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I. Uvod

Finančna pismenost potrošnikov je vedno pomembnejša. V osnutku poročila bo poročevalka 
pozvala Evropsko komisijo, da sprejme konkretne ukrepe in pobude za izboljšanje finančnega 
izobraževanja evropskih državljanov na področju vseh dejavnosti finančnega upravljanja: 
upravljanje denarnih sredstev, upravljanje kreditov, varčevanje in naložbe.

Poudariti je treba, da so nekatere države v EU na področju finančnega izobraževanja veliko 
dosegle in vzpostavile dobre prakse. Vendar v nekaterih državah takšna oblika izobraževanja 
sploh ne obstaja.

II. Pomembnost finančnega izobraževanja

Finančni trgi so postali zelo dinamični, hitro se razvijajo in so vedno kompleksnejši. Nenehno 
se razvijajo nove in kompleksnejše storitve. Finančni trgi so svetovni in so bili delno 
deregulirani, medtem ko so se razvile nove distribucijske poti za finančne produkte in storitve.

Poleg tega so postale kompleksnejše tudi finančne potrebe posameznikov. Ker je v veliko 
državah članicah vedno manj državno financiranih sistemov socialne varnosti, življenjska 
doba se podaljšuje in življenjski slog spreminja (pogostejše spremembe zaposlitve, več 
ločitev), je potrebno dobro upravljanje osebnih financ, npr. večje ozaveščanje o pokojninskih 
sistemih.

Vendar pogosto ugotavljamo negativne učinke te povečane kompleksnosti. Žal se z večjo 
kompleksnostjo finančnih trgov veča tudi zbeganost strank, ki ne morejo v celoti razumeti 
možnosti, ki jih ponujajo finančni trgi. Terminologija in jezik sta zelo zapletena in nejasna, 
zlasti za stranke brez ekonomskega in finančnega predznanja. 

To povzroča dve vrsti neučinkovitosti trga:

1. Kljub slabemu finančnemu znanju se lahko nekatere stranke odločijo za storitve, 
ki jih ponujajo finančni trgi. Vendar lahko pri tem sprejemajo napačne odločitve, 
ki lahko povzročijo finančne izgube, prav tako pa so bolj izpostavljeni zlorabam. 

2. Po drugi strani se stranke bojijo izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo finančni trgi, 
ker ne poznajo pravil, ne razumejo kompleksnih finančnih produktov in jih je 
strah napačnih odločitev, s katerimi bi si naložile dolgove. Zato se odločijo, da ne 
bodo sodelovali na finančnih trgih (finančna izključenost), in tako ne morejo 
izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo finančni produkti in inovacije. Stranke prav 
tako ne načrtujejo prihodnosti, ne glede na to, ali gre za najem hipoteke ali 
vlaganje v pokojninski sklad.

III. Koristi finančnega izobraževanja
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Finančno izobraževanje ni pomembno le za posameznike, ampak tudi za družbo kot celoto in 
za gospodarstvo.

 Koristi za posameznike – bolj kot so stranke obveščene, boljše odločitve lahko 
sprejemajo (krepitev moči potrošnikov). Prav tako lahko postavljajo prava vprašanja (kritično 
ocenijo predstavljene ponudbe) in bolje razumejo predstavljene informacije. To je zlasti 
pomembno za študente, ki iščejo način za financiranje svojega izobraževanja, ker si lahko ob 
napačnih odločitvah naložijo dolgove, še preden se zaposlijo. 

 Koristi za družbo – finančno izobraževanje pomaga pri obravnavanju težav finančne 
izključenosti – tisti, ki so nekoliko izobraženi na področju financ, se bodo verjetneje 
vključevali v prevladujočo finančno industrijo; prav tako lahko večja stopnja finančne 
izobrazbe tudi stranke z nizkimi dohodki spodbudi k varčevanju in načrtovanju prihodnosti.

 Koristi za gospodarstvo – za delovanje konkurenčnih trgov so potrebne ozaveščene
stranke. Finančno izobraževanje lahko poveča finančno stabilnost tako, da potrošnikom 
pomaga pri izbiri ustreznih produktov in storitev, kar prispeva k manjši pogostosti neplačil, 
na primer pri posojilih in hipotekah, ter k bolj raznovrstnim in s tem varnejšim oblikam 
varčevanja in naložb. Državljani, ki so pri naložbah samozavestnejši, lahko zagotovijo 
dodatno likvidnost kapitalskih trgov, ki posredno prispeva k financiranju malih podjetij v EU, 
kar je ključni element podpore rasti in zaposlovanju. Finančno izobraževanje bo potrošnikom 
omogočilo tudi boljše izkoriščanje možnosti enotnega trga.

