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I. Introducere

Cultura financiară a consumatorilor reprezintă o prioritate din ce în ce mai mare. În proiectul 
de raport, raportoarea va invita Comisia Europeană să ia măsuri şi iniţiative concrete în 
vederea îmbunătăţirii educaţiei financiare a cetăţenilor europeni, în toate activităţile de 
gestiune financiară: gestiunea fluxului de numerar, gestiunea creditelor, economisirea, precum 
şi investiţiile.

Trebuie subliniat faptul că în UE există ţări care au realizat enorm în domeniul educaţiei 
financiare şi în care sunt instituite bune practici. Cu toate acestea, există, de asemenea, ţări în 
care o astfel de formă de educaţie pur şi simplu nu există. 

II. Importanţa educaţiei financiare

Pieţele financiare au devenit extrem de dinamice, cu o evoluţie rapidă şi din ce în ce mai 
complexe. Se constată o dezvoltare continuă a unor servicii noi şi mai complexe. Pieţele 
financiare sunt globale şi au fost într-o oarecare măsură de reglementate, dezvoltându-se noi 
canale de distribuţie pentru produsele şi serviciile financiare. 

Pe de altă parte, şi necesităţile financiare ale persoanelor fizice au devenit mai complexe. 
Întrucât în numeroase state membre regimurile de securitate socială finanţate de stat se
diminuează, speranţa de viaţă creşte şi stilurile de viaţă se schimbă (schimbări mai frecvente 
în ocuparea forţei de muncă, incidenţa crescută a divorţului), este necesară o gestiune corectă 
a finanţelor personale, de exemplu o mai mare conştientizare a regimurilor de pensie. 

Cu toate acestea, se observă foarte adesea un efect negativ al acestei complexităţi în creştere. 
Din nefericire, cu cât pieţele financiare sunt mai complexe, cu atât consumatorii sunt mai 
uimiţi, neputând înţelege în totalitate posibilităţile pe care pieţele financiare le oferă. 
Terminologia şi limbajul sunt foarte sofisticate şi neclare, în special pentru clienţii care nu au 
o educaţie economică şi financiară. 

Acest lucru determină două tipuri de ineficienţă a pieţei:

1. Cu toate că unii clienţi au puţine cunoştinţe financiare, ei pot decide să utilizeze 
serviciile pe care le oferă pieţele financiare. Cu toate acestea, procedând astfel,
aceştia pot face greşeli care pot conduce la pierderi financiare şi sunt mai 
susceptibili de a deveni victime ale unor practici abuzive. 

2. Pe de altă parte, există clienţi cărora le este teamă să utilizeze posibilităţile oferite 
de pieţele financiare deoarece nu cunosc regulile, nu înţeleg produsele financiare 
complexe şi le este teamă de faptul că pot lua decizii greşite şi pot acumula 
datorii. Acesta este motivul pentru care ei decid pur şi simplu să nu participe la 
pieţele financiare (excludere financiară) şi în acest mod nu pot beneficia de 
posibilităţile oferite de produsele şi inovaţiile financiare. De asemenea, clienţii nu 
îşi fac planuri pentru viitor, fie că este vorba de o ipotecă sau de participarea la un 
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fond de pensii. 

III. Beneficiile educaţiei financiare

Educaţia financiară este importantă nu doar pentru persoanele fizice, ci şi pentru societate în 
ansamblu şi pentru economie. 

 Beneficii pentru persoane fizice – Cu cât clienţii sunt mai bine informaţi, cu atât 
alegerile pe care aceştia le pot face sunt mai bune (mai multă putere pentru consumatori). Ei 
pot, de asemenea, să pună întrebările potrivite (să examineze cu scepticism ofertele care le 
sunt prezentate) şi să înţeleagă mai bine informaţiile care le sunt prezentate. Acest lucru este 
important în special pentru studenţi atunci când sunt în căutarea unei modalităţi de finanţare a 
educaţiei lor, întrucât, dacă nu iau decizia corectă, aceştia pot acumula datorii înainte chiar de 
a începe să lucreze. 

 Beneficii pentru societate – Educaţia financiară poate ajuta la rezolvarea problemelor 
de excludere financiară – cei care au primit o anumită formă de educaţie în domeniul 
financiar sunt mai susceptibili de a se implica în industria financiară tradiţională; de 
asemenea, nivelul ridicat al educaţiei financiare poate încuraja chiar şi consumatorii cu 
venituri mai scăzute să economisească bani şi să facă planuri pentru viitor 

 Beneficii pentru economie – Pentru ca pieţele competitive să funcţioneze, acestea au 
nevoie de clienţii informaţi. Educaţia financiară poate contribui la stabilitatea financiară 
ajutând consumatorii să aleagă produse şi servicii adecvate, conducând la scăderea ratei de
neîndeplinire a obligaţiilor privind, de exemplu, împrumuturile şi ipotecile, şi la economisire 
şi investiţii mai diversificate, deci, mai sigure. Cetăţenii care devin încrezători în a investi pot 
aduce lichidităţi suplimentare pe pieţele de capital, care pot fi utilizate pentru finanţarea 
întreprinderilor mici din UE, un element-cheie în susţinerea creşterii şi a ocupării forţei de 
muncă. Educaţia financiară va permite, de asemenea, consumatorilor să beneficieze mai mult 
de posibilităţile pe care le oferă piaţa unică. 

