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Introduzzjoni 

Il-litteriżmu finanzjarju u l-kapaċità 
finanzjarja huma essenzjali biex 
persuna tkun kapaċi tħaddem il-
finanzi tagħha b’mod għaqli. Xi drabi 
jistgħu jinqalgħu sfidi u intoppi, bħal 
meta jkun hemm problemi ta’ saħħa 
mentali.  

Persuni li jkunu qed jiffaċċjaw 
problemi konjittivi jistgħu jsibuha 
diffiċli biex jassimilaw il-ħiliet 
finanzjarji l-aktar bażiċi. Il-problemi 
ta’ saħħa mentali jistgħu jnaqqsu 
l-kapaċità ta’ persuna biex tifhem 

suġġetti finanzjarji, ixekklu 
l-immaniġġar tajjeb tal-flus, u 
jwasslu għal deċiżjonijiet żbaljati 
jew saħansitra mġiba impulsiva. 
Dawn il-problemi jistgħu jpoġġu 
lil dak li jkun f’riskju akbar ta’ faqar 
u, f’każijiet aktar serji, ikunu ta’ 
ostakolu għal ħajja indipendenti. 

L-istress b’riżultat ta’ dejn kbir, jew il-
fatt li wieħed ikollu jġebbed kemm 
jista’ biex ikun jista’ jgħaddi, jistgħu 
jwasslu persuna biex tibda tħossha 
ansjuża u saħansitra dipressa. 
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Perijodi ta’ saħħa mentali diffiċli 
jistgħu jwasslu għal telfien tal-
ħiliet finanzjarji, għal attitudnijiet 
finanzjarji inadegwati, jew saħansitra 
t-tnejn. Ċirkostanzi bħal dawn 
jistgħu jkabbru d-diffikultajiet, 
pereżempju: tkun aktar suxxettibbli 
għal imġiba impulsiva; tibda ssibha 

• nuqqas ta’ stress, ansjetà u 
dipressjoni; 

• promozzjoni tal-benessri; 
• żieda ta’ sodisfazzjon fil-ħajja;  
• nuqqas ta’ problemi ta’ 

saħħa marbuta mal-ansjetà u 
d-dipressjoni; 

Il-ħolqien ta’ kapaċità finanzjarja u l-kura tas-saħħa mentali jistgħu 
jaħdmu id f’id biex tinkiseb inklużjoni finanzjarja u kwalità aħjar ta’ 
saħħa. Żieda fil-kapaċità finanzjarja – li hi definita bħala l-kapaċità li 
persuna jkollha biex tħaddem il-finanzi tagħha b’mod effettiv u b’mod li 
jkollha għajxien ta’ kwalità bil-mezzi disponibbli – tista’ toħloq benefiċċji 
tanġibbli għall-individwu, bħal:

• żieda fil-livell tal-għajxien; 
• promozzjoni ta’ tifdil; 
• ippjanar għall-quddiem; 
• kapaċità li tgħix b’li jkollok; 
• iżżomm ruħek aġġornat; 
• anqas bidliet fil-burdati; u 
• tkun aktar iffukat/a. 

diffiċli taffronta b’mod adegwat 
iċ-ċirkostanzi finanzjarji li jkunu 
qed jinbidlu u jsiru aktar diffiċli; ma 
tkunx aktar kapaċi tieħu deċiżjonijiet 
finanzjarji sakemm dawn ma jkunux 
maqsuma f’biċċiet iżgħar u eħfef biex 
tifhimhom; tibda ssibha diffiċli biex 
timmaniġġa l-flus għall-futur.
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Importanti li dak li jkun iħossu 
kunfidenti fil-mod kif jimmaniġġa 
d-dħul u l-infiq tiegħu, kemm dak 
kurrenti kif ukoll dak fil-futur, filwaqt 
li jkollu mentalità ffukata fuq imġiba 
finanzjarja korretta. Daqstant ieħor 
importanti li wieħed ikun kapaċi 
joħloq prijoritajiet u jkollu objettivi 
realistiċi.  

Mod ieħor kif problemi ta’ 
saħħa mentali jistgħu jaffettwaw 
negattivament il-kapaċità finanzjarja 
huwa billi jaffettwaw il-motivazzjoni 
u l-volontà. Nuqqas ta’ attitudni 
pożittiva, għarfien, ħiliet u kapaċità 
personali jistgħu jwasslu persuna 

biex ma tkunx kapaċi taċċessa 
l-prodotti finanzjarji adegwati li 
jistgħu jgħinuha tgħix ħajja ta’ 
kwalità.  

Il-Gwida – l-ewwel passi lejn 
kunfidenza finanzjarja 

ĠEMMA ried joħloq programm 
li, meta jkun komplut, jista’ jgħin 
persuna tikseb il-ħiliet bażiċi 
meħtieġa biex tħaddem id-dħul u 
l-infiq kurrenti tagħha u fl-istess ħin 
tippjana għall-futur. Din il-Gwida 
teżamina l-kunċett tal-kapaċità 
finanzjarja fl-elementi bażiċi tagħha. 
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Il-Gwida tuża proċess li jimxi pass 
pass, u tinkludi wkoll sfidi partikolari 
li jiffaċċja min ibati minn problemi ta’ 
saħħa mentali. Tippreżenta s-suġġett 
b’mod intuwittiv u strutturat. Dan il-
ktieb joffri eżempji sempliċi li jgħinu 
fit-tagħlim u juru kif kull suġġett jista’ 
jiġi applikat fil-ħajja ta’ kuljum. 

Li persuna tkun taf kif tħaddem il-
finanzi personali hija ħila importanti 
li ħafna drabi titqies bħala ovvja 
imma n-nuqqas tagħha jista’ jwassal 
għal stress finanzjarju kontinwu. Din 
il-ħila tista’ tiġi mgħallma fid-dar 
(billi l-persuna tosserva l-imġiba 
tal-adulti), fl-iskola (permezz ta’ 
lezzjonijiet apposta), mill-ħbieb 
(riżultat tal-pressjoni tagħhom) jew 
permezz tal-esperjenzi tal-ħajja (billi 
persuna tirrifletti fuq l-iżbalji tagħha 
stess). Madankollu, mhux dejjem 
possibbli li kulħadd jakkwista l-ħiliet 
finanzjarji b’dan il-mod. Familji li 
ma għandhomx ħiliet finanzjarji 
jistgħu ma jkunux ideali biex iwasslu 

t-tagħrif meħtieġ. Barra minn hekk, 
limitazzjonijiet konjittivi jistgħu 
jostakolaw it-tagħlim fl-iskola kif 
ukoll ir-riflessjoni personali. Anki 
l-pressjoni mill-ħbieb mhux bilfors 
twassal għal ħiliet finanzjarji korretti.  

Din il-Gwida, għaldaqstant, tista’ 
tgħin lill-professjonisti jesploraw 
is-suġġett tal-kapaċità finanzjarja 
mal-persuni kkonċernati pass pass 
u bl-aħjar mod għalihom. Il-ktieb 
jippreżenta approċċ ħolistiku tal-
kapaċità finanzjarja. L-għan tal-Gwida 
huwa li din isservi ta’ għodda għall-
professjonisti li jaħdmu ma’ persuni 
li għandhom bżonn jiżviluppaw, 
isaħħu jew itejbu l-ħiliet dwar kif 
jimmaniġġaw il-flus. Il-Gwida tesplora 
s-suġġett b’mod vast, filwaqt li tibni 
fuq tlieta u għoxrin komponent 
differenti tal-kapaċità finanzjarja. 
L-aspetti varji diskussi f’din il-Gwida 
jistgħu jgħinu persuna titgħallem kif 
tħaddem il-finanzi personali b’mod 
adegwat. 
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It-tlieta u għoxrin komponent 
jistgħu jitqassmu kif ġej: 
kapaċitajiet ta’ nfiq 1-4; 
kapaċitajiet ta’ valutazzjoni 5-8; 
kapaċitajiet ta’ dħul 9; 
kapaċitajiet ta’ ppjanar 10-14; 
kapaċitajiet tekniċi 15-19; 
kapaċitajiet b’rabta ma’ 
attitudnijiet 20-23. 

Kull kapaċità hija spjegata u fl-aħħar 
tingħata biċċa xogħol żgħira x’issir 
bil-għan li dak li jkun jifhem is-
suġġett aħjar. Il-Gwida tibda bl-ideat 
bażiċi u gradwalment tgħaddi għal 
kunċetti aktar avvanzati. Professjonisti 
li jagħmlu użu minn din il-Gwida 
huma mħeġġa jaddattaw il-kors biex 
jindirizzaw il-bżonnijiet fil-kuntesti 
speċifiċi ta’ dawk li jkunu qed isegwu 
dan il-programm dwar il-kapaċità 
finanzjarja.  

