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Įvadas
Toliau pateikiama užsienio šalių analizė orientuojasi į vieną iš OECD (2012) išskirtų
nacionalinių finansinio raštingumo strategijų principų - valdymo planą ir
suinteresuotų šalių vaidmenis bei atsakomybes. Pagrindinis šios analizės
tikslas – atskleisti skirtingus nacionalinių finansinio švietimo strategijų valdymo
mechanizmus bei jų įgyvendinimą. Užsienio šalių nacionalinių finansinio švietimo
strategijų analizė yra aktuali ne tik tuo, kad leidžia pamatyti skirtingus strategijų
valdymo ir įgyvendinimo mechanizmus, bet ir yra reikšminga kuriant Lietuvos
finansinio švietimo 2017-2021 plano valdymo mechanizmą.
Nacionalinių finansinio švietimo strategijų analizei yra pasirinktos 6 skirtingos
šalys – Belgija, Jungtinė Karalystė, Kanada, Latvija, Nyderlandai ir
Portugalija. Šios šalys pasirinktos tikslingai atsižvelgiant į kelis kriterijus. Pirma,
pastarosios šalys taiko skirtingas strategijos valdymo ir įgyvendinimo
praktikas. Antra, remiantis OECD 2015 metais atliktais tarptautiniais finansinio
raštingumo pasiekimų tyrimais, dauguma šių šalių turi aukštą gyventojų finansinio
raštingumo lygį. Trečia, šios šalys jau turi sukaupusios patirties vykdant finansinio
švietimo veiklas nacionaliniu mastu.
Kiekvienos šalies analizė laikosi vienodos struktūros atsižvelgiant į OECD
aprašyto valdymo plano ir suinteresuotų šalių vaidmenų bei atsakomybių principo
aspektus. Analizė orientuojasi į šiuos pagrindinius aspektus:
* lyderystė;
* nacionalinės strategijos valdymas ir koordinavimas;
* suinteresuotosios šalys ir jų atsakomybės;
* strategijos tikslai.
Užsienio šalių finansinio švietimo strategijų analizė atlikta remiantis 2015 metais
OECD parengtu nacionalinių finansinio raštingumo strategijų vertinimu (angl.
National Strategies for Financial Education. OECD/INFE Policy Handbook). Taip pat
analizė atlikta gilinantis į kiekvienos šalies šiuo metu įgyvendinamą finansinio
švietimo strategiją, ataskaitas, internetines platformas, skirtas nacionalinių
finansinio švietimo strategijų įgyvendinimui. Analizuojant Latvijos atvejį taip pat
konsultuotasi su šios šalies atstove, atsakinga už finansinio raštingumo strategiją.
Kiekvienos šalies analizės pabaigoje yra pateikiamos aktualios nuorodos,
kurios padeda plačiau susipažinti su konkrečios šalies nacionalinės finansinio
švietimo strategijos valdymo mechanizmu bei strategijos įgyvendinimu.

3

Jungtinė Karalystė

4

Jungtinė Karalystė

Finansinių gebėjimų strategija (angl. Financial Capability Strategy for
UK)
2015 m. Jungtinė Karalystė peržiūrėjo pirmąją finansinio švietimo strategiją
(toliau – NS), ir įvertinusi jos įgyvendinimo privalumus ir trūkumus, parengė
antrąją NS. Įgyvendinamos antrosios strategijos trukmė – 5 metai t.y. nuo 2015
iki 2020 metų. Šiuo metu į NS įgyvendinimą įtraukta 100 institucijų. Strategijos
valdymas ir įgyvendinimas vykdomas taikant skirtingų suinteresuotųjų šalių
įtraukimo modelį (angl. Multi-stakeholder approach).

Lyderystė

Įgaliojimas už NS suteiktas Pinigų konsultavimo agentūra (angl. Money Advice
service). Ši institucija teikia nemokamą ir nešališką UK gyventojų konsultavimą
(telefonu, siūlydama internetinius produktus finansų planavimui ir kt.) finansų
klausimais 7 skirtingose srityse, kaip: skolinimas, namų ūkis ir hipoteka, taupymas,
darbas ir užmokestis, išėjimas į pensiją, šeima, draudimas ir kt.
Pinigų konsultavimo tarnyba (toliau – MAS) įsteigta 2010 metais kaip
nepriklausoma viešoji įstaiga, kurios tikslas yra stiprinti vartotojų finansinio
raštingumo gebėjimus (angl. financial capability). Tiksliau tariant, ši įstaiga siekia
stiprinti finansinio raštingumo supratimą ir žinias bei formuoja vartotojų gebėjimus
valdyti savo finansinius resursus (angl. affairs).
MAS veiklą pradėjo 2011 metais suteikdama UK gyventojams online, telefonines ir
individualias konsultacijas.
2012 m. MAS pradėjo atlikti dar vieną atsakomybę – konsultavimosi dėl skolų ir
įsiskolinimų (angl. debt) kokybę ir nuoseklumą (angl. consistency).
MAS taip pat atsakinga už Jungtinės Karalystės Nacionalinės finansinio
švietimo strategijos valdymą apjungiant valstybines, privačiąsias ir
nevyriausybines institucijas.
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NS valdymas ir koordinavimas
Pinigų konsultavimo agentūra yra pagrindinė institucija, kuri atsakinga
už NS valdymą. Iš esmės ši institucija:
* skiria finansus ir žmogiškuosius resursus tam, kad veiktų NS valdymas
per Finansinių gebėjimų tarybą, Valdymo grupes (angl. steering groups)
bei būtų organizuojamos Finansinių gebėjimų savaitės;
* užtikrina NS vertinimo ir vystymo funkcijas atliekant nuoseklius didelio
masto nacionalinius tyrimus, įkuriant Kas veikia fondą, užtikrinant
standartizuotą NS įgyvendinimo įvertinimą (angl. evalution) bei kuriant
skirtingus įrankius NS įgyvendinimui;
* užtikrina finansavimą įgyvendinamiems NS tikslams apimant
konsultavimo dėl skolinimosi veiklas bei užtikrinant gyventojams
nemokamas online ir telefonines konsultacijas.
Tiesioginei NS priežiūrai ir įgyvendinimo stebėsenai Pinigų konsultavimo
agentūra įkūrė Finansinių gebėjimų tarybą (angl. the Financial Capability Board.
Toliau - FinCap Taryba). Pagrindinis FinCap Tarybos tikslas – stebėti ir prižiūrėti
NS įgyvendinimą.
Į FinCap Tarybą yra įtraukti asmenys iš skirtingų viešojo ir privataus sektoriaus
institucijų, turintys aukštą kompetenciją finansų ir mokesčių srityse (pvz. atstovai iš
valdžios institucijų, universitetų, jaunimo informacijos centrų ir kt.). Pastarosios
institucijos turi aiškius įsipareigojimus ir atsakingąsias funkcijas. Šiuo metu FinCap
Tarybą sudaro 17 narių.
FInCap Taryba atsakinga ne tik už strategijos įgyvendinimo stebėseną, bet ir
prioretizuoja strategijos veiklas, stebi ir prižiūri įgyvendinamų veiklų kokybę
(Taryba yra atskaitinga Money Advice Service).
FinCap taryba taip pat kuruoja *valdymo grupes (angl. steering groups), kurios
konsultuoja dėl klausimų, susijusių su finansiniu raštingumu ir *nacionalinius
forumus (angl. National Forum), kurie yra atsakingi už NS veiklų įgyvendinimą
konkrečioje srityje (pvz. Velse, Škotijoje ir kt.).
Planuojama į NS valdymą įtraukti ir FinTech grupė, tačiau šiuo metu pastaroji grupė
dar nėra sukurta.
Jungtinės Karalystės NS valdymo ir įgyvendinimo struktūra pateikta
sekančiame puslapyje (1 pav., anglų kalba).
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1 pav. Jungtinės Karalystės finansinių gebėjimų strategijos valdymo ir įgyvendinimo sistema
(angliškai) (Šaltinis: https://www.fincap.org.uk/en/articles/how-strategy-delivered)

