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1. Εισαγωγή / Ιστορικό

• Με βάση ένα ορισμό του ΟΟΣΑ, 

χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός

είναι ο συνδυασμός

(α) γνώσεων/δεξιοτήτων(knowledge),                                   

(β) συμπεριφοράς (behaviour) και          

(γ) στάσης/νοοτροπίας (attitude)

που είναι απαραίτητα για την 

ορθολογιστική λήψη ατομικών 

οικονομικών αποφάσεων και, κατ’ 

επέκταση, για την επίτευξη 

προσωπικής οικονομικής ευημερίας.
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• Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός: πολυδιάστατη έννοια
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• Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως σοβαρό

εμπόδιο για την ευημερία των πολιτών.

• Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, πάρα πολλές χώρες

εκπόνησαν μελέτες και εφαρμόζουν εθνικές στρατηγικές για την ενίσχυση του

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας.

• Το 2012 οι ηγέτες των G20 ενέκριναν τις βασικές αρχές στις οποίες θα πρέπει

να βασίζεται η κάθε εθνική στρατηγική. Οι αρχές αυτές έχουν αναπτυχθεί από

το Διεθνές Δίκτυο του ΟΟΣΑ για τη Χρηματοοικονομική Παιδεία

(ΟΟΣΑ/INFE).

• Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ διαμόρφωσε ένα ερωτηματολόγιο με στόχο την κοινή

προσέγγιση σχετικά με τον καθορισμό, τη μέτρηση και την ανάλυση του

προβλήματος του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, διεθνώς.

1. Εισαγωγή / Ιστορικό (συν.)



1. Εισαγωγή / Κίνητρο (συν.)

5

Όσον αφορά στην Κύπρο, πρόσφατες εμπειρίες υποδηλούν ότι υπάρχει ανάγκη 

βελτίωσης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού

 οι επενδυτικές αποφάσεις στη χρηματιστηριακή κρίση του 2000

 η διαχείριση των καταθετικών/επενδυτικών χαρτοφυλακίων αλλά και χρέους πριν την 

κρίση του 2013

Σχετικές δειγματοληπτικές έρευνες για την Κύπρο που έχουν ήδη γίνει:

1. Έρευνα μεταξύ των επενδυτών (Κεφαλαιαγορά και Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες,

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 2010).

2. Έρευνα των Standard & Poor's (Χρηματοοικονομική παιδεία διεθνώς, 2015). Hasler

and Lusardi (2017), χρησιμοποιεί τα στοιχεία της έρευνας.

3. Έρευνα μεταξύ των φοιτητών (Andreou and Philip 2018).

4. Έρευνα Ανδρέου και Ανυφαντάκη (2020), Χρηματοοικονομική παιδεία και η

επιρροή της στη συμπεριφορά των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών.



1. Εισαγωγή / Ιστορικό (συν.)
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Οι παραπάνω έρευνες είναι πολύ χρήσιμες και σκιαγραφούν το πρόβλημα.

Επικεντρώνονται δε σε συγκεκριμένες πτυχές, κυρίως γνωσιολογικές και

καλύπτουν είτε συγκεκριμένα ερωτήματα, είτε μέρος του πληθυσμού.

Η έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) καλύπτει ταυτόχρονα:

 όλες τις σχετικές παραμέτρους, στη βάση του πρότυπου

ερωτηματολογίου του ΟΟΣΑ, επιτρέποντας συγκρίσεις με άλλες χώρες

 όλα τα στρώματα του πληθυσμού στην Κύπρο για βέλτιστη

αντιπροσωπευτικότητα



1. Εισαγωγή / Ιστορικό (συν.)

7

• Επιβεβαίωση της ανάγκης βελτίωσης του χρηματοοικονομικού

αλφαβητισμού στην Κύπρο

• Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ χρήσιμα για τη δημιουργία

και εφαρμογή στοχευμένης εθνικής στρατηγικής

• Καταδεικνύουν τις κατηγορίες του πληθυσμού που χρειάζονται

περισσότερη ενημέρωση/βοήθεια

• Καταδεικνύουν τις παραμέτρους όπου υπάρχουν αδυναμίες

Εκ προοιμίου συμπεράσματα από την έρευνα:



Επίσης, πολλά κύρια ευρήματα της έρευνας της ΚΤΚ είναι ευθυγραμμισμένα με τα 

αποτελέσματα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τόσο εγχώριας όσο και διεθνούς, π.χ.:

• Χαμηλό γενικό επίπεδο χρηματοοικονομικό αλφαβητισμού στην Κύπρο

Περίπου το ίδιο ποσοστό με εκείνο της έρευνας των Standard and Poor’s (2015)

Andreou and Philip (2018), Andreou and Anyfantaki (2020)

• Χαμηλό ποσοστό χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στις γυναίκες

Διεθνής βιβλιογραφία: Hasler and Lusardi (2017), Bucher-Koenen et al. (2016) κ.α.

Ευρήματα για Κύπρο: Hasler and Lusardi (2017) και Andreou and Anyfantaki

(2020) 

• Χαμηλό ποσοστό χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στους νέους

Διεθνής βιβλιογραφία: Lusardi and Oggero (2017), Lusardi, Mitchell and Curto

(2010) κ.α.

Ευρήματα για Κύπρο: Andreou and Anyfantaki (2020), Andreou and Phillip (2018)

1. Εισαγωγή / Ιστορικό (συν.)
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2. Μεθοδολογία και 

Ερωτηματολόγιο

• Έρευνα σε παγκύπρια βάση με όλες τις ηλικιακές κατηγορίες

• 45 ερωτήσεις που καλύπτουν μεταξύ άλλων:

– δημογραφικά χαρακτηριστικά (επαρχία, ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, εισόδημα, μέγεθος

νοικοκυριού, καθεστώς απασχόλησης κλπ.)

– α) χρηματοοικονομικές γνώσεις, β) συμπεριφορά, γ) στάση/νοοτροπία

• Σχεδιασμός δειγματοληψίας

– Απογραφή του 2011 (στρωματοποιημένη δειγματοληψία βάσει της κατηγοριοποίησης

αστικών / αγροτικών περιοχών)

– Καθαρό δείγμα 1.000 ατόμων συμμετείχε επιτυχώς στην έρευνα

• Προσωπικές συνεντεύξεις (CAPI) κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2017 - Μαρτίου 2018 από

την εταιρεία Insights Market Research (IMR) Ltd.

