Inlåning & Sparande
Nummer 2 2014 • 3 Februari 2014
Kontosparandet växer men storbankerna tappar marknadsandelar.
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Svenskarna bankkonton växer men
storbankernas marknadsandel faller
Under 2013 ökade behållningen på våra bankkonton med
69 miljarder kronor. Den totala behållningen vid årsskiftet
2013/14 var 1288 miljarder kronor vilket är sex procent
högre än när året inleddes. Tillväxten i svenskarnas besparingar har därmed avtagit, samtidigt går storbankerna
miste om en allt större andel av de nya sparpengarna. På
sikt kan detta få stor betydelse för den svenska finansmarknaden. Det visar SCB:s färska Finansmarknadsstatistik.
Svenska folkets bankkonton fortsätter att växa, även om tillväxttakten
har avtagit något under 2013 jämfört med föregående år. Privatpersoners sparkapital fyller en viktig funktion för svenska banker då inlånat
kapital kan användas till utlåning. I många fall är det dessutom en
extremt lönsam affär då sparräntorna är mycket låga jämfört med utlåningsräntan.
I genomsnitt ligger sparräntorna på 1,0 procent (för konton utan uttagsbegränsningar) vilket betyder att bankernas utlåning av sparpengar är en mycket lönsam affär.
En betydande del av storbankernas vinster kommer från denna marginal. Av svenskarnas totala kontotillgodohavande återfinns två av tre
sparkronor på något av storbankernas sparkonton.
Det finns dock mycket som tyder på att svenskarna har genomskådat
denna strategi och istället söker sig till de banker som erbjuder högre
och mer rimliga räntor. Av de 69 miljarder kronor i sparkapital som
tillkommit under 2013 har endast 38 procent placerats på ett bankkonto hos någon av storbankerna. Tendensen var den samma 2012
vilket innebär ett tydligt genomslag för de nya aktörerna på marknaden
som erbjuder högre räntor. Den totala sparstocken utvecklas dock
sakta och de fyra storbankernas andel av insatt sparkapital har endast
minskat från 71 procent till 66 procent sedan 2010.

Sparstockens utveckling 2010 -2013
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Vart sätts pengar in?
Nettoinflödet av sparpengar fördelades över nästan alla banker,
endast Skandiabanken uppvisar en minskad inlåning. Fördelningen är
dock ojämn och Swedbank framträder som en tydlig förlorare. I december 2013 återfanns 21,0 procent av alla sparpengar på Swedbanks
konton – mot 23,1 procent två år tidigare. Banken står därmed ensam
för hälften av vad som har förlorats, räknat i marknadsandelar, hos
storbankerna. Likväl har det insatta kapitalet i nominella tal ökat även
hos Swedbank - tack vara det goda inflödet på bankkontona.
Handelsbanken och Nordea klarar sig bäst av storbankerna och
närmar sig därmed Swedbanks position. Handelsbanken står för 17,3
procent av den totala sparstocken och kommer att passera Swedbank
om fyra-fem år och inte utvecklingen bryts.
De främsta utmanarna återfinns dock längre ner på listan och består främst av Länsförsäkringar Bank, SBAB, Volvofinans Bank och
Resurs Bank.
I absoluta tal ökar SBAB:s inlåning mest, från 23 till 37 miljarder
kronor under året. Avståndet till närmaste storbank är dock fortfarande
stort då SEB:s inlåning är fyra gånger större. Relativt egna stocken
toppar Resurs Bank som ökat från 4,5 till 9,8 miljarder kronor under
2013.

Andelar av hushållens totala kontosparande, stock, 31 dec 2013 och andel av totalt nettoflöde under
kvartal1 1-4 2013.
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För mer information, vänligen kontakta:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se
Karin Hellgren, Presschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se
Andreas Leifsson, analytiker SBAB
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB. Rapporten har sammanställts av SBAB:s Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig för brevet är Andreas
Leifsson, tfn 070- 788 99 45. Det har baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. Rapporten är inte gjort för att utgöra det enda
redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på
detta dokument. Citera gärna Inlåning & Sparande men ange alltid källa.
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