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I. Indledning

Forbrugernes finansielle forståelse prioriteres stadig højere. Ordføreren anmoder i dette 
udkast til betænkning Europa-Kommissionen om at træffe konkrete foranstaltninger og tage 
initiativer til forbedring af de europæiske borgeres viden om finansielle anliggender inden for
alle aktiviteter, der vedrører økonomisk forvaltning, såsom pengestrømsstyring, 
kreditforvaltning, opsparing og investering.

Det skal understreges, at visse EU-lande allerede er nået langt inden for finansiel uddannelse 
og har etableret en god praksis. Men der er også lande, hvor uddannelse af denne art ganske 
enkelt ikke findes.

II. Vigtigheden af finansiel uddannelse

De finansielle markeder er ekstremt dynamiske, udvikler sig hastigt og bliver mere og mere 
komplekse. Der udvikles konstant nye og mere komplekse tjenesteydelser. De finansielle 
markeder er globale og er til en vis grad blevet liberaliseret, og der er blevet udviklet nye 
distributionskanaler til finansielle produkter og tjenesteydelser.

Men enkeltindividets finansielle behov også blevet mere komplekse. Da de sociale 
sikringsordninger i mange medlemslande udhules, den forventede levetid stiger, og 
livsmønstret er under forandring (hyppigere jobskift, stigende antal skilsmisser), er der behov 
for en sund forvaltning af de personlige midler, f.eks. større opmærksomhed omkring 
pensionsopsparing.

Vi ser imidlertid ofte en negativ effekt af denne stigende kompleksitet. Det er desværre 
således, at jo mere komplekse de finansielle markeder er, jo mere forvirrede bliver kunderne, 
som ikke fuldt ud forstår de muligheder, som de finansielle markeder tilbyder dem.
Terminologien og sproget er meget sofistikeret og uklart, navnlig for kunder, som hverken har 
en økonomisk eller finansiel baggrund.

Dette fører til to former for markedsineffektivitet:

1. Selv om visse kunder har en ringe finansiel forståelse, vælger de måske alligevel at 
gøre brug af de tjenesteydelser, som de finansielle markeder tilbyder. Men i 
forbindelse hermed risikerer de at begå fejl, som kan føre til økonomiske tab, og de er 
mere tilbøjelige til at blive ofre for uhæderlig forretningspraksis.

2. På den anden side er der også kunder, som er bange for at gøre brug af de muligheder, 
som de finansielle markeder tilbyder, fordi de ikke forstår reglerne, ikke forstår de 
komplekse finansielle produkter og er bange for at træffe forkerte beslutninger og at 
stifte gæld. Derfor beslutter de ganske enkelt ikke at deltage på de finansielle 
markeder (finansiel udstødelse), og på den måde får de ikke gavn af de muligheder, de 
tilbydes i form af finansielle produkter og innovationer. Der er også kunder, som ingen 
planer lægger for fremtiden, heller ikke selv om det drejer sig om kreditforeningslån 
eller pensionsopsparing.
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III. Fordelene ved finansiel uddannelse

Finansiel uddannelse er vigtig, ikke kun for det enkelte individ, men også for samfundet som 
helhed og for økonomien.

 Fordele for enkeltindividet - Jo mere oplyste kunderne er, jo bedre valg kan de 
foretage (myndiggørelse af forbrugerne). De kan også stille de rette spørgsmål (have et 
skeptisk syn på de tilbud, de præsenteres for) og bedre forstå de informationer, de 
modtager. Dette er især vigtigt for studerende, når de skal finansiere deres uddannelse, 
for tager de ikke den rigtige beslutning, kan de risikere at gældsætte sig, før de 
overhovedet er begyndt at arbejde.

 Fordele for samfundet - Finansiel uddannelse kan bidrage til at løse problemer med 
finansiel udstødelse, idet mennesker, der har modtaget en form for uddannelse i 
finansielle anliggender, med meget større sandsynlighed vil indgå aftaler med de 
traditionelle udbydere af finansielle tjenester, og det øgede niveau af finansiel 
uddannelse kan også tilskynde kunder med mindre indkomster til at spare penge op og 
lave planer for fremtiden.

