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Nästan var sjunde person i Göteborg har inte
en krona i sparkapital
Nästan var sjunde person bosatt i Göteborg har inte en krona sparad och nästan en
tredjedel av alla personer i Göteborg oroar sig för att de gör av med mer pengar än de
har. Samtidigt uppger nästan varannan person i Göteborg att de faktiskt har råd att öka
sitt sparande, visar en studie som SIFO har gjort på uppdrag av SEB.
– Att spara till sin framtid blir allt viktigare. Dels i och med det nya pensionssystemet
och dels för att vi känner en osäkerhet om välfärdssystemen kommer täcka våra behov
när vi blir äldre. För att kompensera bortfallet och få ett liv som liknar det vi har när vi
arbetar, krävs det att vi själva ordnar med ett eget sparande. Hushållens förmögenhet
fortsätter att växa, men hur mycket du som person ska välja att spara beror på hur
mycket du kan lägga undan när du vill sluta arbeta, hur stor inkomst du vill ha och din
ålder när du börjar spara, säger Tomas Nilsson, SEB:s regionchef i västra Sverige.
Av dem som sparar har de flesta pengarna i fonder eller på traditionella bankkonton.
Och det är framförallt för att ha pengar i reserv eller för att ha pengar på ålderns höst.
En tredjedel i Göteborg har endast ett sparkapital på upp till 10 000 kronor och kan
därför få svårt att snabbt komma åt likvida medel.
Den här veckan anordnar SEB en Sparfestival för att uppmuntra till ökat sparande.
Sparfestivalen genomförs i hela Sverige på gator och torg utanför alla våra 190
kontor över hela landet.

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner
och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och
har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder.
Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till
2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor.
Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
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