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I. Sissejuhatus

Tarbijate finantsalaste teadmiste parandamine on kasvavaks prioriteediks. Raportöör kutsub 
raporti projektis komisjoni üles võtma konkreetseid meetmeid ja tegema algatusi, et
parandada Euroopa kodanike finantsalaseid teadmisi kõigis finantsjuhtimise valdkondades: 
rahavoo juhtimine, krediidihaldus, säästmine ning investeerimine. 

Tuleb rõhutada, et osa Euroopa Liidu riike on finantsalase hariduse valdkonnas palju 
saavutanud ning neis on rakendatud head tavad. Siiski on ka riike, kus sellist tüüpi haridust ei 
anta. 

II. Finantsalase hariduse tähtsus

Finantsturud on muutunud äärmiselt dünaamilisteks, kiiresti muutuvateks ning järjest 
keerulisemateks. Toimub pidev uute ja veelgi komplekssemate teenuste väljatöötamine. 
Finantsturud on globaalsed, teatud määral vähem reguleeritud ning on loodud uued 
finantstoodete ja -teenuste levitamise kanalid.

Teisalt on ka üksikisikute finantsvajadused muutunud komplekssemaks. Kuna mitmes 
liikmesriigis kärbitakse riiklikult finantseeritud sotsiaalkindlustusskeeme, eluiga pikeneb ning 
leiavad aset elustiili muutused (tihedamini varieeruv tööhõive, sagenenud abielulahutused), on
muutunud vajalikuks isiklike finantside oskuslik juhtimine, sealhulgas suurem teadlikkus 
pensionieraldistest.

Ometi ilmneb väga sageli suurenenud keerukuse negatiivne mõju. Kahjuks kaasneb 
komplekssemate finantsturgudega tarbijate suurem segadus, sest nad ei suuda täiel määral 
mõista võimalusi, mida finantsturud neile pakuvad. Kasutatav terminoloogia ja keelekasutus 
on äärmiselt spetsiifiline ning ebaselge, seda eriti nende tarbijate jaoks, kel puudub majandus-
ja finantsalane taust. 

See tingib turul kahte liiki ebatõhusust:

1. Kuigi mõnedel tarbijatel on puudulikud finantsalased teadmised, võivad nad 
otsustada finantsturgudel pakutavaid teenuseid kasutada. Sedasi toimides võivad 
nad sooritada vigu, mis põhjustavad rahalist kahju, ning nad on ka kaitsetumad 
kuritarvitamise suhtes. 

2. Samas ei julge osa tarbijaid finantsturgude pakutavaid võimalusi kasutada, sest 
nad ei tunne reegleid, ei saa aru keeruliste finantstoodete sisust ning kardavad 
võimalike valede otsuste tagajärjel võlgadesse sattuda. Selle tõttu otsustavad nad 
finantsturgudel mitte osaleda (finantsalane tõrjutus), jäädes ilma tulust, mida 
finantstoodetest ja uuendustest tulenevad võimalused toovad. Lisaks ei planeeri 
tarbijad oma tulevikku, olenemata sellest, kas tegemist on hüpoteegi võtmisega 
või pensionifondis osalemisega.
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III. Finantsalasest haridusest saadav tulu

Finantsalane haridus on oluline mitte üksnes üksikisikutele, vaid ka ühiskonnale tervikuna ja 
majandusele.

 Tulu üksikisikutele – mida paremini tarbijad on teavitatud, seda õigemaid valikuid 
nad saavad teha (tarbijate mõjukuse suurendamine). Samuti oskavad nad esitada õigeid 
küsimusi (neile esitatud pakkumisi kriitiliselt hinnata) ja paremini mõista neile edastatud 
teavet. See on eriti oluline õpilaste jaoks, kes otsivad võimalusi oma õpingute rahastamiseks, 
sest vale otsuse langetamine võib viia võlgadesse juba enne tööturule sisenemist. 

 Tulu ühiskonnale – finantsalane haridus aitab lahendada majandusliku tõrjutusega 
seotud probleeme – need, kes on mingil viisil omandanud finantsalaseid teadmisi, osalevad 
tunduvalt suurema tõenäosusega traditsioonilise finantssektori tegevuses; lisaks võib parem 
finantsalane haridus julgustada ka väiksema sissetulekuga tarbijaid raha säästma ning 
tulevikku planeerima. 

 Tulu majandusele – konkurentsivõimelised turud vajavad toimimiseks teadlikke 
tarbijaid. Finantsalane haridus võib edendada finantsstabiilsust, aidates tarbijatel valida 
sobivaid tooteid ja teenuseid, hoides sellega ära maksejõuetuks muutumist näiteks laenude ja 
hüpoteekide puhul, ning paremini hajutatud ja seega turvalisemaid säästmisviise ning 
investeeringuid. Kodanikud, kes julgevad investeerida, võivad pakkuda kapitaliturgudele 
suuremat likviidsust, mida saab kasutada Euroopa Liidu väikeettevõtluse, mis on keskseks 
elemendiks kasvu ja töökohtade loomise toetamisel, finantseerimiseks. Samuti lubab 
finantsalane haridus tarbijatel saada suuremat tulu ühisturu pakutavatest võimalustest.