Il-Gwida saret fuq il-bażi ta’ riċerka 
dwar kif is-suġġett tal-kapaċità 
finanzjarja ġie ttrattat fil-letteratura. 
Tinkludi ideat mill-ekonomija, il-
finanzi, il-psikoloġija u l-pedagoġija 
bil-għan li tippreżenta għodda ta’ 
tagħlim multidixxiplinari. Hija msejsa 
wkoll fuq l-għarfien li ħareġ minn 
erba’ sessjonijiet ta’ taħriġ mogħtija 
lil pazjenti bi problemi ta’ saħħa 
mentali bħala parti mill-proġett pilota 
mtella’ bejn ĠEMMA, HSBC Malta 
Foundation u d-Dipartiment tas-
Saħħa Mentali fl-2020. 
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LI PERSUNA TKUN TAF 
KIF TĦADDEM IL-FINANZI 

PERSONALI HIJA ĦILA 
IMPORTANTI LI ĦAFNA DRABI 

TITQIES BĦALA OVVJA



KISBA MIT-TAGĦLIM – 01 

Kapaċi tiddistingwi 
bejn tipi differenti ta’ nfiq

Il-prodotti li nixtru nistgħu 
nikklassifikawhom fi tlieta: prodotti li 
jservu fit-tul, prodotti konsumabbli, u 
servizzi. 

Prodotti li jservu fit-tul huma dawk 
l-oġġetti li jistgħu jintużaw minn 
żmien għal żmien, u mhux jiġu 
kkunsmati f’darba. Dawn il-prodotti 
jistgħu jitgawdew fuq perijodu ta’ 
żmien. B’mod ġenerali, wieħed 
jistenna li dawn il-prodotti jservu 
sentejn jew aktar, u ħafna drabi ma 
jispiċċawx daqstant malajr. 

Min-naħa l-oħra, prodotti 
konsumabbli huma prodotti li 

jintużaw darba biss, jew li jservu 
inqas minn sentejn. F’dan is-sens, 
għalhekk, prodotti konsumabbli 
huma prodotti b’ħajja qasira.  
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Eżempji ta’ prodotti li jservu fit-tul:
Air conditioner, għamara, friġġ, washing machine, kompjuter, karozza, ġojjelli 
u deheb, dar, kelb, u purtieri.

Eżempji ta’ prodotti konsumabbli jew servizzi:
Ġurnata fi spa, sigaretti, vaganza, petrol, kunċert, logħba bowling, viżta għand 
hairdresser, ħwejjeġ tal-moda, ikla f’ristorant, u soft drink.

Iddistingwi bejn 
tipi differenti ta’ prodotti: 

Servizzi huma prodotti li ma tistax 
tmisshom, jiġifieri, mhumiex ta’ 
natura fiżika. Normalment is-servizzi 
ma jistgħux jinħażnu. Servizz huwa 
tip ta’ assistenza mogħtija bi ħlas. 
Xi servizzi jistgħu jitgawdew għal 
tul ta’ żmien (bħall-manutenzjoni 
ta’ appartament), iżda servizzi oħra 
huma maħsuba biex jissodisfaw il-
bżonn ta’ dak li jkun għal żmien qasir 
(eż. tiżbogħ xagħrek).
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 02 

Kapaċi tagħmel stima 
tal-ispiża relattiva tal-prodotti

Prodotti differenti jinbiegħu bi 
prezzijiet differenti. Hemm xi prodotti 
li normalment ikollhom prezz għoli, 
filwaqt li oħrajn normalment ikunu 
rħas. Madankollu, dak li jista’ jitqies 
bħala għoli għal persuna partikolari 
jista’ jidher irħis għal ħaddieħor. 
Normalment, din id-differenza hija 
minħabba li r-riżorsi finanzjarji ta’ 
wieħed jistgħu jkunu differenti minn 
dawk ta’ ieħor. Problema komuni hija 
li ma tkunx taf il-prezz ta’ ċerti tipi ta’ 
prodotti, speċjalment jekk rarament 
tkun tixtrihom. 

Prodott għali huwa prodott li jiswa 
ħafna. Biex tixtrih jeħodlok parti 
sostanzjali tal-flus li jkollok. Dan it-tip 
ta’ prodott normalment ma jinxtarax 
bil-flus li żżomm fuqek fil-kartiera jew 
fil-portmoni. Lanqas mhu xi ħaġa li 
jinxtara ta’ spiss. Tali prodott xi drabi 
tista’ tixtrih bin-nifs (pereżempju, 
tixtri billi tħallas tletin ewro fix-xahar 
għal numru ta’ xhur jew snin). F’dan 
il-każ, il-bejjiegħ jibqa’ s-sid legali 
tal-oġġett sakemm jitħallas l-aħħar 
pagament mix-xerrej. 
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Eżempji ta’ prodotti għaljin:
Assigurazzjoni tal-karozza, kirja ta’ kull xahar, vaganza fuq cruise, kont tad-
dawl, friġġ, smartphone, weekend break, operazzjoni kożmetika, tablet, u 
konsulenza privata għand speċjalist. 

Eżempji ta’ prodotti rħas:
Ħelu, stationery, ktieb, gazzetta, VRT service, inkwatru bażiku, sapun għall-ħasil 
tal-ħwejjeġ, kafè, biljett tal-linja, u patata.  

Iddistingwi bejn prodotti għaljin 
u prodotti rħas: 

Min-naħa l-oħra, prodott irħis jista’ 
jinxtara bil-flus li jkollok fil-kartiera 
jew il-portmoni. Dan ikun prodott 
li tista’ taffordja li tixtri mingħajr 
bżonn ta’ ħafna pjanijiet minn qabel. 
Prodott bħal dan ikun jista’ jinxtara 
wkoll ta’ spiss. Jekk jintilef jew 
jinkiser, faċilment jinxtara ieħor ġdid 
minfloku. 
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 03 

Kapaċi tagħraf jekk il-prodott 
hux marbut ma’ spejjeż relatati fil-futur

Il-prodotti jistgħu jinqasmu bejn 
dawk li jinxtraw għalihom weħidhom 
u dawk li wara li jinxtraw ikunu 
jirrikjedu li tixtri prodotti relatati 
magħhom, jew ikollhom bżonn 
manutenzjoni minn żmien għal ieħor.   

Prodotti li jinxtraw għalihom 
weħidhom nistgħu ngħidu li huma 
prodotti li jiġu kkunsmati f’darba 
waħda jew li ma hemmx bżonn li 
jiġu sostitwiti. Prodotti bħal dawn 
mhumiex marbuta ma’ xiri ta’ prodotti 
jew spejjeż oħra fil-futur.  
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Eżempji ta’ prodotti li jeħtieġu spejjeż ulterjuri: 
Karozza, mobile, appartament, annimal domestiku, biljett tal-ajru, ġurnata 
ħdejn il-pool, skola privata, żebgħa tax-xagħar, proċess ta’ separazzjoni, u 
console tal-kompjuter.

Eżempji ta’ prodotti li normalment ma jeħtiġux spejjeż ulterjuri:
Kwilt, żarbun, sufan, biro, ilma tax-xorb, mejda, jeans, ktieb, arloġġ, u laħam. 

Iddistingwi bejn oġġetti li normalment 
jirrikjedu spejjeż ulterjuri u dawk li 
jinxtraw għalihom weħidhom. 

Min-naħa l-oħra, meta tixtri ċerti xi 
prodotti jista’ jkollok bżonn tħallas 
spejjeż addizzjonali fil-futur. Dan 
jiġri meta l-prodott ikun jeħtieġ 
prodott ieħor biex jaħdem. 
Spejjeż addizzjonali fil-futur 

jinħolqu meta l-prodott ikun jeħtieġ 
service jew manutenzjoni ta’ spiss. 
Dan japplika wkoll meta l-prodotti, 
jew partijiet minnhom, ikollhom bżonn 
jinbidlu ta’ spiss. F’dan il-każ, wara 
l-ispiża inizjali x’aktarx li jkun hemm 
bżonn spejjeż relatati oħra u spissi.
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 04 

Kapaċi tikkontrolla xiri impulsiv

Xiri impulsiv huwa t-tendenza li 
tixtri oġġetti u servizzi kif ifettillek 
dak il-ħin, mingħajr ma toqgħod 
taħsibha wisq. Jiġifieri tieħu 
deċiżjoni ta’ malajr biex tissodisfa 
bżonn, xewqa jew ħsieb. Infiq 
bħal dan ħafna drabi ma jkunx 
ippjanat. Din l-imġiba tista’ tkun 
konsegwenza ta’ kilba kbira biex 
tissodisfa xi xewqa li jkollok. Jista’ 
jkun hemm kilba intensa biex 
tonfoq il-flus fuq xi ħaġa – hu x’inhu 
l-prodott u għandek bżonnu jew 
m’għandekx.  

