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ELENA TREPULĖ, VDU, 2017   

TARPTAUTINIS FINANSINIO SUAUGUSIŲJŲ 

RAŠTINGUMO TYRIMAS 

 
Trisdešimt šalių, tarp jų ir 17 EBPO šalių, dalyvavo tarptautiniame finansinio raštingumo 

tyrime, siekusiame surinkti palyginamus duomenis tarp šalių. Tyrime iš viso dalyvavo 51 650 
suaugusiųjų, kurie buvo 18 – 79 m. amžiaus. Respondentai buvo apklausiami žodžiu skirtingomis 30 
pasaulio kalbų. 2016 m. publikuoti tyrimo rezultatai atskleidžia suaugusiųjų finansines žinias, pažiūras 
ir elgesį, kas suponuoja atitinkamus švietimo ir mokymosi poreikius, o taip pat ir vartotojų apsaugos 
mechanizmus įvairiose šalyse.  

 
Šio tyrimo rezultatai rodo, kad iš esmės suaugusiųjų finansinio raštingumo lygis, 

remiantis žinių, pažiūrų ir elgesio įverčių rezultatais nėra aukštas.  Vidutinis įvertis visų tyrime 
dalyvavusių šalių yra 13,2 iš galimų 21 punktų, kas atskleidžia, jog yra daug erdvės tobulėjimui. Kai 
kuriose šalyse labai trūksta finansinių žinių, ypač aukštesnio lygmens žinių. Tačiau kitose šalyse, kaip 
pvz., Latvijoje ir Estijoje, yra gana aukšti suaugusiųjų finansinio raštingumo lygiai, bet yra gana žemas 
bendras finansinio raštingumo lygis dėl menkų elgsenos įverčių. 

Pvz., Lenkijoje ir Kroatijoje suaugusiems trūksta ir žinių, ir veiklos kompetencijų, 
siekiant, kad žmonės suprastų pačius finansinio raštingumo principus ir taptų aktyvesniais pinigų 
valdytojais, o tarkime Malaizijos suaugusiems reikia stiprinti finansines suaugusiųjų žinias 
padėsiančias jiems priimti motyvuotus ir argumentuotus finansinius sprendimus. 

Nors tyrimas rodo, kad visoms šalims reikia tobulėti,  egzistuoja ir nemenki skirtumai 
tarp šalių. Vidutiniškai tik 56% suaugusiųjų iš tyrime dalyvavusių šalių pasiekė slenkstinį įvertį 
(mažiausiai penki iš septynių, kas laikoma minimaliu tikslu) lyginant su vidutiniu įverčiu 63% visose 
ESBO šalyse. Tai rodo, kad daug suaugusiųjų įvairiose pasaulio šalyse negeba pasiekti minimalų 
vidutinį finansinių žinių įvertį. 

Mažiau nei vienas iš dviejų pasiekė tokius įverčius 11 dalyvavusių šalių (Pietų Afrika, 
Malaizija, Britų Mergelių salos, Baltarusija, Tailandas, Albanija, Rusijos federacija, Kroatija, Jordanija, 
Didžioji Britanija ir Brazilija). Tačiau deja daugiau nei keturi iš penkių (84%) suaugusiųjų Honkonge ir 
Kinijoje pasiekė tik minimalų žinių lygį.  

Kai kurios finansinio raštingumo sritys atrodo labiau problematiškos. Tik 42% visų 
tyrime dalyvavusių šalių suaugusiųjų žino apie santaupų palūkanų teikiamus privalumus (48% EBPO 
šalyse). Tik 58% galėjo paskaičiuoti paprastas savo santaupų palūkanas (65% EBPO šalyse). Tik 
maždaug du iš trijų suaugusiųjų EBPO šalyse ir kitose tyrime dalyvavusiose šalyse žinojo, kad 
investavimo riziką galima sumažinti perkant įvairias skirtingas akcijas.  

Rusijos federacijoje, Tailande, Malaizijoje bei Britų Mergelių salose tik apie pusė 
suaugusiųjų suprato finansinę diversifikacijos sampratą, kas atskleidė svarbią temą investavimo 
švietimui šiose šalyse, tačiau parodė ir bendrą informacijos trūkumą apie tai kaip paskirstyti 
investicijų riziką. 

