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Hushållen slår nya sparrekord
Knappt åtta av tio hushåll säger att deras ekonomiska
situation är så stark att de för närvarande sätter undan
pengar. Andelen som måste låna eller ta av sparpengar är historiskt låg. Rekordmånga bedömer att de
på tolv månaders sikt har möjlighet att spara eller
amortera.

Konjunkturinstitutet frågar varje månad 1 500 svenska
hushåll om deras syn på den egna ekonomi och den
svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation
samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande. Vi
har tittat närmare på frågorna om hushållens finansiella
och ekonomiska situation och hur de bedömer sina möjligheter att spara.
Rekordmånga hushåll kan spara
På frågan om hur hushållets nuvarande ekonomiska situation ser ut svarade, i november, 77 procent att de sparar, 18 procent att det går jämt upp och 4 procent att de
lånar eller tar av sparpengar. Detta är det starkaste utfallet
någonsin under de tjugo år som frågan ställts. Bara det
senaste året har andelen som sparar ökat med 7 procentenheter. Jämför med för fem år sedan har andelen som
sparar ökat med 13 procentenheter och andelen som lånar
eller lever på sparpengar minskat med 5 procentenheter.
Det är anmärkningsvärt att denna markanta förändring
skett samtidigt som ekonomin genomlevt en internationell
finanskris och arbetslösheten ökat kraftigt. Samtidigt så
kan krisen vara en orsak till det ökade sparandet genom
att många hushåll kan ha velat öka sina buffertar och att
försiktighetssparandet kan ha ökat.

Hushållens nuvarande ekonomiska situation

Kommer att spara/amortera kommande 12 månader
Fler kommer att få möjlighet att spara
När hushållen bedömer sina möjligheter att spara eller
amortera tolv månader framåt i tiden så är de optimistiska,
82 procent räknar med att kunna spara eller amortera
framöver medan 18 procent inte tror de kommer att kunna
sätta undan någonting. Även detta är en rekordnotering för
sparandet och en tydlig uppgång jämfört med tidigare år.
Att möjligheterna att spara bedöms som rekordstora får
nog sägas vara ett tecken på att det inte bara är försiktighet som ligger bakom det ökade sparandet. Stigande inkomster, låg inflation, högre bostadspriser och sänkta skatter gör att många hushåll fått mer över i plånboken efter
alla utgifter är betalda.
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Sparande bedöms inte vara särskilt fördelaktigt
På frågan om det mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget är fördelaktigt eller inte att spara/amortera
svarar 43 procent att det är fördelaktigt medan 27 procent
tycker att det är ofördelaktigt. Andelen som tycker det är
varken eller är 27 procent. Jämfört med förr ett år sedan är
det en försämring. Andelen som anser det ofördelaktigt att
spara har ökat med drygt 10 procentenheter. Detta kan
hänga ihop med de låga spar- och låneräntorna eller med
att vissa hushåll börjat tycka att det är bättre läge för större
inköp och investeringar. Oavsett vilket så kan vi konstatera
att hushållens ökade sparande inte hänger ihop med att de
bedömer det som särskilt mer fördelaktigt nu än tidigare.

Att spara/amortera är mot bakgrund av det allmänna
ekonomiska läget…

Pensionärer släpar efter…
Det är inga stora skillnader i sparmöjligheter mellan
olika grupper. En titt på nettotalen (dvs andelen som svarar
positivt minus andelen som svarar negativt) visar inga
större avvikelser. Hushåll i skogslän verkar ha lite sämre
möjligheter än hushåll i andra län att få pengar över, nettotalet ligger fem enheter under totalen. Även yngre och
äldre hushåll har det lite svårare. För gruppen 16-24 år
ligger nettotalet sju enheter under totalen och för gruppen
över 65 år hela 17 enheter under. Jämfört med för fem år
sedan har situationen förbättrats i ungefär samma takt för
samtliga grupper med undantag för hushåll i skogslän och
åldersgruppen över 65 år, som har släpat efter.
Åldersgruppen över 65 år ligger också långt efter de
andra när de gäller bedömningen av om hushållet kommer
att spara/amortera under de kommande tolv månaderna. I
övrigt är det väldigt små skillnader mellan grupperna.

Hushållens nuvarande ekonomiska situation, 2013
och 2008 (andel som sparar-andel som lånar)

Kommer att spara kommande 12 månader, 2013 och
2008 (troligt –inte troligt)
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