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BANK OG REALKREDIT, BALANCER, JUNI 2020 

Danskerne reducerede 
deres indlån i juni 

Danskerne reducerede i juni deres indlån i bankerne 

med 10 mia. kr., så det samlede indlån nu er 989 

mia. kr. Det forholdsvis store fald kommer efter en 

periode, hvor danskernes indlån er blevet øget mar-

kant. Så markant, at det samlede indlån var tæt ved 

at runde 1 billion kr. 

Indlån uden binding er reduceret  

Reduktionen i indlånet i juni har været i almindelige 

indlån uden binding, som udgør den altovervejende 

del af danskernes indlån (732 mia. kr.), og som 

umiddelbart kan benyttes til betalinger mv. Dan-

skernes øvrige indlån, dvs. indlån med binding, har 

derimod stort set været uændret de seneste måne-

der. Af det øvrige indlån på i alt 257 mia. kr. er ind-

lån for 161 mia. kr. investeret via puljeordninger.  

Betydelig stigning i indlån i april og maj  

I april og maj voksede danskernes indlån med hele 

35 mia. kr. Stigningen var især drevet af de velkend-

te forårseffekter såsom udbetaling af feriepenge, 

overskydende skat og udbytter. 

Ud over forårseffekterne kan effekten fra nedluknin-

gen af dele af økonomien i forbindelse med corona-

virus også have haft en betydning for danskernes 

indlån. Nedlukningen medførte et betydeligt fald i 

det private forbrug og dermed et lavere træk på 

danskernes indlånskonti end normalt. Faldet i for-

bruget skyldes bl.a. begrænsningen af danskernes 

forbrugsmuligheder, men også generel usikkerhed 

og risikoen for smitte har dæmpet efterspørgslen. 

Mens udviklingen i indlånet fra måned til måned er 

delvist sæsonbetinget, kan der være tale om, at sel-

ve niveauet for indlånet er påvirket af coronavirus. 

Påvirkningen kan enten være midlertidig eller per-

manent – fx i forhold til at sikre en større privatøko-

nomisk buffer end under mere normale forhold. 

Indlånsrenten reduceret yderligere  

Fra og med juni har de sidste af de store og mellem-

store banker også indført negative renter på visse 

typer af indlån fra privatkunder. Det kan ses på den 

gennemsnitlige indlånsrente, som i juni er opgjort til 

0,12 pct. 
1
 svarende til en halvering siden årets be-

gyndelse. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

 

1
   Renteniveauet holdes dog kunstigt højt af udlånsrelaterede indlån, 

som omfatter indlån, der modsvarer den uudnyttede del af låneram-

men på fx et prioritetslån. De udlånsrelaterede indlån har typisk en 

rente, som afspejler renteniveauet på det tilknyttede udlån. 

 Danske privatkunders indlån   

 

 

 

 

Anm.: Indlån fra 'lønmodtagere, pensionister mv.'  
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Bank-og-realkredit-Balancer-20200727.aspx

