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I. Wprowadzenie

Podstawowa wiedza konsumentów na temat finansów jest dziś coraz istotniejsza. 
W niniejszym projekcie sprawozdania sprawozdawca wezwie Komisję Europejską do 
podjęcia konkretnych działań i inicjatyw w celu edukowania obywateli europejskich we 
wszelkich rodzajach działalności finansowej: zarządzaniu przepływami pieniężnymi, 
zarządzaniu kredytami, oszczędnościach i inwestycjach.

Należy podkreślić, ze w UE istnieją kraje, które mają na swoim koncie znaczne osiągnięcia 
w dziedzinie edukacji finansowej i w których stosowane są już sprawdzone rozwiązania. 
Istnieją też jednak kraje, w których tego rodzaju edukacja nie istnieje w ogóle.

II. Znaczenie edukowania w dziedzinie finansów

Rynki finansowe stają się niezwykle dynamiczne, podlegają szybkim zmianom i są coraz 
bardziej skomplikowane. Stale tworzone są nowe, coraz bardziej skomplikowane usługi. 
Rynki finansowe mają charakter ogólnoświatowy i podlegają pewnej deregulacji, a ponadto 
powstają nowe kanały dystrybucji produktów i usług finansowych.

Z drugiej strony także potrzeby finansowe obywateli stały się bardziej złożone. Zważywszy, 
że w wielu państwach członkowskich państwowe systemy zabezpieczenia społecznego 
odgrywają coraz mniejszą rolę, średnia długość życia jest coraz większa, a tryb życia zmienia 
się (coraz częstsze zmiany miejsca pracy, coraz częstsze rozwody), istnieje potrzeba 
przemyślanego zarządzania osobistymi finansami, np. większa świadomość na temat 
świadczeń emerytalnych.

Bardzo często obserwowane są jednak negatywne skutki coraz bardziej skomplikowanej 
sytuacji. Im bardziej złożona sytuacja na rynkach finansowych, tym bardziej zagubieni czują 
się klienci, nie mogąc w pełni poznać możliwości, jakie zapewniają im rynki finansowe. 
Terminologia i język tych rynków są niezwykle wyspecjalizowane i niejasne, zwłaszcza dla 
klientów, którzy nie mają ekonomicznego ani finansowego przygotowania. 

Prowadzi to do nieskuteczności rynku w dwóch aspektach:

1. Mimo że niektórzy klienci mają niewielką wiedzę na temat finansów, mogą 
zdecydować się na skorzystanie z usług, jakie oferuje im rynek. Mogą przy tym 
jednak popełnić błędy prowadzące do strat finansowych i jest bardziej
prawdopodobne, że staną się ofiarami nadużyć. 

2. Z drugiej strony niektórzy klienci obawiają się skorzystać z możliwości rynku 
finansowego, ponieważ nie znają rządzących nim zasad, nie rozumieją 
skomplikowanych produktów finansowych i obawiają się, że podejmą 
niewłaściwą decyzję i wpadną w długi. Z tego powodu decydują się nie 
uczestniczyć w rynku finansowym (wykluczenie finansowe), a przez to nie mogą 
skorzystać z możliwości, jakie oferują im produkty finansowe i innowacje. 
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Ponadto klienci nie robią planów na przyszłość, czy to w kwestii kredytów 
hipotecznych, czy uczestnictwa w funduszu emerytalnym.

III. Korzyści płynące z edukacji finansowej

Edukacja finansowa jest ważna nie tylko dla obywateli, lecz dla całego społeczeństwa 
i gospodarki.

 Korzyści dla obywateli – Im większą wiedzę klienci posiadają, tym lepsze decyzje są 
w stanie podejmować (uprawnienie klientów). Mogą także zadawać właściwe pytania (umieć 
krytycznie ocenić przedstawioną im ofertę) oraz lepiej zrozumieć przekazane im informacje. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku studentów, którzy szukają sposobu na sfinansowanie 
kształcenia, ponieważ przez niewłaściwą decyzję mogą zadłużyć się jeszcze przed 
rozpoczęciem pracy. 

 Korzyści dla społeczeństwa – Edukacja finansowa może umożliwić rozwiązanie 
problemów wykluczenia finansowego – osoby, które zdobyły jakiekolwiek wykształcenie 
w kwestiach finansowych znacznie częściej podejmują działalność finansową; ponadto 
wyższy poziom edukacji finansowej może zachęcić także klientów o niższych dochodach do 
oszczędzania i planowania przyszłości.

