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Aurkezpena

Azken urteotan finantza-hezkuntzaren sustapena bidea
zabaltzen ari da gure herrialdean. 2008az geroztik,
hiru Finantza-Hezkuntza Planen (FHP-PEF) ondoz
ondoko ekintza jarraituak, aldi horretan herritar askori
dibulgazio-ekintza ugari eraman dizkien laguntzaileen
sare garrantzitsu bat sortu du.

Lau urteko Plan berria abiaraztea aukera
ona da beti etorkizuneko helburuak
birplanteatzeko. Oraingo honetan oso
modu nabarmenean gertatzen da hori.
COVID-19aren pandemiaren ondorioz
azken hilabeteetan izandako gertaerek
eragin handia izan dute gure bizitzan,
eta errealitate konplexuagoa eta
ezegonkorragoa eratzen ari dira. Agertoki
berri horrek ziurgabetasun handiagoa
eragiten du ingurune ekonomikoan,
finantza-merkatuetan eta gizabanakoetan.
Sortutako testuinguru berri honetara
egokitzeko, beharrezkoa izango da gaitasun
jakin batzuk eskuratzea eta sendotzea,
eta baita aurreztearekin, zorpetzearekin
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eta finantza pertsonalen epe luzeko
kudeaketarekin erlazionatutako zenbait
jarrera hartzea ere.
Datozen urteetan herritarren finantzagaitasuna handitzeko hainbat erronka
gehigarri izango ditugu. Erronka horiek
nabarmentzen ari dira jadanik eta gizarte
osoan izango dute eragina. Alde batetik,
finantza-arloan digitalizazioa bizkortzen ari
da, eta horrek, gizabanakoen eta enpresen
arteko finantza-harremanak garatzeko, eta,
bereziki, finantza-produktuak kontratatzeko
disruptiboak diren negozio-eredu berritzaile
berriak sortzen ditu.
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Horrek, zalantzarik gabe, kontsumitzaileen
ongizatea ekarriko du, eskainitako
zerbitzuen aniztasuna, beharrizan
berrietara egokitzea eta kostuen murrizketa
direla eta. Hala ere, arriskuak ezin dira
alde batera utzi. Pandemiak iraun duen
bitartean, kanal digitalen erabilerak
gora egin du, eta herritarrek ez dute beti
gaitasun digital eta finantzario nahikoa
izan. Horrela, aurrezkiaren hazkundeari
esker, txikizkariek finantza-merkatuetan
parte hartu ahal izan dute, negozio-eredu
berriak erabiliz, baina txikizkako bezero
horiek ez daude beti horretarako behar
bezala gaituta. Aldi berean, biztanleriaren
segmentu batzuek ez dute aurrerapen
teknologikoen berri, eta, beraz, gero eta
digitalizatuago dagoen merkatu batean
finantza-bazterketa jasateko arriskuan
daude. Arazo hori areagotu egiten da
bulego fisikoen murrizketarekin, batez ere
landa-inguruneetan.
Arrisku horiek arintzeko, ingurune digital
berriekin erlazionatzeko eta eskaintzen
zaizkien produktuak eta tresnak ulertzeko
behar diren gaitasunak eta ezagutzak
eman beharko zaizkie herritarrei.

Finantza-Hezkuntza Plana 2022-2025

Finantza-plangintzarako
gaikuntza faktore
garrantzitsua da ingurune
aldakor eta kaltegarrira
egokitzeko.
Bestalde, pandemiaren ondoriozko krisiak
agerian utzi du eragileek eta familiek
zoritxarraren aurrean duten erresistentzia,
eta horri erresilientzia deitu izan zaio.
Gainera, karbono gutxiko ekonomia
baterako trantsizio ekologikoa bizkortu
beharko litzateke, eta finantza-sektoreak
funtsezko eginkizuna izango du horretan,
finantza jasangarriak bultzatuz. Etapa
berri honetan finantzaketa eta inbertsio
iraunkorrak bezalako kontzeptuak izango
dira nagusi, eta enpresak, finantzaerakundeak eta inbertitzaileak izango
dira finantza-ekosistema berri horren
bektore nagusiak. Haren funtzionamendua
eta abantailak ezagutaraztea, baita
ingurumenean, gizartean eta ekonomian
duen eragina ere, premiazkoa izango da
orain hasiko dugun zikloan, eta, horretarako,
finantza-hezkuntzako ekimenek tresnak
izan beharko dituzte finantza-erabakiak
hartzerakoan herritarrek errealitate hori
barneratu dezaten.
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Beraz, egungo eta etorkizuneko erronka
horien aurrean, finantza-hezkuntzak inoiz
baino paper protagonista handiagoa
hartu du gaur egun, finantza-sektorearen
garapenerako eta egonkortasunerako
funtsezko elementu gisa. Finantzakontsumitzailea babesteko oinarrizko
tresna ere bada, eta erakunde publiko eta
pribatuek bultzatzen jarraitu behar duten
gaia da, finantza-eragile eta -erakunde
guztien lankidetzarekin.
Premia horren jakitun, Espainiako Bankuak
eta CNMVk, gure herrialdean finantzahezkuntzako lehen proiektua orotariko
bokazioarekin garatzeko konpromisoa hartu
zuten duela hamahiru urte, eta, ondoren,
Administrazio Zentraleko beste erakunde
batzuek ere parte hartu zuten, Aseguruen
eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiak,
besteak beste.
Gaur, gure herritarren finantzahezkuntzarekiko konpromiso hori berritu
dugu. Indar eta kemen handiagoz egiten
dugu, ahal bada, Ekonomia Gaietarako eta
Eraldaketa Digitalerako Ministerioa proiektu
horren sustatzaile gisa erabat murgildu
delako, benetan uste dugulako ahaleginak
batuta emaitzak biderkatu egiten direla.
Urte hauetan, jarduerak areagotzeko
eta hartzaile zabalagoarengana iristeko
oinarriak ezarri ditugu. Hori guztia,
herritarren finantza-kulturaren maila
handitzeko eta finantza-ohiturak eta
-portaerak hobetzeko azken helbururekin.

Finantza-Hezkuntza Plana 2022-2025

Lan zaila dugu aurrean, eta emaitzak
baloratu ahal izateko, egungo eta
etorkizuneko finantza-kontsumitzaileen
jarduteko modua hartu beharko da
kontuan. Baina, hasitako lana zaila bada
ere, Plan berri honekin bide horretan
aurrera egiteko eta duela urte batzuk hasi
genuen finantza-hezkuntzako estrategia
nazionala garatzen jarraitzeko borondate
zintzoa erakutsi nahi dugu. Estrategia
hau arrakastatsua izango da benetan
herritarrengan ohiturak aldatzea lortzen
duenean. Horrela, herritarrak finantzaerabaki arrazoituak eta euren egoeretara
egokituak hartzeko gai izango dira.

Nadia Calviño
Espainiako Gobernuko
Lehen Presidenteordea
eta Ekonomia Gaietarako
eta Eraldaketa Digitalerako
ministroa

Rodrigo
Buenaventura
CNMVko Presidentea

Pablo Hernández
de Cos
Espainiako Bankuko
Gobernadorea
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apur bat

Adostasun orokorra dago, kontsumitzaileen finantzakultura maila hobetzeko beharrari buruz, bizi diren
herrialdea eta egoera edozein izanda ere. Bizitzaproiektu bat zentzuz garatu ahal izateko, guztiok izan
behar ditugu gogoan gure finantzak, gure baliabideak
kudeatu behar ditugu eta beste eragile batzuekin
harremanak izan behar ditugu.

Ekonomia modernoetan, horrek
finantza-merkatuetan parte hartzea eta
ordainbideak izatea, aurreztea, inbertitzea,
zorpetzea eta aseguratzea eskatzen digu.
Beraz, herritar orok finantza-bitartekariekiko
harremana hobetzeko gaitasuna izan
behar du.
Behar horren jakitun, Ekonomia Lankidetza
eta Garapenerako Antolakundeak (ELGA),
Nazioarteko Diru Funtsak, Balio Batzordeen
Nazioarteko Erakundeak (IOSCO) eta
Europako Batzordeak, eta, berrikiago,
bankuei, baloreei eta aseguruei buruzko
Europako hiru agintaritza gainbegiraleek,
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besteak beste, urteak daramatzate kideei
herritar guztiei edo haien segmentu
espezifikoei zuzendutako finantzaprestakuntzako programak bultzatzeko
gomendatzen.
Testuinguru horretan, agintari gehienek
ELGAren printzipioen eta gomendioen
babesean diseinatutako finantzahezkuntzako estrategia nazionalak garatuz
erantzun dute.
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Espainiak 2008an hasi zuen bere ibilbidea
esparru honetan, Espainiako Bankuak
eta CNMVk finantza-hezkuntzako
estrategia nazional bat bultzatzeko
erantzukizuna euren gain hartuta. Proiektu
honen gidalerroak “2008-2012 FinantzaHezkuntzako Plana” izenekoan jaso ziren.
Plan horretan, herritarrek euren ezaugarri
pertsonalei eta familiarrei eta euren
beharrizanei eta itxaropenei egokitutako
finantza-erabakiak hartzen laguntzeko eta
arriskuak hobeto kudeatzeko jarduketak
bultzatzeko konpromisoa jasotzen zen.
Jarduketa horiei guztiei esker, azken
batean, finantza-sisteman konfiantza
handiagoa lortzen da, eta, horrela, sistema
egonkortzen laguntzen da.

lankidetzarako hitzarmena sinatu dute.
Plan horren funtsezko alderdiak dokumentu
honetan jasotzen dira.
Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa
Digitalerako Ministerioa FinantzaHezkuntzako Planaren sustatzaile gisa
sartzea garrantzi handiko berrikuntza
da. Sartze horrek berretsi egiten du
aurreko urteetan Espainiako Bankuaren
eta CNMVren artean egindako lana, eta
etorkizunera begira finantza-hezkuntza
estrategia nazionalaren aldeko apustua
proiektatzen du, sustatzaile garrantzitsu
horren inplikazio aktiboarekin.

