu Finanzjarju

Tagħlim
Personali

1] Nisem il-leġiżlazzjoni Nazzjonali u dik Ewropea dwar id-dri]jiet
tal-konsumatur.

Pra]ka

2] Nista' nfassal baġit għall-familja, permezz ta' mezzi xierqa.
3] Nista' nipprovdi eżempji tal-poli8ki diﬀeren8 pereżempju dwar ilħajja, is-saħħa, il-karozzi u d-dar.
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Suġġeb ta’ Katagorija C
Kontabilità
Livell 9
Aspe] tal-Li:eriżmu
Finanzjarju

Pra]ka

1] Jiena kapaċi nipprepara rċevuta ta' bejgħ għall-oġġe] li jġorru 18%
VAT .
2] Nisem ir-responsabbiltà ċivika u legali ta' ħruġ u talba ta' rċevu8
tal-VAT.
3] Nista' niddis8ngwi bejn il-metodi diﬀeren8 ta' kalkolu tarrinumerazzjoni tax-xogħol, jiġiﬁeri r-rata ﬁssa, il-prezz tax-xogħol u rrata bil-ħin.
4] Nista' nipprepara kalkoli pagi sempliċi li jinkludu kontribuzzjoni talassigurazzjoni nazzjonali ta' min iħaddem.
5] Nista' nikkalkula l-pagi ne] tal-ħaddiema billi nnaqqas oġġe]
bħall-assigurazzjoni nazzjonali u taxxa tad-dħul minn se: par8kolari
ta' ﬁguri.
6] Ninsab f'pożizzjoni li nsegwi l-proċess involut ﬁ tranżazzjonijiet talpagi bl-użu ta' kon8jiet kompjuterizza8.
7] Nista' nispjega t-8fsira ta' paga minima, il-valur a:wali tagħha u li
tkun aġġustata perjodikament.

Tagħlim
Konoxxi8v
Amministrazzj
oni tatTagħlim
Titgħallem
biex Tkun Taf

8] Nista' nipprepara baġit personali sempliċi ta' kull xahar u nieħu
inkunsiderazzjoni d-dħul 8egħi, l-inﬁq proġe:at, kunsiderazzjonijiet
ta' maddil u kwalunkwe ħlasijiet ta' dejn b’lura.
9] Nista' naġġusta baġit personali ta' kull xahar ﬁr-rigward tal-bidliet
imbassra ﬁd-dħul jew ﬁn-nefqa.
10] Nista' nibni baġit personali, manwalment, permezz ta' so1ware
xieraq.
11] Nista' niden8ﬁka l-importanza ta’ kontribuzzjoni għall-kawżi soċjali
permezz tad-dħul 8egħi stess.

Livell 10
Aspe] tal-Li:eriżmu
Finanzjarju

Titgħallem
biex Tkun Int
Tagħlim
Konoxxi8v

1] Nista' niddisku8 l-importanza li l-impjega8 għandhom jitħallsu paga
ġusta, waħda li tkopri mhux biss il-paga minima, iżda paga li 8rriﬂe]
x-xogħol li huwa mwe:aq.
2] Nista' niden8ﬁka l-implikazzjonijiet tal-metodi diﬀeren8 tarrenumerazzjoni tal-kalkolu tax-xogħol kemm għal min iħaddem kif
ukoll għall-impjega8.
3] Jiena konxju li ċer8 komponen8 ta' baġit huma ﬂessibbli ﬁlwaqt li
oħrajn huma ﬃssa8, biex b'hekk ikun hemm il-ħ8eġa li 8ngħata
prijorità għall-ħ8ġijiet u bżonnijiet.
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Studji tan-Negozju
Livell 8
Li:eriżmu Finanzjarju u
Ekonomiku

Tagħlim
Krea]v

1] Nista' nispjega kif ix-xewqat illimita8 tan-nies jikkawżaw skarsezza
tar-riżorsi.
2] Nista' niddisku8 kif l-iskarsezza taﬀe:wa l-allokazzjoni tar-riżorsi u lispiża tal-opportunità tat-tali għażla.
3] Kapaċi nisem l-ispiża tal-opportunità li 8rriżulta minn għażliet
speċiﬁċi tan-negozju.
4] Nista' nniżżel u nispjega s-servizzi personali li bank kummerċjali
għandu x'joﬀri u l-beneﬁċċji tal-użu ta' dawn is-servizzi.
5] Nista' niddiﬀerenzja bejn id-dħul personali u l-inﬁq personali.
6] Nista' nipprepara kont bankarju jew kont ta' ﬂus kontan8 bl-użu talkunċe: tal-inﬂuss u tal-ħruġ monetarju u nista' nibbilanċjah
perjodikament.
7] Nista' ninterpreta t-termini u l-ﬁguri ﬁr-rendikont bankarju.
8] Nista' nispjega termini dwar ibbaġitjar personali bħal inﬁq żejjed,
maddil, ippjanar tal-kon8nġenza, kontribuzzjoni lejn il-komunità u lkunċe: ta' kreditu.
9] Nista' nipprepara baġit personali ﬁlwaqt li nqis id-dħul, in-nefqa u
kwalunkwe ħlasijiet lura ta' kreditu li jista' jkolli.
10] Nista' niddisku8 għaliex ċer8 riskji tan-negozju għandhom
ji]eħdu minn żmien għal żmien.
11] Nista' niddis8ngwi bejn ir-riskji tan-negozju assigurabbli u dak
mhux assigurabbli.

Livell 9
Li:eriżmu Finanzjarju u
Ekonomiku

1] Nista' nispjega t-8fsira u l-importanza tal-protezzjoni talkonsumatur.
2] Nista' noħroġ b'eżempji ta' pra]ki tajbin/ħżiena relata8 malprotezzjoni tal-konsumatur.
3] Konxju mill-iżvantaġġi ta' kreditu.

Livell 10
Titgħallem
biex Tagħmel

1] Kri8ku tad-distribuzzjoni tar-riżorsi dinjijn b'mod ħażin li jirriżultaw
minn forzi ﬁs-suq.
2] Nista' nanalizza baġit personali u niden8ﬁka n-nuqqasijiet 8egħi u
noħroġ b'baġit aktar sensibbli.

Tagħlim
Konoxxi8v

1] Nista' nuża numri sħaħ f'kuntes8 pra]ċi.

Matema*ka Bażika
Livell 7
Sistema Numerika

2] Nagħraf u naħdem b'numri dire] f'sitwazzjonijiet ta' ħajja reali,
inkluż f'bidliet ﬁt-temperatura.
3] Kapaċi nuri u nuża ekwivalenzi bejn frazzjonijiet komuni, deċimali u
persentaġġi.

Numru - Kalkolu Numeriku

Tagħlim
Konoxxi8v

4] Nista' nagħraf u nuża mudelli numeriċi.
1] Nista' nżid, innaqqas, nimmol8plika u naqsam numru sħiħ billi nuża
ﬁrxa ta' strateġiji.
2] Nista' nżid u nnaqqas deċimali sa żewġ pun8 deċimali.
3] Nista' nżid u nnaqqas, nimmol8plika u naqsam frazzjonijiet.
4] Nista' naħdem kalkoli mentalment u fuq il-karta.
5] Nista' nsib persentaġġi sempliċi ta' kwan8tajiet ta' numri sħaħ.
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6] Nista' nesprimi kwan8tà bħala persentaġġ ta' xi ħaġa oħra.
7] Nista' nsib perċentwali ta' żieda u perċentwali ta’ tnaqqis.
8] Nista' nuża formula li taħdem l-imgħax sempliċi.
9] Nagħraf u naħdem b'numri dire] f'sitwazzjonijiet ta' ħajja reali,
inkluż f'bidliet ﬁt-temperatura.
10] Kapaċi nikteb proporzjonijiet ﬁl-forma sempliċi tagħhom.
11] Nista' nuża simple map raAos.
12] Nista' naħdem permezz ta' sitwazzjonijiet sempliċi li jinvolvu
proporzjon dire: permezz tal-metodu unitarju inkluż il-ﬂus, iddistanza tal-veloċità, il-ħin, il-piż u l-kapaċità.
Immaniġġjar tad-Data

Tagħlim
Krea]v

Amministrazzj
oni tatTagħlim

13] Nista' naħdem bi kwan8tajiet ﬁ proporzjon par8kolari.
2] Nista' nestra:a u ninterpreta informazzjoni minn tabelli,
dijagrammi, charts jew graphs ta' frekwenza.
3] Nista' niġbor u nirreġistra d-data diskreta u norganizza u
nirrappreżenta informazzjoni b'modi diﬀeren8 biex nissodisfa skopijiet
diﬀeren8.
4] Nista’ nsib u ninterpreta medji f'data diﬀeren8 biex inqabbel iddistribuzzjonijiet.
5] Nista' nsib il-medja, il-mod, il-medjan u l-ﬁrxa f'se: ta' data.

Livell 8
Applikazzjoni Matema8ka

Tagħlim
Konoxxi8v

Numru - Kalkolu Numeriku

Tagħlim
Konoxxi8v

1] Nista' nirrappreżenta problemi pra]ċi f'kuntes8 matema8ċi
familjari u mhux familjari, pereżempju, il-problemi pra]ċi li jinvolvu
operazzjonijiet bażiċi għall-frazzjonijiet, persentaġġi u deċimali bilkonverżjoni bejn tlieta.
11] Kapaċi nuża kalkolatur u spreadsheet għall-kalkoli tedjużi li
jinvolvu numri sħaħ, frazzjonijiet, deċimali u persentaġġi.
1] Nista' naħdem permezz ta' sitwazzjonijiet sempliċi li jinvolvu żidiet
u tnaqqis ﬁl-perċentwali bl-użu ta' fa:ur mul8plikan8.
2] Nista' nsolvi kalkoli tal-perċentwali bil-maqlub.
3] Nista' nikkalkula n-numru ta' ħlasijiet lura meħ8eġa biex jitħallas
lura s-self.
4] Nista' naħdem l-imgħax kompost, l-apprezzament u ddeprezzament.
5] Nista' nagħmel s8mi u approssimazzjonijiet.
6] Nista' naqta' ċifri għad-dri: sa grad ta' approssimazzjoni speċiﬁka.
7] Nista' nivveriﬁka r-raġonevolezza tar-riżulta8.
8] Nista' nagħmel approssimazzjonijiet raġonevoli u nista’ nużahom
biex niċċekkja l-kalkoli.
9] Nista' nuża ċifri għad-dri: biex inwe:aq approssimazzjonijiet mhux
maħduma.
10] Nista' nikkalkula u nikkonver8 bejn il-muni8.

Immaniġġjar tad-Data

Pra]ka

11] Nista' nikkalkula b'unitajiet ta' kejl bejn is-sistemi, bl-użu ta' tabelli
ta' konverżjoni u skali u fa:uri ta' konverżjoni approssima]vi.
1] Nista' nħejji stħarriġ li jiġġenera data kwan8ta]va.
2] Nista' nibni u ninterpreta istogramma b'intervalli ndaqs minn
tabella bil-frekwenza miġbura.
3] Nista' nikkalkula l-medja, il-mod, il-medjan u l-medda minn tabella
bil-frekwenza.

Sistema Numerika

4] Nista' nikkalkula u nistma l-medja, niden8ﬁka l-klassi modali, ilmedda u nsib l-intervall tal-klassi li ﬁh jinsab il-medjan għallfrekwenza miġbura.
1] Nista' nuża ideat ta' proporzjon dire: u bil-kontra ﬁl-kalkoli ispira8
minn eżempji mill-ħajja reali.
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L-Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali jenfasizza l-importanza li sabiex jintlaħqu l-għanijiet stabbili8 ﬁl-kurrikulu, huwa
fundamentali li l-persunal professjonali huwa appoġġat biex jitgħallem il-pra]ċi pedagoġiċi ġodda.
Għalhekk, għandhom isiru sforzi partikolari, sabiex jinvolvu lill-għalliema fl-istadji kollha tal-proċess u biex
tikkonvinċihom dwar l-importanza tal-edukazzjoni finanzjarja għall-istudenti u għalihom infushom. Il-ġenituri wkoll,
għandhom sa fejn hu possibbli, jiġu involuti mill-qrib, permezz ta' programmi u inizjattivi dedikati. M'hemm l-ebda
dubju li l-għalliema għandhom ikunu pprovduti bir-riżorsi u t-taħriġ sabiex iħossuhom kunfidenti jgħallmu l-edukazzjoni
finanzjarja fil-klassijiet. Dan it-taħriġ għandu jidħol fis-seħħ għall-għalliema kollha li jistgħu jkunu f'pożizzjoni li jittrattaw
l-edukazzjoni finanzjarja fil-klassi. Dan għandu jseħħ fil-bidu tal-karriera tal-għalliema u għandu jinġarr minn żmien għal
żmien bħala parti mill-iżvilupp professjonali kontinwu tal-għalliema. L-għanijiet prinċipali ta' dan it-taħriġ għandu
jinkludu:
• Li 8tqajjem kuxjenza mal-għalliema dwar l-importanza tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja.
• Li tipprovdi lill-għalliema metodi pedagoġiċi u riżorsi ta’ tagħlim.
• L-iżvilupp tal-litteriżmu finanzjarju għall-għalliema stess.
Barra minn hekk, id-disponibbiltà u l-aċċess faċli għall-kwalità, għall-materjal oġġettiv u effiċjenti u għall-metodi
pedagoġiċi, għandhom jiġu assigurati u promossi b'mod attiv bil-għan li joffru lill-għalliema l-aħjar riżorsi dwar ledukazzjoni finanzjarja. Tali għodod għandhom jinkludu materjali u riżorsi bħal kotba, fuljetti, gwidi, għodod onlajn,
studji ta' każijiet, logħob, stħarriġ u metodi pedagoġiċi. Għandu jiġi promoss portal ċentrali lill-għalliema tal-Istat, talKnisja jew ta' skejjel Indipendenti. Kaxxa D hawn taħt tippreżenta eżempju ta' wieħed mir-riżorsi edukattivi finanzjarji
liberi onlajn disponibbli għall-għalliema.