Eżempju ieħor ta’ xiri impulsiv huwa 
l-attrazzjoni qawwija li tħoss għall-
offerti speċjali, jew għal oġġetti bis-
sale, sempliċement għas-sodisfazzjon 
li tħoss meta tixtri xi ħaġa bi prezz 
imraħħas.  
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Smartphone, karozza, ħwejjeġ tad-ditta, żarbun, ċikkulata, soft drink, tablet, 
chicken nuggets, magazin, arloġġ, cocktail, rigal tal-birthday, pjan tal-mobile, 
lottu, u earphones. 

Iddistingwi bejn prodott li tixtri 
spontanjament u bla ma toqgħod 
tippjana minn prodott li taħsibha 
darbtejn qabel tixtrih:

Tista’ tħoss ġibda qawwija f’daqqa 
waħda għal xi oġġett jew servizz 
li jkun jidher meraviljuż. Tista’ tkun 
ukoll deċiżjoni f’daqqa biex wieħed 
tixtri xi ħaġa ġdida. Xi drabi xi wħud 
jixtru prodott sempliċement għax 
jaraw lil ħaddieħor jixtrih. 

Xiri impulsiv jista’ jagħmlek ferħan 
għal dak il-mument, iżda mbagħad 
wara ftit tispiċċa titlef l-interess fih u 
jiddispjaċik li tkun xtrajtu.
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 05 

Kapaċi tistma t-tul tal-ħajja 
li prodott mistenni li jservi

It-tul tal-ħajja ta’ prodott ivarja. Xi 
prodotti huma mistennija li jdumu 
jservu, waqt li l-ħajja ta’ prodotti oħra 
tista’ tkun qasira. Madankollu, ħafna 
jsibuha diffiċli jistmaw it-tul tal-ħajja li 
ċerti prodotti mistennija li jservu.

Prodotti li huma mistennija li jservu 
fit-tul huma dawk li jistgħu jintużaw 
għal aktar minn sentejn. Prodott bħal 
dan jista’ jibqa’ jintuża għal ħafna 
snin. Normalment dan ikun ta’ kwalità 
tajba, u għalhekk jibqa’ jservi numru 

ta’ snin. Ikun jista’ jintuża wkoll 
għal diversi skopijiet differenti. 
Dan il-prodott ma jiddependix fuq 
jekk ikunx moda jew le f’xi sena 
partikolari. 

Min-naħa l-oħra, prodotti oħra 
huma mistennija li jservu biss għal 
ftit żmien. Xi drabi, wieħed jagħżel 
oġġetti rħas sempliċement għax 
jiswew inqas, imma taf tispiċċa 
jkollok tbiddel l-oġġett darbtejn 
jew aktar f’temp ta’ għaxar snin, 
jekk mhux ukoll qabel.  
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Eżempji ta’ prodotti li jservu fit-tul:
Smart TV, kamra tal-banju, kamra tas-sodda, bozza LED, karozza, purtieri, 
twieqi, sett tal-platti, siġġu tal-kompjuter, u dar.  

Eżempju ta’ prodotti b’ħajja qasira:
Soft drink, ġugarell irħis, vaganza, ikla f’ristorant, dwiefer foloz, żebgħa tax-
xagħar, blow dry, ħwejjeġ tal-moda, gazzetta, u assigurazzjoni tal-karozza.  

Iddistingwi bejn prodotti li jservu fit-
tul u prodotti b’ħajja qasira. 

Prodotti oħra li mistennija jservu 
biss għal żmien qasir jinkludu: 
prodotti ppjanati li jinkisru faċilment, 
prodotti li joħorġu mill-moda malajr, 
u prodotti li għandhom użu limitat. 
Prodott li mistenni jservi għal żmien 
qasir jista’ jkun popolari ħafna f’xi 
sena partikolari iżda mbagħad 
joħroġ mill-moda s-sena ta’ wara. 
Hemm ukoll xi servizzi li jservu għal 
perijodu definit ta’ żmien. 
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 06 

Kapaċi tiddistingwi bejn prodotti sostituti
u prodotti kumplementari

Żewġ prodotti jistgħu jkunu relatati 
bejniethom b’modi differenti. 
Jistgħu jkunu sostituti, jew ikunu 
kumplementari, u jistgħu ma jkunu 
relatati bejniethom xejn.  

Prodotti sostituti huma prodotti li 
jservu għall-istess skop, u finalment 
iwasslu biex klijent jagħżel wieħed 
u ma jagħżilx l-ieħor. Xi prodotti 
sostituti jistgħu jkunu perfetti għax 
iż-żewġ prodotti tista’ tgħid li jkunu 
identiċi. Prodotti oħra jistgħu ma 
jkunux sostituti daqshekk tajbin, 
għax ikunu simili iżda mhux 
identiċi. L-għażla bejn prodotti 
sostituti tista’ tkun ibbażata fuq 

kriterji bħall-prezz, il-kwalità, il-gosti 
jew il-konvenjenza. 

Min-naħa l-oħra, prodotti 
kumplementari huma oġġetti jew 
servizzi li d-domanda għalihom 
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Eżempji ta’ prodotti sostituti:
Smartphone mudell ‘A’ jew smartphone mudell ‘B’; vjaġġ lejn Spanja jew vjaġġ 
lejn l-Italja; tixrob il-meraq tal-larinġ jew tixrob l-ilma; karozza mudell ‘X’ jew 
karozza mudell ‘Y’; ġurnata ħdejn il-pool jew ġurnata ħdejn il-baħar.

Eżempji ta’ prodotti kumplementari:
Smart phone u top-up card; air conditioner u elettriku; karozza u petrol; 
żebgħa tax-xagħar u appuntament regolari għand il-hairdresser; appartament 
u manutenzjoni.

Prodott sostitut jew kumplementari?

tkun relatata. Fil-każ ta’ prodotti 
kumplementari, l-użu ta’ prodott 
wieħed ikun jeħtieġ l-użu tal-ieħor. 
Fil-fatt, ma tkunx tista’ tuża prodott 
minnhom bla ma tuża wkoll l-ieħor. 
Għaldaqstant, trid tiftakar li meta 
tiddeċiedi li tixtri wieħed tkun qed 
tintrabat li tixtri l-ieħor, u ma tridx 
tħares lejn prodott wieħed b’mod 
iżolat.
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KISBA MIT-TAGĦLIM - 07

Kapaċi tagħraf l-importanza 
relattiva tal-prodotti 

Xi prodotti huma importanti u 
essenzjali, filwaqt li oħrajn huma 
inqas importanti u faċilment tgħaddi 
mingħajrhom.

Il-prodotti importanti huma dawk li 
huma meħtieġa biex tgħix, bħall-ikel, 
il-ħwejjeġ u s-saqaf fuq rasek. Dawn 
jistgħu jkunu prodotti meħtieġa għal 
diversi skopijiet. Importanti daqshom 
huma dawk il-prodotti marbutin mal-
iġjene jew li jipprovdu kumdità bażika. 

Il-bżonnijiet huma ħafna u jistgħu 
jvarjaw minn persuna għal oħra. Il-
‘Ġerarkija tal-Bżonnijiet’ ta’ Maslow 
tiddeskrivi l-bżonnijiet tal-bniedem li 
jvarjaw minn dawk psikoloġiċi bażiċi 

(l-ikel u l-kenn) għal bżonnijiet ta’ 
sigurtà, imħabba u appartenenza, 
stima tiegħek innifsek u s-suċċess 
personali. Il-‘Ġerarkija tal-Bżonnijiet’ 
ta’ Maslow turi fejn għandhom jidħlu 
l-bżonnijiet mil-lat ta’ prijorità. 

Min-naħa l-oħra, prodotti inqas 
importanti huma prodotti li tixtieq 
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Eżempji ta’ prodotti importanti:
Ħrieqi tat-tfal, xampù tax-xagħar, ħaxix, elettriku, viżta tat-tabib, konnessjoni  
tal-internet, laptop bażiku, akkomodazzjoni, manutenzjoni tad-dar, u għaġin. 

Eżempji ta’ prodotti anqas importanti:
Ħelu, tombla, karozza lussuża, dgħajsa, dwiefer foloz, smart TV kbir ħafna, 
imsielet tad-djamanti, tattwaġġ, cocktail għali, u vaganza bil-cruise.

Agħżel bejn prodotti importanti 
u oħrajn mhux daqstant importanti.

li jkollok imma li tista’ tgħaddi 
mingħajrhom. Xi servizzi wkoll 
jistgħu ma jkunux ta’ min tonfoq 
il-flus fuqhom. Jistgħu jitqiesu bħala 
lussu u li tista’ taffordjahom biss jekk 
ir-riżorsi finanzjarji li jkollok ikunu 
jippermettu. Ftakar ukoll li fil-każ 
ta’ ċerti prodotti tista’ tixtri oħrajn 
li jkunu ferm irħas minflokhom, 
għalhekk il-prodott li jkun ogħla 
fil-prezz ma jibqax daqshekk 
indispensabbli. 
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Xi drabi jkollok tagħmel kompromess 
fejn ikollok iċċedi xi ħaġa biex tkun 
tista’ takkwista xi ħaġa oħra. Dan 
jiġri kull darba li jkollok xi għażla 
x’tagħmel. 