 Fordele for økonomien - Informerede kunder er en forudsætning for konkurrence på 
markederne. Finansiel uddannelse kan bidrage til finansiel stabilitet ved at hjælpe 
forbrugerne til at vælge de rette produkter og tjenester, hvilket vil føre til færre 
misligholdelser af f.eks. lån og kreditforeningslån og en mere diversificeret og derfor 
mere sikker opsparing og investering. Borgere, som bliver fortrolige med investering, 
kan tilføre kapitalmarkederne yderligere likviditet, som igen kan bidrage til 
finansiering af små virksomheder i EU - et vigtigt element i vækst- og jobskabelsen.
Finansiel uddannelse vil også gøre det muligt for forbrugerne at få mere gavn af de 
muligheder, som det indre marked tilbyder.

IV. Foranstaltninger truffet på EU-plan

En lang række forskellige institutioner og organisationer tilbyder finansiel uddannelse, f.eks. 
de finansielle tilsynsmyndigheder, institutioner i finanssektoren, 
voksenuddannelsesinstitutioner og lign. I 11 medlemslande er de nationale myndigheder den 
primære drivkraft bag den finansielle uddannelse. Der undervises primært i pengeteori, 
herunder især hvordan man kan bruge sin bankkonto. De finansielle uddannelsesprogrammer 
omfatter også forvaltning af kreditter og lån samt investering, opsparing, forsikring og 
risikostyring.  

Europa-Kommissionen har i denne forbindelse taget følgende initiativer:

 Kommissionen har oprettet et websted, Dolceta, som tilbyder forbrugeruddannelse 
til voksne - webstedet oversættes til alle EU's officielle sprog (undtagen rumænsk og 
bulgarsk) og er tilpasset de behov, der gælder for de enkelte nationale markeder.

 "Europe Diary" - en pjece, som er udsendt til eleverne i de ældste klasser for at 
informere dem om deres rettigheder som forbrugere. Den indeholder et afsnit om penge 
og gæld, som forklarer, hvordan de finansielle institutioner og produkter fungerer, og 
advarer om faren ved overdreven låntagning.
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 I marts 2007 arrangerede Kommissionen en konference om "Increasing Financial 
Capability" for at sætte fokus på vigtigheden af finansiel uddannelse af høj kvalitet og af 
at have et forum, hvor man kan udveksle erfaringer om bedste praksis.

 I grønbogen om finansielle tjenesteydelser i detailledet anføres det, at der kan gøres 
mere for at fremme finansiel uddannelse.

V. Hvilke foranstaltninger skal træffes fremover

1. De nationale regeringer bør spille en central rolle i den finansielle udannelse. Der skal 
dog udvikles et grundlæggende uddannelsesprogram inden for finansiel uddannelse på 
EU-plan. Dette program skal indeholde fælles regler og principper, som kan gælde for 
alle medlemslandene. Programmet bør også tilpasses hvert enkelt medlemslands 
særlige krav og indgå i skolernes pensum.

2. Der skal udvikles individuelle metoder til forbedring af den finansielle forståelse 
blandt forskellige samfundsgrupper - folkeskoleelever, teenagere, 
universitetsstuderende, voksne og pensionister.

3. Medlemslandene bør opmuntres til at danne et netværk til finansiel uddannelse, hvori 
både den offentlige sektor, ngo'er og særligt uddannede vejledere deltager.

4. Europa-Kommissionen skal tilskynde medlemslandene til at oprette en særlig form for 
finansiel uddannelse, som er specielt udviklet til kunder, der er i slutningen af deres 
professionelle karriere eller allerede er gået på pension. Dette er særligt vigtigt, da 
nutidens sociale sikringssystemer er opbygget således, at risikoen ikke længere bæres 
af staten, men af borgerne.

5. Europa-Parlamentet skal anmode Kommissionen om at oprette en budgetpost til 
organisering af finansielle uddannelsesprogrammer på EU-plan. Endvidere er det 
nødvendigt at sætte finansielle ressourcer til side til mediekampagner, som skal øge 
forbrugernes bevidsthed om de problemer, der opstår som følge af det lave niveau for 
finansiel forståelse, der hersker i EU. Sidstnævnte bør ske så hurtigt som muligt, da 
forbrugerne i alle medlemslandene allerede er ved at drukne i de talrige reklamer, som 
reklamerer for forskellige "fantastisk gode finansielle handler", der let kan føre mindre 
informerede borgere bag lyset.

6. Internetsiden "Dolceta" skal forbedres, så informationerne er mere nyttige for 
forbrugerne i deres dagligdag. Webstedet skal også oversættes til alle EU's officielle 
sprog (det findes i dag ikke på rumænsk og bulgarsk).
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