Kaxxa D
Personal Finance Education Group: Fornitur affidabbli ta' għarfien, riżorsi u appoġġ
għal min jgħallem lit-tfal dwar l-edukazzjoni finanzjarja. PFEG tifforma parti mill-Young
Enterprise (GB) u "tipprovdi konsulenza tajba ferm, tinvolvi riżorsi u programmi
innovattivi li jippermettu biex, b'mod kreattiv, il-ġenerazzjoni li jmiss tkun
finanzjarjament sofistikata".
http://www.pfeg.org/
Fl-aħħarnett, l-iżvilupp tal-linji gwida internazzjonali, prattiċi rikonoxxuti, tisħiħ tad-djalogu politiku u l-kooperazzjoni
dwar il-bdil tal-aħjar prattiki, materjali u għodod ma' ġuriżdizzjonijiet oħra huma strumentali għall-introduzzjoni u limplimentazzjoni effiċjenti, ta' edukazzjoni ta' suċċess finanzjarju fl-iskejjel. Linji gwida, l-aħjar prattiċi, materjali u
għodod bħal dawn jistgħu jgħinu l-involviment tal-imsieħba biex iħaffu l-introduzzjoni tal-edukazzjoni finanzjarja fliskejjel minħabba li jippermetti l-isfruttament ta’ esperjenzi preċedenti rilevanti, prattiki u għodda effiċjenti rikonoxxuti
internazzjonalment.
Minħabba l-kompetenza pedagoġika tagħhom u r-relazzjoni mill-qrib mal-istuden8, l-għalliema huma ﬁċ-ċentru talintroduzzjoni tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja ﬂ-iskejjel. Madanakollu, hemm mertu ﬁn-netwerking mal-fornituri tas-servizzi
ﬁnanzjarji u impriżi ta' konsulenza dwar l-amministrazzjoni għal tqassim ta' volun8era u esper8 esterni oħra għallappoġġ tat-tagħlim tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja.
Il-Learning Outcomes Framework (LOF) deskri: hawn fuq jifrex edukazzjoni ﬁnanzjarja ﬁl-Matema8ka, Żvilupp
Personali, Soċjali u tal-Karriera, Home Economics, Business Studies, AccounAng, eċċ. L-implimentazzjoni taledukazzjoni ﬁnanzjarja ﬂ-iskejjel, għalhekk, teħ8eġ koordinazzjoni u appoġġ. Il-ħatra ta' 'promotur' għall-edukazzjoni
ﬁnanzjarja hija soluzzjoni waħda possibbli biex it-tagħlim tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja jkun sostenibbli.
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L-inkorporazzjoni ta' edukazzjoni finanzjarja fil-Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali għandu jiġi appoġġat minn mekkaniżmu ta'
evalwazzjoni biex titkejjel l-effettività tiegħu Kull tlett snin, il-Programm tal-OECD għall-Valutazzjoni Internazzjonali talIstudenti (PISA) jevalwa jekk iż-żgħażagħ humiex ippreparati għall-isfidi futuri, għandhomx il-kapaċità li jkomplu
jitgħallmu tul il-ħajja u jistgħux janalizzaw il-ħsieb u jikkomunikaw b'mod effettiv. PISA tivvaluta żgħażagħ ta' 15-il sena
minn madwar id-dinja sabiex telenka l-abbiltajiet tagħhom fil-qari, fil-matematika u fix-xjenza - ħiliet meqjusa bħala
kritiċi għas-suċċess. Fl-2012, PISA żiedet komponent tal-litteriżmu finanzjarju għall-istħarriġ u nnotat li ġenerazzjonijiet iżgħar
x'aktarx li jimmaniġġjaw prodotti finanzjarji u servizzi aktar kumplessi mill-ġenituri tagħhom. Malta ma pparteċipatx filvalutazzjonijiet tal-PISA tal-2012 u 2015.
Tabella 06: Qafas Finanzjarju Eduka]v tal-OECD u PISA u Mmappjar Kunċe:wali mal-Kurrikulu Nazzjonali ta' Malta39
Mogħ*ja ﬁl-Matema*ka

Flus u Transazzjonijiet

Pagamen8 ta' kuljum, inﬁq,
valur għall-ﬂus, kards talbank, ċekkijiet, kon8jiet
bankarji, muni8.

Imwassla ﬁl-Matema*ka u
Msaħħa ﬂ-Iżvilupp
Personali, Soċjali u talKarriera
Ippjanar u
Amministrazzjoni talFinanzi

Mogħ*ja ﬁl-Matema*ka u
ﬂ-Iżvilupp Personali,
Soċjali u tal-Karriera

Mogħ*ja ﬁl-Home
Economics

Il-Panorama Finanzjarja

Ippjanar, Baġibjar, Riżorsi
u Użu

Miżuri ta' dħul, taxxi u
beneﬁċċji, ibbaġitjar,
ippjanar għall-ġejjieni,
beneﬁċċji ta' maddil ﬁ
żmien qasir u ﬁt-tul u
inves8men8, bini talkapital uman, twi]ja talinﬁq permezz tat-maddil u
s-self.

Fehim tal-għażliet
disponibbli u l-konsegwenzi
tad-deċiżjonijiet ﬁnanzjarji,
id-dri]jiet u rresponsabbiltajiet, irrimedji, aċċess għall-pariri,
protezzjoni tal-konsumatur,
l-eﬀe] ta' reklamar u lpressjoni tas-soċjetà dwar
deċiżjonijiet ﬁnanzjarji,
scams u l-kriminalità
ﬁnanzjarja.

Riskju u Gwadann
Fehim għaliex ċer8 prodo]
ﬁnanzjarji huma riskjużi
aktar minn oħrajn,
limitazzjonijiet tar-riskju, lirwol tal-prodo] ta'
assigurazzjoni, kreditu, ra8
ta' mgħax, ra8 tal-kambju,
vola8lità tas-suq.

39

Snin Junior – jippromwovu
l-li:eriżmu ﬁnanzjarju ﬁ
programmi li diġà huma
oﬀru8 ﬁl-Home Economics
Seminar Centre (HESC) fejn
għandu x’jaqsam għarﬁen,
fehim, ħiliet u a]tudnijiet
biex wieħed ikun
ﬁnanzjarjament li:erat u
jkun responsabbli meta
jiltaqa’ ma’ riżorsi
ﬁnanzjarji, ikun ta’
inﬂuwenza pożi]va malmembri tal-familja kif ukoll
mal-ħbieb.
Snin Sekondarji – jisem ilbżonnijiet u x-xewqat fejn
għandhom x’jaqsmu dħul
u ħruġ, amministrazzjoni
tal-ﬂus, ibbaġi:jar, għażliet
u deċiżjonijiet talkonsumatur, dri]jiet u
responsabbiltajiet, rimedji,
xiri ta’ bilfors, metodi
diﬀeren8 ta’ pagamen8,
pra]ċi ta’ xiri kif ukoll ta’
bejgħ, reklamar, użu ta’
kreditu u kon8jiet bankarji
b’mod responsabbli, dejn,
assigurazzjoni u wkoll f’każ
ta’ xiri ta’ dar.

Pg 34, Financial Educa8on for Young People, All Party Parliamentary Group, 2012
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EDUKAZZJONI OGĦLA U AVVANZATA INKLUŻ L-EDUKAZZJONI
VOKAZZJONALI
Il-ħtieġa għall-Edukazzjoni tal-Litteriżmu Finanzjarju fis-setturi tal-edukazzjoni avvanzata u ogħla (inkluża l-Università ta'
Malta) hija essenzjali għas-saħħa finanzjarja futura u għall-istabbiltà taż-żgħażagħ u tal-adulti. Il-ġenituri wkoll jieħdu
deċiżjonijiet finanzjarji importanti rigward l-edukazzjoni post-sekondarja, inkluż jekk għandhomx jibagħtu lit-tfal
tagħhom f'istituzzjoni post-sekondarja privata jew tal-Istat. Barra minn hekk, huwa fl-edukazzjoni avvanzata u f'dik
ogħla li ż-żgħażagħ jibdew jagħmlu deċiżjonijiet finanzjarji tagħhom stess, inklużi dawk dwar l-akkomodazzjoni
(b'attenzjoni partikolari għal studenti Għawdxin wara l-edukazzjoni post-sekondarja), l-infiq diskrezzjonali, ibbankjar u lużu ta' kreditu tal-konsumatur.
In-numru u l-kumplessità ta' dawn id-deċiżjonijiet tenfasizza l-ħtieġa u jipprovdu 'mument ta' tagħlim' importanti biex
tiżdied il-kapaċità finanzjarja tal-adulti żgħażagħ billi jarmawhom bl-informazzjoni, riżorsi u għodda li jeħtieġu biex
jagħmlu deċiżjonijiet finanzjarjai sodi qabel, matul u wara li jattendu l-edukazzjoni post-sekondarja. Żieda fl-użu ta'
karti ta’ kreditu mill-istudenti, pereżempju, iġġenera tħassib fost ħafna minħabba li d-dejn tal-karta ta' kreditu jpoġġi
lill-istudenti f'riskju akbar għall-problemi finanzjarji, wara li jiggradwaw. Karti tal-kreditu huma sors ta' dejn fost listudenti ta’ Universitajiet barranin u r-riċerka tissuġġerixxi li d-dejn tal-karta tal-kreditu huwa marbut ma' żieda flistress u ansjetà, li mbagħad għandhom konsegwenzi fuq il-prestazzjoni akkademika u s-saħħa finanzjarja fit-tul. Tali
riċerka tindika li l-kapaċità finanzjarja u r-riżultati akkademiċi pożittivi huma spiss korrelatati: studenti li juru imgiba
finanzjarja pożittiva jmorru aħjar akkademikament.40
Madankollu, huwa probabbli li numru kbir ta' studen8 li jidħlu f'is8tuzzjonijiet eduka]vi post-sekondarji bħall-Kulleġġ
Mal8 għall-Ar8, Xjenza u Teknoloġija (MCAST) jew l-Università ta’ Malta huma pprepara8, esperjenza8 jew mgħarrfa
b'mod adegwat dwar kif jamministraw il-ﬂus tagħhom.
Filwaqt li l-qagħda attwali għandha tinbidel ladarba l-edukazzjoni finanzjarja tiġi inkorporata fil-Qafas tal-Kurrikulu
Nazzjonali, huwa importanti li wieħed jinnota li din, bħalissa, tkopri l-edukazzjoni obbligatorja biss. Tabilħaqq,
għallinqas fil-preżent, id-DKSE għandu influwenza limitata fuq il-kurrikulu edukattiv post-sekondarju. Għalhekk, li jiffoka
fuq it-titjib tal-ħiliet għall-amministrazzjoni finanzjarja, attitudnijiet u mġiba mill-bidunett tal-edukazzjoni avvanzata u
ogħla, huwa ta' importanza sinifikanti.
Il-bini ta' kapaċità finanzjarja hija strateġija importanti għall-promozzjoni mhux biss tal-aċċess u t-tkomplija taledukazzjoni post-sekondarja, iżda wkoll għas-saħħa finanzjarja matul il-ħajja.41 Hekk kif l-istudenti jħallu l-edukazzjoni
post-sekondarja u jagħmlu t-tranżizzjoni għall-post tax-xogħol, huma jiffaċċjaw għadd ta' deċiżjonijiet importanti għallewwel darba, li jinkludu deċiżjonijiet kritiċi dwar l-impjieg, it-tfaddil għall-pensjoni, amministrazzjoni ta' spejjeż kurrenti
biex jgħixu u kif jagħmlu investimenti fit-tul għal xiri ta' dar. Deċiżjonijiet dwar liema għanijiet għandhom ikunu prijorità
- ħlas lura ta' self għax-xiri ta' xi kompjuter jew karozza jew dejn tal-konsumatur, tfaddil għal emerġenzi jew xiri ta' assi,
parteċipazzjoni fl-ippjanar għall-irtirar, eċċ - għandhom implikazzjonijiet importanti għar-rotta finanzjarja ta' individwu.42
Il-pussess ta' ħiliet, informazzjoni u għodod meħ8eġa biex jagħmlu deċiżjonijiet ﬁnanzjarji eﬀe]vi jgħin biex jiżgura li żżgħażagħ adul8 jkunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet tajba kif jibdew jibnu l-futur ﬁnanzjarju tagħhom.43 Biex jinkiseb dan,
madankollu, l-awtoritajiet eduka]vi u is8tuzzjonijiet diﬀeren8 jridu jingħaqdu ﬂimkien sabiex iwi:u t-triq bla xkiel
għat-tkompija tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja mill-edukazzjoni obbligatorja għall-edukazzjoni ogħla.