2013ko ekainean, CNMVk eta Espainiako
Bankuak berritu egin zuten 2008an
hartutako konpromisoa, “2013-2017ko
Finantza-Hezkuntzako Planean” jasotako
baldintzetan, eta, horrela, jarraipena eman
zitzaien 2008an hasitako ekintzei.
Geroago, 2017ko urrian, bi erakundeek –
lankidetzarako hitzarmen berria sinatuta–
2021era arte Finantza-hezkuntzaren
estrategia nazionala garatzen jarraitzeko
borondatea berretsi zuten.
Orain, CNMVk, Espainiako Bankuak eta
Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa
Digitalerako Ministerioak, 2022-2025 aldian
Finantza-Hezkuntzako Plana garatzen
jarraitzeko konpromisoa agertzeko
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Finantza-Hezkuntza
Plana begirada batean

Sortu zen

2008an sortu zen, CNMVk eta Espainiako
Bankuak bultzatuta, ELGAren Goi Mailako
Printzipioen babesean

Bilatzen du

Espainiarren finantza-kultura hobetzea
du helburu

Nori zuzenduta

Biztanleria-segmentu guztiei dago
zuzenduta

Koordinatzen du

Finantza-hezkuntzaren garapenarekin
konpromiso handia duten erakunde
laguntzaileen sare zabala

Du

Marka propioa: Finanzas Para Todos
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Dauka

Finantza-hezkuntzako erreferentziazko
ataria: www.finanzasparatodos.es

Bideratzen du

Informazio erabilgarria, neutrala eta
merkataritza-interesik gabekoa

Antolatzen ditu

Prestakuntza-jardunaldiak, tailerrak,
hitzaldiak eta mintegiak Espainia osoan

Sustatzen ditu

Finantza-Hezkuntza Programa bat eta
Finantza Ezagutzen Lehiaketa bat (600
ikastetxe inguru ikasturte bakoitzean)

Bultzatzen du

Finantza-Hezkuntzaren Eguna, finantzahezkuntzak pertsonen bizitzan duen
garrantzia nabarmentzeko
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Finantza-Hezkuntza
Planaren printzipio
inspiratzaileak
Orokortasuna

Ezagutza eta irisgarritasuna

Ez du biztanleriaren ezein segmentu
baztertzen, eta finantza-produktu eta
-zerbitzu guztiak barne hartzen ditu.

Herritar guztiei informazioa eta beharrezko
tresnak emateko ahalegina egin behar du,
haien gaitasunak indartzeko.

Lankidetza

Neurketa eta ebaluazioa

Sustatzaileek euren artean lankidetza
indartsua garatzeko eta beste eragile eta
erakunde batzuen parte-hartzea sustatzeko
konpromisoa islatzen du, lankidetza
publiko-pribatuko eredu batean.

Egindako lana ebaluatu behar du, haren
eraginkortasuna ezagutzeko eta hobetu
beharreko arloak identifikatzeko.

Iraunkortasuna

Koordinazioa

Irauteko bokazioa du.

Eraginkorra eta efizientea izan behar du,
ahaleginak gainjartzea saihestuz.

Aniztasuna

Erantzukizuna

Biztanleriaren segmentu bakoitzera iritsi
behar du, kasuan kasuko ezaugarriak,
beharrak eta sarbide egokiak kontuan
hartuta.

Hori gauzatzeko eta helburuak lortzeko
konpromisoa partekatzen duten agintari
eta erakunde publiko eta pribatuei esker
lor daiteke.
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Finantza-Hezkuntza
Planaren helburu
nagusiak 2022-2025
aldirako
Finantza-hezkuntzaren nabaritasuna
Finantza-hezkuntzaren sustapena areagotzea, XXI. mendeko
funtsezko gaitasun eta gizabanakoaren askatasuna garatzeko eta
finantza-sistemak behar bezala funtzionatzeko funtsezko tresna
delako.

Erakundeen arteko lankidetza
Erakunde publikoek eta pribatuek finantza-hezkuntzaren
sustapenean duten parte-hartzea areagotzea, egoera zaurgarrienean
dauden sektoreekin erlazionatutakoak, batez ere.

Finantza-hezkuntzaren sustapena, erronka berriei
aurre egiteko tresna gisa
Finantza-hezkuntza zabaltzea, Covid ondorengo garaian
planteatutako erronka berriei aurre egiteko funtsezko tresna delako,
eta trantsizio ekologikoan finantza-erresilientzia eta finantzazerbitzuen digitalizazioari eta finantza iraunkorren protagonismoari
buruzkoak indartzeko.

Herritarrenganako orientazioa
Jendea eta jendearen finantza-hezkuntzako beharrak hobeto
ezagutzea, eta, ondorioz, Finantza-Hezkuntza Planeko mezuak eta
komunikaziorako bideak egokitzea. Finantza-Hezkuntza Planaren
irismena hezkuntzako eremu guztietara zabaltzea, eta, bereziki, egoera
zaurgarrienean dauden kolektiboetara.
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2018-2021
Aldiko balantzea

2018-2021 aldian, CNMVren eta Espainiako Bankuaren
arteko hitzarmenaren kudeaketa-egitura gorena
Finantza-Hezkuntza Planaren Jarraipen Batzordea izan
da. Horren eginkizun nagusia zuzkidura ekonomikoa
duten erabakiak hartzea izan da, eta erakunde
sustatzaile bakoitzeko hiru ordezkarik osatzen dute.

2018-2021 aldian, Finantza-Hezkuntza
Planaren barruan egindako jardueren
garapena lantalde baten esku egon
da. Lantalde horretako kideak CNMVko
eta Espainiako Bankuko ordezkariak
dira, eta baita Planaren laguntzaile izan
den Aseguruen eta Pentsio Funtsen
Zuzendaritza Nagusiko eta Altxorraren eta
Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiko
adituak ere.

gauzatuz. Lantaldeak ezarritako ekintzak
gauzatzeko ardura lantaldeko kide jakin
batzuei edo proiektu jakin bat garatzeko ad
hoc sortutako azpitaldeei ematen zaie.

Planaren barruan, lantalde horrek bilerak
egin ditu aldizka, planaren garapenari
ekiteko helburuak ezarriz eta horiek
gauzatzeko beharrezkoak diren ekintzak
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Era berean, lantaldea Planean parte
hartzen duten eragileen arteko lankidetza
koordinatzeaz eta dagokien sektorearentzat
edo euren xede den publikoarentzat
interesgarriak izan daitezkeen laguntzaile
berriak sartzea aztertzeaz eta sustatzeaz
arduratzen da.
2018tik 2021era bitartean hainbat ekintza
eta proiektu egin dira, eta horien artean
hauek azpimarra daitezke:

1

2

Laguntzaileen zeregina indartzea, gizartekolektibo espezifikoen artean finantzahezkuntza sustatzeko.

Ikasleei zuzendutako finantza-hezkuntza
sustatzea.

3

4

FInanzas Para Todos marka eta
komunikazio-estrategia bultzatzea.

Finantza-Hezkuntzaren Eguna finkatzea.

5
Jendea eta jendearen finantza-hezkuntza
premiak ezagutzea.
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Laguntzaileen zeregina
indartzea, gizartekolektibo espezifikoen
artean finantza-hezkuntza
sustatzeko

Intereseko hainbat sektoretatik finantza-hezkuntza
sustatzeko konpromisoa duten zenbait kolektiboren
artean finantza-kultura sustatzen duten eta
dibulgaziorako eta kalitatezko finantza-hezkuntzarako
materialak izateko gaitasuna duten erakunde edo
organismo publiko eta pribatuak Finantza-Hezkuntza
Planean sartzeak nazio-mailan finantza-hezkuntzaren
hedapena eta azpiegitura hobetzen laguntzen du.

Hori dela eta, Finantza-Hezkuntza
Planerako etengabeko lana da lankidesare bat pixkanaka zabaltzea, publiko
objektibo gehiagorengana iristeko eta,
beraz, ekimenek eragin handiagoa izateko,
esperientziak trukatzeko eta baliabideak
partekatu ahal izateko.

lankidetza-hitzarmenak sinatzeko aurreko
sistema, Sektore Publikoaren Araubide
Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak
emandako arau-aldaketetara egokitutako
Jarduketa Protokolo Orokorra izeneko
mekanismo sinpleago eta azkarrago
batekin ordeztu delako.

Behar horren jakitun, 2018-2021ean zehar,
laguntzaile berriak bilatu eta sartu dira,
2021ean 46 izatera iritsi arte. Laguntzaileen
sarearen hazkundea erraztu egin da,

Finantza-Hezkuntza Plana 2022-2025
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2018-2021 aldian, Finantza-Hezkuntza
Planean laguntzaile hauek sartu dira:

Asociación Española de Empresas de
Asesoramiento Financiero (ASEAFI)

Asociación de Usuarios Financieros
(ASUFIN)

Asociación Internacional de Entidades de
Crédito Prendario y Social (PIGNUS)

Confederación de Asociaciones de Usuarios
y Consumidores Europeos (CAUCE)

Cámara de Comercio de España

Consejo General de Economistas

Cruz Roja Española

Fundación Contea

Fundación para la Innovación Financiera y
la Economía Digital (FIFED)

FUNCAS

Fundación ICO

Fundación CEU

Fundación Mutualidad de la Abogacía

Fundación Área XXI

Finantza-Hezkuntza Plana 2022-2025
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Instituto de Crédito y Finanzas de la Región
de Murcia (ICREF)

Instituto de Estudios Bursátiles (IEB

Fundación Isadora Duncan

Fundación Nantiklum

Ministerio de Consumo

OCOPEN, organización de consultores
de pensiones

Universidad Complutense

Universidad de Zaragoza

FHP-PEFaren kolaboratzaile kopuruaren bilakaera
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*FHP-PEFaren hasieran, kolaboratzaileek banakako lankidetza-hitzarmenak sinatzen zituzten sustatzaileekin, izaera hori lortzeko.
Ondoren, atxikipen-sistema aldatu egin zen, kolaboratzaile bakoitzak lankidetzarako esparru-hitzarmen bat eta jardueraprotokolo orokor bat sinatuta. Azken zifra hori da grafikoan ageri dena.
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Aipamen berezia egin behar
zaio Hezkuntza eta Lanbide
Heziketako Ministerioarekin
egin den LankidetzaHitzarmena berritzeari
(horren edukia aurrerago
aztertuko da) eta Kontsumo
Ministerioarekin LankidetzaHitzarmen bat sinatzeari.
Azken hitzarmen horri dagokionez,
bere helburua kontsumitzaileen artean
Finantza-Hezkuntza Plana zabaltzea eta
garatzea da, finantza-bazterketa eta
sektore zaurgarrienen arteko eten digitala
murrizteko. Bereziki, prestakuntza- eta
hezkuntza-arloko lan-ildo berriak sartuko
dira finantza-sektorean, gazteei, hirugarren
adineko pertsonei, gainzorpetzea duten
familiei edo guraso bakarreko familiei
zuzenduta.
Finantza-Hezkuntza Planean laguntzaile
berriak sartzeko orduan, arreta berezia
jarri da finantza-heziketarik ezarekin
erlazionatutako arazo nagusiak dituzten
kolektibo batzuen gizarte-sentsibilitateak
planera ekar ditzaketen erakundeetan.
Kolektibo horiek, kontsumitzaile bereziki
ahulak, zailtasunak dituzten zordunak,
finantza-inklusio maila txikia duten
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pertsonak edo etorkinak izan daitezke,
besteak beste.
Beraz, kolaboratzaile berrien profila
askotarikoa da, adibidez, kontsumitzaileen
elkarteak, unibertsitateak, ikerketainstitutuak, eta baita GKEak ere. Horien
heterogeneotasuna dela-eta, 2018-2021
aldian kolaboratzaileak, euren jarduerak
(industria, hezkuntza, ikerketa, soziala)
zein sektoretan oinarritzen diren kontuan
hartuta antolatu dira. Horri esker,
kolaboratzaileekin modu bideratuagoan
eta haien interes eta jarduerekin bat etorriz
gauzatu dira harremanak.
Azkenik, eta Finantza-Hezkuntza Planaren
laguntzaileei protagonismo handiagoa
emateko, haien gobernantza-sistema
aldatu egin da. Horretarako, Laguntzaileen
Biltzarra gauzatu da, laguntzaileek
Finantza-Hezkuntza Planean erabakiak
hartzen parte hartu ahal izateko gune bat
gaitzeko.
Finantza-Hezkuntza Planaren laguntzaileen
zerrenda I. eranskinean kontsulta daiteke.
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Ikasleei zuzendutako
finantza-hezkuntzaren
sustapena

Ikastetxeetan finantza-hezkuntza sustatzea planaren
lehentasunezko helburuetako bat den aldetik, finantzahezkuntzaren estrategia nazionalaren parte izan da
hasieratik.

