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Danskernes penge er
primært indlån i banker
Næsten 95 pct. af de penge, som den private sektor
umiddelbart råder over til betalinger, er indlån på
almindelige bankkonti. Resten er kontanter. Mens
betalinger med kontanter sker fysisk, så sker betalinger med indlån digitalt, dvs. direkte fra egen
bankkonto til modtagerens bankkonto, fx ved hjælp
af betalingskort eller smartphones.
De grundlæggende egenskaber ved penge er, at de
er likvide og værdifaste, og de benyttes derfor til at
lette de transaktioner, der løbende finder sted. Penge bruges desuden til opsparing, dvs. værdiopbevaring, og som måleenhed for priser.

Penge består primært af indlån
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Den private sektors beholdning af almindelige indlån
og kontanter udgør den mest likvide del af pengene
i samfundet. Indlånene har over en længere årrække
været støt stigende og udgør ultimo september
1.166 mia. kr. Indlånenes popularitet skal ses i lyset
af det nuværende lave renteniveau, hvor det kan
være attraktivt for privatkunder at placere pengene i
bankerne, selv om renten på en almindelig indlånskonto typisk er nul pct.1
Det er især privatkundernes indlån, som er øget.
Stigende økonomisk aktivitet og indkomstudviklingen har også trukket indlånene op. Dertil kommer,
at privatkunderne i højere grad end tidligere placerer på almindelige indlånskonti frem for på konti
med tidsbinding.
Ud af de samlede indlån på almindelige konti råder
privatkunderne over 639 mia. kr., mens erhvervskunderne råder over 332 mia. kr. Størstedelen af de
resterende indlån på 195 mia. kr. tilhører de finansielle virksomheder.
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Supplerer man den mest likvide del af den private
sektors penge opgjort til 1.228 mia. kr. med andre
udvalgte typer af indlån med kortere tidsbinding og
visse af sektorens gældsinstrumenter med kortere
løbetid, har man det, der betegnes som den samlede pengemængde i samfundet, senest opgjort til
1.490 mia. kr.

Kontanter

Anm.: Pengemængden anvendt er M1. Den private sektors indlån er afgrænset som danske sektorers ekskl. MFI'er og
statens beholdning af indlån på anfordring. Kontanter er
den private sektors beholdning. Ikke sæsonkorrigeret.
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