Huwa fatt li fil-ħajja ma tistax ikollok 
kulma trid minħabba li r-riżorsi jkunu 

KISBA MIT-TAGĦLIM – 08 

Kapaċi tagħmel kompromess meta tiġi 
biex tagħżel bejn prodott minflok l-ieħor 

limitati. Xi limitazzjonijiet huma 
minħabba l-livell tar-riżorsi finanzjarji 
li jkunu disponibbli u hemm ukoll 
limitazzjonijiet ta’ żmien jew fiżiċi. 

Xi drabi l-kompromessi jistgħu 
jinvolvu affarijiet żgħar, iżda drabi 
oħra jistgħu jkunu sostanzjali.
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• Nattendi sessjoni ta’ yoga 
• Nixtri smartphone
• Nonfoq il-flus fuq passatemp 
• Nixtri karozza 
• Nixtri ħwejjeġ tal-moda 

L-aħjar ħaġa fiċ-ċirkustanzi. 
X’nista’ nixtri jew nagħmel minflok?

• Immur vaganza 
• Noħroġ 
• Nixtri xi dekorazzjoni għad-dar 
• Nara t-TV
• Nixtri l-ħelu 
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 09 

Kapaċi tiddistingwi 
bejn tipi differenti ta’ dħul

Id-dħul jirrappreżenta sors ta’ fondi 
li jista’ jiffinanzja l-infiq. Hemm tipi 
differenti ta’ dħul. Normalment l-aktar 
tip komuni ta’ dħul hija l-paga. 

Id-dħul jista’ jkun stabbli. F’dan il-każ, 
persuna tista’ tkun taf kemm se tkun 
il-paga, id-data meta se titħallas, u 
kemm se tkun qed taqla’ fuq perijodu 
ta’ żmien (pereżempju, f’sena).

Imma dħul ieħor jista’ jvarja minn 
xahar għal ieħor. Dan jiddependi 
mit-tip ta’ impjieg, kif ukoll mix-
xogħol u r-responsabbiltajiet involuti. 
Barra minn hekk, xi xogħlijiet jitħallsu 
bis-siegħa, filwaqt li oħrajn ikollhom 

paga fissa. Fatturi oħra li jistgħu 
jinfluwenzaw id-dħul jistgħu ma 
jkunux fil-kontroll tiegħek, bħad-
domanda li jkun hemm għal xi 
xogħol partikolari, il-produttività, 
kemm-il siegħa se taħdem, u 
l-andament ġenerali tal-entità 
involuta.  
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• Salarju bażiku 
• Dħul minn xogħol għal rasi 
• Benefiċċji soċjali 
• Wirt 
• Dħul mill-interessi 
• Rigali 

• Performance bonus
• Rebħ ta’ lottu jew imħatri 
• Dħul mill-kirjiet 
• Dividendi
• Dħul mill-overtime 

Orbot waħda jew aktar minn  
dawn il-kwalitajiet ma’ tip differenti ta’ dħul:  
Stabbli, Mhux Stabbli, Regolari, Ta’ Kultant, Rari.

Minbarra d-dħul li taqla’, hemm ukoll 
tip ieħor ta’ dħul li ma jiddependix 
mix-xogħol li jsir. Dan id-dħul jista’ 
jkun f’forma ta’ benefiċċji soċjali li 
wieħed ikun intitolat għalihom. F’dan 
il-każ, l-ammonti applikabbli jkunu 
ssettjati mill-gvern. Dħul ieħor jista’ 
jiġi minn wirt, interessi fuq tifdil, rigali 
fi flus, jew rebħ minn lotteriji.   
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 10 

Kapaċi tifhem meta hemm bżonn 
tippjana u tirrifletti

Xi ħaġa li ssir fuq bażi regolari taf ma 
jkollhiex bżonn ħafna ppjanar għax 
issir ħaġa waħda mar-rutina tagħna 
ta’ kuljum. Madankollu, l-ippjanar 
bil-quddiem huwa parti essenzjali 
minn imġiba finanzjarja korretta. 
Pereżempju, ikollok bżonn tfaddal 
għal xi spiża fil-futur, bħal meta 
din l-ispiża tkun ħafna ogħla mid-
dħul ta’ kull xahar. Il-futur, minkejja 
l-inċertezzi li fih, jista’ jsir aktar 
maniġġabbli bis-saħħa tal-għarfien, 
l-ippjanar u azzjoni proattiva.
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Jeħtieġu ppjanar minn qabel:
• Xiri ta’ proprjetà 
• Bidla ta’ karozza 
• Li tiżżewweġ 
• Li jkollok tarbija 
• Vaganza 
• Bdil tal-kamra tal-banju 
• Operazzjoni privata ta’ kirurġija 

kożmetika 
• Li tibgħat lit-tfal skola privata 
• Tisbiħ tad-dar 
• Installazzjoni ta’ pannelli solari 

Identifika l-attivitajiet li jeħtieġu 
ppjanar tajjeb.

Ma jeħtiġux ħafna ppjanar:
• Ikla f’ristorant 
• Xiri mis-supermarket
• Tara t-TV
• Tixtri l-ħelu 
• Mixja 
• Dawra bil-karozza 
• Tieħu l-kolazzjon 
• Iċċempel lill-ħabib/a 
• Tisma’ l-mużika 
• Tixtri magazin
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Hija ħaġa naturali Ii l-bniedem 
jaħseb dwar il-futur. Għaldaqstant, 
importanti li wieħed ikun kapaċi 
jagħmel differenza bejn aspettattivi 
raġonevoli u dawk li mhumiex. 

Biex tifforma aspettattivi raġonevoli 
trid tkun kapaċi tiffaċċja l-fatti 
filwaqt li tikkontrolla l-preġudizzji. 
Il-preġudizzji jistgħu jkunu ħafna. Il-
bniedem għandu ħabta jemmen dak 
li jkun jixtieq jemmen.  

Preġudizzju pożittiv huwa meta 
dejjem tistenna li jseħħu affarijiet 
pożittivi fil-futur. Dan jista’ jaqtgħek 

KISBA MIT-TAGĦLIM – 11 

Kapaċi tifforma aspettattivi raġonevoli

mir-realtà tal-ħajja. Min-naħa l-oħra, 
preġudizzju negattiv jista’ jwasslek 
biex dejjem taħseb fil-ħażin. Dan 
jista’ jaqtagħlek qalbek u joħloqlok 
sens ta’ apatija. 

Bħala regola ġenerali, ftakar li jekk 
xi ħaġa tidher tajba u sabiħa wisq 
... allura  probabbli ħafna li mhix 
vera. Żomm din f’moħħok ħalli ma 
tisfax vittma ta’ xi frodi. Aspettattivi 
raġonevoli joħoloqu bilanċ, u 
jgħinuk tqis iċ-ċirkostanzi speċifiċi 
bla ma tkun ottimist iżżejjed u lanqas 
pessimist iżżejjed.
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Aspettattivi raġonevoli:
• “Jekk ma jkollix dħul regolari jista’ jkun diffiċli għalija li nieħu self mill-bank.”
• “Xi drabi jkolli bżonn immur għand it-tabib.”
• “Fix-xogħol tiegħi, jekk nistinka, xi darba nista’ nieħu promozzjoni.”
• “Jekk infittex sew nista’ nsib ħwejjeġ li mhumiex għoljin ħafna.”
• “Meta jkolli familja nkun neħtieġ aktar flus milli kieku bqajt waħdi.”

Aspettattivi mhux raġonevoli:
• “Il-ġimgħa d-dieħla żgur ser nirbaħ il-lotterija.”
• “Meta jkolli tletin sena żgur ser ikolli karozza lussuża.”
• “Kif nakkwista dan l-impjieg jien żgur li fi żmien sena ningħata promozzjoni 

tajba.”
• “Jekk ikolli bżonn jien ċert li jirnexxili nsib akkomodazzjoni rħisa.”
• “Jekk nonfoq aktar flus żgur li nkun aktar kuntent/a.”

Identifika liema aspettattivi huma 
raġonevoli u liema mhumiex.
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Impenji finanzjarji jinvolvu spejjeż fil-
futur. Normalment, dan it-tip ta’ nfiq 
ma tkunx tista’ tevitah. Għalkemm 
inkunu kważi żguri li se tinqala’ din 
l-ispiża, mhux dejjem inkunu nistgħu 
nbassru biċ-ċert meta din se sseħħ u 
kemm se tiġi tqum. 