2018-2021 aldian, Finantza-Hezkuntzako
Eskola Programaren ezarpena eta garapena
areagotu egin da ikastetxeetan. Programa
hori CNMVk eta Espainiako Bankuak
gauzatzen dute 2010etik, Hezkuntza
eta Lanbide Heziketako Ministerioarekin
sinatutako lankidetza-hitzarmenaren
babesean, eta 14 eta 18 urte bitarteko ikasleei
(DBHko 3. eta 4. mailak edo Erdi-Mailako
Heziketa-Zikloak) dago zuzenduta.

Eskuliburu hori 10 gaitan dago banatuta,
eta Espainiako hizkuntza koofizialetara eta
ingelesera itzuli da.

Aldi honetan, batez beste, 600 ikastetxe
inguruk eman dute izena Programa horretan.

Eskuliburu horiek gai hauei buruzko gaiak
jorratzen dituzte: dirua eta trantsakzioak,
finantza pertsonalen plangintza eta
kudeaketa, arriskua eta irabazia eta finantzapanorama. Behin ikastetxea Programan
erregistratuta dagoenean, material
didaktikoak irakasleentzat gordetako gune
baten bitartez eskura daitezke, www.
finanzasparatodos.es webgunean.

Programa borondatezkoa, malgua eta
moldagarria da. Izena eman duten
ikastetxeek oinarrizko material didaktikorako
sarbidea dute. Material hori irakaslearen
eskuliburu batek eta ikaslearentzako
eskuliburu batek osatzen dute.

Webgune horrek, gainera, irakasleari klaseak
ematen laguntzeko balio dezakeen eta jende
guztiarentzat irekita dagoen gune bat du
–Baliabide didaktikoen, erabilgarritasunen,
multimedia-tresnen, jolasen eta jardueratailerren biltegi gisa egituratuta–.
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Finantza-Hezkuntzako Eskola Programan eta FinantzaEzagutzen Lehiaketan izena emandako ikastetxeak
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Eskola Programan izena emandako
ikastetxeak

Ikastetxe bakoitzak bere programaziora
ondoen egokitzen den moduan eman
ditzake edukiak. Hala ere, ohikoena edukiak
zeharka jorratzea da, beste jakintza-arlo
batzuetan integratuta, Matematiketan,
Gizarte Zientzietan (Geografia, Historia…)
hain zuzen ere. Izan ere, finantza-gaitasuna
zeharkako gaitasuna da, eta Programa
emateak gaitasun ugari garatzea dakar.
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Horietatik, Finantza-Ezagutzen
Lehiaketan izena emandakoak

Programan parte hartzeak, gainera,
Finantza Ezagutzen Lehiaketan izena
emateko aukera ematen die ikastetxeei.
Finantza-Hezkuntzako Eskola Programan
parte hartzen duten ikastetxeetako ikasleak
finantza-hezkuntzara apur bat gehiago
hurbiltzeko, 2017an finantza-ezagupenen
lehen lehiaketa egin zen, DBHko 4. mailako,
Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasleei
zuzenduta.
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Lehiaketa, urte hauetan zehar online eta
aurrez aurreko hainbat fasetan egin diren
galdera-erantzunen proba bat da. Online
faseak maiatzean eta ekainean egin dira,
eta aurrez aurrekoak, berriz, irailean.
Lehiaketaren finala Finantza-Hezkuntzaren
Eguneko ekitaldi nagusian egin da.
Online fasea aplikazio informatiko baten
bitartez gauzatu da. Lehiaketan izena
eman duten ikastetxeak sartu daitezke
aurrez aurreko azken fasera igaroko
diren zortzi ikastetxeak zehazten dituen
aplikazio horretara. Horretarako, lehiakideek
galdera eta erantzun sorta bat izango dute
aurrean, eta erantzun zuzenen kopurua eta
erantzuteko azkartasuna saritzen dira, hau
da, egindako galdera bakoitzean ahalik eta
denbora gutxien erabiliz erantzun gehien
eman dituzten ikastetxeek puntu gehiago
lortuko dituzte.
Final-laurdenetan, finalerdietan eta
finalean banatuta dagoen aurrez aurreko
fasean, ikastetxeak binaka lehiatzen dira,
eta kanporaketa bakoitza puntuaziorik
onena lortzen duen taldeak gaindituko
du, 20 galdera asmatuta. Ekonomia eta
finantza arloko edukia duten galderak
eta erantzunak sartzen dira, finantza
pertsonalen kudeaketarekin bereziki
erlazionatutakoak.

zuzkidura lortuko dute. Finantza
Ezagutzen Lehiaketak ikasleek finantzahezkuntzarekiko duten interesa handitzen
eta Finantza-Hezkuntzako EskolaPrograman parte hartzen duten ikastetxeen
kopuru handia lortzen lagundu du.
Azken urteotan, Finantza-Hezkuntzako
Eskola-Programaren edukiak berrikusi eta
eguneratu egin dira.
Bestalde, hainbat bilera antolatu dira
hezkuntza-sektoreko eragileekin: Hezkuntza
eta Lanbide Heziketako Ministerioarekin,
Hezkuntza Sailekin eta hezkuntzaelkarteekin, besteak beste. Bilera horien
helburua ikastetxeetan finantza-hezkuntza
sustatzeko egin daitezkeen ekintzei
buruzko informazioa biltzea eta Programa
hobetzeko baliagarriak izan daitezkeen
hezkuntza-berrikuntzako tresna edo
jardunbide berriak ezagutzea izan da.
Helburu hori lortzeko mugarri gisa,
aipatzekoa da Hezkuntza eta Lanbide
Heziketako Ministerioarekin LankidetzaHitzarmena berritu zela 2020ko irailean.
Ministerio horrek CNMVk eta Espainiako
Bankuak ikasleen finantza-hezkuntza
sustatzeko hartutako konpromisoaren
jatorria, 2009an sinatutako lehen
lankidetza-hitzarmena da.

Irabazle eta finalista izan diren ikastetxeek,
parte hartu duten ikasleentzako sariez
gain, eskola-materiala erosteko diru-
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Ordutik, hiru Administrazioek modu
aktiboan lagundu dute lan horretan, eta
Lankidetza-Hitzarmen berria indarrean
dagoen bitartean garatzen jarraituko dute.

Hezkuntza eta Lanbide
Heziketako Ministerioarekin
sinatutako lankidetza horren
barruan, proposamen bat
aurkeztu da, Hezkuntzaren
Lege Organikoa aldatzen
duen 3/2020 Lege Organikoa
garatzeko erregelamenduek
jasoko duten finantzaeskumena eskolacurriculumaren hurrengo
diseinuan sartzeko.

panorama. Arlo horietako funtsezko
gaitasunak hauek dira: transakzioak
maneiatzea eta gainbegiratzea, dirua
behar bezala kontrolatzea eta kudeatzea,
diru-sarrerak eta beste baliabide batzuk epe
labur eta luzera planifikatzea eta finantzaongizatea hobetzeko erabiltzea, finantzaarriskuak kudeatzea eta finantza-ingurunea
ezagutzea eta ulertzea.

Bereziki, Lehen Hezkuntzan, bi jakintza-arlo
identifikatu dira: dirua eta transakzioak,
eta finantzen plangintza eta kudeaketa.
Arlo horietako funtsezko gaitasunak, diruak
pertsona baten bizitzan duen zeregin
garrantzitsua ulertzea eta dirua behar
bezala kudeatzea dira.
Bigarren Hezkuntzan lau jakintza-arlo
identifikatu dira: dirua eta transakzioak,
finantzen plangintza eta kudeaketa,
arriskua eta irabaziak eta finantza-
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FInanzas Para Todos
marka eta komunikazioestrategia bultzatzea

FInanzas Para Todos marka da Finantza-Hezkuntza
Planaren marka, eta haren ezaugarri nagusiak izen
horren pean aurkeztutako edukien erabilgarritasuna,
fidagarritasuna, zorroztasuna eta neutraltasuna dira.

2018-2021 aldian, marka horri garrantzi
handiagoa emateko prozesuan aurrera
egin da, erabiltzailearentzat balioa eta
konfiantza sortzeko eta marka hori antzeko
beste ekimen batzuetatik ondo bereizteko.
Horretarako, egungo diseinu-joerekin
bat datorren logo berriagoa diseinatu
da. Diseinu berri horren helburua logoa
sinplifikatzea eta geometria originalak
eta ezohiko tipografiak erabiltzea izan da.
Horrekin, FInanzas Para Todos markaren
logo berriaren ezaugarriak sinpletasuna,
izaera minimalista eta jende guztiarekin
konektatzeko duen moldakortasuna dira.
Jarraian, FInanzas Para Todos markaren
logoak izan duen aldaketa ikus daiteke.

Finantza-Hezkuntza Plana 2022-2025
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FInanzas Para Todos
markaren nortasun berriak
finantzen alderdi arrazional,
matematiko eta zehatzaren
dualtasuna islatzen du, eta
horiek pertsonen bizitzan
eragin zuzena dutela.
Indar kontzeptual handiko logotipoa da,
baina, aldi berean, zuzena eta argia, eta
izenaren kontzeptu bakoitza sinboloan
laburbiltzen du.
Era berean, 2018-2021 aldian, FInanzas Para
Todos-en webgunea berritu da. Webgunean
izandako aldaketa nagusiak diseinuari,
edukien egiturari eta web-arkitekturari,
hau da, erabiltzailearen esperientziari eta
erabilgarritasunari, dagozkie. Bereziki,
webgunearen eduki berriak eguneratu eta
sortu dira, eta hizkuntza errazagoa eta
eskuragarriagoa eman zaie. Era berean,
webgune berriak hainbat baliabide ditu,
hala nola tresnak, bideoak, podcastak
eta gidak, erabiltzaileei euren finantza
pertsonalen kudeaketa errazteko, adibidez,
aurrekontu bat egitea, finantza-osasuna
aztertzea, helburuak ezartzea eta
kudeatzea, erretiroa kalkulatzea eta abar.
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Webgune berri horrekin, FinantzaHezkuntza Plan Nazionalaren barruan
garatzen diren ekimen, jarduera eta
proiektu guztien berri ematen da, eta
lehen zeuden hainbat atari (FinantzaHezkuntzaren Eguna eta Gepeese)
bateratzen eta integratzen dituen
Interneteko komunikazio-kanal bakarra da.
Gainera, webguneak Planaren
laguntzaileentzat erreserbatutako gune
bat du. Horren helburua erakundeen
arteko trukerako eta lankidetzarako gune
izatea eta finantza-hezkuntzako tresnak
eta materialak zabaltzea da. Webguneak
irakasleentzat erreserbatutako gune
bat ere eskaintzen du. Bertan FinantzaHezkuntzako Eskola Programaren materiala
eta gelan erabiltzeko hainbat tresna eta
joko daude.
Erreforma horren bitartez, sendotu egin
nahi da www.finanzasparatodos.es-en
posizionamendua, Espainiako finantzahezkuntzaren eta finantza-zalantzei buruzko
kontsultarako erreferentziazko atari gisa.
Horren bitartez, kalitate- eta inpartzialtasunestandar handienak betetzen dituen eta
finantza pertsonalen ikuspegi globala
ematen duen informazio erabilgarria,
zorrotza eta neutrala ematen da.
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Finantza-Hezkuntzaren
Egunaren finkapena

Finantza-Hezkuntzaren Egunaren lehen edizioa 2015eko
urriko lehen astelehenean egin zen. Ordutik hona, Egun
horren zazpi edizio egin dira, beti ere urte bakoitzeko
urriko lehen astelehenean, eta finantza-hezkuntzak
pertsonen bizitzan duen garrantzia nabarmentzeko
ezinbesteko hitzordua da.

