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POVZETEK

Z magistrsko nalogo smo ugotavljali povezavo med finančno pismenostjo in zadolženostjo
posameznika v Republiki Sloveniji. Na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje
strokovne literature smo najprej proučili teoretičen vidik finančne pismenosti in zadolženosti,
nato pa z empirično raziskavo ugotavljali implikacije v praksi. Na podlagi 456 izpolnjenih
vprašalnikov smo ugotovili, da imajo bolj finančno pismeni večjo plačilno disciplino in
obveznosti poravnavajo bolj redno. V zaključnem delu smo navedli priporočila za prakso, kjer
smo se osredotočili predvsem na del, kako poskrbeti za varno zadolževanje, kako izboljšati
delovanje finančnih institucij in na kakšen način reševati prezadolženost posameznikov.

Ključne besede: finančna pismenost, osebni proračun, zadolženost, prezadolženost, dolg
gospodinjstva, plačilna nesposobnost.

SUMMARY

With the Master’s thesis we were identifying the correlation between financial literacy and
indebtedness of an individual in the Republic of Slovenia. Based on a systematic review of
domestic and foreign professional literature we initially studied the theoretical view of
financial literacy and indebtedness and then identified the implications in practice through an
empirical research. Based on 456 completed questionnaires we found that more financially
literate respondents have a better financial discipline and settle their obligations more
regularly. In the conclusion we provided suggestions for practise, where we mainly focused
on the part, how to establish a more secure indebtedness, how to improve the operations of
financial institutions and how to solve over-indebtedness of individuals.

Keywords: financial literacy, personal budget, indebtedness, over-indebtedness, household
debt, insolvency.

UDK: 336.74:330.1(043.2)
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1 UVOD

Finančna in gospodarska kriza, ki nas je doletela leta 2008, je za seboj pustila hude posledice.
Posledično vlade in delodajalci prenašajo vse več odgovornosti za zagotovitev socialne
varnosti na posameznike. Veliko vlad zmanjšuje ali pa je že zmanjšalo prispevke za pokojnine,
nekatere pa zmanjšujejo tudi pravice zdravstvenega varstva, kar pomeni, da bodo morali
posamezniki sami poskrbeti za finančno varnost po upokojitvi. Mladi bodo morali poskrbeti
za to, da bodo njihovi prihranki dovolj veliki za kritje daljšega obdobja po upokojitvi (zaradi
daljše življenjske dobe). Večina zaposlenih se ne zaveda tveganj, s katerimi se soočajo, poleg
tega pa nimajo zadostnega znanja in veščin, da bi tveganja ustrezno upravljali, četudi se jih
zavedajo (Lusardi in Mitchell 2014; OECD 2008).

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

Annamaria Lusardi, akademska direktorica Centra za globalno finančno pismenost (Lusardi
2012) je na spletni strani centra zapisala: »Tako kot ni bilo mogoče živeti v industrijski družbi
brez pismenosti – sposobnosti branja in pisanja, tudi danes ni mogoče živeti brez finančne
pismenosti. Ključna komponenta za popolno vključitev v današnjo družbo je finančna
pismenost.«

Razvite države in države v razvoju so vedno bolj zaskrbljene zaradi finančne pismenosti
svojih državljanov. Zaskrbljenost se je povečala, ko so raziskave pokazale, da je nizka stopnja
finančne pismenosti eden izmed ključnih dejavnikov, ki prispevajo k slabim finančnim
odločitvam posameznikov. Te odločitve pa imajo običajno širše negativne posledice (INFE
2009b; OECD 2009).

V zadnjih letih je bilo izvedenih veliko raziskav, pretežno v razvitih državah, ki implicirajo
veliko koristi finančne pismenosti. Med drugim je vse več dokazov, da znajo tisti z višjo
stopnjo finančne pismenosti bolje upravljati denar. Poleg tega je verjetnost, da akumulirajo
večje vsote premoženja, višja pri bolj finančno pismenih (Lusardi in Mitchell 2014).

Siegel (2015, 6) pravi, da moramo za uspešno upravljanje denarja živeti v okviru oz. celo pod
okvirom svojih zmožnosti. Večina ljudi pa ravna ravno nasprotno. Ljudje želimo imeti vse, ta
trenutek. Ne moremo počakati, da bi si stvar privoščili takrat, ko bi nam naše premoženjsko
stanje to res dopuščalo. Živeti v okviru svojih zmožnosti ali bolje pod svojimi zmožnostmi ne
pomeni živeti slabo. Pomeni, da si moramo znati postaviti prioritete in se osredotočiti na
stvari, ki so za nas resnično pomembne.

Večina ljudi porabi več, kot bi si dejansko lahko privoščila, a se večina tudi bori s tem, da
ničesar ne naredi na tem, ker se enostavno ne želi ničemur odpovedati in ne želi prikrajšati
samega sebe. Življenje pa je lahko enako in nas stane veliko manj, če si to resnično želimo
(Templar 2009).
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Če ne živimo v okviru svojih zmožnosti, slej ko prej preidemo v situacijo, ko ne zmoremo
svojih obveznosti redno poravnavati ali strokovno, nismo plačilno sposobni.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP, Ur. l. RS, št. 63/2013, 11. člen) kratkoročno plačilno sposobnost opredeljuje kot
sposobnost pravne ali fizične osebe v določenem časovnem obdobju poravnati vse obveznosti,
ki so zapadle v tem časovnem obdobju. Dolgoročna plačilna sposobnost je trajna sposobnost
pravne ali fizične osebe izpolniti vse obveznosti ob njihovi zapadlosti.

Plačilno nesposobnost pogosto rešujemo na način, da se zadolžimo, zaradi česar težko
pričnemo graditi zdravo finančno prihodnost.

Dejstvo je, da prej ko se znebimo zadolženosti, prej se lahko lotimo izgradnje zdrave finančne
prihodnosti. Zdrava finančna prihodnost pomeni varno upokojitev in finančno varnost družine.
Nezadolženost pomeni boljši nadzor nad našim življenjem in večjo prilagodljivost. Ne delamo
le zato, da lahko odplačujemo kredite, obveznosti iz naslova kreditnih kartic, ampak si sami
določamo, koliko bomo delali, kdaj bomo odšli na dopust, kdaj se bomo upokojili itd.
Nezadolženost pomeni življenje z manj stresa in manj skrbi, pomeni mirno in prijetno
življenje (Ormond 2009).

Po mnenju Sanderja (Sander in Lambert 2007, 83) je osnova urejenih osebnih financ vodenje
proračuna, pri čemer moramo najprej razumeti razmerje med prihodki in odhodki ter
poskrbeti za denarni tok (angl. cash flow). Neto denarni tok mora biti pozitiven. »Ne sme se
vam zgoditi, da bi vam nenadna okvara avtomobila predstavljala veliko denarno skrb ali da bi
vas nakup poročnega darila za vašega sorodnika spravil na dno vaše plačilne sposobnosti.«

Z vodenjem osebnega ali družinskega proračuna bomo dosegli naslednje (Sander in Lambert
2007, 84):
 izognili se bomo zadolževanju – zadolževanje je namreč posledica pomanjkljivega

načrtovanja,
 prihranili bomo za zadovoljevanje potreb v prihodnosti,
 zagotovili si bomo notranji mir in družinsko harmonijo ter
 naučili se bomo delovati tudi v poslovnem okolju.

»In kje je skrivnost uspešnega vodenja proračuna? Vzemite pisalo in papir in pričnite z
beleženjem.« (Wagner 2003, 10)

1.2 Namen in cilji magistrske naloge

Namen magistrske naloge je na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne in
znanstvene literature opisati ter z empirično raziskavo proučiti pomen finančne pismenosti na
splošno in ugotoviti, kakšna je njena povezava z zadolženostjo posameznika.



3

Obenem je namen podati smernice, s katerimi bi dolgoročno prispevali k povečanju finančne
pismenosti v Sloveniji in posledično vplivali na to, da bodo posamezniki sposobni sprejemati
dobre finančne odločitve.

Cilji magistrske naloge so:
 proučiti znanstveno in strokovno literaturo s področja osebnih financ, finančne pismenosti

ter pripomočkov za vodenje osebnega proračuna,
 predstaviti in pojasniti pojme, ki so za družbo zelo pomembni: finančna pismenost,

vodenje osebnega proračuna, likvidnost in zadolženost,
 s pomočjo obstoječih raziskav in statističnih podatkov predstaviti trenutno stanje v

Republiki Sloveniji – kakšna je stopnja finančne pismenosti in katere aktivnosti se
izvajajo na tem področju, kakšna je stopnja zadolženosti in kakšne so posledice
prezadolženosti,

 s pomočjo vprašalnika opraviti kvantitativno raziskavo o povezavi med finančno
pismenostjo in zadolženostjo posameznika,

 na osnovi teoretičnih in empiričnih ugotovitev iz raziskave zasnovati predloge za
izboljšanje stopnje finančne pismenosti in zmanjšanje zadolženosti posameznikov.

V magistrski nalogi smo zato s pomočjo empirične raziskave preverili veljavnost naslednjih
hipotez:
 H1: Posamezniki, ki vodijo osebni proračun, imajo v povprečju boljšo plačilno sposobnost.
 H2: Obstajajo statistično značilne razlike med starostnimi skupinami posameznikov glede

obsega zadolženosti.
 H3: Tisti, ki so bolj finančno pismeni, bolj redno poravnavajo svoje obveznosti.
 H4: Obstajajo statistično značilne razlike v odnosu do denarja med skupinami z različnimi

demografskimi značilnostmi.

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrske naloge

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo
uporabili metodo deskripcije (postopek opisovanj dejstev, procesov in pojavov) (Zelenika
2000, 338−339).

V ta namen smo pregledali več kot sto bibliografskih enot literature (monografskih publikacij,
člankov iz revij, prispevkov iz zbornikov ter drugih javno dostopnih primarnih ter
sekundarnih baz podatkov).

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. V ta namen smo
oblikovali vprašalnik zaprtega tipa, ki je bil sestavljen iz štirih delov:
 prvi del: trditve s področja finančne pismenosti,
 drugi del: trditve s področja osebnega proračuna,
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 tretji del: trditve s področja zadolženosti,
 četrti del: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, starost, izobrazba, zakonski

stan, delovno mesto, čas zaposlitve).

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema

V raziskavi predpostavljamo, da:
 bodo z anketiranjem pridobljeni podatki omogočili nadaljnjo statistično obdelavo,
 bodo anketirane osebe podale realne odgovore,
 bodo pridobljeni odgovori verodostojni in odražajo pravo mnenje.

V raziskavi predvidevamo naslednji metodološki omejitvi:
 omejitev na delovno aktivne posameznike,
 anketa temelji na subjektivnem mnenju anketiranih oseb.
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2 FINANČNA PISMENOST

Annamaria Lusardi (2015) je finančno pismenost opredelila kot skupek znanja in razumevanja
finančnih konceptov in tveganj ter spretnosti, motivacije in samozavesti za uporabo tega
znanja in razumevanja, da bi z učinkovitimi odločitvami v različnih finančnih okoliščinah
izboljšali finančno blaginjo posameznikov in družbe.

Finančna pismenost prinaša koristi celotni družbi, saj zmanjšuje tveganje finančne izključitve
in ozavešča uporabnike, da že vnaprej finančno načrtujejo in varčujejo. Vse skupaj pa pomaga
ljudem, da ne bi zašli v globoke dolgove (EESC 2011, 5).

2.1 Opredelitev finančne pismenosti

Po opredelitvi v raziskavi PISA 2012 je finančna pismenost posameznikovo poznavanje in
razumevanje finančnih pojmov in tveganj, vključuje pa tudi veščine, motivacijo in samozavest,
da uporabi to poznavanje in razumevanje pri sprejemanju učinkovitih odločitev v različnih
finančnih kontekstih, da izboljša finančne stanje posameznikov in družbe in da lahko sodeluje
v ekonomskih odločitvah. Vsebinska področja preverjanja so bila denar in transakcije,
načrtovanje in upravljanje financ, tveganje in dobiček ter finančni zemljevid (Pedagoški
inštitut 2014).

Na spletni strani Financial Consumer Agency of Canada (FCA 2015) so zapisali, da je
finančna pismenost bistvenega pomena za državno blaginjo in za dobro finančno počutje ljudi.
Biti finančno pismen posamezniku omogoča sprejemanje odločitev o tem, kako bo porabil
svoj denar in izpolnjeval svoje obveznosti, znal oceniti, kateri finančni produkti in storitve so
najbolj primerni za njegove potrebe. Gre za potrebe po upravljanju osebnih financ in
načrtovanju pomembnejših življenjskih situacij, kot so nakup nepremičnine, upokojitev itd.
Obenem finančna pismenost posamezniku omogoča oceniti, kako primerne so informacije in
nasveti, ki jih prejema od sorodnikov, prijateljev, strokovnjakov in medijev, ter maksimalno
izkoristiti pravice, ki mu pripadajo.

Zucchi (2015) meni, da finančna pismenost vključuje tako razumevanje, kako deluje plačilni
promet na osebnem računu, kot tudi, kaj dejansko pomeni uporaba kreditne kartice in kako se
izogniti dolgovom. Finančna pismenost vpliva na dnevne odločitve, ki jih sprejemajo
posamezniki in družine, ko skušajo uravnotežiti družinski proračun, kupiti nepremičnino,
financirati šolanje svojih otrok in si zagotoviti pokojnino.

Finančna pismenost je znanje o finančnih dejstvih, konceptih, načelih in tehnoloških orodjih,
ki so temeljnega pomena za to, da znamo ravnati z denarjem. Pripomore k boljšemu ravnanju
z vsakodnevnimi finančnimi zadevami ter pomaga posamezniku izogniti se posledicam slabih
finančnih odločitev, ki bi lahko trajale več let. Obenem pomaga, da finančne odločitve
sprejmemo premišljeno in samozavestno (Garman in Fargue 2008, 4).
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Tobel (2013, 5) meni, da manj ko vemo o upravljanju denarja, večji stres doživljamo in se
temu izogibamo. Bolj kot se izogibamo k temu, večji stres doživljamo in tako naprej v
brezmejne neprespane noči. Dobra novica pa je, da ne glede na to, kako veliko ali kako malo
denarja imamo, ga lahko upravljamo strateško in lahko denar dela za nas. Vsi si zaslužimo
občutek svobode in moč ter vsi lahko dosežemo napredek.

Na Ministrstvu za finance (MF 2009) menijo, da finančna pismenost omogoča, da potrošniki,
ki bi želeli vlagati v finančne trge, izberejo produkte in storitve, ki kar najbolje ustrezajo
njihovim potrebam. Z ustreznim znanjem lažje ocenjujejo pridobljene nasvete in bolje
izkoriščajo priložnosti, ki jih ponuja trg. Istočasno se potrošniki bolje zavedajo posledic
svojih dejanj in pogodbenih sporazumov, ki jih sklepajo. Finančno izobraževanje ne vpliva le
na potrošnika kot posameznika, temveč prinaša koristi tudi širši družbi, saj so za delovanje
konkurenčnih trgov potrebne ozaveščene stranke.

2.2 Pomen finančne pismenosti

»Premišljene in utemeljene finančne odločitve so pomembnejše kot kadarkoli prej. Številni
trendi nakazujejo na to, kako pomembna je finančna pismenost,« navajajo v podjetju Branch
Banking and Trust Company (BB&T 2016). Trendi, ki jih navajajo, so naslednji:
 odgovornost za finančne odločitve je vedno pogosteje na ramenih posameznika. Socialna

varnost, ki je v preteklosti veljala za glavni vir dohodka v obdobju upokojitve, danes služi
le še kot varnostna mreža, ki bo zadostovala le za preživetje in ne za užitek;

 živimo dlje. To pomeni, da moramo zbrati več sredstev pred upokojitvijo za kritje
življenjskih stroškov v daljšem obdobju kot v preteklosti, sicer bomo postali breme svoje
družine, svojih otrok;

 finančno okolje se spreminja hitreje. Bikovski trend, medvedji trend, naraščajoče obrestne
mere, zniževanje obrestnih mer in številni članki v medijih, z različnimi pogledi na
posamezne situacije, dodatno otežujejo sprejemanje odločitev;

 obstaja vedno več finančnih možnosti. Na stotine kreditnih kartic, več vrst hipotekarnih
kreditov in vedno večje število investicijskih priložnosti. Številne finančne institucije, kot
so banke, hranilnice, zavarovalnice, borznoposredniške družbe, družbe za upravljanje,
ponujajo številne finančne produkte in vsaka se na svoj način trudi odrezati svoj košček
pogače na trgu.

Veliko ljudi ima danes visoko raven finančne tesnobe in išče odgovore na številna vprašanja,
vendar pa ni zagotovil in lahkih odgovorov. Nikoli ni prezgodaj ali prepozno, da bi izboljšali
raven finančne pismenosti. Če bi se znali izogniti večjim napakam in naredili nekaj osnovnih
stvari, bi bistveno lažje obvladovali finančno prihodnost (BB&T 2016).

Dobro obveščeni, finančno izobraženi potrošniki so sposobnejši sprejemati dobre odločitve za
svoje družine in so kot taki v položaju, da povečajo svojo ekonomsko varnost in poskrbijo za
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dobro počutje. Finančno varne družine bistveno prispevajo k uspešni skupnosti in s tem
dodatno krepijo skupnost za gospodarski razvoj. Tako finančno izobraževanje ni pomembno
le za posamezna gospodinjstva in družine, temveč tudi za skupnosti (Hilgert, Hogart in
Beverly 2003).

Po mnenju Danforda (2004, i) je danes poleg zdravja in nasvetov, povezanih z njim, verjetno
največ »hrupa« na področju osebnih financ v smislu nasvetov pomagaj si sam. Večina
medijev del prostora namenja prav tovrstnim nasvetom. Nekdo nam skuša prodati zlato, drugi
delnice in tretji zavarovanje. Vsak izmed teh je »strokovnjak«.

OECD je že leta 2005 v priporočilih med drugim zapisalo, da bi se finančno izobraževanje
moralo začeti že v šolah in da bi se ljudje morali izobraziti o finančnih problemih tako zgodaj,
kolikor je mogoče (OECD 2005).

Mlajšim generacijam se ne bo treba spopasti le z vedno bolj kompleksnimi finančnimi
proizvodi, s storitvami in trgi, temveč bodo najverjetneje v odrasli dobi morale prevzemati
več finančnih tveganj kot njihovi starši. Še posebno bodo morale odgovorneje načrtovati
prihranke za upokojitev, investicije in pokritje stroškov za zdravstveno oskrbo; ubadati pa se
bodo morale z bolj kompleksnimi in raznolikimi finančnimi proizvodi. Zaradi sprememb na
trgu delovne sile in sprememb pokojninskega sistema se današnje generacije verjetno ne bodo
mogle učiti od preteklih. Morale se bodo zanašati na lastno znanje ali pa bodo zaradi
zapletenosti novih sistemov morale uporabiti poklicne finančne svetovalce. Premalo
finančnega izobraževanja v mladih letih in premalo zavedanja o koristih stalnega finančnega
izobraževanja vodi k manjšemu finančnemu znanju na delovnem mestu in v drugih okoljih.
Zato je pomembno, da zagotovimo zgodnje priložnosti za postavitev temeljev finančne
pismenosti. Poleg priprave mladih ljudi na odraslo življenje lahko finančno izobraževanje v
šolah zajema tudi finančne teme, ki se neposredno tičejo mladih ljudi. Veliko otrok je od
zgodnjega otroštva potrošnikov finančnih storitev. Ni neobičajno, da imajo spletne račune ali
da uporabljajo mobilne telefone (z različnimi možnostmi plačevanja), še preden postanejo
najstniki, in jasno je, da bi jim pri uporabi teh proizvodov koristile veščine finančne
pismenosti. Preden zaključijo šolanje, se morajo že odločati o vprašanjih, kot so avtomobilsko
zavarovanje, varčevalni proizvodi in bančni limiti (Šterman Ivančič 2013).

Zucchi (2015) obenem navaja, da banke in druge finančne institucije omogočajo potrošnikom
dostop do številnih finančnih produktov, kot so kreditne kartice in posojila, ki lahko
posameznika brez ustreznega znanja zelo hitro pahnejo v finančne težave. V preteklosti se je
denar uporabljal skoraj za vsak nakup, danes se uporablja redko. Način nakupovanja se je zelo
spremenil. Spletno nakupovanje je postalo izbira številka ena, kar še posebej velja za mlajše
generacije, in to jim omogoča odlične priložnosti za nakup zunaj meja svojih plačilnih



8

zmožnosti in na ta način veliko hitreje zaidejo v dolgove. Mnogo od teh potrošnikov ima zelo
malo znanja o tem, kako finance pravzaprav delujejo, kakšen učinek imajo obrestne mere na
posojila in kakšen je morebitni vpliv na njihovo finančno blaginjo za mnogo let vnaprej.

2.3 Raziskave na področju finančne pismenosti

V svetu obstaja kar nekaj organizacij, centrov, ki se trudijo izboljšati raven finančne
pismenosti, in kar nekaj raziskav, ki dokazujejo, kako nizka je raven finančne pismenosti.

Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC)

Eden od vodilnih centrov za raziskavo finančne pismenosti je Global Financial Literacy
Excellence Center (v nadaljevanju GFLEC), ki je bil ustanovljen leta 2011. Osredotoča se na
raziskave, daljnosežno izobraževanje in globalno politiko ter storitve. Deluje s partnerji v
Washingtonu, po vseh Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) in po vsem svetu. V
okviru svojih raziskav in znanja si prizadeva za obveščanje politike kot tudi razvijanje in
spodbujanje programov za finančno pismenost po vsem svetu. Posebni poudarek je na
področju finančnega izobraževanja v šolah, na delovnem mestu in v skupnosti. Njihovo
poslanstvo je posledica zavedanja, da so stopnje finančne pismenosti po vsem svetu dosegle
krizno točko. Od ljudi se vedno bolj pričakuje, da prevzemajo odgovornost za svojo finančno
varnost, vendar so neopremljeni, da to storijo. Posledice njihove odločitve nimajo
daljnosežnih posledic le za vpletene posameznike, temveč tudi za družbo (GFLEC 2016).

Lusardi in Mitchell (2011) sta v svoji raziskavi leta 2011 razkrila, da je finančna pismenost
Američanov najnižja med starejšim prebivalstvom. Druge sorodne raziskave so razkrile enake
rezultate tudi v ostalih razvitih državah. Izkazalo se je, da finančna pismenost linearno pada z
naraščanjem starosti. Še bolj problematično pa je, da pri starejših istočasno z upadanjem
znanja narašča tudi mnenje, da so finančno dobro poučeni in kompetentni. Zaradi tega so
starejši najbolj tvegana skupina za goljufije in prevare. Finančno opismenjevanje odraslega
prebivalstva je zato bistveno za zagotavljanje osnovne finančne varnosti in življenjskega
standarda starejših (Lusardi in Mitchell 2011).

OECD Pisa

V sporočilu za medije je Pedagoški inštitut (2014) objavil rezultate raziskave o finančni
pismenosti PISA 2012, kjer je sodelovalo 18 držav, od tega 13 članic OECD. Skupaj je v
preverjanju sodelovalo 1.312 slovenskih 15-letnikov. Povprečni dosežek slovenskih 15-
letnikov se med 18 sodelujočimi državami nahaja od 9. do 14. mesta in je pod povprečjem 13
držav članic OECD.
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Slovenski 15-letniki so pri finančni pismenosti v povprečju dosegli 485 točk, kar je nižje od
povprečja držav OECD, ki je 500 točk. Najvišje dosežke so dosegli 15-letniki v Šanghaju −
Kitajska (603 točke), za njimi so rezultate nad povprečjem OECD dosegli še 15-letniki iz
Belgije − flamski del (541 točk), Estonije (529 točk), Avstralije (526 točk), Nove Zelandije
(520 točk), Češke (513 točk) in Poljske (510 točk). Latvija (501 točka) in ZDA (492 točki) so
imele povprečni dosežek podoben povprečju OECD. Poleg Slovenije so podpovprečni
dosežki na področju finančne pismenosti tudi v Ruski federaciji (486 točk), Franciji (486
točk), Španiji (484 točke), na Hrvaškem (480 točk), v Izraelu (476 točk), na Slovaškem (470
točk), v Italiji (466 točk) in Kolumbiji (379 točk). Dosežki v ZDA, Ruski federaciji, Franciji,
Španiji, na Hrvaškem in v Izraelu se statistično ne razlikujejo pomembno od dosežka v
Sloveniji. Po rangu je dosežek Slovenije med 9. in 14. mestom (Pedagoški inštitut 2014).

Kot je zapisano v »Izhodiščih merjenja finančne pismenosti« v raziskavi PISA 2012 s primeri
nalog, je OECD že leta 2003 začel daljnosežen finančno-izobraževalni projekt, da bi se odzval
na vse večjo zaskrbljenost vlad glede možnih posledic slabe finančne pismenosti. S tem
projektom se ukvarjata dva odbora OECD: Odbor za finančne trge (CMF) in Odbor za
zavarovanja in zasebne pokojnine (IPPC). Leta 2008 je OECD oblikoval Mednarodno mrežo
finančnega izobraževanja (INFE), ki naj bi uporabila in vključila izkušnje in znanje iz razvitih
gospodarstev ter gospodarstev v razvoju (Šterman Ivančič 2013).

Raziskave v Sloveniji

Vse dosedanje raziskave, ki so bile izvedene v Sloveniji – Finančna pismenost Slovencev
2011 (Mihajlović 2011), PISA 2012 (Pedagoški inštitut 2013), Finančna in zavarovalniška
pismenost Slovencev 2014 (SZZ 2013), Stopnja finančne pismenosti slovenskih vrhunskih
športnikov 2014 (Play Smart 2014), Finančna pismenost posameznikov 2015 (Vem, da ne
vem 2015) – so potrdile le eno. Stopnja finančne pismenosti v Sloveniji je na zelo nizki ravni.

Revija Moje finance je že leta 2011 opozorila na rezultate raziskave, ki so jo izvedli skupaj s
tržno-raziskovalno hišo Ipsos. Povprečna ocena anketiranih (n = 508) je bila zadostna dve.
(Mihajlović 2013). Nič kaj boljše ocene niso dobili vrhunski slovenski športniki, kjer je izmed
135 profesionalnih športnikov, starih 20 ali več let, 45,2 % dobilo oceno dobro, kar 23,7 % pa
oceno nezadostno (Play Smart 2014).