KISBA MIT-TAGĦLIM – 12 

Kapaċi tagħmel baġit 
għal xi impenn finanzjarju fil-futur

L-ispiża fil-futur ġeneralment tkun 
ogħla mid-dħul ta’ kull xahar. 
Għaldaqstant, din l-ispiża futura 
normalment tirrikjedi ftit ħsieb mhux 
ħażin dwar kemm se jkollok bżonn 
tfaddal u għal kemm żmien. Mod 
wieħed kif ikollok l-ammont li jkollok 
bżonn huwa billi twarrab ammont ta’ 
flus kull xahar.

MOD WIEĦED KIF IKOLLOK 
L-AMMONT LI JKOLLOK BŻONN 

HUWA BILLI TWARRAB AMMONT 
TA’ FLUS KULL XAHAR.
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Metodu 1 
Naqqas l-infiq ta’ kuljum billi taqta’ oġġetti mhux meħtieġa, jew billi 
tixtri prodotti orħos.

Metodu 2
Naqqas l-infiq okkażjonali billi tixtri prodotti inqas, jew iddum ftit 
aktar biex tixtrihom.

Metodu 3
Żid id-dħul tiegħek billi taħdem aktar, jew issib xogħol bi ħlas ogħla.

Aħseb kif tista’ tfaddal aktar biex ikollok minn 
fejn tħallas għal impenji finanzjarji fil-futur.
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Xi avvenimenti tista’ tkun taf bihom 
u tħejji ruħek għalihom minn 
qabel, iżda oħrajn ma tkunx tista’ 
tobsorhom. Hija ħaġa kważi ċerta li 
fil-ħajja jiġru ċirkostanzi li ma nkunux 
qed nistennewhom. L-ippjanar jista’ 
jgħinek ma toqgħodx tinkwieta dwar 
dak li ma għandekx kontroll fuqu. 

KISBA MIT-TAGĦLIM – 13 

Kapaċi tippjana għal meta  
tinqala’ xi ħaġa mhux mistennija

Ippjanar tajjeb jaħseb minn qabel 
għall-effetti negattivi ta’ żviluppi li ma 
jkunux mistennija. Jista’ wkoll jgħinek 
tirkupra aktar malajr minn xi effetti 
negattivi. Parti importanti tal-ippjanar 
hija li toħloq fond ta’ emerġenza billi 
tfaddal ammont ta’ flus fix-xahar.
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Avvenimenti mistennija:
• Ħlas tal-kera kull xahar. 
• Ħlas tal-kont tad-dawl.
• Xiri ta’ rigal f’għeluq snin xi ħadd.
• Ħlas għall-vaganza ta’ kull sena 

mal-familja.
• Ħlas annwali tal-liċenzja tal-

karozza.

Avvenimenti mhux mistennija:
• Bżonn ta’ viżta urġenti għand 

konsulent tas-saħħa privat. 
• Tbiddel il-friġġ għax tħassret.
• Bżonn li tixtri karozza ġdida wara 

inċident tat-traffiku.
• Tispiċċa bla xogħol.
• Is-sieħeb jew is-sieħba tiegħek 

jaqtgħu r-relazzjoni miegħek.

Liema avvenimenti huma mistennija 
u liema le.
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L-infiq jista’ jkun irregolari jew 
ibbilanċjat. 

Jekk tonfoq b’mod irregolari tispiċċa 
tonfoq il-paga jew il-flus disponibbli 
kollha. Din it-tip ta’ mġiba twassal 
għal sitwazzjoni fejn meta d-dħul 
ikun għoli l-infiq ikun għoli, iżda meta 
d-dħul ikun baxx ikollok tnaqqas 
mill-infiq. F’dan il-każ l-infiq ikun qisu 
rollercoaster, daqqa għoli ħafna u 
drabi oħra baxx ħafna. Din it-tip ta’ 
mġiba mhijiex rakkomandata għax 
iġġiegħlek tara x’tagħmel biex ikollok 
biex tgħaddi sal-aħħar tax-xahar 

KISBA MIT-TAGĦLIM – 14  

Kapaċi żżomm livell bilanċjat 
u regolari ta’ nfiq

wara li tkun infaqt kważi kollox. Meta 
jonqsu r-riżorsi finanzjarji jaf ikun 
diffiċli ħafna li tnaqqas l-infiq. Livelli 
irregolari ta’ nfiq jistgħu joħolqulek 
stress u jikkawżaw emozzjonijiet 
negattivi jew imġiba problematika. 
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Ikun aktar għaqli li żżomm livell ta’ 
nfiq li jkun bilanċjat. Dan ifisser li 
tonfoq persentaġġ mid-dħul ta’ 
kull xahar. Meta d-dħul ikun ogħla 
min-normal, id-dħul żejjed ikun jista’ 
jiġi mfaddal kważi kollu. Dan it-tifdil 
ikun jista’ jagħmel tajjeb għal meta 
d-dħul ikun anqas min-normal, jew 
għal meta jinqalgħu spejjeż mhux 
mistennija. B’dan il-mod it-tifdil li jkun 
sar fil-passat jintuża biex jiffinanzja 
l-infiq meta d-dħul ikun baxx. Dan 
l-istil ta’ nfiq bilanċjat ikun tajjeb 
ħafna għax iżomm in-nefqa stabbli, 

Taqbel li livell stabbli ta’ nfiq huwa aħjar minn varjazzjonijiet kbar fl-
infiq?

Tiftakar f’xi sitwazzjoni meta livell irregolari ta’ nfiq ħoloqlok problemi?

Aħseb ftit fuq ix-xejriet tal-infiq tiegħek.

u ma jkollokx għalfejn toqgħod tara 
minn xiex se toqgħod nieqes biex 
tkun tista’ tlaħħaq mal-ispejjeż.

35



It-tagħlim huwa proċess li jdum 
ħajjitna kollha. Ħadd mhu espert 
f’kollox. F’dak li għandu x’jaqsam 
mal-finanzi ħafna drabi wieħed ikollu 
bżonn l-għajnuna ta’ ħaddieħor biex 
jiggwidah fi kwistjonijiet kumplessi. 

Naturalment, mhux l-opinjonijiet 
kollha jiswew indaqs. Opinjoni tkun 
valida meta tingħata minn xi ħadd 
li jkun jifhem fis-suġġett. Daqstant 
ieħor importanti li l-parir li titlob 
titolbu mingħand xi ħadd li jkun 
onest.

Peress li fis-suq hemm ħafna prodotti 
finanzjarji u esperti finanzjarji, 
importanti li ddur u tistaqsi ftit sew 
qabel tieħu deċiżjoni finanzjarja. 
Tikkonsultax biss espert wieħed, 
u agħżel l-aktar wieħed minnhom 
li tħoss li tista’ tafda. L-aktar ħaġa 
għaqlija li tista’ tagħmel hija li titlob 
parir ta’ espert li jkun ikkwalifikat 
fis-suġġett. Ix-xogħol ta’ espert 
kwalifikat hu li jiggwida lill-pubbliku 
dwar deċiżjonijiet finanzjarji.

KISBA MIT-TAGĦLIM – 15 

Kapaċi tfittex parir xieraq 
qabel tieħu deċiżjonijiet finanzjarji
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Problema: Espert:
Uġigħ fid-dras Dentist
Tisjir Chef
Matematika Għalliem
Uġigħ ta’ ras Tabib
Ilma jqattar Plumber
Plakka tal-elettriku bil-ħsara  Electrician
Stress Psikologu 
Kunsentura fil-ħajt Perit
Tfaddil Bankier
Self Bankier

Qabbel il-problema 
mal-espert addattat:
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Kulħadd għandu d-dritt jingħata 
l-aħjar parir finanzjarju. Madankollu, 
dak li hu addattat għal wieħed mhux 
bilfors ikun addattat għal ieħor 
għax is-sitwazzjonijiet speċifiċi u 
l-preferenzi jkunu differenti. 

KISBA MIT-TAGĦLIM – 16  

Kapaċi tagħmel mistoqsijiet tajbin 
u ma tiddejjaqx titlob kjarifiki

Tista’ tikseb dak li għandek tkun taf 
billi tistaqsi l-mistoqsijiet addattati. 
Qabel tieħu deċiżjoni finanzjarja, 
importanti li tagħmel il-mistoqsijiet 
rilevanti kollha. Dan hu meħtieġ 
biex tiċċara l-mistoqsijiet u d-dubji 
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• Tistaqsi fuq self għal karozza 
• Tistaqsi fuq self għal dar 
• Tistaqsi fuq kont kurrenti 
• Tistaqsi fuq kont ta’ depożitu 
• Tistaqsi fuq assigurazzjoni tas-saħħa
• Tistaqsi fuq pjan ta’ tifdil 

Agħmel lista ta’ mistoqsijiet li tista’ 
tistaqsi lill-espert fiċ-ċirkustanzi li 
ġejjin:  

li jkollok u biex tkun tista’ tasal għal 
deċiżjoni informata u għaqlija. 
Daqstant ieħor huwa importanti 
li tgħaddi l-informazzjoni rilevanti 
kollha lill-espert finanzjarju biex dan 
ikun jista’ jifhem sew iċ-ċirkostanzi li 
tkun qed tiffaċċja kif ukoll il-qagħda 
finanzjarja tiegħek. 