ŽINIOS, POŽIŪRIAI IR ELGSENA 

Daugumas žmonių suvokia, kaip dėl infliacijos su laiku keičiasi perkamoji pinigų galia. 
Tačiau dėl daugelyje šalių esančių žemų infliacijos lygių, tai žmonėms šiuo metu neatrodo 
apčiuopiama. Todėl labai svarbu, skatinti žmones suvokti ilgalaikius biudžeto planavimo principus, 
nesiremiant tik trumpalaike šios dienos patirtimi.  
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Finansinių žinių taikymą gali riboti ir žemi matematinio raštingumo gebėjimai. 
Atsakymai gauti paprašius paskaičiuoti sąskaitos likučio dydį pridėjus 2% palūkanas rodo, kad 
reikšminga gyventojų dalis daugelyje šalių susiduria su skaičiavimo sunkumais. Tai reiškia, kad 
finansinio raštingumo mokytojai rengdami mokymus pirmiausiai turi atsižvelgti į savo tikslinės 
auditorijos matematinį raštingumą.  

Reikšmingi yra finansinių žinių skirtumai tarp lyčių: visose tyrime dalyvavusiose šalyse 
61% vyrų ir tik 51% moterų pasiekia minimalų finansinio raštingumo įvertį (69% vyrų ir 56% moterų 
EBPO šalyse. Finansinio raštingumo skirtumų tarp lyčių visose šalyse regresinė analizė atskleidžia, kad 
moterų įverčiai yra reikšmingai žemesni nei vyrų kontroliuojant amžiaus ir išsilavinimo 
kintamuosiuos.  

Įdomu tai, kad respondentai labai realistiškai vertina savo finansinį raštingumą. Beveik 
visose šalyse tyrimo dalyviai vertinantys savo finansines žinias aukščiau nei vidurkis paprastai ir 
demonstruoja aukštesnes nei vidutinės žinias savo šalyje. Nors tokiose šalyse kaip Brazilija, Lenkija, 
Pietų Afrika ir Tailandas suaugusieji, nurodę turį geras arba labai geras finansines žinias, realiai turi ne 
ką daugiau žinių nei tie, kurie savo finansinį raštingumą vertina vidutiniškai, kas rodo tos grupės 
suaugusiųjų nerimą keliantį nepagrįstą pasitikėjimą savo finansinėmis žiniomis. Per didelis 
pasitikėjimas savo finansiniu raštingumu yra pavojingas, nes tokie žmonės gali būti linkę tikėti, jog gali 
daryti sprendimus be kitų pagalbos ar konsultacijų. Pavyzdžiui, gali daryti prielaidą, jog aptiko gerą 
pasiūlymą, kurio kiti žmonės nepastebėjo, kai pats pasiūlymas yra priskirtinas finansiniam 
sukčiavimui. 

Dalyvaujančiose šalyse vidutiniškai tik vienas iš dviejų (51%) respondentų pasiekė 
minimalų finansinės elgsenos įvertį šeši iš devynių. EBPO šalių vidurkis yra tik labai nedaug aukštesnis 
– 54%. Silpniausios finansinės elgsenos sritys yra susijusios su biudžeto sudarymu, planavimu į priekį, 
paslaugų pasirinkimu ir nepriklausomų patarimų naudojimu.  Vidutiniškai tarp tyrime dalyvavusių 
šalių tik 60% suaugusiųjų pranešė turintys namų ūkio biudžetą (57% EBPO šalyse); ir tik maždaug 
50% suaugusiųjų numato ilgalaikius tikslus, kurių siekia (51% EBPO šalyse). Iš tų suaugusiųjų, kurie 
per pastaruosius du metus rinkosi kokį nors finansinį produktą, tik 44% bandė rinktis lygindami 
finansines sąlygas (46% EBPO šalyse), ir tik 19% naudojosi nepriklausoma informacija (20% EBPO 
šalyse).  

TAUPYMO ĮPROČIAI  

Bendrai paėmus, visose šalyse būtina stiprinti finansinį atsparumą (t.y. gebėjimą 
tvarkytis su išoriniais netikėtumais bent jau trumpalaikėje perspektyvoje), tačiau kai kuriose šalyse tai 
yra ypač aktualu. Tokiose šalyse kaip Vengrijoje (25%), Austrijoje (31%) ir Norvegijoje (33%) nėra 
įprasta turėti namų ūkio biudžetą, kas rodo, kad žmonės bendrai seka savo išlaidas, nesvarstydami 
apie efektyviausius būdus paskirstyti savo pajamas. Biudžeto sudarymas galėtų namų ūkiams padėti 
identifikuoti, kiek pinigų kas mėnesį jie galėtų skirti taupymui, o taip pat padėtų taupyti tokioms 
retesnėms išlaidoms kaip mokesčių mokėjimas, įrangos pirkimas ar šeimos šventės.  