IV. Ukrepi, sprejeti na ravni EU

Finančno izobraževanje omogočajo številne različne institucije in organizacije – organi za 
finančni nadzor, finančna industrija, agencije za večanje pismenosti odraslih, predstavniki 
potrošnikov itd. V 11 državah članicah so nacionalni organi glavni pobudniki finančnega 
izobraževanja. Glavni učni predmet je denarna teorija in zlasti uporaba bančnega računa. 
Programi finančnega izobraževanja vključujejo tudi upravljanje kreditov in posojil ter
vprašanja, kot so naložbe, varčevanje, zavarovanje in obvladovanje tveganja.

Na področju finančnega izobraževanja je Evropska komisija sprejela naslednje pobude:

 Komisija je oblikovala spletno mesto Dolceta, ki ponuja izobraževanje 
potrošnikov za odrasle – spletno mesto je prevedeno v vse uradne jezike EU (razen 
romunščine in bolgarščine) in je prilagojeno potrebam posameznega nacionalnega trga.

 „Evropski dnevnik“ – brošura, ki se razdeljuje srednješolcem, da jih obvešča o 
pravicah potrošnikov. Vključuje poglavje o denarju in dolgovih, ki pojasnjuje delovanje 
finančnih institucij in produktov ter zagotavlja zgodnje opozorilo glede nevarnosti 
prevelikih posojil.

 Marca 2007 je Komisija organizirala konferenco o „večanju finančne sposobnosti“,
da bi poudarila pomembnost omogočanja visokokakovostnega finančnega izobraževanja in 
ustanovila forum za izmenjavo najboljših praks. 
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 V zeleni knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah je zapisano, da je za 
spodbujanje finančnega izobraževanja mogoče narediti še več.

V. Katere ukrepe je še treba sprejeti?

1. Nacionalne vlade morajo imeti glavno vlogo pri finančnem izobraževanju. Vendar je treba 
osnovni izobraževalni program na področju financ razviti na ravni EU. Ta program mora
oblikovati skupna pravila in načela, ki se lahko uporabljajo v vseh državah članicah. Program 
je treba prilagoditi tudi posebnim zahtevam posamezne države članice in ga vključiti v šolski 
učni načrt.

2. Oblikovati je treba poseben pristop za izboljšanje finančne pismenosti različnih družbenih 
skupin – otrok v osnovnih šolah, najstnikov v srednjih šolah, študentov na univerzah, odraslih 
in upokojencev.

3. Države članice je treba spodbuditi k oblikovanju mreže za finančno izobraževanje, pri 
kateri bi sodelovali vladni in nevladni sektor ter posebno usposobljeni učitelji.

4. Evropska komisija mora države članice spodbuditi k oblikovanju posebne oblike 
finančnega izobraževanja, namenjene posebno strankam, ki se približujejo koncu poklicne 
kariere ali so že upokojeni. To je zelo pomembno, ker so današnji sistemi socialne varnosti 
oblikovani tako, da so tveganju izpostavljeni državljani in ne več država.

5. Evropski parlament mora pozvati Komisijo, da ustvari proračunsko postavko za 
organizacijo programov finančnega izobraževanja na ravni EU. Poleg tega je treba zagotoviti 
razpoložljivost finančnih sredstev za medijske kampanje, ki bodo povečale ozaveščenost 
potrošnikov o težavah, povezanih z nizko stopnjo finančne pismenosti v EU. Slednje je treba 
čim prej uresničiti, ker se stranke že v vseh državah članicah utapljajo v številnih oglasih, ki 
oglašujejo različne „resnično dobre finančne posle“, ki z lahkoto zavedejo slabo ozaveščene 
potrošnike.

6. Spletno mesto „Dolceta“ je treba dopolniti, tako da bodo informacije, ki jih zagotavlja, 
uporabnejše v vsakodnevnem življenju potrošnikov. Prav tako je treba spletno mesto prevesti 
v vse uradne jezike EU (zdaj ni na voljo v romunščini in bolgarščini).
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