Noti mid-Diskors tal-Ministru

-

Matul dawn l-aħħar sentejn, il-Ministeru tiegħi ffirma għadd ta' sħubijiet strateġiċi
importanti dwar il-kapaċità finanzjarja ma' stakeholders importanti – inkluż il-Bank
Ċentrali ta' Malta, l-Università ta' Malta, il-BOV, l-MSV Life, il-General Workers
Union u l-Fondazzjoni eSkills Malta. Ma' kull wieħed minn dawn l-istakeholders,
wettaqna u qed inwettqu b’kollaborazzjoni proġetti importanti fuq il-kapaċità
finanzjarja.

-

Illum għandi l-pjaċir inħabbar l-iffirmar ta' Memorandum ta' Ftehim ġdid, li se jkun
immaniġġjat minn ĠEMMA flimkien mal-Kamra tal-SMEs.

-

Il-persuni li jaħdmu għal rashom u s-sidien tal-SMEs jikkostitwixxu s-sinsla talekonomija tagħna. Iżda l-persuni li jaħdmu għal rashom huma wkoll wieħed millgruppi vulnerabbli fir-rigward tal-għarfien u l-informazzjoni dwar il-kapaċità
finanzjarja.

-

Hekk kif il-persuni li jaħdmu għal rashom iridu jaqilbu bejn il-finanzi tan-negozju u
dawk personali, l-impatt tal-limitazzjoni fl-informazzjoni u fl-għarfien dwar ilkapaċità finanzjarja, jista' jkollu impatt negattiv immedjat kif ukoll fit-tul fuq il-flus u
l-ħtiġijiet finanzjarji tagħhom.

-

Mill-osservazzjonijiet magħmula mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, aħna nagħrfu
li f'dak li għandu x'jaqsam mal-pensjoni kontributorja tas-sigurtà soċjali hemm
inċidenza għolja ta' persuni li jaħdmu għal rashom li jieħdu deċiżjonijiet għal
benefiċċju fl-immedjat għad-detriment tal-benesseri futur tagħhom. Ħafna persuni
li jaħdmu għal rashom iqisu l-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali bħala "taxxa" u
għalhekk ifittxu li jħallsu l-aktar ammont baxx tal-kontribuzzjoni mingħajr ma jkunu
jafu li dan ifisser li meta jirtiraw il-pensjoni kontributorja tas-sigurtà soċjali li se
jirċievu x'aktarx mhix se tissodisfa l-kwalità tal-ħajja li jixtiequ jagħtu lilhom
infushom.

-

Dan il-MoU jistabbilixxi li ĠEMMA u l-Kamra tal-SMEs se jagħmlu programm ta'
taħriġ dirett biex jipprovdi għarfien u informazzjoni lill-persuni li jaħdmu għal
rashom fir-rigward ta':
-Distinzjoni bejn finanzi personali u tan-negozju
-Spejjeż ta' bbaġitjar u moniteraġġ
-Interazzjoni mal-banek dwar il-finanzjament u l-investiment
-L-immaniġġjar tal-amministrazzjoni tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali
-L-immaniġġjar u l-ippjanar tal-flus tal-familji għall-futur.

-

Bi pjaċir ninnota li ĠEMMA u l-Kamra tal-SMEs bdew xogħol fuq it-tħejjija talkontenut tal-għarfien dwar il-kapaċità finanzjarja li se jiġi applikat matul issessjonijiet ta' taħriġ – bil-għan li ssir l-ewwel sessjoni pilota ta' taħriġ fit-tielet kwart
ta' din is-sena.

-

Nirringrazzja lill-Kamra tal-SMEs li ngħaqdet mal-Ministeru tiegħi fir-rigward tattixrid tal-għarfien dwar il-kapaċità finanzjarja. Huwa rikonoxxut kemm mill-UE kif

ukoll mill-OECD li nuqqas ta' għarfien dwar il-kapaċità finanzjarja jirriżulta
direttament f'żieda fil-faqar.
-

Stħarriġ fl-2014 wera li nofs il-popolazzjoni tal-UE ma fehmitx biżżejjed il-kunċetti
bażiċi tal-kapaċità finanzjarja u f'Settembru 2020 permezz tal-Pjan ta' Azzjoni talUnjoni tas-Swieq Kapitali, il-Kummissjoni rrakkomandat għadd ta' miżuri biex
jiżdied il-litteriżmu tal-kapaċità finanzjarja – inkluż l-iżvilupp ta' qafas ta'
kompetenza finanzjarja u miżuri ta' tagħlim li jappoġġjaw l-edukazzjoni finanzjarja
tal-konsumaturi.

-

Malta bdiet taħdem b'mod strateġiku u strutturat biex ittejjeb il-kapaċità finanzjarja
fl-2017. Il-MoU tal-lum huwa tarġa oħra biex jintlaħaq dan l-għan – f'dan il-każ
naħdmu ma' grupp vulnerabbli settorjali speċifiku biex isaħħaħ il-fehim tal-kapaċità
finanzjarja tagħhom.

-

Nirringrazzja mill-ġdid lill-Kamra tal-SMEs talli ssieħbet mal-Ministeru tiegħi dwar
din l-inizjattiva importanti.

