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1. INLEDNING 

I dag minskar kontantanvändningen eftersom löner, bidrag och räkningar allt oftare betalas 
via bankkonton. Ett bankkonto är av vital betydelse, eftersom det är ett nödvändigt verktyg 
för att få tillgång till andra grundläggande finansiella tjänster, från elektroniska betalningar till 
konsumentlån, hypotekslån och livförsäkring1. Att ha tillgång till ett bankkonto som erbjuder 
grundläggande elektroniska betalningstransaktioner har blivit en nyckel till att fullt ut kunna 
delta på den inre marknaden och för att underlätta rätten till fri rörlighet för personer. 

2. PROBLEMDEFINITION 

2.1. Problem 

2.1.1. Problemets omfattning 

Trots att tillgång till grundläggande finansiella tjänster har blivit en nödvändig förutsättning 
för att fullt ut kunna delta i det ekonomiska och sociala livet i det moderna samhället2, finns 
det bevis för att det fortfarande krävs avsevärda ansträngningar i hela EU för göra 
transaktionsbanktjänster tillgängliga för alla. I dag kan många människor i EU inte utnyttja 
alla fördelar med den inre marknaden, eftersom de inte har tillgång till elektroniska 
betalningsmedel. De drabbas också av höga kostnader, eftersom de enbart använder kontanter. 
Situationen leder till bestående ojämlikheter i samhället, som eventuellt kan leda till finansiell 
eller social utestängning av ett betydande antal EU-medborgare3. 

Enligt färska uppgifter saknar 7 % av alla EU:s konsumenter ett bankkonto, eller 30 miljoner 
personer över 18 år4. Bland dessa 30 miljoner medborgare utan bankkonto bedöms omkring 
6,4 miljoner faktiskt vara utestängda från eller rädda för att begära ett bankkonto, fast de 
skulle vilja öppna ett5. Situationen i EU när det gäller brist på bankkonto skiljer sig mycket åt, 
särskilt mellan EU12 och EU15: i genomsnitt har 91 % av den vuxna befolkningen i EU12 ett 
bankkonto, jämfört med 97 % för EU15. När det gäller Rumänien och Bulgarien har omkring 
hälften av de svarande inget bankkonto. 

Avsaknaden av bankkonto är till stor nackdel för konsumenter utan ett sådant, eftersom det 
leder till högre kostnader vid sporadisk användning av betaltjänster och ingen tillgång online 
till billigare varor och tjänster i hem- och utlandet. Konsumenter utan bankkonto har också 
problem att få anställning, hyra bostad och ta emot lön eller bidrag. Personer som reser 
utomlands för att studera, göra praktik eller (tillfälligt) arbeta kan stöta på alla dessa problem, 
eftersom de ofta nekas ett bankkonto på grund av hemvisten. 

                                                 
1 European Financial Integration Report 2008, SEK(2009) 19 slutlig. 
2 Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, GD sysselsättning, socialpolitik 

och lika möjligheter, Europeiska kommissionen, 2008, Study on the Costs and Benefits of Policy 
Actions in the Field of Ensuring Access to a Basic Bank Account, GD för inre marknaden och tjänster, 
Europeiska kommissionen, 2010, nedan kallad: CSES-studien. 

3 European Financial Integration Report 2008, SEK(2009) 19 slutlig. 
4 Flash Eurobarometerundersökning 282 om konsumenternas uppfattning om leverantörsbyte, Europeiska 

kommissionen (kommande). 
5 Denna siffra omfattar inte den rörliga befolkningen som kan ha svårt att öppna ett bankkonto över 

nationsgränser, exempelvis i en annan medlemsstat än där de är bosatta. 
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2.1.2. Skäl till att inte ha tillgång till bankkonton 

Skälen till avsaknaden av grundläggande bankkonto kan hittas på både utbuds- och 
efterfrågesidan. På efterfrågesidan utestängs människor från att få tillgång till och använda 
transaktionsbanktjänster av en rad psykologiska, kulturella och utbildningsmässiga skäl. 
Många av dessa kan förklaras med en brist på grundläggande kunskaper i ekonomi eller 
bristande medvetenhet om fördelarna med att använda banktjänster. 