Pg 8, Opportuni8es to Improve the Financial Capability and Financial Well-being of Post-secondary Students, U.S. Financial Literacy and Educa8on
Commission, 2015
40

41

Pg 1, Ibid

42

Pg 11, Ibid

43

Pg 2, Ibid
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Riċerka barranija turi li m'hemm l-ebda mudell opera]v waħdieni għall-programm ﬁnanzjarju wara l-edukazzjoni
sekondarja. L-istabbiliment ta' mudelli ta' programmi eżisten8 ﬂ-edukazzjoni avvanzata u edukazzjoni ogħla hija
mmexxija minn numru ta' fa:uri. Dawn jinkludu d-disponibilità ta' riżorsi bħall-ﬁnanzjamment intern jew estern, il-ħin,
l-ispazju, il-persunal u l-livell ta' kompetenza tal-persunal. Il-Koalizzjoni tal-Organizzazzjonijiet għall-Assistenza
Eduka]va Avvanzata (COHEAO) it-Task Force għal-Li:eriżmu Finanzjarju 8den8ﬁka dan li ġej bħala l-aktar mudelli
prevalen8 ﬂ-edukazzjoni avvanzata u ulterjuri li kellhom suċċess:44

Programmi InteraCvi Onlajn

Programmi bbaża* ﬁl-Klassi

Edukazzjoni Bbażata fuq ilLogħob

Dawn jistgħu jkunu kemm f'forma ta' mulAmedia kif ukoll ibbaża8 fuq
il-kitba li 8pikament jinkludu għodda ta' valutazzjoni biex jitkejjel ittagħlim. L-użu tagħhom huwa popolari ma' is8tuzzjonijiet kbar li
jippruvaw jilħqu numru kbir ta' studen8 peress li huma rela]vament
eﬃċjen8 f'termini ta' ﬂus u faċli biex jintużaw. Vantaġġ ieħor huwa li
dawn il-programmi huma aċċessibbli; l-istuden8 jistgħu jitgħallmu bilpass tagħhom u skont l-iskeda tagħhom stess. L-akbar żvantaġġ għal
programmi interattivi onlajn huwa n-nuqqas ta' interazzjoni talbniedem, li jagħmilha aktar diffiċli biex jinkiseb il-livell ta' ingaġġ
mixtieq. Dan l-iżvantaġġ jista' jittaffa minn mudell ibridu jew blinkorporar ta' vidjows ta' persuni reali li jippreżentaw l-informazzjoni.
Edukazzjoni Finanzjarja fil-klassi tiġi f'varjetà ta' forom. L-aktar forma
komuni huwa kors tul is-semestru mgħallem minn membru fil-qasam
tal-ippjanar finanzjarju personali jew mill-fakultà tan-negozju. Forma
oħra komuni ta' edukazzjoni finanzjarja bbażata fil-klassi hija s-sistema
ta' lekċers mogħtija minn xi konsulent finanzjarju. Vantaġġ tal-approċċ
fil-klassi huwa l-abbiltà li jilħaq għexieren ta' studenti b'mod
relattivament effiċjenti u bi ftit spejjeż u ħin. L-akbar żvantaġġ huwa lħtieġa għall-edukazzjoni ġenerika kontra edukazzjoni individwalizzata.

Il-qawwa tal-midja soċjali ﬂimkien mal-kapaċità tagħha li 8pprovdi
komunikazzjoni istantanja ssaħħaħ l-interazzjoni soċjali. Il-logħob
jistabbilixxi gost u ton intera]v għall-klassi. Il-logħob, madankollu,
huwa għodda li jassimila ﬁl-proċess tat-tagħlim, minﬂok jintuża
f'soluzzjonijiet awtosuﬃċjen8. Introduzzjoni xierqa tal-għanijiet u
sommarju huwa kri8ku biex 8mmassimizza l-valur eduka]v tal-logħob
ﬁnanzjarju. Dan jipprovdi l-pont bejn il-kunċe] tal-logħob u lapplikazzjoni tagħhom ﬁd-dinja reali. Fi kliem ieħor, il-logħob
ﬁnanzjarju għandu jassis8 u mhux jissos8twixxi l-għalliema/a.

Alban, K., Bri:, S., Durban, D., et al., Financial Literacy in Higher Educa8on: The Most Successful Models and Methods for Gaining Trac8on,
COHEAO Financial Literacy Awareness White Paper, 2014
44
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Kaxxa E: Eżempji ta' Logħob Finanzjarju Edukattiv
Gen I Revolution: Logħba żviluppata għas-Senior Secondary u Upper Secondary.
Onlajn fl-Istati Uniti diretta biex tagħti lill-istudenti l-opportunità li jitgħallmu ħiliet
importanti dwar il-finanzi personali hekk kif huma jkunu qed jilagħbu u jikkompetu ma'
sħabhom tal-klassi. Il-logħba tinkludi sittax-il missjoni fejn l-istudenti jippruvaw jgħinu
lin-nies li jinsabu f'inkwiet finanzjarju.
http://www.genirevolution.org/

Visa Financial Football: Logħba interattiva b'pass mgħaġġel, li timpenja lill-istudenti
waqt li tgħallimhom ħiliet ta' mmaniġġjar ta' flus. It-timijiet jikkompetu billi jwieġbu
mistoqsijiet finanzjarji għall-ħlas biex jipproċedu 'l quddiem u jiskurjaw. Il-mistoqsijiet
huma primarjament bbażati fuq xenarju, li huwa xieraq għall-ħidma fil-kors. Hemm tlett
livelli: Rookie (etajiet 11-14), Pro (etajiet 14-18), u Hall of Fame (etajiet 18 +).
VISAFinancial Football għandha wkoll applikazzjoni tal-iPad u tal-iPhone.

Programmi Bbaża* fuq Avvenimen8 speċjali huma mod eċċellen8 biex tqajjem kuxjenza u 8bda
Avvenimen* programmi u servizzi ta' li:eriżmu ﬁnanzjarju disponibbli u/jew ippjana8. Filwaqt
li l-avvenimen8 waħedhom m'humiex normalment de:alja8 jew twal biżżejjed
biex ikollhom impa: miżurabbli fuq l-għarﬁen ﬁnanzjarju u l-imġiba tal-istuden8,
jipprovdu 'mumen8 mentali' importan8 għall-istuden8 biex jirriﬂe:u fuq la]tudnijiet tagħhom, l-inﬁq u l-miri ﬁnanzjarji ﬁt-tul. Huma joﬀru wkoll
opportunità biex iqanqlu interess ﬂ-student għat-8€ix ta' aktar edukazzjoni
ﬁnanzjarja u pariri.
Pariri Individwali F'is8tuzzjonijiet eduka]vi ogħla u avvanza8, jiġu oﬀru8 pariri ﬁnanzjarji
individwali għall-istuden8, fejn is-servizzi huma 8pikament ipprovdu8 mill-membri
tal-persunal professjonali jew minn sħabhom studen8.

Il-G. F. Abela Junior College ﬁ ħdan l-Università ta' Malta ma jipprovdi l-ebda suġġe: obbligatorju jew suġġe: b'għażla
dwar id-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju fejn studen8 li qed jieħdu toroq diﬀeren8 ta’ edukazzjoni (xjenza,
inġinerija, ar8, eċċ.) jistgħu jagħżlu. L-istuden8 jkunu espos8 għal dan it-tagħrif jekk jagħżlu suġġe] relata8 maledukazzjoni ﬁnanzjarja ﬁ ħdan il-kurrikulu tagħhom, fejn jinkludu imma mhux limita8 għall-Ekoloġija Umana,
Ekonomija, eċċ.. Meta joħorġu xi opportunitajiet il-Junior College jorganizza seminars mhux obbligatorji u lekċers dwar
l-edukazzjoni ﬁnanzjarja. Huwa misum li l-istat a:wali ﬂ-MCAST huwa l-istess. Skejjel tal-Knisja u indipenden8 li
jipprovdu edukazzjoni post-sekondarja ma ġewx avviċina8 ﬂ-abbozzar ta' dan id-dokument.
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Universitajiet Bħall-Junior College, l-Università ta’ Malta ma 8pprovdix moduli u tagħrif ta’ Dħul ﬂ-Ir8rar u l-

Li:eriżmu Finanzjarju li jkunu mi€uħa għal kull student universitarju, ikunu xi jkunu l-għażliet talkarriera li jkunu għamlu. Hawnhekk ukoll, huma biss dawk l-istuden8 li jsegwu xi kors ﬁl-kummerċ,
accountancy, nutrizzjoni, studji tal-familja u l-konsumatur fost oħrajn, li jkunu espos8 għal-li:eriżmu
ﬁnanzjarju.
Pereżempju, il-B.Ed. (Hons) ﬁn-Nutrizzjoni, Studji tal-Familja u l-Konsumatur, joﬀri tle: moduli li jkun
ﬁhom edukazzjoni ﬁnanzjarja:
(i)
(ii)
(iii)

amministrazzjoni tar-riżorsi tal-familji inklużi dawk ﬁnanzjarji
edukazzjoni tal-konsumatur baġi:jar tal-familja, u
edukazzjoni ﬁnanzjarja sostenibbli

Tfal u Żgħażagħ Il-verità hi li t-mal u ż-żgħażagħ preżen8 u futuri se jqa:għu aktar ħin onlajn. Dan se jirriżulta f'żidiet

siniﬁkan8 ﬁx-xiri tal-kummerċ ele:roniku ladarba dawn ikollhom aċċess għall-kar8 ta’ kreditu jew kar8
ta’ debitu. Bit-telefonija ċellulari smart li qed 8żdied ﬂ-idejn tat-mal u ż-żgħażagħ tal-lum, l-inċidenza li
jesponu informazzjoni bankarja privata minħabba nuqqas ta' għarﬁen ﬁr-rigward ta' miżuri ta'
protezzjoni li jistgħu jiġu ado:a8 8sta' tagħmilhom dejjem aktar suxxe]bbli għal serq ta' iden8tà jew
frodi onlajn.
Edukazzjoni għall- Fost il-kwistjonijiet komuni li jaﬀaċċjaw ħafna adul8 hemm l-ibbilanċjar tal-baġits tal-familja, l-ipoteki
Adul* u l- u l-inves8ment għall-familja tagħhom jew il-miri personali, l-evalwazzjoni tal-ħ8ġijiet tal-assigurazzjoni
Komunità tagħhom hekk kif jinbidlu ċ-ċirkostanzi tal-ħajja tagħhom, li jipproteġu lilhom infushom kontra r-riskji