2018-2021 aldian egindako FinantzaHezkuntzaren Egunaren lau edizioetan,
handitu egin da Eguneko jardueretan
parte hartzen duten erakundeen kopurua,
handitu eta dibertsifikatu egin da egun
horretan gauzatutako ekimenen publiko
hartzailea, eta areagotu egin dira
Finantza-Hezkuntzaren Egunaren inguruko
sustapen- eta hedapen-jarduerak. Epealdi
horretan egin diren Finantza-Hezkuntzaren
Egunaren lau edizioetako bakoitzean 150
jarduera inguru egin dira egun horretan edo
gertukoetan.

Finantza-Hezkuntza Plana 2022-2025

Berritasun gisa, aldi honetan, FinantzaHezkuntzaren Egunaren edizio bakoitza gai
jakin batean zentratu da, ekimenetarako
abiapuntu izateko asmoz. 2018an, FinantzaHezkuntzaren Eguna adineko pertsonei
eskaini zitzaien; 2019an, digitalizazioari;
2020an, finantza arduratsuei; eta, azkenik,
2021ean, finantza jasangarriei.
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Egun horren harira planteatutako jarduerak
jendarteratzeko, CNMVk eta Espainiako
Bankuak Egunaren webgune espezifikoa
(www.diadelaeducacionfinantzera.es)
gaitzen dute urtero, helburuari buruzko
informazioa emateko eta pertsona fisikoek
eta era guztietako erakundeek jardunaldi
horren inguruan gauzatutako ekimenak
erregistratzeko plataforma izan dadin.
Webguneak ekimenen bilaketa errazteko
datu-base bat du, eta horren ospatzearen
xehetasunak zehazten ditu. Era berean,
Finantza-Hezkuntzaren Egunarekin lotutako
berrikuntzei buruzko atal bat dago, baita
egun horretan ematen diren sariei buruzko
beste bat ere: FInanzas Para Todos Sariak
eta Finantza-Hezkuntzaren Programako
sariak.
Egun horren inguruan urtero egiten diren
jardueren artean, asko eta askotarikoak,
hain zuzen ere, gai hauei buruzko
tailerrak nabarmentzen dira: zorpetzea,
txartelen erabilera, etxeko ekonomia,
kontu korronteen bidezko eragiketak,
banka mugikorraren edo teknologia
berrien erabilera, ikastaroak, irratsaioak,
azterlanen argitalpena, bideoak, hezkuntzawebguneen merkaturatzea, etab.

buru direla, eta Espainian finantzahezkuntzako ekimenak garatzen dituzten
erakundeetako ordezkari nagusiak biltzen
ditu. Erakundeen hitzaldiez gain, ekitaldi
nagusi horretan ikastetxeentzako Finantza
Ezagutzen Lehiaketaren finala eta finantzahezkuntzako ekimen onenari eta FinantzaHezkuntza Planaren ezarpenari ematen
zaizkien FInanzas Para Todos Sariak
banatzen dira.
FInanzas Para Todos Sariak FinantzaHezkuntza Planaren ekimena dira eta
horien bitartez Espainiako biztanleen
finantza-ezagutzak hobetzeko finantzahezkuntzako ekimenak sustatu dituzten
erakunde edo pertsona fisikoen lana
aintzatetsi nahi da.
Bi modalitate daude: bata, finantzahezkuntza planaren erakunde laguntzaileei
zuzendutakoa (Finantza-Hezkuntza
Planaren garapenean izandako
ibilbideagatiko FInanzas Para Todos Saria),
eta, bestea, planari lotuta ez dauden
norbanakoei zuzendutakoa (finantzahezkuntzako ekimen onenarentzako
FInanzas Para Todos Saria).

Era berean, Finantza-Hezkuntzaren
Eguna dela-eta, ekitaldi nagusi bat egiten
da CNMVko, Espainiako Bankuko eta
Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa
Digitalerako Ministerioko agintari gorenak
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Sari hori Finantza-Hezkuntzaren Eguneko
Ekitaldi Nagusian banatzen da.
Orain arte, sari hauen irabazleak hauek
izan dira:

2016

2017

2018

2019

Fundación ONCE “Finantza
inklusiboak” ekimena

Lehen aldiz, bi sari eman
ziren: Fundación Mapfre
“Guztiontzako aseguruak eta
pentsioak” proiektuari eman
zitzaion Finantza-Hezkuntza
Plana ezartzeko FInanzas Para
Todos saria, laguntzaile gisa,
eta guraso bakarreko familiei

zuzendutako Fundación Isadora
Duncan proiektuari eman zitzaion
finantza-hezkuntzako ekimen
onenaren kategoriako FInanzas
Para Todos saria.

Saridunak, Enrique Soler
Elkargoak garatutako “Finantzak
Hilgarrientzat” izeneko Fundación
UCEIF proiektua, eta

Enrique Soler Elkargoak
garatutako Maisu-maistren Melilla
Kooperatibaren “OINARRIAK
proiektuak” izan ziren.

Sarituak, CECA-FUNCAS FinantzaHezkuntzako Espainiako Sarearen
sustatzailea eta Alacanteko

Altozano Elkargoaren “Business
Days” proiektua izan ziren.
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2020

2021

EFEC eta Euroinvestment
programak bezalako ekimenak
bultzatu dituen Instituto de
Estudios Financieros (IEF) izan
zen kolaboratzaile saritua, eta
Bartzelonako Udalak lortu zuen

ez kolaboratzaileen modalitateko
saria, egoera zaurgarrian dauden.

ASUFIN, Asociación de
Usuarios Financieros, izan zen
kolaboratzaile irabazlea, finantzakontsumitzailea babesteko ekintzei
esker. Bestalde, Afundación Obra
Social Abanca, eskolako ikasleei

zuzendutako “Segura-mente,
Emprende tu viaje: un plan lleno
de aventuras” programarekin
izan zen ez kolaboratzaileen
modalitateko irabazlea.

Era berean, 2018-2021 aldian, Planaren
sustatzaileek finantza-hezkuntzako
nazioarteko ekimenetan (IOSCOren
World Investor Week izenekoan, adibidez)
parte hartu dutela baliatu da FinantzaHezkuntzaren Eguna babesteko eta
indartzeko. Era berean, Global Money Week
antolatzen ere parte hartu da. Martxo
bakoitzean antolatzen da, ELGAk berriki
bultzatu du, eta ikusgaitasun handiko eta
batez ere gazteei zuzendutako mundumailako dibulgazio-ekintzak egiten ditu
astebetez.
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Jendea eta jendearen
finantza-hezkuntza
premiak ezagutzea

ELGAk, finantza-hezkuntzako estrategia nazionalak
herritarren hezkuntza-premiak behar bezala
identifikatzean oinarritzea gomendatzen du,
tresna demoskopikoak erabiliz, inkesta nazionalak,
besteak beste.

Inkesta horiek lagungarriak dira FHPPEFaren sustatzaile eta laguntzaileentzat,
ezagutza-arloak eta indartu beharreko
kolektiboak identifikatzeko, eta gizartean
finantza-hezkuntzako programen
eraginkortasuna neurtzeko oinarria
ezartzeko.
Horregatik, Espainiako Bankuak eta Balore
Merkatuaren Batzorde Nazionalak Finantza
Gaitasunen lehen Inkesta (FGI-ECF) egin
zuten Finantza-Hezkuntza Planaren
barruan.
Finantza Gaitasunen Inkestaren (FGIECF) lehen sorta hori 2016ko laugarren
hiruhilekoaren eta 2017ko bigarren
hiruhilekoaren artean egin zen, Espainiako
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biztanle helduen (18 eta 79 urte bitartekoak)
finantza-gaitasunak neurtzeko. FGI-ECF
Estatistika Plan Nazionalaren barruan dago.
Gainera, ELGAren Finantza-Hezkuntzako
Nazioarteko Sareak koordinatutako
nazioarteko proiektu baten parte da,
eta, horri esker, Espainiako biztanleriaren
finantza-eskumenak eta herrialde-multzo
zabal batenak alderatu egin daitezke.
2018ko maiatzean emaitza nagusien
txostena argitaratu zen, eta hemen dago
eskuragarri: https://www.bde.es/f/webbde/
SES/estadis/otras_estadis/2016/ECF2016.pdf
Mikrodatuak modu irekian ere badaude
eskuragarri ikerketa zientifikorako,
erreferentzia bibliografikoaren arabera:
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Espainiako bankua eta CNMV (2018):
Finantza-gaitasunen inkesta (FGI-ECF) 2016.
Hemen eskuragarri: https://app.bde.es/
pmk/es/ecf/2016
Datu horiek ikerketa-komunitatearen
eskura daude, eta, bereziki, FHP-PEFaren
laguntzaileen eskura; izan ere, datu
horietan bertan edo sustatzaileek egiten
dituzten analisietan oinarritu daitezke.
Datu horiek, besteak beste, analisi hauetan
erabili dira:

•

Álvarez Espiño, Marcos, Sara FernándezLópez, Lucía Rey-Ares eta Sandra
Castro-González (2020): Capacitación
y comportamiento financiero de la
generación millennial en España,
Revista Galega de Economía, 29 (3),
7045 ISSN-e 2255-5951 http://dx.doi.
org/10.15304/rge.29.3.7045

•

Arellano, Alfonso, Noelia Cámara (2020)
Vulnerabilidad financiera de los hogares
españoles ante la crisis del COVID-19,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

•

Ispierto Maté, Anna, Irma Martínez
García eta Gloria Ruiz Suárez (2021):
Educación financiera y decisiones de
ahorro e inversión: un análisis de la
Encuesta de Competencias Financieras
(ECF), CNMV. 75. zenbakiko Lan
Dokumentua.