På utbudssidan beror problemets akuta natur till viss grad på banksektorns utvecklingsnivå: 
Tillgången till bankkonton är i regel sämre i ekonomiskt mindre gynnade samhällen där 
banksektorn är mindre utvecklad. Oavsett ekonomisk eller finansiell utvecklingsnivå i EU är 
tillgången till produkter dock begränsad för kunder som betraktas som kommersiellt 
ointressanta. Produkterna kan också vara för dyra för detta slags kunder, men rörliga kunder 
kan också drabbas genom att de tvingas betala mer än inhemska kunder. Dessutom kan brist 
på tydlig information om totalkostnaden för ett konto och tillhörande tjänster avskräcka vissa 
konsumenter från att ansöka om ett konto. En del konsumenter nekas tillgång till ett 
bankkonto eftersom de inte uppfyller vissa villkor för att godkännas, bland annat vissa 
rättsliga krav (exempelvis identitetskontroller) eller krav som sammanhänger med 
näringslivspraxis eller andra krav som handeln ställer (krav på hemvist, bevis på inkomst, 
lönsamhet, riskbedömning, kreditupplysning osv.). Många personer som ansöker om ett 
bankkonto måste också lämna en bostadsadress eller bevis på hemvist i landet. Det utgör ett 
problem för EU-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet för att arbeta eller studera i en 
annan medlemsstat än där de är bosatta och som har svårt att få ett bankkonto i värdlandet. 

2.2. Konsekvenser 

De konstaterade problemen får följande konsekvenser för konsumenter, branschen och 
offentliga förvaltningar. 

2.2.1. Konsekvenser för konsumenter 

Begränsat urval av varor och tjänster 

Allt fler varor och tjänster erbjuds online. För konsumenter som då inte har tillgång till 
elektroniska betalningsmedel är detta särskilt negativt, eftersom de inte fullt ut kan utnyttja de 
möjligheter som den inre marknaden erbjuder: de har framför allt ett mindre utbud av varor 
och tjänster och ofta till högre priser. Onlinehandel (e-handel) är till exempel inte tillgänglig 
utan elektronisk betalning. 

Högre kostnader 

Att använda banktjänster sporadiskt är dyrare än att vara en fast bankkund. En konsument 
som inte har ett bankkonto kan tvingas betala en avgift eller anlita någon för att lösa in en 
check och få betala en avgift på upp till 3 % av checkbeloppet. Om en sådan konsument vill 
göra en betalning, exempelvis betala en faktura eller betala för varor eller tjänster, kan 
vederbörande tvingas köpa en check eller anlita en överföringstjänst, vilket kan bli mycket 
kostsamt. Gräns- eller säsongsarbetare som flyttat till en annan medlemsstat kan behöva 
skicka pengar till hemlandet. Om detta sker utanför banksystemet får de betala höga avgifter 
för överföringen. Dessutom har konsumenter utan bankkonto inte tillgång till de rabatter som 
leverantörer av allmännyttiga tjänster erbjuder vid elektronisk betalning. 
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Finansiell utestängning, social utestängning och fattigdomsfälla 

En konsument utan bankkonto kan få problem med tillgången till andra finansiella tjänster 
och kan därför drabbas av finansiell utestängning. En sådan konsument kommer med största 
sannolikhet att missgynnas i det vardagliga livet eftersom löner i allt större utsträckning 
betalas ut via konton. Det blir även allt vanligare att fastighetsägare och tjänsteleverantörer 
begär att man använder elektronisk betalning. Det gäller framför allt i länder där 
kontantbetalning är mindre vanlig. Konsumenter i medlemsstater där banktjänster ännu inte är 
så utvecklade kommer troligen att få problem om några år. 

Finansiell utestängning kan orsakas av bristande deltagande i samhällslivet, alltså social 
utestängning, som i sin tur kan leda till finansiell utestängning om missgynnade grupper inte 
kan öppna ett bankkonto, antingen på grund av att det kostar för mycket eller på grund av 
bankernas godkännandekrav. 

Hinder för den fria rörligheten för personer 

Utövandet av rätten till fri rörlighet för personer inom EU bör inte äventyras genom 
svårigheter med att öppna ett bankkonto. Syftet med det gemensamma eurobetalningsområdet 
Sepa är just att se till att ett bankkonto ska räcka för att genomföra alla nationella och 
internationella transaktioner. Sepa gäller dock enbart för betalningar i euro inom EES och är 
ännu inte helt genomfört. Det gäller dessutom enbart för elektroniska transaktioner. När 
konsumenter tillfälligt flyttar till en annan medlemsstat kan det fortfarande vara förmånligare 
för dem att öppna ett bankkonto i den medlemsstaten om den inte tillhör euroområdet. 