ﬁnanzjarji u l-kontra:empi bħat-telf tax-xogħol u t-tħejjija għall-ir8rar tagħhom. Minħabba kultura
8pika ta' familja es8ża, ħafna adul8 f'Malta jappoġġjaw lil uliedhom u l-ġenituri anzjani tagħhom.
Ħafna Mal8n jistgħu u ﬁl-verità jirnexxilhom ifaddlu u jibnu assi, par8kolarment, kif muri qabel ﬁddokument, ﬁl-proprjetà residenzjali u ﬁl-villeġġjatura. Ir-ra8 ta' imgħax baxx ħafna fuq it-maddil u ddepożi8 ﬁt-tul kif ukoll l-opportunitajiet limita8 biex jinvestu ﬁl-bonds garan88 jew prodo] ta'
inves8ment żiedu l-inċidenza ta' individwi li qed jinvestu ﬁl-proprjetà addizzjonali bħala fond
tal-'ir8rar'.
Kif intwera qabel, kumpaniji ﬁnanzjarji, ir-rappreżentan8 ta' min iħaddem u l-impjega8 u min iħaddem
rispe]vament, jaħdmu ﬂimkien biex jipprovdu sessjonijiet u seminars fuq il-post tax-xogħol dwar ledukazzjoni ﬁnanzjarja. Madanakollu, m'hemm ebda programmi ta' sensibilizzazzjoni stru:ura8 li
huma dire] lejn l-adul8 - kemm jekk dan isir ﬁl-post tax-xogħol jew ﬁl-komunità lokali. Meta dawn issessjonijiet u seminars ji:ellgħu, ħafna drabi, ikunu xpruna8 mill-maniġment tar-riżorsi umani jew
mir-rappreżentan8 tat-trade unions ﬁl-post tax-xogħol par8kolari. Madanakollu, m'hemm ebda
programmi ta' sensibilizzazzjoni stru:ura8 li huma dire] lejn l-adul8 - kemm jekk dan isir ﬁl-post taxxogħol jew ﬁl-komunità lokali. Meta dawn is-sessjonijiet u seminars ji:ellgħu, ħafna drabi, ikunu
xpruna8 mill-maniġment tar-riżorsi umani jew mir-rappreżentan8 tat-trade unions ﬁl-post tax-xogħol
par8kolari.
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Anzjani u
Edukazzjoni
għall-Persuni
Vulnerabbli

L-abbuż ﬁnanzjarju tal-anzjani huwa meqjus bħala l-'Krimini tas-Seklu 21'46. Hemm diversi fa:uri li
ja:ribwixxu ma' din it-tendenza allarman8 li ġew iden8ﬁka8 ﬁl-le:eratura, li jinkludu l-popolazzjoni li
qed 8xjieħ malajr ﬁl-pajjiżi żviluppa8, il-ġid jiżdied iżda wkoll il-vola8lità tal-klima ekonomika li
għandhom impa: fuq iċ-ċi:adini u b'mod aktar speċiﬁku, il-popolazzjoni li qed 8kber ta' persuni
anzjani, fejn aktar minn 20% minnhom se tesperjenza ħsara ﬁżika jew mentali ħaﬁfa, li jista' jkollu
impa: nega]v fuq id-deċiżjonijiet tagħhom47.
L-isfru:ament ﬁnanzjarju fuq l-anzjani jista' jiġi deﬁnit bħala l-użu ħażin tal-fondi u tal-assi ta' persuna;
il-kisba ta' proprjetà u fondi mingħajr l-għarﬁen u l-kunsens sħiħ jew ﬁl-każ ta' persuna anzjana li mhix
kompeten8 u mhux ﬂ-aħjar interess 8egħu/tagħha48. Huwa par8kolarment notevoli li hemm aktar
nisa milli rġiel li jaqgħu vi:mi u l-awturi huma 8pikament ħbieb jew membri tal-familja stess49. Il-fa:
li aktar nisa milli rġiel isofru l-abbuż, jirriﬂe] l-fa: li n-nisa jgħixu aktar mill-irġiel u konsegwentement
huma aktar probabbli li jgħixu waħedhom. Huma ċ-ċirkostanzi tagħhom li jpoġġu n-nisa vulnerabbli
għall-abbuż u mhux il-femminilità tagħhom50. Ir-riċerka 8ssuġġerixxi, fost l-oħrajn, dawn li ġejjin
bħala raġunijiet għaliex persuni anzjani huma vi:mi51:
Età Avvanzata – ’l fuq minn 75 sena.
• Mhux Miżżewġa/Romol/Divorzja8.
• Ħsara ﬁżika jew mentali.
• Telf ta' konjuġi jew divorzju.
• Jgħixu waħedhom.
• Iżolament soċjali.
• Minsija mit-mal.
• Fraġli.
• Jiżviluppaw l-irwol ta' persuna li tagħ8 l-kura.
• Jgħixu mal-vi:ma.
• Dipenden8 ekonomikament fuq il-vi:ma.
• Problemi ta’ saħħa.
• Dipenden8 fuq mal jew terzi persuni.
L-abbuż ﬁnanzjarju x'aktarx ikollu impa: siniﬁkan8 mhux biss fuq is-sigurtà ﬁnanzjarja tal-anzjani. Barra
minn hekk, it-telf tal-is8l ta' ħajja familjari, it-tradiment li setgħa kellhom, mingħajr iċ-ċans u l-opportunità li
8rkupra ﬁnanzjarjament hija profonda f’ħafna anzjani akbar ﬂ-età52.
Dan l-aspe: tal-istrateġija jikkumplimenta mal-Istrateġija Nazzjonali Għall-Anzjanità A]va hekk kif ledukazzjoni ﬁnanzjarja ﬁr-rigward tad-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju jpoġġu lill-persuni anzjani bħala
ċi:adini a]vi u mhux biss dawk li jużaw is-servizzi tal-kura.
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L-abbuż ﬁnanzjarju tal-anzjani huwa meqjus bħala l-'Krimini tas-Seklu 21'46.
Hemm diversi fa:uri li ja:ribwixxu ma' din it-tendenza allarman8 li ġew
iden8ﬁka8 ﬁl-le:eratura, li jinkludu l-popolazzjoni li qed 8xjieħ malajr ﬁl-pajjiżi
żviluppa8, il-ġid jiżdied iżda wkoll il-vola8lità tal-klima ekonomika li għandhom
impa: fuq iċ-ċi:adini u b'mod aktar speċiﬁku, il-popolazzjoni li qed 8kber ta'
persuni anzjani, fejn aktar minn 20% minnhom se tesperjenza ħsara ﬁżika jew
mentali ħaﬁfa, li jista' jkollu impa: nega]v fuq id-deċiżjonijiet tagħhom47.
L-isfru:ament ﬁnanzjarju fuq l-anzjani jista' jiġi deﬁnit bħala l-użu ħażin talfondi u tal-assi ta' persuna; il-kisba ta' proprjetà u fondi mingħajr l-għarﬁen u lkunsens sħiħ jew ﬁl-każ ta' persuna anzjana li mhix kompeten8 u mhux ﬂ-aħjar
interess 8egħu/tagħha48. Huwa par8kolarment notevoli li hemm aktar nisa milli
rġiel li jaqgħu vi:mi u l-awturi huma 8pikament ħbieb jew membri tal-familja
stess49. Il-fa: li aktar nisa milli rġiel isofru l-abbuż, jirriﬂe] l-fa: li n-nisa jgħixu
aktar mill-irġiel u konsegwentement huma aktar probabbli li jgħixu waħedhom.
Huma ċ-ċirkostanzi tagħhom li jpoġġu n-nisa vulnerabbli għall-abbuż u mhux ilfemminilità tagħhom50. Ir-riċerka 8ssuġġerixxi, fost l-oħrajn, dawn li ġejjin
bħala raġunijiet għaliex persuni anzjani huma vi:mi51:
Età Avvanzata – ’l fuq minn 75 sena.
• Mhux Miżżewġa/Romol/Divorzja8.
Anzjani u • Ħsara ﬁżika jew mentali.
Edukazzjoni għall- • Telf ta' konjuġi jew divorzju.
Persuni Vulnerabbli • Jgħixu waħedhom.
• Iżolament soċjali.
• Minsija mit-mal.
• Fraġli.
• Jiżviluppaw l-irwol ta' persuna li tagħ8 l-kura.
• Jgħixu mal-vi:ma.
• Dipenden8 ekonomikament fuq il-vi:ma.
• Problemi ta’ saħħa.
• Dipenden8 fuq mal jew terzi persuni.
L-abbuż ﬁnanzjarju x'aktarx ikollu impa: siniﬁkan8 mhux biss fuq is-sigurtà
ﬁnanzjarja tal-anzjani. Barra minn hekk, it-telf tal-is8l ta' ħajja familjari, ittradiment li setgħa kellhom, mingħajr iċ-ċans u l-opportunità li 8rkupra
ﬁnanzjarjament hija profonda f’ħafna anzjani akbar ﬂ-età52.
Dan l-aspe: tal-istrateġija jikkumplimenta mal-Istrateġija Nazzjonali GħallAnzjanità A]va hekk kif l-edukazzjoni ﬁnanzjarja ﬁr-rigward tad-dħul ﬂ-ir8rar u
l-li:eriżmu ﬁnanzjarju jpoġġu lill-persuni anzjani bħala ċi:adini a]vi u mhux
biss dawk li jużaw is-servizzi tal-kura.
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Huwa importan8 li l-Kummissjoni taħdem mal-fornituri tas-servizzi ﬁnanzjarji u par8jiet oħrajn interessa8 rilevan8 biex
tħeġġiġhom jiżviluppaw prodo] dire] lejn koor8 diﬀeren8 ta' persuni matul il-ħajja rispe]va tagħhom -pereżempju,
prodo] tal-ir8rar huma:45

• Faċli biex jin€hemu għat-mal u ż-żgħażagħ (jew għall-ġenituri li jinvestu f'isimhom) li jiﬀaċilitaw l-aċċess u l-fehim kif
ukoll tħeġġiġhom biex jamministraw ﬂushom b'mod responsabbli; jew
• Prodo] li jissodisfaw il-bżonnijiet individwali f'perjodi diﬀeren8 matul il-ħajja.
L-istrateġija 8rrakkomanda li l-Kummissjoni għandha:

Azzjoni

Faburi
Edukazzjoni
Obbligatorja

A1

A2

A3
A4

A5

A6

A7

Edukazzjoni
Ogħla u
Avvanzata
inkluż itTaħriġ

45

B1

Flimkien mad-DKSE, skejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipenden8, il-Kunsill
Konsulta]v Edukazzjoni tal-MFSA u fornituri tas-servizzi ﬁnanzjarji jaħdmu
biex jistabbilixxu Qafas Eduka]v Finanzjarju għal Dħul ﬂ-Ir8rar u l-Li:eriżmu
Finanzjarju u jaħdmu mad-DKSE biex jimmarkaw u jorbtu dan il-qafas mal-IBF
tal-Kurrikulu Nazzjonali. Fid-disinn tal-konnessjonijiet tal-Qafas Eduka]v
Finanzjarju bejn żoni kross-kurrikulari ser jiġu esplora8 ﬁl-Home Economics,
il-Matema8ka, l-Iżvilupp Personali, Soċjali u tal-Karriera, l-Ingliż u suġġe]
oħra tal-għażla.
Ħidma ma' organizzazzjonijiet ﬁd-disinn tal-Qafas Finanzjarju Eduka]v biex
jiġu iden8ﬁka8 l-aktar mumen8 sinjiﬁkan8 ta' tagħlim għat-mal sabiex 8ﬀoka
fuq l-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju.
Ħidma mad-Dire:orat għas-Servizzi Eduka]vi biex Malta 8pparteċipa ﬂistħarriġ tal-PISA 2018 biex tevalwa l-livell tal-li:eriżmu ﬁnanzjarju f'Malta.
Użu tar-riżorsi interni tad-Dire:orat għas-Servizzi Eduka]vi kif ukoll ta’ dawk
l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw il-Knisja u l-iskejjel Indipenden8 u talġurisdizzjonijiet barranin, biex jistabbilixxu portal waħdieni bl-għalliema
professjonali u l-persunal jistgħu jaċċessaw, mingħajr ħlas, ir-riżorsi talli:eriżmu ﬁnanzjarji li jistgħu jkunu personalizza8 għall-użu lokali.
Assistenza lid-Dire:orat għas-Servizzi Eduka]vi kif ukoll lil dawk lassoċjazzjonijiet li jirrapreżentaw il-Knisja u l-iskejjel Indipenden8 ﬁr-rigward
tal-preparazzjoni u żvilupp professjonali kon8nwu tal-għalliema ﬂedukazzjoni ﬁnanzjarja.
Ħidma mal-fornituri tas-servizzi ﬁnanzjarji u di] ta' amministrazzjoni talkonsulenza għall-iden8ﬁkazzjoni ta' appoġġ volontarju mill-persunal u millesper8 ﬂ-appoġġ tat-tagħlim tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja ﬂ-iskejjel
Ħidma mal-bordijiet tal-eżaminaturi tas-SEC biex jiġi determinat kif ledukazzjoni ﬁnanzjarja għandha tkun inkorporata ﬁl-mistoqsijiet ġenerali kif
ukoll f’suġġe] oħra relata8.
Ħidma mal-G. F. Abela Junior College, skejjel u bordijiet tal-eżaminaturi talKnisja u skejjel Indipenden8 xierqa biex jiġu determina8 l-mudelli xierqa li
għandhom jiġu introdo] għall-istuden8 ﬂ-edukazzjoni għolja u
sussegwentement tgħinhom ﬂ-implimentazzjoni tal-mudelli msemmija.

