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I. Įžanga 

Vis svarbesnis tampa vartotojų finansinis raštingumas. Pranešimo projekte pranešėja ragins 
Europos Komisiją vykdyti konkrečias priemones ir iniciatyvas siekiant pagerinti Europos 
piliečių finansinį švietimą visose finansų valdymo srityse: pinigų srautų valdymo, kredito 
valdymo, taupymo ir investavimo.

Reikia pabrėžti, kad kai kurios ES valstybės narės finansinio švietimo srityje daug pasiekė ir 
įtvirtino gerąją patirtį. Tačiau kai kuriose valstybėse narėse tokios švietimo formos 
paprasčiausiai nėra.

II. Finansinio švietimo svarba 

Finansų rinkos tampa ypač dinamiškos, greitai besivystančios ir vis sudėtingesnės. Nuolat 
atsiranda naujos ir sudėtingesnės paslaugos. Finansų rinkos yra pasaulinės ir tapo tam tikru 
laipsniu nereguliuojamos; taip pat atsirado naujų finansinių produktų ir paslaugų paskirstymo 
kanalų.

Kita vertus, asmens finansiniai poreikiai taip pat tampa sudėtingesni. Kadangi daugelyje 
valstybių narių valstybės finansuojamoms socialinės apsaugos schemoms skiriama mažiau 
lėšų, vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja, keičiasi gyvenimo būdas (dažniau keičiama 
darbovietė, dažnesnės skyrybos), atsiranda patikimo asmens finansų valdymo poreikis, pvz., 
geresnio išmanymo apie pensijos mokėjimą poreikis.

Tačiau dažnai šio sudėtingesnio dalyko poveikis yra neigiamas. Tenka apgailestauti, kad 
sudėtingėjant finansų rinkoms vartotojai tampa vis labiau sutrikę, jie negali visiškai suprasti 
finansų rinkų teikiamų galimybių. Terminai ir kalba yra labai sudėtingi ir neaiškūs, ypač, 
ekonomikos ir finansų srityse neišsilavinusiems vartotojams. 

Tai dvejopai kliudo rinkos veiksmingumui:

1. Nors kai kurie vartotojai prastai išmano finansus, jie gali nuspręsti pasinaudoti 
finansų rinkose teikiamomis paslaugomis. Tačiau tai darydami jie gali suklysti, 
dėl to gali būti patirta finansinių nuostolių, taip pat labiau tikėtina, kad jie gali 
tapti neteisėtos veiklos aukomis. 

2. Kita vertus, yra vartotojų, kurie bijo pasinaudoti finansų rinkų teikiamomis 
galimybėmis, nes jie nežino taisyklių, nesupranta sudėtingų finansinių produktų ir 
bijo priimti klaidingą sprendimą ir įsiskolinti. Todėl jie paprasčiausiai 
nusprendžia nedalyvauti finansų rinkose (finansinė atskirtis), taigi jie negali 
pasinaudoti finansinių produktų ir naujovių teikiamomis galimybėmis. Taip pat 
vartotojai neplanuoja ateičiai – pvz., hipotekos ar dalyvavimo pensijų fonde.
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III. Finansinio švietimo nauda

Finansinis švietimas svarbus ne tik asmenims, bet ir visai visuomenei ir ekonomikai.

 Nauda asmenims. Kuo geriau informuoti vartotojai, tuo geresnis jų pasirinkimas 
(galios suteikimas vartotojams). Jie taip pat gali užduoti tinkamus klausimus (skeptiškai 
vertinti pasiūlymus) ir geriau suprasti jiems teikiamą informaciją. Tai ypač svarbu 
studentams, kai jie ieško būdų finansuoti savo studijas, nes jei jie priims neteisingą 
sprendimą, jie gali įsiskolinti dar prieš pradėdami dirbti. 

 Nauda visuomenei. Finansinis švietimas gali padėti spręsti finansinės atskirties 
problemas. Asmenys, kokiu nors būdu išsilavinę švietimo klausimais, daug dažniau 
dalyvauja vyraujančioje finansinėje pramonėje; geresnis finansinis išsilavinimas gali 
paskatinti taupyti pinigus ir planuoti ateičiai net tuos vartotojus, kurių pajamos mažesnės.

 Nauda ekonomikai. Norint, kad veiktų konkurencingos rinkos, reikalingi informuoti 
vartotojai.  Finansinis švietimas gali skatinti finansų stabilumą – vartotojams padedant 
pasirinkti tinkamus produktus ir paslaugas mažėja nustatytosios palūkanų normos (pvz., 
paskolų ir hipotekos) ir įvairinamas ir taip labiau apsaugomas taupymas ir investavimas. 
Piliečiai, kurie pasitiki investavimu, gali suteikti papildomo likvidumo kapitalo rinkoms, į 
kurias patenkančiomis lėšomis gali būti finansuojamos ES mažosios įmonės; tai yra 
pagrindinė augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo priemonė. Finansinis švietimas taip pat 
leis vartotojams geriau pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis.

