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I. Inledning

Konsumenternas finansiella kunskaper är något som alltmer prioriteras. I förslaget till 
betänkande kommer föredraganden att uppmana Europeiska kommissionen att vidta konkreta 
åtgärder och initiativ för att förbättra EU-medborgarnas finansiella utbildning inom all 
verksamhet som rör finansförvaltning: kassaflödeshantering, kredithantering, besparingar och 
investeringar.

Det ska understrykas att det inom EU finns länder som har kommit långt på området finansiell 
utbildning och där god praxis har etablerats. Men det finns också länder där sådana 
utbildningsformer helt enkelt inte existerar.

II. Vikten av finansiell utbildning

Finansmarknaderna har blivit oerhört dynamiska, de växer snabbt och blir alltmer komplexa. 
Det utvecklas ständigt nya och mer komplexa tjänster. Finansmarknaderna är globala och har 
i viss mån avreglerats, och det har vuxit fram nya distributionskanaler för finansprodukter och 
finanstjänster.

Å andra sidan har de enskilda individernas finansiella behov blivit alltmer komplexa. 
Eftersom de statligt finansierade systemen för social trygghet är föremål för nedskärningar i 
många medlemsstater, den förväntade livslängden ökar och livsstilar förändras (fler 
arbetsbyten, ökat antal skilsmässor), finns det ett behov av sund förvaltning av de privata 
finanserna, det vill säga en större medvetenhet om pensionssystemen.

Men vi ser att denna alltmer sammansatta ekonomiska verklighet mycket ofta får negativa 
effekter. Ju mer komplexa finansmarknaderna är, desto mer förvirrade blir tyvärr de kunder 
som inte helt kan sätta sig in i de möjligheter som finansmarknaderna erbjuder. Terminologin 
och språkbruket är mycket sofistikerat och otydligt, särskilt för kunder som inte har någon 
ekonomisk eller finansiell bakgrund. 

Detta leder till två typer av ineffektivitet på marknaden:

1. Även om vissa kunder har dåliga kunskaper om ekonomi, kanske de beslutar sig 
för att utnyttja de tjänster som finansmarknaderna erbjuder. Men genom att göra 
det kanske de begår misstag som kan leda till ekonomiska förluster, och de kan 
lättare bli offer för otillbörliga affärsmetoder. 

2. Å andra sedan finns det kunder som är rädda för att utnyttja de möjligheter som 
finansmarknaderna erbjuder eftersom de inte känner till reglerna, inte förstår de 
komplexa finansprodukterna eller är rädda att de ska fatta fel beslut och kanske 
bli skuldsatta. De beslutar sig därför helt enkelt för att inte delta på 
finansmarknaderna (ekonomisk utslagning), och på så sätt kan de inte utnyttja de 
möjligheter som finansprodukter och ekonomiska nyheter ger. Kunder planerar 
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inte heller inför framtiden, oavsett det handlar om att ta ett bolån eller spara i en 
pensionsfond.

III. Fördelar med finansiell utbildning

Finansiell utbildning är inte bara viktig för enskilda, utan också för samhället som helhet och 
för ekonomin.

 Fördelar för enskilda – Ju mer upplysta kunderna är, desto bättre val kan de göra 
(ökad delaktighet för konsumenterna). De kan också ställa rätt frågor (skeptiskt granska de 
erbjudanden de får) och lättare tillgodogöra sig den information som presenteras för dem. 
Detta är särskilt viktigt för studenter när de försöker hitta ett sätt att finansiera sina studier, 
eftersom ett felaktigt beslut kan leda till att de skuldsätter sig innan de ens har börjat arbeta. 

 Fördelar för samhället – Finansiell utbildning kan bidra till att lösa problem med 
ekonomisk utslagning – de som redan fått någon form av utbildning i ekonomiska frågor är 
med större sannolikhet mer intresserade av den traditionella finansindustrin. En högre 
finansiell utbildningsnivå kan till och med uppmuntra kunder med lägre inkomst att spara 
pengar och planera inför framtiden.