IV. ELi tasandil võetud meetmed

Finantsalast haridust pakuvad arvukad institutsioonid ja organisatsioonid: 
finantsjärelevalveasutused, finantssektor, täiskasvanute finantsalaseid teadmisi suurendavad 
asutused, tarbijate esindajad jne. 11 liikmesriigi ametiasutused on finantsalase hariduse 
peamised edendajad. Õpetatakse põhiliselt rahandust ja eriti seda, kuidas oma pangakontot 
kasutada. Finantsalase hariduse õppekavad sisaldavad ka krediidi- ja laenude haldamist ning 
käsitlevad selliseid valdkondi nagu investeeringud, säästmine, kindlustus ja riskijuhtimine. 

Euroopa Komisjon on finantsalase hariduse valdkonnas teinud järgmised algatused:

 Komisjon on loonud veebilehe „Dolceta” eesmärgiga harida täiskasvanud 
tarbijaid – veebileht on tõlgitud kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse (välja 
arvatud rumeenia ja bulgaaria keel) ning kohandatud iga liikmesriigi turu vajadustele. 

 „Euroopa päevik” – keskkooliõpilastele jagatav brošüür, milles neid teavitatakse 
tarbijate õigustest. Brošüür sisaldab rahale ja võlgadele pühendatud osa, milles 
selgitatakse, kuidas finantsinstitutsioonid ja tooted toimivad, ning hoiatatakse varakult
liigse laenamise ohtude eest.

 Komisjon korraldas 2007. aasta märtsis konverentsi teemal „Kasvav 
finantssuutlikkus” („Increasing Financial Capability”), millega rõhutati kvaliteetse 
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finantsalase hariduse võimaldamise olulisust ning pakuti võimalust heade tavade 
vahetamiseks.

 Jaefinantsteenuseid käsitlevas rohelises raamatus viidati sellele, et finantsalase 
hariduse edendamiseks saab teha enamat. 

V. Milliseid meetmeid edaspidi võtta

1. Liikmesriikide valitsused peaksid finantsalase hariduse valdkonnas mängima keskset rolli. 
Siiski tuleks ELi tasandil luua finantsalase alghariduse programm. Selle programmiga tuleb 
kehtestada ühised eeskirjad ja põhimõtted, mida saab kohaldada kõigis liikmesriikides. 
Samuti tuleb programmi kohandada iga liikmesriigi konkreetsetele vajadustele ning lisada see 
koolide õppekavadesse.

2. Kavandada tuleks eraldi lähenemisviisi eri ühiskonnarühmade, sealhulgas algkooliealiste 
laste, keskkooliealiste teismeliste, ülikoolide üliõpilaste, täiskasvanute ja pensionäride 
finantsalaste teadmiste parandamiseks.

3. Liikmesriike tuleks julgustada asutama finantsalase hariduse võrgustikku, milles osalevad 
nii valitsus- kui ka valitsusväline sektor ning spetsiaalse ettevalmistuse saanud juhendajad.

4. Euroopa Komisjon peaks julgustama liikmesriike pakkuma spetsiaalset finantsalast haridust 
oma tööalase karjääri lõppfaasis olevatele või juba pensionile jäänud tarbijatele. Tegemist on 
otsustava tähtsusega asjaoluga, sest tänapäeva sotsiaalkindlustussüsteemid on rajatud selliselt, 
et riigi asemel võtavad nüüd riski enda kanda kodanikud. 

5. Euroopa Parlament peaks kutsuma Euroopa Komisjoni üles looma eelarverida ELi tasandil 
finantsalase hariduse programmide korraldamiseks. Lisaks on vaja eraldada rahalisi 
vahendeid meediakampaaniate korraldamiseks, mis teavitaksid tarbijaid vähestest 
finantsalastest teadmistest tingitud probleemidest ELis. Viimati mainituga tuleks tegeleda 
niipea kui võimalik, sest kõigis liikmesriikides tarbijad juba upuvad arvukate erinevaid „väga 
soodsaid finantstehinguid” pakkuvate reklaamide keerisesse, mis võivad kergesti ligi 
meelitada neid, keda on vähem teavitatud.

6. Veebilehte „Dolceta” tuleks täiendada selliselt, et seal edastatavast teabest oleks tarbijatele 
nende igapäevaelus rohkem kasu. Samuti tuleks veebileht tõlkida kõikidesse ELi ametlikesse 
keeltesse (praegu ei ole veebileht rumeenia ja bulgaaria keeles kättesaadav).
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