Jekk l-ispjegazzjonijiet tal-espert 
ma jkunux ċari biżżejjed, għandek 
terġa’ tistaqsi sakemm tkun sodisfatt 

li l-punti rilevanti jkunu ġew 
iċċarati. Tipikament, mistoqsijiet li 
tista’ tistaqsi jinkludu: Id-deċiżjoni 
finanzjarja li se nieħu kif se taffettwa 
lili u lill-familja tiegħi, kemm issa 
kif ukoll fil-futur? Xi spejjeż hemm 
li jridu jitħallsu mill-ewwel, u dawn 
kif se jevolvu maż-żmien? Kapaċi 
nlaħħaq ma’ dawn l-ispejjeż? X’se 
niggwadanja minn din it-transazzjoni 
finanzjarja li qed jipproponili 
l-espert? 
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 17 

Kapaċi tissellef il-flus b’mod għaqli

Regola tad-deheb tgħid li 
normalment wieħed għandu jissellef 
il-flus biex jiffinanzja xiri ta’ prodotti 
li jservu fit-tul. Ġeneralment din 
tkun raġuni ġustifikata biex wieħed 
jissellef. Biex tħallas lura s-somma li 
tkun issellift iridu jgħaddu ħafna snin, 
għalhekk jagħmel sens li tuża fondi 
bħal dawn biex tixtri prodott li jista’ 
jitgawda fuq numru ta’ snin. Min-
naħa l-oħra, hemm ħafna prodotti 
oħra li tista’ tixtri bla ma tissellef mill-
bank. F’dan il-każ tkun trid tfaddal 
għalihom fuq perijodu ta’ żmien.  

Biex tissellef il-flus jinvolvi spiża 
peress li tkun trid tħallas lura 

l-ammont li tkun issellift kif ukoll 
l-interessi ta’ kull xahar. Ir-rata tal-
interessi hija l-ispiża biex tissellef. 
Jagħmel sens, għalhekk, li tissellef 
bl-aktar rata ta’ interessi vantaġġjuża 
(l-anqas waħda). Tkun ħaġa għaqlija 
li tqabbel bejn il-kundizzjonijiet 
differenti offruti minn banek differenti. 
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Jagħmel sens li tissellef:
• Biex tixtri karozza
• Biex tixtri proprjetà
• Biex tixtri friġġ

Agħraf meta jkun opportun li tissellef il-flus.

Ma jagħmilx sens li tissellef:
• Biex tmur weekend break
• Biex tħallas il-kontijiet tad-dawl
• Biex tagħti rigal

Importanti tikkonsidra wkoll jekk 
ir-rata tal-interessi fuq is-self tkunx 
fissa tul il-perijodu kollu, inkella 
jekk il-bank ikunx jista’ jibdilha. 
Jekk il-bank ikun jista’ jgħolli r-rata 
tal-intressi fil-futur ikun ifisser li jista’ 
jkun hemm il-possibilità li tispiċċa 
tħallas aktar interessi tul il-perijodu 
tas-self minn dak li tkun ħsibt 
oriġinarjament. Minbarra r-rata tal-
interessi, importanti li tkun konxju 
wkoll dwar spejjeż addizzjonali u 
spejjeż oħra li jistgħu jkunu marbuta 
mas-self. Għandek tissellef biss mill-
banek, u mhux mingħand il-ħbieb 
jew xi persuni oħra, għax dawn 

tal-aħħar jistgħu jimponulek termini 
aktar għoljin u li xi drabi jistgħu 
jwassluk għall-problema tal-użura. 

Dejjem staqsi mistoqsijiet li jgħinuk 
tieħu deċiżjoni għaqlija dwar jekk 
tissellifx flus jew le. Mistoqsijiet 
rilevanti jinkludu: Kemm għandi 
bżonn flus? Għal kemm żmien 
għandi bżonn is-self? Kapaċi naqta’ 
s-self qabel? Għandi xi flus imfaddla 
li nista’ nuża minflok? Id-dħul u 
l-infiq tiegħi jippermettuli nidħol 
għal dan id-dejn? Għandi x’nista’ 
noffri bħala garanzija għas-self?
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 18 

Kapaċi tifhem, timmaniġġa u tiflaħ għal riskju

Xi drabi f’ħajjitna jseħħu affarijiet 
koroh. Dan huwa fatt tal-ħajja. Dawn 
jistgħu jinkludu: telf tax-xogħol, 
inċident bil-karozza, jinkisirlek 
xi oġġett tad-dar, eċċ. L-għan 
hawnhekk hu li tkun kapaċi ttaffi 
l-effetti ta’ ġrajjiet negattivi. 

Tifdil bħala prekawzjoni jista’ jkun 
importanti ħafna. Dan iservi ta’ 
protezzjoni għal ġrajjiet negattivi li 
xi drabi jkollok tgħaddi minnhom 
jew biex tiffinanzja spejjeż li jqumu 
f’daqqa. L-assigurazzjoni tista’ tgħin 
ukoll għax jekk tħallas ammont żgħir 
ta’ flus tkun qed tgħaddi r-riskju 
fuq ħaddieħor. Jeżistu prodotti 

differenti tal-assigurazzjoni għal firxa 
kbira ta’ riskji, bħal dawk marbuta 
mal-bini, l-ivvjaġġar, is-saħħa, il-
ħajja, is-sewqan u oġġetti li wieħed 
jippossiedi. 

Skont xi tkun l-ispiża tal-
assigurazzjoni, tista’ tiddeċiedi 
jekk jagħmilx sens li ġġorr ir-
riskju int stess inkella jkunx aħjar li 
tassigura ruħek fuqu. Madankollu, 
hemm każijiet fejn il-liġijiet jew 
il-prattika bankarja jagħmluha 
obbligatorja li wieħed jixtri ċerti 
tipi ta’ assigurazzjoni, bħal fil-każ ta’ 
assigurazzjoni għas-sewqan jew meta 
tapplika għal self fuq xiri ta’ dar.
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Riskju – żieda qawwija fl-elettriku li taffettwa ħażin l-apparat fid-dar: 
• Ixtri assigurazzjoni fuq id-dar;
• Faddal biżżejjed flus biex tixtri apparat ġdid 

Riskju – ma tistax tmur vaganza għax ma tiflaħx: 
• Ixtri assigurazzjoni fuq l-ivvjaġġar;
• Faddal biżżejjed flus biex tkun tista’ tmur darba oħra 

Riskju – inċident li jeħtieġ operazzjoni mhux urġenti:
• Ixtri assigurazzjoni tas-saħħa;
• Faddal biżżejjed flus biex tkun tista’ tħallas għal kura fi sptar privat 

Riskju – titlef ix-xogħol:
• Investi fik innifsek billi titgħallem ħiliet ġodda biex tkun tista’ ssib xogħol 

ġdid aktar malajr;
• Faddal il-flus biex iżżidhom mal-benefiċċji tal-qgħad
 
Riskju – titlef flus kontanti:
• Fil-kartiera żomm biss il-flus li jkollok bżonn;
• Uża karta tad-debitu biex tħallas 

Aħseb fuq dawn l-għażliet differenti 
dwar kif ittaffi r-riskji:
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 19 

Kapaċi tagħżel bejn tipi differenti 
ta’ strumenti ta’ tifdil

It-tifdil jista’ jkun għal perijodu qasir, 
medju jew fit-tul. It-tip ta’ strumenti ta’ 
tifdil li jkunu addattati għalik jiddependu 
mill-għanijiet finanzjarji li jkollok.

Meta nitkellmu dwar tifdil fuq perijodu 
qasir ta’ żmien inkunu qed nirreferu 
għal fondi li tista’ tiġi bżonnhom fi żmien 
sena. F’dan il-każ, l-aħjar ħaġa tkun 
li tiftaħ kont ta’ tifdil f’bank u tkompli 
żżid fih b’mod regolari. Dan għandu 
jinżamm separat mill-fond li tuża għal 
meta jinqalgħu l-problemi. F’dan il-każ, 
il-flus jistgħu jiġu ddepożitati kull meta 
tkun trid int. Idealment, oħloq depożitu 
awtomatiku mill-kont fejn tidħol il-paga 
għall-kont ta’ tifdil. 