•

Mancebón, María Jesús, Domingo Pérez
Ximénez-de-Embún eta Adriano VillarAldonza (2021): Habilidades financieras
y hábitos financieros saludables: un
análisis a partir de la Encuesta de
Competencias Financieras, Cinco
estudios sobre educación financiera en
España liburuaren barruan. FUNCAS .
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•

Laura Hospido, Margarita Machelett eta
Sandra Izquierdo (2021): Diferencias de
género en competencias financieras,
Artikulu Analitikoak, Espainiako Bankua.

Aipamen berezia merezi du azken
azterlan horrek; izan ere, beste herrialde
batzuetan bezala, Finantza Gaitasunei
buruzko Inkestak erakusten du oraindik
ere genero-arrakala nabarmena dagoela
finantza-ezagutzetan, gizonen eta
emakumeen arteko desberdintasunak
kontuan hartzen baitira euren ezaugarri
soziodemografikoetan, zenbakizko
trebetasunetan edo irakurketa-ulermenean,
bai eta haien jarreretan, finantzekiko
interesaren aldeko neurrietan, etxeko lanen
espezializazioan eta arriskuaren aurreko
beldurrean ere.
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2022-2025 Aldirako
aurreikusitako
helburuak eta ekintzak

Finantza-Hezkuntza Plana 2022-2025

2022-2025 Aldirako
aurreikusitako
helburuak eta ekintzak
Finantza-Hezkuntza Planaren ondorengo etapetan
lortutako esperientzian oinarrituta, eta baita ikuskapeneta arau-jarduera garatzean, Plana sustatzen
duten organismoetatik eratorritakoan ere, hurrengo
urteetarako estrategia nazionalak lehentasuna emango
die jarraian zehazten diren zenbait jarduketari. Jarduketa
horiek handitu edo doitu ahal izango dira, beste
lehentasun batzuk atzemanez gero.

Jarduera horiek jarraian zehazten diren
helburuen barruan daude:

1

2

Gobernantza eta Finantza-hezkuntza
Planaren garrantzi soziala sustatzea.

Laguntzaileen sarearen garapena.
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3

4

FHP-PEFaren hartzaileak:

Dibulgazio-arloen hedapena:

•

Ikasleei zuzendutako finantzahezkuntzaren sustapena.

•

2030 Agendaren eta Finantza
Jasangarrien helburu globalei egindako
ekarpena.

•

Unibertsitateko kolektiboei zuzendutako
finantza-hezkuntzaren sustapena.

•

Finantza-hezkuntza tradizionalaren arlo
osagarriak.

•

Berariazko prestakuntza-ekimenen
garapena, egoera zaurgarrian dauden
biztanleen beharretarako.

•

Finantza-zerbitzuen erabiltzaile berriei
bitarteko digitalen bitartez zuzendutako
prestakuntza- eta informazioekimenen garapena, finantza-iruzurrak
prebenitzeko batez ere.

•

Europako Batzordearen finantzaeskumenen esparrua.

5

6

Dibulgazio-kanalak: FInanzas Para
Todos marka eta komunikazio-estrategia
bultzatzea.

Jendea eta jendearen finantza-hezkuntza
premiak ezagutzea.

7
Finantza-Hezkuntza Planak garapenurteetan izan duen eraginaren eta
eraginkortasunaren ebaluazioa.
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Finantza-Hezkuntza
Planaren gobernantza eta
garrantzi soziala sustatzea

Finantza-Hezkuntzako Estrategia Nazionala CNMVren
eta Espainiako Bankuaren arteko aldez aurreko hiru
hitzarmenetan gauzatu da, Finantza-Hezkuntza Plana
sustatzeko. Erakunde publiko horien ekimena bideratu
dute eta erakunde pribatuen ekimenarekin koordinatu
dituzte.

Hau da, ekimen instituzionaletik
abiatuta, gizarte-sarera iritsi nahi izan da,
kolaboratzaileen sarearen bitartez. Ekimen
instituzional horrek banku-osagaia eta
inbertsio-produktuena finantza-hezkuntzan
sartzen ditu, bere bi sustatzaileen bitartez,
eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen
Zuzendaritza Nagusiaren lankidetzarekin
osatu da.
Orain, Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa
Digitalerako Ministerioa Finantza-Hezkuntza
Planaren sustatzaile gisa sartzearekin
batera, indartu egin da finantza-arloko
erakunde publiko garrantzitsuenek ekimen
instituzionalaren alde egin duten apustua.
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Beraz, Ekonomia Gaietarako eta
Eraldaketa Digitalerako Ministerioa sartzea
garrantzitsua da bi ikuspegitatik. Alde
batetik, Aseguruen eta Pentsio Funtsen
Zuzendaritza Nagusiaren bitartez,
aseguru-sektorearen ikuskatzaile gisa
jarduten du, eta behar bezala identifika
ditzake asegurudunek dituzten eta
finantza-erabakiak dakartzaten arriskuak.
Bestalde, Altxorraren eta Finantza
Politikaren Idazkaritza Nagusiaren bitartez,
nazioarteko foroetan eta Europako
negoziazioetan parte hartzen du, eta
finantza-erregulazioa egiten du; beraz,
ezagutza baliotsuak eman ditzake eta
Finantza-Hezkuntza Planaren orientazioan
azken finantza-eztabaidak sar ditzake.
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Horrela, plana beti abangoardian egotea
bermatzen da, finantza-hezkuntzaren
izaera dinamikoarekin bat etorriz.azken
finantza-eztabaidak sar ditzake.

Finantza-Hezkuntza Plana 2022-2025

Horrela, plana beti abangoardian egotea
bermatzen da, finantza-hezkuntzaren
izaera dinamikoarekin bat etorriz.
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Kolaboratzaileen
sarea garatzea

Aurreko ataletan aipatu den bezala, Finantza-Hezkuntza
Planaren laguntzaileen sareak hazkunde nabarmena
izan du azken urteotan, besteak beste, etorkizuneko
kolaboratzaileak Finantza-Hezkuntzako Plana sustatzeko
Jarduketa Protokolo Orokorra sinatzean oinarritutako
txertatze-mekanismo erraza eta azkarra ezarri delako.

Kolaboratzaileen sareak funtzionaltasun
eta eraginkortasun handiagoa izan dezan,
2022-2025 aldian sarbiderako baldintzak
eta sartzeko prozedura berrikusi nahi dira.
Bereziki, finantza-hezkuntzako ekimenen
garapenean esperientzia jakin bat eskatu
ahal izango zaie hautagaiei.
Era berean, aurreko aldietan bezala,
laguntzaile berrien bilaketa aktiboa egingo
da, batez ere finantza-heziketarik ezaren
arazo nagusiak dituzten kolektiboen
gizarte-sentsibilitateak Planera eraman
ditzaketen eta Finantza-Hezkuntza
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Planean sartzeko baldintzak betetzen
dituzten erakundeak sartzeko. Horrela,
gaur egun batez ere finantza-hezkuntzako
dibulgatzaile potentzialetan kontzentratuta
dagoen laguntzaileen profila, pixkanaka
FHP-PEFera hedatze horren premia
handiena duten kolektiboak hurbilduko
dituzten laguntzaileak sartzeko aukerari
irekiko zaio.
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2022-2025 aldian, Finantza-Hezkuntza
Planaren kolaboratzaileen sarea ere
berrantolatu nahi da. Lehen aipatu
bezala, gaur egun sareko kolaboratzaileak
kategoria desberdinen arabera sailkatuta
daude, zein sektoretan jarduten duten
(industrian, hezkuntzan, ikerketan,
gizartean) kontuan hartuta. Sektoreaz
gain, kolaboratzaileak kategorizatzeko eta
lankidetza eraginkorragoa kudeatu ahal
izateko beste elementu batzuk sartzea
komeni den ala ez aztertuko da.
Esan bezala, gaur egun, laguntzaile gisa
sartzea, FHP-PEFarekiko lotura-maila
estandarizatua ezartzen duen Atxikitze
Protokolo Orokorra sinatuz egiten da.
Badira euren izaera instituzionalarengatik
(ministerioak, unibertsitateak, etab.)
edo Planari ematen dioten balio
erantsiarengatik laguntzaile berriaren
berezitasunetara egokitzen diren aldebiko
hitzarmenak behar dituzten laguntzaile
batzuk.

Aldi horretan, lankidetzasareko kideen eta finantzahezkuntzako ekimenak
garatzeko Planaren
sustatzaileen arteko
sinergiak indartuko dira.
Horrela, Planaren barruan egindako
ekimenen eragina, jarraitutasuna eta
kapilaritatea areagotu nahi dira, xedepublikoaren segmentu gehiagotara iritsi, eta
laguntzaileek Finantza-Hezkuntza Planaren
helburuen garapenean parte-hartze
handiagoa izatea bultzatuz.

Bestalde, finantza-hezkuntzaren
sustapenean tamaina edo jarduera-maila
txikiagoa dutenez, Protokolo Orokor bat
sinatuz Planera atxiki ezin daitezkeen
hainbat motatako gizarte-eragileak egon
daitezke. Horiek FHP-PEFarekin lotzeko
modua diseinatu beharko litzateke,
finantza-hezkuntzaren sustapenaren
helburu orokorrari egiten dioten ekarpena
txertatu ahal izateko.
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FHP-PEFaren hartzaileak
(I) Ikasleentzako finantzahezkuntzaren sustapena

Finantza-Hezkuntza Planaren arrakastarik
garrantzitsuenetako bat finantza-hezkuntza eskolacurriculumean sartzeko egin zuen ekarpena izan zen.

2020ko abendura arte indarrean egon
zen Espainiako Hezkuntza-Sistema,
Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko
abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoan
(LOMCE) eta garapenerako bi erregedekretutan oinarrituta zegoen. Horietan,
besteak beste, programaren barruan
aurrezteari, diruari, zorpetzeari eta
aurrekontu bat prestatzeari buruzko
finantza-hezkuntzako zenbait irakasgai
sartzen ziren.
2020ko abenduaren 23an, Hezkuntzari
buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege

Organikoa (LOMLOE) aldatzen duen
abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoa
onartu zen. Legeak Espainiako hezkuntzasistemari aplikatu beharreko arau-esparru
berria ezartzen du, eta oinarrizko bost
ikuspegitan oinarritzen da: (i) Haurren
eskubideak sistemaren printzipio gidarien
artean, Nazio Batuen Haurren Eskubideei
buruzko Konbentzioan (1989) ezarritakoaren
arabera, (ii) genero-berdintasuna, (iii)
ikastetxeen etengabeko hobekuntza
eta ikaskuntzaren pertsonalizazio
handiagoa, (iv) garapen jasangarrirako
eta herritartasunerako hezkuntza,