2.2.2. Konsekvenser för branschen 

Ett allt större antal leverantörer ger rabatt för elektroniska betalningar eller erbjuder sina varor 
och tjänster online. Att vissa konsumenter då saknar sådana betalningsmedel gör att både 
leverantörerna och konsumenterna hindras från att fullt utnytta de möjligheter som den inre 
marknaden skapar. Konsumenterna har ett mindre utbud av varor och tjänster och ofta till 
högre priser, och leverantörerna förlorar försäljningsmöjligheter. 

För samhällsserviceleverantörerna är det också dyrare att hantera konsumenter utan 
bankkonto. Det hindrar dem också från att använda autogirering som betalningsmedel, vilket 
annars ger dem ett säkert kassaflöde6 och därmed underlättar deras likviditetsförvaltning. 

2.2.3. Konsekvenser för offentliga förvaltningar 

Som studier7 visar finns det ett starkt samband mellan inkomstnivå och avsaknad av 
bankkonto, dvs. låginkomsttagare (det finns 84 miljoner personer som hotas av fattigdom i 
EU), funktionshindrade, arbetslösa eller ensamstående föräldrar saknar oftare bankkonto. 
Dessa grupper är också de som oftast är bidragstagare. Det finns dessutom ett samband mellan 
avsaknad av bankkonto och ålder, där det är de äldsta personerna dvs. de som får pension som 
saknar bankkonto (främst i EU12). 

                                                 
6 Åtminstone gäller detta i teorin, eftersom det kan finnas omständigheter där låginkomsttagare föredrar 

gireringar eller andra betalningsmedel som gör att de kan ha bättre kontroll över sin ekonomi. 
7 Se fotnot 2. 
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Medlemsstater som inte betalar ut socialförsäkringsbidrag eller pensioner på elektronisk väg, 
exempelvis genom gireringar, får högre utbetalningskostnader. Eftersom många 
medlemsstater nu har stränga budgetkrav, bör minskade transaktionskostnader genom 
användning av elektroniska betalningar i stället för fysisk hantering bli allt intressantare. Det 
förutsätter att det finns den infrastruktur som krävs för att göra in- och utbetalningar via 
bankkonton i medlemsstaternas förvaltningar. Vidare är syftar en digital agenda och e-
förvaltning till att helt digitalisera relationen mellan medborgare och offentliga myndigheter, 
vilket kan äventyras om mottagare av sociala förmåner inte kan öppna ett bankkonto. 

2.3. Dynamiskt utgångsscenario 

I ett dynamiskt utgångsscenario måste ett antal faktorer tas med i beräkningen, eftersom de 
delvis kan bidra till att lösa problemen med den del av EU:s befolkning som saknar 
bankkonto. För det första kan den särskilda situationen i Bulgarien och Rumänien, där nästan 
hälften av befolkningen nu saknar bankkonto, väntas förbättras i takt med deras väntade 
ekonomiska tillväxt och utvecklingen av deras finanssektor. Inom 15–20 år kan de väntas 
hamna på Ungerns nivå. 

För det andra är det frågan om inte den nuvarande ekonomiska situationen får leverantörer av 
finansiella tjänster att intensifiera sina ansträngningar att utnyttja alla vinstmöjligheter, bland 
annat det låginkomstsegment som sannolikt kommer att växa. Det finns dock inga garantier 
för detta, för leverantörerna kan lika gärna välja en mer konservativ strategi och helt satsa på 
sin befintliga kundkrets. 

För det tredje bör bankbranschens självreglerande initiativ för insyn och jämförbarhet av 
bankavgifter göra att konsumenterna kan fatta väl underbyggda beslut, vilket i kombination 
med möjligheterna att byta bankkonto på nationell nivå kan hjälpa kontoinnehavarna att dra 
nytta av ökad konkurrens. Begränsningarna med initiativet är att det genomförs på nationell 
nivå och inte på europeisk. 

Slutligen kan visserligen initiativ till finansiell utbildning på EU-nivå eller i medlemsstaterna 
på sikt göra att de 30 miljoner konsumenter som saknar bankkonto får ökad medvetenhet om 
fördelarna med att ha ett betalkonto, men dessa initiativ kommer troligen inte att kunna lösa 
grundproblemet. Denna åsikt delas av många konsumentorganisationer. 