Il-flus jistgħu jinġibdu wkoll fuq bażi 
regolari u meta jkun hemm bżonn. 
Mhix ħaġa tajba li żżomm il-flus kollha fi 
flus kontanti għax hekk ikun aktar faċli 
tonfoqhom, apparti r-riskju li jistgħu 
jinsterqu.

It-tifdil fuq perijodu ta’ żmien medju 
japplika għal fondi li tista’ tiġi bżonnhom 
fuq perijodu itwal ta’ żmien, pereżempju 
bejn sentejn u għaxar snin. F’dan il-
każ tkun għażla tajba li tiftaħ kont ta’ 
depożitu b’terminu fiss. Il-flus jistgħu jiġu 
ddepożitati meta tkun trid, suġġett għal 
ammont minimu li jista’ jvarja minn bank 
għal ieħor. 
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Madankollu, dawn il-flus normalment 
ikunu jistgħu jinġibdu biss fid-data li 
fiha jimmatura d-depożitu b’terminu 
fiss. Għalhekk, l-ammont li jiġi 
ddepożitat jiddependi minn jekk inti 
tkunx komdu/a tistenna sad-data 
stabbilita ta’ maturità. Jistgħu japplikaw 
xi tariffi jekk, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, 
il-bank jippermettilek tiġbed il-flus 
mill-kont qabel id-data ta’ maturità. 
Dawn il-kundizzjonijiet qegħdin biex 
inaqqsulek it-tentazzjoni li tuża dawn 
il-fondi qabel it-terminu. Għal din 
ir-raġuni, depożitu b’terminu fiss jista’ 
jkun ideali biex iġiegħlek tikkommetti 
ruħek biex tfaddal. Flus f’kont bankarju 
huma garantiti mill-Gvern sa massimu 
ta’ €100,000 għal kull depożitant għal 
kull bank, għalhekk riskju prattikament 
ma hemm xejn. Depożitu b’terminu fiss 
joffrilek post sigur fejn iżżomm il-flus, 
apparti li joffrilek ukoll xi interessi. Ir-rati 
tal-interessi f’xi snin partikolari jistgħu 
jkunu baxxi filwaqt li drabi oħra jkunu 
għoljin, jiddependi mill-prestazzjoni 
ekonomika taż-żona ewro. Ir-rati ta’ 

interessi offruti mill-banek differenti 
jistgħu jkunu differenti wkoll, għalhekk 
huwa rakkomandat li tqabbel għall-
aħjar rati ta’ interessi. 

Tifdil fuq perijodu ta’ żmien fit-tul 
jgħodd għal fondi li tħossok żgur li 
m’intix se tiġi bżonnhom għal mill-
anqas għaxar snin. L-għanijiet ta’ dawn 
l-investimenti jistgħu jvarjaw. Jistgħu 
jkunu tifdil ta’ flus li tkun irċevejt b’wirt, 
jew flus imfaddla għat-tfal, jew flus 
imfaddla għal meta tirtira. Hemm 
riskju prattikament f’kull investiment. 
Il-livell tar-riskju jvarja, minn tnaqqis 
fil-likwidità għal telf parzjali jew komplet 
tal-investiment. Fil-finanzi hemm żewġ 
regoli importanti: li aktar ma jkun 
il-qligħ, akbar ir-riskju; u li wieħed 
għandu dejjem jiddiversifika l-portafoll 
tal-investimenti tiegħu. Importanti li 
l-għażla tal-prodotti ssir wara li tkun 
ħadt parir mingħand l-esperti u wara 
li tkun żgur li fhimt il-prodotti sew u li 
l-prodott ikun addattat għal-livell ta’ 
riskju li tkun lest tidħol għalih.
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“Kull xahar irrid infaddal €50 għal meta nikber fl-età.” 
– Pjan ta’ tifdil 

“Għandi kif writt €10,000 li m’għandix bżonnhom u li mhux ser nuża qabel 10 
snin oħra.” 
– Bond tal-Gvern jew privat 

“Dan ix-xahar qlajt €200 rigal u se nonfoqhom fis-safra li se nagħmel ix-xahar 
id-dieħel.”
 – Kont ta’ tifdil 

“Ingħatajt bonus ta’  €1,000 u mhux se nużah din is-sena iżda forsi nużah fis-
snin li ġejjin.”
 – Depożitu fuq terminu fiss 

“Bgħett il-karozza u qed nistenna biex nixtri oħra ġdida x-xahar li ġej.” 
– Kont ta’ tifdil 

Qabbel l-iskop mal-aktar 
prodott finanzjarju addattat:
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KISBA MIT-TAGĦLIM - 20 

Kapaċi tapprezza l-importanza 
tal-immaniġġar tal-flus

L-ippjanar finanzjarju huwa 
l-pedament għall-immaniġġar tajjeb 
tal-flus. Il-baġit huwa l-pjan tiegħek 
għal flusek. Il-benefiċċji huma ħafna: 
tkun tista’ ssegwi l-infiq, tqabbel 
l-infiq mad-dħul, tidentifika xejriet 
fl-infiq, tonfoq skont il-prijorità, u 
tidentifika fejn tista’ titjieb. 

Pjan finanzjarju jgħinek tkun konxju 
dwar flusek. L-ippjanar finanzjarju 
jfisser li tħejji ruħek għall-bżonnijiet 
finanzjarji tal-futur. Meta tħejji ruħek 
għall-futur tkun tista’ tlaħħaq aħjar 
mal-bżonnijiet finanzjarji. Li tkun 
imħejji hu dejjem aħjar milli jkollok 
tara x’se tagħmel meta tħabbat 
wiċċek ma’ kriżi. 

48



Aħseb fuq is-sitwazzjonijiet li ġejjin:  

Jinkiser oġġett tad-dar 
Bla pjan Ma tistax tbiddel l-oġġett.
Bi pjan L-apparat jista’ jinbidel mingħajr problemi.

Għandek bżonn ta’ viżta medika privata 
Bla pjan Ma jkollokx flus għaliha.
Bi pjan Tista’ tuża t-tifdil għal dan il-bżonn speċjali.

Trid tuża l-air conditioner kuljum 
Bla pjan Tista’ ma jkollokx flus biżżejjed biex tħallas il-kont tad-dawl.
Bi pjan Tista’ tuża l-flus li tkun faddalt. 

Tiqaflek il-karozza
Bla pjan Ikollok tistenna sakemm tfaddal biżżejjed biex tkun tista’ tħallas 

għat-tiswijiet. 
Bi pjan Tista’ tixtri l-ispare parts immedjatament bil-flus li għandek 

imfaddla.

Trid tmur vaganza 
Bla pjan Trid tistenna sakemm tfaddal biżżejjed biex tkun tista’ tħallas 

għall-vaganza.
Bi pjan Tista’ tmur vaganza bil-flus li faddalt fil-passat. 
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 21 

Kapaċi tħaddem l-għarfien finanzjarju

X’jiswew l-għarfien u l-ħiliet mingħajr 
l-azzjoni jew l-applikazzjoni? 
L-għarfien u l-ħiliet ikunu għalxejn 
jekk ma jittiħdux deċiżjonijiet 
finanzjarji infurmati. Bħal meta jkollok 
il-bażi biex taġixxi, u taf li tista’ taġixxi, 
iżda tibqa’ ma tagħmel xejn. Li jkollok 
kapaċità finanzjarja jfisser li tkun 
taf bil-prodotti finanzjarji addattati 
u tkun taf ukoll tonfoq u tfaddal 
bil-għaqal. Il-ħiliet finanzjarji huma 
importanti daqs il-ħiliet fuq ix-xogħol 
jew il-ħiliet fit-trobbija tal-ulied. 

Il-kapaċità finanzjarja tgħinek 
tgħix ħajja indipendenti u diċenti. 
Għalhekk importanti li l-ħiliet 

finanzjarji jsiru parti integrali mill-
ħajja tiegħek ta’ kuljum. Żbalji jistgħu 
jsiru, imma mill-iżbalji tista’ mhux biss 
titgħallem imma wkoll tqishom bħala 
opportunità biex ittejjeb il-livell tal-
għarfien tiegħek. 
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Ideat fuq kif tidra tagħżel oġġetti alternattivi orħos qabel tixtri.

Ideat fuq kif tikkontrolla x-xiri impulsiv billi tevita li tixtri oġġett malli 
tarah.

Ideat fuq kif tiffoka fuq dak li għandek bżonn u ma toqgħodx tqabbel 
ma’ x’qed jixtri ħaddieħor. 

Agħmel lista ta’ punti ta’ azzjoni li jistgħu 
jiggwidawk kif tonfoq bil-għaqal:

Għalkemm kwistjonijiet relatati mal-
finanzi jistgħu jidhru kumplessi, jekk 
taqsamhom f’biċċiet iżgħar tkun tista’ 
tifhimhom aktar malajr. L-għarfien 
finanzjarju jista’ jinbena biċċa biċċa, 
pass pass maċ-ċirkustanzi tiegħek. 