• Στάθμιση του δείγματος: βαθμονόμηση σε σύνολα πληθυσμού, ώστε το επιλεγμένο δείγμα να

καταστεί αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου. Ολοκλήρωση διαδικασίας:

Φεβρουάριος 2019
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3. Κύρια αποτελέσματα:

(ΟΟΣΑ- βασικές ερωτήσεις) 

Ανάλυση των επιμέρους βασικών ερωτήσεων (core)

Η ανάλυση εστιάζει ιδιαίτερα στους νέους, ηλικιακή ομάδα [18-29],

κυρίως για τους πιο κάτω λόγους:

• Ισχυρές ενδείξεις για έλλειψη χρηματοοικονομικής παιδείας σε

νέους, ιδίως σε Κύπριους φοιτητές (Andreou and Philip 2018)

• Οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις σε νεαρές ηλικίες μπορούν να

έχουν μακροπρόθεσμη επίδραση.

• Η ηλικιακή ομάδα αποτελεί κλειδί όσον αφορά τις δράσεις της

Πολιτείας για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού

αναλφαβητισμού στην Κύπρο μακροπρόθεσμα (μέσω

χρηματοοικονομικής παιδείας)

Στην παρουσίαση δίνεται έμφαση στις συγκρίσεις υπόλοιπων ηλικιακών

ομάδων με την ηλικιακή ομάδα [18-29]
10



3. Κύρια αποτελέσματα:

(ΟΟΣΑ- βασικές ερωτήσεις) 

Χρηματοοικονομικές Γνώσεις
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Σημείωση: Σε κόκκινο κύκλο τα χαμηλότερα ποσοστά των ορθών απαντήσεων μεταξύ των δύο Ομάδων: 

συνολικός πληθυσμός και νέοι (18-29).  

Σε πορτοκαλί κύκλο τα ψηλότερα ποσοστά λανθασμένων απαντήσεων μεταξύ όλων των απαντήσεων .

Σελ.37

Αριθμός 

Ερώτησης 
Ερώτηση

Συνολικός Πληθυσμός Ηλικία (18-29)

Ορθή 

Απάντηση

Λανθασμένη 

Απάντηση

Δεν 

Γνωρίζω/ 

Δεν 

Απαντώ

Ορθή 

Απάντηση

Λανθασμένη 

Απάντηση

Δεν 

Γνωρίζω

/ Δεν 

Απαντώ

1 (ΕΡ37) Διαχρονική αξία του χρήματος 54,6% 31,6% 13,9% 43,5% 31,4% 25,2%

2 (ΕΡ35)
Επιτόκιο που καταβάλλεται σε 

δάνεια 
87,9% 3,8% 8,3% 93,0% 1,5% 5,5%

3(ΕΡ36α) Υπολογισμός επιτοκίου συν το 

κεφάλαιο
76,5% 11,9% 11,7% 69,0% 10,9% 20,1%

4 (ΕΡ36β)
Ανατοκισμός 44,7% 42,9% 12,5% 38,4% 42,4% 19,2%

5 (ΕΡ40α)
Κίνδυνοι και αποδόσεις 84,6% 12,6% 2,8% 79,1% 19,4% 1,5%

6 (ΕΡ40β) Πληθωρισμός 81,2% 11,2% 7,6% 62,0% 23,0% 15,0%

7 (ΕΡ40γ)
Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου 51,3% 41,4% 7,3% 58,3% 37,9% 3,7%



Γενικά, οι νέοι είχαν χειρότερη απόδοση από τον γενικό πληθυσμό (σε 5 από τις 7 ερωτήσεις)

Παραδείγματα

Ερώτηση 4: Ανατοκισμός

 Δυσκολίες στην κατανόηση πιο σύνθετων εννοιών για τα επιτόκια (δηλαδή τον ανατοκισμό).

Παραπέμπει στην έλλειψη κατανόησης ή εκτίμησης του επιβλαβούς αντίκτυπου της

επιβάρυνσης των τόκων στις περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ).

Ερώτηση 6: Πληθωρισμός

 Γνώσεις για τον πληθωρισμό παρουσίασαν τη μεγαλύτερη διαφορά (62% σε σχέση με

81.2%)

 Πιθανόν οι νέοι, σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία, δεν έχουν εμπειρία από την

αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή στους μισθούς που ίσχυε ευρέως μέχρι το 2013

Ερώτηση 7 : Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου

 Απογοητευτικές απαντήσεις για ολόκληρο τον πληθυσμό. Παραπέμπει στις κρίσεις του 2000

(κρίση στο χρηματιστήριο) και 2012-2013 (χρηματοπιστωτική / οικονομική κρίση). Και στις

δύο περιπτώσεις, η απουσία διαφοροποίησης επέτεινε τις ζημιές στους επενδυτές / καταθέτες

12

3. Κύρια αποτελέσματα:

(ΟΟΣΑ- βασικές ερωτήσεις) 

Χρηματοοικονομικές Γνώσεις (συν.)



3. Κύρια αποτελέσματα:

(ΟΟΣΑ- βασικές ερωτήσεις) 

Χρηματοοικονομική Συμπεριφορά 
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• Ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό (20.1%) από άτομα 18-29 ετών που συμμετέχουν στη

διαδικασία λήψης αποφάσεων στο νοικοκυριό τους

• Ενδεχόμενα να ενισχύεται από το γεγονός ότι, όπως φαίνεται από την έρευνα

περίπου 3 στα 4 άτομα από την ηλικιακή ομάδα 18-29 διαμένουν με τους γονείς

τους

Αριθμός 

Ερώτησης 
Ερώτηση 

Συνολικός Πληθυσμός Ηλικία (18-29)

Λαμβάνει 

αποφάσεις 

μόνος/η ή 

με άλλα 

μέλη

Δεν 

λαμβάνει 

μέρος στη 

λήψη 

αποφάσεων

Δεν 

Γνωρίζω 

/Δεν 

απαντώ

Λαμβάνει 

αποφάσεις 

μόνος/η ή 

με άλλα 

μέλη

Δεν λαμβάνει 

μέρος στη 

λήψη 

αποφάσεων

Δεν 

Γνωρίζω/

Δεν 

απαντώ

1 (ΕΡ17) 