3. POLITISKA MÅL 
De allmänna målen med initiativet är för det första att främja fullt deltagande för alla EU-
medborgare på den inre marknaden och för det andra att främja finansiell och social 
integration. Det särskilda målet är att främja tillgången till betalkonton och elektroniska 
betalningsmedel i hela EU. De operationella målen skulle vara följande: 

– Att garantera att en lämplig produkt erbjuds konsumenter som anses som 
kommersiellt olönsamma (kommersiellt oattraktiva). 

– Att garantera icke-diskriminerande villkor för att öppna bankkonton för konsumenter 
som har svårt att uppfylla bankens villkor för detta (exempelvis rörande inkomst, 
ekonomisk situation, kredithistoria eller vistelse). 
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4. VARFÖR EU BÖR VIDTA ÅTGÄRDER 

De konstaterade problemen innebär nackdelar för konsumenter i vissa delar av samhället, i 
form av ett begränsat urval av varor och tjänster, höga kostnader och svårigheter att få jobb 
och ta emot inkomster. För närvarande har de flesta medlemsstater på nationell nivå inte 
åtgärdat frågan om tillgång till ett grundläggande betalkonto och de som har gjort det har inte 
säkerställt gränsöverskridande tillgång för konsumenter från andra medlemsstater. Bristen på 
åtgärder på nationell nivå i de flesta medlemsstater leder till suboptimering av den inre 
marknaden och skapar onödiga hinder för den gränsöverskridande rörligheten. Vidare har 
medlemsstaternas insatser varit otillräckliga ur EU-perspektiv: situationen är ojämlik på 
unionsnivå. Läget kommer troligen inte att förändras under den närmaste framtiden, särskilt 
med tanke på effekterna av den globala finansiella oron och nedskärningarna på de nationella 
marknaderna. 

En garanterad tillgång till betalkonton i hela EU skulle utgöra ett första steg för 
konsumenterna att få tillgång till finansiella tjänster och utnyttja fördelarna med EU:s 
finansmarknader. Tillgång till ett betalkonto skulle också göra det möjligt för konsumenterna 
att utnyttja det gemensamma eurobetalningsområdet samt betaltjänstdirektivets rättigheter och 
skydd. Det skulle bli lättare och billigare att betala ut bidrag från offentliga förvaltningar. 
Dessutom kan konsumenter utan bankkonto inte fullt utnyttja den inre marknaden, särskilt 
inte i fråga om e-handel. 

Tryggas konsumenternas tillgång till grundläggande betalkonton, kommer detta bara att 
innebära fördelar både ur ett inrikes och gränsöverskridande perspektiv. Faktorer som hindrar 
tillgång till betalkonton och därmed att EU-konsumenterna deltar fullt ut i den inre marknaden 
kan åtgärdas genom lämpliga politiska initiativ på EU-nivå. 

5. POLITISKA ALTERNATIV 

Ett antal politiska alternativ har identifierats. I tabellen nedan sammanfattas dessa alternativ. 
De alternativ som föredras har markerats. Analysen har visat att dessa alternativ är de mest 
ändamålsenliga och effektiva för att uppnå de mål som beskrivs ovan. 

Produkter och tjänster 

1: Ingen ändring av nuvarande politik 

2: Säkerställa att grundläggande betaltjänster erbjuds av betaltjänstleverantörerna 

3: Säkerställa att grundläggande betaltjänster och ett betalkort erbjuds av betaltjänstleverantörerna 

4: Säkerställa att grundläggande betaltjänster, ett betalkort och kontokredit erbjuds av betaltjänstleverantörerna 

Pris för ett grundläggande betalkonto 

1: Ingen åtgärd på EU-nivå 

2: Säkerställa att priset är rimligt om ett grundläggande betalkonto inte är gratis 

3: Gratis tillhandahållande av ett grundläggande bankkonto 

Villkor för tillgång till ett grundläggande betalkonto 
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1: Ingen ändring av nuvarande politik 

2: Tillgång till ett grundläggande betalkonto för hushåll utan bankkonto 

3: Krav på att alla konsumenter utan bankkonto garanteras tillgång till ett grundläggande betalkonto 

3.1: Tillgång endast för konsumenter utan bankkonto som är bosatta i sitt hemland 

3.2: Tillgång för bosatta och ej bosatta utan bankkonto 

4: Tillgång till ett grundläggande betalkonto för alla EU-konsumenter 

4.1: Tillgång endast för de som är bosatta i sitt hemland 

4.2: Tillgång för de som är respektive inte är bosatta i sitt hemland 

6. KONSEKVENSER 

De alternativ som föredras väntas få en långsiktigt positiv effekt på finansiell och social 
integration och konsumenternas förtroende och väntas främja konsumenternas rörlighet över 
gränserna. Om alternativen genomförs skulle det få en särskilt positiv effekt på 
konsumenterna och främja deras fulla deltagande på den inre marknaden genom att förbättra 
tillgången till och priserna på grundläggande betalkonton. Detta skulle avsevärt förbättra 
tillgången till betalkonton och elektroniska betalningsmedel i hela EU. 