Slovensko zavarovalno združenje (v nadaljevanju SZZ) je novembra 2013 izvedlo raziskavo o
finančni in zavarovalniški pismenosti Slovencev, s katero je želelo ugotoviti stanje finančne
pismenosti splošne javnosti v Republiki Sloveniji. Poudarek so namenili zavarovalniški
pismenosti. Na podlagi 906 rešenih vprašalnikov so prišli do naslednjih ugotovitev (SZZ
2013):
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 ženske so bolje informirane kot moški;
 mladi ne poznajo zavarovalništva in pomena varnosti;
 anketiranci ne znajo primerjati kreditnih, življenjskih in nezgodnih zavarovanj med seboj;
 anketiranci so sposobni upravljati družinski proračun, opravljati vsakodnevne nakupe in

znajo dati prednost osnovnim, bistvenim nakupom pred nepotrebnimi nakupi;
 anketiranci znajo presoditi, kdaj potrebujejo strokovni nasvet s področja zavarovalništva,

ter vedo, kje ga poiskati;
 anketiranci vedo, za katere škodne primere in dogodke so zavarovani oni in njihova

družina;
 anketiranci niso posebej računsko spretni in se niso sposobni ustrezno odzvati na

spremembe, ki vplivajo na njihovo finančno stanje (naraščajoča brezposelnost, inflacija,
zlom finančnih trgov …);

 anketiranci si želijo informacije o zavarovanjih pridobiti na spletnih straneh posameznih
zavarovalnic, pri zavarovalnih zastopnikih in posrednikih ter drugje na internetu;

 zasavska regija je najslabše finančno pismena regija v Sloveniji.

Eno od najobsežnejših raziskav so v letu 2015 naredili na zavodu Vem, da ne vem, ki so jo
zasnovali kot 4 spletne ankete po temeljnih tematskih sklopih – družinski proračun, zaščita,
naložbe in varčevanje. K sodelovanju v posamezni anketi so povabili vse prejemnike svojih
e-novic ter slovenske uporabnike socialnega omrežja Facebook, ki so stari med 25 in 60 let. V
doslej največji tovrstni raziskavi je sodelovalo 25.911 odraslih Slovencev, od tega je bilo
reprezentativnih 2.219 odgovorov. Kot reprezentativne odgovore so šteli tiste, ki so se
identificirali z oddajo veljavnega e-poštnega naslova. Ker so želeli pridobiti čim večje število
odgovorov, anketirancev niso dodatno spraševali po njihovih demografskih značilnostih,
temveč so se osredotočili na vsebino raziskave (Vem, da ne vem 2015).

V prvi anketi so sodelujočim zastavili pet vprašanj, s katerimi so preverili njihovo poznavanje
osnovnih pravil glede upravljanja denarja oz. osebnega ali družinskega proračuna. Anketni
vprašalnik je izpolnilo 1.171 reprezentativnih in vse skupaj 11.587 sodelujočih. Analiza
rezultatov:
 80 % reprezentativnih anketirancev praktično nima znanja, kako pravilno voditi družinski

proračun,
 13 % reprezentativnih anketirancev ima nekaj znanja, vendar ne dovolj,
 5 % reprezentativnih anketirancev je na dobri poti, a jim še malo manjka,
 2 % reprezentativnih anketirancev pozna osnove modrega upravljanja družinskega

proračuna.

V drugi anketi so sodelujočim zastavili pet vprašanj, s katerimi so preverili njihovo
poznavanje štirih stebrov socialne varnosti (zaščite življenja, delovne sposobnosti, zdravja in
premoženja).



11

Anketni vprašalnik je izpolnilo 249 reprezentativnih in vse skupaj 5.443 sodelujočih. Analiza
rezultatov:
 78 % reprezentativnih anketirancev praktično nima znanja o potrebni zaščiti,
 13 % reprezentativnih anketirancev ima nekaj znanja, vendar ne dovolj,
 5 % reprezentativnih anketirancev je na dobri poti, a jim še malo manjka,
 4 % reprezentativnih anketirancev pozna osnove 4 stebrov socialne varnosti.

Izkazalo se je torej, da odrasli Slovenci zelo malo vedo o osebnih financah in družinskem
proračunu, nekaj več pa o varčevanju (Vem, da ne vem 2015).

V tretji anketi so sodelujočim zastavili pet vprašanj, s katerimi so preverili njihovo
poznavanje osnovnih pravil investiranja. Anketni vprašalnik je izpolnilo 346 reprezentativnih
ter vse skupaj 7.563 sodelujočih. Analiza rezultatov:
 66 % reprezentativnih anketirancev praktično nima znanja o investiranju,
 19 % reprezentativnih anketirancev ima nekaj znanja, vendar ne dovolj,
 12 % reprezentativnih anketirancev je na dobri poti, a jim še malo manjka,
 3 % reprezentativnih anketirancev pozna osnovna pravila investiranja.

V četrti anketi so sodelujočim zastavili pet vprašanj, s katerimi so preverili njihovo
poznavanje osnovnih pravil varčevanja. Anketni vprašalnik je izpolnilo 453 reprezentativnih
in vse skupaj 1.318 sodelujočih. Analiza rezultatov:
 27 % reprezentativnih anketirancev praktično nima znanja o varčevanju,
 38 % reprezentativnih anketirancev ima nekaj znanja, vendar ne dovolj,
 28 % reprezentativnih anketirancev je na dobri poti, a jim še malo manjka,
 6 % reprezentativnih anketirancev pozna osnovna pravila varčevanja.

Izkazalo se je, da odrasli Slovenci zelo malo vedo o osebnih financah, še največ o varčevanju,
najmanj pa o vodenju družinskega proračuna. Večina sicer zase meni ravno obratno, da
potrebujejo največ pomoči pri izbiri prave oblike in finančnih produktov za varčevanje (Vem,
da ne vem 2015).

2.4 Aktivnosti na področju finančne pismenosti v Sloveniji

V Sloveniji je finančno opismenjevanje še v povojih in se zelo počasi prebuja. Večji projekti
na področju izobraževanja so predstavljeni v nadaljevanju.

Moje finance − projekt Mladi in denar

Revija Moje finance v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki in učitelji vsako šolsko leto za
višje razrede osnovnih šol (7., 8. in 9. razred) ter vse letnike srednjih šol organizira krožek
finančnega opismenjevanja mladih Mladi in denar. V letu 2015 je bilo v projekt vključenih že

http://issuu.com/multidejo/docs/prirocnik_kratka/1
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90 šol, po tem programu se je izobraževalo 150 učiteljev, vključenih pa je več kot 500 mladih
iz celotne Slovenije. Učitelji, ki vodijo krožke na svojih šolah, se pred začetkom krožkov
udeležijo štirih izobraževalnih delavnic, prejmejo pa tudi priročnik za učitelje finančnega
opismenjevanja mladih, ki je vsebinska podlaga za krožek. Vsako leto maja je tudi
tekmovanje iz finančne pismenosti za mlade. Cilj projekta finančnega opismenjevanja mladih
je, da se to v prihodnje postopoma izboljša. Mladim želijo približati znanje s področja osebnih
financ, finančnega poslovanja in jih torej finančno opismeniti ter tako pripraviti na življenjske
izzive (Mladi in denar 2015). Projekt je konec leta 2015 podprl tudi predsednik države Borut
Pahor. V letu 2016 pa je bilo potrjeno, da se bo na nekaterih srednjih ekonomskih šolah
predmet finančne pismenosti izvajal v okviru rednega šolskega pouka.

Združenje bank Slovenije (ZBS) – projekta Vse o banki in Evropski teden denarja

Evropska komisija leta je 2007 državam članicam priporočila, naj storijo več za finančno
pismenost prebivalstva. Podatki za Slovenijo kažejo, da je ta na dokaj nizki ravni. V ZBS so
zato pripravili projekt za večjo opismenjevanje strank bank in hranilnic. Tako so oktobra 2013
predstavili projekt Vse o banki, katerega cilj je bil ljudem na poljuden način približati
delovanje bančnega sistema. Dodana vrednost vsebin so opozorila, ki porabnikom svetujejo,
kaj lahko storijo ob morebitnem izrednem dogodku in na koga se lahko obrnejo. Kot je dejal
direktor ZBS France Arhar, je finančna kriza marsikomu odprla oči. Opozoril je še, da vse o
banki lahko služi posamezniku kot dodatno pomagalo, ki pa ne koristi, če ta deluje v evforiji
(STA 2013).

Poleg zgoraj omenjenega projekta ZBS (2016) sodeluje v projektu Evropski teden denarja, ki
se odvija na pobudo Evropske bančne federacije (EBF) tako na evropski ravni kot tudi v
posameznih državah. V tem času potekajo različne aktivnosti, namenjene finančnemu
opismenjevanju mladih, katerih skupni cilj je ozaveščanje javnosti o pomenu finančne
pismenosti in dvigu ravni finančne izobraženosti vseh starostnih skupin, predvsem učencev
osnovnih in dijakov srednjih šol pa tudi mladih podjetnikov. ZBS k sodelovanju v projektu
povabijo tudi ostala finančna združenja, predstavnike regulatorjev in nadzornikov ter
predstavnike finančnih in drugih institucij, ministrstev in šol, ki pomagajo soustvarjati teden
denarja in podprejo prizadevanja, da se tovrstne aktivnosti izvajajo vse leto. V letu 2016 so
bile aktivnosti finančnega opismenjevanja med drugim namenjene tudi samostojnim
podjetnikom in malim podjetjem, zato so se povezali tudi z Obrtno-podjetniško zbornico
Slovenije.
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Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) – projekt Davčno opismenjevanje mladih

Na novinarski konferenci 2015 so predstavili pilotni projekt Davčno opismenjevanje mladih,
usmerjen k otrokom in mladostnikom, ki se na najrazličnejše načine soočajo z aktualnimi
temami, tudi s področja davkov. Ključna cilja pilotnega projekta sta krepitev davčne kulture s
poudarkom na izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov ter krepitev družbenega
zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbene vrednote. Davčna
pismenost je ena od sestavin finančne sposobnosti. Je informiranost o davkih, davčnih
obveznostih in družbenem pomenu plačevanja davkov ter sposobnost razumevanja oz.
poznavanja davčnih pojmov in tveganj. Obvladovanje temeljnih znanj na področju davkov
lahko pomembno vpliva na dvig splošne ravni finančne pismenosti in davčne kulture ter je
eden od aktivnih ukrepov za zmanjšanje sive ekonomije (MIZŠ 2015).

Zavod Vem, da ne vem – projekt Vem, da ne vem

Projekt Vem, da ne vem je prvič zaživel leta 2014, ko so predstavniki zavoda organizirali t. i.
dan finančne pismenosti. Znotraj zavoda poleg izobraževalnih dogodkov, ki so sedaj že
nekako tradicionalni, organizirajo tudi Finančno šolo za odrasle. V sklopu Finančne šole za
odrasle finančni strokovnjaki izvajajo delavnice za posameznike, podjetja in podjetnike ter
šole, klube in knjižnice. Do zdaj so izvedli že več kot 30 delavnic, na katerih je sodelovalo
več kot 1.200 posameznikov. Na osnovnih delavnicah med drugim posameznike učijo (Vem,
da ne vem 2016):
 kako pravilno ravnati z denarjem in kako doseči finančni mir,
 kako prenehati živeti od plače do plače,
 kako si urediti družinski proračun in kako se izogniti tempiranim proračunskim bombam,
 kje se skrivajo (zlate) rezerve in kako lahko posamezniki zmanjšajo vsakdanje stroške,
 s katerimi načini lahko povečajo svoje prihodke,
 kako varčevati za različne cilje, kot so nakup avtomobila, šolanje otrok in varčevanje za

pokojnino,
 kateri finančni produkti, od skladov, naložbenih zavarovanj in zlatih palic, so primerni za

posameznika in
 kje delajo največ napak in kako izgubljajo denar, ne da bi se tega zavedali.

Osnovne delavnice vsako leto nadgrajujejo s specifičnimi in poglobljenimi temami, kot so
proračun, zaščita, naložbe, varčevanje itd.
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3 OSEBNI PRORAČUN

Keown (2014) osebni proračun ali s tujko »budget« poimenuje kot neke vrste načrt za
nadzorovanje denarnih pritokov in odtokov. Namen osebnega proračuna je, da ljudje
vzdržujejo ravnotežje med prihodki, odhodki in varčevanjem. Poleg tega pomaga pri alokaciji
denarja med različne kategorije izdatkov glede na postavljene cilje in finančne obveznosti
(Keown 2014, 48).

3.1 Opredelitev osebnega proračuna

Obstaja veliko načinov, kako začeti s pripravo in z vodenjem osebnega ali družinskega
proračuna. Faerber (2003, 12−19) predlaga naslednje:
 Ocenitev prihodnjih neto prihodkov za določeno časovno obdobje (npr. eno leto)

Prihodnji neto prihodki se ocenijo na podlagi preteklih. Najprej je potreben pregled vseh
prejetih denarnih sredstev v preteklem obdobju (npr. v lanskem letu), ki jih po potrebi
prilagodimo glede na to, ali je posameznik vmes zamenjal zaposlitev ali pričakuje višji
osebni dohodek ali pa morda kapitalsko izgubo. Načrtovanje prihodkov omogoča oceniti
višino pripadajočih davčnih obveznosti ter predvideti znesek, namenjen pokrivanju
življenjskih stroškov in varčevanju oz. investiranju. Pri načrtovanju prihodnjih prihodkov
je bolje ostati konservativen, kot pa kasneje obžalovati preveliko potrošnjo in posledično
pasti v dolgove.

 Določitev pričakovane potrošnje
Pri opredeljevanju izdatkov, potrebnih za življenje, je v pomoč kategorizacija stroškov za
različne namene. Najlažje je začeti pri fiksnih izdatkih (angl. fixed expenditures), kamor
se prištevajo stroški v določenem obdobju, na katere posameznik nima vpliva (npr.
mesečni obroki za odplačevanje različnih posojil). Potem opredelimo še variabilne
izdatke (angl. variable expenses). Slednje je možno kontrolirati in lahko dosežemo
spremembo njihove višine. Variabilni izdatki so tudi kategorija, pri kateri je treba iskati
možnosti in poti za njihovo zmanjšanje ter s tem posledično zvišati znesek, namenjen
varčevanju.

 Določitev finančnih ciljev
Z določitvijo finančnih ciljev posamezniki dejansko opredelijo znesek, ki so ga primorani
privarčevati v določenem časovnem obdobju. Finančni cilji se razlikujejo med
posamezniki in se časovno spreminjajo. Med najbolj osnovne finančne cilje sodijo nakup
novega avtomobila ali stanovanja, odplačilo dolga, varčevanje za počitnice ali pa višji
znesek, namenjen varčevanju in investiranju. Našteti finančni cilji se med seboj
razlikujejo glede na ročnost svoje izpolnitve. Veliko lažje je uresničiti kratkoročne cilje
(npr. varčevanje za poletne počitnice) kot dolgoročne (npr. nakup nepremičnine), zato se
za vsak postavljeni cilj določi časovna prioriteta, se tega ovrednoti ter predvidi vsota za
njegovo uresničitev.
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 Ugotovitev presežka oz. primanjkljaja
Razlika med predvidenimi prihodki in predvidenimi odhodki določa vsoto, predvideno za
varčevanje in investiranje. Primerjava med tako predvidenim in želenim zneskom
(določen s cilji posameznika) pokaže, ali so bile želje posameznika previsoke. V tem
primeru mora posameznik povečati prihodke, zmanjšati potrošnjo ali znižati svoje cilje.
Določitev dejanskih prihodkov in stroškov v določenem časovnem obdobju. Tako
pripravljeni proračun s predvidenimi zneski je treba vsak mesec primerjati z dejanskimi
in tako opazimo, ali prihaja med njimi do večjih odstopanj in pri katerih kategorijah
izdatkov se ta odstopanja pojavljajo. Če za določene stvari primanjkuje denarja, skušamo
dodatna sredstva pridobiti na račun manjše potrošnje drugih dobrin ali z zmanjševanjem
fonda, ki je namenjen varčevanju.

 Ocenitev nujnosti sprememb v osebnem proračunu
V primeru, da so razhajanja med načrtovanimi in dejanskimi zneski v proračunu
prevelika, je potrebna ponovna ocenitev prihodkov in stroškov. Predvsem to velja za
področja, kjer so razlike največje (po navadi so to izdatki). Če dejanski izdatki presegajo
načrtovane, njihovo znižanje najlažje dosežemo s krčenjem spremenljivih stroškov (npr.
nižji proračun za prosti čas ali prehranjevanje v restavracijah). Za nekoliko strožji ukrep
velja ponovna določitev osebnega proračuna. Včasih pa je treba znova določiti finančne
cilje, jih ovrednotiti in prioritete postaviti glede na stroške doseganja ciljev.

Keown (2014, 23) priporoča, da se ljudje držijo principa »Najprej plačaj sebi!«, ki pravi, da se
od prejetih prihodkov najprej oddvojijo sredstva za varčevanje, ostanek pa nameni potrošnji.
S tem se izogne situaciji, da predvsem dolgoročni cilji nikoli ne bi bili izpolnjeni.

Za nadzor gre, za obvladovanje družinskih financ. Izraz obvladovanje lahko sicer različno
razumemo, gotovo pa vsebuje sposobnost, da nas ne iztiri ravno vsaka motnja v pritokih ali
vsak nepričakovan večji izdatek (Čibej 2010).

Razlika med vsemi prihodki in odhodki v določenem obdobju določa, koliko je v
obravnavanem obdobju moč privarčevati oz. ali je potrebno zadolževanje. Izkaz pregleda
osebnih prihodkov in odhodkov omogoča boljši pregled nad upravljanjem obveznosti in
postavlja okvir za morebitno nadaljnje zadolževanje (Groznik 2001, 10). Kot pravita David
Gardner in Tom Gardner (2003, 19): »Budget vas ne kontrolira. Vi morate kontrolirati
budget.«

3.2 Pomen vodenja osebnega proračuna

Ljudje so konec meseca pogosto šokirani. Večina ne ve, kam gre njihov denar. Nekaj evrov
sem, deset evrov tja, petdeset evrov za to, sto evrov za tisto. Kako je to mogoče? To
enostavno izveš na način, da pregledaš poslovanje v zadnjih treh mesecih in že doživiš »aha«
trenutek. Šestmesečni pregled nam poda še bolj realističen pogled, enoletni pa je tisto, kar je
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že zelo poglobljeno in natančno in kar nam omogoča načrtovanje za naprej (Vaz-Oxlade 2010,
10).

Siegel (2015, 26) pravi, da vzpostavitev proračuna na začetku ni enostavna, pa vendar se
posameznik hitro navadi. Princip vodenja je pravzaprav zelo enostaven: vsak mesec mora
notri priti več denarja, kot pa ga gre ven. Ni alternative. Lahko le še zapravite več kot
zaslužite.

Donovan (2012, 9) med drugim pravi, da je pri vodenju proračuna umetnost držati se načrta
porabe in varčevanja ter da bi lahko vodenje proračuna primerjali z matematično enačbo.
Pomaga nam ohraniti raven denarja, ki ga dobimo iz naslova zaposlitve, občasnega dela idr., v
višini ali celo nad višino naše porabe, tj. sredstev, ki jih namenimo za življenjske stroške,
varčevanje za srednjeročne in dolgoročne cilje ter denar, ki ga damo v dobrodelne namene.

Fowles (2008) pa menil da je živeti brez vodenja proračuna enako, kot da bi vozili avto brez
volana. Nimamo nobene kontrole nad tem, kamor smo namenjeni.

Vodenje osebnega proračuna je temelj urejenih osebnih financ. Njegove prednosti so
naslednje (Budgeting Income 2013):
 omogoča nadzor nad našim denarjem, saj vemo, kam gredo naša sredstva in kje še imamo

rezerve,
 pomaga nam ohraniti osredotočenost na dosego finančnih ciljev in s tem izognitev

nepotrebnim nakupom, ki ne pripomorejo k hitrejšemu dosegu ciljev,
 z vodenjem proračuna dobimo jasno sliko o tem, od kod prihaja denar, kako pogosto in za

kaj ga porabimo. Konec meseca se ne sprašujemo, kam je šel denar,
 pomaga nam organizirati porabo in varčevanje. S kategoriziranjem nam pomaga določiti

in usmeriti višino sredstev za posamezni namen,
 pomaga pri kreiranju varnostne rezerve, ki je nujno potrebna za morebitne nepredvidene

izdatke, kot so izguba zaposlitve, bolezen itn.,
 s pomočjo proračuna ugotovimo, kakšen dolg si lahko privoščimo, da ne bomo ogrozili

svojega ali družinskega proračuna.

Na spletni strani American Consumer Credit Counseling so še zapisali (ACCC 2016):
 proračun je vodnik, ki vam pove, ali greste v želeni smeri. Morda imate cilje in sanje,

ampak če ne določite smernic, s katerimi bi jih dosegli, in ne merite svojega napredka,
lahko greste na koncu daleč v napačno smer in nikoli ne morete več iti nazaj,

 proračun vam omogoča nadzor nad denarjem, namesto da denar nadzoruje vas,
 proračun lahko izboljša vaš zakon. Dober proračun ni samo načrt porabe; to je

komunikacijsko orodje. Če ga boste pravilno zastavili, vas bo lahko zbližal s partnerjem,
saj bosta skupaj določala cilje,
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 s pomočjo proračuna se lahko znebite dolgov in imate mirnejši spanec, saj se ponoči ne
boste zbujali z mislijo na to, kako boste preživeli mesec.

Vodenje proračuna je smiselno le, če ga redno in dosledno uporabljamo, kar pomeni, da redno
vpisujemo vse prihodke in odhodke. Na ta način bomo vedeli, ali smo znotraj ali zunaj
zastavljenih okvirjev (Gitman, Johenk in Billingsley 2014, 44).

Scott (2013) pravi, vsi že vemo, da je življenje polno nepredvidenih dogodkov, na katere ne
moremo vplivati, in vodenje proračuna nam pomaga zaščititi se pred njimi. Večletna redna
zaposlitev v enem od najuspešnejših podjetij še ni jamstvo, da bo trajala večno. Avtomobilska
nesreča, nepredvidena ločitev, izguba zaposlitve … Vodenje proračuna nam omogoča zatreti
probleme, preden ti preidejo v popolno katastrofo.

Z načrtovanjem in s spremljanjem proračuna lažje ugotovimo, kateri odhodki niso nujno
potrebni, se hitro prilagodimo finančnemu položaju in veliko lažje dosežemo finančne cilje.
Ko dejansko vidimo razporeditev naših odhodkov, smo pogosto presenečeni. Vodenje
proračuna pomaga zmanjšati raven stresa, saj s proračunom ni nobenih presenečenj. Ta
občutek preglednosti ni pomemben le v času študija, temveč je pomemben skozi celotno
obdobje življenja (Duke University 2012).

Vse preveč ljudi živi od plače do plače in se ne zaveda, kam gre njihov denar. Podjetje ne bi
nikoli pomislilo, da bi poslovalo brez vodenja proračuna. »Bi vi vlagali v podjetja, ki ne
spremljajo svojih prihodkov in odhodkov?« (Abboud 2006)

3.3 Predstavitev pripomočkov za vodenje proračuna

V reviji Forbes (Berger 2015) so zapisali, da nam pravo orodje olajša marsikatero delo. Enako
velja na področju osebnih financ. Pravo orodje za vodenje proračuna nam omogoča bolj
učinkovito upravljanje denarja in nam to naredi celo zabavno.

Objavili so seznam orodij, ki so po njihovem mnenju najboljša (Berger 2015):
 YNAB (You need a budget) – uporablja znano obliko preglednice, ki je zelo enostavna za

uporabo in razumevanje. Ustvarjanje mesečnega proračun traja le nekaj minut. Zasnovan
je tako, da proračun temelji na dohodku, ki ga je uporabnik že zaslužil, in ne na dohodku,
ki ga še ni. Obenem ponuja odlična poročila in grafe.

 Quicken – je »dedek« med orodji za vodenje proračuna. Omogoča popoln nadzor nad
osebnimi financami, vključno s pripravo proračuna, naložb, vnosa plačil in kreiranja
poročil. Za razliko od YNAB ima Quicken povezavo do raznih finančnih institucij in s
tem do avtomatičnega prenosa poslov.

 Mint je dejansko spletna različica Quicken, kjer so bančni računi, kreditne kartice in celo
investicijski računi povezani. Ponuja veliko informacij o porabi, proračunu in celo trendih.
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Porabo po kategorijah prikaže v samo nekaj minutah. Uporabnik lahko spremlja svoje
dohodke, premoženje, obveznosti in neto vrednosti.

 Preglednice – moči dobre preglednice ne smemo podcenjevati. Ena velika prednost je
popoln nadzor nad podatki, ki jih spremljamo, in nad tem, kako jih spremljamo. Prav tako
se izognemo temu, da bi prišlo do zlorabe naših podatkov.

Čibej (2010) meni, da je najboljše orodje za sintetični prikaz transakcijskih podatkov ustrezno
zastavljena vrtilna tabela (glej sliko 1), s katero lahko po obdobjih, kontih in skupinah kontov
prikazujemo sorodne prejemke in izdatke ter analiziramo njihovo strukturo. Letni seštevki v
posameznih vrsticah bodo najbrž marsikoga, ki je morda podcenjeval posamezne vrste
stroškov, močno presenetili. In to je že lahko začetek poti k poboljšanju. Od tu so odprte vse
možnosti, ki jih dajejo preglednice. Od lastnih orodij posebej omenimo (pol)letni predračun
denarnih tokov, ki ob ustreznem pogojnem oblikovanju vnaprej prižiga opozorilne rdeče luči
v trenutkih, ko nam grozi resnejša likvidnostna vrzel. Po vojaško bi mu rekli sistem za
zgodnje opozarjanje.

Slika 1: Dnevnik knjiženj

Vir: Čibej 2010.

 Kreditne ali predplačniške kartice– nekatere kreditne in predplačniške kartice imajo
razvite spletne funkcije. Discover na primer ponuja Spend Analyzer. To orodje samodejno
razvršča nakupe in omogoča pregled nad zgodovino porabe. Obenem omogoča orodje t. i.
»Paydown Planner«, s katerim lastnik kartice naredi načrt odplačila dolga po kartici.
Nekateri izdajatelji predplačniških kartic so začeli dodajati funkcije upravljanja denarja.
Na primer American Express, ki imetniku kartice omogoča, da spremlja svojo porabo, si
nastavi najvišjo porabo pri posamezni kategoriji in če sredstev ne porabi, jih usmeri za
morebitne kasnejše nakupe.

 Banke; nekatere banke so razvile svoja proračunska orodja za svoje stranke. Ena prvih v
ZDA je bila PNC Bank, ki je med drugim razvila svojo virtualno denarnico. To orodje
ponuja številno predračunavanje, vključno s porabo, sprotnim sledenjem itd.
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4 ZADOLŽENOST

Po definiciji na strani Investopedije (2016) je dolg znesek denarja, ki ga je ena stranka
posodila drugi stranki. Koristijo ga številna podjetja in posamezniki ter se uporablja kot
metoda za nakup večjih nakupov, ki si jih sicer v normalnih okoliščinah ne bi mogli privoščiti.
Stranka se zadolži pod posebnimi pogoji, kjer je navadno določen datum vračila glavnice in
obresti.