Ποιος λαμβάνει τις οικονομικές 

αποφάσεις στο νοικοκυριό σας,

σε καθημερινή βάση;

71,7% 28,2% 0,1% 20,1% 79,6% 0,3%



3. Κύρια αποτελέσματα:

(ΟΟΣΑ- βασικές ερωτήσεις) 

Χρηματοοικονομική Συμπεριφορά (συν.)
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• Τέσσερις στους δέκα δεν έχουν κάποιο προϋπολογισμό εξόδων (συνολικός

πληθυσμός)

• Η ύπαρξη προσωπικού προϋπολογισμού είναι λιγότερο συχνή στις νεότερες

ηλικιακές ομάδες (18-29)

Αριθμός 

Ερώτησης 
Ερώτηση

Συνολικός Πληθυσμός age (18-29)

ΝΑΙ ΟΧΙ

Δεν 

Γνωρίζω/

Δεν Απαντώ 

ΝΑΙ ΟΧΙ
Δεν Γνωρίζω/

Δεν Απαντώ 

2 (ΕΡ21)

Ακολουθείτε κάποιον 

προσωπικό προϋπολογισμό 

εξόδων;

59,6% 39,4% 0,6% 49,4% 48,9% 1,7%



3. Κύρια αποτελέσματα:

(ΟΟΣΑ- βασικές ερωτήσεις) 

Χρηματοοικονομική Συμπεριφορά (συν.)
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• Οι νέοι τείνουν να είναι λιγότερο προσεκτικοί και λιγότερο προσανατολισμένοι στο μέλλον

όσον αφορά τις οικονομικές τους υποθέσεις σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Αριθμός 

Ερώτησης
ΕΡΩΤΗΣΗ

Συνολικός Πληθυσμός Ηλικία (18-29)

Συμφωνώ Ουδέτερος/η Διαφωνώ 
Δεν 

Γνωρίζω
Συμφωνώ 

Ουδέτερος/

η
Διαφωνώ 

Δεν 

Γνωρίζω

3 (ΕΡ29.1)

Πριν προβώ σε 

οποιαδήποτε αγορά 

εξετάζω προσεκτικά κατά 

πόσο μπορώ/έχω την 

οικονομική δυνατότητα

92,0% 3,8% 4,2% - 90,4% 4,8% 4,9% -

4 (ΕΡ29.4)
Πληρώνω έγκαιρα τους 

λογαριασμούς μου 
88,1% 6,5% 4,9% 0,4% 84,6% 7.0% 7,0% 1,5%

5 (ΕΡ29.6)

Παρακολουθώ τα 

οικονομικά μου πολύ 

στενά 

78,5% 11,8% 9,7% - 66,9% 16,1% 17,0% -

6 (ΕΡ29.7)

Θέτω μακροπρόθεσμους 

οικονομικούς στόχους και 

προσπαθώ να τους επιτύχω

58,8% 17,1% 23,8% 0,3% 52,0% 21,2% 26,8% -

Σελ.38



3. Κύρια αποτελέσματα:

(ΟΟΣΑ- βασικές ερωτήσεις) 

Χρηματοοικονομικές Νοοτροπίες
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 Οι μισοί ερωτώμενοι έχουν την άποψη ότι τα χρήματα υπάρχουν για να τα

ξοδεύουμε. Εντούτοις μόνο ένας στους τέσσερις είναι αρνητικός προς την

αποταμίευση

 Το πιο πάνω ισχύει τόσο για το σύνολο των ερωτηθέντων, όσο και για τους νέους

Αριθμός

Ερώτησης
Ερώτηση Συνολικός Πληθυσμός Ηλικία (18-29)

ΔιαφωνώΟυδέτερος/η Συμφωνώ
Δεν 

Γνωρίζω
ΔιαφωνώΟυδέτερος/η Συμφωνώ

Δεν 

Γνωρίζω

1 (ΕΡ29.2)

Έχω την τάση να ζω το 

σήμερα και να αφήνω 

το αύριο όπως έρθει
53,0% 20,5% 26,4% - 44,5% 28,8% 26,7% -

2 (ΕΡ29.3)

Αισθάνομαι μεγαλύτερη 

ικανοποίηση να ξοδεύω

χρήματα από το να 

αποταμιεύω για το 

μέλλον

43,2% 28,9% 27,4% 0,6% 40,0% 32,2% 27,9% -

3 (ΕΡ29.8)
Τα χρήματα υπάρχουν 

για να τα ξοδεύουμε
22,2% 28,2% 49,6% - 17,5% 29,8% 52,7% -



4. Επίπεδο Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού στην Κύπρο:

Μέτρηση και Μεθοδολογία 
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• Η μέτρηση χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού υπολογίζεται σύμφωνα

με τον οδηγό του ΟΟΣΑ (έρευνα OECD / INFE 2015 Financial Literacy)

• Υπολογίζεται ως το άθροισμα των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

 Μέτρηση γνώσεων (0-7):

υπολογίζεται με τη χρήση 7 ερωτήσεων που αφορούν την οικονομική

γνώση.

 Μέτρηση συμπεριφοράς (0-9):

υπολογίζεται με τη χρήση 10 ερωτήσεων/υποερωτήσεων που αφορούν την

ορθολογιστική χρηματοοικονομική συμπεριφορά.

 Μέτρηση στάσης / νοοτροπίας / αντιλήψεων (1-5):

Βασίζεται στο άθροισμα τιμών τριών συγκεκριμένων σχετικών δηλώσεων.



