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Analyse: En gennemsnitsfamilie taber 500 kroner på sin
opsparing årligt
Danskernes private indlån slog nye rekorder i 2016 og endte på 546 milliarder kroner –
40 milliarder mere end 2015. Det kan umiddelbart virke positivt, men nulrente og
inflation gør, at en familie i gennemsnit taber 500 kroner på sin opsparing årligt.
Samtidig påvirker det samfundets økonomiske udvikling negativt.
Danskerne sparer op som aldrig før, viser de nyeste tal fra Nationalbanken. I 2016 lå det private
indlån i danske pengeinstitutter på 546 milliarder kroner, hvilket er rekordhøjt og hele 40 milliarder
mere end året forinden. Således er indlånet steget med knap 8 procent på bare et år og over 50
procent de seneste 10 år:
- Danskernes opsparing har aldrig været så høj som nu. Det skyldes dels, at forbruget aldrig for
alvor er kommet op i gear ovenpå finanskrisen og dels, at mange danskere får pæne
reallønsstigninger som følge af generelle lønstigninger og fortsat lav inflation. Alene i 2016 har
reallønsfremgangen været på godt 1,5 procent. Det giver familier mulighed for at lægge flere penge
til side end tidligere, hvilket også kommer til udtryk i Nationalbankens opgørelse, forklarer
cheføkonom Jens Nyholm fra Spar Nord.
Koster gennemsnitsfamilie 500 kroner
I 2016 havde en familie således en gennemsnitlig opsparing på 205.700 kroner stående på en
indlånskonto. Det kan umiddelbart virke positivt, men problemet med den store opsparingslyst er,
at renten reelt set er så lav, at formuen spises op af inflationen:
- Med en inflation på 0,3 procent i 2016 og en indlånsrente, der reelt set ligger på 0 procent, så
bliver danskernes formue mindre for hver dag, der går, hvor inflationen er positiv og højere end
indlånsrenten. Det skyldes, at beløbet på kontoen er det samme ved årets udgang som ved årets
indgang, mens priserne fortsætter med at stige, siger Jens Nyholm og fortsætter: - Her viser vores
beregninger, at en gennemsnitsfamilie har tabt 500 kroner det seneste år på at have penge stående
i banken.
Spar Nords analyse viser dog, at det ikke er noget nyt, at danskerne taber penge på at have penge
placeret som indlån i banken. De seneste 10 år har det kun været i 2007, at danskerne har opnået
et positivt realafkast af det almindelige indlån. Her var den gennemsnitlige indlånsrente på 3,1
procent og inflationen på 0,7 procent.
Holder opsvinget tilbage
Inflationen og den lave rente er dog ikke den eneste grund til, at den rekordhøje opsparing er
tabsgivende. Opsparingen lægger nemlig også en dæmper på den samfundsøkonomiske udvikling,
da opsvinget, der blandt andet drives af forbruget, bliver holdt tilbage.
- Det er selvfølgelig positivt, at de danske familier har råderum til at spare op og lægge noget til
side til dårligere tider eller uforudsete udgifter. Men det rationelle for den enkelte familie er ikke
nødvendigvis rationelt for samfundsøkonomien, da pengene ellers kunne sættes i omløb som
forbrug og dermed bidrage til yderligere vækst og beskæftigelse.
Stigende forbrugslyst i 2017
Siden 2013 er 120.000 danskere kommet i job, hvilket har øget lønpresset og råderummet i mange
familier. Sammen med stigende boligpriser burde disse faktorer få forbrugslysten til at stige – en
udvikling vi måske allerede vil se i 2017:

- Der er god chance for, at danskernes forbrugslyst allerede stiger her i 2017, da opsvinget
langsomt bider sig fast. Vi forventer således, at indlånskurven inden længe vil knække, så
danskernes gennemsnitlige opsparing faktisk vil begynde at falde, forklarer Jens Nyholm.
Han understreger samtidig, at forbrugslysten kan stige på flere måder, og at der er mange gode
alternativer til den store opsparing:
- Der er mange måder at øge forbruget på og mange gode alternativer til indlån som eksempelvis
placeringer på det finansielle marked. Derudover kan en anden mulighed være at investere i noget
med brugsværdi som eksempelvis et nyt køkken, der også øger værdien af boligen, eller et
sommerhus, slutter han.
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Om Spar Nord
Med 400.000 kunder, cirka 1.540 medarbejdere og 58 lokale banker (filialer) over hele landet er
Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2016 leverede Spar Nord et resultat før skat på
1.028 millioner kroner – et af de bedste resultater i bankens snart 200 år lange historie.
Spar Nord ejes af cirka 112.000 aktionærer.
For yderligere information se www.sparnord.dk