4.1 Opredelitev zadolženosti in prezadolženosti

Betti idr. (2001, 1) navajajo, da je dolg sredstvo, ki posameznikom oz. gospodinjstvom na
določeni ravni skozi čas omogoča vzdrževanje potrošnje. Biti zadolžen − formalno ali prek
neformalnih družinskih kanalov − je normalno potrošnikovo vedenje in določena raven dolga
je neizogibna za večino gospodinjstev, zlasti v zgodnjih fazah njihovega življenjskega cikla,
ko prehajajo iz ene faze življenjskega cikla v drugo.

Za dolg bi lahko rekli, da se nanaša na obveznost, ki izhaja iz izposojanja denarja, blaga ali
storitve »na kredit«, kar pomeni obveznost kasnejšega plačila. Navadno je kreditna pogodba
sklenjena med posojilojemalcem in posojilodajalcem ter vsebuje pogoje izposojanja, kot so
obdobje odplačila, obrestna mera ter kakšno poroštvo oz. zavarovanje mora za posojilo
priskrbeti posojilojemalec (Pinsloo 2002).

Edwards (2003) opredeljuje dolg kot problematičen, ko posameznik ni zmožen odplačati
tekočih obveznosti iz posojil in drugih obveznosti, ne da bi pri tem zmanjšal druge izdatke
pod minimalno raven.

Zadolževanje gospodinjstev se je v zadnjih dveh desetletjih v številnih razvitih državah
občutno povečalo. To izraža zaskrbljenost glede vzdržnosti zadolženosti gospodinjstev in
posledice glede stabilnosti finančnega sistema (Debelle 2004a).

Pri procesu zadolževanja pa se nekatera gospodinjstva zaradi različnih razlogov znajdejo v
položaju, ko dolga ne morejo več odplačevati ali jim odplačevanje predstavlja veliko breme.
Taka gospodinjstva postanejo prezadolžena (Betti idr. 2001, 1).

Kredit posameznikom nedvomno omogoča večjo kakovost življenja in dostop do bistvenih
dobrin in storitev, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti ali pa bi si jih lahko privoščili šele
veliko pozneje, npr. lastno stanovanje ali vozilo. Če kreditni pogoji niso vzdržni – tj. če se
pojavijo resne težave v zvezi z zaposlitvijo, če mesečni obrok odplačila dolgov presega
razumen del razpoložljivega mesečnega dohodka ali če je treba odplačevati preveč posojil
naenkrat in ni nobene rezerve v obliki prihrankov, s katero bi ublažili izpade dohodka, kredit
lahko vodi v prezadolženost (EESO 2007, 2).
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Pojem zadolženosti in prezadolženosti se pogosto zamenjuje in če pogledamo definicije
posameznih držav, lahko vidimo, da se precej razlikujejo (Korczak 2004, 9):
 prezadolženost je neravnovesje med prihodki in odhodki, ki se pojavi, ko odhodki

presegajo prihodke in primanjkljaja ne moremo nadomestiti (Irska),
 nastane v primeru, ko posojilojemalec že obstoječe obveznosti iz naslova posojil še

dodatno povečuje, jih vse težje odplačuje, kar na koncu vodi v osebni stečaj (Združeno
kraljestvo),

 prezadolženi so ljudje, ki zamujajo pri plačilu obveznosti iz naslova potrošniških kreditov
in hipotekarnih posojil (Belgija),

 prezadolženost nastane, kadar mesečno odvajanje dolgov presega 30 % neto
razpoložljivega dohodka gospodinjstva (Francija),

 prezadolženost je neizpolnjevanje plačilnih obveznosti, ki vodi do gospodarske in
psihosocialne destabilizacije dolžnikov (Nemčija).

Ferkova (2007, 23) pravi, da lahko na prezadolženost gledamo tako z ekonomskega,
socialnega kot pravnega vidika. Z ekonomskega zajema predvsem mere prezadolženosti, ki so
načeloma enake meram zadolženosti, le da bi jim bilo treba določiti mejo, pri kateri se
normalni dolg prevesi v presežnega. Presežni dolg lahko vodi v socialno izključenost in druge
socialne probleme, v reševanje katerih se lahko vključi država s socialno politiko, med
socialne elemente pa lahko prištejemo tudi potrošniško svetovanje. S pravnega vidika pa
lahko prezadolženost obravnavamo v delu, ko govorimo o ureditvi postopka pri plačilni
nesposobnosti (insolventnosti) potrošnikov. Obenem opozarja na to, da je treba pojma
zadolženost in prezadolženost ločevati. Ob povezavi zadolženosti s potrošnjo in s tem z
gospodarsko rastjo je zadolženost le še ena sestavina zdravega gospodarstva, medtem ko
prezadolženost nakazuje finančno krizo gospodinjstev, ki neposredno ali posredno vpliva na
celotno gospodarstvo.

V Združenem kraljestvu so v Beli knjigi (Great Britain, Department of Trade and Industry
2003, 75) o potrošniškem kreditiranju postavili merila za opredelitev prezadolženosti, ki se
nanašajo na tveganje prezadolženosti in ne na prezadolženost samo. Tveganje za
gospodinjstvo je večje, če:
 za odplačilo potrošniških posojil porabi najmanj 25 % letnega dohodka,
 za odplačilo potrošniških in hipotekarnih posojil nameni 50 % ali več letnega dohodka,
 je prevzelo nase obveznosti za odplačilo najmanj štirih posojil.

Kot zanimivost pa Kiyosaki in Lechter (2003) pravita: »So dobri in so slabi dolgovi. Zaradi
dobrih dolgov postanemo bogatejši, slabi dolgovi pa nas pahnejo v revščino.«
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4.2 Vzroki za nastanek prezadolženosti

Zadolženost oz. prezadolženost je zelo občutljiva tema. Ko želimo od nekoga izvedeti, zakaj
je prišel v takšno stanje, moramo biti pri tem zelo previdni, še posebej, ko je prvič prišel po
pomoč. Veliko večino obdaja občutek sramu, jim je nerodno in pogosto mislijo, da jih bodo
ljudje, h katerim bodo prišli po pomoč, obsojali. Krivdo, ker niso bili sposobni učinkovito
upravljati denarja, pripisujejo sebi (Edwards 2003, 48).

Leta 2013 je Evropska centralna banka ugotovila, da ima dolgove pri finančnih institucijah
več kot polovica prebivalstva držav evro območja. Ta raziskava je pokazala, da se
prezadolženost običajno pojavi zaradi nepričakovanega upada dohodkov, predvsem zaradi
izgube zaposlitve, bolezni, ločitve ali celo prekomerne potrošnje (ECB 2013).

Najpogostejši vzroki za nastanek prezadolženosti po navedbah EESO (2007, 6) so:
 brezposelnost in poslabšanje delovnih razmer;
 sprememba sestave gospodinjstva, ki jo prinesejo npr. ločitev, smrt zakonskega partnerja,

rojstvo nenačrtovanega otroka, nepričakovana potreba po nudenju pomoči starejšim ali
invalidnim osebam, bolezen ali nesreča;

 neuspeh pri poskusu samozaposlitve, propad majhnega družinskega podjetja, za katero so
bila dana osebna jamstva;

 višje obrestne mere, ki negativno vplivajo predvsem na dolgoročna posojila, kot so
stanovanjska posojila;

 slabo upravljanje družinskega proračuna;
 namerno prikrivanje informacij, ki bi finančni instituciji omogočile presojo strankine

plačilne sposobnosti;
 pretirana uporaba kreditnih kartic, revolving kredita in različnih osebnih kreditov, ki jih

dajejo finančne družbe, z visokimi obrestnimi merami;
 posojila po oderuških obrestnih merah na črnem trgu, ki jih najemajo zlasti ljudje z

nizkimi dohodki;
 najem posojil za odplačevanje že prej najetih posojil, kar povzroči učinek snežene kepe;
 okoliščina, da socialno osamljeno živeči ljudje z invalidnostjo in ljudje z omejenimi

kognitivnimi sposobnostmi zlahka postanejo žrtve agresivnih kreditnih institucij;
 pomanjkljiva pripravljenost nekaterih finančnih institucij, da se z manj premožnimi

potrošniki na novo pogajajo o vračilu dolgov v primeru finančnih težav.

Razlog za prezadolženost v družbi izobilja je pogosto tudi najemanje kreditov, ki ga
spodbujajo agresivne in zavajajoče oglaševalske kampanje, ki ljudem ponujajo ugodna
posojila in jih spodbujajo, naj trošijo, igrajo na srečo, špekulirajo na borzi in izboljšajo svoj
status. V zvezi s tem je treba opozoriti, da dolg bolj ogroža ranljive skupine prebivalstva, saj
te zaradi slabe plačilne sposobnosti nimajo dostopa do vseh oblik kreditiranja. Preostanejo jim
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najdražje možnosti, kot so 'gotovinski krediti', kar je pogosto povezano s plačilnimi karticami
različnih izdajateljev z visokimi obrestnimi merami« (EESO 2014).

Wecks (2015) meni, da si velika večina ljudi s potrošniškimi krediti skuša ustvariti način
življenja, ki ga sicer s svojimi prihodki ne bi mogli. Potrošniški krediti vedno poslabšajo
prihodnost, saj je treba del prihodkov nameniti za odplačilo dolga in obresti. V primeru
nepredvidenega dogodka pa se odplačevanje še dodatno oteži.

V Citizen Advice Bureaux pa Edwards (2003, 49) na podlagi raziskave med anketiranimi
navaja razloge za nastanek težav z dolgovi, ki jih predstavljamo v preglednici 1.

Preglednica 1: Najpogostejši razlog za nastanek težav z dolgovi na podlagi raziskave
CAB

Najpogostejši razlogi za težave Pogostost
odgovora

Delež vseh
anketiranih

Delež
anketiranih, ki so
navedli ta razlog

Prezadolženost 235 16,5 29,7
Izguba službe 208 14,6 26,3
Nizki prihodki 185 13,0 23,4
Bolezen 168 11,8 21,3
Razpad zakona, razmerja 160 11,2 20,3
Niso znali upravljati z denarjem 100 7,0 12,7
Zaradi nujno potrebnih stroškov 90 6,3 11,4
Izguba olajšav 79 5,5 10,0
Padec prihodkov 72 5,1 9,1
Drugi so bili krivi 49 3,4 6,2
S poslom povezane težave 43 3,0 5,4
Smrt v družini in s tem povezani stroški 21 1,5 2,7
Alkohol in druge substance 14 1,0 1,8
Skupaj 1424 100,0 180,3

Vir: Edwards 2003.

Prezadolženost običajno sproži velik življenjski dogodek ali sprememba okoliščine.
Najpogostejši sprožilci so: izguba službe ali nestabilna zaposlitev (stalno gibanje na in z dela),
ločitev od partnerja, obolevanja ali nastanek invalidnosti ali pa imajo otroke (Great Britain,
Department of Trade and Industry 2003, 76).

Nekateri posamezniki ali gospodinjstva ob zgoraj omenjenih sprožilcih zaidejo v finančne
težave, medtem ko se drugi v enakih okoliščinah lahko z njimi uspešno spopadejo.
Najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na to, so naslednji (Great Britain, Department of Trade
and Industry 2003, 76):
 finančna izobraženost oz. pismenost (nepoznavanje in premajhna obveščenost o finančnih

produktih se pojavljata predvsem pri nižjih dohodkovnih skupinah prebivalstva),
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 razpoložljivost svetovalnih storitev, ki je ključna tako pri zmanjševanju zadolženosti kot
tudi pri odpravljanju njenih negativnih posledic,

 dostopnost do posojila, ki si ga posameznik lahko privošči (tisti z nižjimi dohodki morajo
pogosteje najeti dražja posojila – od podjetij, ki ponujajo posojila od vrat do vrat, iz
katalogov po pošti, od zastavljavcev ipd.),

 neodgovorno izposojanje (za nenačrtovane nakupe, ko potrošnik spregleda dejstvo, da
bodo z odplačevanjem težave, za poplačilo starih posojil ipd.) in nezakonito posojanje, ki
lahko posameznikov položaj še poslabšata, saj so ranljive skupine ljudi pogosto podvržene
izsiljevanju zaradi neplačila posojil ali nepoštenim praksam na tem področju,

 administrativne ovire ali ovire v zvezi z upravičenostjo do posojila.

4.3 Kako merimo zadolženost

Ferkova (2007, 26) v svojem delu opozarja, da je prva težava, ki se pojavlja pri raziskovanju
problema prezadolženosti, že neenotnost opredelitve prezadolženosti (gre za mejo, pri kateri
se pojavi prehod iz zadolženosti v prezadolženost). To neskladje izhaja delno iz tega, da je
zelo težko izmeriti prezadolženost, delno pa je tudi posledica različnih družbenih pogledov na
to, kakšen naj bi bil primeren odziv na »čezmerni« dolg oz. na povečano tveganje zaostanka s
plačili.

Posledica neenotnega poimenovanja je med drugim tudi različno navajanje mer zadolženosti,
ki se ponekod pojavljajo tako pri merah zadolženosti kot pri merah prezadolženosti. Ferkova
(2007, 17) povzema mere zadolženosti več avtorjev:
 razmerje dolg/razpoložljivi dohodek,
 razmerje dolg/premoženje,
 posamezno odplačilo dolga/razpoložljivi dohodek (servisiranje dolga),
 razmerje potrošnja/razpoložljivi dohodek,
 celotno stanje dolga ali dolg na prebivalca,
 delež gospodinjstev z neto obveznostmi.

Najpogostejša mera, s katero lahko vzpostavimo primerjavo med uporabo posojil v različnih
državah, je primerjava dolga z razpoložljivim dohodkom, ki sicer omogoča primerjavo
zadolženosti gospodinjstev v času, vendar ne zagotavlja nujno primerne primerjalne mreže za
določanje čezmerne zadolženosti (Debelle 2004b, 9).

Kot alternativa prej omenjeni meri bi se lahko uporabljali drugi dve meri, ki med seboj
primerjata posebej stanja in posebej tokove, primerne pa naj bi bile tudi za merjenje
vzdržnosti dolga (Debelle 2004b, 9−10):
 razmerje med dolgom in neto vrednostjo premoženja ter
 razmerje med odplačili dolga v določenem obdobju in razpoložljivim dohodkom v istem

obdobju.
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Pri Novi Ljubljanski banki, d. d., (2016, v nadaljevanju NLB) so zapisali, da smo razumno
zadolženi takrat, ko kljub dolgu, ki ga plačujemo, redno plačujemo tudi vse ostale mesečne
obveznosti in pri tem ne poslabšamo svojega življenjskega sloga. Če je dolg glede na naše
prihodke in starost prevelik, se moramo lotiti njegovega zmanjševanja.

Navajajo dva načina, s katerima lahko preverimo, kako zadolženi smo (NLB 2016):
 S faktorjem zadolženosti, ki nam pove, koliko letnega neto prihodka potrebujemo za

poplačilo neodplačanega dela dolga, in je določen glede na zgornjo obremenitev
mesečnega neto prihodka z obroki za odplačevanje kreditov v daljšem obdobju.

Slika 2: Izračun faktorja zadolženosti in tabela faktorja zadolženosti glede na starost

Vir: NLB 2016.

 S stopnjo zadolženosti, ki je razmerje med skupnim zneskom vseh rednih mesečnih plačil
dolga in mesečnim neto prihodkom. Kaže na to, ali smo sposobni redno poplačevati svoje
dolgove (likvidnost).

Slika 3: Najvišja stopnja zadolženosti in tabela stopnje zadolženosti

Vir: NLB 2016.

4.4 Posledice zadolženosti

Dolg lahko uničujoče vpliva na življenje ljudi. Soočanje z dolgovi je stresno z več vidikov: na
eni strani nenehno spopadanje s spiralo dolgov in konstantnimi zahtevami upnikom za plačilo,

https://www.nlb.si/razumno-zadolzevanje
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medtem ko poskušamo upravljati gospodinjstvo že tako z minimalnim proračunom. Na drugi
strani finančni pritiski pogosto privedejo do razpada odnosov, povzročijo duševno slabo
zdravje ali poslabšajo obstoječe zdravstvene težave (Edwards 2003).

Korczak (2004, 7) navaja pet različnih vrst izključenosti kot posledice prezadolženosti:
 onemogočen dostop do finančnih storitev; npr. odprtje bančnega računa;
 cenovna izključenost; posameznik lahko dobi dostop do finančnih storitev po ceni, ki si je

ne more privoščiti;
 izključenost zaradi značilnosti finančnega produkta: zaradi značilnosti finančnega

produkta (sem spadajo obrestna mera, oblika produkta, pogoji, ki jih mora oseba izpolniti,
kot so kreditna sposobnost, ustrezno zavarovanje) ta ni primeren za osebe z dolgovi;

 samoizključitev: ljudje se sami izključijo iz socialnega in finančnega življenja zaradi
strahu, sramu, razočaranosti ali resignacije;

 socialna izključenost: ljudje so izključeni iz socialnega življenja zaradi sankcij upnika (npr.
prisilen umik iz socialnega življenja).

4.5 Poraba v slovenskih gospodinjstvih

Slovenskim gospodinjstvom je s krizo leta 2008 močno upadla rast razpoložljivega dohodka.
Posledično se je znižala rast njihove končne potrošnje (s pomembnim negativnim vplivom na
BDP) in tudi stanovanjskih investicij. Za gospodinjstva je največje finančno breme
stanovanjsko posojilo. V obdobju pred krizo so se stanovanjska posojila slovenskim
gospodinjstvom letno povečala tudi za več kot 40 %. Agregatna zadolženost slovenskih
gospodinjstev ostaja kljub visoki rasti v preteklosti relativno nizka glede na gospodinjstva
evro območja (Gorišek in Pahor 2013, 4).

Banka Slovenije je objavila rezultate prve raziskave evro sistema o finančnih sredstvih in
porabi gospodinjstev iz leta 2010. Predvidoma jeseni 2016 naj bi objavili rezultate ankete,
izvedene 2014. Na spletni strani so zapisali (Banka Slovenije 2015):

Evropska centralna banka (ECB) je objavila rezultate prve raziskave (evro območja) o finančnih
sredstvih in porabi gospodinjstev (Household Finance and Consumption Survey – HFCS), ki
predstavlja skupen projekt centralnih bank evro območja. Tri sodelujoče države so raziskavo
opravile skupaj s statističnimi uradi. Referenčno leto je za večino držav 2010. V Sloveniji so
raziskavo izvedli konec leta 2010. Rezultati se večinoma nanašajo na omenjeni trenutek oz. na
obdobje zadnjih 12 mesecev, le podatki o dohodku so vezani na leto 2009.

Ključni rezultati raziskave so bili naslednji (prav tam):
 60,1 % gospodinjstev v evro območju ima v lasti svoje glavno prebivališče – od teh je

19,4 % prebivališč na hipoteko. Mediana [1] vrednosti lastniških bivališč je 180.300 evrov.
V Sloveniji je bilo v letu 2010 81,8 % lastnikov, od tega je 12,5 % hipotek, mediana
vrednosti pa je 100.900 evrov;
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 23,1 % gospodinjstev ima v lasti še druge nepremičnine, mediana vrednosti teh
nepremičnin je 103.400 evrov. Za Slovenijo sta ti številki 23,2 % in 52.400 evrov;

 75,7 % gospodinjstev poseduje prevozna sredstva; mediana vrednosti je 7.000 evrov. V
Sloveniji ima prevozna sredstva 80,4 % gospodinjstev, mediana vrednosti pa je 3.000
evrov;

 96,4 % gospodinjstev ima vloge (na vpogled ali varčevalne račune) v bankah (Slovenija
93,6 %), medtem ko v prostovoljni pokojninski sistem/življenjsko zavarovanje nalaga
33 % gospodinjstev (Slovenija 18,3 %); vseh ostalih finančnih naložb ima tako v evro
območju kot v Sloveniji manj kot 15 % gospodinjstev;

 imetje finančnega premoženja v evro območju je zelo odvisno od dohodka; v zgornjem
dohodkovnem kvintilu [2] ima 26,5 % gospodinjstev točke/delnice vzajemnih skladov in
24,4 % delnice, s katerimi se trguje na borzah;

 43,7 % gospodinjstev evro območja je zadolženih: 23,1 % s hipotekami, 29,3 % pa z
drugimi oblikami dolgov. Med zadolženimi gospodinjstvi je mediana vrednosti hipotek
(68.400 evrov) precej večja od ostalih dolgov (5.000 evrov). V Sloveniji je bilo v letu
2010 44,5 % zadolženih gospodinjstev; v tem 14,1 % hipotek in 38,9 % ostalih dolgov.
Mediana vrednosti za hipoteke je znašala 6.600 evrov, za ostale dolgove pa 3.100 evrov.

Na podlagi podatkov SURS (2013) so gospodinjstva v Sloveniji v letu 2012 za življenjske
potrebščine povprečno porabila 19.250 evrov ali 1.604 evrov na mesec, od tega za nakupe
življenjskih potrebščin 16.797 evrov ali 87,3 % vseh porabljenih denarnih sredstev ali 1.400
evrov na mesec. Drugi izdatki (ki niso del potrošnih izdatkov) so v letu 2012 znašali 2.453
evrov ali 12,7 %. Med te izdatke spadajo izdatki za nakup stanovanja ali hiše, nakup zemljišča
za gradnjo, velika dela in drugi izdatki. Ti izdatki so se v primerjavi z izdatki v letu 2010
zmanjšali za 15 %.

V nadaljevanju SURS (prav tam) navaja, da so se izdatki za nakupe življenjskih potrebščin v
primerjavi z letom 2010 zmanjšali za 2,6 %; največji del teh izdatkov so predstavljali izdatki
za transport (3.239 evrov ali 16,8 %), potem izdatki za hrano in brezalkoholne pijače (2.751
evrov ali 14,3 %) in izdatki za stanovanje (2.625 evrov ali 13,6 %). Večji izdatki so bili še
izdatki za različne dobrine in storitve (1.925 evrov ali 10,0 %) ter rekreacijo in kulturo (1.684
evrov ali 8,7 %). V primerjavi z letom 2010 sta se najbolj povečala deleža izdatkov za
transport (za 2,5 odstotne točke) in za stanovanje (za 1,8 odstotne točke), najbolj zmanjšala pa
deleža izdatkov za nakupe pohištva, gospodinjske opreme (za 1,6 odstotne točke) ter za
rekreacijo in kulturo (za 1,0 odstotne točke).

Primerjava med petino gospodinjstev z najvišjimi (5. kvintil) in petino gospodinjstev z
najnižjimi dohodki (1. kvintil) je pokazala, da so gospodinjstva z najvišjimi dohodki porabila
za nakupe življenjskih potrebščin 3,4-krat toliko kot gospodinjstva z najnižjimi dohodki.
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Gospodinjstva v najnižjih treh dohodkovnih razredih so med izdatki za življenjske
potrebščine porabila največ za hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje, gospodinjstva v
najvišjih dveh dohodkovnih razredih pa za transport ter hrano in brezalkoholne pijače. Za
gospodinjstva v najnižjem dohodkovnem razredu pomenijo izdatki za hrano in brezalkoholne
pijače ter stanovanje skoraj polovico izdatkov za življenjske potrebščine, za gospodinjstva v
najvišjem dohodkovnem razredu pa četrtino teh izdatkov (SURS 2013).

SURS (2013) med drugim navaja, da so gospodinjstva v Sloveniji v letu 2012 štela povprečno
2,5 člana in za nakupe življenjskih potrebščin porabila povprečno 16.797 evrov. Izdatki
gospodinjstev za nakupe življenjskih potrebščin glede na število članov so bili v povprečju
takšni:
 enočlanska gospodinjstva so porabila 9.271 evrov, od tega največ za stanovanje (22,0 %)

ter hrano in brezalkoholne pijače (19,6 %);
 dvočlanska gospodinjstva so porabila 14.904 evrov ali 1,6-krat toliko kot enočlanska, od

tega največ za hrano in brezalkoholne pijače (17,9 %) ter stanovanje (17,7 %);
 tričlanska gospodinjstva so porabila 20.641 evrov ali 2,2-krat toliko kot enočlanska, od

tega največ za transport (21,1 %) ter hrano in brezalkoholne pijače (14,8 %);
 štiričlanska gospodinjstva so porabila 23.830 evrov ali 2,5-krat toliko kot enočlanska, od

tega največ za transport (21,4 %) ter hrano in brezalkoholne pijače (14,6 %).

Pri tem SURS dodaja, da če se število članov v gospodinjstvu poveča z enega na dva člana, se
izdatki za posamezne dobrine ne povečajo v enaki meri. Izdatki za hrano in brezalkoholne
pijače ter alkoholne pijače in tobak se na primer povečajo za 1,5-krat, za obleko in obutev za
1,8-krat, za stanovanje za 1,3-krat in za zdravje ter rekreacijo in kulturo za 1,7-krat.

Za gospodinjstva z najnižjimi dohodki so denarna sredstva v letu 2012 pomenila 94 %
razpoložljivih sredstev, za gospodinjstva z najvišjimi dohodki pa 97 % razpoložljivih sredstev.
Za gospodinjstva v najnižjih dveh dohodkovnih razredih pomenijo največji delež med
razpoložljivimi sredstvi pokojnine z dodatki, za gospodinjstva v višjih dohodkovnih razredih
pa dohodki iz zaposlitve (SURS 2013).
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Preglednica 2: Porabljena denarna sredstva gospodinjstev, Slovenija, 2012

Povprečno na
gospodinjstvo

Povprečno na člana
gospodinjstva

Struktur
a

EUR Delež
(v %)

Skupaj 19.250 7.669 100,0
Izdatki za življenjske potrebščine (COICOP) 16.797 6.6921 87,31

Hrana in brezalkoholne pijače 2.751 1.096 14,3
Alkoholne pijače, tobak 367 142 1,9
Obleka in obutev 1.124 448 5,8
Stanovanje, voda, elektrika, plin in drugo gorivo 2.625 1.046 13,6
Pohištvo, gospodinjska oprema in storitve za
gospodinjstvo

906 361 4,7

Zdravje 449 179 2,3
Transport 3.239 1.290 16,8
Komunikacije 953 380 5,0
Rekreacija in kultura 1.684 671 8,8
Izobraževanje 177 71 0,9
Hoteli, kavarne in restavracije 607 242 3,2
Različne dobrine in storitve 1.925 767 10,0
Drugi izdatki (izdatki za nakup stanovanja,
prenove, velika dela, drugi izdatki)

2.453M 977M 12,7M

Vir: SURS 2013.

