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I. Εισαγωγή

Το ζήτημα των χρηματοοικονομικών γνώσεων των καταναλωτών αποκτά ολοένα και 
μεγαλύτερη προτεραιότητα. Στο σχέδιο έκθεσης, η εισηγήτρια θα καλέσει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης των ευρωπαίων πολιτών, σε όλες τις δραστηριότητες 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης: διαχείριση ταμειακών ροών, διαχείριση πιστώσεων, 
αποταμίευση, καθώς και επενδύσεις.

Πρέπει να τονιστεί ότι στην ΕΕ υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν επιτύχει πολλά στον τομέα 
της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και στις οποίες έχουν καθιερωθεί ορθές πρακτικές. 
Ωστόσο, υπάρχουν και χώρες στις οποίες απλά δεν υπάρχει τέτοιου είδους εκπαίδευση.

II. Σημασία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν καταστεί εξαιρετικά δυναμικές, ραγδαία εξελισσόμενες 
και ολοένα και πιο σύνθετες. Νέες και πιο περίπλοκες υπηρεσίες αναπτύσσονται διαρκώς. Οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές είναι παγκόσμιες και έχουν υποστεί έως έναν βαθμό 
απορρύθμιση, ενώ έχουν αναπτυχθεί νέοι δίαυλοι διανομής για τα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα και υπηρεσίες.

Από την άλλη πλευρά, οι οικονομικές ανάγκες των ατόμων έχουν γίνει επίσης πιο σύνθετες. 
Δεδομένων των περικοπών στις οποίες προβαίνουν τα κρατικοδίαιτα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης σε πολλά κράτη μέλη και δεδομένης της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και της 
αλλαγής του τρόπου ζωής (συχνότερες αλλαγές σε επίπεδο απασχόλησης, αυξημένο ποσοστό 
διαζυγίων), υπάρχει ανάγκη για χρηστή διαχείριση των προσωπικών οικονομικών στοιχείων, 
όπως π.χ. μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τη συνταξιοδότηση.

Εντούτοις, πολύ συχνά γινόμαστε παρατηρητές της αρνητικής επίδρασης αυτής της 
αυξημένης πολυπλοκότητας. Δυστυχώς, όσο πιο σύνθετες είναι οι χρηματοπιστωτικές 
αγορές, τόσο μεγαλύτερη είναι η σύγχυση των καταναλωτών, οι οποίοι αδυνατούν να 
κατανοήσουν πλήρως τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Η 
ορολογία και η γλώσσα είναι πολύ εξεζητημένες και ασαφείς, ιδίως για πελάτες που δεν 
διαθέτουν κατάρτιση σε οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα. 

Αυτό οδηγεί σε δύο είδη αναποτελεσματικότητας της αγοράς:

1. Ορισμένοι πελάτες, παρότι διαθέτουν ανεπαρκείς χρηματοοικονομικές γνώσεις, 
ίσως αποφασίσουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Έτσι, όμως, μπορούν να κάνουν λάθη τα οποία 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε οικονομικές ζημίες και είναι περισσότερο επιρρεπείς 
στο να πέσουν θύματα καταχρηστικών πρακτικών.

2. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πελάτες που φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, διότι δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τους κανόνες, δεν κατανοούν τα περίπλοκα χρηματοπιστωτικά 
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προϊόντα και φοβούνται μήπως λάβουν εσφαλμένες αποφάσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα να βρεθούν χρεωμένοι. Για τον λόγο αυτό, αποφασίζουν απλά να 
μην συμμετάσχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές (χρηματοπιστωτικός 
αποκλεισμός) και κατά συνέπεια δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις 
δυνατότητες που προσφέρουν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και οι καινοτομίες. 
Επίσης, οι εν λόγω πελάτες δεν προγραμματίζουν το μέλλον τους, είτε πρόκειται 
για τη λήψη ενυπόθηκου δανείου είτε για τη συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό 
ταμείο.

III. Οφέλη από τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι σημαντική όχι μόνο για τα άτομα αλλά και για την 
κοινωνία συνολικά και για την οικονομία.

 Οφέλη για τα άτομα – Όσο πιο ενημερωμένοι είναι οι πελάτες, τόσο καλύτερες 
επιλογές μπορούν να κάνουν (ενδυνάμωση των καταναλωτών). Μπορούν επίσης να 
διατυπώσουν τις σωστές ερωτήσεις (επανεξετάζοντας κριτικά τις προσφορές που τους
παρουσιάζονται) και να κατανοήσουν καλύτερα τις πληροφορίες που τους παρέχονται. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους φοιτητές όταν αναζητούν τρόπους χρηματοδότησης των 
σπουδών τους, διότι, αν δεν λάβουν τη σωστή απόφαση, κινδυνεύουν να βρεθούν χρεωμένοι 
πριν καν ξεκινήσουν να εργάζονται. 

 Οφέλη για την κοινωνία – Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού – όσοι έχουν 
λάβει κάποια μορφή εκπαίδευσης σε χρηματοπιστωτικά θέματα είναι πολύ πιο πιθανό να 
απευθυνθούν στον καθιερωμένο χρηματοπιστωτικό κλάδο· επίσης το αυξημένο επίπεδο 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης μπορεί να ενθαρρύνει ακόμη και τους πελάτες 
χαμηλότερων εισοδημάτων να κάνουν αποταμιεύσεις και σχέδια για το μέλλον.

