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I. Úvod

Finančná gramotnosť spotrebiteľov nadobúda čoraz väčší význam. Spravodajkyňa v návrhu 
správy vyzve Európsku komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia a iniciatívy na zlepšenie 
finančného vzdelávania európskych občanov vo všetkých oblastiach finančného 
hospodárenia: riadenie finančných tokov a úverov, sporenie aj investovanie.

Je potrebné zdôrazniť, že v EÚ existujú krajiny, ktoré dosiahli mnohé úspechy v oblasti 
finančného vzdelávania a zaviedli osvedčené skúsenosti. Sú však aj také štáty, v ktorých 
uvedená forma vzdelávania vôbec neexistuje.

II. Význam finančného vzdelávania 

Finančné trhy sa stali mimoriadne dynamickým, rýchlo sa rozvíjajúcim a čoraz zložitejším 
celkom. Neustále vznikajú nové a komplexnejšie služby. Finančné trhy majú globálny 
charakter, do určitej miery sú deregulované a vznikli nové distribučné kanály pre finančné 
produkty a služby.

Na druhej strane stoja čoraz komplexnejšie finančné potreby jednotlivcov. S obmedzovaním 
štátom financovaných systémov sociálneho zabezpečenia v mnohých členských štátoch, 
predlžovaním priemernej dĺžky života a zmenou životného štýlu (častejšie zmeny 
zamestnania, zvýšený počet rozvodov) vzniká potreba riadneho hospodárenia s osobnými 
financiami, napr. väčšia starostlivosť o zabezpečenie dôchodku.

Veľmi často sme však svedkami negatívneho vplyvu tejto rastúcej zložitosti. Bohužiaľ platí, 
že čím zložitejšie sú finančné trhy, tým zmätenejší sú zákazníci, ktorí nie sú schopní v plnej 
miere pochopiť príležitosti ponúkané finančnými trhmi. Ich terminológia a jazyk sú príliš 
zložité a nejasné, a to najmä pre zákazníkov bez ekonomického či finančného vzdelania. 

V dôsledku toho vznikajú dva druhy trhovej neefektívnosti:

1. Hoci niektorí zákazníci disponujú slabými finančnými vedomosťami, môžu sa 
rozhodnúť využiť služby ponúkané na finančných trhoch. Pritom sa však môžu 
dopustiť chýb, ktoré by mohli viesť k finančným stratám a zvýšiť 
pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami nečestných praktík. 

2. Na druhej strane existujú zákazníci, ktorí sa obávajú využiť možnosti ponúkané 
na finančných trhoch, pretože nepoznajú pravidlá, nerozumejú zložitým 
finančným produktom a obávajú sa, že by mohli prijať nesprávne rozhodnutia 
a zadlžiť sa. Preto sa radšej rozhodnú, že sa do finančného trhu nezapoja 
(finančné vylúčenie) a nemôžu teda využiť výhody vyplývajúce z možností 
ponúkaných finančnými produktmi a inováciami. Okrem toho si zákazníci 
neplánujú budúcnosť, bez ohľadu na to, či ide o využitie hypotéky alebo účasť 
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v dôchodkovom fonde.

III. Prínos finančného vzdelávania

Finančné vzdelávanie je dôležité nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť 
a hospodárstvo.

 Prínos pre jednotlivcov – čím sú zákazníci informovanejší, tým lepšie si dokážu 
vybrať (poučení zákazníci). Zároveň vedia položiť tie správne otázky (obozretne posudzujú 
predložené ponuky) a lepšie rozumejú predkladaným informáciám. Je to mimoriadne dôležité 
pre študentov, ktorí hľadajú spôsob financovania svojho vzdelávania, pretože ak sa 
nerozhodnú správne, môžu sa zadlžiť, skôr než začnú pracovať. 

 Prínos pre spoločnosť – finančné vzdelávanie môže pomôcť pri riešení problémov 
finančného vylúčenia, pretože tí, ktorí sú určitým spôsobom vzdelaní vo finančných 
záležitostiach, sa s väčšou pravdepodobnosťou zapoja do hlavného prúdu finančného 
odvetvia; vyššia úroveň finančného vzdelania môže dokonca povzbudiť zákazníkov s nižšími 
príjmami, aby sporili a plánovali si budúcnosť.

 Prínos pre hospodárstvo – konkurencieschopný a fungujúci trh potrebuje 
informovaných zákazníkov. Finančné vzdelávanie môže prispieť k finančnej stabilite, pretože 
pomáha zákazníkom, aby si vyberali vhodné produkty a služby, vedie k poklesu sadzieb 
neuhradených záväzkov (napríklad pôžičiek a hypoték) a k diverzifikovanejšiemu, a tým aj 
bezpečnejšiemu, sporeniu a investovaniu. Občania, ktorí začnú s dôverou investovať, 
poskytnú dodatočnú likviditu kapitálovým trhom, čím povzbudia financovanie malých 
a stredných podnikov v EÚ, ktoré predstavujú hlavný prvok podpory rastu a zamestnanosti. 
Finančné vzdelávanie takisto umožní spotrebiteľom, aby vo väčšej miere využili výhody 
jednotného trhu.

