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I. Bevezetés

A fogyasztók pénzügyi jártassága egyre fontosabbá válik. Az előadó a jelentéstervezetben 
felhívja az Európai Bizottságot konkrét intézkedések és kezdeményezések megtételére az 
európai polgárok pénzügyi oktatásának javítására, minden pénzgazdálkodási tevékenységre 
kiterjedően: cash-flow gazdálkodás, hitelgazdálkodás, megtakarítások és befektetések.

Hangsúlyozni kell, hogy az EU-ban vannak olyan országok, amelyek jelentős előrehaladást 
értek el a pénzügyi oktatás terén, illetve amelyekben bevált gyakorlatokat alakítottak ki. 
Vannak azonban olyan országok is, amelyekben az oktatás e formája egyszerűen nem létezik.

II. A pénzügyi oktatás fontossága 

A pénzügyi piacok rendkívül dinamikussá, gyorsan alakulóvá és egyre összetettebbé válnak. 
Folyamatosan alakulnak ki az új és egyre bonyolultabb szolgáltatások. A pénzügyi piacok 
globálisak és bizonyos fokig dereguláción mentek át, valamint kialakultak a pénzügyi 
termékek és szolgáltatások új elosztási csatornái.

Másfelől az egyének pénzügyi szükségletei is összetettebbé váltak. Ahogy sok tagállamban az 
államilag finanszírozott társadalombiztosítási rendszerek átalakulnak, a várható élettartam nő 
és az életstílus változik (gyakoribb munkahelyváltás, a házasságok felbontásának gyakoribb 
előfordulása), fontos a hatékony személyes pénzügyi gazdálkodás, pl. a nyugdíjtartalékkal 
kapcsolatos nagyobb tudatosság.

Nagyon gyakran megfigyelhetjük azonban e fokozódó összetettség kedvezőtlen hatását. 
Sajnos minél összetettebbek a pénzügyi piacok, annál tanácstalanabbak a fogyasztók, akik 
nem teljesen értik a pénzügyi piacok által számukra kínált lehetőségeket. A terminológia és a 
nyelvezet igen kifinomult és nem egyértelmű, különösen a közgazdasági és pénzügyi háttérrel 
nem rendelkező fogyasztóknak. 

Ez a piaci hatékonyság hiányának következő két fajtáját eredményezi:

1. bár egyes fogyasztók pénzügyi ismeretei elégtelenek, előfordulhat, hogy a 
pénzügyi piacok kínálta lehetőségek igénybe vétele mellett döntenek. Ekkor 
azonban hibákat követhetnek el, amelyek pénzbeli veszteséget okoznak, és sokkal 
valószínűbb, hogy a visszaélésszerű gyakorlatok áldozataivá válnak. 

2. Másfelől azonban vannak olyan fogyasztók, akik tartanak a pénzügyi piacok 
kínálta lehetőségek kihasználásától, mivel nem ismerik a szabályokat, nem értik 
az összetett pénzügyi termékeket, és félnek attól, hogy esetleg rossz döntést 
hoznak és eladósodnak. Emiatt döntenek egyszerűen úgy, hogy távol maradnak a 
pénzügyi piacoktól (pénzügyi kirekesztődés), és ilyen módon nem élhetnek a 
pénzügyi termékek és újítások kínálta lehetőségekkel sem. A fogyasztók 
ugyancsak nem terveznek a jövőre, legyen szó jelzálogról vagy egy 
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nyugdíjpénztárban való részvételről.

III. A pénzügyi oktatás hasznai

A pénzügyi oktatás nem csak az egyéneknek, de a társadalom egészének és a gazdaságnak is 
fontos.

 Egyéni előnyök – minél tájékozottabbak a fogyasztók, annál jobban tudnak dönteni (a 
fogyasztók támogatása). Fel tudják tenni a helyes kérdéseket is (kétkedően fogadják az eléjük 
tárt ajánlatokat) és jobban megértik a nekik adott tájékoztatást. Ez különösen fontos a diákok 
számára, amikor tanulmányaik finanszírozására keresnek módot, mert ha nem a megfelelő 
döntést hozzák meg, még azelőtt eladósodhatnak, hogy elkezdenének dolgozni. 

 Társadalmi előnyök – a pénzügyi oktatás segíthet a pénzügyi kirekesztődés 
problémájának kezelésében – akik valamiféle oktatásban részesültek pénzügyi kérdésekről, 
sokkal valószínűbben vesznek részt a hagyományos pénzügyi szektorban; a pénzügyi oktatás 
magasabb szintje még az alacsonyabb jövedelmű fogyasztókat is takarékoskodásra és a 
jövőre való tervezésre sarkallhatja

 Gazdasági előnyök – a versenypiacok működéséhez tájékozott fogyasztókra van 
szükség. A pénzügyi oktatás a pénzügyi stabilitáshoz is hozzájárulhat azáltal, hogy segít a 
fogyasztóknak a megfelelő termékek és szolgáltatások kiválasztásában, ami a 
szerződésszegések arányának csökkenését eredményezi, például a kölcsönök és 
jelzáloghitelek esetében, valamint diverzifikáltabb, és ennél fogva biztonságosabb 
megtakarításokat és befektetéseket. A magabiztos befektetővé váló polgárok további 
likviditást biztosíthatnak a tőkepiacoknak, ami az EU-ban a növekedés és a munkahelyek 
előmozdítása kulcselemébe, a kisvállalkozások finanszírozásába terelhető. A pénzügyi 
oktatás ugyancsak lehetővé fogja tenni a fogyasztók számára az egységes piac kínálta 
lehetőségek közül többnek az igénybevételét is.