Po podatkih Banke Slovenije naj bi imela gospodinjstva v Sloveniji konec leta 2013 za 11,8
milijarde evrov obveznosti. Od tega za 10,3 milijarde evrov posojil (9,3 milijarde evrov
dolgoročnih posojil) in za 1,4 milijarde evrov drugih obveznosti (od tega 839 milijonov evrov
trgovinskih kreditov in avansov). Vsako gospodinjstvo je imelo tako v povprečju 14.505
evrov obveznosti. Če upoštevamo samo posojila, bi na vsako gospodinjstvo prišlo v povprečju
12.660 evrov obveznosti iz posojil. Slovenska gospodinjstva so zadolžena manj kot
povprečno gospodinjstvo evro območja. Dolg gospodinjstev do slovenskih bank predstavlja
okoli tri četrtine celotnega finančnega dolga slovenskih gospodinjstev. V zamudi nad 90 dni
je dobre 4 % bančnih posojil slovenskemu prebivalstvu (Banka Slovenije 2013).

V obdobju od leta 2009 do leta 2011 je bilo v Sloveniji v povprečju 8,5 % gospodinjstev, ki
so imela razmerje med obrokom stanovanjskega posojila in razpoložljivim dohodkom večje
od 40 %. Delež gospodinjstev, ki presega omenjeno višino razmerja, je največji v najnižjih
dohodkovnih skupinah, pri gospodinjstvih s starejšimi nosilci, povečuje se predvsem pri
gospodinjstvih z brezposelnimi in upokojenimi nosilci ter pri tistih z nižjo stopnjo dokončane
izobrazbe (Banka Slovenije 2013).

Naraščanje deleža stanovanjskih posojil je posledica zniževanja potrošniških posojil
gospodinjstev že od leta 2010 in rasti stanovanjskih posojil (Gorišek in Pahor 2013).
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Slika 4: Letne stopnje rasti posameznih vrst posojil gospodinjstvom Slovenije (v %)

Vir: Gorišek in Pahor 2013.

Po podatkih SURS je bil materialni položaj gospodinjstev v letu 2015 boljši kot v letu 2014.
Plačevanje stanovanjskih stroškov v letu 2015 je bilo veliko breme za 33 % gospodinjstev.
Med materialno prikrajšanimi gospodinjstvi je bilo takih, za katera je bilo plačevanje
stanovanjskih stroškov veliko breme, 84 %. Zaradi finančne stiske je najmanj enkrat v zadnjih
dvanajstih mesecih pred raziskavo zamudilo s plačilom stanovanjskih stroškov 16 %
gospodinjstev. Nepričakovane izdatke v višini 600 evrov bi iz lastnih sredstev lahko
poravnalo 54 % gospodinjstev, kar je za 3 odstotne točke več kot v letu 2014 (SURS 2015a).

Slika 5: Gospodinjstva v Sloveniji, ki si lahko privoščijo …

Vir: SURS 2015a.



30

4.6 Ukrepi za obvladovanje prezadolženosti

V Raziskovalnem mnenju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO 2014) so
zapisali, da so za obvladovanje prezadolženosti potrebni izobraževanje, preventivno ukrepanje
in ustrezni postopki za ponovno vključitev prezadolženih oseb v normalno gospodarsko
življenje. Za finančno izobraževanje je treba najprej poskrbeti že v šolah, vedno pa mora biti
dostopno tudi javnosti na splošno. Sprejeti je treba ukrepe za večjo ozaveščenost
gospodinjstev in boljše finančno izobraževanje, za kar pa bodo potrebna namenska sredstva.

4.6.1 Ukrepi v Sloveniji

Ukrepi na področju obvladovanja prezadolženosti v Sloveniji so se začeli pojavljati šele v
zadnjih nekaj letih. V nadaljevanju si bomo pogledali tiste pomembnejše.

Osebni stečaj

V času, ko se ljudje zaradi oslabljenega gospodarskega položaja spopadajo s finančnimi
težavami in nikakor ne najdejo izhoda, se jih vse več vse pogosteje poslužuje relativno novega
instituta v naši državi, ki ga predvideva ZFPPIPP, to je postopka osebnega stečaja, znotraj
katerega se lahko predlaga tudi postopek odpusta obveznosti (Senica 2015).

Postopek ni hiter in enostaven ter v osnovi zasleduje dva cilja oz. namena: primarni je
poplačilo upnikov iz premoženja dolžnika, nadalje pa namen postopka predstavlja tudi t. i.
»finančna sanacija« dolžnika, ki se udejanji ravno v okviru uspešnega poteka postopka
odpusta obveznosti (Senica 2015).

Štravs (2009) navaja, da je temeljni pogoj za začetek postopka osebnega stečaja insolventnost
dolžnika, ki nastane, če je dolžnik trajneje nelikviden ali dolgoročno plačilno nesposoben.
Dolžnik potrošnik je trajneje nelikviden:
 če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti v skupnem znesku, ki presega

trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih rednih prejemkov, oz.
 če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva

meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 evrov.

Domneva se, da je dolžnik postal dolgoročno plačilno nesposoben (mogoče je dokazovati
nasprotno), če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti (t. i.
prezadolženost).

Odpust obveznosti v skladu s 399. členom ZFPPIPP ni dovoljen, če:
 dolžnika bremeni pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje proti premoženju ali

gospodarstvu, ki še ni izbrisana;
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 je dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja dal neresnične,
nepravilne ali nepopolne podatke davčnemu organu, ki jih potrebuje za pobiranje davkov;

 so bile dolžniku njegove obveznosti že odpuščene, vendar od pravnomočnosti sklepa o
odpustu obveznosti še ni preteklo deset let;

 je dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal
obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim stanjem, ali je razpolagal s
svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo, ali lahko glede na njegov
premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.

Dolžnik mora v času preizkusnega obdobja izpolnjevati svoje obveznosti. Če je zaposlen, jih
mora izpolnjevati do delodajalca po pogodbi o zaposlitvi in druge obveznosti iz delovnega
razmerja, če pa ni zaposlen in je sposoben za delo, si mora prizadevati najti zaposlitev, ne sme
odkloniti nobene ponujene redne ali občasne zaposlitve ali drugega dela, razen če ponujene
zaposlitve ali dela ni sposoben opravljati, upravitelju pa mora vsak mesec poročati o dejanjih,
ki jih je opravil, da bi našel zaposlitev (Senica 2015).

Po uspešnem poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo
njegove obveznosti, t. i. sklep o odpustu obveznosti. Po tem dejanju, če so opravljene vse
aktivnosti v stečajnem postopku, upravitelj predlaga končanje stečajnega postopka, na podlagi
česar sodišče izda sklep o končanju stečaja, še navaja Senica (2015).

Odpis dolgov/terjatev socialno šibkejšim

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) je
v letu 2015 pripravilo ukrep za odpis dolga socialno šibkejšim. V skladu z Zakonom o
pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov so bili lahko odpisani dolgovi zaradi neplačanih
računov za elektriko, ogrevanje in komunalo, za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, davčna
bremena, za vrtec in šolsko prehrano ali ob morebitnem vračanju nakazanih socialnih
prejemkov. Dolgove so odpisovala podjetja in občine, ki so podpisale sporazum o
sodelovanju pri pomoči najšibkejšim. Odpisani so bili lahko eno leto stari dolgovi oz. dolgovi,
ki so nastali pred letom 2014 (MDDSZ 2015a).

Za odpis dolga je lahko zaprosila fizična oseba, ki je imela dolg do upnika in je bila kadarkoli
v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oz. prejemnik (MDDSZ 2015a):
 denarne socialne pomoči ali
 varstvenega dodatka ali
 veteranskega dodatka ali
 otroškega dodatka iz 1. oz. 2. dohodkovnega razreda ali
 otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba, navedena v

odločbi o pravici do otroškega dodatka, tudi prejemnik dodatka za nego otroka oz.
dodatka za veliko družino.



32

Terjatev ni bil dolžan odpisati nihče, saj je šlo za sporazum, h kateremu so podjetja in občine
pristopile prostovoljno. Njihovi presoji je bilo prepuščeno, ali bodo odpisali dolg. Pri tem je
veljalo, da osebe v osebnem stečaju niso bile upravičene, so še dodali na MDDSZ.

Pomoč osebam, ki jim grozi prisilna izselitev oz. so že bile deložirane

Na MDDSZ so pripravili predlog tudi za pomoč posameznikom in družinam, ki jim grozi
prisilna izselitev oz. so že bile deložirane. Po podatkih Skupnosti centrov za socialno delo na
območju celotne države naj bi v zadnjih letih število posameznikov in družin, ki so bili zaradi
neplačevanja stanovanjskih stroškov in tekočih obveznosti izseljeni iz stanovanj, bistveno
narastlo (MDDSZ 2015b).

V okviru tega ukrepa je načrtovano (MDDSZ 2015b):
 obveščanje: informativna gradiva, s katerim bodo skušali opozoriti na učinkovitost

pravočasnega reševanja problematike, povezane z deložacijo, in informirati o
zakonodajnih podlagah in drugih načinih reševanja v primerih, ko družini sledi deložacija.
Centre za socialno delo je treba takoj obvestiti o kopičenju dolgov, ko obveznosti niso
plačane nekaj mesecev. Na ta način bo s pomočjo centra lažje dosežen dogovor o
obročnem plačilu ali zamiku plačila in do deložacije ne bo prišlo;

 sprememba stanovanjske zakonodaje: proučili bodo možnosti za podaljšanje minimalnega
roka, v katerem mora biti odpravljen razlog za začetek postopka deložacije, ter iskali
rešitve, ki bi dale možnost za dodelitev izredne pomoči občine pri uporabi stanovanja tudi
najemnikom tržnih stanovanj, ki se znajdejo v izjemnih okoliščinah, na katere ne morejo
vplivati oz. jih ne morejo predvideti;

 aktiviranje in uporaba nezasedenih stanovanj, s katerimi razpolaga Republika Slovenija;
 vzpostavitev posebnega mehanizma, iz katerega se zagotavljata podpora in pomoč osebam,

ki so bile deložirane in so začasno nastanjene v stanovanjskih objektih, ki so last
Republike Slovenije.

Razrešitev problematike poplačila stroškov bank pri izvajanju sklepov o izvršbah

Ministrstvo za pravosodje je v dogovoru z MDDSZ pripravilo spremembo Zakona o izvršbi,
ki določa, da se banke iz sredstev, ki so izvzeta iz izvršbe, ne morejo poplačati. Številni
prejemniki socialnih transferjev se namreč srečujejo s situacijo, ko jim banke zaračunavajo
nadomestilo za izvrševanje sklepov o izvršbi. Ker gre za prejemnike socialnih transferjev, ki
so namenjeni preživetju, ostanejo ti brez pomembnega dela sredstev, upniki pa se vseeno ne
morejo poplačati, tako da dolg vseeno ostane, banke pa nekaterim od teh dolžnikov nato
zaprejo bančne račune (MDDSZ 2015b).

Na MDDSZ tako predlagajo uporabo predplačniških kartic, s čimer bi prejemki ostali
neobremenjeni, upravičencem pa bi to obenem omogočalo poslovanje brez bančnega računa.
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Nakazila, ki bodo možna na to kartico, bodo izključno tista, ki jih upravičenci dobijo od
države: denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek pri prejemnikih denarne
socialne pomoči in državna štipendija (MDDSZ 2015b).

4.6.2 Ukrepi v tujini – primeri dobre prakse

V tujini so o prvih ukrepih in predlogih za obvladovanje prezadolženosti pisali že bistveno
prej. Primere dobre prakse smo izpostavili v nadaljevanju.

Irska − Money Advice and Budgeting Service (MABS)

Korczak (2004, 13) v poročilu podrobneje predstavlja irski sistem dobre prakse − Money
Advice and Budgeting Service (v nadaljevanju MABS). Gre za sistem svetovalnih služb z
začetkom delovanja v letu 1992. Službe se ukvarjajo s težavami, ki nastanejo v zvezi
izposojanjem denarja in s prezadolženostjo. Cilj služb je pomagati ljudem, ki imajo dolgove,
ki se nanašajo na hipoteko, najemnino, komunalne storitve (elektrika, plin), dolgove do
finančnih institucij (bank, posojilnic) ter osebne dolgove.

MABS je neodvisna služba. Njihov glavni cilj je pomagati posameznikom spoprijeti se z
dolgovi in prevzeti nadzor nad lastnimi financami, jih trajno odvrniti od odvisnosti od
posojilodajalcev ter jim ponuditi alternativa posojila z nižjimi stroški. Njihova ciljna skupina
so družine, ki imajo še posebej velike težave z izposojanjem denarja in dolgom, posebno tiste,
ki so odvisne od socialne podpore ali spadajo v nižje dohodkovne razrede; ljudje, ki imajo
omejen dostop do finančnih storitev in posojil; ljudje, ki težko organizirajo svoje finance
zaradi omejenih sredstev, ter ljudje, ki so si izposojali od drugih posojevalcev denarja ali
kupovali po pošti. Stremijo k partnerstvu z različnimi strukturami v lokalni skupnosti, ki se
ukvarjajo z upravljanjem dolga in denarnim svetovanjem, ter k širjenju izkušenj in informacij
(Korczak 2004, 14).

Ferkova (2007, 37) med drugim navaja, da MABS daje nasvete, ki segajo na področje prakse
dobrega upravljanja družinskih financ do dajanja nasvetov v zvezi s pravicami in z dolžnostmi
strank, prav tako pa ponuja ponovna pogajanja z upniki in psihološko pomoč. Storitev je
brezplačna, zaupna, neodvisna in na voljo vsem, ki iščejo pomoč. Strankam svetuje prav za to
področje usposobljeni denarni svetovalec. MABS ima urejen poseben odnos s široko mrežo
irskih kreditnih združenj, v katere je vključenih okoli 60 % prebivalstva, in omogoča
strankam odpreti varčevalne račune in pridobiti posojilo, ki si ga lahko privoščijo. MABS ne
plačuje dolgov svojih strank. S kreditnim druženjem imajo posebni dogovor; stranke imajo
namreč možnost, da upravljajo svoje dolgove tako, da odprejo poseben račun v svoji lokalni
enoti kreditnega združenja. Odprejo pravzaprav dva računa, posebni račun in varčevalni račun.
Prvi je proračunski in plačilni račun, ki omogoča članu, da razvije finančno disciplino in
doseže stabilnost pri svojih financah. Član plača na račun fiksno vsoto vsak teden, ki je
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preusmerjena prek MABS k upniku za poplačilo dolga (neplačana posojila, zamude pri plačilu
plina, elektrike, najemnine ipd.). Na varčevalnem računu pa si vsak teden privarčujejo vsoto,
ki si jo lahko v danih okoliščinah privoščijo.

V nadaljevanju si bomo pogledali še druge primere dobre prakse, predstavljene na konferenci
v Salzburgu leta 2005 (Leitner, Schurz in Groth 2005).

Nemčija – projekt »Finanziell fit«

V letu 2005 je projekt »Finanziell fit« podprlo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
financiralo ga je tudi nekaj bank. Projekt je bil usmerjen k preprečevanju prezadolženosti s
poudarkom na mladih, ki prejemajo socialno pomoč oz. nadomestilo za brezposelnost, mlajših
od 25 let. Pripravili so štiri module, in sicer:
 razvijanje ekonomskih kompetenc in načrtovanja,
 finančna pismenost,
 razvijanje individualnih kompetenc za krizno upravljanje in vodenje ter
 izobraževanje, usmerjeno v prihodnost.

Poljska – projekt »Financial education«

Na Poljskem so pripravili pilotni projekt finančnega opismenjevanja in izobraževanja s ciljem
dviga finančne pismenosti prebivalcev regije Gdynia, ki so bili izključeni iz razloga
prezadolženosti. Bistvo projekta je bila usmeritev izbranih kandidatov k svetovalcem, ki so
dejansko z njimi poskušali narediti načrt poplačila obstoječih dolgov.

Nizozemska – »NIBUD«

Nacionalni inštitut za proračunske informacije potrošnikov, t. i. NIBUD, je stalno izobraževal
posameznike in družine na področju upravljanja denarja. Postavili so spletno stran, pripravili
številna izobraževanja za svetovalce, vodje, managerje in politike na temo osebnega oz.
družinskega proračuna. Prisotni so bili tudi v medijih. Njihova glavna prednost je bila
neodvisnost. Neodvisni so od vlade, podjetij in interesnih skupin. Njihov glavni cilj je bil
povečati blaginjo potrošnikov in preprečiti prezadolženost. Osredotočili so se na bolj ranljive
skupine, kamor med drugim sodijo družine z otroki in minimalnim dohodkom, ki imajo
komaj dovolj denarja za osnovne potrebe in ne vedo, kje dobiti dodatno finančno pomoč.
Slednje, poznavanje pravic, po njihovem mnenju sodi med finančno pismenost.
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Avstrija − »Klartext«

V Avstriji so izpeljali že številne projekte. Klartext je organizacija, ki dela na preventivi.
Organizirajo veliko izobraževalnih dogodkov, pripravljajo veliko materialov na temo
upravljanja denarja in potrošnje in delajo predvsem na preprečevanju prezadolženosti. Izdali
so tudi strip na temo denarja, ki je bil prava uspešnica. Na humorističen način so želeli
prikazati, kako ravnati z denarjem.
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5 RAZISKAVA O POVEZAVI MED FINANČNO PISMENOSTJO IN
ZADOLŽENOSTJO POSAMEZNIKA V REPUBLIKI SLOVENIJI

V tem poglavju bomo predstavili namen in cilje empirične raziskave, postopek raziskave,
vzorec, metodologijo ter statistične analize, na koncu pa sledi preverjanje hipotez.

5.1 Namen in cilji empirične raziskave

Namen empirične raziskave je ugotoviti povezavo med finančno pismenostjo in zadolženostjo
posameznika.

Cilji empiričnega dela raziskave so:
 na vzorcu 456 izpolnjenih anket ugotoviti, kako pomembna je finančna pismenosti in

kako ta vpliva na posameznikov odnos do denarja ter posledično na zadolževanje;
 na podlagi izidov raziskave zasnovati predloge in priporočila za izboljšanje stopnje

finančne pismenosti v Sloveniji, priporočila za bolj varno zadolževanje posameznikov ter
priporočila za reševanje prezadolženosti.

5.2 Opis postopka raziskave

Na podlagi literature in izkušenj iz prakse smo s pomočjo spletne aplikacije 1ka oblikovali
anketo (v prilogi 1), ki je obsegala 19 vprašanj in je bila dostopna v času od 29. julija do 29.
avgusta 2016. Povabilo k sodelovanju smo najprej poslali na znane elektronske naslove, 19.
avgusta pa smo vabilo poslali stikom podjetja Vezovišek & Partnerji, d. o. o., ter stikom
zavoda Vem, da ne vem. Zadnjih pet dni pred zaprtjem dostopa smo uporabili še socialna
omrežja, kot je Facebook. Anketo je začelo izpolnjevati 600 ljudi, vendar jo je na koncu v
celoti izpolnilo 456 oseb.

5.3 Metodologija

Uporabili smo metodo anketiranja, kjer so bila vprašanja razdeljena v štiri sklope:
1. finančna pismenost: kjer nas je zanimalo, kako finančno pismeni so posamezniki, kako

pomembna je finančna pismenost in kakšen pomen pripisujejo finančni pismenosti in od
kod črpajo informacije s področja osebnih financ;

2. osebni proračun: kjer smo želeli ugotoviti, kako redno (če sploh) posamezniki spremljajo
svoj proračun, kdaj bi ga morali voditi in kakšen vpliv ima vodenje proračuna na
finančno stanje posameznika;

3. zadolženost: kjer smo želeli preveriti, kako redno posamezniki plačujejo svoje obveznosti,
katere finančne produkte uporabljajo in katere obveznosti plačujejo obročno;

4. demografski podatki: spol, starost, izobrazba, zakonski stan, višina dohodka na
gospodinjstvo itd.
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Za potrebe empirične analize smo oblikovali štiri hipoteze in se pri njihovem preverjanju
osredotočili na metodo glavnih komponent (angl. Principal Component Analysis, v
nadaljevanju PCA). To je ena izmed najpogosteje uporabljenih multivariatnih metod. Cilj
metode je, da z nekaj glavnih komponent povzamemo podatke s čim manjšo izgubo
informacij. Drugače povedano, osnovne sklope reduciramo na manjše število glavnih
komponent. Matematično je glavna komponenta linearna kombinacija (uteženo povprečje)
vhodnih spremenljivk in ravno tako kot faktorska analiza pojasnjuje zvezo med opazovanimi
spremenljivkami. Faktorska analiza pa zajame samo tisti del variabilnosti, ki je skupen vsem
spremenljivkam. Metoda glavnih komponent pa poleg skupne zajame tudi specifično varianco
oz. vse lastnosti posameznih spremenljivk. Faktorska analiza je zato namenjena predvsem
razkrivanju strukture povezanosti. Ustvarjeni faktorji so neobstoječe oz. latentne
spremenljivke. Metoda PCA pa ustvari realne oz. obstoječe spremenljivke, ki jih uporabimo
za nadaljnjo analizo (Metoda razvrščanja v skupino (cluster method), regresijsko analizo, teste
aritmetičnih sredin itd.). Metoda tudi zmanjša število testov, kajti test, narejen na glavni
komponenti, da enake rezultate kot testi spremenljivk, ki jo tvorijo.

Izpis metode PCA sestavljajo tabele, predstavljene v nadaljevanju.

Tabela KMO (Kaiser-Meyer-Olkinovo)in Barlettov test

Preverili smo povezanost spremenljivk med seboj in primernost uporabe metode glavnih
komponent. Tabela vsebuje dva testa:
 najprej smo testirali, ali je povezanost spremenljivk dovolj velika, da je smiselno uporabiti

metodo PCA. Ničelna domneva pravi, da je korelacijska matrika enaka enotski matriki
(neprimernost podatkov za analizo). To testiramo z Bartlettovim testom. Želimo, da je
značilnost Bartlettovega testa pod 0,05. Takrat ničelno hipotezo o enotski korelacijski
matriki zavrnemo in sklepamo, da obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi
spremenljivkami;

 nato smo testirali smiselnost metode glavnih komponent s Kaiser-Meyer-Olkinovo mero o
primernosti vzorca. Možne vrednosti so med 0 in 1. Če mera KMO pokaže vrednost nad
0,6, pomeni, da bo metoda glavnih komponent uspešna. V primeru, da je vrednost pod 0,6,
pa gre za nepovezanost spremenljivk in metoda ni uporabna.

Tabela komunalitet posameznih spremenljivk

Nato smo ocenili povezanost posameznih spremenljivk z glavnimi komponentami. Vse
komunalitete morajo biti nad 0,5 (50 %), kar pomeni, da z glavnimi komponentami pojasnimo
velik delež variance vhodnih spremenljivk ter so njihov dober predstavnik.
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Tabela skupne pojasnjene variance

Nato smo izluščili število glavnih komponent. V tabeli so prikazani vsi podatki o
ekstrahiranih glavnih komponentah (stolpec Extraction Sums of Squared Loadings): lastne
vrednosti, delež pojasnjene variance za vsako komponento in kumulativen odstotek
pojasnjene variance. Želimo, da je pojasnjena varianca vsaj 60 %, skladno s Kaiserjevim
pravilom, ki pravi, da morajo biti lastne vrednosti nad 1.

Tabela matričnih komponent oz. tabela faktorskih uteži

V tabeli faktorskih uteži osnovne rešitve ugotavljamo predvsem njihovo pravilno strukturo
(Thurstonova pravila enostavne faktorske strukture). Ker so faktorske uteži mera korelacije
med posamezno spremenljivko in izbranim faktorjem, želimo, da:
 so v primeru ene same komponente vse nad 0,5 oz. čim bližje 1 ter
 v primeru več kot ene komponente želimo, da ima posamezna spremenljivka močno utež

(nad 0,5) samo na eni komponenti, na ostalih pa je čim bližje 0. Drugače povedano,
spremenljivka pripada izključno eni komponenti.

Tabela rotiranih faktorskih uteži

Tabela rotacije oz. izboljšane faktorske strukture se pojavi samo pri več kot eni komponenti.
Za njo veljajo enaka pravila kot za osnovno rešitev. V praksi se izboljšava zgodi skoraj v vseh
primerih.

Tabela glavnih komponent

Ker je glavna komponenta shranjena vedno (v programu SPSS) v standardizirani obliki
(povprečje 0 in odklon 1), je zelo praktično, če jo pretvorimo nazaj v Likertovo lestvico. To je
v večini vprašalnikov možno, ker so vsa vprašanja (razen demografskih podatkov) na
Likertovi lestvici. Tukaj je treba povedati, da PCA nima za pogoj normalne porazdelitve ter
številske lestvice. Dovoljene so tudi ordinalne spremenljivke.

Nekateri avtorji smatrajo Likertovo lestvico za ordinalno (ne številsko). Z združevanjem
spremenljivk v glavno komponento ta problem odpade, ker je glavna komponenta zanesljivo
številska.

Koeficiente tabele v ukazu COMPUTE postavimo kot uteži posamezne spremenljivke ter jo
delimo z vsoto uteži (matematično naredimo enotski vektor).

Iz opisanega vidimo, da ko so enkrat izpolnjeni vsi pogoji za pravilnost metode PCA, je za
nas pomembna samo tabela strukture faktorskih uteži. Iz nje dobimo interpretacijo oz.
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ugotovimo, ali so glavne komponente sploh smiselne. Zato bomo v nadaljevanju za vsak
sklop, pri katerem smo metodo uporabili, prikazali samo to tabelo. Ostale tabele, iz katerih
lahko ugotovimo, da so vsi pogoji izpolnjeni, so v prilogi.

5.4 Rezultati raziskave

V prvem delu analize z grafom frekvenčne porazdelitve prikazujemo demografske značilnosti
vzorca glede na spol, starost, izobrazbo, število članov družine, delovni status, lastništvo
stanovanja ter višino dogodka na gospodinjstvo.

5.4.1 Osnovne demografske značilnosti vzorca

Demografske značilnosti vzorca precej odstopajo od splošnih demografskih značilnosti
prebivalcev Republike Slovenije, starejših od 15 let, iz leta 2015. Najbolj se to kaže v
bistveno višji stopni izobrazbe vzorca in posledično višjem neto dohodku gospodinjstva.

Iz slike 6 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 456 posameznikov, od tega 271 žensk
(59,43 %) in 185 moških (40,57 %), kar pomeni, da je v našem vzorcu za slabih 9 odstotnih
točk več žensk, kot je značilno za splošen demografski vzorec prebivalstva Republike
Slovenije.