 Οφέλη για την οικονομία – Για να λειτουργούν οι ανταγωνιστικές αγορές, 
χρειάζονται ενημερωμένους πελάτες. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει 
στη χρηματοοικονομική σταθερότητα βοηθώντας τους καταναλωτές να επιλέγουν 
κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγώντας σε χαμηλότερα ποσοστά αθέτησης, για 
παράδειγμα σε σχέση με δάνεια και υποθήκες, και σε περισσότερο διαφοροποιημένες και, ως 
εκ τούτου, ασφαλέστερες αποταμιεύεις και επενδύσεις. Οι πολίτες που αποκτούν 
εμπιστοσύνη στον τομέα των επενδύσεων μπορούν να παράσχουν πρόσθετη ρευστότητα στις 
κεφαλαιαγορές, η οποία μπορεί να διοχετευτεί προς χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων 
στην ΕΕ, βασικό στοιχείο για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση θα επιτρέψει επίσης στους καταναλωτές να ωφεληθούν 
περισσότερο από τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά.

IV. Δράσεις που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ

Χρηματοοικονομική εκπαίδευση παρέχεται από πολλά διαφορετικά ιδρύματα και 
οργανισμούς – αρχές δημοσιονομικής εποπτείας, χρηματοπιστωτικός κλάδος, οργανισμοί για 
την αύξηση του αλφαβητισμού των ενηλίκων, εκπροσώπους πελατών, κλπ. Οι εθνικές αρχές 
σε 11 κράτη μέλη είναι οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. 
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Το κύριο μάθημα που διδάσκεται είναι η θεωρία του χρήματος, και δη ο τρόπος 
χρησιμοποίησης του τραπεζικού λογαριασμού. Τα προγράμματα χρηματοοικονομικής 
εκπαίδευσης περιλαμβάνουν επίσης τη διαχείριση πιστώσεων και δανείων και καλύπτουν 
θέματα όπως οι επενδύσεις, οι αποταμιεύσεις, η ασφάλιση και η διαχείριση κινδύνου.

Στον τομέα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τις 
ακόλουθες πρωτοβουλίες:

 Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο Dolceta, που προσφέρει 
επιμόρφωση σε ενήλικες καταναλωτές – η τοποθεσία είναι μεταφρασμένη σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ (πλην των ρουμανικών και των βουλγαρικών) και είναι 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε εθνικής αγοράς.

 «Europe Diary» – φυλλάδιο που διανέμεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών. 
Περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για το χρήμα και τις οφειλές, το οποίο εξηγεί πώς 
λειτουργούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και προϊόντα και προειδοποιεί για τους 
κινδύνους σε περίπτωση υπερβολικού δανεισμού.

 Τον Μάρτιο του 2007 η Επιτροπή διοργάνωσε διάσκεψη με θέμα «Αύξηση της 
χρηματοοικονομικής ικανότητας» με σκοπό να αναδείξει τη σημασία της παροχής 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και να δημιουργήσει ένα φόρουμ για 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

 Η Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υπέδειξε ότι 
θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα για την ενθάρρυνση της χρηματοοικονομικής 
εκπαίδευσης.

V. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο προσεχές μέλλον

1. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Ωστόσο, θα πρέπει να αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ ένα βασικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα 
αυτό πρέπει να θεσπίζει κοινούς κανόνες και αρχές που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα 
τα κράτη μέλη. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί στις ειδικές απαιτήσεις 
κάθε κράτους μέλους και να ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας.

2. Ειδική προσέγγιση πρέπει να σχεδιαστεί για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής 
εκπαίδευσης σε διάφορες ομάδες της κοινωνίας – παιδιά δημοτικών σχολείων, έφηβοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές πανεπιστημίων, ενήλικες και συνταξιούχους.

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για την 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στο οποίο θα συμμετέχουν τόσο ο κυβερνητικός όσο και ο 
μη κυβερνητικός τομέας, καθώς και ειδικά καταρτισμένοι εκπαιδευτές.

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη ώστε να εισαγάγουν μια 
ειδική μορφή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, η οποία θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για 
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τους πελάτες που βρίσκονται στο τέλος της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας ή είναι ήδη 
συνταξιούχοι. Το θέμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας, διότι σήμερα τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης έχουν διαμορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τους κινδύνους τούς επωμίζονται οι 
πολίτες και όχι πλέον το κράτος.

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια 
γραμμή προϋπολογισμού για την οργάνωση προγραμμάτων σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε επίπεδο ΕΕ. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν οικονομικοί πόροι για εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης με στόχο την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται από 
το χαμηλό επίπεδο χρηματοοικονομικών γνώσεων στην ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να γίνει το 
συντομότερο δυνατόν, διότι ήδη σε όλα τα κράτη μέλη οι πελάτες κατακλύζονται από 
πολυάριθμα εμπορικά μηνύματα που διαφημίζουν διάφορα «πραγματικά καλά 
χρηματοπιστωτικά προγράμματα», τα οποία μπορούν εύκολα να δελεάσουν όσους δεν είναι 
επαρκώς ενημερωμένοι.

6. Ο δικτυακός τόπος «Dolceta» πρέπει να αναβαθμιστεί, προκειμένου οι πληροφορίες που 
παρέχει να είναι πιο χρήσιμες για τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή. Ο δικτυακός τόπος 
θα πρέπει επίσης να μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (επί του παρόντος η 
τοποθεσία δεν είναι διαθέσιμη στα ρουμανικά και στα βουλγαρικά).
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