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Spí Holanďan klidněji než Čech?
Historie finanční gramotnosti. „Prosperita národa záleží na finančním úspěchu každého jedince“
– to je jedna z úvodních myšlenek skvělé knihy George S. Clasona „Nejbohatší muž v Babyloně“.
Kořeny naší finanční gramotnosti nesahají příliš hluboko, proto tolik lidí bojuje s úvěry a naopak tak
málo lidí kolem nás má dostatek dostupných rezerv pro řešení neplánovaných událostí.
Výše rezerv. Průměrný Čech má na veškerých svých úsporách (doma, v bance, na spořicím účtu,
termínovaných vkladech, stavebním spoření, penzijním připojištění apod.) přibližně 150.000,- Kč.
Možná si teď řeknete, že i to je hodně, ale toto je realita, resp. průměr. Takový Nizozemec proti tomu
disponuje částkou cca 2.000.000,- Kč. Možná teď namítáte, že se to nedá srovnávat, že i platy jsou
v Holandsku někde jinde. Máte pravdu, proto nemá smysl srovnávat 150.000,- a 2 miliony. Co smysl
má, je podívat se na výši úspor vůči průměrné hrubé mzdě.
Šest výplat a dost. To, co má průměrný občan ČR naspořeno, odpovídá 6,5 jeho hrubým mzdám.
Holanďan je na tom o poznání lépe – jeho úspory mu totiž pokryjí 29,3 měsíčních mezd. Když přijde o
práci, má dostatek času a klidu na to najít si práci, která jeho a jeho rodinu nejen uživí, ale která ho i
bude bavit, může s klidem zvažovat jednotlivé nabídky a dát si na své rozhodnutí čas – klidně rok.
Typický Čech musí kývnout na první pracovní nabídku, byť si pohorší – platově i náplní práce, má
totiž jen 6 měsíců a to se ještě musí modlit, aby se během té doby nerozbila pračka nebo
neonemocněla manželka.
Tour de discont. Další smutný pohled na tutéž statistiku nabízí srovnání životní úrovně těchto
dvou národů při odchodu do důchodu. Laskavý čtenář mi jistě odpustí lehký cynismus. Zatímco český
důchodce si ráno přivstává (stejně zdraví delší spánek nedovolí) a vydává se na spanilou jízdu po
diskontech, aby „v akci“ pořídil nejlevnější rohlík a mletou kávu, Holanďan si pořizuje zánovní
karavan a vyráží na cestu po Evropě.
Co dělají jinak? Může si to dovolit nejen díky vyšším úsporám, ale i díky vyššímu důchodu, neboť
„prosperita národa záleží na finančním úspěchu každého jedince“. Úspory si Holanďan neschovává
v polštáři, nemá je všechny ani na běžném účtu, ale investuje je – díky tomu vrací injekci do
hospodářství, které i díky němu prosperuje, dává mu práci, výnos na investici i jistotu vyššího
důchodu. Nehledě na to, že dostatečně finančně gramotný není jen průměrný Nizozemec, ale i jeho
zákonodárci...

Zajímá Vás, jak „dosáhnout finančního úspěchu“? Neváhejte se na nás obrátit v našich kancelářích
společnosti Partners na náměstí Českého ráje 4, nad Galerií Granát v Turnově.
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