Slika 6: Anketirani po spolu

Največ anketiranih (slika 7) sodi v skupino od 40 do 50 let (32,9 %), sledijo skupine od 30 do
40 let (26,10 %), od 50 do 60 let (21,1 %), od 20 do 30 let (11 %), nad 60 let (8,9 %) ter
najmanjša skupina do 20 let, ki jo predstavlja ena oseba.
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Slika 7: Anketirani po starosti

Izobrazbena struktura (slika 8) vzorca najbolj odstopa od izobrazbene strukture splošnega
vzorca prebivalstva Republike Slovenije, saj kaže na prevladujočo populacijo posameznikov z
dokončano višjo oz. visoko izobrazbo (54,2 %), medtem ko je v splošnem vzorcu ta delež kar
za 30 odstotnih točk nižji (21,23 %). Druga pomembna skupina so tisti z dokončano
srednješolsko izobrazbo (32,2 %). Sledi skupina z dokončano specialistično povisokošolsko
izobrazbo, magisterijem ali doktoratom (12,5 %). Ostale skupine v vzorcu so zanemarljive,
medtem ko v splošnem vzorcu pomemben delež predstavlja skupina z osnovnošolsko
izobrazbo ali manj (26 %).

Slika 8: Izobrazbena struktura

Iz slike 9 je razvidno, da največ anketiranih živi s partnerjem in z dvema otrokoma (25 %).
Sledijo posamezniki, ki živijo s partnerjem in z enim otrokom (19,1 %), posamezniki, ki
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živijo s partnerjem in brez otrok (18 %), posamezniki, ki živijo sami (14,7 %), posamezniki,
ki živijo s partnerjem in tremi otroci (12,9 %), ter ostali. Povprečna velikost gospodinjstva
vzorca je 2,98, medtem, ko je povprečna velikost vseh slovenskih gospodinjstev 2,47 (SURS
2015b).

Slika 9: Anketirani po družinskem statusu

Iz slike 10 je razvidno, da je zaposlenih 65,6 %, samozaposlenih 15,4 %, upokojencev 9,4 %,
študentov 2,4 %, brezposelnih pa 5,5 %, kar 2,3 odstotne točke manj v primerjavi z uradnim
številom brezposelnih v času izvajanja ankete (7,8 %). Zelo malo jih ima status kmetovalca
(0,2 %), status gospodinje (1,1 %) ali pa je delovno nezmožnih (0,4 %).

Slika 10: Delovni status

Večina anketiranih (54,8 %) živi v lastni nepremičnini ali v nepremičnini, ki je v lasti nekoga
iz gospodinjstva brez hipoteke ali posojila. Sledi skupina anketiranih (25,7 %), ki živi v
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nepremičnini, ki je v njihovi lasti ali v lasti nekoga iz gospodinjstva na osnovi hipoteke ali
posojila; 12,5 % jih živi v nepremičnini, za katero plačujejo najemnino; 7 % pa jih živi v
nepremičnini, ki sicer ni njihova last ali last nekoga iz gospodinjstva, a zanjo kljub temu ne
plačujejo najemnine (slika 11).

Slika 11: Status bivanja

Iz slike 12 je razvidno, da ima 13,1 % gospodinjstev manj kot 1.000 evrov mesečnega
dohodka. Največ gospodinjstev (36,2 %) ima v povprečju med 1.000 in 2.000 evrov neto
mesečnega dohodka. Sledijo gospodinjstva (31,6 %) z višino dohodka med 2.000 in 3.000
evrov. Nad 3.000 evrov do 4.000 evrov ima 12,5 % odstotkov gospodinjstev, nad 4.000 evrov
pa 6,6 % gospodinjstev.

Povprečni neto mesečni razpoložljivi dohodek gospodinjstva v Republiki Sloveniji je leta
2015 znašal 1.814 evrov (SURS 2015c).

Slika 12: Neto dohodek gospodinjstva
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Ugotovimo lahko, da osnovni demografski podatki vzorca kažejo na to, da smo z
anketiranjem zajeli vzorec, ki ni reprezentativen za Republiko Slovenijo. Glede na značilnosti
vzorca to pomeni, da smo zajeli vzorec z višjo izobrazbo in posledično manj brezposelnimi ter
z višjim neto prihodkom gospodinjstev. Takšen vzorec bi moral izkazovati višjo stopnjo
finančne pismenosti in nižjo stopnjo zadolženosti, kar pa bi bilo treba dokazati z identično
raziskavo na reprezentativnem vzorcu prebivalstva Republike Slovenije. V drugem delu
analize prikazujemo povprečja vseh odgovorov (tudi standardne napake povprečja, odklone).

5.4.2 Finančna pismenost

V prvem delu, kjer smo proučevali finančno pismenost, smo želeli med drugim preveriti, kako
pomembna je finančna pismenost. Uporabili smo naslednje trditve:
 tisti, ki so bolj finančno pismeni, so bolj finančno pripravljeni na nenadno izgubo službe,

nepričakovan večji strošek ipd.,
 finančna pismenost je posameznikovo poznavanje in razumevanje finančnih pojmov in

veščin, zajema pa tudi motivacijo in samozavest, da uporabi to poznavanje in razumevanje.

V preglednicah 3 in 4 prikazujemo porazdelitev odgovorov na vprašanje glede finančne
pismenosti (Tisti, ki so bolj finančno pismeni, so bolj finančno pripravljeni) ter vprašanje kaj
je finančna pismenost (Finančna pismenost je posameznikovo poznavanje in razumevanje
finančnih pojmov in veščin). Na osnovi standardne napake ugotavljamo kakovost ocene.
Majhen in ozek interval pomeni, da ima zelo velik del populacije zelo podobne odgovore.

Preglednica 3: Tisti, ki so bolj finančno pismeni, so bolj finančno pripravljeni

Opisna statistika
Frekvenca Veljavni delež

Sploh se ne strinjam 6 1,3
Ne strinjam se 24 5,3
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 58 12,7
Strinjam se 176 38,6
Popolnoma se strinjam 192 42,1
Skupaj 456 100,0

Za trditev »tisti, ki so bolj finančno pismeni, so bolj finančno pripravljeni na nenadno izgubo

službe, nepričakovan večji strošek ipd.« lahko rečemo, da se jih 1,3 % sploh ne strinja s

trditvijo, se ne strinjajo 5,3 %, so v svojem mnenju nekje na sredini oziroma se ne morejo

opredeliti 12,7 %. Z večjim delom strinjanja je potem 38,6 % anketirancev ter, kot je razvidno,

je 42,1 % anketirancev, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo.
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Preglednica 4: Finančna pismenost je posameznikovo poznavanje in razumevanje
finančnih pojmov in veščin

Opisna statistika Frekvenca Veljavni delež (v %)
Sploh se ne strinjam 1 0,2
Ne strinjam se 5 1,1
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 28 6,1
Strinjam se 236 51,8
Popolnoma se strinjam 186 40,8
Skupaj 456 100,0

Glede na trditev »finančna pismenost je posameznikovo poznavanje in razumevanje finančnih

pojmov in veščin, zajema pa tudi motivacijo in samozavest, da uporabi to poznavanje in

razumevanje« lahko rečemo, da se jih 0,2 % sploh ne strinja s trditvijo, se ne strinjajo 1,1 %,

so v svojem mnenju nekje na sredini oziroma se ne morejo opredeliti 6,1 %. Z večjim delom

strinjanja je potem 51,8 % anketirancev ter kot je razvidno je 40,8 % anketirancev, ki se s

trditvijo popolnoma strinjajo.

Na podlagi obeh trditev lahko rečemo, da je njihovo mnenje glede pripravljenosti
posameznikov visoko, kar se tudi vidi iz posameznih odgovorov, ki so jih sami anketiranci
podali. Torej, npr. če so posamezniki dobro finančno preskrbljeni oziroma pismeni, je velika
možnost, da ne občutijo tako velike izgube ob nenadno izgubijo službo.

Preglednica 5: Kako pomembna je finančna pismenost

Opisna statistika Povprečje
Vrednost
povprečja

Standardna
napaka povprečja

Tisti, ki so bolj finančno pismeni, so bolj finančno pripravljeni
na nenadno izgubo službe, nepričakovan večji strošek ipd.

4,15 0,043

Finančna pismenost je posameznikovo poznavanje in
razumevanje finančnih pojmov in veščin, zajema pa tudi
motivacijo in samozavest, da uporabi to poznavanje in
razumevanje.

4,32 0,031

Ugotovili smo, da je po mnenju anketirancev finančna pismenost zelo pomembna in se
strinjajo s trditvijo, da so tisti, ki so bolj finančno pismeni, bolj pripravljeni na nenadno
izgubo službe, nepričakovan večji strošek ipd. Obenem se strinjajo z eno izmed definicij, ki
opisuje finančno pismenost. Kar smo pa tudi zapisali pri zgornjih opredelitvah preglednic.

V nadaljevanju smo želeli preveriti, kako finančno pismeni so anketiranci po lastni oceni. Iz
preglednice 6 je razvidno, da so anketirane osebe v povprečju najvišjo oceno namenile trditvi
»Poznam osnove finančne pismenosti« (PV = 3,58), najmanjšo pa trditvi »Sem strokovnjak na
tem področju« (PV = 2,50).
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Preglednica 6: Kako finančno pismeni ste

Opisna statistika
Povprečje Standardna napaka

Vrednost
povprečja

Standardna napaka
povprečja Vrednost

Sem strokovnjak na tem področju. 2,50 0,047 1,001
Imam precej znanja, a ne toliko, da bi lahko
bil strokovnjak.

3,16 0,055 1,179

Poznam osnove finančne pismenosti. 3,58 0,047 1,009
Imam zelo malo znanja. 2,72 0,057 1,224

Zgoraj smo torej naredili primerjavo glede na frekvenčno porazdelitev spremenljivk na katere
so anketiranci odgovarjali. V nadaljevanju smo naredili še primerjavo na podlagi korelacij
spremenljivk in pri tem izpostavili Pearsonov koeficient, ki nam pokaže tudi samo povezanost
oziroma korelacijo med spremenljivkami, katere smo vzeli za preučevane.

Kaj točno prikažemo s Pearsonovim koeficientom in kako se to odraža v spodnji preglednici:

Preglednica 7: Pearsonov koeficient korelacije

Sem strokovnjak
na tem področju.

Imam precej znanja, a
ne toliko, da bi bil
lahko strokovnjak.

Poznam osnove
finančne

pismenosti.
Imam zelo
malo znanja.

Sem strokovnjak na tem
področju.

1 0,413** 0,360** -0,427**

0,000 0,000 0,000
456 456 456 456

Imam precej znanja, a
ne toliko, da bi bil lahko
strokovnjak.

0,413** 1 0,422** -0,407**

0,000 0,000 0,000
456 456 456 456

Poznam osnove
finančne pismenosti.

0,360** 0,422** 1 -0,518**

0,000 0,000 0,000
456 456 456 456

Imam zelo malo znanja. -0,427** -0,407** -0,518** 1
0,000 0,000 0,000
456 456 456 456

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kot je razvidno iz preglednice 7 so si spremenljivke med seboj zelo povezane, kar tudi vidimo

po označbah **.

Med drugim nas je zanimalo tudi, kje anketiranci črpajo znanje s področja financ. Kot je
razvidno iz preglednice 8, anketiranci v povprečju največ znanja pridobijo s pomočjo
nasvetov, ki jih najdejo v časopisu, revijah in na internetu (PV = 3,52) ali prejmejo od
prijateljev, sorodnikov ekonomistov (PV = 3,10). Povprečna vrednost drugih dveh kaže na to,
da večina nima osebnega finančnega svetovalca (PV = 2,36) ali osebnega bančnika
(PV = 2,20).
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Preglednica 8: Kje črpajo znanje s področja osebnih financ

Opisna statistika
Povprečje Standardna

napaka
Vrednost
povprečja

Standardna
napaka povprečja Statistic

S pomočjo nasvetov, ki jih najdem v časopisu,
revijah in na internetu.

3,52 0,047 0,994

Od prijateljev, sorodnikov ekonomistov. 3,10 0,051 1,093
Imam osebnega finančnega svetovalca. 2,36 0,062 1,318
Vse znanje dobim od svojega osebnega
bančnika.

2,20 0,053 1,121

Iz preglednice 9 je razvidno, da gre za povezanost samo pri dveh spremenljivkah od štirih
katere smo preučevali in sicer na področju od kje anketiranci črpajo znanje s področja financ.
Vidimo, da so povezane trditve:
 Trditev »Od prijateljev, sorodnikov ekonomistov« v povezanosti s trditvijo »S pomočjo

nasvetov, ki jih najdem v časopisu, revijah in na internetu«.
 Trditev »Imam osebnega finančnega svetovalca« v povezanosti s trditvijo »Vse znanje

dobim od svojega osebnega bančnika«.

Ostale trditve nimajo vpliva na znanje s področja financ pri anketirancih oziroma nanje niso
pozorni.

Preglednica 9: Povezanost posameznih spremenljivk

S pomočjo nasvetov,
ki jih najdem v

časopisu, revijah in na
internetu.

Od prijateljev,
sorodnikov
ekonomistov.

Imam
osebnega
finančnega
svetovalca.

Vse znanje
dobim od
svojega
osebnega
bančnika.

S pomočjo nasvetov, ki jih
najdem v časopisu, revijah
in na internetu.

1 0,152** -0,031 -0,058
0,001 0,509 0,217

456 456 456 456
Od prijateljev, sorodnikov
ekonomistov.

0,152** 1 -0,010 0,034
0,001 0,837 0,470
456 456 456 456

Imam osebnega finančnega
svetovalca.

-0,031 -0,010 1 0,416**

0,509 0,837 0,000
456 456 456 456

Vse znanje dobim od
svojega osebnega bančnika.

-0,058 0,034 0,416** 1
0,217 0,470 0,000
456 456 456 456

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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5.4.3 Osebni proračun − vodenje proračuna

V drugem delu vprašalnika smo želeli izvedeti, kdaj naj bi po mnenju anketirancev
posameznik začel voditi svoj proračun (si zapisovati svoje prihodke in odhodke). Izbirali so
lahko med naslednjimi trditvami:
 Takoj, ko začne prejemati prve redne prihodke.
 Preden najame stanovanjski kredit.
 Ko ima finančne težave.

Rezultate podajamo v naslednjih preglednicah 10, 11 in 12.

Preglednica 10: Takoj, ko začne prejemati prve redne prihodke.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Sploh se ne strinjam 2 0,4
Ne strinjam se 6 1,3
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 26 5,7
Strinjam se 152 33,3
Popolnoma se strinjam 270 59,2
Skupno 456 100,0

Vidimo, da se jih 0,4 % sploh ne strinja s trditvijo, se ne strinjajo 1,3 %, so v svojem mnenju
nekje na sredini oziroma se ne morejo opredeliti 5,7 %. Z večjim delom strinjanja je potem
33,3 % anketirancev ter kot je razvidno je 59,2 % anketirancev, ki se s trditvijo popolnoma
strinjajo.

Preglednica 11: Preden najame stanovanjski kredit.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Sploh se ne strinjam 30 6,6
Ne strinjam se 43 9,4
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 51 11,2
Strinjam se 122 26,8
Popolnoma se strinjam 210 46,1
Skupno 456 100,0

Vidimo, da se jih 6,6 % sploh ne strinja s trditvijo, se ne strinjajo 9,4 %, so v svojem mnenju
nekje na sredini oziroma se ne morejo opredeliti 11,2 %. Z večjim delom strinjanja je potem
26,8 % anketirancev ter kot je razvidno je 46,1 % anketirancev, ki se s trditvijo popolnoma
strinjajo.
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Preglednica 12: Ko ima finančne težave.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Sploh se ne strinjam 81 17,8
Ne strinjam se 86 18,9
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 40 8,8
Strinjam se 70 15,4
Popolnoma se strinjam 179 39,3
Skupno 456 100,0

Vidimo, da se jih 17,8 % sploh ne strinja s trditvijo, se ne strinjajo 18,9 %, so v svojem
mnenju nekje na sredini oziroma se ne morejo opredeliti 8,8 %. Z večjim delom strinjanja je
potem 15,4 % anketirancev ter kot je razvidno je 39,3 % anketirancev, ki se s trditvijo
popolnoma strinjajo.

Povprečje se nanaša na stopnjo strinjanja, pri čemer so anketiranci izbirali med 1 – se ne
strinjam in 5 – popolnoma se strinjam. V preglednici 13 lahko vidimo, da so se v povprečju
najbolj strinjali s trditvijo »Takoj, ko začne prejemati prve redne prihodke« (PV = 4,50),
sledila je trditev »Preden najame stanovanjski kredit« (PV = 3,96) in na to delno strinjanje s
trditvijo »Ko ima finančne težave« (PV = 3,39).

Preglednica 13: Kdaj bi moral posameznik začeti voditi osebni proračun (si zapisovati
svoje prihodke in odhodke)

Opisna statistika
Povprečje

Vrednost
povprečja

Standardna napaka
povprečja

Takoj, ko začne prejemati prve redne prihodke. 4,50 0,033
Preden najame stanovanjski kredit. 3,96 0,058
Ko ima finančne težave. 3,39 0,074

V nadaljevanju nas je zanimalo mnenje anketirancev o tem, kako pogosto vodijo svoj
proračun. Izbirali so lahko med naslednjimi trditvami:
 Da, vodim zelo natančno. Ob vsaki spremembi vpišem vsak odhodek in prihodek.
 Da, vendar ne tako zelo natančno.
 Vse račune skrbno zbiram in jih občasno vnesem v svojo evidenco.

Rezultate podajamo v naslednjih preglednicah 14, 15 in 16.
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Preglednica 14: Da, vodim zelo natančno. Ob vsaki spremembi vpišem vsak odhodek in
prihodek.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Sploh se ne strinjam 59 12,9
Ne strinjam se 110 24,1
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 129 28,3
Strinjam se 83 18,2
Popolnoma se strinjam 75 16,4
Skupno 456 100,0

Vidimo, da se jih 12,9 % sploh ne strinja s trditvijo, se ne strinjajo 24,1 %, so v svojem
mnenju nekje na sredini oziroma se ne morejo opredeliti 28,3 %. Z večjim delom strinjanja je
potem 18,2 % anketirancev ter kot je razvidno je 16,4 % anketirancev, ki se s trditvijo
popolnoma strinjajo.

Preglednica 15: Da, vendar ne tako zelo natančno.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Sploh se ne strinjam 56 12,3
Ne strinjam se 78 17,1
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 94 20,6
Strinjam se 183 40,1
Popolnoma se strinjam 45 9,9
Skupno 456 100,0

Vidimo, da se jih 12,3 % sploh ne strinja s trditvijo, se ne strinjajo 17,1 %, so v svojem
mnenju nekje na sredini oziroma se ne morejo opredeliti 20,6 %. Z večjim delom strinjanja je
potem 40,1 % anketirancev ter kot je razvidno je 9,9 % anketirancev, ki se s trditvijo
popolnoma strinjajo.

Preglednica 16: Vse račune skrbno zbiram in jih občasno vnesem v svojo evidenco.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Sploh se ne strinjam 76 16,7
Ne strinjam se 110 24,1
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 116 25,4
Strinjam se 113 24,8
Popolnoma se strinjam 41 9,0
Skupno 456 100,0

Vidimo, da se jih 16,7 % sploh ne strinja s trditvijo, se ne strinjajo 24,1 %, so v svojem
mnenju nekje na sredini oziroma se ne morejo opredeliti 25,4 %. Z večjim delom strinjanja je
potem 24,8 % anketirancev ter kot je razvidno je 9 % anketirancev, ki se s trditvijo
popolnoma strinjajo.
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Od tistih, ki redno spremljajo svoj proračun (zapisujejo svoje odhodke in prihodke), smo
želeli izvedeti, kako redno oz. natančno ga vodijo (preglednica 17). V povprečju ga vodijo,
vendar ne tako zelo natančno (PV = 3,18). Malo manj pa je tistih, ki ga vodijo zelo natančno,
torej vsak odhodek in prihodek vpišejo ob redni spremembi (PV = 3,01).

Preglednica 17: Kako natančno vodim proračun

Opisna statistika Povprečje
Vrednost
povprečja

Standardna napaka
povprečja

Da, vodim zelo natančno. Ob vsaki spremembi vpišem vsak
odhodek in prihodek.

3,01 0,059

Da, vendar ne tako zelo natančno. 3,18 0,056
Vse račune skrbno zbiram in jih občasno vnesem v svojo
evidenco.

2,85 0,057

V nadaljevanju (preglednica 18, 19 in 20) nas je zanimalo s čim si anketiranci pomagajo pri
vodenju proračuna. Izbirali so lahko med trditvami: ga ne uporabljam, redko, pogosto ali
vedno.

Preglednica 18: Zvezek, beležka ipd.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Ga ne uporabljam 149 32,7
Redko 139 30,5
Pogosto 95 20,8
Vedno 73 16,0
Skupno 456 100,0

Kot je razvidno iz preglednice 18, 32,7 % anketirancev ne uporablja zvezka, beležke za
vodenje, redko ga uporablja 30,5 %, so v svojem mnenju nekje na sredini oziroma se ne
morejo opredeliti 20,8 %. Da uporabljajo vedno je odgovorilo 16 % anketirancev.

Preglednica 19: Excel oz. drugi računalniški program.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Ga ne uporabljam 142 31,1
Redko 117 25,7
Pogosto 100 21,9
Vedno 97 21,3
Skupno 456 100,0

Vidimo, da jih 31,1 % ne uporablja, redko uporabljajo 25,7 %, so v svojem mnenju nekje na
sredini oziroma se ne morejo opredeliti 21,9 %. Da uporabljajo vedno je odgovorilo 21,3 %
anketirancev.
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Preglednica 20: Aplikacijo oz. namenski program za vodenje proračuna.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Ga ne uporabljam 257 56,4
Redko 94 20,6
Pogosto 41 9,0
Vedno 64 14,0
Skupno 456 100,0

Vidimo, da jih 56,4 % ne uporablja namenskega programa za vodenje proračuna, redko ga
uporablja 20,6 %, so v svojem mnenju nekje na sredini oziroma se ne morejo opredeliti 9 %.
Da ga uporabljajo vedno je odgovorilo 14 % anketirancev.

Preglednica 21: Pri vodenju proračuna si pomagam z naslednjimi pripomočki

Opisna statistika Povprečje
Vrednost
povprečja

Standardna napaka
povprečja

Zvezek, beležka ipd. 2,20 0,050
Excel oz. drugi računalniški program. 2,33 0,053
Aplikacijo oz. namenski program za vodenje proračuna. 1,81 0,051

Kot je razvidno iz podatkov, večina ne uporablja navedenih pripomočkov, torej bi bilo
zanimivo vedeti, na kakšen način potem vodijo proračun.

V nadaljevanju (preglednica 22, 23, 24 in 25) nas je zanimalo mnenje anketirancev o
morebitnem vplivu vodenja proračuna na plačilno sposobnost posameznika. Ugotovili smo,
da se anketiranci zelo strinjajo z naslednjimi trditvami, navedenimi v nadaljevanju.

Preglednica 22: Tisti, ki vodijo proračun, natančno vedo, kam gre njihov denar

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Ne strinjam se 5 1,1
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 23 5,0
Strinjam se 159 34,9
Popolnoma se strinjam 269 59,0
Skupno 456 100,0

Vidimo, da se s strditvijo ne strinja 1 % anketirancev, so v svojem mnenju nekje na sredini
oziroma se ne morejo opredeliti 5 %. Z večjim delom strinjanja je potem 34,9 % anketirancev
ter kot je razvidno je 59 % anketirancev, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo.



52

Preglednica 23: Tisti, ki vodijo proračun, lažje živijo v okviru svojih zmožnosti

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Sploh se ne strinjam 5 1,1
Ne strinjam se 9 2,0
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 47 10,3
Strinjam se 178 39,0
Popolnoma se strinjam 217 47,6
Skupno 456 100,0

Vidimo, da se jih 1,1 % sploh ne strinja s trditvijo, se ne strinjajo 2 %, so v svojem mnenju
nekje na sredini oziroma se ne morejo opredeliti 10,3 %. Z večjim delom strinjanja je potem
39 % anketirancev ter kot je razvidno je 47,6 % anketirancev, ki se s trditvijo popolnoma
strinjajo.

Preglednica 24: Tisti, ki vodijo osebni proračun, bodo prej ali slej zmanjšali svojo
zadolženost od tistih, ki tega ne počno.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Sploh se ne strinjam 3 0,7
Ne strinjam se 12 2,6
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 41 9,0
Strinjam se 168 36,8
Popolnoma se strinjam 232 50,9
Skupno 456 100,0

Vidimo, da se jih 0,7 % sploh ne strinja s trditvijo, se ne strinjajo 2,6 %, so v svojem mnenju
nekje na sredini oziroma se ne morejo opredeliti 9 %. Z večjim delom strinjanja je potem
36,8 % anketirancev ter kot je razvidno je 50,9 % anketirancev, ki se s trditvijo popolnoma
strinjajo.

Preglednica 25: Tisti, ki vodijo osebni proračun, lahko več prihranijo.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Sploh se ne strinjam 9 2,0
Ne strinjam se 14 3,1
Niti se strinjam, niti se ne strinjam 54 11,8
Strinjam se 166 36,4
Popolnoma se strinjam 213 46,7
Skupno 456 100,0

Vidimo, da se jih 2 % sploh ne strinja s trditvijo, se ne strinjajo 3,1 %, so v svojem mnenju
nekje na sredini oziroma se ne morejo opredeliti 11,8 %. Z večjim delom strinjanja je potem
36,4 % anketirancev ter kot je razvidno je 46,7 % anketirancev, ki se s trditvijo popolnoma
strinjajo.
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Preglednica 26: Osebni proračun in plačilna sposobnost

Opisna statistika Povprečje
Vrednost
povprečja

Standardna napaka
povprečja

Tisti, ki vodijo proračun, natančno vedo, kam gre njihov
denar.

4,52 0,030

Tisti, ki vodijo osebni proračun, lažje živijo v okviru svojih
zmožnosti.

4,30 0,038

Tisti, ki vodijo osebni proračun, bodo prej zmanjšali svojo
zadolženost od tistih, ki tega ne počno.

4,35 0,038

Tisti, ki vodijo osebni proračun, lahko več prihranijo. 4,23 0,043

5.4.4 Zadolženost

V tretjem delu vprašalnika smo želeli od anketirancev izvedeti, katere finančne produkte
imajo in kako pogosto posamezne storitve plačujejo po obrokih.

