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I. Увод

Финансовата грамотност на потребителите е с нарастващ приоритет. В своя 
проектодоклад докладчикът ще призове Европейската комисия да предприеме 
конкретни мерки и инициативи за подобряване на финансовото обучение на 
европейските жители в областта на всички дейности на финансовото управление:
управление на приходи и разходи, управление на кредити, спестяване и инвестиране.

Трябва да се подчертае, че в ЕС съществуват страни, които са постигнали много в 
областта на финансовото обучение и са установили добри практики. Въпреки това, 
съществуват страни, в които подобен вид обучение просто не съществува.

II. Значение на финансовото обучение

Финансовите пазари станаха изключително динамични, бързо развиващи се и все по-
сложни. Постоянно се разработват нови и по-комплексни услуги. Финансовите пазари 
са глобални и до известна степен не се регулират, а и се разработиха нови канали за 
разпространение на финансови продукти и услуги.

От друга страна, финансовите нужди на потребителите станаха по-комплексни. Тъй 
като в много държави-членки държавните схеми за социална сигурност се съкращават, 
очакваната продължителност на живота се увеличава и начинът на живот се променя 
(по-чести промени на работата, повишен брой на разводите), съществува необходимост 
от стабилно управление на личните финанси, например по-добра осведоменост относно 
осигуряването на пенсия.

Въпреки това, много често се наблюдава отрицателен ефект от нарасналата сложност 
на финансовата ситуация. За съжаление, колкото повече се усложняват финансовите 
пазари, толкова по-объркани стават потребителите, които не могат да разберат напълно 
възможностите, които им се предлагат. Терминологията и езикът са много 
специализирани и неясни, особено за потребители, които нямат икономическо и 
финансово образование.

Това води до два вида неефективност на пазара:

1. Въпреки че някои потребители не разполагат с достатъчно познания по 
финанси, те могат да решат да се възползват от услугите, които им 
предлагат финансовите пазари. Като постъпват по този начин, 
потребителите биха могли да направят грешки, които биха могли да доведат 
до финансови загуби, а също така подобни потребители са изложени в по-
голяма степен на риска да станат жертви на злоупотреби.

2. От друга страна, съществуват потребители, които се боят да използват 
възможностите, предлагани им от финансовите пазари, тъй като не познават 
правилата, не разбират сложните финансови продукти и се опасяват, че 
биха могли да вземат погрешно решение и да задлъжнеят. Ето защо те 
просто решават да не участват във финансовите пазари (финансово 
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изключване) и поради това не могат да се възползват от възможностите, 
които предлагат финансовите продукти и нововъведения. Също така, тези 
потребители не планират бъдещето си, независимо дали се отнася за 
ипотека или участие в пенсионен фонд.

III. Полза от финансовото обучение

Финансовото обучение е от значение не само за индивидите, но също така и за 
обществото и икономиката като цяло.

 Полза за индивидите – Колкото по-информирани са потребителите, толкова по-
добър избор са в състояние да направят (увеличаване на правата на потребителите).
Също така, те са в състояние да задават правилни въпроси (да правят скептичен 
преглед на предложените им оферти) и да разбират по-добре информацията, която им 
се предоставя. Това е особено важно за студентите, които търсят начин за финансиране 
на своето образование, защото ако не вземат правилно решение, те биха могли да 
задлъжнеят дори преди да са започнали трудовата си кариера.

 Полза за обществото – Финансовото обучение може да спомогне за справяне с 
проблемите на финансовото изключване – онези, които са получили някаква форма на 
обучение в областта на финансовите въпроси имат по-голям шанс да се включат в 
обичайния финансов сектор. Също така, повишеното равнище на финансово обучение 
би могло да насърчи дори потребители с по-ниски доходи да спестяват и планират 
бъдещето си.