126/2014 Errege Dekretua, otsailaren 28koa, Lehen Hezkuntzako gutxieneko irakaskuntzen oinarrizko curriculuma
ezartzen duena, eta 1105/2014 Errege Dekretua, abenduaren 26koa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) eta
Batxilergoko oinarrizko curriculuma ezartzen duena. Bi errege-dekretuek hezkuntzako administrazioek euren kudeaketaeremua, curriculumaren konfigurazioa eta etapa horietako irakaskuntzen antolamendua finkatzeko erabiltzen zituzten
oinarrizko alderdiak jasotzen zituzten.
1
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bakerako eta giza eskubideetarako eta
nazioarteko ulermenerako eta kulturarteko
hezkuntzarako hezkuntza bereganatzen
dituena, eta (v) trantsizio ekologikorako
eta gaitasun digitalaren garapenerako
hezkuntza, genero-eten digitala
azpimarratuz.
2022-2025 aldian, eta Balore Merkatuaren
Batzorde Nazionalak, Espainiako Bankuak
eta Hezkuntza eta Lanbide Heziketako
Ministerioak 2020ko irailean sinatutako
lankidetza-hitzarmenaren babespean
(hitzarmen horrek berariaz jasotzen
du eskola-curriculumean finantzahezkuntzaren presentzia handitzeko
konpromisoa), lan handia egingo da
hezkuntzako etapa guztietan finantzahezkuntza eskola-curriculumean
txertatzeko eta indartzeko.
Beraz, 2022-2025 etapan, dokumentu
horretan jasotako funtsezko arloak
eta gaitasunak eskola-curriculumean
txertatzea zainduko da.
FHP-PEFaren aurreko edizioetan, ikasleen
arteko ekintza bigarren hezkuntzako eta
batxilergoko ikasleengan kontzentratu da,
Eskola-Programaren bitartez. Orain, 20222025 aldian, Hezkuntza Ministerioarekin
sinatutako hitzarmenaren babesean, lehen
hezkuntzako ikasleei zuzendutako material
pedagogikoa garatuko da.
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Material horren helburua
ikasleei finantza pertsonalak
kudeatzeko oinarrizko
zenbait finantza-kontzeptu
modu errazean hurbiltzea
izango da.
Edozein ziklo akademikoko ikasle
guztiengana iristeko ahalegin horrek
Lanbide Heziketako ikasleengana iritsi
behar du nahitaez.
Azkenik, finantza-hezkuntzako edukiak
ikasteko esparru bat prestatzeko aukera
aztertuko da, lehen hezkuntzatik
unibertsitateko etaparaino. Hezkuntzako
etaparen arabera antolatutako eduki
berriak sortzeko oinarri izan daiteke
eta Hezkuntza eta edukiak Lanbide
Heziketako Ministerioak baliozkotuko
ditu. Zehazki, esparru horren funtsezko
helburua Espainiako finantza-hezkuntzaren
plangintza, irakaskuntza eta progresioa
bultzatzea izango da. Horretarako, ikasle
batek hezkuntzako etapa bakoitzaren
amaieran izan behar dituen gaitasunak eta
funtsezko ezagutza-arloak, trebetasunak
eta finantza-jarrerak ezarriko ditu. Halaber,
erreferentea izango da etorkizuneko
finantza-hezkuntza programak garatzeko,
eta finantza-hezkuntza modu eraginkorrean
planifikatzen eta eskaintzen lagunduko du.
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FHP-PEFaren hartzaileak
(II) Unibertsitatekolektiboetarako finantzahezkuntzaren sustapena

2019-2020 ikasturtean 1.633.358 ikasle matrikulatu
ziren Espainiako Unibertsitate Sisteman (EUS-SUE);
horietatik % 80,2 Gradu eta Zikloko ikasleak ziren, % 14,3
Masterrekoak eta % 5,5 Doktoregokoak. Kolektibo handi
horrek arreta berezia merezi du finantza-hezkuntzari
dagokionez.

Ikasketak amaitzean, gazte horiek euren
bizitza profesionalean eta pertsonalean
izandako aldaketen ondoriozko egoera
berriei aurre egin beharko diete, eta
finantza pertsonalei buruzko ezagutzak
indarrean jarriko dituzte. Sarritan, ikasle
horiek enpresa-proiektuei ekinez garatu
beharko dute euren bizitza profesionala.
Gazte horiek, finantza-erabaki arduratsuak
behar bezala hartzeko, ordura arte
eskuratutako finantza-hezkuntzaren

2

sendotasun-maila hartu beharko
dute kontuan.
Horregatik, 2022-2025 aldian, aurreko
aldian hasitako ildoari jarraituko zaio, hau
da, unibertsitateko ikasleen artean finantzakultura sustatzea, batez ere ekonomiarekin
eta finantzekin zuzenean edo zeharka
erlazionatuta ez dauden ikasketetatik
datozenen artean.

Unibertsitate Ministerioaren datuak. Unibertsitateko ikasleen estatistikak.
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Horretarako, unibertsitate-eremuko
lankidetza erraztuko duten funtsezko
bazkideak Finantza-Hezkuntza Planean
sartzea sustatuko da.
Lankidetza horien helburua hainbat
jarduera elkarrekin egitea izango da,
unibertsitate-eremuan finantza-kultura
zabaltzeko, bai eta helburu horrekin
zuzenean edo zeharka zerikusia duen
edozein jarduera ere. Besteak beste,
irakasleentzako baliabideak eta materialak
garatzea sustatu ahal izango da, ikasgelan
erabiltzeko, edo Planaren sustatzaileek
aurrez aurreko saioak ematen edo finantza
pertsonalei buruzko mintegi espezifikoak
antolatzen laguntzea.
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FHP-PEFaren hartzaileak (III)
Egoera zaurgarrian dauden
biztanleen beharretarako
berariazko prestakuntzaekimenen garapena

COVID-19aren pandemia gertakari disruptibo bat izan
da, eta horren ondorio sozial eta ekonomikoak zehaztu
gabe daude oraindik. Nahiz eta ziurgabetasun maila
altua izan kooperazio osteko aldia nola garatuko den
jakiteko, aurreikus daiteke pandemia horren ondorio
ekonomikoek intentsitate handia izango dutela epe labur
eta ertainean.

Hori dela-eta, Finantza-Hezkuntza Planak
prestakuntza-ekimen espezifikoak
sustatuko ditu krisi honen ondoren egoera
zaurgarrienean dauden kolektiboentzat.
Ekimen horiek garrantzi berezia duten
gaietan zentratuko dira, finantzahezkuntzaren garrantzia islatzeko eta
herritarrek pandemiak eragindako
krisiak sortutako erronkei aurre egiteko
prestakuntza hobea izan dezaten.
Horri dagokionez, erresilientzia kontzeptua
sortu da zailtasun horiei aurre egiteko eta
eusteko gaitasuna aipatzeko.
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Ekimen horiek garatzeko, kaltetuenak diren
sektoreekin erlazionatutako FinantzaHezkuntza Planaren laguntzaileek hartuko
dute parte. Sektore horien artean daude
gizarte-bazterketako arriskuan dauden
pertsonak, ekintzaileak eta ETEak edo
kontsumitzaile eta erabiltzaileak.
Hezkuntza Planaren asmo hori, euren
finantza pertsonalak kudeatzeko
gaikuntzari dagokionez hainbat arrazoi
sozialengatik egoera zaurgarrienean
egon daitezkeen gure gizarteko kolektibo
guztietara zabaltzen da. Zehazki, honako
alderdi hauek landu behar ditu: genero-
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arrakala eta diru-sarrera txikiak dituzten
kolektiboei, desgaituei, etorkinei edo
adinekoei laguntzea.
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Ildo horretan, garrantzi berezia du
Kontsumo Ministerioarekin sinatutako
lankidetza-hitzarmenak.
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FHP-PEFaren hartzaileak (IV)
Finantza-zerbitzuen erabiltzaile berriei
bitarteko digitalen bitartez zuzendutako
prestakuntza- eta informazio-ekimenen
garapena, finantza-iruzurrak prebenitzeko
batez ere

Azken urteotan, kontrataziorako eta kudeaketarako
kanal digitalak erabiltzen dituzten finantza-produktu
eta -zerbitzuen erabiltzaileen kopuruak gora egin du
pixkanaka. Joera hori areagotu egin da pandemian,
mugikortasun-murrizketengatik.

Horren ondorioz, produktu eta zerbitzu
berriek gora egin dute, edo kanal digitalen
erabileran iruzurrak ugaritu dira, eta horrek
agerian utzi du Finantza-Hezkuntza Planak
finantza-zerbitzu digitalen erabiltzaile
berriei finantza-hezkuntzako mezuak
helarazteko modu berriak bilatu behar
dituela.

Finantza-zerbitzu digitalen erabiltzaile
berri horiek aukera berriak aurkitu dituzte
sare sozialetan inbertsioaren munduarekin
edo banku-zerbitzuekin konektatzeko,
informazioa aurkitzeko eta aholkularitza
bilatzeko, baina, aldi berean, jarduera horiek
arriskuak sortzen dituzte, eta arrisku horiek
konpondu egin beharko lirateke:

Aldi berean, arautu gabeko produktuetan
inbertitzaile gehiago egon dira, baina
baita merkatu arautuetan ere, eta bankuproduktuen kontratazioa eta ordainbide
digitalen erabilera areagotu egin dira,
besteak beste, pandemiak iraun duen
bitartean online jardueran denbora gehiago
eman delako.
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a)

b)

Sare sozialek eta, oro har, Interneteko
bitarteko eta gune berriek inbertitzaile
berriak produktu eta merkatu arautuetan
eta araudia alde batera uzten duten arrisku
handiagoko beste batzuetan sartzeko
aukera ematen dute.

Enpresa askok sare sozialak erabiltzen
dituzte trading zerbitzuak sustatzeko, eta
“gamifikazio” modu gisa erakusten dute, eta
ez bezeroen beharretara egokitu behar den
zerbitzu gisa. Behar bezala islatu behar dira
horrek eragiten dituen arriskuak.

c)

d)

Sare sozialek estrategia kolektibo
kaltegarriak sor ditzakete. Gainera,
beti gomendagarriak ez diren ekintzak
biralizatzen diren eta beste erabiltzaile
batzuengan konfiantza faltsuaren
ingurunea sortzen duten inguruneak
sustatzen dituzte.

Sare sozialak oso tresna eraginkorrak dira
iruzurgile potentzialak biktimengana jo
dezaten eta agintarien kontrola saihets
dezaten.

Beraz, 2022-2025 aldian, Planak finantzazerbitzu digitalen erabiltzaile berriei
informazioa eta heziketa emateko jarduerak
gauzatuko ditu, hainbat bidetatik irits
dakizkiekeen informazioak behar bezala
baloratu ahal izateko finantza-hezkuntza
nahikoa dutela, eta banku-transakzioak edo
finantza-eragiketak iruzur-arriskurik gabe
egin ahal izateko gutxieneko gaikuntza
digitala dutela ziurtatzeko. Inbertitzaile
berriei dagokienez, erregulazioari eta
dauden bermeei buruzko informazioa eta
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heziketa emateko ekintzak egingo dira,
eragiketak baimendutako bitartekarien
bitartez bidera ditzaten, eta aipatutako
arriskuei buruz ohartaraziko zaie.

