Inlåning & Sparande
Nummer 13 • 2 maj 2013
Snart kommer skatteåterbäringen. Om svenska folket jämkat och placerat pengarna
på ett sparkonto istället hade de haft 350 miljoner extra att spendera på semestern.
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Sjunkande sparräntor och små
insättningar på sparkonton
Sparräntorna sjönk till 0,71 procent i mars och om Riksbankens nya räntebana håller kommer spararna få ännu
mindre de närmsta månaderna. Insättningarna på bankkonton under första kvartalet uppgick till strax över en miljard
kronor, men nästa kvartal kommer skatteåterbäringen och
då kan det smälla till. Om fler hade jämkat istället för att
”spara” hos Skatteverket hade svenska folket kunnat ha
350 miljoner extra att spendera på semestern.
Under 2012 satte spararna in stora summor på sina sparkonton. I
slutet av året summerade de nya insättningarna till över 95 miljarder
kronor, och under tiden blev sparräntan allt lägre. I år ser trenden ut att
ha vänt. Spararna har inte satt in mer än en miljard under första kvartalet, vilket får anses positivt med tanke på hur dåligt betalt majoriteten
av befolkningen får på sina sparkonton.
Även om det totala sparandet inte ökat med mer än 0,1 procent
under första kvartalet så har det däremot flyttats pengar mellan olika
banker och finansinstitut vilket syns på marknadsandelarna. Exempelvis har alla storbanker utom Handelsbanken tappat andelar. Nordea,
SEB och Swedbank tappar 0,11, 0,30 respektive 0,26 procent vilket
motsvarar en summa på över 7,5 miljarder som alltså flyttats till andra
aktörer. Till vinnarna hör Handelsbanken, SBAB, LF Bank och kategorin ”övriga ”som består av mindre finans- och kreditinstitut.
Även om den låga sparräntan förhoppningsvis avskräcker från att
låta pengarna stå kvar på sparkontot så har också den starka börsen
lockat kapital. Nettosparandet i fonder under första kvartalet uppgår till
över 28 miljarder kronor varav 18 miljarder satte in i aktiefonder.

Total inlåning mars 2013
(miljarder kr)

Förändring inlåning Q1 2013
(miljarder kr)

Förändring av marknadsandelar Q1 2013

SEB

145 607

-3 488

-0,30 %

Swedbank

265 437

-2 881

-0,26 %

Nordea

193 509

-1 179

-0,11 %

Skandiabanken

30 224

-899

-0,08 %

Volvofinans Bank

11 333

73

0,01 %

ICA Banken

10 352

85

0,01 %

Danske Bank

32 691

157

0,01 %

Ikano Banken

13 695

143

0,01 %

LF Bank

53 106

821

0,06 %

SBAB Bank

23 374

856

0,07 %

Handelsbanken

214 303

2 181

0,16 %

Övriga

226 169

5 184

0,41 %

Totalt

1 219 800

1053

Källa: SCB
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Deklarationstider väntas lyfta andra kvartalet
Även om inlåningen inte slagit några rekord hittills i år så kommer
det sannolikt att smälla till på våra konton i slutet av andra kvartalet. I
dagarna är det dags att lämna in deklarationen och fler och fler deklarerar varje år via internet, sms, appar och sin telefon. Förra året fick
3,5 miljoner skattebetalare tillbaka skattepengar innan midsommar
vilket var rekordmånga. Då betalades 27 miljarder kronor ut från Skatteverket i juni och dessutom fyllde spararna på sina konton med ytterligare 14 miljarder. Det gör att insättningarna i juni 2012 summerade till
drygt 41 miljarder kronor. En bidragande orsak förutom skatteåterbäringen var krisen i Europa och att börsen föll, vilket gav sparkontot en
extra skjuts eftersom spararna ratade aktier och aktiefonder.
Diagrammet till höger visar inlåningen de tre senaste åren. De
svarta staplarna visar juni då den första skatteåterbäringen betalats ut.

”

Om svenska folket jämkat förra
året och istället placerat 27 miljarder på ett sparkonto hade de
haft 350 miljoner mer att spendera på sommarsemestern.

Ökning/minskning av den totala inlåningen från
augusti 2009 till mars 2013

Skatteåterbäringen – ett vanligt men dåligt sätt att ”spara”
Fler och fler deklarerar digitalt och det finns ingen anledning att tro att
trenden skulle se annorlunda ut i år. Så länge man dubbelkollar att allt
är rätt i deklarationen är det bara positivt.
Något som är mindre bra är att många ser den skatt man betalat in
för mycket under året som ett ”sparande” som man via skatteåterbäringen får tillbaka precis i tid till sommarsemestern. Rent ekonomiskt är
det en dålig idé eftersom Skatteverket bara ger en ränta på drygt en
halv procent på pengarna de förvarat under året, och dessutom bara
från mitten av februari fram tills utbetalningen sker. Att ha skattepengar
innestående hos Skatteverket är därför en dålig idé rent ekonomiskt.
Om den del av svenska folket som fick 27 miljarder utbetalda i juni
förra året hade valt att jämka och istället placerat pengarna på ett
sparkonto skulle de ha haft 350 miljoner kronor mer att spendera på
sommarsemestern. Beräkningen utgår från att pengarna satts undan
med 1/12-del varje månad på ett sparkonto med en ränta på 2,5 procent.
Maria Landeborn

För mer information, vänligen kontakta:
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