IV. Acţiunile întreprinse la nivelul UE

Educaţia financiară este oferită de numeroase instituţii şi organizaţii diferite – autorităţile de 
supraveghere financiară, industria financiară, agenţiile pentru creşterea instruirii adulţilor, 
reprezentanţii clienţilor etc. Autorităţile naţionale din 11 state membre sunt principalii 
promotori ai educaţiei financiare. Cea mai importantă materie predată este teoria monetară şi,
în special, modul de utilizare a contului bancar. Programele de educaţie financiară includ, de
asemenea, gestionarea creditelor şi a împrumuturilor şi acoperă chestiuni cum ar fi investiţiile, 
economiile, asigurarea şi gestionarea riscului. 

În domeniul educaţiei financiare, Comisia Europeană a întreprins următoarele iniţiative:

 Comisia a creat un site internet, Dolceta, care oferă adulţilor educaţie pentru 
consumatori – site-ul este tradus în toate limbile oficiale ale UE (cu excepţia limbii 
române şi bulgare) şi este adaptat necesităţilor fiecărei pieţe naţionale.

 „Jurnalul European” – o broşură distribuită elevilor din învăţământul secundar
pentru a-i informa asupra drepturilor lor în calitate de consumatori. Aceasta include o 
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secţiune privind banii şi datoria, care explică modul în care instituţiile şi produsele 
financiare funcţionează şi avertizează din timp asupra pericolelor împrumutului excesiv.

 În martie 2007, Comisia a organizat o Conferinţă privind „Creşterea capacităţii 
financiare” pentru a sublinia importanţa unei educaţii financiare de calitate superioară şi 
pentru a pune la dispoziţie un forum în vederea schimbului celor mai bune practici. 

 Cartea Verde privind serviciile financiare cu amănuntul a sugerat că se poate 
face mai mult pentru a încuraja educaţia financiară.

V. Ce măsuri trebuie luate în continuare

1. Guvernele naţionale ar trebui să joace un rol central în educaţia financiară. Un program
educaţional de bază în domeniul educaţiei financiare ar trebui însă creat la nivelul UE. Acest 
program trebuie să creeze reguli şi principii comune care să poată fi aplicate în toate statele 
membre. De asemenea, programul trebuie adaptat la cerinţele specifice ale fiecărui stat 
membru şi inclus în planul şcolar de învăţământ.  

2. Ar trebui elaborată o abordare specială pentru îmbunătăţirea instruirii financiare a unor 
grupuri din societate – copiii din şcolile primare, adolescenţii din învăţământul secundar, 
studenţii din universităţi, adulţii şi pensionarii. 

3. Statele membre ar trebui să fie încurajate să instituie o reţea pentru educaţia financiară la 
care să participe atât sectorul guvernamental şi non-guvernamental, cât şi profesori special 
formaţi. 

4. Comisia Europeană ar trebui să încurajeze statele membre să stabilească o formă specifică
de educaţie financiară special creată pentru clienţii care se află la sfârşitul carierei 
profesionale sau care sunt deja pensionari. Acest subiect este de o importanţă fundamentală,
întrucât în prezent sistemele de securitate socială sunt create astfel încât riscurile nu mai sunt 
suportate de către stat, ci de către cetăţeni. 

5. Parlamentul European ar trebui să invite Comisia să creeze o linie bugetară pentru 
organizarea de programe pentru educaţie financiară la nivelul UE. Pe lângă aceasta, este 
necesar să se rezerve resursele financiare pentru campaniile media care vor conduce la 
sensibilizarea consumatorilor cu privire la problemele cauzate de un nivel scăzut de cultură
financiară în UE. Acest lucru ar trebui făcut cât mai curând posibil, întrucât deja, în toate 
statele membre, consumatorii sunt asaltaţi de numeroase reclame care promovează diverse 
„afaceri financiare cu adevărat bune” care îi pot ademeni uşor pe cei care nu sunt bine 
informaţi. 

6. Site-ul internet „Dolceta” ar trebui să fie îmbunătăţit, astfel încât informaţiile pe care le 
furnizează să fie mai utile consumatorilor în viaţa lor cotidiană. Site-ul ar trebui, de asemenea, 
să fie tradus în toate limbile oficiale ale UE (în prezent site-ul nu este disponibil în limbile 
română şi bulgară). 
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