Suinteresuotos šalys ir jų atsakomybės

Į Jungtinės Karalystės NS valdymą ir įgyvendinimą šiuo metu yra įtraukta 180 asmenų
iš 100 skirtingų valstybinių, NVO ir privačių institucijų. Šie asmenys yra FinCap
Tarybos nariai, Valdymo grupių bei Nacionalinių forumų nariai.
Daugiau kaip 90 institucijų vadovaujasi IMPACT principais. Daugiau kaip 30 institucijų
remiasi Pinigų konsultavimo agentūros pateikiama informacija finansų ir mokesčių
srityje. Šiuo metu veikia daugiau kaip 2500 internetinių puslapių, kurie nukreipia į
MAS arba NS internetinį puslapį.
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Institucijos į NS įgyvendinimą gali įsitraukti:
* taikydamos IMPACT principus, kurie skirti įvertinti, kiek konkrečios institucijos
veikla atitinka NNS prioritetus ir tikslus;
* dalyvaujant Pinigų konsultavimo agentūros sukurtoje What Works programoje.
Pačia bendriausia prasme, ši programa skirta išsiaiškinti, kurios veiklos, susijusios
su asmenų finansiniais gebėjimais yra veiksmingos ir kokybiškos. Konkrečios
įstaigos gali gauti dotaciją (angl. grant) įvertinti savo įgyvendinamas veiklas;
* įsitraukiant į kasmetines Talk Money Week veiklas;
* sekant NS įgyvendinimo veiklas: sukurtas NS internetinis puslapis FinCap, sukurti
NS Twitter, LinkedIn;
* viešinant informaciją apie įgyvendinamas veiklas, susijusias su NS.
Pinigų konsultavimo tarnyba planuoja į gyventojų finansinių gebėjimų
stiprinimą įtraukti iki 250 institucijų.
Strategijos įgyvendinimas

NS veiklų įgyvendinimas vyksta per valdymo grupes (steering group) ir forumus. Šios
grupės sudarytos iš asmenų, priklausančių valdžios institucijoms, tyrėjų grupėms, NVO,
privačioms įstaigoms ir kt.
Pagrindinis valdymo grupių tikslas – konsultuoti ir teikti rekomendacijas konkrečios
finansinių gebėjimų temos įgyvendinimo srityje. Šiuo metu sukurtos šios valdymo grupės
atsižvelgiant į skirtingus gyvenimo etapus:
*
*
*
*
*
*

Vaikai ir paaugliai (3-18 m.);
Jaunimas (angl. young adults) (16-24 m.);
Dirbantieji (16-70 m.);
Išėjimo iš pensiją planavimas;
Pensinis amžius;
Asmenys, turinys finansinių sunkumų.

Kiekvienam gyvenimo etapui yra sukurtas veiksmų planas, kuris numato konkrečias
priemones, būtinas asmens finansinių gebėjimų stiprinimui.
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Valdymo grupės konsultuoja ir teikia rekomendacijas apie (apima ir
analizės dalį):
* kokios veiklos veikia pasirinktoje srityje;
* veiksmų plano vystymasis ir įvertinimas;
* veiklų prioritetizavimas ir kokie resursai reikalingi siekiant geriausio
poveikio.
NS įgyvendinimo metu sukurtas internetinis puslapis, kuriame teikiama
išsami informacija apie NS valdymą ir įgyvendinimą: https://fincap.org.uk/
Finansinių gebėjimų strategijos tikslai
Pagrindinis NS tikslas – tobulinti gyventojų finansinius gebėjimus bei įgalinti juos
turėti kuo geresnę finansinę gerovę tiek esamoje situacijoje, tiek ateityje.
Pinigų konsultavimo agentūra siekia, kad NS numatytos priemonės turėtų
stiprinti gyventojų finansinius gebėjimus:
* mokėtų valdyti pinigus kasdienėse situacijose;
* būti pasirengusiems susidurti su skirtingais gyvenimo etapais;
* gebėtų spręsti finansinius sunkumus, su kuriais susiduriama.

