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I. Ievads

Arvien lielāka nozīme jāpiešķir patērētāju zināšanām finanšu jomā. Ziņojuma projektā 
referente aicinās Eiropas Komisiju veikt konkrētas darbības un pasākumus, lai uzlabotu 
Eiropas pilsoņu izglītību finanšu jomā visās finanšu vadības darbībās: naudas plūsmas vadība, 
aizņēmumu vadība, uzkrāšana, kā arī ieguldīšana.

Jāuzsver, ka dažas ES valstis ir daudz sasniegušas izglītībā finanšu jomā un ir ieviesušas labu 
praksi. Tomēr dažās valstīs šāda veida izglītība vispār netiek piedāvāta.

II. Izglītības finanšu jomā nozīme

Finanšu tirgi ir kļuvuši ļoti dinamiski, ātri attīstās un kļūst arvien sarežģītāki. Nemitīgi tiek 
piedāvāti jauni un sarežģītāki pakalpojumi. Finanšu tirgi ir globāli un zināmā mērā noregulēti, 
un ir izveidoti jauni finanšu produktu un pakalpojumu izplatīšanas kanāli.

No otras puses, arī cilvēku vajadzības finanšu jomā ir kļuvušas sarežģītākas. Ņemot vērā, ka 
vairākas dalībvalstis samazina valsts finansētās sociālās nodrošināšanas sistēmas apmēru, 
pieaug cilvēku dzīves ilgums un mainās viņu dzīvesveids (biežāk tiek mainīta nodarbošanās, 
palielinās šķiršanās gadījumu skaits), ir nepieciešams saprātīgi pārvaldīt savas personīgās 
finanses, piemēram, labāk pārzināt pensijas nodrošināšanas sistēmu.

Tomēr bieži vien sarežģītības pieaugumam ir negatīva ietekme. Diemžēl, palielinoties finanšu 
tirgu sarežģītībai, palielinās arī to patērētāju apjukums, kuri nespēj pilnībā izprast finanšu 
tirgu piedāvātās priekšrocības. Finanšu tirgu terminoloģija un valoda ir ļoti sarežģīta un 
neskaidra, jo īpaši tiem patērētājiem, kas nav ieguvuši izglītību ekonomikas vai finanšu jomā.

Tāpēc tirgus ir neefektīvs divos veidos.

1. Lai gan dažiem patērētājiem ir vājas zināšanas finanšu jomā, viņi var pieņemt 
lēmumu izmantot finanšu tirgu piedāvātos pakalpojumus. Tomēr viņi var pieļaut 
kļūdas un tādējādi ciest finansiālus zaudējumus, kā arī viegli kļūt par 
krāpniecisku darījumu upuriem.

2. No otras puses, daži patērētāji baidās izmantot finanšu tirgu piedāvātās iespējas, 
jo viņi nepārzina noteikumus, nesaprot sarežģītos finanšu produktus, baidās 
pieņemt nepareizus lēmumus un iekļūt parādos. Tāpēc viņi vienkārši nolemj 
nepiedalīties finanšu tirgu darbībās (finansiālā atstumtība) un tādējādi nevar gūt 
tās priekšrocības, ko piedāvā finanšu produkti un jauninājumi. Patērētāji arī 
neplāno nākotni neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz hipotekāro aizdevumu vai 
iesaistīšanos pensijas fondā.

III. Izglītības finanšu jomā ieguvumi
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Izglītība finanšu jomā ir svarīga ne tikai atsevišķiem cilvēkiem, bet arī sabiedrībai kopumā un 
ekonomikai.

 Indivīdu ieguvumi. Pieaugot patērētāju informētībai, viņi spēj veikt labākas izvēles 
(patērētāju tiesību nodrošināšana). Viņi arī uzdod pareizos jautājumus (kritiski izvērtē 
piedāvājumus) un labāk izprot informāciju. Tas ir jo īpaši svarīgi studentiem, meklējot 
izglītības finansēšanas iespējas, jo, pieņemot nepareizu lēmumu, viņi var iekļūt parādos,
pirms viņi vispār ir sākuši strādāt.

 Sabiedrības ieguvumi. Izglītība finanšu jomā var palīdzēt risināt finansiālās 
atstumtības problēmas, jo patērētāji, kas ieguvuši noteikta veida izglītību finanšu jomā, 
visticamāk, izmantos plaša patēriņa finanšu produktu piedāvājumu; palielinot izglītību 
finanšu jomā, var pat iedrošināt patērētājus ar zemākiem ienākumiem veidot uzkrājumus un 
plānot nākotni.