Is-suċċess inissel fik il-kunfidenza. 
Il-kunfidenza tagħtik l-enerġija. 
L-enerġija twasslek għall-azzjoni. 
L-azzjoni toħloq drawwiet tajba. 
Drawwiet tajba joħolqu aktar suċċess. 
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KISBA MIT-TAGĦLIM – 22 

Kapaċi tippjana l-istil ta’ ħajja tiegħek 
billi tieħu kontroll tal-finanzi tiegħek 

L-istil ta’ ħajja tagħna jirrifletti kif 
ngħixu. Mir-riżorsi finanzjarji li jkollna 
jiddependi  l-istil ta’ ħajja li nistgħu 
naffordjaw. Jiġifieri hawn qed 
nitkellmu dwar kif nimmaniġġaw 
flusna b’mod tajjeb biex inkunu 
kapaċi naffordjaw l-istil ta’ ħajja li 
nixtiequ. Il-ħajja tagħna ta’ kuljum trid 
tirrifletti d-dħul ta’ kull xahar tagħna. 
Importanti li f’ħajjitna ma nonfqux 
aktar milli nifilħu. 

Infiq aktar milli tiflaħ jista’ joffrilek 
sodisfazzjon għal ftit ħin iżda ħafna 
drabi joħloq problemi fit-tul. Fil-verità 
l-kuntentizza ma tiddependix tant 
minn kemm nonfqu imma minn kif 

nonfqu. Li rridu nagħmlu mhux li 
naqtgħu l-infiq b’mod drastiku iżda li 
nonfqu l-flus bil-għaqal. 
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Jgħin ħafna jekk inżommu f’moħħna li l-preġudizzji li ġejjin jistgħu jfixklu 
l-immaniġġar korrett tal-flus:

Kunfidenza żejda Jien dejjem se nkun kapaċi ngħaddi.
Żbalji ta’ ġudizzju Jien dejjem naf x’inhu l-aħjar.
Regoli ġenerali ħżiena Jien dejjem hekk għamilt. 
Preġudizzju preżenti (preferenza ta’ żmien) Jien jimpurtani biss mill-preżent.
Imġiba impulsiva Naġixxi mingħajr ma naħseb.
Ottimiżmu żejjed Jien dejjem jirnexxili. 

Importanti wkoll li tkun konxju mill-isfidi li jidhru hawn taħt u li jistgħu 
jagħmluhielek aktar diffiċli biex timmaniġġa l-finanzi b’mod tajjeb:

Influwenza soċjali Nagħmel affarijiet biex l-oħrajn jammirawni.  
Dipendenza fuq il-karta  
ta’ kreditu

Nista’ nonfoq kemm irrid.

Konsum li jidher Irrid nidher sinjur/a. 
Depożitu Ninsa li biex nixtri ċerti affarijiet irrid inkun iddepożitajt 

il-flus minn qabel.
Sensazzjonaliżmu Għandi bżonn inħoss l-eċċitament tal-ħajja u dan 

inħossu biss meta nonfoq.
Nuqqas ta’ kunfidenza Qatt m’jien se nkun kapaċi nimmaniġġa flusi tajjeb. 
Nuqqas ta’ ambjent li 
jappoġġjak

Il-familja tiegħi qatt ma faddlet, mela għaliex għandi 
nibda nfaddal jien?

Nuqqas ta’ kontroll 
personali

Meta nikseb xi flus inħoss il-bżonn li nonfoqhom mill-
ewwel.
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UŻA XI METODU LI JGĦINEK 
TIKKONTROLLA NFIQ 

IMPULSIV, PEREŻEMPJU 
TILLIMITA L-FLUS 

LI ŻŻOMM FIL-KARTIERA. 
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Aħseb ftit dwar il-preġudizzji 
u l-isfidi li jaffettwawlek 
l-imġiba finanzjarja tiegħek. 
Ipprova sib soluzzjonijiet 
għalihom, u fl-istess ħin 
żomm f’moħħok iċ-ċirkustanzi 
differenti tal-ħajja tiegħek. 

Preġudizzji:
Sfidi:
Soluzzjonijiet possibbli:

Biex tiffaċċa dawn l-isfidi tista’ tuża 
numru ta’ tekniki utli:

• Oħloq baġit separat (maqsum 
f’biċċiet żgħar) għal xiri partikolari.  

• Irrifletti fuq dak li xtrajt, u l-ġimgħa 
ta’ wara staqsi lilek innifsek jekk 
kellekx tixtrih jew le. 

• Uża faċilità ta’ debitu dirett biex 
ma tinsiex tagħmel il-pagamenti 
meħtieġa, u hekk tevita li tħallas 
penalitajiet żejda. 

• Kull tant żmien ippremja lilek 
innifsek. Ixtri xi ħaġa żgħira għalik 
stess b’dak li tkun faddalt (mod 
eċċellenti kif tippremja lilek 
innifsek għal imġiba finanzjarja 
tajba).

• Impenja ruħek li tfaddal u b’hekk 
toħloq drawwa ta’ tifdil. 

• Uża xi metodu li jgħinek 
tikkontrolla nfiq impulsiv, 
pereżempju tillimita l-flus li 
żżomm fil-kartiera. 

• Jekk għandek karta ta’ kreditu, ara 
li l-limitu ta’ kreditu li tiffissa jkun 
baxx biex tevita dejn li jista’ jkun 
problematiku u li jiswa l-flus. 

• Ħu parir dwar kif jista’ jkollok 
assigurazzjoni adegwata. 

• Żomm rendikont kull ġimgħa 
tal-infiq li tagħmel biex tkun taf kif 
qed tonfoq flusek u kif ikunu qed 
jinbidlu l-ħlasijiet matul iż-żmien.
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KISBA MIT-TAGĦLIM - 23

Kapaċi tiftakar u tapplika d-diversi elementi 
tal-kapaċità finanzjarja

Din il-Gwida ppreżentat kull element 
tal-kapaċità finanzjarja b’mod iżolat. 
Madankollu, dawn il-komponenti 
huma kollha relatati bejniethom. 
Kollha flimkien dawn jagħmlu 
persuna finanzjarjament kapaċi. Xi 
aspetti jistgħu jkunu għalik aktar 

familjari jew rilevanti minn oħrajn, 
imma importanti li minn żmien 
għal żmien tirrevedi s-suġġetti 
kollha. Dan jista’ jgħinek ittejjeb il-
kapaċità finanzjarja tiegħek, kif ukoll 
jikkontribwixxi b’mod pożittiv għas-
saħħa mentali tiegħek.
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1. Kapaċi tiddistingwi bejn tipi 
differenti ta’ nfiq 

2. Kapaċi tagħmel stima tal-ispiża 
relattiva tal-prodotti  

3. Kapaċi tagħraf jekk il-prodott hux 
marbut ma’ spejjeż relatati fil-futur 

4. Kapaċi tikkontrolla xiri impulsiv  
5. Kapaċi tistma t-tul tal-ħajja li 

prodott mistenni li jservi
6. Kapaċi tiddistingwi bejn prodotti 

sostituti u prodotti kumplementari  
7. Kapaċi tagħraf l-importanza 

relattiva tal-prodotti 
8. Kapaċi tagħmel kompromess 

meta tiġi biex tagħżel bejn 
prodott flok ieħor.

9. Kapaċi tiddistingwi bejn tipi 
differenti ta’ dħul  

10. Kapaċi tifhem meta hemm bżonn 
tippjana u tirrifletti 

11. Kapaċi tifforma aspettattivi 
raġonevoli

12. Kapaċi tagħmel baġit għal 
impenn finanzjarju fil-futur

13. Kapaċi tippjana 
għal meta tinqala’ xi 
ħaġa mhux mistennija

14. Kapaċi żżomm livell bilanċjat u 
regolari ta’ nfiq  

15. Kapaċi tfittex parir xieraq qabel 
tieħu deċiżjonijiet finanzjarji 

16. Kapaċi tagħmel mistoqsijiet tajbin 
u ma tiddejjaqx titlob kjarifiki 

17. Kapaċi tissellef il-flus b’mod 
għaqli 

18. Kapaċi tifhem, timmaniġġa u tiflaħ 
għal riskju  

19. Kapaċi tagħżel bejn tipi differenti 
ta’ strumenti ta’ tifdil  

20. Kapaċi tapprezza l-importanza tal-
immaniġġar tal-flus  

21. Kapaċi tħaddem l-għarfien 
finanzjarju

22. Kapaċi tippjana l-istil ta’ ħajja billi 
tieħu kontroll tal-finanzi tiegħek

23. Kapaċi tiftakar u tapplika d-diversi 
elementi tal-kapaċità finanzjarja
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