Nuorodos į internetinius šaltinius, susijusius su NS valdymu ir
įgyvendinimu:

1. Jungtinės Karalystės nacionalinės finansinių gebėjimų strategijos
internetinis puslapis: https://www.fincap.org.uk/
2. Jungtinės Karalystės Finansinių Gebėjimų Taryba:
https://fincap.org.uk/en/articles/financial-capability-board.
3. Jungtinės Karalystės Pinigų konsultavimo agentūra:
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en.
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Kanada
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Kanada
Nacionalinė finansinio švietimo strategija. Įskaičiuok mane, Kanada (angl. – National
Strategy for Financial Education. Count me in, Canada)
2015 m. Kanada parengė pirmąją finansinio švietimo strategiją (toliau – NS).
OECD (2015) teigimu, Kanada yra unikalus nacionalinių strategijų finansinio
švietimo srityje valdymo ir įgyvendinimo pavyzdys, kadangi nuo 2014 m. NS
valdymui ir įgyvendinimui yra paskyrusi tiesioginį asmenį – finansinio švietimo
vadovą. Finansinio švietimo vadovas yra paskirtas Kanados finansinių
vartotojų agentūros, kurį turi oficialų Kanados Vyriausybės įgaliojimą stiprinti
gyventojų finansinį raštingumą.
Lyderystė
Įgaliojimas (angl. mandate) nacionaliniu lygmeniu už finansinį švietimą
suteiktas Kanados finansinių vartotojų agentūrai (angl. Financial Consumer
Agency of Canada). Nuo įkūrimo pradžios (2001 m.) ši institucija yra atsakinga tiek
už vartotojų apsaugą bei jų supratimo stiprinimą apie jų teises ir atsakomybes
finansų srityje, tiek už gyventojų finansinį švietimą.
2007 m. Kanados Vyriausybė išplėtė Finansų vartotojų agentūros atsakomybes
įpareigodama šią instituciją stiprinti gyventojų finansinį raštingumą bei
suteikė finansavimą šiai institucijai inicijuoti finansinio raštingumo veiklas
jaunimo srityje.
Nuo 2008 m. Vyriausybė savo biudžete numato papildomas lėšas Finansų
vartotojų agentūrai, kurios skirtos skirtingų gyventojų grupių finansinio
raštingumo stiprinimui.
Ši Agentūra atsakinga ne tik už Kanados gyventojų finansinį švietimą, bet ir
vartotojų apsaugą finansų srityje.
Informacija ir konsultavimas finansinio raštingumo srityje gyventojams yra
teikiami suskirsčius pagal svarbius gyvenimo etapus (angl. life events): būsto
pirkimas, šeimos kūrimas, išėjimas į pensiją ir kita.
Valdymas ir koordinavimas
Nuo 2014 m. buvo sukurta Finansinio raštingumo vadovo pozicija (angl. financial
literacy leader). Finansinio raštingumo vadovas dirba Finansinių vartotojų agentūroje ir
yra atsakingas už NS įgyvendinimą bei vystymą.
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Pagrindiniai finansinio raštingumo vadovo tikslai:
* skatinti bei užtikrinti skirtingų suinteresuotųjų šalių iš viešojo, privataus ir NVO
sektoriaus tarpusavio bendradarbiavimą įgyvendinant finansinio švietimo (toliau - FŠ)
veiklas;
* įtraukti akademinę bendruomenę ir ugdymo institucijas į FŠ veiklų įgyvendinimą;
* remti ir prisidėti prie iniciatyvų, kurios stiprina gyventojų finansinį raštingumą;
* koordinuoti ir konsultuoti federalinius departamentus įgyvendinant
veiklas/programas/konsultacijas, susijusias su gyventojų finansinio raštingumo
stiprinimu;
* tiesiogiai dirbti su Kanados provincijomis bei paskatinti jas įgyvendinti iniciatyvas
gyventojų FŠ srityje;
* stebėti ir įvertinti NS įgyvendinimą naudojant įvairių įrankius, pavyzdžiui,
suinteresuotųjų šalių apklausas, gyventojų apklausas, bei teikti NS įgyvendinimo
ataskaitas.
Suinteresuotos šalys ir jų atsakomybės
Įgyvendinama NS, Finansų ministerija, Kanados finansinių vartotojų agentūra ir
Finansinio raštingumo vadovas yra įsitraukę į suinteresuotųjų šalių (valstybines,
privačias ir NVO) konsultavimą visoje šalyje.
Finansinio raštingumo srityje veikia įvairius valstybinės, privačios ir NVO įstaigos.
Pastaraisiais metais pradėjo steigtis finansinio raštingumo tinklai (angl. Financial literacy
networks) skatinantys skirtingų institucijų bendradarbiavimą įgyvendinanti veiklas. Šiuo
metu veikia 17 skirtingų tinklų. Pavyzdžiui, Finansinio švietimo tinklas Naujajame
Brunswike, Jaunimo finansinio raštingumo tinklas, Finansinio raštingumo veiklos grupė ir kita.
Kanados finansinio raštingumo duomenų bazė yra vieno langelio principu veikianti
internetinė duomenų bazė, kurioje nurodyti resursai finansinio raštingumo srityje visoje
Kanadoje. Nuoroda į duomenų bazę: https://www.canada.ca/en/financial-consumeragency/services/financial-literacy-database.html
Duomenų bazėje įtraukti keli šimtai skirtingų institucijų, dirbančių su finansiniu
raštingumu ir finansiniu švietimu. Gyventojai gali ieškoti informacijos bei veiklų pagal
temą, tikslinę grupę ar konkrečią instituciją. Taip pat šioje duomenų bazėje gyventojai gali
rasti informaciją, video, skaičiuokles ir kitą informaciją, susijusią su finansais.
Informaciją duomenų bazei pateikia suinteresuotosios institucijos. Pateiktus informaciją
yra įvertinama, ar ji atitinka nustatytus kriterijus.
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Strategijos įgyvendinimas