 Korzyści dla gospodarki – Aby konkurencyjny rynek mógł sprawnie działać, 
potrzebni są dobrze poinformowani klienci. Edukacja finansowa może przyczynić się do 
stabilizacji finansowej pomagając klientom w wyborze odpowiednich produktów i usług, 
prowadząc do obniżenia liczby niespłaconych kredytów, np. hipotecznych, a także bardziej 
zróżnicowanych i przez to bezpieczniejszych oszczędności i inwestycji. Obywatele, którzy 
nabierają pewności w inwestowaniu, mogą zapewnić dodatkową płynność rynków 
kapitałowych, które mogą zostać nasycone poprzez finansowanie małych przedsiębiorstw 
w UE, co jest kluczowym elementem wspierania wzrostu i zatrudnienia. Edukacja finansowa 
umożliwia klientom także szersze korzystanie z możliwości, jakie zapewnia jednolity rynek.

IV. Działania podejmowane na szczeblu unijnym

Edukacja finansowa jest udostępniana przez wiele różnych instytucji i organizacji – organy 
nadzoru finansowego, sektor finansowy, agencje zajmujące się kształceniem dorosłych, 
przedstawiciele klientów itp. Władze krajowe w 11 państwach członkowskich są 
najważniejszymi promotorami edukacji finansowej. Najważniejszym tematem nauki jest 
teoria pieniądza, a w szczególności sposób korzystania z konta bankowego. Do programów 
edukacji finansowej włączane jest także zarządzanie kredytami i pożyczkami, a także kwestie
takie jak inwestycje, oszczędności, ubezpieczenie i zarządzanie ryzykiem.

W dziedzinie edukacji finansowej Komisja Europejska podjęła następujące inicjatywy:

 Komisja utworzyła stronę internetową, Dolceta, zapewniającą edukację wśród 
dorosłych konsumentów – strona ta jest tłumaczona na wszystkie języki urzędowe Unii 
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(z wyjątkiem rumuńskiego i bułgarskiego) i jest dostosowana do potrzeb każdego 
z rynków krajowych.

 „Europe Diary” – książeczka rozdawana uczniom szkół średnich w celu 
poinformowania o ich prawach jako konsumentów. Zawiera ona rozdział dotyczący 
pieniądza i zadłużenia, w którym wyjaśniono sposób działania instytucji i produktów 
finansowych oraz ostrzeżenie przed zagrożeniami płynącymi z nadmiernego zadłużania 
się.

 W marcu 2007 r. Komisja zorganizowała konferencję w sprawie „Zwiększenia 
możliwości finansowych”, aby podkreślić znaczenie świadczenia edukacji finansowej 
wysokiej jakości oraz zapewnić forum wymiany sprawdzonych rozwiązań. 

 W zielonej księdze w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym 
rynku stwierdzono, że możliwe są aktywniejsze działania w celu wspierania edukacji 
finansowej.

V. Jakie działania można podjąć już teraz

1. Rządy krajowe powinny odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu edukacji finansowej. 
Należy jednak opracować na szczeblu unijnym podstawowy program edukacyjny 
w dziedzinie finansów. Program ten powinien obejmować wspólne zasady, które mogłyby 
być stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Powinien on być również 
dostosowany do szczególnych wymogów każdego państwa członkowskiego, a następnie 
włączony do programu szkolnego.

2. Należy opracować specjalną strategię zwiększenia wiedzy na temat finansów w różnych 
grupach społecznych – wśród dzieci w szkołach podstawowych, nastolatków w szkołach 
średnich, studentów szkół wyższych, dorosłych i emerytów.

3. Należy zachęcać państwa członkowskie do tworzenia sieci edukacji finansowej, w której 
uczestniczyłby zarówno sektor rządowy, jak i pozarządowy, a także wyspecjalizowani 
nauczyciele.

4. Komisja Europejska powinna zachęcać państwa członkowskie do stworzenia specjalnej
formy edukacji finansowej zaprojektowanej dla klientów zbliżających się do końca kariery 
zawodowej lub pobierających świadczenie emerytalno-rentowe. Kwestia ta ma kluczowe 
znaczenie, ponieważ w obecnym czasie systemy zabezpieczenia społecznego są tworzone 
w taki sposób, by ryzyko ponosili obywatele, a nie państwo.

5. Parlament Europejski powinien wezwać Komisję do utworzenia linii budżetowej 
dotyczącej organizacji programów edukacji finansowej na szczeblu unijnym. Co więcej, 
należy przeznaczyć środki finansowe na kampanie medialne zwiększające wiedzę 
konsumentów na temat problemów wynikających z niskiego poziomu wiedzy finansowej 
w UE. Należy to uczynić jak najszybciej, ponieważ już dziś konsumenci we wszystkich 
państwach członkowskich są zalewani reklamami oferującymi różne „znakomite okazje 
finansowe”, które mogą skusić osoby słabo poinformowane.
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6. Strona internetowa Dolceta powinna zostać udoskonalona, tak aby zawarte na niej 
informacje były bardziej przydatne dla konsumentów w ich codziennym życiu. Strona 
powinna również zostać przetłumaczona na wszystkie języki urzędowe UE (obecnie nie jest 
dostępna w wersji rumuńskiej i bułgarskiej).
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