IV. Opatrenia prijaté na úrovni EÚ

Finančné vzdelávanie poskytujú mnohé inštitúcie a organizácie: orgány finančného dohľadu, 
finančné odvetvie, agentúry, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých, zástupcovia 
spotrebiteľov atď. Najdôležitejšími poskytovateľmi finančného vzdelávania sú vnútroštátne 
orgány 11 členských štátov. Ako hlavný predmet sa vyučuje teória peňazí, a najmä používanie 
bankových účtov. Programy finančného vzdelávania zahŕňajú takisto problematiku správy 
pôžičiek a úverov, napríklad investície, úspory, poistenie a riadenie rizík.  

Európska komisia prijala v oblasti finančného vzdelávania tieto opatrenia:

 zriadila webovú stránku s názvom Dolceta, ktorá ponúka dospelým vzdelávanie 
spotrebiteľov – stránka je preložená do všetkých úradných jazykov EÚ (okrem rumunčiny 
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a bulharčiny) a je prispôsobená potrebám jednotlivých vnútroštátnych trhov; 

 vydala Európsky diár – brožúru určenú pre stredoškolákov s informáciami 
o spotrebiteľských správach; obsahuje oddiely o peniazoch a dlhoch, ktoré vysvetľujú 
fungovanie finančných inštitúcií a produktov a poskytujú včasné výstrahy 
o nebezpečenstve nadmerného zadlžovania;

 v marci 2007 Komisia zorganizovala konferenciu s názvom Zlepšovanie finančnej 
zdatnosti, ktorá mala poukázať na význam kvalitného finančného vzdelávania a poskytnúť 
fórum na výmenu osvedčených postupov; 

 Komisia uverejnila Zelenú knihu o retailových finančných službách na 
jednotnom trhu, ktorá ukázala, že na podporu finančného vzdelávania je potrebné 
vykonať viac.

V. Aké opatrenia je potrebné prijať?

1. Ústredné postavenie vo finančnom vzdelávaní by mali zaujať vlády členských štátov. 
Základný vzdelávací program v oblasti finančného vzdelávania sa však musí vypracovať na 
úrovni EÚ. Program musí obsahovať spoločné pravidlá a zásady, ktoré sa budú uplatňovať vo 
všetkých členských štátoch. Program je potrebné prispôsobiť osobitným požiadavkám 
jednotlivých členských štátov a zahrnúť do školských osnov.

2. Je potrebné nájsť osobitný prístup s cieľom zlepšiť finančnú gramotnosť rôznych 
spoločenských skupín: detí na základných školách, dospievajúcich na stredných školách, 
univerzitných študentov, dospelých a dôchodcov.

3. Členské štáty by mali vytvoriť sieť finančného vzdelávania, do ktorej sa zapojí vládny aj 
mimovládny sektor, ako aj odborne pripravení lektori.

4. Európska komisia by mala vyzvať členské štáty, aby vytvorili osobitnú formu finančného 
vzdelávania konkrétne navrhnutú pre zákazníkov, ktorí končia svoju profesijnú kariéru alebo 
už odišli do dôchodku. Táto otázka je mimoriadne dôležitá, pretože súčasné systémy 
sociálneho zabezpečenia fungujú tak, že riziká už nenesie štát, ale občania.

5. Európsky parlament by mal vyzvať Komisiu, aby vytvorila rozpočtovú položku pre 
organizáciu programov finančného vzdelávania na úrovni EÚ. Okrem toho je potrebné 
vyčleniť financie na mediálne kampane, ktoré zlepšia informovanosť spotrebiteľov 
o ťažkostiach spôsobených nízkou úrovňou finančnej gramotnosti v EÚ. Úroveň finančnej 
gramotnosti sa musí zvýšiť čo najskôr, pretože vo všetkých členských štátoch sú spotrebitelia 
obklopení mnohými reklamami na „skutočne výhodné finančné obchody“, ktoré môžu ľahko 
zlákať nedostatočne informované osoby.

6. Je potrebné aktualizovať webovú stránku Dolceta a doplniť ju informáciami, ktoré budú 
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užitočnejšie pre každodenný život spotrebiteľov. Stránka by sa mala preložiť do všetkých 
úradných jazykov EÚ (v súčasnosti nie je dostupná v rumunčine a bulharčine).
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