IV. Intézkedés az EU szintjén

Pénzügyi oktatást számos különféle intézmény és szervezet nyújt – bankfelügyeleti 
hatóságok, a pénzügyi szektor, a felnőttek jártasságának érdekében működő ügynökségek, 
fogyasztói érdekképviselők stb. A nemzeti hatóságok 11 tagállamban biztosítják a pénzügyi 
oktatás fő hajtóerejét. A legfontosabb oktatott tárgy a monetáris elmélet és különösen a 
bankszámla használatának módja. A pénzügyi oktatási programoknak része a hitelek és 
kölcsönök kezelése, és kitérnek olyan kérdésekre is, mint a befektetések, megtakarítások, 
biztosítás és kockázatkezelés. 

A pénzügyi oktatás terén az Európai Bizottság a következő kezdeményezéseket vállalta fel:

 A Bizottság létrehozott egy weboldalt – Dolceta –, amely felnőtteknek kínál 
pénzügyi oktatást – az oldalt lefordították az EU valamennyi hivatalos nyelvére (a román 
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és a bolgár kivételével), és azt az egyes nemzeti piacok igényeihez is hozzáigazították 

 „Európa-napló” – a középiskolások körében terjesztett füzet, ami a fogyasztói 
jogaikról nyújt tájékoztatást. Ennek van egy pénzzel és adóssággal foglalkozó része, amely
elmagyarázza, hogy miként működnek a pénzintézetek és pénzügyi termékek, és korai 
figyelmeztetéssel szolgál a túlzott kölcsönfelvétel veszélyeiről.

 A Bizottság 2007 márciusában szervezett egy konferenciát „Pénzügyi képességek 
fejlesztése” címmel a magas szintű pénzügyi oktatás biztosításának fontossága 
hangsúlyozása és a bevált gyakorlatoknak fórum biztosítása érdekében. 

 A lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló zöld könyv azt sugallta, hogy többet 
is lehetne tenni a pénzügyi oktatás ösztönzésére

V. Milyen intézkedéseket kell a jövőben megtenni?

1. A nemzeti kormányoknak központi szerepet kell betölteniük a pénzügyi oktatásban. 
Azonban az EU szintjén kell kifejleszteni a pénzügyi oktatás alapszintű oktatási programját. 
Ennek a programnak kell megteremtenie a közös szabályokat és elveket, amelyeket 
valamennyi tagállamban alkalmazni lehet. A programot hozzá kell igazítani minden egyes 
tagállam sajátos követelményeihez is, és be kell építeni az iskolai tantervbe.

2. Sajátos megközelítést kell kialakítani a különböző társadalmi csoportok pénzügyi 
jártasságának javítására – általános iskolás gyermekek, középiskolás tizenévesek, 
egyetemisták, felnőttek és nyugdíjasok.

3. A tagállamokat bátorítani kell olyan pénzügyi oktatási hálózat létrehozására, amelyben az 
erre a célra képzett oktatók mellett a kormányzati és a nem kormányzati szektor is részt vesz.

4. Az Európai Bizottságnak ösztönöznie kell a tagállamokat a pénzügyi oktatás egy olyan 
sajátos formájának létrehozására, amelyet külön a szakmai pályafutásuk végéhez közeledő 
vagy már nyugdíjas fogyasztóknak alakítanak ki. Ez a kérdés kulcsfontosságú, mivel
manapság a szociális biztonsági rendszerekben kockázatot a polgárok viselik, és nem az 
állam.

5. AZ Európai Parlamentnek fel kell hívnia a Bizottságot arra, hogy hozzon létre költségvetési 
tételt a pénzügyi oktatás az EU-szintű programjainak megszervezése számára. Emellett 
forrásokat kell félretenni olyan médiakampányok számára, amelyek növelni fogják a 
fogyasztók tudatosságát azokkal a problémákkal kapcsolatban, amelyeket a pénzügyi 
jártasság alacsony szintje okoz az EU-ban. Ez utóbbira a lehető leghamarabb sort kell keríteni, 
mert a fogyasztók immár az EU összes tagállamában belefulladnak a különféle, „igazán jó 
pénzügyi megoldásokat” kínáló és a nem eléggé tájékozottakat könnyen lépre csaló számos 
reklámokba.

6. A „Dolceta” internetes oldalt tovább kell fejleszteni, hogy az ott szereplő információk 
hasznosabbak legyenek a fogyasztók napi életében. Az oldalt ugyancsak le kell fordítani az 
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EU összes hivatalos nyelvére is (jelenleg nem elérhető román és bolgár nyelven).
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