Pg 3, Financial Abuse of Senior Persons, Interna8onal Federa8on on Aging, 2013
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B2

a Jiġu determina8 l-mudelli xierqa li għandhom jiġu introdo] għallistuden8 tal-MCAST u sussegwentement tgħinhom ﬂ-implimentazzjoni
tal-mudelli msemmija.

Universitajiet

C1

Tfal u
Żgħażagħ

D1

D2
D3

D4

Edukazzjoni
għall-Adul8 u
għallKomunità

Xogħol mal-MCAST biex:

E1

E2

b Valutazzjoni tal-għażla li jiġu introdo] programmi akkredita8 NVQ
relata8 ma' aspe] ta' edukazzjoni ﬁnanzjarja u jiġu iden8ﬁka8
direzzjonijiet xierqa.
Ħidma mal-UoM u universitajiet oħra biex jiddeterminaw mudelli xierqa biex
jiġu introdo] għall-istuden8 ﬂ-edukazzjoni avvanzata u sussegwentement
tgħinhom ﬂ-implimentazzjoni tal-mudelli msemmija.
Ħidma mas-se:ur ﬁnanzjarju u par8jiet interessa8 rilevan8 oħra biex
jintroduċu u jqajmu kuxjenza tar-riżorsi disponibbli biex jgħinu lit-mal u żżgħażagħ jipproteġu lilhom infushom minn frodi, scams u serq ta' iden8tà kif
ukoll biex jipproteġu l-informazzjoni bankarja tagħhom.
Sħubija ma' is8tuzzjonijiet bħal VISA biex jinfetaħ l-aċċess għal-logħba libera
tagħhom bbażata fuq programmi ﬁnanzjarji eduka]vi.
Speċiﬁkament immira8 lejn żgħażagħ ta' bejn it-18 u l-24 sena dwar lippjanar tal-ir8rar meta jidher li dawn huma aktarx ﬁl-mira jekk għandha
tkun introdo:a skema ta' pensjoni awtoma8ka.
Ħidma mas-se:ur ﬁnanzjarju u par8jiet interessa8 rilevan8 oħra biex
iħeġġuhom biex jiżviluppaw prodo] ġodda għall-koor8 diﬀeren8 talpopolazzjoni.
Adozzjoni ta' proċeduri ﬂ-istadji tal-ħajja, li permezz tagħhom jiġu mmira8
individwi u familji biex jiddeﬁnixxu mumen8 tal-ħajja ﬁnanzjarja tagħhom,
sabiex jiġu indirizza8 bżonnijiet speċiﬁċi għall-edukazzjoni ﬁnanzjarja. Dawn
l-istadji jistgħu jkopru t-maddil għall-studji post-universitarji, żwieġ, xiri ta'
dar, divorzju, mal, ir8rar jew qagħad.
Għaqda ma' unions, ma' min iħaddem u is8tuzzjonijiet bħall-Malta Ins8tute
of Accountants għat-massil, capacity building u jiġi żgurat li l-kunċe: tad-dħul
tal-ir8rar jasal fuq il-post tax-xogħol b’programmi bi-lingwi fuq il-li:eriżmu
ﬁnanzjarju dwar kwistjonijiet bħal:
-360o ta' edukazzjoni ﬁnanzjarja - li jiﬀoka fuq il-ﬁnanzi personali, ħiliet ta'
amministrazzjoni tal-ﬂus u l-ippjanar għall-ir8rar.
- Fehim tal-Pensjoni tal-Istat ta' dak li jkun.
- MyCredit - jiﬀoka fuq l-aﬀarijiet kollha relata8 mal-kreditu, bħall-għażla talkar8 ta' kreditu, klassiﬁkazzjonijiet, interessi, serq, eċċ.

E3

E4

Edukazzjoni
għall-Anzjani
u għallPersuni

F1

- MyRe8rement - iﬀukar fuq l-ippjanar tal-ir8rar, riskji, għażliet tal-ħajja, eċċ.
Għaqda mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali biex 8ġi mfassla u 8nbena lkapaċità u jiżguraw li jintbagħt id-dħul ﬂ-ir8rar ibbażat ﬁl-komunità u lprogrammi ta' li:eriżmu ﬁnanzjarju bi-lingwi bħall-eżempji murija hawn fuq.
Ħidma mal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ (ETC) biex jintegraw lli:eriżmu tad-dħul tal-ir8rar u dak ﬁnanzjarju ma' programmi ta' taħriġ
ġodda u eżisten8.
Ħidma mal-NGOs biex 8ġi promossa r-riċerka li żżid il-fehim tad-diversi
bżonnijiet ta' persuni anzjani ﬁr-rigward tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja u l-ħila u
l-eﬀe]vità tal-metodi diﬀeren8 li jistgħu jiġu ado:a8.
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F2

Ħidma ma' persuni anzjani, kif ukoll mal-persuni li jagħtu l-kura, infermiera u
tobba, biex jismu l-bżonnijiet potenzjali li għandhom x'jaqsmu malamministrazzjoni tal-ﬁnanzi għal dawk li jesperjenzaw xi telf tal-ħila konji]va
u dik ta' iden8ﬁkazzjoni u:
- Tfassil u implimentazzjoni ta' programmi ta' taħriġ għall-par8jiet interessa8
diﬀeren8 (impjega8 tas-servizzi ﬁnanzjarji, membri tal-familja, tobba,
infermiera, carers soċjali, eċċ)

F3

- Tfassil u 8xrid ta’ fulje] ta' informazzjoni u għodod xierqa oħra.
Ħidma mal-par8jiet interessa8 li jinsabu f'pożizzjoni unika biex jiden8ﬁkaw u
jirrapurtaw abbuż ﬁnanzjarju fost l-anzjani u:
- Tfassil u implimentazzjoni ta' programmi ta' taħriġ għall-par8jiet interessa8
diﬀeren8 (impjega8 tas-servizzi ﬁnanzjarji, membri tal-familja, tobba,
infermiera, carers soċjali, eċċ)

F4

F5

- Tfassil u 8xrid ta’ fulje] ta' informazzjoni u għodod xierqa oħra.
Ħidma mal-NGOs, is8tuzzjonijiet ﬁnanzjarji u en8tajiet governa]vi xierqa
fuq servizzi t'appoġġ li għandhom jiġu pprovdu8 lill-persuni anzjani ﬁrrigward tal-abbuż ﬁnanzjarju.
Jinﬁrex għarﬁen ġenerali u programmi ta' edukazzjoni li jimmiraw għal forom
diﬀeren8 ta' abbuż ﬁnanzjarju u bidliet ﬂ-imġiba li għandhom jiġu mﬁ:xija.

3.6 Għoti ta' Informazzjoni Fiduċjuża u Indipendenti għall-Bidla flImġiba u l-Introduzzjoni ta' Programmi diretti lejn it-Tagħlim ta'
Kultura għat-Tfaddil
Hemm erba' sﬁdi ewlenin rigward id-dħul ﬂ-ir8rar. L-ewwel huwa n-nuqqas ta' interess ﬁt-tema għall-par8 l-kbira talpopolazzjoni, speċjalment għaż-żgħażagħ. Ebda waħda mill-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, inkluż dik tal-Kunsill
Nazzjonali taż-Żgħażagħ, ma ħadu sehem ﬁl-proċess ta' konsultazzjoni pubblika relatata mar-riformi tal-pensjoni
tal-2015. It-8eni hija l-perċezzjoni jew l-a:walità ta' kumplessità tas-suġġe:. Dan mhux megħjun mill-fa: li meta
sseħħ diskussjoni dwar is-sistema tal-pensjonijiet ﬁl-mezzi diﬀeren8 pubbliċi din, ħafna drabi, hemm tendenza li tkun
wisq teknika u b'hekk, wisq kumplessa għall-pubbliku inġenerali.
It-8elet, kif ġie diskuss qabel, huwa l-livell baxx ta' għarﬁen ﬁnanzjarju, li:eriżmu, kapaċità u responsabbiltà talkonsumaturi, speċjalment fost il-gruppi l-aktar vulnerabbli. Fl-aħħarne:, id-diskussjoni dwar ir-riforma tal-pensjonijiet
u l-pensjoni tal-Istat mhux proċess bla xkiel li jaﬀe:wa lill-persuni kollha bl-istess mod. Pju:ost, l-aspe:a]vi ta'
persuni żgħar għandhom tendenza li jkunu diﬀeren8 minn dawk ta' persuni li jkunu waslu biex jir8raw jew li huma diġà
r8ra8. L-impa] tan-nisa u tal-pensjoni tal-Istat huma diﬀeren8 minn dawk fuq il-kontropar8jiet maskili. L-aspe:a]vi
ta' dawk li għandhom dħul għoli huma diﬀeren8 minn ta' dawk li għandhom dħul baxx. Sal-lum, madankollu, ma kien
hemm l-ebda strateġija ta' komunikazzjoni koeren8 li testendi lil hinn mill-ispjegazzjoni tar-riformi li għaddejjin li huma
dire] biex jiżguraw kunsens għar-riforma (2004 u 2015) u biex jgħollu l-għarﬁen pubbliku fost l-oħrajn, li46 :