 П о л з а  за икономиката – За да могат пазарите да функционират 
конкурентоспособно, са необходими информирани потребители. Като помага на 
потребителите да избират подходящи продукти и услуги, финансовото обучение би 
могло да допринесе за финансова стабилност, която да доведе до по-ниски основни 
лихви, например върху заеми и ипотеки, и до по-разнообразно и следователно по-
сигурно спестяване и инвестиране. Жители, които се чувстват сигурни в 
инвестирането, могат да осигурят по-голяма ликвидност на капиталовите пазари, което 
може да доведе до финансиране на малките предприятия в ЕС, ключов елемент за 
поддържане на растеж и работни места. Финансовото обучение също така ще позволи 
на потребителите да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които 
предлага единният пазар.

IV. Действия, предприети на равнище ЕС

Финансово обучение осигуряват многобройни различни институции и организации –
органите за финансов контрол, финансовият сектор, агенциите за подобряване на 
грамотността на възрастните, представители на потребителите и т.н. В 11 държави-
членки главен мотор за финансовото обучение са националните органи. Основният 
преподаван предмет е монетарна теория и по-специално как се използва банкова 
сметка. Програмите за финансово обучение включват също така управление на кредити 
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и заеми и покриват теми като инвестиции, спестявания, застраховане и управление на 
риска.  

В областта на финансовото обучение Европейската комисия е предприела следните 
инициативи:

 „Dolceta“ – уебсайт, създаден от Комисията, който предлага потребителско 
обучение за възрастни – сайтът е преведен на всички официални езици на ЕС 
(освен румънски и български) и е пригоден за нуждите на всеки национален пазар.

 „Европейски дневник“ – брошура, разпространявана сред учениците от 
средните училища, за да ги информира за техните потребителски права. В нея е 
включен раздел относно парите и дълговете, в който се обяснява как работят 
финансовите институции и продукти и навременно се предупреждава за 
опасностите, свързани с прекаленото вземане на заеми.

 „Повишаване на финансовите способности“ – конференция, организирана от 
Комисията през март 2007 г., за да се подчертае значението на осигуряването на 
финансово обучение с високо качество и да се предостави форум за обмен на най-
добри практики.

 Зелена книга за финансови услуги на дребно – документ, който изразява 
мнение, че за насърчаване на финансовото образование може да се направи повече.

V. Какви мерки следва да се предприемат отсега нататък

1. Националните правителства следва да играят главна роля за финансовото обучение.
Въпреки това, основна образователна програма в областта на финансовото обучение 
следва да бъде разработена на равнище ЕС. Тази програма трябва да създава общи 
правила и принципи, които могат да бъдат приложени във всички държави-членки.
Програмата също така следва да бъде адаптирана към специфичните изисквания на 
всяка държава-членка и да бъде включена в учебната програма. 

2. Следва да се създаде специален подход за подобряване на финансовата грамотност 
на различни социални групи – деца в основните и начални училища, младежи в 
средните училища, студенти в университетите, възрастни и пенсионери.

3. Следва да се насърчават държавите-членки да създадат мрежа за финансово 
обучение, в която да участват представители както на правителствения, така и на 
неправителствения сектор, а също така и специално обучени преподаватели.

4. Европейската комисия следва да насърчи държавите-членки да създадат специална 
форма на финансово образование, насочена особено към потребители, които са в края 
на професионалната си кариера или са вече пенсионери. Този въпрос е от решаващо 
значение, тъй като понастоящем системите за социална сигурност са конструирани 
така, че рисковете се носят от гражданите, а не от държавата.
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5. Европейският парламент следва да призове Комисията да създаде бюджетна линия за 
организирането на програми за финансово обучение на равнище ЕС. Освен това е 
необходимо да се отделят финансови средства за медийни кампании, които да увеличат 
осведомеността на потребителите относно проблемите, причинени от ниското равнище 
на финансова грамотност в ЕС. Последното следва да бъде направено възможно най-
скоро, тъй като вече във всички държави-членки потребителите са заливани от 
множество реклами, предлагащи „наистина добри финансови сделки“, които лесно 
могат да подмамят онези, които не са достатъчно добре осведомени.

6. Интернет сайтът „Dolceta“ следва да бъде подобрен по такъв начин, че 
информацията, която той предоставя, да бъде полезна на потребителите в ежедневния 
им живот. Сайтът следва също така да бъде преведен на всички официални езици на ЕС 
(понастоящем той не е достъпен на румънски и български).
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