 Fördelar för ekonomin – Konkurrenskraftiga marknader behöver upplysta kunder för 
att fungera. Den finansiella utbildningen kan bidra till ekonomisk stabilitet genom att hjälpa 
konsumenter att välja lämpliga produkter och tjänster, vilket leder till en minskning av 
andelen fallissemang, på lån och bolån till exempel, och till mer omväxlande och därför 
tryggare besparingar och investeringar. Medborgare som blir förtrogna med investeringar kan 
ge ytterligare likviditet till kapitalmarknader, vilket kan ge effekter på finansieringen av 
småskaliga företag inom EU, ett viktigt element när det gäller stöd till tillväxt och 
sysselsättning. Konsumenter med finansiell utbildning kommer också att i högre grad kunna 
utnyttja de möjligheter som erbjuds på den inre marknaden.
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IV. Åtgärder på EU-nivå

Finansiell utbildning tillhandahålls av en mängd olika institutioner och organisationer –
finansiella tillsynsmyndigheter, finansindustrin, byråer som ska öka vuxnas kunskaper, 
kundföreträdare osv. De nationella myndigheterna i de 11 medlemsstaterna är de viktigaste 
drivande krafterna när det gäller finansiell utbildning. Huvudämnet som lärs ut är 
penningteori och särskilt hur man använder ett bankkonto. De finansiella 
utbildningsprogrammen omfattar också kreditförvaltning och förvaltning av lån samt frågor 
som rör investering, besparingar, försäkring och riskhantering.  

På området finansiell utbildning har Europeiska kommissionen tagit följande initiativ:

 Kommissionen har skapat en webbplats, Dolceta, som erbjuder 
konsumentupplysning för vuxna – webbplatsen finns översatt till EU:s alla officiella 
språk (förutom rumänska och bulgariska) och är anpassad till behoven på alla nationella 
marknader.

 ”Europe Diary” [Den europeiska dagboken] – en broschyr som delas ut till 
gymnasieelever för att informera dem om deras rättigheter som konsumenter. Den 
innehåller ett avsnitt om pengar och skulder som förklarar hur finansinstitut och 
finansprodukter fungerar och som i ett tidigt skede varnar för riskerna med att ta alltför 
stora lån.

 I mars 2007 organiserade kommissionen en konferens om 
”Increasing Financial Capability” [Att öka den finansiella kompetensen] för att belysa 
vikten av bestämmelser för högkvalitativ finansiell utbildning och av att tillhandahålla ett 
forum för utbyte av bästa praxis. 

 I grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag anser 
kommissionen att mer kan göras för att främja finansiell utbildning.

V. Vilka åtgärder bör vidtas från och med nu

1. De nationella regeringarna bör spela en central roll i den finansiella utbildningen. Det bör 
dock utvecklas ett grundläggande utbildningsprogram på området finansiell utbildning på 
EU-nivå. Inom ramen för detta program måste gemensamma regler och principer som kan 
tillämpas i alla medlemsstater skapas. Programmet bör också anpassas till de särskilda krav 
som ställs i varje medlemsstat och ingå i läroplanen.

2. En särskild strategi bör utarbetas för att förbättra de finansiella kunskaperna inom olika 
samhällsgrupper – barn i grundskolan, tonåringar i gymnasiet, studenter på universitet, vuxna 
och pensionärer.

3. Medlemsstaterna bör uppmuntras att upprätta ett nätverk för finansiell utbildning där både 
den statliga och icke-statliga sektorn deltar, liksom specialutbildade lärare.
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4. Europeiska kommissionen bör uppmuntra medlemsstaterna att inrätta en speciell form av 
finansiell utbildning som är särskilt utformad för kunder som befinner sig i slutet av sin 
yrkesbana eller redan är pensionerade. Denna fråga är av avgörande vikt, eftersom de sociala 
trygghetssystemen nu för tiden är utformade så att riskerna bärs av medborgarna och inte 
längre av staten.

5. Europaparlamentet bör uppmana kommissionen att skapa en budgetpost för organisering av 
program för finansiell utbildning på EU-nivå. Därutöver är det nödvändigt att tillföra 
finansiering till mediekampanjer för att öka konsumentens medvetenhet om de problem som 
den låga finansiella kunskapsnivån orsakar inom EU. Detta bör göras så snart som möjligt, 
eftersom kunder i alla medlemsstater redan drunknar i talrika reklaminslag som annonserar ut 
olika former av ”riktigt bra finansaffärer”, som kan vara en stor frestelse för dem som inte är 
välinformerade.

6. Webbplatsen ”Dolceta” bör uppgraderas så att de uppgifter som tillhandahålls där blir mer 
användbara för konsumenterna i deras vardagsliv. Webbplatsen bör också översättas till 
samtliga officiella EU-språk (för närvarande finns inte webbplatsen tillgänglig på rumänska 
och bulgariska).
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