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OBAVIJEST - ISTRAŽIVANJE FINANCIJSKE PISMENOSTI U HRVATSKOJ
Hrvatska narodna banka (HNB) i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
(HANFA) - zajedno s Ministarstvom financija Republike Hrvatske, ujedno
koordinatorom svih aktivnosti u području financijske pismenosti u našoj zemlji –
započeli su provoditi istraživanje "Mjerenje financijske pismenosti" prema metodologiji
Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Samo terensko istraživanje za
HNB i HANFA-u provodi agencija Ipsos d.o.o. Istraživanje je predviđeno Akcijskim
planom za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu koji je
zaključkom usvojila Vlada RH.
Ovim istraživanjem ispituje se razina financijske pismenosti građana Hrvatske, životne
navike i stavovi o korištenju financijskih proizvoda ili usluga, kao i način upravljanja
osobnim financijama. Provođenje terenskog istraživanja je upravo započelo, a rezultati
istraživanja i njihovo javno predstavljanje očekuju se do kraja 2015. godine. Istraživanje
se provodi metodom osobnog kontakta s ispitanicima ("licem u lice") u dobnoj skupini
od 18 do 79 godina, na reprezentativnom uzorku.
Uključivanje građana u istraživanje izuzetno je važno: svojim će sudjelovanjem
omogućiti prikupljanje podataka na osnovu kojih će se oblikovati jasnija slika financijske
pismenosti u našoj zemlji. Istraživanje će, naime, pokazati kakve rezultate u financijskoj
pismenosti ostvaruju različite društvene skupine (dobne, rodne, obrazovne), u svim
krajevima Hrvatske. Građani će, dakle, svojim angažmanom pomoći nacionalnim
tijelima i ostalim relevantnim dionicima u određivanju prioriteta kod obrazovnih
aktivnosti koje se u RH namjeravaju provoditi u cilju jačanja financijske pismenosti.
Istraživanje se provodi u sklopu drugog međunarodnog ciklusa nacionalnih testiranja
koje koordinira OECD. Upitnik koji služi kao mjerni instrument izrađen je 2009.
godine, a prvi puta primijenjen je 2010. godine, tijekom koordiniranog mjerenja u 14
zemalja. Od tada do danas još se 30 zemalja njime služilo u svrhu prikupljanja podataka
o financijskoj pismenosti svojih građana.
S obzirom da se Republika Hrvatska uključila u novi ciklus provedbe konkretnog
istraživanja na međunarodnoj razini, rezultati ovog istraživanja omogućit će i usporedbu
nacionalne razine pismenosti građana Republike Hrvatske s rezultatima istraživanja
provedenih u ostalim zemljama. Također, ovo prvo mjerenje financijske pismenosti u
našoj zemlji omogućit će ocjenu uspješnosti budućih edukativnih projekata.