Jarduera horien helburua
finantza-erabiltzaileei
finantza-iruzurrak saihesten
eta prebenitzen lagunduko
dieten tresnak ematea izango
da, bai digitalizazioaren
testuinguruan, bai bide
tradizionalagoetatik etor
daitezkeenak.
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(V) Europako Batzordearen
finantza-eskumenen esparrua

Kapital Merkatuen Batasuna bultzatzeko 2020ko Ekintza
Planean, Batzordeak Europako finantza-eskumenen
esparru bat garatzeko konpromisoa hartu zuen.
Europako Batzordea esparru hori lantzen ari da ELGAINFErekin, Estatu Kideekin batera. Finantza-Hezkuntza
Plan horren bultzatzaileak era aktiboan ari dira
laguntzen plan hau egiten.

Finantza-eskumenen esparruak finantzaezagutzaren alderdi garrantzitsu guztiak
estaliko dituela, eta ELGA-INFEren egungo
esparruak osatuko dituela espero da.
Esparruak helduak zein gazteak hartuko
ditu, eta arreta berezia eskainiko die
digitalizaziotik eta finantza jasangarrietatik
eratorritako alderdiei.

Finantza-Hezkuntza Plana 2022-2025

Finantza-eskumenen esparru hori
borondatezkoa izango da, eta Estatu
Kideetako agintariek hori onartu eta
politika publikoak garatzeko eta ekimenak
inspiratzeko erabiltzea espero da. Esparrua
honetarako izango da egokia:
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•

Finantza-hezkuntza mailak neurtzeko.

•

Finantza-hezkuntzako ekimenen edukia
garatzeko, curriculumean sartutako
ikaskuntza-materialak barne.

•

Finantza-hezkuntzako ekimenak
ebaluatzeko eta monitorizatzeko.

•

Finantza-hezkuntzako estrategia
nazionalak garatzeko, inplementatzeko
eta eguneratzeko.

Finantza-Hezkuntza Plan horren
bultzatzaileek konpromisoa hartzen
dute, beharrezkotzat jotzen den neurrian,
planaren gauzatzea finantza-eskumenen
etorkizuneko esparru horretara egokitzeko,
edukiak eguneratuta mantentzeko eta
Planaren arrakasta ebaluatzeko.
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Dibulgazio-arloen hedapena
(I) 2030 Agendaren eta
Finantza Iraunkorren helburu
globalei ekarpena egitea

Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda Nazio Batuen
Erakundeak 2015ean onartutako ekintza-plana da, eta
pertsonak, planeta eta oparotasuna ditu ardatz, bai eta
bake unibertsala eta justiziarako sarbidea indartzea ere.

Agenda horrek Garapen Jasangarriko (GJH)
17 Helburu planteatzen ditu, ekonomiaren,
gizartearen eta ingurumenaren alorretako
169 helburu integratu eta banaezinekin, eta
munduko garapen-programak arautuko
ditu datozen urteetan, 2030era arte.

ezartzeko, eta aurretiko urratsa dela
inklusio desberdinetarako; izan ere, erabaki
informatuak hartzea, aurrezteko eta
gastatzeko ohitura onak sortzea, kontsumo
arduratsua eta inbertsio jasangarriarekiko
interesa sustatzen ditu.

Agenda 2030eko GJHen laugarren
helburua “Kalitatezko hezkuntza
inklusiboa eta ekitatiboa bermatzea, eta
guztiontzako etengabeko ikaskuntzarako
aukerak sustatzea” da. Helburu horren
abiapuntua, pobrezia saihesteko, gizartedesberdintasunak murrizteko eta pertsonei
aukera gehiago emateko kalitatezko
hezkuntza funtsezkoa dela sinestea da.
Helburu horren barruan, esan daiteke
finantza-hezkuntza oinarrizkoa dela hura

Bestalde, kontuan hartu behar da COVID19aren pandemiak eta haren ondorio sozial
eta ekonomikoek eta Agenda 2030en
sustapenak gaur egun markatu duten
testuingurua. Egoera horretan, aurrera
egiten ari gara, hazkunde ekonomikoa
ez ezik, beste gai sozial batzuk ere kontuan
hartuko dituen finantza-sistema bat
diseinatzeko, osasunaren babesa,
besteak beste.
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Ondorioz, 2022-2025 aldian, finantzahezkuntza 2030 Agenda garatzen
nabarmen lagundu dezakeen tresnatzat
hartzea sustatuko da, finantza-erabaki
egoki eta arduratsuak hartzeko oinarrizko
tresna eta gai horien gaineko ezagutza
sustatzeko funtsezko bektorea baita.
Finantza jasangarriei dagokienez, azken
urteotan frogatu da ez gaudela merkatujoera edo moda iragankor huts baten
aurrean, Europako eta nazioko finantzapolitikaren ardatz egituratzaile baten
aurrean baizik. Europako Batzordearen
2018ko Ekintza Plana arlo horretako
agenda arautzailea ezartzen ari da. Joan
den uztailaren 6an onartutako Ekonomia
Jasangarrirako Trantsizioa Finantzatzeko
Estrategian, Europako Batzordeak, ELGAINFErekin batera garatuko dituen finantzaeskumenen esparruan jasangarritasunalderdiak txertatzea proposatzen
du, helduen kolektibotik hasita,
2021aren amaieran.
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Dibulgazio-arloen hedapena
(II) Finantza-hezkuntza
tradizionalaren arlo
osagarriak

Paradigma sozioekonomikoen aldaketen ondorioz,
beharrezkoa da FHP-PEFek zabaldu ohi dituen gaien
irismena berrikustea eta zabaltzea.

Orain arte zabaldutako materialek
herritarrei euren finantza pertsonalak
kudeatzeko oinarrizko gaitasunak ematera
bideratutako oinarrizko argumentu-ildo bat
badute, ezin da ahaztu aldaketa sozial eta
ekonomikoek FHP-PEFaren arreta behar
duten errealitate berriak planteatzen
dituztela.
FHP-PEFaren hartzaileez hitz egitean
esan den bezala, ingurumen- eta gizartejasangarritasunean eta herritarrek krisiegoeren aurrean duten erresilientzian
laguntzea, funtsezko bi alderdi dira,
baina beste bi alderdi ez dira garrantzi
gutxiagokoak: gaitasun digitalak eta
gaitasun ekintzaileak.

Agerian geratu da gizarteko segmentu jakin
batzuek kontratazio digitalera jo dutela,
eta horrek finantza-eskumenik ezari arrisku
erantsiak dakarzkiola. Hauek dira arrisku
nagusiak: orain arte ugaritu den iruzurraren
aurrean oinarrizko gaitasun digitalik ez
izatea, herritarrak zaurgarri bihurtuz;
zenbait kolektibok finantza-bazterkeria
jasan ahal izatea, gaitasun jakin batzuk
barneratzeko gai ez badira (normalean,
adinekoenen artean); edo eremu
digitalarekiko gehiegizko konfiantza izatea,
horrek gainzorpetzea eta presaka hartutako
finantza-erabakiak ekar baititzake.

Finantza-zerbitzuak digitalizatzeko joera
geldiezina bazen ere, pandemiaren
ondorioek prozesu hori bizkortu egin dute.
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Bestalde, mende honetan
jasandako krisien ondorioek
agerian uzten dute
ekintzailetzaren garrantzia,
oparotasun sozial eta
pertsonalaren faktore gisa.
Gorago adierazi bezala, FHP-PEFek edozein
hezkuntza-ziklotako ikasle guztiengana
iritsi nahi du, Lanbide Heziketakoak eta
unibertsitatekoak barne. Ikasle horiek
euren bizitza profesionalari ekiteko gertu
daude, eta bizitza pertsonalerako oinarrizko
finantza-gaitasunak garatzeko beharraz
gain, kasu askotan ekintzailetza-proiektuak
gauzatu beharko dituzte, bai ETE gisa, bai
autonomo gisa.
Horrez gain, Espainiako gizarteaurreikuspen osagarriaren sistemaren
egitura modu errazean ezagutarazi behar
da FHP-PEFaren bitartez, aurrezteko eta
inbertitzeko erabakiak hartzeko informazio
erabilgarria emateko herritarrei.
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Dibulgazio-kanalak: FInanzas
Para Todos marka eta
komunikazio-estrategia
bultzatzea

FInanzas Para Todos-en webgune berria abian jartzean,
komunikazio-estrategia bat ad hoc garatuko da,
jendearen arreta erakartzeko eta finantza-heziketaren
aurreko interesa pizteko.

Landu beharreko edukien zabaltasunaz
gain, erabilgarri dauden komunikaziobide guztiak baliatu behar dira
hartutako ekimenak ahalik eta pertsona
gehienengana iristen direla bermatzeko
eta FInanzas Para Todos markaren
posizionamendu egokia lortzeko.
Estrategia horrek, kostuaren eta
abiarazitako ekintzen irismen potentzialaren
arteko erlazio ezin hobea eskaintzen duten
teknologia berrien eta informazio-bideen
erabilera bultzatuko du bereziki. Arreta
berezia jarriko da Twitterreko, Facebookeko,
Youtubeko eta Instagrameko FInanzas
Para Todos-en kontuen community
management funtzioetan eta etorkizunean
presentzia izan dezaketen beste sare sozial
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batzuetan eta eduki espezifikoen sorreran
(post-ak, infografiak, irudiak, bideoak). Era
berean, eduki propioak hedatzeko aukerak
bilatuko dira, eragin handia duten beste
igorle batzuen bitartez. Horrek ez du inola
ere beste hedabide tradizionalago batzuk
(prentsa, irratia eta telebista, esaterako)
bertan behera uztea ekarriko; izan ere,
gaur egun oraindik ere badaude teknologia
berrietarako sarbidea mugatua duten
biztanleria-sektoreak.
Komunikazio-estrategia hori gauzatzeko,
beharrezkoa izango da publiko desberdinak
segmentatzea eta FInanzas Para Todos
markaren balio-proposamena horietako
bakoitzera egokitzea, lengoaia eta
komunikazio-bide egokiak erabiliz.
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Zalantzarik gabe, FHP-PEFaren helburua
herritarrei eskumenak emateko oinarrizko
edukiak zabaltzea da.
Baina, aldez aurretik, eta modu
orokorragoan, herritarrengana iritsi behar
da, finantza pertsonalei arreta eskaintzeko
beharrari buruzko kontzientziaziokanpainak eginez. Ekimen horiek
ondorengo dibulgazio-ekintzetarako
eremua landu beharko dute.
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Jendea eta jendearen
finantza-hezkuntza premiak
ezagutzea

2018-2021 FHP-PEF baloratzean, aipatu da garrantzitsua
dela herritarrek finantza-hezkuntzaren arloan dituzten
beharrak ezagutzea, ekintza demoskopiko egokiak
garatuz, hala nola 2016-2017 aldian garatutako FinantzaGaitasunen Inkesta.