Įgyvendindamas NS strategiją, Finansinio raštingumo vadovas dirba kartu su
Nacionaliniu valdymo komitetu (angl. National Steering Committee on Financial
Education), kuris sudarytas iš lyderių viešajame, privačiame ir nevyriausybiniame
sektoriuose. Taip pat komiteto nariai yra tie asmenys, kurie pažįsta platų
suinteresuotųjų šalių lauką.
NACIONALINIS VALDYMO KOMITETAS:
Nacionalinis valdymo komitetas atlieka konsultacinę ir patariamąją funkciją
NS įgyvendinimo, vystymo, suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo klausimais.
Nacionalinis valdymo komitetas susitinka ne mažiau kaip 3 kartus per metus.
Šio komiteto nario kadencija – 2 metai. Komitetą sudaro 15 narių. Atranka į
komitetą organizuojama pateikus oficialias paraiškas (2017 m. į naujai renkamą
komitetą aplikavo 120 asmenų). Informacija apie Komitetą:
https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/programs/financialliteracy/committee-network.html
Šis komitetas taip pat pateikia iniciatyvų planą. Naujai išrinkto komiteto
iniciatyvų plane numatyta 113 iniciatyvų, skirtų stiprinti NS įgyvendinimą.
Nuoroda: https://www.canada.ca/content/dam/fcacacfc/documents/programs/financial-literacy/infographic-national-steeringcommittee-financial-literacy.pdf
KITI KOMITETAI:
NS įgyvendinimui yra sukurtos ir skirtingos finansinio raštingumo darbo
grupės. Pagrindinis darbo grupių tikslas – vystyti geriausių praktikų finansinio
raštingumo srityje modelius (angl. best practices framework).
Šiuo metu yra įkurtos šios finansinio raštingumo darbo grupės:
* darbo klausimais (angl. Financial Literacy Working Group for a Workplace)
(praktikų modelis, apimantis geriausias praktikas, priemones ir resursus, darbo
srityje skirtas darbdaviams tam, kad jie savo įstaigose įgyvendintų finansinio
raštingumo programą). Ši grupė tiesiogiai konsultuoja Nacionalinį valdymo
komitetą;
* vietinių tautų klausimais (angl. Financial Literacy Working Group for a Indigenous
People). Ši darbo grupė konsultuoja vietinių etninių grupių, kaip inuitai, Metis ir kitų
finansinio raštingumo stiprinimo klausimais.
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2018-2021 m. įkurta tyrimų sub-grupė (angl. Research sub-committee) kuri
konsultuoja finansinio raštingumo vadovą bei Nacionalinį valdymo komitetą
klausimais, susijusias su finansinio raštingumo tyrimais. Ši grupė taip pat
įgaliota tiesiogiai bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis joms įgyvendinant
tiriamąsias veiklas bei viešinant tyrimo rezultatus.
Tarpžinybinis finansinio raštingumo komitetas (angl. Interdepertamental
committee of financial literacy), kuriam pirmininkauja finansinio raštingumo
vadovas. Komitetą sudaro skirtos valstybinio sektoriaus institucijos, kaip
ministerijos, Nacionalinis Bankas. Komitetas yra atsakingas už NS įgyvendinimą
federaliniuose departamentuose (informacijos sklaida, suinteresuotųjų šalių
bendradarbiavimo atotrūkis įgyvendinti finansinio švietimo veiklas ir kt.).
Tarpžinybinis finansinio raštingumo komitetas susitinka 2 kartus per metus.

2 Pav. Kanados nacionalinės finansinio raštingumo strategijos valdymas
(angliškai) (Šaltinis: Kanados nacionalinė finansinio raštingumo strategija, 2015, p. 10)
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Strategijos tikslai
Kanados NS orientuojasi į tris finansinio raštingumo dimensijas: pinigų
administravimą, planavimą ir apsaugą (angl. money management, planning and protection).
NS vizija – stiprinti kanadiečių ir jų šeimų finansinę gerovę. NS paskirtis – mobilizuoti ir
įtraukti valstybinį, privatų ir ne pelno siekiantį (non-profit) sektorius stiprinant kanadiečių
finansinį raštingumą.
Pagrindiniai tikslai, kurių siekiama gyventojų finansinio raštingumo srityje:
* gebėjimai išmintingai valdyti pinigus ir skolas (angl. debts);
* gebėjimai planuoti ir taupyti ateičiai;
* gebėjimai identifikuoti ir apsisaugoti nuo finansinių apgaulių ir finansinio
piktnaudžiavimo (angl. abuse).

Nuorodos į internetinius šaltinius, susijusius su NS valdymu ir įgyvendinimu:
1. Kanados nacionalinė finansinio raštingumo strategija:
https://www.canada.ca/content/dam/canada/financial-consumeragency/migration/eng/financialliteracy/financialliteracycanada/strategy/documents/
nationalstrategyforfinancialliteracycountmeincanada.pdf
2. Kanados Finansinių Vartotojų Agentūros internetinis puslapis:
https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency.html
3. Kanados finansinio raštingumo duomenų bazė:
https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/services/financial-literacydatabase.html
4. Kanados finansinio raštingumo puslapis: https://www.canada.ca/en/financialconsumer-agency/programs/financial-literacy.html
5. Internetinis puslapis, talpinantis informaciją apie NS valdymą ir
įgyvendinimą: https://www.canada.ca/en/financial-consumeragency/programs/financial-literacy/financial-literacy-strategy.html
6. Nuoroda į finansinio raštingumo komitetus ir tinklus:
https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/programs/financialliteracy/committee-network.html

15

Nyderlandai
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Nyderlandai
Nacionalinė finansinio švietimo 2014-2018 metų strategija (angl. 20142018 National Strategy for Financial Education in the Netherlands)
Nyderlanduose pirmasis finansinio švietimo strateginis planas
nacionaliniu mastu buvo sudarytas 2008 metais, kurio metu buvo įkurta
Money Wise platforma. Naujoji strategija pradėta vykdyti 2014 metais.
Strategijos valdymas ir įgyvendinimas vykdomas taikant skirtingų
suinteresuotųjų šalių įtraukimo modelį (angl. multi-stakeholder
approach).
Lyderystė

Nyderlandų finansinio raštingumo strategiją valdo iniciatyvinė grupė (angl.
steering group), kuriai pirmininkauja Finansų ministerija. Iniciatyvinė
grupė nustato strateginių veiklų programą, apibrėžia prioritetus ir
operacinius metinius planus, tvirtina biudžetą ir valdo platformos
veiklas. Taip pat nariai perduoda uždavinius savo organizacijoms ir
darbuotojams. Iniciatyvinė grupė susitinka du kartus per metus.

