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Deskundigen benadrukken de rol van centrale banken op het gebied van financiële educatie

Financiële educatie en weerbaarheid

WILLEMSTAD – Financiële educatie is een steeds belangrijker onderwerp geworden,
vooral omdat financiële producten en diensten complexer worden. Tijdens de 2e Central
Banking conferentie die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) recentelijk
heeft gehouden, gaven twee deskundigen op het gebied van financiële educatie, Diego
Rodríguez Pinilla, econoom bij de Banco de la República (centrale bank van Colombia) en
Errol Cova, hoofd van de afdeling toezicht beleggingsinstellingen en trust van de CBCS
presentaties over dit onderwerp. Het onderwerp financiële educatie paste goed in het thema
van de conferentie “het aanpakken van uitdagingen om een hoger groeipad in kleine en
open economieën te realiseren.” Tijdens zijn presentatie gaf Rodríguez Pinilla een overzicht
van de verschillende programma’s op het gebied van financiële educatie die centrale banken
in Latijns Amerika en het Caribische gebied hebben, terwijl Cova inging op de
veranderende rol van centrale banken op het gebied van financiële educatie en
weerbaarheid.
Rodríguez Pinilla legde uit dat de centrale bank van Colombia en de Center for Latin American Monetary
Studies (CEMLA) tussen 2011 en 2013 twee enquêtes hebben gehouden onder centrale banken in
Latijns Amerika en het Caribische gebied om inzicht te krijgen in de rol die centrale banken spelen
in programma’s op het gebied van financiële educatie en inclusie. Verschillende centrale banken en
toezichtautoreiten in de regio hebben aan de enquête deelgenomen. In onze regio zijn de centrale
banken de belangrijkste promotor van financiële-educatieprogramma’s en zijn hun afdelingen belast
met communicatie en externe relaties doorgaans de trekkers van deze programma’s, aldus Rodríguez
Pinilla. Tot dusver heeft alleen de Centrale Bank van Suriname een programma dat voornamelijk
gericht is op financiële educatie, terwijl het programma van de Eastern Caribbean Central Bank
(ECCB) een bredere doelstelling heeft gericht op het bevorderen van de stabiliteit van en het
vertrouwen in de financiële sector en om welzijn en groei van de economie te realiseren.
De meeste centrale banken werken op een gecoördineerde wijze samen met andere instellingen,
vooral de ministeries van onderwijs, legde Rodríguez Pinilla uit. De ECCB werkt bijvoorbeeld samen
met zowel lokale publieke als private instellingen, waaronder universiteiten, openbare scholen,
financiële instellingen, ministeries van onderwijs en de media. De voornaamste doelgroepen van

deze programma’s zijn kinderen en jongeren, in het bijzonder degenen die op de middelbare school
zitten. De programma’s bestaan uit onder andere workshops op het gebied van economische en
financiële educatie, cursussen voor onderwijzers en vakken voor studenten. De centrale bank van
Trinidad en Tobago brengt ook brochures uit voor het algemene publiek over onder andere hoe
men om moet gaan met geld, budgetteren, verzekeringen en de bescherming van consumenten.
Deze programma’s hebben voornamelijk als doel het verhogen van de effectiviteit van het monetaire
beleid, het verbeteren van het beheer van het financiën de huishoudfinanciën, het bevorderen van
sociale gelijkheid en het vergroten van de kennis van de rechten en plichten van de consument, aldus
Rodríguez Pinilla. Ondanks obstakels en zwakheden, zijn de resultaten van de programma’s zeer
positief.
Cova begon zijn presentatie door te stellen dat financiële geletterdheid meer is dan slechts een
prioriteit op het gebied van educatie; het is een investering in de toekomst. Financiële kennis speelt
een steeds prominentere rol in de agenda’s van beleidsmakers, financiële toezichthouders en centrale
banken. Tevens maakt financiële educatie steeds meer integraal deel uit van het beleid van instanties
die internationale regels en normen opstellen en van andere internationale organisaties en
autoriteiten. Aangezien het aanbod van financiële diensten en producten toeneemt en steeds
complexer wordt, kan financiële educatie bijdragen aan het voorkomen van toekomstige crises, aldus
Cova. Bovendien is financiële educatie van cruciaal belang voor financiële stabiliteit en economische
groei.
Van oudsher houden centrale banken zich bezig met financiële educatie. Hoewel geldmusea
geweldig zijn, kennis van alleen de geschiedenis van het geld draagt niet bij aan economische groei
en biedt geen bescherming voor de consument, waarschuwde Cova. Het versterken van de financiële
vaardigheden zou onderdeel moeten zijn van de strategieën van centrale banken om financiële
stabiliteit te behouden, legde Cova verder uit. Hij ging in op de verschillende inspanningen in
Curaçao en Sint Maarten op het gebied van financiële educatie waar de centrale bank bezig is met
het opstellen van een breed programma in nauwe samenwerking met de publieke en de private
sector. Ook houdt de Bank zich bezig met de ontwikkeling van financiële educatieprogramma’s voor
verschillende soorten beleggers. Tot slot brengt de Bank waarschuwingsberichten en richtlijnen uit
ten behoeve van een betere consumentenbescherming. Cova noemde ook de actualisering van de
wetgeving op het gebied van financieel toezicht ofwel de Harmonisatiewetgeving die ook bijdraagt
aan een betere de bescherming van de consument.
De volledige presentaties van Diego Rodríguez Pinilla en Errol Cova over financiële educatie zijn
beschikbaar op de website van de Bank www.centralbank.cw onder Seminars & conferences van de
rubriek Publications & research. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de standpunten die zijn
weergegeven in de presentaties enkel van dhr. Rodríguez Pinilla en dhr. Cova zijn en niet
noodzakelijk de meningen van de Banco de la República en de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten reflecteren.
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