Visose finansinio raštingumo tyrime dalyvavusiose šalyse du iš penkių respondentų per 
paskutinius 12 mėnesių netaupė, o maždaug šeši iš dešimties respondentų (59%) taupė aktyviai (60% 
EBPO šalyse). Vengrijoje  tik 27% suaugusiųjų aktyviai kaupė santaupas, kai tuo tarpu Austrijoje 
santaupas kaupė 69%, o Norvegijoje – 84% suaugusiųjų.  Tailande (64%), Gruzijoje (61%), 
Baltarusijoje (57%), Albanijoje (54%), Turkijoje (50%) mažiausiai pusė gyventojų negalėjo sudurti 
galą su galu mažiausiai vieną kartą per paskutinius 12 mėnesių. Be to, mažiausiai keturi iš dešimties 
respondentų skolinosi, kad sudurtų galus Tailande (45%), Gruzijoje (45%), Turkijoje (42%), 
Albanijoje (41%) ir Baltarusijoje (41%). Tai rodo aukštą finansinio trapumo laipsnį tose šalyse 
greičiausiai susijusį su žemomis ar svyruojančiomis pajamomis. Tuo tarpu finansinis švietimas yra 
skirtas padėti žmonėms susidaryti biudžetą ir taupyti net ir nestabiliais laikais ir valdyti esamas 
sąskaitas bei finansinius įsipareigojimus bei padėti žmonėms išvengti panašių situacijų ateityje bei 
sumažinti jų poveikį.  

Ilgalaikis finansinių tikslų laikymasis ir planavimas nėra įprastas daugelyje šalių.  Tuo 
tarpu Lenkijoje tik vienas iš trijų žmonių numato finansinius tikslus (32%), o dar kitose penkiolikoje 



 
 

3 

dalyvavusių šalių šis procentas yra žemiau nei pusė. Atsižvelgiant į ilgėjančią gyvenimo trukmę ir 
būtiną asmeninę atsakomybę, tampa ypač svarbu, kad toks elgesys netaptų įprastu kitose šalyse. 
Esamus rezultatus iš dalies gali paaiškinti sąlyginai didelė gyventojų dalis, ne visada galinti sudurti 
galą su galu.  

 

TRUMPALAIKIS MĄSTYMAS 

Finansinių pažiūrų analizė taip pat rodo, kad daug žmonių yra linkę į trumpalaikiškumą. 

Vidutiniškai tik apie 50% suaugusiųjų dalyvavusiose šalyse demonstravo minimalų siekiamą finansinį 

požiūrį (t.y., tendenciją į ilgalaikiškumą), palyginus su vidutiniškai 55% visose OECD šalyse. 

Jordanijoje, Honkonge, Kinijoje ir Lenkijoje mažiau nei trys iš dešimties suaugusiųjų nurodė požiūrį, 

nukreiptą į ateitį. Tuo tarpu Albanijoje, Vengrijoje, Portugalijoje, Kanadoje, Norvegijoje ir Naujojoje 

Zelandijoje taip mąsto daugiau nei šeši iš dešimties.  

Svarbu atkreipti dėmesį ir į informuotą bei aktyvų produktų pasirinkimą. Tyrimo 

rezultatai rodo gana platų požiūrių diapazoną, kalbant apie finansinių produktų pasirinkimą. Tokiose 

šalyse kaip Korėja, Rusijos federacija ir Malaizija, žmonės gana aktyviai naudojasi finansiniais 

produktais. Tai gali būti susiję su skirtingomis praktikomis dėl automatinio paslaugų pratęsimo bei 

prieinamumo skirtumų skirtingose šalyse.  

Pastebima, kad palygunus mažai žmonių naujus finansinius produktus renkasi 

remdamiesi nepriklausomų informacijos šaltinių suteikiama pagalba, kas rodo, kad tikrai daugiau gali 

būti daroma, siekiant nukreipti vartotojus į nešališkus informacijos šaltinius. Nyderlandai yra 

vienintelė šalis, kurioje vartotojai renkasi finansinius produktus, remdamiesi nepriklausoma 

informacija ir patarimais, o ne vien tik dairydamiesi, kokį produktą įsigyti.  