 Ekonomikas ieguvumi. Konkurētspējīga tirgus darbībai nepieciešami informēti 
patērētāji. Izglītība finanšu jomā var veicināt finansiālo stabilitāti, palīdzot patērētājiem 
izvēlēties piemērotus produktus un pakalpojumus, tāpēc pazeminās saistību neizpildes 
procentu likmes, piemēram, attiecībā uz aizņēmumiem un hipotekārajiem kredītiem, 
palielinās uzkrāšanas un ieguldīšanas daudzveidība un attiecīgi drošība. Palielinoties 
patērētāju uzticībai ieguldījumiem, pilsoņi var nodrošināt kapitāla tirgum papildu likviditāti, 
tādējādi sniedzot ES iespēju finansēt mazo uzņēmējdarbību, kas ir izaugsmes un darba tirgus 
galvenais balsts. Izglītība finanšu jomā arī dod iespēju patērētājiem izmantot vienotā tirgus 
priekšrocības.

IV. ES līmenī veiktā darbība

Izglītību finanšu jomā sniedz daudzas iestādes un organizācijas — finanšu uzraudzības 
iestādes, finanšu nozare, pieaugušo izglītības centri, patērētāju pārstāvji u.c. Izglītību finanšu 
jomā 11 dalībvalstīs nodrošina valsts iestādes. Galvenais mācību priekšmets ir finanšu teorija 
un it īpaši norēķinu konta izmantošana. Izglītības programmas finanšu jomā piedāvā arī 
kredītu un aizņēmumu vadību, apskatot šādus tematus: ieguldījumi, uzkrājumi, apdrošināšana 
un riska vadība.

Eiropas Komisija attiecībā uz izglītību finanšu jomā ir veikusi šādus pasākumus.

 Komisija ir izveidojusi tīmekļa vietni Dolceta, kas piedāvā patērētāju izglītību 
pieaugušajiem. Vietne ir tulkota visās ES oficiālajās valodās (izņemot rumāņu un bulgāru 
valodu) un ir pielāgota katras valsts tirgus vajadzībām.

 ,,Eiropas dienasgrāmata” — brošūra vidusskolēniem par viņu kā patērētāju 
tiesībām. Brošūrā ir sadaļa par naudu un parādu, kura izskaidro finanšu iestāžu un 
produktu darbību un laikus brīdina par pārmērīgas aizņemšanās bīstamību.

 Komisija 2007. gada martā sarīkoja konferenci ,,Finanšu jautājumu izpratnes
uzlabošana”, lai uzsvērtu, cik svarīgi ir sniegt augstas kvalitātes izglītību finanšu jomā, un 
veicinātu paraugprakses apmaiņu.
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 Zaļajā grāmatā par finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecību tika secināts, ka 
būtu jādara vairāk, lai veicinātu izglītību finanšu jomā.

V. Turpmākie pasākumi

1. Valstu valdībām jāuzņemas galvenā loma izglītības finanšu jomā nodrošināšanai. Tomēr 
šādas izglītības pamatprogramma jāizstrādā ES līmenī. Programmā jānosaka kopēji noteikumi 
un principi, ko var piemērot visās dalībvalstīs. Programma arī jāpielāgo katras dalībvalsts 
īpašajām prasībām un jāiekļauj skolu mācību programmā.

2. Jāizstrādā īpaša pieeja, lai uzlabotu dažādu sabiedrības grupu — pamatskolas bērnu, 
vidusskolas pusaudžu, universitātes studentu, pieaugušo un pensionāru — zināšanas finanšu 
jomā.

3. Jāiedrošina dalībvalstis izveidot izglītības finanšu jomā sistēmu, kurā piedalītos valdība un 
nevalstiskais sektors, kā arī īpaši apmācīti konsultanti.

4. Eiropas Komisijai jāiedrošina dalībvalstis izstrādāt tādu izglītības programmu finanšu 
jomā, kas īpaši paredzēta patērētājiem, kuri grasās doties pensijā vai kuri jau ir pensijā. Šis 
pasākums ir ļoti būtisks, jo mūsdienu sociālās nodrošināšanas sistēmas riskus uzņemas 
pilsoņi, nevis valsts.

5. Eiropas Parlamentam jāaicina Komisija izveidot budžeta pozīciju izglītības programmu 
finanšu jomā izveidošanai ES līmenī. Papildus nepieciešams piešķirt finanšu līdzekļus 
patērētāju informēšanas kampaņām plašsaziņas līdzekļos, lai pievērstu patērētāju uzmanību 
problēmām ES, ko radījušas patērētāju vājās zināšanas finanšu jomā. Iepriekš minēto 
pasākumu jāveic pēc iespējas ātrāk, jo visās dalībvalstīs patērētāji tiek apbērti ar reklāmām, 
kas sola dažādus ,,patiešām labus finanšu darījumus” un viegli pievilina tos patērētājus, kuri 
nav pietiekami labi informēti.

6. Tīmekļa vietne Dolceta jāatjaunina tādējādi, lai tajā sniegtā informācija patērētājiem būtu 
noderīgāka ikdienā. Vietne arī jāpārtulko visās ES oficiālajās valodās (pašlaik vietne nav 
pieejama rumāņu un bulgāru valodā).
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