Oversigt over undersøgelser om unges finansielle forståelse
Udvalgte nøgletal

•
•
•

55.000 unge under 30 år er registreret som dårlige betalere i Experians RKI-register (kilde:
Experian, januar 2014)
30 pct. af de unge mellem 18-25 har et forbrugslån (Kilde: Penge- og Pensionspanelet, november
2013)
31 pct. ved ikke, hvad rente er (Kilde: Danske Bank, 2009).

På denne baggrund har Finansrådet taget initiativ til Danmarks første pengeuge, der har til formål
at undervise børn og unge om penge og privatøkonomi. Pengeuge 2014 finder sted 10.-14. marts
2014.

Eksisterende undersøgelser
Nedenstående oversigt opsummerer en række hovedpointer fra udvalgte, eksisterende
undersøgelser om unges finansielle forståelse og adfærd.
Penge- og Pensionspanelet (2013) – målgruppe 18-25-årige

•
•
•

30 pct. af de unge mellem 18 og 25 år har et forbrugslån.
20 pct. af dem ved ikke, hvad de har af lån.
40 pct. lægger ikke budget.

Nordea (2013)

•

I alt 108.550 unge under 30 (svarende til 13 pct.) har optaget forbrugslån. De skylder i alt 4,2
mia. væk. I snit er det: ca. 38.700,-.

Finansrådet (2012)

•

55.000 i alderen 18-29 år (inkl.) er registrerede som dårlige betalere (juni 2013). Det svarer til 6,6
pct. af hele gruppen. Primær grund, at de er økonomisk uvidende (RKI-citat i Politiken). Desuden
viser Finansrådets analyser en vis sammenhæng mellem dårlige matematik-karakterer og
risikoen for at havne som dårlig betaler.

Penge- og Pensionspanelet – målgruppe 18-25-årige. Oktober 2011

•
•
•

47 pct. har ikke lagt budget for deres privatøkonomi, og 41 pct. sparer 0 kroner op om måneden.
Kun 21 pct. svarer rigtigt på spørgsmålet om prisen på afbetalingslån.
92 pct. af de unge har ikke optaget forbrugslån for at betale regninger, og 67 pct. har ikke et
forbrugslån.

Statens Administration

•

Antallet af misligholdte SU-lån er steget med 27 pct. fra 2010 til 2012. Allerede i 2009 havde
hver syvende nyuddannet svært ved at betale gælden tilbage.

Økonomi- og Erhvervsministeriet (2010)

•

Rapporten ”Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark”, viste, at det især er de unge med
kortere uddannelse, der optager lån for at kunne betale regninger.

Danske Bank (2009) – målgruppe 18-27-årige

•
•
•
•

56 pct. er enige i udsagnet: ”Jeg har meget god viden og forståelse af min privatøkonomi”.
53 pct. har aldrig lagt et budget.
31 pct. ved ikke, hvad rente er.
57 pct. kan ikke identificere det billigste af tre lån.

Penge- og Pensionspanelet (2008) – målgruppe 18-25-årige

•

Halvdelen af de unge har optaget forbrugslån, og de skylder i gennemsnit kr. 58.000 væk på lån,
der er optaget indenfor de seneste to år.