Preglednica 27: Katere vrste finančnih produktov imajo

Opisna statistika Frekvenca Veljavni delež (v %)
Redni limit 219 48 %
Izredni limit 64 14 %
Gotovinski kredit 113 24,8 %
Stanovanjski kredit 118 25,9 %
Leasing 59 12,9 %
Kreditna kartica 248 54,4 %
Nič od navedenega 75 16,4 %

Iz preglednice 27 in slike 13 je razvidno, da ima kar 48 % anketiranih redni limit, 54,4 % jih
uporablja kreditno kartico, 25,9 % jih ima stanovanjski kredit, 24,8 % gotovinski kredit,
sledita izredni limit, ki ga ima 14 % anketiranih, ter lizing, ki ga ima 12,9 % anketiranih.
16,4 % anketiranih nima nobenega izmed navedenih finančnih produktov.
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Slika 13: Število finančni produktov po posameznikih

Pri trditvah:
 kako pogosto plačujete zavarovanje avtomobila po obrokih,
 kako pogosto plačujete zavarovanje za nepremičnino po obrokih,
 kako pogosto plačajo hrano na obroke,
 kako pogosto kupijo oblačila na obroke,
 kako pogosto kupijo belo tehniko na obroke,
 kako pogosto plačujete izobraževanje, šolanje po obrokih ter
 kako pogosto kupite tehnično opremo na obroke,
smo pogostost merili v obliki štiristopenjske lestvice, kjer so anketiranci izbirali med
naslednjimi možnostmi: nikoli, redko, pogosto in vedno.

Preglednica 28: Kako pogosto plačujejo zavarovanje avtomobila po obrokih

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Nikoli 189 41,4
Redko 85 18,6
Pogosto 71 15,6
Vedno 111 24,3
Skupno 456 100,0

Kot je razvidno iz preglednice 28, je 189 anketiranih od skupaj 456 anketiranih odgovorilo, da
zavarovanja avtomobila nikoli ne plačajo po obrokih. Ostali, pa se potem porazdelijo med
tiste, ki ga plačajo redko (85), pogosto (71) ter vedno (111). Glede na to, da zavarovanje
avtomobila navadno predstavlja nekoliko višji strošek je razumljivo, da se več anketirancev
poslužuje obročnega odplačevanja.
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Preglednica 29: Kako pogosto plačajo zavarovanje za nepremičnino po obrokih

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Nikoli 274 60,1
Redko 52 11,4
Pogosto 41 9,0
Vedno 89 19,5
Skupno 456 100,0

Iz preglednice 29 je razvidno, da več kot polovica anketiranih nikoli ne plača zavarovanja za
nepremičnino po obrokih.

Preglednica 30: Kako pogosto plačajo hrano na obroke

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Nikoli 353 77,4
Redko 46 10,1
Pogosto 40 8,8
Vedno 17 3,7
Skupno 456 100,0

Vidimo, da jih velika večina (nikoli kar 353 od 456 anketiranih) ne kupuje hrane na obroke.

Preglednica 31: Kako pogosto kupijo oblačila na obroke.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Nikoli 315 69,1
Redko 87 19,1
Pogosto 38 8,3
Vedno 16 3,5
Skupno 456 100,0

Podobno kot pri nakupu hrane na obroke, se tudi nakupa oblačil na obroke poslužujejo v
manjšini. 87 jih je odgovorili z redko, 38 z pogosto in 16 z vedno.

Preglednica 32: Kako pogosto kupijo belo tehniko na obroke.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Nikoli 201 44,1
Redko 140 30,7
Pogosto 73 16,0
Vedno 42 9,2
Skupno 456 100,0

Iz preglednice 32 je razvidno, da se število anketiranih, ki se poslužuje plačila bela tehnike na
obroke, v primerjavi z nakupom hrane ali oblačil na obroke povečuje. Več je torej
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posameznikov, ki se nakupa bele tehnike lotijo po obrokih. In sicer se redko poslužuje 140,
pogosto 73 in vedno 42 anketirancev.

Preglednica 33: Kako pogosto izobraževanje, šolanje kupijo na obroke.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Nikoli 262 57,5
Redko 133 29,2
Pogosto 39 8,6
Vedno 22 4,8
Skupno 456 100,0

Večina anketiranih se ne poslužuje plačila izobraževanja na obroke (preglednica 33).

Preglednica 34: Kako pogosto kupijo tehnično opremo na obroke.

Frekvenca Veljavni delež (v %)
Nikoli 180 39,5
Redko 144 31,6
Pogosto 82 18,0
Vedno 50 11,0
Skupno 456 100,0

Pri nakupu tehnične opreme na obroke (preglednica 34) je podobno kot pri nakupu bele
tehnike na obroke. Več kot polovica anketirancev (276) redko (144), pogosto (82) ali vedno
(50) kupi tehnično opremo na obroke.

5.5 Preverjanje hipotez

V nadaljevanju si bomo pogledali metode in postopke, ki smo jih uporabili za preverjanje
posamezne hipoteze, ter rezultate hipotez.

5.5.1 Preverjanje hipoteze H1

H1: Posamezniki, ki vodijo osebni proračun, imajo v povprečju boljšo plačilno sposobnost.

Z analizo združevanja v skupine (ang. Cluster analyze) smo najprej oblikovali skupine, ki se
razlikujejo v načinu/kakovosti vodenja proračuna. Uporabili smo vprašanja tretjega dela, v
katerem anketirance sprašujemo:
 V kolikšni meri se strinjajo s trditvijo, da bi moral posameznik začeti voditi osebni

proračun (si zapisovati svoje prihodke in odhodke):
− Takoj, ko začne prejemati prve redne prihodke.
− Preden najame stanovanjski kredit.
− Ko ima finančne težave.
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 Kako natančno vodijo proračun (si redno zapisujejo svoje prihodke in odhodke):
− Da, vodim zelo natančno. Ob vsaki spremembi vpišem vsak odhodek in prihodek.
− Vse račune skrbno zbiram in jih občasno vnesem v svojo evidenco.

Najprej smo uporabili kombinacijo metode PCA in Ward-ovo hierarhično metodo, ki je
namenjena oblikovanju skupin oseb, ki različno vodijo osebni proračun. Ustvarili smo glavne
komponente in nato z njima oblikovali skupine, ki na različen način vodijo osebni proračun.

Iz preglednice 35 vidimo dve komponenti, ki opisujeta odnos do vodenja osebnega proračuna.
Prva komponenta predstavlja skupek lastnosti, ki pomenijo vodenje proračuna šele, ko se
pojavijo težave ali preden se najame kredit. Druga komponenta opisuje lastnosti skrbnih in
natančnih respondentov, ki s prvo plačo začnejo skrbno in redno, ob vsaki spremembi, voditi
osebni proračun.

Preglednica 35: Faktorske uteži rotirane matrike

Komponente
1 2

Preden najame stanovanjski kredit. 0,879 0,134
Ko ima finančne težave. 0,876 -0,075
Da, vodim zelo natančno. Ob vsaki spremembi vpišem vsak
odhodek in prihodek.

-0,143 0,813

Takoj, ko začne prejemati prve redne prihodke. 0,004 0,680
Vse račune skrbno zbiram ter jih občasno vnesem v svojo evidenco. 0,248 0,590

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent.
Metoda rotacije: Varimax metoda .
a. Rotacija se je izvedla v treh iteracijah.

Rezultati metode združevanja v skupine

S standardiziranimi glavnimi komponentami, dobljenimi v prejšnjem podpoglavju ter z
Wardovo metodo, ki uporablja kvadrirano evklidsko razdaljo, smo oblikovali skupine tako, da
so se navzven čim bolj razlikovale in so bile navznoter čim bolj homogene.

Metoda je hierarhična, pokaže postopno združevanje. Združevanje je prikazano v »drevesu
združevanja«, dendrogramu. Na osnovi dendograma se odločimo za optimalno število skupin.
Število prerezanih daljic (vej drevesa) pri namišljenem rezu predstavlja število skupin.
Uporabimo dva kriterija:
 »veje drevesa« so čim daljše (skupine se čim bolj razlikujejo med seboj) in
 vsota prerezanih »vej« je maksimalna.
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Slika 14: Prikaz dendograma

Slika 14 prikazuje optimalno izbiro treh skupin, kjer so presekane veje zelo dolge oz.
najdaljše, kar nakazuje največjo možno razliko med skupinami.

Lastnosti oblikovanih treh skupin

Razliko med skupinami prikazujemo grafično (slika 15), s standardiziranimi vrednostmi
(povprečje nič in odklon ena) obeh glavnih komponent. Na grafu sredinska os (abscisa)
predstavlja povprečje glavnih komponent, ordinatna os je število odklonov. Tak način je zelo
praktičen, vsi stolpci so medsebojno primerljivi, negativne vrednosti so podpovprečne,
pozitivne pa nadpovprečne.

Slika 15: Skupine glede na vodenje proračuna

Iz slike 15 je razvidno, da anketiranci oblikujejo tri zelo različne skupine:
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 Prva, ki jo imenujemo »Ne vodijo osebni proračun« predstavlja tiste anketirance, ki takrat,
ko dobijo prvo plačo, delajo tako kot dela njihova okolica, povprečno. Ko pa nastopijo
težave oziroma preden najamejo kredit, mislijo, da je vodenje proračuna nepotrebno (so
zelo pod povprečjem).

 Druga, ki jo imenujemo »Samo pri kreditu in v težavah«, reagirajo takrat, ko najamejo
kredit in imajo finančne težave. Redno vodenje pa je podpovprečno.

 Tretja »Dobro vodijo osebni proračun«, pa proračun vodijo redno, oz. malo manj redno
kot takrat, ko se pojavijo finančne težave.

V naslednjem koraku smo izbrane spremenljivke, ki merijo plačilno sposobnost združili v eno
samo komponento, z metodo PCA.

Z združevanjem štirih spremenljivk v eno samo komponento smo dobili spremenljivko, ki
zelo dobro opisuje plačilno sposobnost. Iz preglednice 36 je razvidno, da so faktorske uteži
zelo blizu 1 in da so spremenljivke zelo dobro povezane med seboj.

Preglednica 36: Matrika komponent

Komponente
1

Tisti, ki vodijo proračun, natančno vedo, kam gre njihov denar. 0,724
Tisti, ki vodijo osebni proračun, lažje živijo v okviru svojih zmožnosti. 0,881
Tisti, ki vodijo osebni proračun, bodo prej zmanjšali svojo zadolženost od tistih,
ki tega ne počno.

0,849

Tisti, ki vodijo osebni proračun, lahko več prihranijo. 0,837

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih komponent.
1 komponenta extracted.

Imamo tri skupine anketirancev, ki se med seboj zelo razlikujejo po tem kako vodijo osebni
proračun. Prva skupina, ki nima težav, druga skupina, ki ne vodi proračuna in tretja, ki ima
težave in ne vodi proračuna. Imamo pa tudi spremenljivko, ki se ji reče plačilna sposobnost. V
kolikor želimo preveriti kako se povprečne vrednosti neke spremenljivke razlikujejo po
skupinah, imamo opravka s testom Anove.

Rezultati testa ANOVA:

Prvi del je Leven-ov test, oziroma domnevi glede varianc s hipotezami;
 H0: Variance spremenljivke v skupinah so enake.
 H1: V vsaj dveh skupinah varianci spremenljivke nista enaki.

Glede na rezultate Levenovega testa v prilogi 2 (F = 3,122, p = 0,045), smo ugotovili, da je za
test povprečij primerna tabela Robust testa.



60

Ker je značilnost Levene testa pod 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo nasprotno.
Sklepamo, da so variance skupin različne in je v nadaljevanju veljaven Robust test, za razliko
med povprečji (hipoteze so enake in za ANOVO in za Robust test):
 H0: Povprečja spremenljivke v skupinah so enaka.
 H1: V vsaj eni skupini je povprečje spremenljivke različno od ostalih.

Ker je značilnost Robust testa (priloga 2) pod 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo
nasprotno. Razlike med skupinami so statistično značilne in jih prikazujemo na sliki 16:

Slika 16: Vpliv vodenja proračuna na plačilno sposobnost

Vidimo, da ima skupina, ki vodi osebni proračun samo takrat, ko najeme kredit oz. se pojavijo
finančne težave, najslabšo oceno svoje plačilne sposobnosti. To lahko pripišemo
nepravočasnemu ukrepanju, saj navadno posamezniki, ki ne zmorejo redno poravnavati svojih
obveznosti oz. so plačilno nesposobni, prepozno skušajo prevzeti nadzor nad porabo. Kot smo
že pri teoretičnem delu pojasnili (stran 2), nas življenje preko svojih zmožnosti, slej ko prej
pripelje do situacije, ko ne zmoremo svojih obveznosti redno poravnavati ali strokovno,
nismo plačilno sposobni. V nadaljevanju ugotavljamo, da je skupina, ki podpovprečno vodi
osebni proračun na drugem mestu. Najboljšo oceno plačilne sposobnosti ima skupina, ki ob
prvih prihodkih začne skrbno in redno, ob vsaki spremembi, voditi osebni proračun.

Sklep: Hipoteza H1 je dokazana. Posamezniki, ki vodijo osebni proračun, imajo v povprečju
boljšo plačilno sposobnost, kar je bilo moč pričakovati, saj imajo z vodenjem proračuna večji
nadzor nad porabo in načrtovanjem porabe.
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5.5.2 Preverjanje hipoteze H2

H2: Obstajajo statistično značilne razlike med starostnimi skupinami posameznikov glede
obsega zadolženosti.

Zadolženost smo obravnavali s treh vidikov:
 Splošna zadolženost (H2a): v tem delu vprašalnika anketiranci s trditvijo »Ali redno

poravnavate svoje mesečne obveznosti (življenjske stroške, kredite, lizinge idr.)?«
opisujejo splošni obseg zadolženosti.

 Zadolženost glede na kategorije storitev (H2b): v tem delu vprašalnika anketiranci s
trditvijo »Kako pogosto spodaj naštete storitve plačujete po obrokih (sem sodijo tudi
odložena plačila kot je plačilo s kreditno kartico)? «:
− plačilo zavarovanja za avto,
− plačilo zavarovanja za nepremičnino,
− nakup hrane v trgovini,
− nakup oblačil,
− nakup bele tehnike (npr. pralni stroj, televizor idr.),
− izobraževanje, šolanje,
− nakup tehnične opreme (npr. mobilni telefon, TV),

opisujejo obseg zadolženosti glede na različne kategorije storitev.
 Zadolženost glede na skupno število finančnih produktov (redni limit, izredni limit,

gotovinski kredit/avto kredit, stanovanjski kredit, lizing, kreditna kartica) (H2c), kjer
anketiranci povedo katere finančne produkte uporabljajo .

Za dokazovanje obeh spremenljivk, ki smo jih izpostavili pod H2a ter H2b bomo glede na
naravo spremenljivk uporabili ANOVA test oz. značilnost razlik med povprečji v več
skupinah. Faktor, s katerim enote razdelimo na skupine, bo starost.

H2a

Pri trditvi »Ali redno poravnavate svoje mesečne obveznosti« anketiranci podajajo odgovore
na lestvici:
 Ne, plačujem z večjo zamudo.
 Ne vedno, ker določene obveznosti poravnam ob prejemu plače.
 Da, plačam v roku.
 Da, plačam celo pred rokom, ki je naveden na položnici.

Lestvica je ordinalna, zložena po vrsti od zamude do rednega plačevanja mesečnih obveznosti.
Zato moramo uporabiti neparametrično varianto ANOVA testa, Kruskal-Wallis test. Pri tem
testu se ne računata povprečje in odklon (to je veljavno samo pri številski lestvici). Za
vsakega anketiranca program določi vrstni red:
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 odgovor »Ne, plačujem z večjo zamudo« je kodiran z 1 in ima zato najmanjši rang.
Najmanjši povprečni rang pomeni neredno plačevanje oz. zamujanje,

 odgovor »Da, plačam celo pred rokom, ki je naveden na položnici«, je kodiran s 4 in ima
zato največji rang. Največji povprečni rang pomeni redno plačevanje oz. plačevanje v
roku.

V preglednici 37 vidimo, da najbolj redno poravnavajo svoje mesečne obveznosti anketiranci
v starostnih kategorijah od 20 do 50 let. Starejši od 50 let manj redno poravnavajo obveznosti,
kar bi lahko pripisali obdobju upokojevanja in posledično nižjim prihodkom. Ali je ta razlika
statistično značilna, pokaže Kruskal Wallis test (priloga 2).

Preglednica 37: Povprečni rangi za posamezne starostne kategorije

Starostna kategorija N Povprečni rang
Ali redno poravnavate svoje
mesečne obveznosti (življenjske
stroške, kredite, lizinge idr.)?

Od 20 do 30 let 50 247,63
Od 30 do 40 let 119 251,42
Od 40 do 50 let 150 226,60
Od 50 do 60 let 96 211,36
Nad 60 let 40 199,23
Skupaj 455

Sklep: Ker je značilnost testa pod 0,05, ničelno hipotezo, ki predvideva enakost povprečnih
rangov, zavrnemo in sprejmemo nasprotno. Sklepamo, da se rednost poravnavanja mesečnih
obveznosti s starostjo zmanjšuje. Hipoteza H2a je dokazana.

H2b

Pri trditvi »Kako pogosto spodaj naštete storitve plačujete po obrokih (sem sodijo tudi
odložena plačila kot je plačilo s kreditno kartico)?« anketiranci izbirajo med naslednjimi
možnostmi:
 plačilo zavarovanja za avto,
 plačilo zavarovanja za nepremičnino,
 nakup hrane v trgovini,
 nakup oblačil,
 nakup bele tehnike (npr. pralni stroj, televizor idr.),
 izobraževanje, šolanje,
 nakup tehnične opreme (npr. mobilni telefon, TV).

Zgoraj navedene možnosti so bile izbrane na podlagi ponudbe odloženih plačil na trgu ter
dolgoletne prakse. Gre za storitve, ki jih posamezniki najpogosteje plačujejo obročno in
katerih se poslužujejo zaradi nezmožnosti enkratnega plačila obveznosti (nelikvidnosti). Tisti,
ki se poslužujejo obročnega odplačevanja obveznosti so, glede na ugotovitve iz dolgoletne
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prakse, navadno bolj zadolženi. To pomeni, da je odloženo plačilo in s tem dolg njihov način
življenja. Racionalen posameznik namreč ne bo izbral plačevanja na obroke, saj bo s tem
plačal več, ker mora poleg kupnine plačati tudi obresti in/ali druge, dodatne stroške.

Spremenljivke, pri katerih je razlika statistično značilna, grafično prikazujemo v nadaljevanju.

Največ anketirancev, ki se poslužuje obročnega plačevanja zavarovanja za avto, se nahaja v
starostni skupini nad 60 let (preglednica 38 in slika 17).

Preglednica 38: Plačilo zavarovanja za avto glede na starostno kategorijo

Starostna kategorija
Plačilo zavarovanja za avto.

Skupaj
Nikoli Redko Pogosto Vedno

20–30 let 32 4 6 8 50
30–40 let 46 28 15 30 119

38,7 % 23,5 % 12,6 % 25,2 % 100,0 %
40–50 let 62 29 26 33 150

41,3 % 19,3 % 17,3 % 22,0 % 100,0 %
50–60 let 39 11 18 28 96

40,6 % 11,5 % 18,8 % 29,2 % 100,0 %
Nad 60 let 9 13 6 12 40

22,5 % 32,5 % 15,0 % 30,0 % 100,0 %
Skupaj 188 85 71 111 455

41,3 % 18,7 % 15,6 % 24,4 % 100,0 %

p-vrednost: 26,472
Hi-kvadrat: 0,009197

Slika 17: Plačilo zavarovanja za avto glede na starostno kategorijo



64

Največ tistih, ki plačujejo zavarovanje nepremičnine po obrokih, je v starostni kategoriji od
50 do 60 let (preglednica 39 in slika 18).

Preglednica 39: Plačilo zavarovanja za nepremičnino glede na starostno kategorijo

Starostna kategorija
Plačilo zavarovanja za nepremičnino.

Skupaj
Nikoli Redko Pogosto Vedno

20–30 let 38 3 3 6 50
76,0 % 6,0 % 6,0 % 12,0 % 100,0 %

30–40 let 77 14 7 21 119
64,7 % 11,8 % 5,9 % 17,6 % 100,0 %

40–50 let 88 16 16 30 150
58,7 % 10,7 % 10,7 % 20,0 % 100,0 %

50–60 let 49 11 13 23 96

Nad 60 let
52,5 % 20,0 % 5,0 % 22,5 % 100,0 %

Skupaj 273 52 41 89 455
60,0 % 11,4 % 9,0 % 19,6 % 100,0 %

Hi-kvadrat
Vrednost df Dvostranska signifikanca

Pearson hi-kvadrat 16,202a 12 0,182

a. 3 celice (15,0 %) imajo pričakovani seštevek manj kot 5. Minimalni pričakovani seštevek je 3.60.

Slika 18: Plačilo zavarovanja za nepremičnino glede na starostno kategorijo

Pri nakupu hrane na obroke se največ anketiranih nahaja v starostni kategoriji nad 60 let
(preglednica 40 in slika 19).
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Preglednica 40: Nakup hrane glede na starostno kategorijo

Starostna kategorija
Nakup hrane.

Skupaj
Nikoli Redko Pogosto Vedno

20–30 let 45 2 1 2 50
90,0 % 4,0 % 2,0 % 4,0 % 100,0 %

30–40 let 95 20 2 2 119
79,8 % 16,8 % 1,7 % 1,7 % 100,0 %

40–50 let 108 16 18 8 150
72,0 % 10,7 % 12,0 % 5,3 % 100,0 %

50–60 let 78 5 12 1 96
81,3 % 5,2 % 12,5 % 1,0 % 100,0 %

Nad 60 let 26 3 7 4 40
65,0 % 7,5 % 17,5 % 10,0 % 100,0 %

Skupaj 352 46 40 17 455
77,4 % 10,1 % 8,8 % 3,7 % 100,0 %

Hi-kvadrat
Vrednost df Dvostranska signifikanca

Pearson hi-kvadrat 37,005a 12 0,000

a. 7 celic (35,0 %) imajo pričakovani seštevek manj kot 5. Minimalni pričakovani seštevek je 1,49.

Slika 19: Nakup hrane glede na starostno kategorijo

Pri nakupu oblačil na obroke se največ anketiranih prav tako nahaja v starostni kategoriji nad
60 let (preglednica 41 in slika 20).
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Preglednica 41: Nakup oblačil glede na starostno kategorijo

Starostna kategorija
Nakup oblačil.

Skupaj
Nikoli Redko Pogosto Vedno

20–30 let 42 5 2 1 50
84,0 % 10,0 % 4,0 % 2,0 % 100,0 %

30–40 let 89 25 4 1 119
74,8 % 21,0 % 3,4 % 0,8 % 100,0 %

40–50 let 98 27 17 8 150
65,3 % 18,0 % 11,3 % 5,3 % 100,0 %

50–60 let 66 22 7 1 96
68,8 % 22,9 % 7,3 % 1,0 % 100,0 %

Nad 60 let 19 8 8 5 40
47,5 % 20,0 % 20,0 % 12,5 % 100,0 %

Skupaj 314 87 38 16 455
69,0 % 19,1 % 8,4 % 3,5 % 100,0 %

Hi-kvadrat
Vrednost df Dvostranska signifikanca

Pearson hi-kvadrat 36,333a 12 0,000

a. 6 celic (30,0 %) imajo pričakovani seštevek manj kot 5. Minimalni pričakovani seštevek je 1,41.

Slika 20: Nakup oblačil glede na starostno kategorijo

Pri nakupu bele tehnike na obroke se največ anketiranih nahaja v starostni kategoriji nad 60
let (preglednica 42 in slika 21).



67

Preglednica 42: Nakup bele tehnike glede na starostno kategorijo

Starostna kategorija
Nakup bele tehnike.

Skupaj
Nikoli Redko Pogosto Vedno

20–30 let 36 10 3 1 50
72,0 % 20,0 % 6,0 % 2,0 % 100,0 %

30–40 let 58 37 17 7 119
48,7 % 31,1 % 14,3 % 5,9 % 100,0 %

40–50 let 57 51 24 18 150
38,0 % 34,0 % 16,0 % 12,0 % 100,0 %

50–60 let 43 28 16 9 96
44,8 % 29,2 % 16,7 % 9,4 % 100,0 %

Nad 60 let 6 14 13 7 40
15,0 % 35,0 % 32,5 % 17,5 % 100,0 %

Skupaj 200 140 73 42 455
44,0 % 30,8 % 16,0 % 9,2 % 100,0 %

Hi-kvadrat
Vrednost df Dvostranska signifikanca

Pearson hi-kvadrat 39,769a 12 0,000

a. 2 celici (10,0 %) imata pričakovani seštevek manj kot 5. Minimalni pričakovani seštevek je 3,69.

Slika 21: Nakup bele tehnike glede na starostno kategorijo

Pri nakupu tehnične opreme na obroke se največ anketiranih nahaja v starostni kategoriji nad
60 let (preglednica 43 in slika 22).
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Preglednica 43: Nakup tehnične opreme glede na starostno kategorijo

Starostna kategorija
Nakup tehnične opreme.

Skupaj
Nikoli Redko Pogosto Vedno

20–30 let 24 14 5 7 50
48,0 % 28,0 % 10,0 % 14,0 % 100,0 %

30–40 let 48 43 18 10 119
40,3 % 36,1 % 15,1 % 8,4 % 100,0 %

40–50 let 53 49 29 19 150
35,3 % 32,7 % 19,3 % 12,7 % 100,0 %

50–60 let 45 25 18 8 96
46,9 % 26,0 % 18,8 % 8,3 % 100,0 %

Nad 60 let 9 13 12 6 40
22,5 % 32,5 % 30,0 % 15,0 % 100,0 %

Skupaj 179 144 82 50 455
39,3 % 31,6 % 18,0 % 11,0 % 100,0 %

Hi-kvadrat
Vrednost df Dvostranska signifikanca

Pearson hi-kvadrat 16,260a 12 0,180

a. 1 celica (5,0 %) imata pričakovani seštevek manj kot 5. Minimalni pričakovani seštevek je 4,40.

Slika 22: Nakup tehnične opreme glede na starostno kategorijo

Sklep: Glede na to, da smo pri večini spremenljivk dokazali, da gre za statistično značilno
razliko, hipotezo H2b potrdimo.



69

H2c

Pri vprašanju, ali imajo katerega izmed finančnih produktov, so anketiranci izbirali med
naslednjimi odgovori: redni limit, izredni limit, gotovinski kredit, stanovanjski kredit, lizing,
kreditna kartica ter nič od navedenega.

Iz slike 23 je razvidno, da ima največ finančnih produktov anketirancev iz starostne kategorije
od 30 do 40 let. To bi lahko pripisali obdobju osamosvojitve in uresničevanju prvih finančnih
ciljev.

Slika 23: Skupno število finančnih produktov glede na starostno kategorijo

Sklep: Zadolženost smo obravnavali s treh vidikov in pri vseh treh vidikih so bile vidne
statistično značilne razlike med starostnimi skupinami. Hipotezo H2 lahko potrdimo.