TYRIMO IŠVADOS  

Visi šie svarbūs atradimai leidžia daryti aktualias, su politika susijusias išvadas:  

 Iš esmės žemas finansinio raštingumo lygis rodo, jog yra labai svarbu anksti pradėti 

finansinį švietimą, pageidautina mokyklose. Ėmusis efektyvių priemonių, būtų užtikrinta, 

kad ateities kartos turėtų žinias, gebėjimus ir požiūrius, būtinus jų finansinei gerovei, ir 

turėtų nuo ankstyvo amžiaus išlavintus įpročius. 

 Valdžios institucijos turėtų ieškoti galimybių stiprinti suaugusiųjų žinias, gebėjimus ir elgesį 

finansinio švietimo ir kitų veiklų pagalba. 

 Būtina atkreipti dėmesį į bazinių finansinių žinių ir žinių bei gebėjimų taikymą finansiniame 

kontekste. Menkas bazinių principų, tokių kaip sudėtinės palūkanos ir diversifikacija, 

supratimas rodo, kad plačiajai visuomenei reikia tobulinti ir daug kitų žinių. 

 Finansinių žinių skirtumai tarp lyčių taip pat turėtų būti labiau sistematiškai matuojami, ir 

tam pagal poreikį turėtų būti taikomis skirtingos tikslinės programos. 

 Teigiamos koreliacijos tarp finansinių žinių ir tikslų kėlimo bei tarp finansinių žinių ir 

pensijos planavimo rodo potencialius privalumus tyrimams apie tai, kaip žinios gali skatinti 

pozityvų elgesį. 

 Finansinis atsparumas ir ilgalaikis planavimas gali būti toliau skatinami per vartotojams 

draugiškus biudžeto sudarymo ir pajamų bei išlaidų kontrolės įrankius, kurie galėtų skatinti 
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sudaryti šeimos biudžetą ir naudoti duomenis realiu laiku, siekiant korekcijų dar prieš 

užklumpant sunkumams. 

 Žmonėms taip pat gali reikėti švietimo ir konsultacijų nustatant realistines alternatyvas 

skolinimuisi tais atvejais, kai pajamų nepakanka sudurti galą su galu. 

 Tose šalyse, kur žmonės labiau koncentruojasi į trumpalaikius tikslus, galima pradėti 

akcentuojant trumpalaikių tikslų teikiamas galimybes, o po to imti skatinti ir ilgalaikį 

finansinį planavimą. Tokie vartotojai gali norėti daugiau sužinoti apie tai, kaip geriau valdyti 

savo kasdienes išlaidas, nei kaip taupyti ilgalaikiams tikslams. Finansinio švietimo 

programa galėtų pradėti nuo pagalbos žmonėms, kaip atlaisvinti šiek tiek pinigų 

nuolatiniams mažiems paskatinimams pasirenkant, pavyzdžiui, finansiškai efektyvesnius 

finansinius produktus ar komunalines paslaugas. 

 Švietimas, skatinant elgesio pokyčius, kaip pvz., skatinant žmones kelti tikslus ir jų siekti, 

taip pat toliau skatina žmones elgtis finansiškai raštingiau, pradedant nuo aktyvių veiksmų 

taupant ar imantis ilgalaikio planavimo.  

 Aktyvų ir išmanų finansinių produktų pasirinkimą galima skatinti teikiant pasiekiamą 

informaciją (pvz., palyginančiose lentelėse) apie produktus ir teikiant patraukliai 

pateikiamą automatizuotus (robotizuotus) patarimus. 

 Siekiant padidinti žmonių finansinį atsparumą reikėtų derinti vartotojų apsaugos 

priemones ir finansinį švietimą. Pavyzdžiui, tam tikras reguliavimas susijęs su kredito 

produktų naudojimų gali apsaugoti vartotojus nuo spąstų skolų ratuose imant brangius 

kreditus su baudomis už įmokų vėlavimą, taip mažinant galimybes žmonėms rinktis jiems 

netinkamus finansinius produktus. 

 

Parengta pagal “OECD/INFE International Survey Of Adult Financial Literacy Competencies” (2016) 

http://www.oecd.org/finance/oecd-infe-survey-adult-financial-literacy-competencies.htm  
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