Valdymas ir koordinavimas

Programos Taryba (angl. Programme Council) pataria iniciatyvinei grupei
strateginiais klausimais. Partneriai, kurie nėra Iniciatyvinėje Grupėje, yra Programos
Taryboje. Taryba yra sudaryta iš interesuotų šalių, kurios dėl savo ekspertizės, kanalų ar
resursų aktyviai prisideda prie atsakingos visuomenės finansinės elgsenos formavimo.
Tarybos nariai ištransliuoja sukurtos platformos uždavinius savo organizacijoms ir
darbuotojams. Programos Taryba susitinka du kartus per metus kartu su Iniciatyvine
Grupe.
Programos Tarnyba (angl. Programme Office) paruošia planus ir koordinuoja Money
Wise platformos veiklas. Programos Tarnyba turi įgaliojimą (angl. mandate) inicijuoti ir
vykdyti veiklas kasmetinio plano ir biudžeto rėmuose. Ši Tarnyba taip pat informuoja
iniciatyvinę grupę dėl progreso.
Ekspertinės grupės (angl. Expert groups) gali būti suburtos specifiniams projektams ar
temoms finansinio švietimo srityje įgyvendinti. Jos kuria planus temoms ir projektams
bei ištransliuoja tai savo organizacijoms.
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Partneriai. Platformos įkūrėjai: Adfiz (Nepriklausomų finansų patarėjų
asociacija), AFM (Olandų vartotojų asosiacija), DNB (Olandų Centrinis bankas),
Finansų ministerija, Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija, Socialinių reikalų
ir darbo ministerija, NVB (Nyderlandų bankų asociacija), NiBud (Nacionalinis
šeimos finansų informavimo institutas), Nyderlandų pensijos fondų
federacija, Tilburgo universitetas, Draudimo asociacija.
Donorai: sukurtai platformai skiria finansinę paramą.
Dalyviai: organizacijos dalyvaujančios viename ar daugiau pagrindinių
platformos projektų.

Iniciatyvinė grupė
(Pirmininkauja Finansų
ministerija)

Pataria

Programos taryba
Atsiskaito

Biudžetas ir
strategija

Programos tarnyba

Ekspertų grupės

Kuria ir vykdo veiklas,
inicijuoja planus

Suburtos specialiems
projektams

3 Pav. Nyderlandų nacionalinės finansinio švietimo strategijos valdymas
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Strategijos tikslas

Stiprinti atsakingą gyventojų finansinį elgesį Nyderlanduose skiriant dėmesį
kertiniams gyvenimo įvykiams ir su jais susijusioms tikslinėms grupėms.
Didesnis poveikis siekiamas suvienijant jėgas per profesionalų vystymąsi ir
inovacijas.
Uždaviniai
Platformos veiklos nukreiptos į trijų atsakingo finansinio elgesio aspektų
stiprinimą:
* Pinigų valdymą.
* Finansų planavimą.
* Finansinių produktų pasirinkimą.

Nuorodos į internetinius šaltinius, susijusius su NS valdymu ir įgyvendinimu:

1. https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/National-StrategiesComparative-Tables.pdf?
fbclid=IwAR2_l_9ZWHslz6sk5Z0m2uf95Mq2HB9krSCryFxhnC7A5rF40Hq4-FSH0eA
2. Money Wise platforma:
https://www.wijzeringeldzaken.nl/english/organization/
3. Nacionalinė finansinio švietimo strategija:
https://www.wijzeringeldzaken.nl/bibliotheek-/media/pdf/7158-wig-strategicprogramme-web-eng.pdf
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Portugalija
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Portugalija
Nacionalinis finansinio švietimo planas (angl. National Financial Literacy Plan)
Nacionalinis finansinio švietimo planas yra ilgalaikis ir įgyvendinamas nuo 2011 m.
2016 m. jis buvo peržiūrėtas ir pakoreguotas. Atnaujintas planas įgyvendinamas
nuo 2016 iki 2020 metų. Portugalijos NS valdymas remiasi skirtingų
suinteresuotų šalių įtraukimo (angl. multi-stakeholder) modeliu pagrindinę
atsakomybę skiriant koordinuojančiam komitetui/komisijai - Nacionalinei
finansinių supervizorių tarybai. Portugalijos NS yra taip pat pabrėžiamas
privataus ir NVO sektorių įtraukimas į veiklų įgyvendinimą.

Lyderystė
Portugalijos NS yra prižiūrima Nacionalinės finansinių supervizorių tarybos
(angl. National Council of Financial Supervisors), kurią sudaro 3 pagrindinės
institucijos: Portugalijos bankas, Portugalijos apsaugos rinkos komisijos (angl.
Portugal Security Market Commission) ir Portugalijos draudimo ir pensijų fondo
priežiūros tarnybos (angl. Insurance and Pension Funds Supervisory Authority).
Supervizorių tarybą kuruoja Nacionalinis Portugalijos bankas.
Taryba įkurta 2000 metais. 2011 metais Supervizorių taryba priėmė
Nacionalinį planą finansinio švietimo ugdymui. Šiuo metu šios trys
institucijos yra atsakingos už finansinių institucijų stebėseną (angl. financial
supervision) ir reguliavimą bei už finansinio švietimo iniciatyvų įgyvendinimą
šalies mastu.