5.5.3 Preverjanje hipoteze H3

H3: Tisti, ki so bolj finančno pismeni, bolj redno poravnavajo svoje obveznosti.

Kot ugotavljajo raziskovalci in kot smo predstavili v teoretičnem delu te naloge, je finančna
nepismenost povezana z ravnanjem potrošnikov v praksi. Tisti, ki ne razumejo osnovnih
konceptov, kot je obrestno obrestni račun, plačujejo več za transakcijske stroške, so bolj
zadolženi in plačujejo višje obresti za dolg. Povedano drugače, finančno nepismeni si
sposojajo več in varčujejo manj (Klapper idr. 2009). Zato so slabše pripravljeni na šoke, bolj
neredno odplačujejo obveznosti in imajo slabšo boniteto. In te ugotovitve smo preverjali tudi
pri nas s postavijo hipoteze H3.
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Postopek preverjanja hipoteze

V prvem, uvodnem delu najprej definiramo finančno pismenost in z metodo PCA oblikujemo
tri komponente, ki se nanašajo na:
 kako pomembna je finančna pismenost;
 oceno finančne pismenosti ter
 kje črpamo znanje s področja osebnih financ.

Pri prvi komponenti – Zavedanje pomena finančne pismenosti smo obe spremenljivki,
spremenljivko Tisti, ki so bolj finančno pismeni, so bolj finančno pripravljeni na nenadno
izgubo službe, nepričakovan večji strošek ipd. ter spremenljivko Finančna pismenost je
posameznikovo poznavanje in razumevanje finančnih pojmov in veščin, združili v eno samo
komponento »zavedanje pomena finančne pismenosti«. Spodaj v preglednici 44 prikazujemo
visoke uteži, ki nakazujejo, da je tako dobljena spremenljivka zelo dober predstavnik.

Preglednica 44: Zavedanje pomena finančne pismenosti

Komponente
1

Tisti, ki so bolj finančno pismeni, so bolj finančno pripravljeni na nenadno
izgubo službe, nepričakovan večji strošek ipd.?

0,848

Finančna pismenost je posameznikovo poznavanje in razumevanje finančnih
pojmov in veščin, zajema pa tudi motivacijo in samozavest, da uporabi to
poznavanje in razumevanje.

0,848

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent.
a. 1 komponenta extracted.

Enako smo naredili pri komponenti »Kako finančno pismen sem oz. ocena finančne
pismenosti« in spremenljivke združili v eno komponento. Močne uteži, ki so razvidne v
preglednici 45, tudi tukaj nakazujejo na zelo dobro predstavljivost (redukcijo).

Preglednica 45: Ocena finančne pismenosti

Komponente
1

Sem strokovnjak na tem področju. 0,959
Imam precej znanja, a ne toliko, da bi bil lahko strokovnjak. 0,798
Poznam osnove finančne pismenosti. 0,865

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent.
a. 1 komponenta extracted.

Pri komponenti Kje črpam znanje s področja osebnih financ, pa smo dobili dve
podkomponenti, kar je bilo pričakovati, saj ena komponento predstavljajo posamezniki, ki
imajo svojega svetovalca ali svojega bančnika in drugi, ki znanje črpanje od prijateljev, s
pomočjo nasvetov iz revij itn. (preglednica 46).
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Preglednica 46: Kje črpam znanje s področja osebnih financ

Komponente
1 2

Vse znanje dobim od svojega osebnega bančnika. 0,843 0,001
Imam osebnega finančnega svetovalca. 0,835 -0,023
Od prijateljev, sorodnikov ekonomistov. 0,073 0,767
S pomočjo nasvetov, ki jih najdem v časopisu, revijah in na
internetu.

-0,093 0,751

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent.
Metoda rotacije: Varimax metoda.
a. Rotacija se je izvedla v treh iteracijah.

V prejšnjih poglavjih smo z metodo PCA dobili štiri glavne komponente, ki z vseh vidikov
testirajo finančno pismenost:
 prvo z vidika zavedanja pomena finančne pismenosti,
 drugo iz vidika nivoja finančne pismenosti (kako finančno pismeni so) ter
 tretjo in črto iz vidika od kod črpajo znanje s področja osebnih financ.

V nadaljevanju bomo v naši analizi uporabili spremenljivko, ki anketirance glede na rednost
poravnanja obveznosti razvršča v različne skupine, od nerednega do rednega poravnavanja. Z
metodo Anove bomo ugotovili kako se vsi našteti elementi finančne pismenosti razlikujejo
glede na rednost poravnavanja obveznosti.

Na osnovi Levenovega testa (priloga 2), vidimo, da so vse značilnosti nad 5 %, kar pomeni,
da je enakost varianc za vse potrjena in zato za vse spremenljivke nadaljujemo v testu Anova
(preglednica 47).

Preglednica 47: Anova

F Sig.
Zavedanje pomena finančne pismenosti 0,368 0,776
Nivo finančne strokovnosti 3,721 0,012
Znanje črpam od osebnega finančnega svetovalca ali bančnika 1,457 0,226
Znanje črpam od prijateljev, ekonomistov, časopisov, revij in na
internetu

0,493 0,668

Od vseh štirih vidikov finančne pismenosti je »Nivo finančne strokovnosti« edina
komponenta, ki je pokazala razlike med skupinami (edina signfikanca je pod 0,05). Za vse
ostale komponente je signifikantnost nad 0,05 in za njih ne moremo trditi, da obstajajo
značilne razlike, oziroma da način kako redno poravnavajo obveznosti ne vpliva na naštete
komponente.

Sklep: Višji kot je nivo finančne pismenosti, bolj redno plačujejo svoje obveznosti (slika 24).
Naša hipoteza je torej dokazana, ko obravnavamo vidik strokovnosti. In to je tisto, kar je



72

pravzaprav najbolj pomembno. Nivo finančne pismenosti vpliva na to, kako posameznik
redno poravnava svoje obveznosti. Bolj kot smo finančno pismeni, bolj redno jih
poravnavamo. Natančen opis po kategorijah pa je razviden iz spodnje slike 24.

Slika 24: Vpliv nivoja finančne pismenosti na redno poravnavanje obveznosti

5.5.4 Preverjanje hipoteze H4

H4: Obstajajo statistično značilne razlike v odnosu do denarja med skupinami različnih
demografskih značilnosti.

V naslednjem delu pa spremenljivko, dobljeno s PCA-analizo, imenovano »Odnos do
denarja«, testiramo glede na demografske značilnosti (spol, starostne kategorije, stopnja
izobrazbe, število članov v gospodinjstvu …). Če testiramo odnos do denarja glede na spol, ki
ima samo dve kategoriji, uporabimo T-test (test dveh neodvisnih skupin), pri več kot dveh
kategorijah pa test ANOVE.

T-test

Preglednica povprečij in odklonov po skupinah. Iz preglednice 48 vidimo, da se povprečja
zelo malo razlikujejo.
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Preglednica 48: Statistične kategorije – spol

Spol N Povprečje
Odnos do denarja Ženski 271 4,3591

Moški 185 4,3160

Glede na značilnost Levenovega testa (priloga 2), ki je nad 0,05, sklepamo, da so variance
skupin enake, zato je izbira prve vrstice pravilna. Ker je signifikantnost testa nad 0,05,
ugotavljamo, da so skupine enake. Sklep: spol ne vpliva na odnos do denarja.

Test odnosa do denarja glede na starostne skupine

Preglednica 49: Test homogenosti varianc

Odnos do denarja
Levenov test df1 df2 Sig.

4,074 4 450 0,003

Ker je signifikantnost Levenovega testa pod 0,05, so variance skupin različne, nadaljujemo v
tabeli Robust testa (priloga 2).

Ker je signifikantnost Robust testa pod 0,05, ničelno hipotezo, ki predvideva enakost
povprečij, zavrnemo in sprejmemo nasprotno. Dokazali smo, da so povprečja skupin, ki se
razlikujejo glede na starostno kategorijo, različna. Razliko prikazujemo na sliki 25.

Slika 25: Odnos do denarja glede na starostno kategorijo
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Sklep: Odnos do denarja narašča s starostno kategorijo. Vidimo, da največja razlika nastopi od
prve do druge kategorije, kasneje pa so razlike minimalne. Največja razlika je ob ustalitvi (od
30 do 40 let).

Test odnosa do denarja glede na stopnjo izobrazbe

Ker je signifikantnost Levenovega testa pod 0,05 (preglednica 50), so variance skupin
različne, nadaljujemo v tabeli Robust testa.

Preglednica 50: Test homogenosti varianc

Odnos do denarja
Levenov test df1 df2 Sig.

2,763 3 451 0,042

Preglednica 51: Robust test

Odnos do denarja
Statistica df1 df2 Sig.

Welch 22,632 3 21,300 0,000

Ker je signifikantnost Robust testa pod 0,05, ničelno hipotezo, ki predvideva enakost
povprečij, zavrnemo in sprejmemo nasprotno. Dokazali smo, da so povprečja skupin, ki se
razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe, različna. Razliko prikazujemo na sliki 26.

Slika 26: Odnos do denarja glede na stopnjo izobrazbe
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Sklep: Višja kot je stopnja izobrazbe, slabši je odnos do denarja. Na podlagi izkušenj menimo,
da je to posledica višine prihodkov. Navadno so prihodki tistih, ki imajo visoko izobrazbo,
višji od tistih, ki imajo osnovno izobrazbo. Tisti, ki imajo nižje prihodke, bolj racionalno
ravnajo z denarjem, saj so v to prisiljeni.

Test odnosa do denarja glede na število članov v gospodinjstvu

Ker je signifikantnost Levenovega testa nad 0,05 (preglednica 52), so variance skupin različne,
nadaljujemo v tabeli ANOVA (priloga 2).

Preglednica 52: Test homogenosti varianc

Odnos do denarja
Levenov test df1 df2 Sig.

1,068 7 448 0,383

Sklep: Iz rezultatov testa je razvidno, da število članov v gospodinjstvu in odnos do denarja
nista povezana (slika 27).

Slika 27: Odnos do denarja glede na število članov v gospodinjstvu

Test odnosa do denarja glede na delovni status

Ker je signifikantnost Levenovega testa nad 0,05 (preglednica 53), so variance skupin različne,
nadaljujemo v tabeli ANOVA (priloga 2).
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Preglednica 53: Test homogenosti varianc

Odnos do denarja
Levenov test df1 df2 Sig.

0,551 5 447 0,738

Sklep: Iz rezultatov testa je razvidno, da tudi delovni status in odnos do denarja nista
povezana.

Slika 28: Odnos do denarja glede na delovni status

Test odnosa do denarja glede na bivanje

Ker je signifikantnost Levenovega testa nad 0,05 (preglednica 54), so variance skupin različne,
nadaljujemo v tabeli ANOVA (priloga 2).

Preglednica 54: Test homogenosti varianc

Odnos do denarja
Levenov test df1 df2 Sig.

1,063 3 452 0,364

Sklep: Tudi dejstvo, ali je nepremičnina v lasti posameznika ali ne, ali je v podnajemu itd., ni
povezano z odnosom do denarja (slika 29).
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Slika 29: Odnos do denarja glede na bivanje

Test odnosa do denarja glede na neto dohodek gospodinjstva

Ker je signifikantnost Levenovega testa nad 0,05 (preglednica 55), so variance skupin različne,
nadaljujemo v tabeli ANOVA (priloga 2).

Preglednica 55: Test homogenosti varianc

Levenov test df1 df2 Sig.
0,676 4 451 0,609

Sklep: Prav tako nista povezana neto dohodek gospodinjstva in odnos do denarja.
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Slika 30: Odnos do denarja glede na neto dohodek gospodinjstva
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6 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA ZA PRAKSO

Na podlagi teoretičnega dela, kjer smo proučili domačo in tujo strokovno literaturo ter dobili
vpogled v primere dobre prakse (predvsem v tujini), in na podlagi izsledka empirične
raziskave smo v nadaljevanju podali priporočila za prakso.

6.1 Povzetek bistvenih empiričnih ugotovitev

Na podlagi analize podatkov smo ugotovili, da sta finančna pismenost in posameznikova
finančno stabilnost zelo povezani. Večina anketiranih pozna definicijo finančne pismenosti in
se strinja s trditvijo, da so tisti, ki so bolj finančno pismeni, bolj finančno pripravljeni na
nenadno izgubo službe, nepričakovan večji strošek ipd. Informacije s področja osebnih financ
črpajo s pomočjo nasvetov, ki jih najdejo v časopisu, revijah in na internetu ter od prijateljev,
sorodnikov ekonomistov. Le redki pa se po nasvet oz. informacije obrnejo na osebnega
bančnika ali svojega osebnega finančnega svetovalca.

Pri vodenju osebnega proračuna se v veliki večini strinjajo s tem, da:
 tisti, ki vodijo proračun, natančno vedo, kam gre njihov denar;
 tisti, ki vodijo osebni proračun, lažje živijo v okviru svojih zmožnosti;
 tisti, ki vodijo osebni proračun, bodo prej zmanjšali svojo zadolženost od tistih, ki tega ne

počno;
 tisti, ki vodijo osebni proračun, lahko več prihranijo.

Z raziskavo smo ugotovili, da ima skupina posameznikov, ki vodi osebni proračun, samo
takrat, ko najeme kredit oz. se pojavijo finančne težave, najslabšo oceno plačilne sposobnosti.
Najboljšo oceno plačilne sposobnosti ima skupina ki takoj, ob prvih prihodkih začne skrbno
in redno, ob vsaki spremembi, voditi osebni proračun.

Največ težav z rednim poravnavanjem mesečnih obveznosti imajo posamezniki, ki se
nahajajo v starostni kategoriji nad 60 let. To je bilo pričakovati, saj prihodki ob upokojitvi
precej upadejo. Kar se tiče uporabe finančnih produktov, imajo največ finančnih produktov
posamezniki, ki se nahajajo v starostni kategoriji med 30 in 40 let, kar lahko pripišemo
obdobju ustalitve, ustvarjanja družine in nakupa nepremičnine.

6.2 Priporočila za prakso

Nizka stopnja finančne pismenosti je velik svetovni problem, katerega reševanja se vsaka
država loteva na svoj način. Enako velja za problem zadolženosti oz. prezadolženosti
posameznikov in gospodinjstev. Vendar pa so po našem mnenju raziskave in potrjevanje
dejstev, da ljudje zaradi premalo informiranosti, neznanja in ne nazadnje tudi lastne krivde,
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zahajajo v nevzdržna finančna stanja, premalo. Zato je skrajni čas, da se na tem področju
začnejo dogajati konkretnejši koraki, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

6.2.1 Izobraževanje posameznikov in družin

The Presidents Advisory Council on Financial Literacy (PACFL) finančno izobraževanje
definira kot proces, s katerim ljudje izboljšajo razumevanje finančnih produktov, storitev in
konceptov in so »pooblaščeni« za sprejemanje utemeljenih odločitev, se znajo izogniti pastem,
vedo, kje poiskati pomoč in na kakšen način sprejeti druge ukrepe za izboljšanje svojega
sedanjega stanja ter ukrepe za svoje dolgoročno finančno dobro (PACFL 2008).

Predstavniki GFLEC, OECD, EESO, INFE, številne druge organizacije in mediji poudarjajo,
kako nujno potrebno je izobraževanje in kako pomanjkanje znanja vpliva na sprejemanje
napačnih odločitev pri posamezniku oz. družini. EESO (2014) meni, da je finančno
izobraževanje bistvenega pomena, saj pripomore k dobremu upravljanju osebnega proračuna
in preprečevanju prezadolženosti. Za finančno izobraževanje je treba naprej poskrbeti v šolah,
vedno pa mora biti na voljo tudi javnosti na splošno. V tej zvezi EESO spodbuja
informacijske kampanje, pri katerih morajo sodelovati vse zainteresirane strani in na ta način
prispevati k dopolnjevanju izkušenj. Poudarja, da so združenja potrošnikov in združenja
družin nepogrešljiva pri razširjanju informacij in zagotavljanju pomoči ljudem, ki jo želijo.

Tudi v INFE (2009a, 7) so mnenja, da je s finančnim izobraževanjem treba začeti čim bolj
zgodaj, najbolje že v vrtcih, in zaključiti čim kasneje. Okvir učenja je treba prilagoditi
starosti/razredu in s ciljem, da se skozi šolanje razvijajo dobre otrokove finančne sposobnosti.

V Sloveniji je po našem mnenju občutno premalo aktivnosti na področju izobraževanja, saj
obstoječi projekti lahko dosežejo le manjše število prebivalstva in še to v večini tistega, ki
samo izkaže zanimanje. In zakaj tako malo ljudi izkaže interes? Alba in Hutchinson (2000)
menita, da so potrošniki na splošno preveč samozavestni, ko je govora o znanju. V resnici
namreč vedo bistveno manj, kot mislijo, da vedo.

To velja tudi za področje finančne pismenosti. Ljudje menijo, da o tem vedo veliko in da ne
potrebujejo dodatnega znanja. In v to so navadno prepričani vse dotlej, dokler se ne znajdejo v
finančni stiski. Bodisi ob prvem večjem nenadnem pretresu, zaradi katerega ne zmorejo več
plačevati obveznosti, ali pa ob prehodu v tretje življenjsko obdobje, v upokojitev. Marsikateri
upokojenec bi verjetno v svoji aktivni dobi sprejel drugačne odločitve, poskrbel za dodatno
rento, če bi ga kdo o teh možnostih prej seznanil.

Uvedba rednega predmeta v nekatere srednje šole je gotovo velik napredek in velik doprinos
za vse mlajše generacije, pa vendar ne smemo pozabiti še na druge skupine ljudi. Večjemu
tveganju za finančno nestabilnost so namreč izpostavljene vse tiste generacije, ki so šolanje že
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zaključile in so že nekaj časa delovne aktivne (torej starejši od 30 let). Za njih ni praktično
nobenih izobraževanj in so prepuščene samim sebi.

Na podlagi dolgoletne prakse ugotavljamo, da ko se ljudje enkrat znajdejo v težavah, bistveno
prepozno začnejo iskati pomoč. Navadno šele takrat, ko so že v veliki stiski in jim finančne
institucije obrnejo hrbet. Kot razlog, zakaj tako pozno, pa navajajo ravno neznanje, nevednost
in neinformiranost o tem, kdo in na kakšen način bi jim lahko pomagal.

Po našem mnenju bi bilo zato treba obstoječe projekte nadgraditi z uvedbo naslednjih
izobraževanj:
 v večjih podjetjih, še posebej proizvodnih podjetjih; za kar bi morale poskrbeti kadrovske

službe, saj je tam večina zaposlenih z nižjo stopnjo izobrazbe in nižjimi dohodki ter so kot
taki bolj ranljivi;

 v raznih združenjih (upokojencev, obrtnikov itd.); kjer se s prilagojenimi izobraževanji
pripravi posameznike na tretje življenjsko obdobje, nauči posameznike upravljanja
denarja in predstavi možnosti, ki bi jim pomagale izboljšati finančno situacijo;

 v centrih za socialno delo; kjer bi v prvi vrsti bilo treba izobraziti strokovne delavce, ki bi
z ustreznim znanjem pravočasno prepoznali znake prevelike zadolžitve in ustrezno
ukrepali (bodisi uspeli skleniti dogovor z upniki, poiskali rešitev za zmanjšanje mesečnih
obveznosti itd.), ter

 na zavodu za zaposlovanje; kjer bi bilo treba delati predvsem na spodbujanju zaposlovanja
in posameznike pripraviti na to, kako ustrezno ravnati z denarjem, ko bodo dobili
zaposlitev.

Preventiva je torej tista, ki je po našem mnenju najpomembnejša, zato je pomembno, da
posamezniki in družine do pomembnih informacij pridejo, še preden sprejmejo življenjsko
pomembne odločitve.

6.2.2 Redno usposabljanje svetovalcev in strokovnih delavcev, učiteljev itd.

Usposobljeni kader je gotovo osnova vseh institucij, kjer je v ospredju delo z ljudmi. Ko je
govora o ravnanju z denarjem, sprejemanju pomembnih odločitev in reševanju finančnih stisk
posameznikov oz. družin, pa bi po našem mnenju moral biti ta kader še toliko bolj
usposobljen.

Banke in hranilnice so tiste prve, ki bi morale poskrbeti za ustrezno usposobljen kader.
Bančni referenti, osebni bančniki ali osebni finančni svetovalci (naziv je odvisen od
sistemizacije v posamezni banki) po našem mnenju pokrivajo preveč področij hkrati, zaradi
česar prihaja do podajanja napačnih in pomanjkljivih informacij. To lahko pripišemo
bančnemu sistemu, ki je zadnja leta usmerjen k bolj agresivni prodaji finančnih produktov.
Tako se je svetovalec, namesto da bi se popolnoma posvetil posamezniku in njegovim
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dejanskim potrebam, primoran osredotočiti na prodajo. To vodi k neetičnemu svetovanju in
slabim odločitvam posameznikom. Obenem menimo, da bi bilo treba dvigniti raven njihovega
znanja, saj je po naših izkušnjah ta prenizka. Svetovalci bi morali biti strogo specializirani in
pokrivati le določena področja, njihova vloga pa bi morala biti jasno predstavljena tudi
strankam.

Socialne delavce, katerih vloga je izredno pomembna in kateri morajo znati oceniti situacijo
posameznikov oz. družin, bi bilo nujno treba izobraziti na področju upravljanja denarja,
sanacije dolgov, refinanciranja itd. Dodelitev denarne pomoči posamezniku ali družini je
namreč kratkoročna rešitev, saj gre za reševanje trenutne situacije. Ljudje v resnici
potrebujejo dolgoročni načrt, ki pa jim ga lahko pripravi le oseba, ki pozna njihovo celostno
situacijo.

Učitelji v šolah, ki imajo eno najpomembnejših vlog v začetni fazi otrokovega življenja, so
gotovo eni izmed tistih, ki lahko veliko pripomorejo pri predajanju znanja s področja osebnih
financ. V sklopu projekta Mladi in denar (2015) učitelji pridobivajo svoje znanje s pomočjo
večurnih delavnic (v letu 2015 so organizirali štiri) ter s pomočjo priročnika, ki so ga za njih
pripravili neodvisni strokovnjaki. Po našem mnenju bi morale pristojne institucije poskrbeti
za to, da se predmet osebne finance uvrsti med redne predmete, saj bi s tem poskrbeli za to, da
bodo mlajše generacije že zgodaj znale sprejemati prave in varne finančne odločitve.

6.2.3 Odgovornejše dajanje posojil in drugih finančnih produktov finančnih institucij

Zadolženosti ni mogoče obvladati, če se predpisi v zvezi s potrošniškimi krediti,
stanovanjskimi posojili in z nepoštenimi poslovnimi praksami (nepošteni pogodbeni pogoji,
zavajajoče oglaševanje, agresivno trženje) ne upoštevajo po črki in v duhu (EESO 2014).

To se dogaja tudi v Sloveniji. Številni primeri kažejo na to, da finančne institucije ne delujejo
etično in skladno s predpisi. Navajamo nekaj primerov iz prakse:
 Kreditne pogodbe (največkrat za stanovanjska posojila) vključujejo klavzule, kjer

kreditojemalec prostovoljno banki izroča polico življenjskega zavarovanja, sklenjeno pri
zavarovalnici, s katero banka sodeluje. Pri tem je treba opozoriti na to, da je bila sklenitev
zavarovanja pogoj banke in nikakor ni bila prostovoljna odločitev kreditojemalca. V
primeru nesprejetja pogojev kreditojemalec ne bi dobil kredita oz. bi ga dobil po bistveno
slabših pogojih. Najbolj sporno je pogojevanje sklenitve produkta, ki pogosto ni primeren
za kreditojemalca in to šele v zadnji fazi procesa odobritve kredita, ko kreditojemalec
nima več možnosti za izbiro konkurenčne ponudbe, saj je že podpisal pogodbo o nakupu
nepremičnine in ima rok za plačilo kupnine. Produkti največkrat niso primerni, ker
ponujajo neustrezna kritja (prenizka ali previsoka zavarovalna vsota, neprimerna zaščita
glede na situacijo), previsoko premijo (enako kritje bi lahko kreditojemalec dobil z
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bistveno nižjimi stroški) ali pa jih kreditojemalec ne razume zaradi pomanjkljive ali
nestrokovne razlage.

 Banka izkoristi stisko potrošnika, ko ta nujno zaprosi npr. za limit ali kreditno kartico, in
za odobritev zahteva sklenitev naložbenega zavarovanja, kljub temu da 1. finančni
produkt ni transparenten, dovolj likviden in je običajno obremenjen z visokimi stroški, in
2. njegovo finančno stanje ne bo preneslo dodatne obremenitve.

 Predhodna informacija, s katero bi moral biti potrošnik seznanjen še pred podpisom
kreditne pogodbe, se v praksi daje na vpogled sočasno s kreditno pogodbo. S tem
potrošnik nima časa preveriti ustreznosti pogojev in ponudbe primerjati z drugimi
ponudniki.

 Banke strankam pogosto ob odobritvi stanovanjskega kredita pogojujejo sklenitev
produktov, ki so za stranke neprimerni in s katerimi jih »pahnejo« v nepotrebno zadolžitev.
Primer so npr. kreditne kartice z obročnim odplačevanjem.

 Pri najemu dolgoročnih kreditov banke nemalokrat vključujejo tudi otroke
kreditojemalcev, ki so sicer polnoletni, pa vendar vključevanje npr. 20-letne osebe po
našem mnenju ni etično, še posebej, ko banka ve, kako velika je verjetnost, da starši
svojih obveznosti ne bodo plačevali in bo to breme prešlo na otroka.

 Doba financiranja ni prilagojena posameznikovi situaciji in lahko pomeni nevarno
zadolževanje. Tako npr. 50-letnik z neto plačo v višini 1.000 evrov lahko najame
stanovanjski kredit na dobo 25 let z mesečnim obrokom v višini npr. 300 evrov, kljub
temu da se čez 15 let upokoji in bodo njegovi prihodki upadli skoraj za polovico.

EESO (2014) med drugim pravi, da bi morali strokovnjaki ravnati odgovorno od trenutka, ko
objavijo ponudbo, pri oglaševanju pa tudi pri svetovanju in pojasnilih potrošnikom pri
sklepanju pogodb. To zahteva osebni pristop in obžalovanja vredno je, da to trenutno še ni
običajna praksa, kljub temu da imajo v večini držav v zvezi s tem že sprejete predpise in
kodekse ravnanja. Nujno bi bilo treba poskrbeti za preglednost glede finančnih produktov,
zlasti posojil v tujih valutah, s tem povezanih tveganj za osebe v vlogi poroka in zakonce, ki
so pri tem posredno udeleženi, pa tudi za jasnost informacij, ne glede na vrsto medija.