IV. Veiksmai ES lygmeniu

Finansinį švietimą vykdo daug skirtingų institucijų ir organizacijų – finansų priežiūros 
institucijos, finansų pramonė, suaugusiųjų švietimo agentūros, vartotojų atstovai. 
Vienuolikoje valstybių narių pagrindinės finansinio švietimo vykdytojos yra valstybės 
institucijos. Pagrindinis dalykas, kurio mokoma, yra pinigų teorija ir kaip naudotis banko 
sąskaita. Finansinio švietimo programose taip pat mokoma kreditų ir paskolų valdymo, 
nagrinėjami investavimo, taupymo, draudimo ir rizikos valdymo klausimai.  

Finansinio švietimo srityje Europos Komisija įgyvendina toliau pateiktas iniciatyvas.

 Komisija įkūrė tinklalapį „Dolceta“, kuriame vykdomas suaugusiųjų vartotojų 
švietimas. Tinklalapis yra išverstas į visas oficialiąsias ES kalbas (išskyrus rumunų ir 
bulgarų) ir suderintas su kiekvienos valstybės narės rinkos poreikiais. 

 „Europos dienoraštis“. Tai antrosios pakopos studentams platinama brošiūra, 
kurioje informuojama apie jų, kaip vartotojų, teises. Joje yra skyrius apie pinigus ir skolas, 
kuriame aiškinama, kaip veikia finansų institucijos ir produktai, ir įspėjama apie per 
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didelio įsiskolinimo keliamus pavojus.

 2007 m. kovo mėn. Komisija surengė konferenciją tema „Didėjantys finansiniai 
pajėgumai“, kurioje siekė pabrėžti aukštos kokybės finansinio švietimo svarbą ir suteikti 
galimybę pasidalyti gerąja patirtimi. 

 Žaliojoje knygoje dėl mažmeninių finansinių paslaugų siūloma labiau skatinti 
finansinį švietimą.

V. Kokių dar priemonių galima imtis

1. Finansinio švietimo srityje svarbiausios veikėjos turi būti valstybių narių vyriausybės. 
Tačiau pagrindinė finansinio švietimo srities švietimo programa turi būti sukurta ES 
lygmeniu. Šioje programoje turi būti nustatytos pagrindinės taisyklės ir principai, kurie gali 
būti taikomi valstybėse narėse. Programa taip pat turėtų būti suderinta su specialiais 
kiekvienos valstybės reikalavimais ir įtraukta į mokyklos mokymo turinį.

2. Turi būti sukurtos specialios programos siekiant gerinti įvairių visuomenės grupių (pradinių 
ir vidurinių mokyklų mokinių, studentų, suaugusiųjų ir pensininkų) finansinį raštingumą.

3. Valstybės narės turi būti skatinamos sukurti finansinio švietimo tinklą, kuriame dalyvautų 
vyriausybinis ir nevyriausybinis sektoriai, taip pat specialiai apmokyti konsultantai.

4. Europos Komisija turėtų skatinti valstybes nares nustatyti specialią finansinio švietimo 
formą, skirtą vartotojams, kurie greitai baigs savo profesinę karjerą ar jau yra pensininkai. Šis 
klausimas yra ypač svarbus, nes dabartinės socialinės apsaugos sistemos yra sukurtos taip, 
kad riziką prisiima ne valstybė, o piliečiai.

5. Europos Parlamentas turėtų raginti Komisiją sukurti biudžeto eilutę, skirtą finansinio 
švietimo ES lygmeniu programoms organizuoti. Be to, būtina skirti lėšų žiniasklaidos 
kampanijoms, per kurias vartotojai būtų informuojami apie problemas, kurios ES kyla dėl 
prasto finansinio raštingumo. Tai turi būti padaryta kuo greičiau, nes šiuo metu visose 
valstybėse narėse vartotojai atakuojami reklaminių skelbimų, kuriuose reklamuojami įvairūs 
„išties geri finansiniai sprendimai“, galintys lengvai suvilioti nepakankamai informuotus 
asmenis.

6. Turėtų būti atnaujintas interneto tinklalapis „Dolceta“ – kad jame pateikiama informacija 
būtų naudingesnė vartotojams jų kasdieniame gyvenime. Tinklalapis turėtų būti išverstas į 
visas oficialiąsias ES kalbas (šiuo metu tinklalapis neišverstas į rumunų ir bulgarų kalbas).
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