Garai hartan, inkesta horrek behar horien
mapa bat eman zuen. Baina, aipatu bezala,
gizartea nabarmen aldatzen ari da, eta
beharrezkoa da egungo egoera baloratzea
eta alderatzeko prest egotea.
Hau dela eta, Espainako Bankuak Finantza
Gaitasunen bigarren inkesta saioa egitea
aurreikusita dago. Azterlan horren emaitzak
FHP-PEFaren eskura jarriko dira, eta, horri
esker, Espainiako biztanleek 2016tik izan
duten finantza-gaitasunen bilakaeraren
neurketa egin ahal izango da. Gainera,
ELGAk 2015ean eta 2018an koordinatutako
nazioarteko hainbat ariketari esker,
bilakaera horren alderaketa-datuak lortu
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ahal izango dira gure inguruko hogeita
hamar herrialde gehiagorekin.
Edizio berri honetan, beste gaitasun batzuk
neurtuko dira, hala nola estatistikoak eta
ekonomikoak, kriptomonetak ezagutzea,
edukitzea eta erostea, edo banka mugikorra
eta teknologia berriak erabiltzea.
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Finantza-Hezkuntza
Planak garapen-urteetan
izan duen eraginaren
eta eraginkortasunaren
ebaluazioa

Nazioarteko erakundeek finantza-hezkuntzako
estrategia nazionalak osagarritzat hartzen dituzte
finantza-erabiltzaileen babesa bermatzeko eta finantzasistemaren egonkortasuna eta funtzionamendu ona
indartzeko.

Hala ere, estrategia horiek eraginkorrak
izan daitezen, haien hobekuntza-arloak
identifikatu behar dira, eta horietara
bideratutako baliabideak ondo erabiltzen
direla ziurtatu. Horretarako, beharrezkoa da
ebaluazio-metodo jakin batzuk izatea.
2008an, INFEk Standards, Implementation
and Evaluation lantaldea sortu zuen.

Herrialde partaideetatik ikasitako datuak,
esperientziak eta irakaspenak bilduz,
2011n, lantalde horren barruan, finantzahezkuntza programak ebaluatzeko,
ebaluazio-gidak egiteko eta ebaluaziolanari ekiteko gomendio erabilgarriak
emateko goi-mailako printzipioak
garatu ziren.

Finantza-hezkuntza programen ebaluazioa interesgarria da ELGAren Finantza-Hezkuntza Nazioarteko Sarearentzat
(INFE); izan ere, garrantzitsua izan arren, egiaztatu zen herrialde gutxik zutela euren programak eta estrategiak era
sistematikoan ebaluatzeko metodoa. Estrategia nazional baten ebaluaziotzat ulertzen da estrategia hori balio erantsia
sortzen ari den ala ez eta nola egiten duen, ezarritako helburuak lortzen ari den ala ez eta horien gainean zer eragin
duen baloratzea bilatzen duen prozesua (INFE, 2019). Ebaluazioak sistematikoa izan behar du (hau da, aurretiazko
estrategia eta plangintza bati erantzun behar dio), ebidentzia enpirikoan oinarrituta egon behar du, estrategiaren
eraginkortasuna eta efizientzia baloratu behar ditu, eta, azken batean, etorkizuneko garapenari buruzko erabakiak
hartzea gidatu behar du (INFE, 2011).
3
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Finantza-Hezkuntza Planaren
barruan haren antolamenduari eta
funtzionamenduari buruzko hainbat
azterketa egin, Finantza Hezkuntzako
Eskola Programaren eragina neurtu eta
Espainiako biztanleriaren finantza-gaitasun
maila ebaluatu diren arren, oraindik ez
dago jarduketak ebaluatzeko metodo
sistematikorik. Horregatik, 2022-2025 aldian
Finantza-Hezkuntza Planaren ebaluazioa
egingo da, ebidentzian oinarritutako politika
publikoak formulatzeak ezaugarri duen eta
gero eta indar handiagoa daukan mundu
mailako joerari jarraituz. Ebaluazio horrek
ez du soilik Finantza-Hezkuntza Planaren
helburuak zehazteko eta horien jarraipena
egiteko balioko, etorkizuneko jardueren
eta erabakien diseinua bideratzeko ere
balioko du.
Urtero, plana gauzatzean lortu beharreko
helburuen plangintza egingo da.
Horri esker, helburu kualitatiboak eta
kuantitatiboak finkatu ahal izango dira,
Finantza-Hezkuntza Planaren eragina eta
eraginkortasuna behar bezala ebaluatu
ahal izateko.
Azken batean, Finantza-Hezkuntza
Planaren ebaluazioak haren kalitatea,
eragina eta eraginkortasuna egiaztatzen
eta hobetzen lagunduko du, eta
ikaskuntza-iturri garrantzitsua izan daiteke
etorkizuneko ekintzei begira.
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Ondorioak
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Ondorioak

Dokumentu honetan azken lau urteetan egindako
ekintzak laburbildu dira, eta hurrengo 2022-2025 aldian
egingo diren ekintzak azaldu dira.

Esperientziak erakusten du finantzahezkuntza konpetentzia giltzarri bihurtu
dela XXI. mendeko gizartean, gure bizitzan
finantza pertsonalak etengabe agertzen
direlako eta horiek ongizate pertsonalarekin
eta sozialarekin lotura estua dutelako. Gai
honetan ezagutza egokiak izateak eragina
izango du hautuak modu informatuan,
arduraz eta era kontzientean egitean, eta,
azken finean, norbanakoaren askatasunean
ere izango du eragina.
Era berean, finantza-hezkuntza funtsezko
elementua da 2030 Agendan jasotako
Garapen Jasangarriko Helburuak garatzeko;
izan ere, finantza-erabaki informatuak eta
arduratsuak hartzea sustatzen du, eta
erabaki horiek eragina dute, azken batean,
aurrezteko eta gastatzeko ohitura onak
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hartzeko eta kontsumo arduratsua izateko
orduan, bai eta inbertsio iraunkorrarekiko
interesean ere.
Finantza-Hezkuntza Planak hamahiru urte
bete ditu, eta oraindik bide luzea dago
egiteko, zalantzarik gabe, eta COVID19aren pandemiaren ondoren zailagoa
izango da. Hurrengo aldian, erronkarik
garrantzitsuena biztanleria-segmentuetan
sor daitezkeen finantza-hezkuntzako
beharretara egokitzea izango da, pandemia
horrek oraindik zehaztu gabe dituen
ondorioengatik.
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Ondorioak

Beste helburu azpimarragarri bat finantzahezkuntzak eskola-curriculumean duen
presentzia indartzea eta protagonismo
handiagoa lortzea izango da. Ildo horretan,
nazioarteko ikerketen zenbakiek eta ELGAk
berak nabarmentzen dutenez, funtsezkoa
da finantza-konpetentzia txikitan sortzen
hastea. Horrela, gazteak aurrezki eta gastu
kontzeptuetara ohitzen hasiko dira, eta
baita zorpetze arduratsuaren garrantziara
eta, azken batean, finantzek euren bizitzan
izango duten funtsezko zereginetara.
Halaber, datozen urteetan, finantzahezkuntzari buruzko gizarte-sentsibilitatea
areagotzen jarraitu behar da. Finantza
Hezkuntzaren Eguna, zalantzarik gabe,
alderdi hori indartuko duen eta gero eta
populazio-segmentu gehiagotan sartzen
lagunduko duen ekimena da.

Azkenik, Finantza-Hezkuntza Planak,
Espainiako Bankuaren eta CNMVren artean
sinatutako eta Ekonomia Gaietarako eta
Eraldaketa Digitalerako Ministerioaren
bat egitea ere jaso duen lankidetzahitzarmenaren babespean, finantzahezkuntzako politika integralarekin
jarraitzeko beharra eta aukera dagoela
erakusten du. Premia hori urte hauetan
metatutako jardunbideak eta beste
herrialde batzuetan egindako ekimenetan
bildutakoak egiaztatzen dute. Esperientziak
erakusten du, halaber, emaitzak epe luzera
bakarrik espero daitezkeela; izan ere,
finantza-hezkuntza ezin da helburu gisa
hartu, herritarren portaerak eta jokabideak
aldatzeko eta hobetzeko tresna gisa baizik.

2022-2025 aldian planteatutako helburuei
heltzeko, inoiz baino beharrezkoagoa
izango da Planaren kolaboratzaileen
sarearen inplikazioari eustea. Urte hauetan
guztietan euren lankidetza eskertu behar
zaie. Euren ekarpena ezinbestekoa da
finantza-hezkuntzako estrategia nazionala
garatzeko. Halaber, funtsezkoa izango da
sare hori handitzea, egoera zaurgarrienean
dauden gizarte-kolektiboek dituzten
zailtasunak sakon ezagutzen dituzten
erakundeak sartuz.
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I Eranskina
Finantza-Hezkuntza Planaren
laguntzaileen sarea
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I Eranskina
Finantza-Hezkuntza Planaren
laguntzaileen sarea

Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones
Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional

Ministerio de Educación y
Formación Profesional

Ministerio de Consumo

ACADE
Asociación de Centros
Autonómicos de Enseñanza Privada

AEB
Asociación Española de Banca

AHE
Asociación Hipotecaria Española
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I Eranskina. Finantza-Hezkuntza Planaren laguntzaileen sarea

ASEAFI
Asociación Española de Empresas
de Asesoramiento Financiero

ASUFIN
Asociación de
Usuarios Financieros

ASNEF
Asociación Nacional de
Establecimientos Financieros
de Crédito

Cámara de Comercio
de España

CAUCE
Confederación de Asociaciones de
Usuarios y Consumidores Europeo

CECA
Confederación Española
de Cajas de Ahorros

CECE
Confederación Española de
Centros de Enseñanza

CEMAD
Colegio de Economistas
de Madrid

CGE
Consejo General de
Economistas de España

CICAE
Asociación de Colegios
Privados e Independientes

CONTEA
Fundación Contea para la
Educación en Contabilidad y
Administración de Empresas

Cruz Roja Española
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I Eranskina. Finantza-Hezkuntza Planaren laguntzaileen sarea

FEBF
Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros

FERE-CECA
Escuelas Católicas

FIFED
Fundación para la Innovación
Financiera y la Economía Digital

FUNCAS
Fundación de las
Cajas de Ahorros

Fundación ADECOSE

Fundación AFI

Fundación ÁREA XXI

Fundación ICO

Fundación MAPFRE

Fundación MUTUALIDAD
DE LA ABOGACÍA

Fundación NANTIK LUM

Fundación ONCE
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I Eranskina. Finantza-Hezkuntza Planaren laguntzaileen sarea

Fundación UCEIF

Fundación Universitaria
SAN PABLO CEU

ICREF
Instituto de Crédito y Finanzas
de la Región de Murcia

IEAF/FEF
Instituto Español
de Analistas Financieros/
Fundación de Estudios Financieros

IEB
Instituto de Estudios Bursátiles

IEF
Instituto de Estudios Financieros

Instituto BME
Bolsas y Mercados Españoles

INVERCO

ISADORA DUNCAN
Fundación de Familias
Monoparentales Isadora Duncan

OCOPEN
Organización de Consultores
de Pensiones

PIGNUS
Asociación Internacional
de Entidades de
Crédito Prendario y Social

SPAINSIF
Foro Español de Inversión
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I Eranskina. Finantza-Hezkuntza Planaren laguntzaileen sarea

UCM
Universidad Complutense
de Madrid

UDP
Unión Democrática
de Pensionistas

UECoE
Unión Española de
Cooperativas de Enseñanza

UNACC
Unión Nacional de
Cooperativas de Crédito

UNESPA
Unión Española
de Entidades Aseguradoras

Universidad de Zaragoza
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