Leverantörerna väntas få både potentiella fördelar och kostnader. Den totala effekten kan bli 
allt från svagt positiv eller neutral till negativ. Den avgörande faktorn är här vilken prisnivå 
som kommer att gälla och om andra parter kommer att täcka eventuella förluster helt, delvis 
eller inte alls. 

Den totala effekten på medlemsstaternas förvaltningar kommer också att bero av ett antal 
potentiella kostnader och fördelar. En stor fråga här är om och i vilken omfattning 
medlemsstaterna ska ta på sig eventuella förluster som leverantörerna kan åsamkas genom att 
erbjuda grundläggande konton. Effekten väntas bli allt från måttligt positiv till negativ. 

Den totala kvantitativa effekten väntas bli övervägande positiv, eftersom eventuella negativa 
effekter på leverantörerna bör uppvägas av de stora positiva effekterna på konsumenterna 
(och i mindre omfattning medlemsstaterna). 

De flesta effekterna av de föredragna alternativen kommer att spridas över hela EU, med en 
dominerande effekt på EU12 och majoriteten av EU15, där inget sådant grundläggande 
betalkonto erbjuds för tillfället. Fördelarna och kostnaderna kommer att bli större i de 
medlemsstater som i högre grad måste anpassa befintliga regler eller införa helt ny 
lagstiftning. 

För de flesta av de föredragna alternativen bör de administrativa kostnaderna bli marginella. 

7. SLUTSATS 

Slutsatsen av analysen är att det effektivaste/lämpligaste alternativet skulle vara ett 
progressivt tillvägagångssätt. Det innebär att Europeiska kommissionen genom en 
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rekommendation skulle ange en rad principer och insatser som medlemsstaterna förväntas 
verkställa eller utforma, för att trygga tillgången till ett grundläggande betalkonto för de 
konsumenter som saknar ett bankkonto i det land där de vill öppna ett sådant. Initiativet skulle 
göra att alla EU-medborgare och bosatta i EU kan få tillgång till ett bankkonto till rimlig 
kostnad. 

Medlemsstaterna kommer att anmodas att se till att minst en betaltjänstleverantör erbjuder ett 
grundläggande betalkonto. Om betaltjänstleverantörer inte vill erbjuda grundläggande 
betalkonton frivilligt, kan medlemsstaterna utse en enskild leverantör (som i Österrike där en 
viss bank har inrättats för att erbjuda en ”social” form av betaltjänster) eller se till att begäran 
om att öppna ett grundläggande betalkonto sprids mellan flera olika leverantörer (som i 
Frankrike) eller också ålägga alla leverantörer att erbjuda ett grundläggande betalkonto (som i 
Belgien där alla banker måste erbjuda ett grundläggande betalkonto). 

Det är kombinationen av politiska alternativ som kommer att främja fullt deltagande för alla 
EU-konsumenter på den inre marknaden, särskilt låginkomsttagare, finansiellt utestängda eller 
sårbara, och främja finansiell och social integration i allmänhet. Den gränsöverskridande 
rörligheten skulle också förbättras, särskilt för arbetstagare, praktikanter och studenter. 

Den föreslagna rekommendationen förutsätter en utvärdering av om mekanismen för tillgång 
till grundläggande betalkonton är effektiv och en granskning av om medlemsstaternas 
tillämpning av den uppfyller målen.  

Fördelen med rekommendationen är att medlemsstaterna får ett snabbt och tydligt budskap 
om vilka åtgärder som krävs och förväntas för att åtgärda de nuvarande bristerna på 
marknaden. Den skulle också driva på utvecklingen av enhetliga principer för tillämpning i 
hela Europeiska unionen. Den skulle ge medlemsstaterna en klar vägledning, som gör att de 
sedan vid behov kan genomföra bindande krav.  


