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Danskerne har nu 870 mia.
kr. stående i bankerne
Danske privatkunders indskud i bankerne bliver ved
med at stige. Alene i marts og april steg de med hele
22 mia. kr., bl.a. som følge af store udbetalinger af
udbytter, overskydende skat og feriepenge.
I slutningen af april 2018 nåede danskernes samlede
indestående derved op på 870 mia. kr. De seneste ti
år har stigningen i bankindskud overordnet set fulgt
indkomstudviklingen, selv om forrentningen har
nærmet sig nul. Bankindskud er dog ikke nødvendigvis uattraktive sammenlignet med de alternative
placeringsmuligheder, som ofte er mere risikable.
Det historisk store indskud svarer til, at den gennemsnitslige dansker, ung som gammel, i alt har
150.000 kr. placeret i banken. Det bidrager til økonomisk fleksibilitet, som potentielt kan bruges til at
øge privatforbruget eller investeringerne. Der er
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Hovedparten af indlånet er placeret på almindelige
lønkonti (622 mia. kr.), selv om det typisk forrentes
med 0 pct., når man ser bort fra indlån med særlige
vilkår.
Puljeordninger, fx pensions- eller børneopsparing,
som banken investerer på kundens vegne, er løbende steget i popularitet og udgør nu den næststørste
del af danskernes indlån (147 mia. kr.).
Resten af indskuddene (101 mia. kr.) er med binding,
enten i form af tidsindskud eller indlån med opsigelse. Denne type er blevet mindre udbredt, i takt med
at rentegevinsten er faldet.
Et alternativ til at placere frie midler i bankerne er at
købe værdipapirer, fx aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. Forrentningen og den tilhørende risiko afhænger her af den underliggende
investering.
Danskernes indestående i bankerne modsvares af
banklån for 398 mia. kr. og realkreditlån for 1.463
mia. kr.
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dog stor variation i danskernes opsparing, herunder
også i, hvad de har stående i bankerne.
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