FG průzkumy

ZNALOSTI JSOU SLABÉ - STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT



Měření Ministerstva financí 2015: 52 % lidí má nižší úroveň finančních
znalostí, z toho: 40 p. b. osob spíše nízkou (33 – 50 % správných odpovědí)
více zde.



Celkové výsledky 2015, 2016 a mezinárodní srovnání: v průměru dobré
úrovně dosáhlo 56 % dotazovaných (v zemích OECD 63 %, v ČR 52 %). ČR se
umístila na 19. místě. Viz zde.



FG mohou zlepšit interaktivní hry – průzkum České Spořitelny a Millword
Brown: nabídli hru Tajuplná cesta, více zde.



Komentář k výsledkům 2016: znepokojivé - v případě výpadků příjmů by 15 %
domácností nepokrylo své náklady ani po dobu jednoho měsíce (před 5 lety to
bylo 16%), viz zde.



Test ekonomických dovedností 2017 (Kalibro) s účastí stovky ZŠ ČR zjistil,
že děti mají problém se základními početními úlohami, více zde.



Podle ČBA finančním poradcům nerozumí 4 z 10 Čechů, více zde.

VYBRANÉ ZÁVĚRY PRŮZKUMŮ MF ČR A ČNB 2015

 57 % domácností si nesestavuje rozpočet (připadá jim to zbytečné v
67 % případů), v 22 % případů je to vůbec nenapadlo,

 19 % aktivně nespoří, 54 % během posl. roku spořilo na běžném účtu,
34 % lidí v hotovosti, 34 % lidí na spořicím účtu či stavebním spoření,
•

48 % domácností pokryje své životní náklady při ztrátě hlavního
příjmu po dobu alespoň tří měsíců (v roce 2010 to bylo 41 % dom.),

•

15 % domácností by je nepokrylo ani na dobu jednoho měsíce (v
roce 2010 to bylo 16 %)

 31 % lidí by ztrátu hlavního příjmu řešilo novým zaměstnáním, 12 % z
úspor, 37 % si to vůbec neumí představit,
 85 % osob se spoléhá na financování jejich životních nákladů v
důchodu na stát.

NĚKTERÉ PROJEKTY KE ZVYŠOVÁNÍ FG

• ČNB: Peníze na útěku
• Ministerstvo financí: Proč se finančně vzdělávat?

• ČBA: Finanční vzdělávání
• MPO: Spotřebitelské a finanční vzdělávání studentů SŠ

• Dolceta: Spotřebitelské on-line vzdělávání
• SEKO: Výuková videa k FG (prevence kriminality)

POSELSTVÍ

•
•
•

4,5 milionu probíhajících exekucí (detailněji zde).
Dluží v průměru každý 11 Čech nad 15 let.
Nejvyšší částky dluží Pražané, nejzadluženějším okresem je Most
(viz mapa exekucí).

 „Spotřebitel jde často riziku příliš vstříc svým postojem, nepříliš
dobrými znalostmi a také určitým nezájmem.
 Chceme-li svobodný a funkční finanční trh, minimálně polovina
práce je na lidech samotných.
 Veřejný sektor by měl dát lidem určitý nástroj k tomu, aby byli
schopni se na finančním trhu lépe orientovat.
 A právě o tom je finanční vzdělávání“
Eva Zamrazilová, členka bankovní rady ČNB