6.2.4 Sprememba kriterijev za ugotavljanje kreditne sposobnosti

Danes večina bank uporablja enak kriterij za ugotavljanje kreditne sposobnosti kreditojemalca.
Osnova, iz katere izhajajo, je minimalna plača, ki mora kreditojemalcu ostati po odtegnjenem
obroku. Na današnji dan ta znaša 605 evrov. Nekatere banke sicer pravijo, da pri ugotavljanju
kreditne sposobnosti upoštevajo tudi druge dejavnike, kot so dodatki k plači, delodajalec,
vrsta zaposlitve, plačilna disciplina, pa vendar bi bilo to po našem mnenju treba spremeniti.

Na različnih bankah (SKB banka, NLB, Delavska hranilnica, Sberbank) smo povprašali,
koliko bi znašala maksimalna mesečna obremenitev kreditojemalke, stare 34 let, zaposlene v
javni upravi, z neto plačo v višini 900 evrov in dodatki v višini 150 evrov. V veliki večini so
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nam zaupali, da bi brez večjih težav dobila kredit z mesečnim obrokom v višini 295 evrov,
kar pomeni razliko med neto plačo in minimalno plačo. Poleg tega pa bi na nekaterih bankah
lahko kasneje najela še t. i. hitri kredit z mesečnim obrokom v višini 125 evrov za dobo 2 let,
saj bi banka upoštevala še dodatke (malico in prevoz, potne stroške ali celo otroške dodatke).

Eno izmed pravil, pravilo 50/20/30, pravi (Learnvest 2016), da bi morali 50 % naših
prihodkov nameniti za fiksne stroške. Torej stroške, ki iz meseca v mesec ne variirajo veliko
in so bolj ali manj konstantni. Sem sodijo strošek najemnine, stanovanjskega kredita, drugi
stroški bivanja, plačilo vrtca, tečajev. Torej stroški, kjer smo zavezani k mesečnemu
plačevanju.

20 % naših prihodkov bi morali nameniti za kratkoročne in dolgoročne cilje. Med kratkoročne
sodijo letni dopust, plačilo zavarovalne premije za avto in drugi večji letni izdatki. Dolgoročni
cilji pa so nakup avtomobila, nakup nepremičnine, upokojitev, šolanje otrok itd.

30 % naših prihodkov pa bi morali nameniti za stroške, ki se mesečno spreminjajo in niso
konstantni. Sem sodijo strošek goriva, hrana, oblačila, darila, restavracije, lokali, zabava itd.

Že s prvim kreditom bi torej po tem pravilu hodili po meji varne zadolžitve, saj je nerealno
pričakovati, da bo oseba s takšno obremenitvijo lahko brez večjih težav odplačevala vse redne
življenjske stroške in obenem poskrbela za ustrezno finančno rezervo.

Če bi v zgoraj navedenem primeru želeli izračunati stopnjo zadolženosti po formuli, ki so jo
predstavili na NLB (2016), bi ta znašala:

(295 evrov + 125 evrov) x 100 / 900 = 46,66 %

To pomeni, da bi na podlagi tega izračuna njeno še priporočljivo stopnjo zadolženosti presegli
za 6,66 %. Možno je, da bi takšna stranka lahko odplačevala takšen kredit, vendar pa bi bila v
manjšini. Večina strank s takšnimi prihodki dolgoročno tako visoke mesečne obremenitve za
odplačilo kredita ne zmore. V primeru, da se zgodi poslabšanje premoženjskega stanja npr. ob
izgubi zaposlitve, bolezni ali le zmanjšanju prihodkov zaradi krize, pa bi se takšna stranka
takoj znašla v hudih težavah. Skratka, tudi če je stranka uradno kreditno sposobna, je jasno, da
trenutno veljavni kriteriji ne upoštevajo vseh realnih negativnih scenarijev. Eden izmed
takšnih je tudi sprememba obrestnih mer ali tečaja, kot opisujemo v nadaljevanju.

Leta 2007 in 2008 smo lahko bili priča, kako so kreditojemalci najemali kredite z valutno
klavzulo (v švicarskih frankih). Marsikateri posameznik se je takrat odločil za tovrsten kredit,
saj je bila njihova kreditna sposobnost višja, kot bi bila v primeru najema kredita v evrih. Ob
spremembi tečaja pa so doživeli hud finančni šok, iz katerega se marsikdo še danes ni uspel
izviti. Danes smo priča drugačnim praksam, ko stranke s svojo neto plačo niso kreditno
sposobne za najem dolgoročnega kredita (navadno 20 let ali več) s fiksno obrestno mero in
zato najamejo kredit z variabilno obrestno mero. Te stranke prevzemajo veliko tveganje in
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vprašanje časa je, kdaj bodo doživele enak finančni šok ali pa morda še hujšega, kot so ga
doživeli tisti, ki so najemali kredite v švicarskih frankih.

Po našem mnenju bi bilo zatorej treba kriterije za izračun kreditne sposobnosti prilagoditi in
zvišati, saj je takšno zadolževanje prenevarno za posameznika. Popolnoma razumljivo je, da
pri takšni zadolžitvi posameznik kaj hitro preide v stanje prezadolženosti.

6.2.5 Inštitucije za reševanje kompleksnejših primerov

Primer dobre prakse Money Advice and Budgeting Service (MABS), ki smo ga predstavili v
poglavju 4.6, je zgled, ki bi se moral prenesti tudi v druge države. Sistem svetovalnih služb,
katerih glavni cilj je pomagati posameznikom spoprijeti se z dolgovi in prevzeti nadzor nad
lastnimi financami ter jih trajno odvrniti od odvisnosti posojilodajalcev, je nujno potreben
tudi pri nas.

Nacionalne oblasti morajo ljudem v finančnih težavah dati na razpolago službe za socialno
pomoč, ki jim lahko, če to želijo, takoj pomagajo ali pa jim zagotoviti brezplačno pravno
pomoč (EESO 2014).

Sistem neodvisnih svetovalnih služb bi moral po našem mnenju biti povezan tako s centri za
socialno delo, z bankami, lizing hišami, ostalimi posojilodajalci ter drugimi upniki in kot tak
imeti ključno vlogo pri pogajanjih z upniki, nudenju psihološke podpore ter podajanju
nasvetov v zvezi s pravicami in dolžnostmi posameznikov.

6.2.6 Poostren nadzor nad zasebnimi posojilodajalci in kreditnimi posredniki

Zasebni posojilodajalci ter t. i. kreditni posredniki izkoriščajo stisko posameznikov in jim z
dodatnimi posojili onemogočijo pot iz zadolžitve oz. prezadolžitve. Zasebni posojilodajalci
izkoriščajo stisko na način, da posameznikom zaračunavajo t. i. oderuške obveznosti, določeni
kreditni posredniki pa na način, da za opravljeno storitev zahtevajo izredno visoko plačilo. V
praksi smo namreč že večkrat videli primere, kjer nekateri kreditni posredniki kljub prepovedi
zaračunavanja storitve posredovanja (saj so za opravljeno storitev plačani od bank) zahtevajo
plačilo. To plačilo je navadno zelo visoko. Giblje se med 4 % in 10 % ter več od zneska
kredita. Ker posameznik ne vidi druge rešitve, to storitev plača. V nekaterih primerih kreditni
posredniki zahtevajo celo predplačilo, kljub temu da posameznik nima nobenega jamstva, da
bo storitev na koncu res opravljena. Navadno tudi ni.

EESO (2014) navaja, da bi bil evropski potrošnik bolje zaščiten, če bi obstajal evropski okvir
za boj proti oderuštvu. Zato je bistvenega pomena določiti najvišji znesek skupnih stroškov
kredita, ki vključuje vse obresti in pristojbine, povezane s kreditno pogodbo in izražene v
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odstotkih po metodi, ki je znana kot efektivna obrestna mera. Ta se lahko spreminja glede na
vrsto kredita in izposojeni znesek.

Po našem mnenju na tem področju manjkata nadzor in informiranje potrošnikov o tem,
kakšne so njihove pravice. Potrošniki se bojijo posledic, če ne bi odplačevali obveznosti, saj
so ukrepi zasebnih posojilodajalcev ponekod povezani celo z grožnjami in nasiljem. Ne vidijo
in ne poznajo načina, kako iz tega začaranega kroga. V tem primeru sta v prvi vrsti koristni
informiranje in seznanitev z možnostmi, ki jih ima posameznik, ko se znajde v finančni stiski.
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7 SKLEP

Namen magistrske naloge je bil na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne
in znanstvene literature najprej predstaviti pojme, kot so finančna pismenost, osebni proračun
zadolženost in prezadolženosti ter prikazati njihov pomen oz. vpliv na posameznika. S
pomočjo empirične raziskave pa je bil namen proučiti pomen finančne pismenosti na splošno
in ugotoviti, kakšna je njena korelacija z zadolženostjo posameznika.

V prvem delu smo najprej predstavili pojem finančne pismenosti, raziskave in aktivnosti, ki
se izvajajo na tem področju. Sledila je predstavitev pojma osebnega proračuna, pomena
vodenja ter pripomočkov za vodenje proračuna. V nadaljevanju smo predstavili pojma
zadolženost ter prezadolženost, pri čemer smo ugotovili, da ni enotne definicije pojmov in
prav tako ne enotne metodologije, po kateri bi spremljali zadolženost in prezadolženost.
Predstavili smo tudi posledice zadolženosti, izpostavili primer dobre prakse na Irskem in
preverili, kakšno je stanje v Sloveniji.

Z empirično raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen je dejanski vpliv finančne pismenosti na
posameznikovo finančno stabilnost, kakšen je njihov odnos do denarja, kakšna je njihova
plačilna sposobnost in kakšen vpliv ima finančna pismenost na posameznika.

Na podlagi preverjanja hipotez in teoretičnih izhodišč smo nato oblikovali predloge za
nadaljnje raziskovanje.

7.1 Prispevek k znanosti

V teoretičnem delu magistrske naloge smo proučili in predstavili dejstva ter ugotovitve na
področju finančne pismenosti, osebnega proračuna ter na področju zadolženosti in
prezadolženosti. Pregledali in analizirali smo raziskave o finančni pismenosti v Republiki
Sloveniji. Teoretičen prispevek k znanosti vidimo v strnjeni in sistematično podani strokovni
literaturi ter poudarjenih izsledkih dobrih praks, ki se že izvajajo v nekaterih državah in ki bi
jih bilo dobro prenesti tudi v naše okolje.

Teoretična spoznanja in analize predhodnih raziskav smo uporabili za izvedbo empiričnega
dela magistrske naloge – izvedbo raziskave o vlivu finančne pismenosti na zadolženost
posameznika v Republiki Sloveniji.

Praktičen prispevek raziskave predstavljajo rezultati raziskave in podana priporočila, ki bi
lahko pripomogla k izboljšanju trenutnega stanja v Sloveniji in s katerimi bi zvišali tako raven
finančne pismenosti, poskrbeli za posameznike, ki so na meji med zadolžitvijo in
prezadolžitvijo, ter poiskali rešitev za tiste, ki so to mejo že prestopili.
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7.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje

V Sloveniji je bilo izvedenih že kar nekaj raziskav na področju finančne pismenosti, kjer pa je
vsaka raziskava finančno pismenost preverjala na svoj način (na podlagi kreiranja lastnih
vprašalnikov). Ker je tako pridobljene rezultate težko primerjati med seboj, bi bilo vprašanja
treba poenotiti. Pri tem se po našem mnenju ne moremo opreti na raziskavo PISA in na
njihova vprašanja, saj so namenjena ugotavljanju znanja 15-letnikov, temveč bi bilo treba
vprašanja prilagoditi glede na želeno populacijo.

Kar se tiče področja zadolženosti, kot navaja že Ferkova (2007), se v Sloveniji srečujemo s
pomanjkanjem podatkov za merjenje dolga. Večja težava kot to je, da se ti podatki ne zbirajo
in objavljajo sistematično. Obstaja sicer veliko podatkov, vendar ti niso primerno obdelani, da
bi jih lahko uporabili za analizo zadolženosti.

Tako je praktično zelo težko ugotoviti, kakšna je dejanska zadolženost posameznikov v
Republiki Sloveniji, koliko znašajo njihove obveznosti, kako se te povečujejo ali zmanjšujejo
itd. Če bi imeli bolj transparente podatke, bi lahko tudi bistveno prej ukrepali v primerih, kjer
bi bili na meji zadolženosti.
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PRILOGE

Priloga 1 Anketni vprašalnik
Priloga 2 Dodatne preglednice





Priloga 1

VPLIV FINANČNE PISMENOSTI NA ZADOLŽENOST POSAMEZNIKA V RS
Pozdravljeni,

v sklopu magistrskega dela na podiplomskem študiju na Fakulteti za management (Univerza
na Primorskem) delam raziskavo o vplivu finančne pismenosti na zadolženost posameznika v
Republiki Sloveniji.

Zelo bi vam bila hvaležna, če bi si vzeli nekaj minut in rešili kratek anonimni anketni
vprašalnik, s pomočjo katerega bom lahko pripravila ustrezna priporočila za reševanje
tovrstne problematike.

Za vaš dragoceni čas se vam zahvaljujem in vam z veseljem posredujem rezultate, ko bo
raziskava zaključena.

Ana Vezovišek

VPRAŠALNIK
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Priloga 2

DODATNE PREGLEDNICE

Kako finančno pismen sem
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items
0,744 4

Item-Total Statistics
Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha if
Item Deleted

Sem strokovnjak na tem področju. 0,506 0,704
Imam precej znanja, a ne toliko, da bi bil lahko strokovnjak. 0,522 0,697
Poznam osnove finančne pismenosti. 0,560 0,676
Imam zelo malo znanja. 0,578 0,664

Kje črpam znanje s področja osebnih financ
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items
0,285 4

Item-Total Statistics
Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

S pomočjo nasvetov, ki jih najdem v časopisu, revijah in na
internetu.

0,026 0,352

Od prijateljev, sorodnikov ekonomistov. 0,079 0,306
Imam osebnega finančnega svetovalca. 0,220 0,115
Vse znanje dobim od svojega osebnega bančnika. 0,260 0,080

Osebni proračun − vodenje proračuna
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items
0,522 3

Item-Total Statistics
Corrected Item-Total

Correlation
Cronbach's Alpha if

Item Deleted
Takoj, ko začne prejemati prve redne prihodke. 0,044 0,719
Preden najame stanovanjski kredit. 0,580 0,517
Ko ima finančne težave. 0,467 0,185
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Kako natančno vodim proračun (si redno zapisujem svoje prihodke in odhodke)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items
0,392 3

Item-Total Statistics
Corrected Item-Total

Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted

Da, vodim zelo natančno. Ob vsaki spremembi vpišem vsak
odhodek in prihodek.

0,164 0,430

Da, vendar ne tako zelo natančno. 0,154 0,438
Vse račune skrbno zbiram in jih občasno vnesem v svojo
evidenco.

0,397 0,347

Kako pogosto spodaj naštete storitve plačujete po obrokih
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items
0,817 7

Item-Total Statistics
Corrected Item-Total

Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted

Plačilo zavarovanja za avto. 0,578 0,791
Plačilo zavarovanja za nepremičnino. 0,471 0,813
Nakup hrane v trgovini. 0,532 0,798
Nakup oblačil. 0,584 0,791
Nakup bele tehnike (npr. pralni stroj, pomivalni stroj idr.). 0,725 0,763
Izobraževanje, šolanje. 0,432 0,811
Nakup tehnične opreme (npr. telefon, TV). 0,649 0,776
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DODATNE PREGLEDNICE ZA HIPOTEZO 1

Test of Homogeneity of Variances
Plačilna sposobnost

Levene Statistic df1 df2 Sig.
3,122 2 453 0,045

Robust Tests of Equality of Means
Plačilna sposobnost

Statistica df1 df2 Sig.
Welch 23,526 2 229,643 0,000

a. Asymptotically F distributed.
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DODATNE PREGLEDNICE ZA HIPOTEZO 2

Hipoteza H2a
Test Statisticsa,b

Chi-Square df Asymp. Sig.
Ali redno poravnavate svoje mesečne obveznosti
(življenjske stroške, kredite, lizinge idr.)?

11,851 4 0,018

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: starostna kategorija

Hipoteza H2b
Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic df1 df2 Sig.
Plačilo zavarovanja za avto. 1,332 4 450 0,257
Plačilo zavarovanja za nepremičnino. 2,966 4 450 0,019
Nakup hrane v trgovini. 15,269 4 450 0,000
Nakup oblačil. 15,167 4 450 0,000
Nakup bele tehnike (npr. pralni stroj, pomivalni stroj idr.). 2,310 4 450 0,057
Izobraževanje, šolanje. 2,118 4 450 0,078
Nakup tehnične opreme (npr. telefon, TV). 0,734 4 450 0,569

ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Plačilo zavarovanja
za avto.

Between Groups 14,622 4 3,655 2,477 0,044
Within Groups 664,147 450 1,476
Total 678,769 454

Nakup bele tehnike
(npr. pralni stroj,
pomivalni stroj idr.)

Between Groups 33,211 4 8,303 9,254 0,000
Within Groups 403,725 450 0,897
Total 436,936 454

Izobraževanje,
šolanje.

Between Groups 6,304 4 1,576 2,273 0,061
Within Groups 312,061 450 0,693
Total 318,365 454

Nakup tehnične
opreme (npr. telefon,
TV).

Between Groups 9,513 4 2,378 2,470 0,045
Within Groups 451,468 450 1,003
Total 460,980 454

Robust Tests of Equality of Means
Statistica df1 df2 Sig.

Plačilo zavarovanja za nepremičnino. Welch 2,385 4 153,318 0,036
Nakup hrane v trgovini. Welch 3,731 4 151,141 0,006
Nakup oblačil. Welch 5,648 4 152,140 0,000
a. Asymptotically F distributed.
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Hipoteza H2c
Test of Homogeneity of Variances
Skupno število finančnih produktov

Levene Statistic df1 df2 Sig.
0,739 4 450 0,566

ANOVA
Skupno število finančnih produktov

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 33,470 4 8,368 5,846 0,000
Within Groups 644,121 450 1,431
Total 677,591 454

Hipoteza H3
Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic df1 df2 Sig.
Zavedanje pomena finančne pismenosti. 0,604 3 452 0,613
Raven finančne strokovnosti. 1,807 3 452 0,145
Znanje črpam od osebnega finančnega svetovalca ali
bančnika.

0,857 3 452 0,464

Znanje črpam od prijateljev, ekonomistov, časopisov,
revij in na internetu.

1,225 3 452 0,300

Hipoteza H4
Independent Samples Test

Levene's Test t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Diff S.E. Diff

Odnos do
denarja

Equal variances assumed 0,001 0,980 0,679 454 0,498 0,043 0,063
Equal variances not assumed 0,672 382,19 0,502 0,043 0,064

Robust Tests of Equality of Means
Odnos do denarja

Statistica df1 df2 Sig.
Welch 2,081 4 153,281 0,046

a. Asymptotically F distributed.
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Povezanost števila članov in odnos do denarja
ANOVA

Odnos do denarja
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 3,458 7 0,494 1,113 0,353
Within Groups 198,807 448 0,444
Total 202,265 455

Povezanost delovnega statusa in odnosa do denarja
ANOVA

Odnos do denarja
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 1,845 5 0,369 0,841 0,521
Within Groups 196,164 447 0,439
Total 198,009 452

Povezava med bivanjem in odnosom do denarja
ANOVA

Odnos do denarja
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 0,800 3 0,267 0,598 0,616
Within Groups 201,465 452 0,446
Total 202,265 455

Povezava med neto dohodkom in odnosom do denarja.
ANOVA

Odnos do denarja
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 1,270 4 0,317 0,712 0,584
Within Groups 200,995 451 0,446
Total 202,265 455
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DODATNE TABELE ZA METODO PCA

PCA − vodenje osebnega proračuna
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,821
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 751,862

df 6
Sig. 0,000

Communalities
Extraction

Takoj, ko začne prejemati prve redne prihodke. 0,563
Preden najame stanovanjski kredit. 0,790
Ko ima finančne težave. 0,773
Da, vodim zelo natančno. Ob vsaki spremembi vpišem vsak odhodek in prihodek. 0,681
Vse račune skrbno zbiram in jih občasno vnesem v svojo evidenco. 0,510
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Compone
nt

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared

Loadings
Rotation Sums of Squared

Loadings

Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulativ

%
1 1,665 33,299 33,299 1,665 33,299 33,299 1,622 32,436 32,436
2 1,452 29,040 62,338 1,452 29,040 62,338 1,495 29,902 62,338
3 0,891 17,821 80,160
4 0,600 11,999 92,158
5 0,392 7,842 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component
1 2

Preden najame stanovanjski kredit. 0,845 -0,276
Ko ima finančne težave. 0,749 -0,461
Vse račune skrbno zbiram in jih občasno vnesem v svojo evidenco. 0,487 0,416
Da, vodim zelo natančno. Ob vsaki spremembi vpišem vsak odhodek in prihodek. 0,238 0,790
Takoj, ko začne prejemati prve redne prihodke. 0,309 0,606
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.
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Component Score Coefficient Matrix
Component
1 2

Takoj, ko začne prejemati prve redne prihodke. -0,022 0,456
Preden najame stanovanjski kredit. 0,539 0,059
Ko ima finančne težave. 0,544 -0,081
Da, vodim zelo natančno. Ob vsaki spremembi vpišem vsak odhodek in prihodek. -0,117 0,550
Vse račune skrbno zbiram ter jih občasno vnesem v svojo evidenco. 0,132 0,387
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Component Scores.

PCA − plačilna sposobnost
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,800
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 762,722

df 6
Sig. 0,000

Communalities
Extraction

Tisti, ki vodijo proračun, natančno vedo, kam gre njihov denar. 0,524
Tisti, ki vodijo osebni proračun, lažje živijo v okviru svojih zmožnosti. 0,776
Tisti, ki vodijo osebni proračun, bodo prej zmanjšali svojo zadolženost od tistih, ki tega ne
počno.

0,720

Tisti, ki vodijo osebni proračun, lahko več prihranijo. 0,700
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 2,720 67,994 67,994 2,720 67,994 67,994
2 0,608 15,203 83,197
3 0,363 9,080 92,277
4 0,309 7,723 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Score Coefficient Matrix
Compon.

1
Tisti, ki vodijo proračun, natančno vedo, kam gre njihov denar. 0,266
Tisti, ki vodijo osebni proračun, lažje živijo v okviru svojih zmožnosti. 0,324
Tisti, ki vodijo osebni proračun, bodo prej zmanjšali svojo zadolženost od tistih, ki tega ne
počno.

0,312

Tisti, ki vodijo osebni proračun, lahko več prihranijo. 0,308
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Scores.
COMPUTE pl.s = (0,266 * Q8a + 0,324 * Q8b + 0,312 * Q8c + 0,308 * Q8d) / (0,266 + 0,324 + 0,312
+ 0,308).
EXECUTE.

PCA − Zavedanje pomembnosti finančne pismenosti
Communalities

Extraction
Tisti, ki so bolj finančno pismeni, so bolj finančno pripravljeni na nenadno izgubo
službe, nepričakovan večji strošek ipd.

0,719

Finančna pismenost je posameznikovo poznavanje in razumevanje finančnih pojmov in
veščin, zajema pa tudi motivacijo in samozavest, da uporabi to poznavanje in
razumevanje.

0,719

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 1,438 71,905 71,905 1,438 71,905 71,905
2 0,562 28,095 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

PCA – Kako finančno pismen sem
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,757
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 197,070

df 3
Sig. 0,000

Communalities
Extraction

Sem strokovnjak na tem področju. 0,676
Imam precej znanja, a ne toliko, da bi bil lahko strokovnjak. 0,737
Poznam osnove finančne pismenosti. 0,685
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 2,797 73,904 73,904 2,797 73,904 73,904
2 0,640 14,345 88,249
3 0,563 11,751 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Score Coefficient Matrix
Component

1
Sem strokovnjak na tem področju. 0,422
Imam precej znanja, a ne toliko, da bi bil lahko strokovnjak. 0,444
Poznam osnove finančne pismenosti. 0,426
Extraction Method: Principal Component Analysis.

PCA − kje črpam znanje s področja osebnih financ
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,698
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 99,527

df 6
Sig. 0,000

Communalities
Extraction

S pomočjo nasvetov, ki jih najdem v časopisu, revijah in na internetu. 0,572
Od prijateljev, sorodnikov ekonomistov. 0,594
Imam osebnega finančnega svetovalca. 0,698
Vse znanje dobim od svojega osebnega bančnika. 0,710
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Compone
nt

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared

Loadings
Rotation Sums of Squared

Loadings

Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

%
1 1,426 35,643 35,643 1,426 35,643 35,643 1,422 35,549 35,549
2 1,149 28,717 64,360 1,149 28,717 64,360 1,152 28,812 64,360
3 0,847 21,169 85,529
4 0,579 14,471 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrixa

Component
1 2

Vse znanje dobim od svojega osebnega bančnika. 0,837 0,099
Imam osebnega finančnega svetovalca. 0,832 0,075
Od prijateljev, sorodnikov ekonomistov. -0,017 0,770
S pomočjo nasvetov, ki jih najdem v časopisu, revijah in na internetu. -0,180 0,735
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

Component Score Coefficient Matrix
Component
1 2

S pomočjo nasvetov, ki jih najdem v časopisu, revijah in na internetu. -0,051 0,650
Od prijateljev, sorodnikov ekonomistov. 0,067 0,667
Imam osebnega finančnega svetovalca. 0,587 -0,003
Vse znanje dobim od svojega osebnega bančnika. 0,593 0,017
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Component Scores.

PCA − odnos do denarja
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,800
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 762,722

df 6
Sig. 0,000

Communalities
Extraction

Tisti, ki vodijo proračun, natančno vedo, kam gre njihov denar. 0,624
Tisti, ki vodijo osebni proračun, lažje živijo v okviru svojih zmožnosti. 0,876
Tisti, ki vodijo osebni proračun, bodo prej zmanjšali svojo zadolženost od tistih, ki tega ne
počno.

0,820

Tisti, ki vodijo osebni proračun, lahko več prihranijo. 0,800
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 3,720 76,994 76,994 3,720 76,994 76,994
2 0,608 12,203 89,197
3 0,363 6,080 95,277
4 0,309 4,723 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Score Coefficient Matrix
Component

1
Tisti, ki vodijo proračun, natančno vedo, kam gre njihov denar. 0,266
Tisti, ki vodijo osebni proračun, lažje živijo v okviru svojih zmožnosti. 0,324
Tisti, ki vodijo osebni proračun, bodo prej zmanjšali svojo zadolženost od tistih, ki tega
ne počno.

0,312

Tisti, ki vodijo osebni proračun, lahko več prihranijo. 0,308
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Scores.
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