Atkinson, A. et al. (2012), “Lessons from Na8onal Pensions Communica8on Campaigns”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private
Pensions, No. 18, OECD Publishing
46
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• Jispjegaw l-għażliet individwali u l-implikazzjonijiet potenzjali li għażliet bħal dawn għandhom fuq il-benesseri tasservizzi ﬁnanzjarji ﬂ-ir8rar.
• Jispjegaw l-inves8men8 u l-istrumen8 ta' maddil disponibbli biex jiżguraw il-benesseri ﬁnanzjarju ﬂ-ir8rar.
• Jispjegaw kif it-maddil u l-inves8men8 jġibu ruħhom f'ċikli ekonomiċi diﬀeren8 u l-implikazzjonijiet li dawn jista'
jkollhom fuq il-ġid akkumulat ﬁd-data tal-ir8rar.
• Faċilità ta' deċiżjonijiet a]vi u infurma8 tal-individwu.
• Jinkoraġġixxu mġiba speċiﬁka bħal maddil ﬂ-iskemi volontarji tal-pensjonijiet priva8.
• Posponiment tal-ir8rar.
Għalkemm huwa rikonoxxut sew li l-benesseri ﬁnanzjarja ﬂ-ir8rar 8ddependi ħafna fuq id-deċiżjonijiet u t-maddil, limġiba ssir ħafna iktar kmieni ﬁl-ħajja sostnuta b'edukazzjoni tal-ir8rar mid-DSS mhix aggressiva kif huwa mix8eq li
tkun. Il-mezz ewlieni li d-DSS bħalissa juża biex jispjega beneﬁċċji tas-sigurtà soċjali inkluż il-pensjoni tal-Istat huwa rradju u t-TV fejn jiġu ppreżenta8 programmi ta' kull ġimgħa. Dawn il-programmi huma prinċipalment stru:ura8 fuq
mistoqsija u tweġiba fejn in-nies preżen8 jiġu mwieġba ﬁr-rigward tal-qagħda personali tagħhom u l-ispeċjalis8 tad-DSS
jirrispondu għal dawn il-mistoqsijiet.
Filwaqt li l-ebda data empirika mhi ﬂ-idejn, hija biżżejjed biex 8kkonkludi li mill-interven8 ﬁl-midja kif ukoll kwistjonijiet
imqajma mid-DSS li numru kbir ta' nies ma jismux kif taħdem il-pensjoni tal-istat u kif id-dħul tal-pensjoni jiġi trado:
ﬂ-ir8rar. Sal-lum, il-kontributuri m'għandhomx aċċess f'ħin reali għall-istorja tal-kontribuzzjoni tagħhom u għad-dħul li
ser jirċievu ﬂ-ir8rar jekk l-istess linja ta' kontribuzzjoni 8nżamm - għalkemm dan huwa ppjanat li jiġi introdo: mid-DSS
ﬂ-2016.
L-MFSA għandha l-portal www.mymoneybox.com.mt li huwa dire: għall-pożizzjoni bħala mexxej ﬁl-promozzjoni
li:eriżmu ﬁnanzjarju. Il-websajt 8pprovdi informazzjoni speċiﬁka rigward is-servizz bankarju, inves8men8 u
assigurazzjoni kif ukoll kalkolaturi, mistoqsijiet u tweġibiet, eċċ Barra minn hekk il-websajt 8nkludi informazzjoni
speċiﬁka rilevan8 għall-istadji diﬀeren8 ﬁl-ħajja li jgħaddu minnhom il-konsumaturi inkluż it-taqsimiet dwar 'iżżagħżagħ adul8'. Il-portal tal-MFSA "Mymoneybox" jinkludi wkoll materjal li jipprovdi lill-għalliema, li huma meqjusa
bħala l-ﬁguri inﬂuwen8 l-eqreb lejn l-istudent, biex jgħinuhom ﬁl-proċess ta' tagħlim.
M'hemm l-ebda inter-relazzjoni stru:urata bejn l-aġenda tal-li:eriżmu ﬁnanzjarju usa li, sa ċertu grad, hija
rappreżentata mill-MFSA u l-fehim tal-pensjoni tal-Istat (biex jintlaħaq il-bilanċ xieraq bejn id-dħul qabel u wara limpjieg u l-kwalità tal-ħajja mﬁ:xija ﬂ-ir8rar). Id-disinn ta' strateġija ta' komunikazzjoni fuq id-dħul ﬂ-ir8rar u lli:eriżmu ﬁnanzjarju li hija bbażata fuq prinċipji ﬁl-bidla tal-imġiba soda hija essenzjali. Il-messaġġ ﬁr-rigward tad-dħul
ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju għandu jkun f'żewġ par8jiet:
• B'temi ġenerali biex 8ntlaħaq il-popolazzjoni ġenerali b'mira għall-avvenimen8 diﬀeren8 taċ-ċiklu tal-ħajja li jkollhom
impa: fuq l-individwu jew is-sitwazzjoni ﬁnanzjarja domes8ka: xiri ta' karozza, xiri ta' dar, inves8ment ﬂ-edukazzjoni,
eċċ.
• Immira8 biex jingaġġaw u jirrispondu għal persuni, bi proﬁli demograﬁċi, imġiba u xogħol diﬀeren8 tas-suq.
L-istrateġija ta' komunikazzjoni għandha tkun appoġġata mill-massa ﬁnanzjarja u kri8ka umana meħ8eġa biex jintlaħaq
momentum sostnut fuq perijodu ta' tle: snin. Sal-lum ma kien hemm ebda stħarriġ nazzjonali bir-reqqa li jiden8ﬁka lfehim, l-għarﬁen u l-preparazzjoni ﬁr-rigward tad-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju taċ-ċi:adini Mal8n. Fir-rigward
tal-ewwel, l-eqreb impriża kienet it-twe]q ta' żewġ stħarriġiet permezz tal-NSO f'isem il-PWG tal-2004 u tal-2010
rispe]vament. L-istħarriġ tefa' xi €it fehim dwar il-perċezzjoni tan-nies ﬁr-rigward tal-pensjonijiet u r-riforma talpensjonijiet. Fir-rigward tal-aħħar, numru ta' studen8 Mal8n bdew riċerka ﬁl-li:eriżmu ﬁnanzjarju ﬁ programmi ta'
dissertazzjonijiet ﬁl-grad ta' Baċellerat u ﬁl-grad ta' Maġisteru.
Il-kisba ta' data empirika permezz ta' stħarriġ nazzjonali komprensiv hija ta' importanza ewlenija, peress li ser
8pprovdilhom għarﬁen uniku ﬁr-rigward tal-iden8ﬁkazzjoni tal-livelli ta' r8rar u l-għarﬁen ﬁnanzjarju, l-a]tudnijiet u limġiba ta' persuni. B'mod par8kolari tali stħarriġ nazzjonali se jenfasizza l-imġiba u l-prijoritajiet ﬁr-rigward tal-ippjanar
għall-r8rar u l-aċċess tal-prodo] ﬁnanzjarji, ta' kreditu, ta' maddil u inves8men8. Il-forniment ta' tali informazzjoni
8żgura li l-istrateġija tal-komunikazzjoni u azzjonijiet oħra propos8 minn din l-istrateġija se jkunu mmiraw obje]vi ċari
u li jistgħu jitkejlu, li eventwalment se jirriżultaw f'riżulta8 pożi]vi.
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L-istrateġija għandha tħaddan l-aktar kanali ta' komunikazzjoni wiesgħa – mill-komunikazzjonijiet diġitali u midja soċjali
li tant tħaddan il-ġenerazzjoni żagħżugħa sar-radju biex 8lħaq lill-persuni li mhumiex midħla tal-ICT jew persuni mhux
li:era8. Ma’ dan, il-kampanja għandha 8ndirizza persuni permezz ta' programmi outreach u wirjiet ﬁt-toroq, seminars
u workshops miżmuma kemm f'livell nazzjonali kif ukoll fuq livell ta' komunità lokali.
L-istrateġija ta' komunikazzjoni m'għandhiex 8kkompe8 mal-kampanja ta' edukazzjoni tal-MFSA u l-kampanji ta'
marke8ng u edukazzjoni tal-fornituri ta' servizz ﬁnanzjarju. Anzi l-istrateġija għandha mi:ex li 8stabbilixxi programm
ta' a]vità koordinata bejn il-par8jiet interessa8 kollha.

Eżempju ta' Imġiba Mmirata Biex Tfaddal/Programmi ta' Investiment
Kaxxa F
Il-programm Faddal Aktar għal Għada (SMarT) fl-Istati Uniti jimmira l-preġudizzji
fl-imġiba li ġejjin: skontijiet iperboliċi; stmerrija għat-telf; u inerzja. Ilprogramm kien iddisinnjat skont ir-regoli li ġejjin:
Preġudizzju fl-Imġiba
Skont Iperboliku

Stmerrija għat-Telf

Inerzja/l-istatus quo

Kif jiġi indirizzat
L-impjegati jiġu avviċinati dwar il-possibilità ta' żieda fil-kontribuzzjoni
tagħhom għall-iskema tal-pensjoni voluntarja fi żmien konsiderevoli qabel
iż-żmien skedat ta' żieda fil-paga. Minħabba skontijiet iperboliċi, l-intervall
bejn id-dati ta' reġistrazzjoni u l-bidu għandhom ikunu fattibbli kemm
jista' jkun possibbli.
Jekk l-impjegati jingħaqdu, il-kontribuzzjoni tagħhom għall-pjan tiġi
introdotta wara l-ewwel paga wara ż-żieda. Din il-karatteristika ttaffi xi ftit listmerrija għat-telf perċepita mal-paga globali.
Ir-rata ta' kontribuzzjoni tkompli tikber fuq kull żieda skedata sakemm irrata ta' kontribuzzjoni tilħaq massimu ssettjat minn qabel. B'dan il-mod, linerzja u l-preġudizzju tal-istatus quo jaħdmu lejn iż-żamma tan-nies fil-

Kumdità u Għażla

pjan.
L-impjegati jistgħu jitilqu f'kull ħin.

Il-Kummissjoni, l-MFSA u d-DSS għandhom jagħqdu l-forzi biex jistabbilixxu www.mymoneybox.com.mt tal-MFSA
bħala l-portal primarju li jaġixxi bħala l-kanal uﬃċjali għall-informazzjoni aﬃdabbli, eżaba u aċċessibbli, ippreżentata
bl-inqas mod tekniku possibbli u b'mod a:raen8 permezz tar-riżorsi bħalma huma l-għodda ﬁnanzjarji tal-edukazzjoni
inkluż, iżda mhux limita8, għal-logħob li ja]raw lit-mal kif ukoll lill-kbar.
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S'issa, sempliċiment 8pprovdi informazzjoni biss, anke jekk i:ejjeb il-konoxxenza għad għandha impa: limitat fuq ilbidla tal-imġiba tal-poplu. Barra minn Malta, numru ta' programmi ddisinja8 sabiex jegħlbu l-preġudizzji ﬂ-imġiba
mbarkaw b'suċċess biex jikkumplimentaw l-istrateġiji tal-komunikazzjoni. Dawn li ġejjin huma inizja]vi tal-imġiba li
ġew introdo] biex jegħlbu l-inerzja u jimbu:aw lin-nies biex jieħdu deċiżjoni ﬁnanzjarja, biex jagħmlu t-maddil jidher
aktar interessan8 u a:raen8, jew biex jinkoraġġixxu l-poplu jkompli jfaddal:
• 'L-ewwel tħallas int', hija makkira mentali sempliċi biex ifaddlu l-ﬂus qabel jonfquhom47 :
• 'Taqta' għad-dri:' - maddil ﬁs-supermarket jew ħwienet oħra billi taqta' għad-dri: sal-eqreb €1/€5 u tpoġġi l-bqija ﬁlkont ta' maddil.
Huwa importan8 li jkun enfasizzat il-fa: li, b'mod ġenerali, l-'imbu:aturi' ﬂ-imġiba ma jsaħħux il-li:eriżmu ﬁnanzjarju.
Poli8ki bbaża8 fuq ekonmija ta' imġiba jassumu li n-nies ħafna drabi jieħdu d-deċiżjonijiet il-'ħżiena' u jkollhom bżonn
jiġu sfurza8 jew 'imbu:a8' lejn id-deċiżjoni t-'tajba'. Dan jissuġġerixxi li min ifassal il-poli8ka jiddetermina dik li hi
deċiżjoni tajba għall-individwi jew gruppi ta' nies. Hekk, l-interven8 tal-imġiba għandhom jikkumplimentaw u mhux
jissuplimentaw l-inizja]vi tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja.
Kif intqal qabel, iż-żgħażagħ bil-kemm kienu involu8 ﬂ-inizja]vi ta' riforma tal-pensjoni matul l-aħħar għaxar snin. Dan
huwa ta' tħassib minħabba li l-ġibda prinċipali ta' dawn ir-riformi 8rrelata dire:ament għalilhom – persuni li għadhom
ġodda u li daħlu dan l-aħħar ﬁs-suq tax-xogħol li jir8raw ﬁ żmien 45 sena. In-nuqqas ta' żgħażagħ ﬁd-diskors dwar irriżulta8 tar-riforma tal-pensjoni ﬁ stat fejn l-aġenda tal-bidla hija determinata mhux miż-żgħażagħ – in-nies li jiġu
aﬀe:wa8 dire:ament – imma minn organizzazzjonijiet oħra li jista' jkollhom aġendi diﬀeren8 u separa8 biex isegwu.
Hekk kif il-persuni jikbru, jaﬀaċċjaw deċiżjonijiet u sﬁdi ﬁnanzjarji diﬃċli relata8 mal-immaniġġjar tal-ﬂus tagħhom –
inkluż it-tranżizzjoni mix-xogħol għall-ir8rar sħiħ jew ir8rar parzjali. Persuni anzjani li akkumulaw maddil għandhom
jiddeċiedu dwar kif l-aħjar biex jikkonvertu dan it-maddil ﬁ dħul li jservi tul ħajjithom hekk kif il-lonġevità żdiedet.
Għall-biċċa l-kbira ta' min jir8ra, l-aċċess għall-informazzjoni jikkos8twixxi sﬁda.
Ippjanar ħażin jew nuqqas ta' ppjanar għall-ir8rar x'aktarx jirriżultaw ﬁ stat fejn il-pensjonan8 jkollhom kapaċità
ﬁnanzjarja limitata biex ji:ra:aw kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu. Filwaqt li m'hemm l-ebda informazzjoni empirika
lokalment, esperjenzi f'pajjiżi oħra juru li l-pensjonan8 ma jismux id-de:alji tal-programmi tal-Gvern li jappoġġjaw
persuni anzjani. Biex jieħdu deċiżjonijiet xierqa, il-Mal8n jeħ8eġ li jismu u jaċċessaw is-servizzi tal-Gvern bħall-Karta
Anzjan, is-servizzi ﬁl-komunità, is-servizzi tas-saħħa, eċċ. sabiex id-dħul jew il-beneﬁċċji ta' dan it-8p kollha jidħlu ﬁddħul globali ﬂ-ir8rar tagħhom.
Huwa importan8 li l-istrateġija u l-inizja]vi varji u l-azzjonijiet li joħorġu minnhom, ikunu monitorja8 fuq bażi kon8nwa
sabiex il-miżuri ta' poli8ka u tal-programmi jiġu evalwa8 ﬁr-rigward tal-eżitu u produzzjoni, il-lezzjonijiet jiġu mgħallma
u l-poli8ki u l-programmi jissaħħu aktar, jitjiebu jew jerġgħu lura għal li kienu skont il-każ.
L-istrateġija 8rrakkomanda li:
Faburi

Azzjoni

Stħarriġ Nazzjonali

G1

Komunikazzjonijiet

H1
H2
H3

Portal waħdieni
uﬃċjali imparzjali u
aﬃdabbli

I1

Jitwe:aq stħarriġ nazzjonali komprensiv dwar id-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju
bbażat fuq l-istħarriġ tal-OECD.
It-massil fuq il-prinċipji ta' bidla ﬂ-imġiba tajba u l-implimentazzjoni fuq tle: snin talistrateġija ta' komunikazzjoni mmirata biex twassal messaġġi ċari lill-koor8 diﬀeren8
tal-popolazzjoni bbaża8 fuq proﬁli demograﬁċi, a]tudinali u tas-suq tax-xogħol.
Implimentazzjoni ta' kampanji ta' komunikazzjonijiet iden8ﬁka8.
Tfassil ta' mekkaniżmu ta' evalwazzjoni li jkejjel is-suċċess tal-istrateġija.
Flimkien mal-Gvern u l-MFSA jiġi stabbilit portal maħsub biex 8ġi provduta
informazzjoni uﬃċjali aﬃdabbli, xprunata u aċċessibbli dire:a biex tgħin lill-persuni
biex jippreparaw għall-ir8rar u biex jieħdu deċiżjonijiet ﬁnanzjarji li jtejbu l-ħajja
tagħhom.