4. Επίπεδο Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού στην Κύπρο:

Σύγκριση με τις χώρες του ΕΟΧ
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Η Κύπρος 

συγκεντρώνει 

σχετικά 

χαμηλή 

μέτρηση σε 

σύγκριση με 

άλλες χώρες 

του Ενιαίου 

Οικονομικού 

Χώρου

4.4

4.3

4.2

4.8

5.3

5.1

4.7

4.9

4.8

4.9

4.9

5.2

5.2

4.9

4.4

4.8

5.6

5.5

4.9

5.3

5.5

5.2

5.9

6.0

6.2

5.8

6.3

6.7

2.8

3.0

3.3

3.0

3.2

3.0

3.2

3.3

3.4

3.3

3.2

3.6

3.3

3.2

Πολωνία (11,6)

Κροατία (12,1)

ΗΒ (13,1)

Κύπρος (13,3)

Εσθονία (13,4)

Λετονία (13,4)

Λιθουανία (13,4)

Ολλανδία (13,4)

Πορτογαλία (14,1) 

Αυστρία (14,2) 

Βέλγιο (14,3) 

Νορβηγία (14,6)

Φινλανδία (14,8) 

Γαλλία (14,8) 

Επίπεδο Χρηματοοικονομικoύ Αλφαβητισμού
Χρηματοοικονομική γνώση, νοοτροπία και συμπεριφορά

(μέση βαθμολογία) 

Συσσωρευμένα σημεία (σταθμισμένα στοιχεία): όλοι οι συμμετέχοντες, 

Ταξινόμηση κατά συνολική βαθμολογία (σημειώνεται στην παρένθεση) 

Γνώση (μέγιστο 7) Συμπεριφορά (μέγιστο 9) Νοοτροπία (μέγιστο 5) 

Σελ.39



4. Επίπεδο Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού στην Κύπρο:

ανά ηλικία και φύλο

19

Επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού κατά ηλικία και φύλο 
Χρηματοοικονομική γνώση, νοοτροπία και συμπεριφορά (σταθμισμένη βαθμολογία) 

Συσσωρευμένα σημεία (σταθμισμένα στοιχεία): όλοι οι συμμετέχοντες, ταξινόμηση κατά συνολική βαθμολογία (σημειώνεται στην παρένθεση)

Βαθμολογία Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο (13,3): βαθμολογία γνώσης (4,8), βαθμολογία συμπεριφοράς (5,5), 

βαθμολογία νοοτροπίας (3,0)

4.4 

4.9 

5.3 

4.6 

4.9 

5.0 

6.0 

5.7 

5.7 

5.5 

2.9 

3.1 

3.2 

3.1 

2.9 

18-29 (12,3)

30-39 (14,0)

40-49 (14,2)

50-59 (13,4)

60+ (13,3)

Ανάλυση κατά ηλικία 

Γνώση (μέγιστο 7) Συμπεριφορά (μέγιστο 9) Νοοτροπία (μέγιστο 5) 

4.4 

5.2 

5.4 

5.7 

3.0 

3.1 

γυναίκες (12,7)

άντρες (14,0)

Ανάλυση κατά φύλο

Γνώση (μέγιστο 7) Συμπεριφορά (μέγιστο 9) Νοοτροπία (μέγιστο 5) 



4. Επίπεδο Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού στην Κύπρο:

ανά ηλικία και φύλο (συν.)
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• Νέοι σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό

 Η ηλικιακή ομάδα 18-29 παρουσιάζει τη χειρότερη απόδοση μεταξύ όλων

των ηλικιακών ομάδων, εύρημα το οποίο συνάδει με τα ευρήματα στη

διεθνή βιβλιογραφία

• Γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες

 Οι γυναίκες έχουν πιο χαμηλή βαθμολογία γνώσεων σε σχέση με τους

άντρες

 Η διαφορά χρηματοοικονομικής παιδείας μεταξύ των δύο φύλων

παρουσιάζεται αυξημένη κατά πολύ στις ηλικιακές ομάδες άνω των 50

Ανάλυση κατά ηλικία και φύλο Σελ.40



Ποσοστά απαντήσεων 

«Δεν Γνωρίζω» ανά φύλο

Ερώτηση Αριθμός Ερώτησης Άντρες Γυναίκες Διαφορά

Δανείζετε €100 σε ένα φίλο και αυτός σας επιστρέφει €100 τον επόμενο μήνα. Πόσο 

τόκο έχει πληρώσει γι’ αυτό το δάνειο;
35 14.4% 42.6% 28.2%

Ας υποθέσουμε ότι έχετε €100 στον αποταμιευτικό σας λογαριασμό ο οποίος φέρει 

επιτόκιο 2% ετησίως. Δεν προβαίνετε σε οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές σε αυτόν τον 

λογαριασμό και δεν αποσύρετε χρήματα. Πόσα χρήματα θα έχετε στον λογαριασμό στο 

τέλος του πρώτου χρόνου, με την καταβολή του τόκου;

36a 9.3% 39.4% 30.1%

Σε πέντε χρόνια από τώρα πόσα χρήματα θα έχετε στον πιο πάνω λογαριασμό 

λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχετε κάνει οποιαδήποτε ανάληψη; Δεν επιβάλλονται 

χρεώσεις ή φορολογία.

36b 5.9% 16.2% 10.3%

Φανταστείτε ότι σας δίνονται €1,000 ως δώρο. Πρέπει να περιμένετε ένα χρόνο πριν 

εισπράξετε το δώρο σας και ο πληθωρισμός είναι 2%. Πόσης αξίας αγαθά και υπηρεσίες 

θα μπορούσατε να αγοράσετε, κατά μέσο όρο, σε ένα χρόνο με τα χρήματα τα οποία θα 

έχετε μαζέψει στο λογαριασμό σας;

37 9.8% 20.6% 10.8%

Εάν κάποιος σας προσφέρει μια επενδυτική ευκαιρία με πιθανές υψηλές αποδόσεις, τότε 

το πιο πιθανόν είναι ότι ενέχει υψηλό ρίσκο
40a 2.0% 15.7% 13.7%

Υψηλός πληθωρισμός σημαίνει ότι το κόστος ζωής αυξάνεται πολύ γρήγορα 40b 12.5% 26.6% 14.2%

Είναι πιθανότερο να χάσετε όλα ή ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων σας εάν 

επενδύσετε σε περισσότερα από ένα χρηματοοικονομικά προϊόντα
40c 4.3% 9.9% 5.6%
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Το ποσοστό υπολογίζεται από τον αριθμό απαντήσεων «Δεν γνωρίζω» ως ποσοστό