Valdymas ir koordinavimas

Už NS valdymą yra atsakinga ne viena institucija, o koordinacinis vienetas, į kurį
įtrauktos skirtingos viešojo sektoriaus institucijos. NS valdo Nacionalinė finansinių
supervizorių taryba, kurią sudaro trijų institucijų nariai: Nacionalinio banko direktorių
tarybos pirmininkas, Portugalijos apsaugos rinkos komisijos pirmininkas ir Portugalijos
draudimo ir pensijų fondo priežiūros tarnybos prezidentas.
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NS valdymui ir veiklų įgyvendinimui buvos sukurti įtraukti trys
skirtingi komitetai, kurie yra atskaitingi Supervizorių Tarybai:

* Koordinacinis komitetas, kurio funkcija yra koordinuoti NS veiklų
įgyvendinimą. Komitetas yra atsakingas už veiklų krypčių nustatymą,
įgyvendinamų NS veiklų vertinimą bei finansinių iniciatyvų
viešinimą. Šį komitetą taip pat sudaro asmenys iš tų pačių 3 pagrindinių
institucijų: Portugalijos banko, Portugalijos apsaugos rinkos komisijos ir
Portugalijos draudimo ir pensijų fondo priežiūros tarnybos.
* Stebėsenos komitetas yra atsakingas už finansinio švietimo
prioritetų identifikavimą, finansinio švietimo projektų skatinimą,
metodų ir priemonių siūlymą, kurios būtų skirtos įgyvendinti
finansinio švietimo veiklas. Šiuo metu stebėsenos komitetą sudaro
asmenys iš 33 skirtingų viešojo, privataus ir NVO sektorių.
* Todos Contam (liet. Visi skaičiuojame) komitetas, kuris atsakingas už
finansinio švietimo projektų koordinavimą (taip pat paraiškų
vertinimą) mokyklose. Nuo 2012 m. Supervisorių taryba, kartu su
Švietimo ministerija inicijuoja nacionalinį Todos Contam konkursą, kurio
metu mokyklos gali įgyvendinti projektus, skirtus finansinio raštingumo
stiprinimui. Mokykla į konkursą aplikuoja mokslo metų pradžioje ir
projektą įgyvendina mokslo metų bėgyje. Pagrindinis šio projekto tikslas –
skatinti finansinio švietimo veiklų įgyvendinimą. Mokyklos siūlomas
projektas turi atitikti sukurtą Bazinių finansinio švietimo kompetencijų
aprašą, kurį sukūrė Supervizorių Taryba kartu su Švietimo ministerija. Šį
komitetą sudaro Švietimo ministerijos atstovai, pedagogai ir kiti
specialistai, turinys aukštą mokymo kompetenciją.

Supervizorių Taryba kaip strateginius partnerius įtraukė Švietimo
ministeriją ir Ekonomikos ministeriją. Supervizorių Komiteto
atsakomybėje yra ne tik NS valdymas ir įgyvendinamų veiklų stebėsena,
bet ir reikšmingų projektų, apimančių skirtingas suinteresuotąsias šalis
finansinio švietimo srityje, koordinavimas.
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Suinteresuotos šalys ir jų atsakomybės
Supervizorių Taryba kaip strateginius partnerius įtraukė Švietimo ministeriją, kuri
atsakinga už finansinio švietimą mokyklose ir Ekonomikos ministerija, kuri
atsakinga už finansinio švietimo užtikrinimą verslininkams ir vadybininkams (angl.
manager).
Stebėsenos komitetas (angl. Monitoring Committee), į kurio sudėtį įeina atstovai iš 33
skirtingų viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus institucijų, kaip Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, Portugalijos Junior Achievement, Aveiro ir Porto
universitetai, Portugalijos draudimo asociacija, Portugalijos bankų asociacija, Nacionalinė
jaunųjų verslininkų asociacija ir kt.
Visos šios suinteresuotosios institucijos taip pat susivienija įgyvendinant Finansinio
raštingumo dieną.
Į suinteresuotąsias šalis taip pat įeina mokyklos, kurios gali pateikti konkrečių
projektų siūlymus ir tokiu būdu gauti finansavimą stiprinti veiklas, susijusias su
finansiniu švietimu.

Koordinacinis vienetas valdo strategiją
Nacionalinė finansinių
supervizorių taryba
(3 asmenys)

Atsiskaito

Todos Contam
konkurso komitetas

Koordinacinis
komitetas

Stebėsenos
komiettas

Atsakingas už finansinio švietimo
Koordinuoja NS veiklų
Atsakingas už FŠ prioritetų
projektų vertinimą ir
įgyvendinimą, atsakingas už veiklų identifikavimą, projektų skatinimą,
koordinavimą mokyklose
krypčių nustatymą, vertinimą ir
metodų ir priemonių siūlymą.
viešinimą

4 Pav. Portugalijos finansinio švietimo plano valdymas
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Strategijos įgyvendinimas
Portugalija yra sukūrusi Finansinio švietimo iniciatyvų principus. Šie principai yra
skirti užtikrinti, kad įgyvendinamos iniciatyvos atitiktų NS tikslus ir prioritetus bei
apsaugotų nuo interesų konflikto tarp skirtingų suinteresuotųjų institucijų.
Todos Contam pratforma – kuri skirta tiek viešinti finansinio švietimo veiklas, tiek
suteikti gyventojams įvairius informaciją/resursus/priemones, padedančias stiprinti
finansinį švietimą. Pavyzdžiui, pateikiamos simuliacijos, e-pamokos, online kursai
mokytojams ir pan. Informacija, padedanti gilinti gyventojų finansinį raštingumą, šioje
platformoje yra pateikiama pagal kelias alternatyvas: per gyventojų grupes ir
gyvenimo etapus.
NS įgyvendinimui nėra numatyta finansavimo iš nacionalinio biudžeto. Daugelis
struktūrinių projektų (kaip NS internetinis puslapis, e-mokymosi platforma ir pan.) yra
finansuojami į Supervizorių Tarybą įeinančių institucijų. Suinteresuotosios šalys taip
pat finansuoja finansinio švietimo iniciatyvas iš savo lėšų.