Pg 28, Lewis, S. and F. Messy (2012), “Financial Educa8on, Savings and Investments: An Overview”, OECD Working Papers on Finance, Insurance
and Private Pensions, No. 22, OECD Publishing
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Faburi

Azzjoni

Fil-Mira –
Pensjonan* Futuri

J3

Fil-Mira - IlPensjonan*

J4

Fil-Mira - IlPensjonan*

J5

Fil-Mira - Kulħadd

J6

Ħidma mad-Dipar8ment tas-Sigurtà Soċjali sabiex il-ħaddiema jirċievu dikjarazzjoni
darba ﬁs-sena jew aċċess onlajn li juri l-kontribuzzjonijiet imħallsa u l-pensjoni li huma
in8tola8 għaliha li jekk tali linja kontributorja 8bqa’ 8ġi miżmuma.
Ħidma mad-Dipar8ment tas-Sigurtà Soċjali, l-MFSA u par8jiet interessa8 oħra biex
jgħinu jassiguraw li l-persuni huma konxji u għandhom aċċess għal edukazzjoni
ﬁnanzjarja, għodod, informazzjoni u assistenza dwar il-pensjonijiet tal-Istat eﬀe]vi.
Ħidma bejn il-Gvern u s-soċjetà ċivili biex jiġi stabbilit programm li jgħin biex jiżgura li lpensjonan8 huma konxji u għandhom l-aċċess għall-beneﬁċċji tal-Gvern li huma
in8tola8 għalihom.
Ħidma mal-par8jiet interessa8 biex jiġu żviluppa8 għodod ta' protezzjoni eﬀe]vi għallinformazzjoni ﬁnanzjarja tal-konsumatur li jistgħu jakkumpanjaw id-dħul ﬂ-ir8rar u linizja]vi ta' li:eriżmu ﬁnanzjarju.

3.7 Ħidma fi Sħubija biex Jissaħħu l-Konnessjonijiet bejn ilPartijiet kollha Involuti fid-Dħul tal-Irtirar u l-Litteriżmu
Finanzjarju
Dan id-dokument tal-istrateġija huwa mibni fuq il-prinċipju li sħubija fost l-a:uri involu8 tad-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu
ﬁnanzjarju huwa fundamentali għas-suċċess. Il-viżjoni tat-8sħiħ tad-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju fost iċċi:adini Mal8n hija responsabbiltà maqsuma fost il-ħafna tal-par8jiet interessa8. Il-viżjoni ma 8stax isseħħ mingħajr lisforzi magħquda ta’ individwi, familji, Gvern, komunitajiet lokali, fornituri tas-servizzi ﬁnanzjarji, min iħaddem,
organizzazzjonijiet tax-xogħol, negozji u organizzazzjonijiet mhux governa]vi (NGO), eċċ.
Fil-fa:, l-a:uri ewlenin kollha x'aktarx jibbeneﬁkaw bħala riżultat ta' strateġija fuq id-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu
ﬁnanzjarju li hija sostnuta minn ﬁduċja. Jekk tkun suċċess, in-nies se tkun infurmata aħjar dwar x'se jikkonsis8 d-dħul
ﬂ-ir8rar tagħhom vis-à-vis l-aspe:a]vi tagħhom; ta' 8tjib ﬁt-teħid ta' deċiżjonijiet ﬁr-rigward ta' maddil u inves8men8,
ta' tnaqqis ﬂ-azzjoni regolatorja u tat-telf ta' ﬁduċja ﬁl-fornituri ta' servizz ﬁnanzjarju minħabba bejgħ ħażin, frodi u
abbuż. Barra minn hekk, dan il-metodu huwa aktar probabbli li jirriżulta f'soċjetà kollabora]va li 8pperme] 8bni lkunﬁdenza kif il-par8jiet jaħdmu ﬂimkien, jesploraw tendenzi emerġen8, jiġġeneraw ideat ġodda u jiksbu fehim aħjar
tal-isﬁdi u kwistjonijiet li jaﬀaċċjaw.
Aktar minn hekk, sħubija eﬀe]va għandha 8rriżulta ﬁl-kollaborazzjoni kon8nwa u sistema8ka u konsultazzjoni u ﬁ
qsim kon8nwu u eﬃċjen8 ta' riżorsi, b'mod par8kolari ﬂ-informazzjoni, tagħlim u riċerka. Dan id-dokument kollu
jenfasizza l-importanza tal-imsieħba – irrilevan8 jekk dawn humiex mal-awtoritajiet tal-edukazzjoni li joperaw ﬁ ħdan ledukazzjoni obbligatorja jew l-edukazzjoni ogħla/avvanzata jew ﬁr-rigward tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ biex
ikun hemm ir-rieda li ċi:adini żgħażagħ Mal8n jieħdu sehem ﬁ kwistjonijiet relata8 mad-dħul ﬂ-ir8rar u l-li:eriżmu
ﬁnanzjarju.
Hekk, pereżempju, jekk issir ħidma 'l quddiem ﬁr-rigward tar-rakkomandazzjonijiet dwar l-edukazzjoni ﬁnanzjarja lKummissjoni se taħdem ma' u permezz tal-MFSA KEE.
Il-fornituri tas-servizzi ﬁnanzjarji priva8 u assoċjazzjonijiet ta' servizzi ﬁnanzjarji huma mis8edna b'mod a]v biex
jipparteċipaw ﬁr-reviżjoni u l-implimentazzjoni tal-istrateġija. Ma' dan, il-Kummissjoni ser twessa’ r-relazzjonijiet ta'
sħubija tagħha billi 8stabbilixxi Kunsill Konsulta]v dire: biex jinvolvi ﬁx-xogħol 8egħu spe:ru wiesgħa ta' par8jiet
interessa8 bħalma huma rappreżentan8 tal-impjega8, rappreżentan8 ta' min iħaddem, is-soċjetà ċivili, eċċ. Il-Kunsill
Konsulta]v se jipprovdi gwida kostan8 u jagħ8 rispons lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni talistrateġija – inkluż:
• Kif ji:ejjeb l-impa: għaċ-ċi:adini Mal8n.
• Kif jintegraw għaqdiet u programmi għal beneﬁċċju akbar.
• Kif 8ġi pperfezzjonata u ada:ata l-istrateġija abbażi tal-indikaturi ta' kejl tal-progress.
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Il-Kunsill Konsulta]v u l-Kummissjoni ser jibdlu l-ideat u r-rispons u jieħdu pożizzjoni strateġika ta' kwistjonijiet dwar lippjanar għall-ir8rar u tal-li:eriżmu ﬁnanzjarju u b'hekk ikunu jistgħu:
• Jiġġeneraw interess u ingaġġ aktar wiesa' tal-par8jiet interessa8.
• Jipprovdu forum iddedikat, kon8nwu għall-komunikazzjoni u interazzjoni fost il-par8jiet interessa8.
• Jipperme:u lill-par8jiet interessa8 biex ikunu a]vi ﬁd-djalogu u azzjoni li joħorġu mill-istrateġija.
• Iħallu diversi ideat jiġu inkorpora8 ﬂ-eżekuzzjoni tal-istrateġija.
• Jippromwovu kollaborazzjoni, koordinazzjoni, eﬃċjenza u relazzjonijiet akbar bejn is-se:uri.
Il-Kummissjoni se taħdem ﬂimkien man-networks bħall-Forum Internazzjonali għall-Edukazzjoni tal-Inves8turi (IFIE)48 u
l-INFE49 kif ukoll kummissjonijiet simili barra minn Malta biex jibbeneﬁkaw mill-aħjar pra]ka u li jidħlu ﬁr-riċerka, ﬂgħodda li ġew introdo].
L-istrateġija 8rrakkomanda li l-Kummissjoni għandha:

Faburi
Sħubiji

Azzjoni
K1
K2

L1

L2

Assigurazzjoni tal-involviment a]v tas-se:ur privat ﬁr-reviżjoni u limplimentazzjoni tal-istrateġija.
Jiġi stabbilit Kunsill Konsulta]v dire: biex jinvolvi ﬁx-xogħol tal-Kummissjoni
spe:ru wiesgħa ta' par8jiet interessa8 bħalma huma rappreżentan8 talimpjega8, rappreżentan8 ta' min iħaddem, is-soċjetà ċivili, eċċ.
Parteċipazzjoni a]va f'fora internazzjonali bħall-Forum Internazzjonali għallEdukazzjoni tal-Inves8turi u n-Network Internazzjonali dwar l-Edukazzjoni
Finanzjarja.
Jiġi stabbilit kunta: ma' organizzazzjonijiet simili f'pajjiż barra mill-pajjiż biex
jitgħallmu mill-esperjenzi u l-bażi tal-għarﬁen tagħhom.

Chartered in 2005, IFIE is an alliance of 28 organisa8ons of regulators, industry associa8ons, etc. Serves primarily as a resource for trends and
developments in ﬁnancial educa8on through membership mee8ngs, conferences and training sessions. IFIE also establishes and promotes
standards of best prac8ces for investor educa8on on a global basis. Since 2007, IFIE and Interna8onal Organisa8on of Securi8es Commissions have
jointly organised global investor educa8on conferences
48

INFE created by the OECD in 2008 and has members over 240 public ins8tu8ons from more 100 countries. INFE conducts research and develops
tools to support policy makers and public authori8es in designing and implemen8ng ﬁnancial educa8on strategies. In par8cular, INFE has published
a set of High Level Principles on Na8onal Strategies for Financial Educa8on to assist jurisdic8ons in establishing coordinated and tailored strategies at
a na8onal level. These principles have been endorsed by the G20. INFE also provides a policy forum for governments to exchange views and
experiences on ﬁnancial educa8on, and publishes research, ques8onnaires, guidance and tools to measure levels of ﬁnancial literacy
49
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4.1 Finanzjament tal-Istrateġija Nazzjonali għal Dħul fl-Irtirar
Biex din l-istrateġija tkun realizzata l-es8mi annwali stru:ura8 huma meħ8eġa:
• Għat-twe]q ta' stħarriġ u riċerka.
• Għat-massil u implimentazzjoni ta' programmi u inizja]vi li jinkludu għodod, materja, midja, eċċ. inkluż tal-midja
diġitali u komunikazzjonijiet.
• Għall-implimentazzjoni ta' azzjonijet iden8ﬁka8 f'din l-istrateġija.
• Għall-parteċipazzjoni a]va f'fora internazzjonali.
• Għall-istabbiliment ta' sinerġiji ma' en8tajiet simili f'ġuriżdizzjonijiet barranin.
• Għall-istabbiliment ta' segretarjat żgħir biex 8ġi żgurata kon8nwità sostnuta ﬁx-xogħol tal-en8ta’ responsablbi.
L-istrateġija 8pproponi li l-baġit għall-en8ta’ responsablbi għandu jiġi kos8twit minn assistenza u sapport minn
en8tajiet li jisgħaw jinkludu fost oħrajn:
Kontribuzzjoni
Annwali Struburata

Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali
L-Awtorità Mal8ja għas-Servizzi Finanzjarji
Il-Bank Ċentrali ta’ Malta

Beneﬁċċji mhux
strubura* jew
servizzi

Finanzi Malta
Assoċjazzjoni tal-Bankiera Mal8n
Assoċazzjoni Mal8ja tal-Assigurazzjoni
Assoċazzjoni Mal8ja tal-Awdituri
Fond Nazzjonali għal-Lo:eriji u għall-Kawżi Ġus8
Kamra tal-Kummerċ, Intrapriża u Industrija
Assoċazzjoni Mal8ja ta' min Iħaddem
General Retailers and Traders Union
General Workers Union
Union Ħaddiema Magħqudin

Membri u l-Membri
Msieħba
Oħrajn

Fornituri tas-se:ur privat ﬁl-kontabilità, servizzi bankarji, ﬁnanzi, amministrazzjoni
tal-fond, assigurazzjoni, inves8ment, liġi, konsulenza dwar l-amministrazzjoni,
pensjonijiet, ﬁduċjarji, servizzi tat-taxxa, eċċ
Fond Soċjali Ewropew u strumen8 oħra ta' ﬁnanzjament

Il-kontribuzzjoni tal-Ministeri 8sta' 8nkludi iżda ma tkunx limitata għall-:
• Assenjazzjoni ta' membri tal-persunal xieraq għall-appoġġ tal-en8ta’ responsablbi.
• Provvediment ta' bini adegwat, għamara u tagħmir.
• L-allokazzjoni ta' baġit żgħir biex jagħ8 bidu għall-isse:jar tal-en8ta’ responsablbi u biex jippostja l-ﬂussi ta'
ﬁnanzjament propos8 hawn fuq.
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Twettiq tal-Istrateġija
Nazzjonali tad-Dħul flIrtirar u l-Litteriżmu
Finanzjarju
Kapitolu 04
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4.2 L-Implimentazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għal Dħul fl-Irtirar
l-pjan ta' implimentazzjoni li ġej qed jiġi propost.

