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Hushållens skuldsättningsgrad steg till 117,8 procent under
andra kvartalet år 2012
Under andra kvartalet 2012 fördubblades nästan hushållens låntagning till 2,3 miljarder euro
från föregående kvartal. Hushållens skuldsättningsgrad fortsatte sålunda att stiga stadigt och
nådde en nivå på 117,8 procent. Hushållens finansiella nettotillgångar sjönk med 4,6 miljarder
euro under andra kvartalet 2012. En annan viktig orsak bakom minskningen av de finansiella
nettotillgångarna var nedgången i börskurserna som minskade värdet av hushållens innehav av
noterade aktier och fondandelar med totalt 3,0 miljarder euro. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens skuldsättningsgrad

Det skedde en vändning i hushållens skuldsättningstakt, när tillväxttakten, efter flera kvartal med
försvagning, åter ökade i och med att låneräntorna sjönk ytterligare. Ökningen av hushållens skulder var
1,8 procent, vilket ökade skuldbeståndet till 129,7 miljarder euro.

Hushållens skuldsättningsgrad fortsatte också att öka under andra kvartalet. Hushållens skuldsättningsgrad
beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda
disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal. Ökningen av skuldsättningsgraden från föregående
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kvartal var 1,3 procentenheter. Skuldsättningsgraden har nu stigit från 65,1 procent för första kvartalet år
2000, varefter den slagit ett nytt rekord nästan varje kvartal, till 117,8 procent.

De kraftiga svängningarna i börskurserna fortsatte också under andra kvartalet år 2012. Ökningen under
föregående kvartal vände nu nedåt, vilket också gjorde att värdet av hushållens noterade aktier och
fondandelar minskade. Även om hushållens nettoplaceringar i aktier ökade i sig, återspeglade sig
kursnedgången i en ökning av kapitalförluster på hushållens innehav av noterade aktier. Värdet av
hushållssektorns innehav av noterade aktier och fondandelar minskademed 9,4 procent. Samma utveckling
gällde också för fondandelarna, där nedgången dock var procentuellt mindre, dvs. 4,1 procent. Minskningen
av insättningar med en halv miljard euro föregående kvartal var tillfällig eftersom insättningarna nu åter
ökade med 1,5 miljarder euro till 81,2 miljarder euro. Insättningarnas andel av hushållens alla finansiella
tillgångar steg till nästan 37 procent.

Sammantaget ökade hushållens skulder med i stort sett lika mycket som tillgångarna minskade. Den
sammantagna inverkan ledde till en minskning av hushållens finansiella nettotillgångar med 4,9 procent.
Hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick
i slutet av andra kvartalet 2012 till 90,9 miljarder euro.

Företagen ökade sin skuldfinansiering rätt så betydligt, med 7,8 miljarder euro. Detta innebär att företagens
skuldfinansiering ökade med 3,8 procent till 210,4 miljarder euro. Skulden ökades ytterligare särskilt
genom att ta mera lån. Lånestocken ökade med 6,6 miljarder euro. Stocken av skuldförbindelser emitterade
av företagen ökade för sin del med 1,1 miljarder euro. Samtidigt som företagens skuldfinansiering ökade,
drog företagen också sina pengar ur insättningarna, som sjönk med 4,1 procent till 26,4 miljarder euro.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

År/KvartalInstrument

2012/II2012/I2011/IV2011/III2011/II2011/I

506 961511 748495 015494 546521 314528 502Finansobjekt totalt

5 5845 6165 4246 2035 3334 737Penningmarknadsinstrument

27 07125 89224 02323 67523 68423 494Masskuldebrevslån

6 6835 6656 3665 9653 3713 012Finansiella derivat

177 728171 121169 378168 786167 838161 658Lån

92 134107 08994 89494 439120 902137 915Noterade aktier

145 091146 083144 567143 485142 711139 765
Icke noterade aktier och
andra ägarandelar

52 67050 28250 36351 99357 47557 921
Obetalda/förutbetalda
inkomster och utgifter

-183 286-191 401-177 552-172 473-204 795-220 504Finansiella nettotillgångar
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