ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εθνική Στρατηγική για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού
Αλφαβητισμού
Η δραστική αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο
στη βάση συγκροτημένης Εθνικής Στρατηγικής, πάγια θέση της ΕΚΚ, γίνεται πραγματικότητα
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 Ιουνίου 2022 H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) χαιρετίζει την έγκριση από το
Υπουργικό Συμβούλιο της πρότασης για την Εθνική Στρατηγική αντιμετώπισης του Χρηματοοικονομικού
Αλφαβητισμού και προώθησης της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο, όπως αυτή κατατέθηκε
από τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). Η
αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο κατά τρόπο δραστικό και
οργανωμένο μέσα από τη θέσπιση εθνικής στρατηγικής, είναι θέση την οποία η ΕΚΚ υποστήριζε
σθεναρά και έχει εκφράσει επανειλημμένως δημόσια.
Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση αποτελεί αδήριτη ανάγκη ειδικά σήμερα στο διεθνοποιημένο
περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι χρηματαγορές. Η εμφάνιση νέων και πολύπλοκων
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι γοργοί ρυθμοί με τους οποίους κινούνται οι
κεφαλαιαγορές, καθώς και η ραγδαία εξέλιξη και έντονη μεταβλητότητά τους, πολλαπλασιάζουν τις
ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους επενδυτές. Επιπλέον, οι οικονομικές
ανάγκες των ίδιων των επενδυτών έγιναν πιο σύνθετες, καθιστώντας απαραίτητη και επιβεβλημένη την
επιμόρφωσή τους σχετικά με την ορθή διαχείριση των χρημάτων τους.
Η Εθνική Στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του
κοινού, καθώς και εργαλεία που θα το βοηθήσουν στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων με
επαρκή ενημέρωση, αποτελεί το επιστέγασμα των εργασιών της ad hoc Επιτροπής για τη διαμόρφωση
Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της
Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο. Η ad hoc Επιτροπή συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και
απαρτίζεται από εκπροσώπους από την ΚΤΚ, η οποία συντόνιζε τις εργασίες, καθώς και εκπροσώπους
των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, και δύο εμπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο έργο της ad hoc Επιτροπής, πέραν των μελών και των σταθερών
συνεργατών, συνέδραμαν σημαντικά, εξωτερικοί επιστήμονες με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε
θέματα χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης και προγράμματα προώθησης του χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού στο εξωτερικό.
Η ΕΚΚ θα συνδράμει ενεργά μαζί με τους άλλους φορείς και Αρχές για την εφαρμογή της Εθνικής
Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής
Παιδείας στην Κύπρο, και παράλληλα προτρέπει και άλλους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν
πρωτοβουλίες για την προώθηση της χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης, επιδιώκοντας συνεργασία
μαζί τους για υλοποίηση κοινών δράσεων.
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