4.2.1 Implimentazzjoni: 2016
AZZJONI
METODI EDUKATTIVI

A1
A3

A4

B1

B2a

C1

D2

D3

E2
E3
E4

F1

F5

Jibda x-xogħol fuq il-Qafas Finanzjarju Eduka]v.
Ħidma ma' organizzazzjonijiet fid-disinn tal-Qafas Finanzjarju
Edukattiv biex jiġu identifikati l-aktar mumenti sinjifikanti ta'
tagħlim għat-tfal sabiex tiffoka fuq l-irtirar u l-litteriżmu
finanzjarju.
Jibda l-bini tal-portal waħdieni li jipprovdi riżorsi ta' tagħlim
għall-għalliema ﬂ-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk
indipenden8.
Ħidma mal-G. F. Abela Junior College, skejjel tal-Knisja u dawk
indipenden8 u mal-Bordijiet ta' eżaminaturi biex jiġu iden8ﬁka8
l-mudelli adda:a8 għall-istuden8 u jiġu implimenta8 kif xieraq.
Ħidma mal-Kulleġġ Mal8 għall-Ar8, Xjenza u Teknoloġija biex
jiġu iden8ﬁka8 l-mudelli adda:a8 għall-istuden8 u jiġu
implimenta8 kif xieraq.
Ħidma mal-Università ta' Malta u ma' universitajiet oħra biex
jiġu iden8ﬁka8 l-mudelli adda:a8 għall-istuden8 u jiġu
implimenta8 kif xieraq.
Sħubija ma' is8tuzzjonijiet bħal VISA biex jinfetaħ l-aċċess għallogħba libera tagħhom bbażata fuq programmi ﬁnanzjarji
eduka]vi.
Speċiﬁkament immira8 lejn żgħażagħ ta' bejn it-18 u l-24 sena
dwar l-ippjanar tal-ir8rar meta jidher li dawn huma aktarx ﬁlmira jekk għandha tkun introdo:a skema ta' pensjoni
awtoma8ka.
Jiġu mfassla programmi finanzjarji ta' edukazzjoni għall-adulti u lKomunità li tkopri l-istadji differenti tul il-ħajja.
Issir għaqda mal-unions u ma' min iħaddem u jibdew programmi
ta' edukazzjoni finanzjarja fuq ix-xogħol.
Issir għaqda mal-assoċazzjoni tal-Kunsilli Lokali u mal-Kunsilli
Lokali biex jibdew programmi ta' edukazzjoni finanzjarja filKomunità.
Ħidma mal-NGOs biex 8ġi promossa r-riċerka li żżid il-fehim taddiversi bżonnijiet ta' persuni anzjani ﬁr-rigward tal-edukazzjoni
ﬁnanzjarja u l-ħila u l-eﬀe]vità tal-metodi diﬀeren8 li jistgħu
jiġu ado:a8.
Jinﬁrex għarﬁen ġenerali u programmi ta' edukazzjoni li
jimmiraw il-forom diﬀeren8 ta' abbuż ﬁnanzjarju u bidliet ﬂimġiba li għandhom jiġu mﬁ:xija.

AZZJONI
SĦUBIJA STRATEĠIKA

G1
H1

Twe]q ta' stħarriġ nazzjonali komprensiv dwar id-dħul tal-ir8rar
u l-li:eriżmu ﬁnanzjarju.
Tfassil ta' strateġija ta’ komunikazzjoni mmirata biex tolqot
diversi sezzjonijiet tal-popolazzjoni.
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H2
H3
I1

J4

J5

Implimentazzjoni ta' kampanji ta' komunikazzjonijiet iden8ﬁka8.
It-tfassil ta' mekkaniżmu ta' evalwazzjoni li jkejjel is-suċċess talistrateġija ta' komunikazzjoni.
Flimkien mal-Gvern u l-MFSA jiġi stabbilit portal maħsub biex
jipprovdu informazzjoni uﬃċjali aﬃdabbli, mo8vata u
aċċessibbli.
Xogħol mad-DSS, l-MFSA u partijiet interessati oħra biex jgħinu
biex jassiguraw li l-persuni huma konxji u li għandhom aċċess
għall-edukazzjoni finanzjarja effettiva, għodod, informazzjoni u
assistenza dwar il-pensjoni tal-Istat.
Ħidma mal-Gvern u mas-soċjetà ċivili biex jiġi stabbilit
programm li jgħin u jiżgura li l-pensjonan8 huma konxji u li
għandhom aċċess għall-beneﬁċċji tal-Gvern li huma in8tola8
għalihom.

Azzjoni
PROVVEDIMENT TA'
INFORMAZZJONI
AFFIDABBLI U
INDIPENDENTI

K1
K2

L2

Xogħol mal-Kunsill Konsulta]v tal-Edukazzjoni tal-MFSA fuq iddisinn tal-qafas ﬁnanzjarju tal-edukazzjoni.
Jiġi stabbilit Kunsill Konsulta]v dire: biex jinvolvi spe:ru aktar
wiesgħa ta' par8jiet interessa8 bħalma huma rappreżentan8 talimpjega8, rappreżentan8 ta' min iħaddem, is-soċjetà ċivili, eċċ.
Jiġi stabbilit kunta: ma' organizzazzjonijiet simili f'pajjiżi barra
mill-pajjiż biex jitgħallmu mill-esperjenzi u l-bażi tal-għarﬁen
tagħhom.

4.2.2 Implimentazzjoni: 2017
AZZJONI
METODI EDUKATTIVI

F1
A3
A4

A5

A6

B2b

D1

D4
E2

Tkomplija tax-xogħol fuq il-Qafas Finanzjarju tal-Edukazzjoni.
Jinbeda x-xogħol preparatorju mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni
għall-parteċipazzjoni ﬂ-Istħarriġ PISA 2018.
Jitkompla l-bini tal-portal waħdieni li jipprovdi riżorsi ta'
tagħlim għall-għalliema ﬂ-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk
indipenden8.
Disinn u implimentazzjoni tal-qafas ta' assistenza fl-iskejjel bilpreparazzjoni u t-tkomplija tal-iżvilupp professjonali tattagħlim tal-edukazzjoni finanzjarja tal-għalliema.
Xogħol mal-fornituri tas-servizz ﬁnanzjarju għalliden8ﬁkazzjoni tal-appoġġ volontarju mill-persunal u esper8
ﬂ-appoġġ ﬁt-tagħlim tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja ﬂ-iskejjel.
Ħidma mal-MCAST biex tevalwa l-possibbiltà li jiġu introdo]
programmi akkredita8 NVQ relata8 mal-aspe] ﬁnanzjarji
tal-edukazzjoni u jiġu iden8ﬁka8 direzzjonijiet xierqa.
Ħidma mas-se:ur ﬁnanzjarju u par8jiet interessa8 jiġu
introdo] u 8tqajjem kuxjenza dwar ir-riżorsi disponibbli biex
jiġu megħjuna mal u żgħażagħ biex jipproteġu lilhom
infushom minn serq, frodi, qerq u iden8tà, eċċ.
Jitkomplew jiġu mmira8 żgħażagħ ta' bejn it-18 u l-24 sena
fuq l-ippjanar tal-ir8rar.
Titkompla l-implimentazzjoni ta' programmi ﬁnanzjarji ta'
edukazzjoni għall-adul8 u l-Komunità li jkopru l-istadji matul
il-ħajja.
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E3
E4
E5

F2

F3

Jitkompla permezz ta' programmi ta' edukazzjoni ﬁnanzjarja
fuq ix-xogħol.
Jitkompla permezz ta' programmi ta' edukazzjoni ﬁnanzjarja
bbaża8 ﬁl-komunità.
Ħidma mal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ (ETC) biex
jintegraw il-li:eriżmu tad-dħul ﬂ-ir8rar u dak ﬁnanzjarju ma'
programmi ta' taħriġ ġodda u eżisten8.
Ħidma ma' persuni anzjani, kif ukoll mal-persuni li jagħtu lkura, infermiera u tobba, biex jismu l-bżonnijiet potenzjali li
għandhom x'jaqsmu mal-amministrazzjoni tal-ﬁnanzi għal
dawk li jesperjenzaw xi telf tal-ħila konji]va u dik ta'
iden8ﬁkazzjoni.
Ħidma mal-par8jiet interessa8 li jinsabu f'pożizzjoni unika
biex jiden8ﬁkaw u jirrappurtaw abbuż ﬁnanzjarju fost lanzjani.

AZZJONI
SĦUBIJA STRATEĠIKA

H2
J3
J6

Titkompla l-implimentazzjoni ta' kampanji iden8ﬁka8
u mmira8 ta' komunikazzjoni.
Ħidma mad-DSS sabiex persuni jaċċessaw onlajn,
dikjarazzjoni li turi l-kontribuzzjonijiet imħallsa u lpensjoni li huma jistgħu jkunu intitolati għaliha.
Jiġu introdotti mekkaniżmi ta' evalwazzjoni li jkejlu
l-impatt tal-miżuri introdotti.

AZZJONI
PROVVEDIMENT TA'
INFORMAZZJONI
AFFIDABBLI U
INDIPENDENTI

L1

Parteċipazzjoni a]va f'fora internazzjonali bħall-Forum
Internazzjonali għall-Edukazzjoni tal-Inves8turi u n-Network
Internazzjonali dwar l-Edukazzjoni Finanzjarja.

4.2.3 Implementation : 2018
Azzjoni
METODI EDUKATTIVI

F1

A3
A4

A5

A7

Immappjar u tkomplija tat-tgħaqqid tal-qafas finanzjarju taledukazzjoni bil-qafas tar-riżultati tat-tagħlim tal-Kurrikulu
Nazzjonali.
Parteċipazzjoni ﬂ-istħarriġ ta' PISA 2018.
Jitkompla l-bini tal-portal waħdieni li jipprovdi riżorsi ta' tagħlim
għall-għalliema ﬂ-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk
indipenden8.
Jinżamm u ji:ejjeb il-qafas t'appoġġ għall-iskejjel bi żvilupp
professjonali tat-tagħlim tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja talgħalliema.
Ħidma mal-Bordijiet tal-eżamituri SEC biex jiġu determina8 jekk
u kif mistoqsijiet tal-eżamijiet għandhomx jinkludu l-edukazzjoni
ﬁnanzjarja.
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A8

G1

D4
E3
E4
F4

Xogħol mas-sid tal-Kurrikulu Sekondarju Għoli u bordijiet tależaminaturi adda:a8 sabiex jiddeterminaw jekk u kif ilmistoqsijiet tal-edukazzjoni ﬁnanzjarja għandhom ikunu
inkorpora8.
Ħidma mas-se:ur ﬁnanzjarju u par8jiet interessa8 oħra
relevan8 biex jitħeġġu biex jiżviluppaw prodo] li huma faċli biex
jin€ehemu mit-mal u żgħażagħ u li jipperme:u aċċess kif ukoll
jinkoraġġuhom sabiex jamministraw il-ﬂushom b'mod
responsabbli.
Jitkomplew jiġu mmira8 żgħażagħ ta' bejn it-18 u l-24 sena fuq lippjanar tal-ir8rar.
Jitkompla permezz ta' programmi ta' edukazzjoni ﬁnanzjarja fuq
ix-xogħol.
Jitkompla permezz ta' programmi ta' edukazzjoni finanzjarja
bbażati fil-komunità.
Ħidma mal-NGOs, is8tuzzjonijiet ﬁnanzjarji u en8tajiet
governa]vi xierqa fuq servizzi t'appoġġ li għandhom jiġu
pprovdu8 lill-persuni anzjani ﬁr-rigward tal-abbuż ﬁnanzjarju.

AZZJONI
SĦUBIJA STRATEĠIKA

H2

Titkompla l-implimentazzjoni ta' kampanji iden8ﬁka8 u mmira8
ta' komunikazzjoni.
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