των μη σωστών απαντήσεων για κάθε ερώτηση

Oι γυναίκες αναγνωρίζουν αυτή την έλλειψη γνώσης για χρηματοοικονομικά θέματα

Αυτό καθιστά τις γυναίκες καλύτερους αποδέχτες πληροφόρησης από επιμορφωτικά

προγράμματα

Αυτό συνάδει με τα αποτελέσματα στη διεθνή βιβλιογραφία



4. Επίπεδο Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού στην Κύπρο: 

ανά επίπεδο εκπαίδευσης  

22

*Χαμηλή ή καθόλου εκπαίδευση (καθόλου μέχρι μερική δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Χρηματοοικονομική γνώση, νοοτροπία και συμπεριφορά (σταθμισμένη βαθμολογία) 

Συσσωρευμένα σημεία (σταθμισμένα στοιχεία): όλοι οι συμμετέχοντες, ταξινόμηση κατά συνολική βαθμολογία (σημειώνεται στην παρένθεση)

Επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο (13,3): βαθμολογία γνώσης (4,8), βαθμολογία συμπεριφοράς (5,5), βαθμολογία 

νοοτροπίας (3,0)

5.6 

5.0 

5.0 

4.7 

4.3 

5.9 

5.7 

5.6 

5.2 

5.7 

3.2 

3.0 

3.2 

2.9 

3.1 

Ματαπτυχιακές σπουδές, 

PHD-Διδακτορικό (14,7)

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (13,7)

Τεχνική /επαγγελματική εκπαίδευση 

πέραν της δευτεροβάθμιας (13,8)

Ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση (12,8)

Χαμηλή ή καθόλου εκπαίδευση (13,1)

Γνώση (μέγιστο 7) Συμπεριφορά (μέγιστο 9) Νοοτροπία (μέγιστο 5)



4. Επίπεδο Χρηματοοικονομικού

Αλφαβητισμού στην Κύπρο:

ανά επίπεδο μόρφωσης (συν.)
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• Υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, υψηλότερη μέτρηση 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού

 Πιο εμφανές στις οικονομικές γνώσεις, λιγότερο εμφανές στη

συμπεριφορά και στάση/νοοτροπία

• Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες



4. Επίπεδο Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού στην Κύπρο:

ανά κατεύθυνση λυκείου

24

Επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ανά κατεύθυνση στο Γυμνάσιο/Λύκειο
Χρηματοοικονομική γνώση, νοοτροπία και συμπεριφορά (σταθμισμένη βαθμολογία) 

Συσσωρευμένα σημεία (σταθμισμένα στοιχεία): όλοι οι συμμετέχοντες, ταξινόμηση κατά συνολική βαθμολογία (σημειώνεται στην παρένθεση)

Επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο (13,3): βαθμολογία γνώσης (4,8), βαθμολογία συμπεριφοράς (5,5), 

βαθμολογία νοοτροπίας (3,0)

5.2 

5.1 

4.5 

4.6 

5.7 

5.5 

5.4 

5.5 

3.1 

3.1 

3.0 

3.1 

Λογιστική/Οικονομκά/Πολιτική Οικονομία (14,0)

Μαθηματικά/Φυσικά/Χημεία/Βιολογία (13,7)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα/Λατινικά/Ιστορία (12,9)

Άλλο (13,2)

Συνολικός Πληθυσμός

Γνώση (μέγιστο 7) Συμπεριφορά (μέγιστο 9) Νοοτροπία (μέγιστο 5) 

• Χαμηλότερη απόδοση για συμμετέχοντες με κλασικό υπόβαθρο/κατεύθυνση στο

Λύκειο

• Οι συμμετέχοντες οι οποίοι κατέχουν καλύτερες ποσοτικές δεξιότητες (λογιστική,

οικονομικά, μαθηματικά) αποδίδουν σχετικά καλύτερα

• Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό και

εφαρμογή εθνικής στρατηγικής χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε επίπεδο

σχολικών μονάδων



4. Επίπεδο Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού στην Κύπρο:

ανά εισόδημα νοικοκυριού:

Επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ανά κατηγορία 

εισοδήματος του νοικοκυριού  
Χρηματοοικονομική γνώση, νοοτροπία και συμπεριφορά (σταθμισμένη βαθμολογία) 

Συσσωρευμένα σημεία (σταθμισμένα στοιχεία): όλοι οι συμμετέχοντες, ταξινόμηση κατά συνολική βαθμολογία (σημειώνεται στην παρένθεση)

Επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο (13,3): Βαθμολογία γνώσης (4,8), βαθμολογία συμπεριφοράς (5,5), βαθμολογία 

νοοτροπίας (3,0)
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• Υψηλότερα εισοδήματα, υψηλότερη μέτρηση χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

• Παρόλο που αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, είναι μια ανησυχητική πτυχή της 

εισοδηματικής ανισότητας και, κυρίως, της δυναμικής της στην Κύπρο

5.8 

5.3 

4.9 

4.3 

6.3 

6.1 

5.4 

5.4 

3.2 

3.3 

3.1 

2.9 

€60,000 ή περισσότερα (15,4) 

Μεταξύ €40,000 και €60,000 ετησίως (14,7)

Μεταξύ €20,000 και €40,000 ετησίως (13,4) 

Μέχρι €20,000 ετησίως (12,5)

Γνώση (μέγιστο 7) Συμπεριφορά (μέγιστο 9) Νοοτροπία (μέγιστο 5) 



4. Επίπεδο Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού στην Κύπρο:

ανά κατάσταση εργοδότησης

26
Σημείωση : Στην κατηγορία “Άλλο” περιλαμβάνονται οι κατηγορίες: Φροντίζω το σπίτι, αναζητώ εργασία, δεν εργάζομαι και δεν αναζητώ 

εργασία και ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας, υγείας, αναπηρίας.

Επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ανά κατάσταση εργοδότησης
Χρηματοοικονομική γνώση, νοοτροπία και συμπεριφορά (σταθμισμένη βαθμολογία) 

Συσσωρευμένα σημεία (σταθμισμένα στοιχεία): όλοι οι συμμετέχοντες, ταξινόμηση κατά συνολική βαθμολογία (σημειώνεται στην παρένθεση)

Επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο (13,3): βαθμολογία γνώσης (4,8), βαθμολογία συμπεριφοράς (5,5), βαθμολογία 

νοοτροπίας (3,0)

5.0 

5.3 

4.7 

4.4 

4.1 

6.0 

5.8 

5.4 

4.9 

5.1 

3.3 

3.0 

2.7 

2.9 

2.9 

Έμμισθη εργασία (14,3) 

Αυτοεργοδοτούμενος (14,1) 

Συνταξιούχος (12,7)

Φοιτητής (12,2) 

Άλλο (12,2) 

Γνώση (μέγιστο 7) Συμπεριφορά (μέγιστο 8) Νοοτροπία (μέγιστο 5) 



4. Επίπεδο Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού στην Κύπρο:

ανά κατηγορία επαγγέλματος
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• Μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι έχουν καλύτερη απόδοση από τα

άτομα που δεν εργάζονται (συνταξιούχοι, άνεργοι, άλλοι/λοιποί που

δεν εργάζονται)

• Αυτό ισχύει τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες

• Αυτοί που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, έχουν καλύτερη

απόδοση. Αυτό παραπέμπει στη σημασία της εμπειρικής μάθησης



• Πολύ απογοητευτικά επίπεδα γνώσεων, ιδιαίτερα στους νέους, για βασικές

έννοιες όπως:

 Συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ)

 Ασφαλισμένες καταθέσεις

Παρά το γεγονός ότι είχε εφαρμοστεί bail-in στις δύο μεγαλύτερες

τράπεζες στην Κύπρο το 2013, μόνο το 47,8% του πληθυσμού γνωρίζει το

ασφαλισμένο ποσό καταθέσεων στην Κύπρο

• Ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα σχετίζεται με την αναγνώριση ότι μια

μόνιμη αύξηση του επιπέδου των δημοσίων δαπανών, οδηγεί σε αύξηση

της φορολογίας

28

5. Επιπρόσθετες ερωτήσεις 

σε χρηματοοικονομικές γνώσεις που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο της ΚΤΚ 

Σελ.41



6. Κύρια συμπεράσματα 

από την έρευνα

Η Έρευνα…

• Επιβεβαιώνει την υπάρχουσα αντίληψη ότι ο χρηματοοικονομικός

αλφαβητισμός είναι ένα σημαντικό ζήτημα στην Κύπρο.

• Συγκεκριμενοποιεί παραμέτρους του προβλήματος, όπως:

 Η Κύπρος έχει χαμηλή σχετικά βαθμολογία (13,3) σε σχέση με τις

περισσότερες χώρες του ΕΟΧ

 Η χαμηλότερη βαθμολογία της Κύπρου σχετίζεται κυρίως με τη

χρηματοοικονομική συμπεριφορά και τη νοοτροπία.

 Η συνολική βαθμολογία των χρηματοοικονομικών γνώσεων ήταν 4,8,

όσο και ο απλός μέσος όρος των χωρών του ΕΟΧ. Όμως,

 σε δύο σημαντικές κατηγορίες (διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και

ανατοκισμός) το ποσοστό σωστών απαντήσεων ήταν απογοητευτικό

 παραπέμπει σε προβλήματα που ανέδειξαν οι κρίσεις του 2000 και του 2013

στην Κύπρο.
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6. Κύρια συμπεράσματα 

από την έρευνα (συν.)

Πιο συγκεκριμένα , τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:

 Oι νέοι (18-29) έχουν χαμηλότερη βαθμολογία σε όλες τις κατηγόριες. Κύριο 

χαρακτηριστικό ότι δεν συμμετέχουν σε οικονομικές αποφάσεις.

 Οι γυναίκες σημείωσαν χαμηλότερα αποτελέσματα στη βαθμολογία 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού από τους άνδρες.  Το χάσμα είναι μεγαλύτερο στις 

ηλικιακές κατηγορίες άνω των 50.

 Φαίνεται όμως ότι οι γυναίκες είναι καλύτεροι αποδέκτες επιμόρφωσης και 

πληροφόρησης από τους άνδρες.  

 Το αν κάποιος είναι οικονομικά δραστηριοποιημένος φαίνεται να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στο επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

 Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης συνδέεται και με υψηλότερη βαθμολογία 

χρηματοοικονομικής παιδείας.

 Το είδος (κατεύθυνση) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να επηρεάζει το 

επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

 Υψηλό επίπεδο εισοδήματος συμβαδίζει με υψηλότερη βαθμολογία 

χρηματοοικονομικής παιδείας.
30



7. Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής

και μελλοντικά βήματα

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, κάθε χώρα πρέπει να ακολουθεί βασικές αρχές για

σχεδιασμό Εθνικής Στρατηγικής προς ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας:

31

1
• Ενδελεχής αξιολόγηση του επιπέδου χρηματοοικονομικού 

αλφαβητισμού

2

• Καθιέρωση θεσμικών, κυβερνητικών και άλλων ρυθμίσεων μεταξύ 
εμπλεκόμενων φορέων

3
• Δημιουργία στοχευμένης εθνικής στρατηγικής με βάση τα πιο πάνω 

4

• Εφαρμογή της στρατηγικής, συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση της 
αποτελεσματικότητάς της. Λήψη διορθωτικών μέτρων όπου χρειάζεται



7. Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής

και μελλοντικά βήματα (συν.)

• Στην βάση των προαναφερθέντων πυλώνων συστάθηκε Ad-hoc Επιτροπή με

στόχο τη θέσπιση πλαισίου εθνικής στρατηγικής για ενίσχυση του

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας

στην Κύπρο
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• Η Επιτροπή απαρτίζεται από το 

Υπουργείο Οικονομικών, το 

ΥΠΠΑΝ, την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το 

ΤΕΠΑΚ και Παν/μιο Κύπρου

• Η ΚΤΚ έχει συντονιστικό ρόλο

• Η Επιτροπή καταρτίζει Έκθεση η 

οποία θα υποβληθεί στο Υπουργικό 

Συμβούλιο για θεσμοθέτηση της 

Στρατηγικής



7. Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής

και μελλοντικά βήματα (συν.)