Strategijos tikslai

NS skirta stiprinti visos populiacijos finansines žinias ir finansinį elgesį kreipiant
dėmesį į specifinius skirtingų populiacijos segmentų poreikius. Pagrindinis NS tikslas
yra suskaitytas į 7 sub-tikslus ir konkrečius uždavinius.

Nuorodos į internetinius šaltinius, susijusius su NS valdymu ir įgyvendinimu:

1. Portugalijos finansinio švietimo planas 2016-2020 (anglų kalba):
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/NationalPlan
forFinancialEducation2016-2020.pdf
2. 2017 m. Portugalijos Nacionalinio banko pristatymas apie įgyvendinamą
finansinio švietimo planą (anglų kalba):
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentosrelacionados/intervpub20170216.pdf
3. Internetinis puslapis Todos Contam, kurioje talpinama visa informacija apie
Nacionalinį finansinio raštingumo plano įgyvendinimą bei resursai, skristi stiprinti
gyventojų finansinį raštingumą: https://www.todoscontam.pt/.
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Latvija
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Latvija
Latvijoje Nacionalinė finansinio raštingumo strategija pradėta vykdyti 2014 m. Strategijos
trukmė 7 metai t.y. nuo 2014 iki 2020 metų. Strategijos valdymas ir įgyvendinimas taikant
skirtingų suinteresuotųjų šalių įtraukimo modelį (angl. multi-stakeholder approach) ir
atsakomybę už NS valdymą ir įgyvendinimą skiriant vienai valstybinei institucijai.
Lyderystė ir valdymo struktūra
Finansinio raštingumo strategijos įgyvendinimą koordinuoja Finansų ir kapitalo
rinkos komisija (angl. Financial and Capital Market Commission), kuri yra nepriklausoma
valstybinė institucija.
Finansinio raštingumo strategija buvo priimta Finansų ir kapitalo rinkos komisijos
ir strateginių partnerių, kurie yra pasirašę tarpinstitucinį bendradarbiavimo
susitarimą-memorandumą tarp Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinis švietimo
centro, BA verslo ir finansų mokyklos, Vartotojų teisių apsaugos centro, Latvijos bankų
asociacijos bei Latvijos draudimo asociacijos.

Darbo grupė
Partnerių atstovų sudaryta darbo grupė finansinio švietimo projektams įgyvendinti ir
strategijos įgyvendinimo stebėsenai. Finansų ir kapitalo rinkos komisija yra atsakinga
už darbo grupės koordinavimą ir kas ketvirtį organizuoja pasitarimus, deleguodama
savo atstovą pirmininkauti pasitarimui. Susitikimo metu yra įvertinamos praėjusio
periodo veiklos ir suplanuojamos ateinančių periodų veiklos. Esant poreikiui, nuolatiniai
konsultantai gali būti paskirti specialiems darbo grupės tikslams pasiekti, o ekspertai gali
būti įtraukiami prisidėti prie specialių projektų ar kampanijų. Metų pradžioje darbo grupė
įvertina kalendorinių metų strateginių veiklos rodiklių lygį ir paruošia veiklos rezultatų
ataskaitą bei einamųjų metų veiksmų planą.
Strategija įgyvendinama pasitelkiant partnerių ir kitų įtrauktų įstaigų biudžetiniais
resursais. Europos sąjungos finansavimas taip pat yra galimas. Partneriai patys planuoja
savo finansinius resursus skiriamus finansinio švietimo veikloms. Partneriai taip pat gali
sutikti bendrai finansuoti veiklas kiekvienam periodui.
Internetinė platforma
Sukurtos dvi internetinės svetainės ,,Klientų mokykla” (www.klientuskola.lv) ir Latvijos
banko sukurta ,,Pinigų mokykla” (www.naudasskola.lv) su informacija, resursais,
mokomąją medžiaga ir t.t.
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Finansų ir kapitalo
rinkos komisija
Koordinuoja

Atsakinga už veiklų
įgyvendinimą, kuria
metinius planus, įvertina
praėjusius metus

Darbo grupė

Konsultantai

Ekspertai

Suburti
specialiems
projektams

5 Pav. Latvijos finansinio raštingumo strategijos valdymas
Strateginiai uždaviniai
1. Finansų planavimo ir taupymo tradicija Latvijos namų ūkiuose - stabilumas, klestėjimas ir
finansinis tvarumas bet kuriame gyvenimo etape.
2. Finansinių paslaugų aplinkos integralumas - teikti finansines paslaugas pasiūlymus,
pritaikytus tiekėjų ir vartotojų poreikiams, bei skatinti vartotoją pasverti riziką ir galimybes
suprasti finansinių paslaugų pasirinkimą.
3. Visuomenės finansų tvarumas ir plėtra - padidinti visuomenės žinių lygį remiantis rinkos
ekonomika, pinigų politika, gebėjimus vertinti ekonomikos procesus šalyje, įskaitant įvairius
ekonomikos augimo scenarijus, siekiant skatinti Latvijos gyventojų ekonominę
nepriklausomybę ir augimo galimybes.
Nuo NS vykdymo pradžios finansinio raštingumo indikatoriai susiję su taupymu Latvijoje
išaugo. 2015 m. susibalansavo namų ūkių paskolos ir indėlių santykis (99:100), gyventojai
daugiau pinigų investavo į gyvybės draudimą lyginant su 2013 metais. Apskritai, įpročiai
prisidedantys prie finansinio tvarumo - taupymo ir ilgalaikio planavimo - sustiprėjo.
Nuorodos į internetinius šaltinius, susijusius su NS valdymu ir įgyvendinimu:
1. http://www.oecd.org/finance/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.pdf?
fbclid=IwAR3sIHVRo9X-qe52XCekIyn8EP_MCHUdAT41qKkDWUPX1-B_YdCHNk2W6-E
2. Latvijos Nacionalinė finansinio raštingumo strategija (anglų kalba):
http://www.fktk.lv/texts_files/FIN_STRATEGIJA-ENG.pdf?fbclid=IwAR3YJpQECieAA-B_QsqxX6Uhqhn2OnCz6j0L2K6N0uNZ8Ko12EIFtpqwdw
3. 2017 m. gyventojų finansinio raštingumo analizė Latvijoje (anglų kalba):
www.fktk.lv/attachments/article/1506/SUMMARY_FinLit_Latvia_2017.pdf
4. 2018 sukurta FR internetinė svetainė http://www.finansupratiba.lv/
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Belgija