• Η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει τις εργασίες της και έχουν γίνει οι πρώτες

συναντήσεις

• Επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς 

• Έχει συμφωνηθεί η συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα 

συνδράμουν το έργο της Επιτροπής

• Περαιτέρω ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας που παρουσιάστηκε θα

περιληφθεί στην εισήγηση για υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για την

προώθηση χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής

παιδείας

• Στη βάση των αναλύσεων αυτών και βάσει χρονοδιαγράμματος, η Επιτροπή 

θα καταρτίσει τη στρατηγική και συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι το τέλος του 

τρέχοντος έτους
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Κυπριακές παροιμίες

Κυπριακές παροιμίες που παραπέμπουν σε έννοιες του Χρηματοοικονομικού 
Αλφαβητισμού:

• “Εγώ στραβώννω τζιαι πουλώ, εσύ άμπλεπε τζιαι γόραζε”

• “Ο Μουχτής επέθανεν”

• “Το σημερινό αυκό αξίζει την αυριανήν όρνιθα”

• “Φασούλι φασούλι γεμίζει το σακούλι”

• “Κάλλιο πέντε τζιαι στο σιέρι παρά δέκα και καρτέρι”

• “Φύλαε τα ρούχα σου να έσιης τα μισά”

• “Α που έσιη τζιαιρόν τζιαι γυρεύκει τζιαιρόν, τον κακόν του τζιαιρόν
γυρεύκει”

• “Άπλωννε το σιέριν σου ως που φτάννει”

• “Το Μάρτην ξύλα φύλαε, μεν κάψεις τα παλλούτζια”

… και πολλές άλλες.
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Αποτελέσματα: 

Χρηματοοικονομική γνώση (ερωτήσεις)
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Ερώτηση Σύντομη περιγραφή Ερώτηση 

1 (ΕΡ3)
Διαχρονική αξία του 

χρήματος 

Φανταστείτε ότι σας δίνονται €1.000 ως δώρο.  Πρέπει να περιμένετε ένα χρόνο 
πριν εισπράξετε το δώρο σας και ο πληθωρισμός είναι 2%.  Πόσης αξίας αγαθά 

και υπηρεσίες θα μπορούσατε να αγοράσετε, κατά μέσο όρο, σε ένα χρόνο με τα 
χρήματα τα οποία θα έχετε μαζέψει στο λογαριασμό σας; 

2 (ΕΡ4) Επιτόκιο δανείου
Δανείζετε €100 σε ένα φίλο και αυτός σας επιστρέφει €100 τον επόμενο μήνα.  

Πόσο τόκο έχει πληρώσει γι’ αυτό το δάνειο;

3(ΕΡ5) Υπολογισμό τόκων 
συν κεφάλαιο

Ας υποθέσουμε ότι έχετε €100 στον αποταμιευτικό σας λογαριασμό ο οποίος 
φέρει επιτόκιο 2% ετησίως. Δεν προβαίνετε σε οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές 
σε αυτόν τον λογαριασμό και δεν αποσύρετε χρήματα.  Πόσα χρήματα θα έχετε 

στον λογαριασμό στο τέλος του πρώτου χρόνου, με την καταβολή του τόκου;

4 (ΕΡ6) Ανατοκισμός
Ας υποθέσουμε ότι έχετε €100 στον αποταμιευτικό σας λογαριασμό ο οποίος 
φέρει επιτόκιο 2% ετησίως. Σε πέντε χρόνια από τώρα πόσα χρήματα θα έχετε 

στον πιο πάνω λογαριασμό λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχετε κάνει 
οποιαδήποτε ανάληψη; Δεν επιβάλλονται χρεώσεις ή φορολογία. 

5 (ΕΡ7α)
Κίνδυνοι και 
αποδόσεις 

Εάν κάποιος σας προσφέρει μια επενδυτική ευκαιρία με πιθανές υψηλές 
αποδόσεις, τότε το πιο πιθανό είναι ότι ενέχει υψηλό ρίσκο

6 (ΕΡ7β) Πληθωρισμός Υψηλός Πληθωρισμός σημαίνει ότι το κόστος ΄ζωής αυξάνεται πολύ γρήγορα

7 (ΕΡ7γ) Διαφοροποίηση 
χαρτοφυλακίου

Είναι πιθανότερο να χάσετε όλα ή ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων σας εάν 
επενδύσετε σε περισσότερα από ένα χρηματοοικονομικά προϊόντα.



4. Κύρια αποτελέσματα:

(ΟΟΣΑ- υποχρεωτικές ερωτήσεις) 

Χρηματοοικονομική Συμπεριφορά (συν.)
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Η πλειοψηφία δεν έχει επαρκή εξοικονόμηση για να καλύψει τα έξοδα 

διαβίωσης περισσότερο από έξι μήνες.

Ερώτηση (33)

Σε περίπτωση που απωλέσετε την κύρια πηγή εισοδήματός 

σας, για πόσο καιρό μπορείτε να συνεχίσετε να καλύπτετε 

τα βασικά σας έξοδα χωρίς να δανειστείτε  ή μετακομίσετε 

σε άλλο σπίτι;

Συνολικός

Πληθυσμός
Ηλικία (18-29)

Περισσότερο από έξι μήνες 33,5% 23,7%

Τουλάχιστον τρεις μήνες, αλλά όχι έξι μήνες 14,8% 14,9%

Τουλάχιστον ένα μήνα, αλλά όχι τρεις μήνες 17,4% 15,8%

Τουλάχιστον μία εβδομάδα, αλλά όχι ένα μήνα 17,5% 23,8%

Λιγότερο από μία εβδομάδα 11,2% 12,0%

Δεν Γνωρίζω/Δεν απαντώ 5,6% 9,8%



5. Κύρια αποτελέσματα:

(ΟΟΣΑ- υποχρεωτικές ερωτήσεις) 

Χρηματοοικονομική Γνώση
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Η χειρότερη σχετική απόδοση για την Κύπρο: διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου

Σχετικά καλή απόδοση για την Κύπρο: Πληθωρισμός

Χρηματοοικονομική Γνώση 

Διαχρονική 
αξία του 
χρήματος

Τόκοι που 
καταβάλλονται 

σε δάνειο

Υπολογισμός 
τόκου συν το 

κεφάλαιο 

Ανατοκισμός 
για διάρκεια 5 

ετών

Κίνδυνος 
και 

Απόδοση 
Επένδυσης 

Ορισμός 
του 

πληθωρισ
μού 

Διαφοροποίηση 
Χαρτοφυλακίου 

Αριθμός Ερώτησης ΕρK3 Κατάταξη ΕρΚ4 Κατάταξη ΕρΚ5 Κατάταξη ΕρΚ6 Κατάταξη ΕρΚ7 Κατάταξη ΕρΚ7β
Κατάταξ

η ΕρΚ7γ Κατάταξη 

Αυστρία 66% 8 86% 10 68% 7 44% 9 86% 3 85% 5 62% 8

Βέλγιο 73% 7 91% 4 63% 9 50% 7 83% 7 80% 7 56% 10

Κροατία 54% 13 80% 12 62% 10 33% 13 69% 14 74% 9 66% 4

Κύπρος 55% 11 88% 8 76% 4 42% 11 85% 5 81% 6 51% 14

Εσθονία 83% 1 89% 6 79% 2 43% 10 85% 5 88% 1 65% 6

Φινλανδία 83% 1 98% 1 79% 2 58% 3 89% 1 58% 14 66% 4

Γαλλία 59% 10 94% 2 57% 13 54% 4 87% 2 87% 2 75% 1

Λετονία 75% 5 89% 6 72% 6 48% 8 82% 8 86% 4 64% 7

Λιθουανία 75% 5 79% 13 68% 7 51% 6 75% 11 67% 13 75% 1

Νορβηγία 76% 4 91% 4 80% 1 65% 1 86% 3 74% 9 59% 9

Πολωνία 80% 3 77% 14 61% 11 30% 14 77% 10 69% 12 56% 10

Πορτογαλλία 55% 11 87% 9 61% 11 41% 12 82% 8 87% 2 73% 3

Ολλανδία 65% 9 92% 3 76% 4 61% 2 73% 13 74% 9 53% 12

Ηνωμένο Βασίλειο 38% 14 83% 11 57% 13 52% 5 74% 12 80% 7 52% 13

Μέσος όρος ( όλων των 
χωρων του ευρώ) 67% 87% 69% 48% 81% 78% 62%



4. Επίπεδο Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού στην Κύπρο:

ανά ηλικία και φύλο
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Επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού κατά ηλικία και φύλο 
Χρηματοοικονομική γνώση, νοοτροπία και συμπεριφορά (σταθμισμένη βαθμολογία) 

Συσσωρευμένα σημεία (σταθμισμένα στοιχεία) : όλοι οι συμμετέχοντες, ταξινόμηση κατά συνολική βαθμολογία (σημειώνεται στην παρένθεση)

Επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο (13,3): βαθμολογία γνώσης (4,8), βαθμολογία συμπεριφοράς (5,5), βαθμολογία 

νοοτροπίας (3,0)
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5. Επιπρόσθετες ερωτήσεις 
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Ερώτηση Ερώτηση 

Συνολικός Πληθυσμός Ηλίκία (18-29)

Ορθή 
Απάντηση

Λανθασμένη 
Απάντηση 

Δεν Γνωρίζω / 
Δεν Απαντώ 

Ορθή 
Απάντηση

Λανθασμένη 
Απάντηση 

Δεν 
Γνωρίζω / 

Δεν 
Απαντώ 

1
Εάν υπάρξει μόνιμη αύξηση στο επίπεδο των κυβερνητικών 
δαπανών, τότε είναι λογικό να περιμένουμε αύξηση της 
φορολογίας

85,9% 11,8% 2,2% 83,7% 12,7% 3,6%

2

Εάν το επιτόκιο στον λογαριασμό αποταμίευσής σας  είναι 1% 
ετησίως και ο ρυθμός του πληθωρισμού 2% ετησίως πόσα θα 
μπορούσατε να αγοράσετε κατά μέσο όρο σε ένα χρόνο με τα 
χρήματα τα οποία θα έχετε μαζέψει στο λογαριασμό σας μετά 
από ένα χρόνο;

57,5% 24,9% 17,6% 46,0% 24,3% 29,8%

3

Ας πούμε ότι χρωστάτε €3.000 στο λογαριασμό της πιστωτικής 
σας κάρτας.  Κάθε μήνα πληρώνετε 30 ευρώ.  Εάν το επιτόκιο 
είναι 12% ετησίως (ή 1% τον μήνα), ποσό καιρό θα σας πάρει 
για να αποπληρώσετε το ποσό που χρωστάτε, δεδομένου ότι 
δεν προβαίνετε σε άλλες συναλλαγές; 

22,9% 60,4% 16,7% 16,1% 68,0% 15,9%

4
Ποιο είναι το σημερινό όριο εγγυημένης κατάθεσης στην 
Κύπρο ανά καταθέτη και ανά Πιστωτικό Ίδρυμα;

47,8% 10,0% 42,2% 20,9% 4,8% 74,4%

5
Tο δανειστικό επιτόκιο που χρεώνουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα 
στις δανειακές συμβάσεις είναι μικρότερο από το επιτόκιο 
Euribor;

33,6% 15,7% 50,8% 14,9% 14,8% 70,3%

6
Για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου ποσοστού 
επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) δεν περιλαμβάνονται τυχόν τραπεζικές 
χρεώσεις;

24,8% 29,6% 45,6% 14,8% 29,8% 55,4%

7
Το ΣΕΠΕ είναι το καταλληλότερο εργαλείο για τη σύγκριση 
δανειακών σχεδίων που προσφέρονται από διαφορετικά 
Πιστωτικά Ιδρύματα

43,5% 7,4% 49,1% 30,8% 5,0% 64,2%

8 Ο πληθωρισμός μετρά την αγοραστική δύναμη του χρήματος 78,2% 8,7% 13,0% 68,0% 12,1% 19,9%

9
Αν οι αυξήσεις των μισθών στην Κύπρο είναι συστηματικά 
μεγαλύτερες από εκείνες στη ζώνη του ευρώ, τότε η Κύπρος 
κερδίζει ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τη ζώνη του ευρώ 

30,4% 56,9% 12,8% 19,5% 70,5% 10,0%