28

Belgija
Finansiniu raštingumu Belgijoje rūpinasi Finansinių paslaugų ir rinkos institucija
(angl. Financial Services and Markets Authority). Ji palaiko ir administruoja finansinio
švietimo portalą Wikifin.be.
Wikifin.be platforma:
* strateginis šios platformos tikslas: didinti susidomėjimą piniginiais klausimais ir
suteikti galimybę visuomenei turėti nemokamą prieigą prie finansinės informacijos
informuotų finansinių sprendimų priėmimui užtikrinti.
Finansinio švietimo turinys šioje interneto platformoje yra suskirstytas gyvenimo
etapais ir temomis. Organizacija taip pat įgyvendina apie 13 didelių renginių per
metus ir rengia komunikacines kampanijas.
Strateginis finansinio švietimo tikslas
Užtikrinti, kad visi mokiniai baigę mokyklą turi bazinius įgūdžius, žinias ir požiūrį reikalingą
geriau suprasti piniginius klausimus ir galėtų priimti apgalvotus finansinius sprendimus.
Tikslas įgyvendinimas trimis būdais:
1. Skatinant viešosios politikos formuotojus ir mokyklų sistemas įtraukti finansinį švietimą į
ugdymo programas;
2. Kartu su mokytojais kuriant platų spektrą įvairių pedagoginių įrankių;
3. Kuriant “Train the trainer” programas mokytojams;
Veiklos integruojamos dviejomis dalimis dėl šalies specifikos t.y. pasidalinimo į Flandrijos ir
Prancūzišką dalis. Platformoje yra atskira erdvė moksleiviams - wikifin@school. Joje talpinama
mokomoji medžiaga ir resursai, kaip filmukai, žaidimai, informacija mokytojams, knygos etc.
Nuorodos į internetinius šaltinius, susijusius su NS valdymu ir įgyvendinimu:
1. http://www.oecd.org/finance/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.pdf?
fbclid=IwAR3sIHVRo9X-qe52XCekIyn8EP_MCHUdAT41qKkDWUPX1-B_YdCHNk2W6-E
2. 2017 m. pristatymas apie finansinio švietimo valdymą ir įgyvendinimą Belgijoje (anglų
kalba): https://www.financialforum.be/sites/financialforum.be/files/media/1911.pdf?
nocache=37642ebc6ffda7b3128a6a23128a9054
2. Wikifin.be platforma: https://www.wikifin.be/nl/over-wikifin
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Apibendrinimas
Atlikta užsienio šalių nacionalinių finansinio švietimo strategijų valdymo ir įgyvendinimo
analizė atkleidė kelis skirtingus valdymo mechanizmų tipus:
1) Nacionaliniu lygmeniu yra pasamdytas vienas asmuo - Finansinio raštingumo
vadovas. Vadovas yra atsakingas už NS įgyvendinimą bei vystymą. Šis strategijos
valdymo ir įgyvendinimo tipas yra unikalus pasauliniu mastu, kadangi taikomas tik
Kanados atveju.
2) Viena konkreti valstybinė institucija yra deleguota būti atsakinga už finansinio
raštingumo stiprinimą nacionaliniu lygmeniu. Šis strategijos valdymo ir
įgyvendinimo tipas yra taikomas Belgijoje.
3) Strategijos valdymas ir įgyvendinimas taikant skirtingų suinteresuotųjų šalių
įtraukimo modelį (angl. multi-stakeholder approach). Skirtingų suinteresuotų šalių (taip
pat ir NVO) atstovai šiuo atveju yra įtraukiami į NS sudarymą ir valdymą. Šis valdymo
mechanizmo tipas tarp tirtų atvejų pasitaikė dažniausiai ir pasireiškia keliais būdais:
• Viena valstybinė organizacija yra atsakinga už koordinavimą (arba pirmininkauja)
strateginių partnerių komitete (Latvijos, JK ir Nyderlandų atvejais).
• Yra kelios atsakingos valstybinės organizacijos sudarančios Tarybą, kurių atstovai
koordinuoja strategijos įgyvendinimą (Portugalijos atvejis).
Visais šioje analizėje aprašytais atvejais yra sukurtos internetinės platformos su
informacija šalies gyventojams. Didžioji dalis finansinio švietimo turinio interneto
platformose yra suskirstyta pagal gyvenimo įvykius. Pavyzdžiui, rengiantis pirkti namą,
galima rasti visą reikalingą informaciją, susijusią su šiuo gyvenimo įvykiu (būsto paskola,
draudimas, mokesčiai ir t.t.). Toks skirstymas pagal gyvenimo įvykius kai kuriais atvejais
yra naudojamas ir strategijos valdyme. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės atveju pagal juos
yra suskirstytos valdymo grupės.
Dabartiniam Lietuvos atvejui yra artimiausias Latvijos nacionalinės strategijos
valdymo modelis. Latvijoje kaip ir Lietuvoje buvo suburtos suinteresuotos šalys tam,
kad būtų sukurta nacionalinė finansinio raštingumo strategija. Strategijos sukūrimui
pirmininkavo nepriklausoma valstybinė organizacija – Finansų ir kapitalo rinkos komisija.
Tuomet Finansinio švietimo veikloms vykdyti buvo įkurta darbo grupė sudaryta iš
strateginių partnerių deleguotų asmenų. Darbo grupė yra atsakinga už veiklų
įgyvendinimą pagal nustatytus tikslus, kuria metinius planus ir įvertina praėjusius
metus, o ją koordinuoja Finansų ir kapitalo rinkos komisija. Kaip ir kitose šios analizės
atvejuose, Latvijoje yra sukurta internetinė platforma paskirta finansiniam švietimui.
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