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Hushållen sparar mycket och en stor del av besparingarna finns
på bankkonton. Sammantaget har hushållen stoppat in 940 miljarder kronor på sina konton de senaste tio åren. Genom att de
valt konton med låga räntor så har de under samma tid gått
miste om drygt 107 miljarder kronor i ränta.
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Mycket kontosparande till låg ränta
Hushållens finansiella tillgångar har ökat snabbt de
senaste årtiondena. Vanligt kontosparande har ökat
mer än andra sparformer. Men hushållen har gått miste
om en hel del avkastning på grund av låga sparräntor.
Enligt SCB:s senaste sparbarometer uppgick hushållens
individuella finansiella tillgångar till 5 525 miljarder kronor i
slutet av årets tredje kvartal. På tjugo år har tillgångarna
ökat med 265 procent, motsvarande 4 062 miljarder kronor. Det kan jämföras med att inkomsterna efter skatt och
bidrag ökat med knappt 130 procent under samma period.1
De finansiella tillgångarna består främst av kontosparande,
fonder och försäkringssparande. För tjugo år sedan hade
hushållen nästan 34 procent av sina finansiella tillgångar
stående på konton. Fram till 2006 minskade andelen till 21
procent och i dagsläget är den 30 procent. De senaste tio
åren har hushållens kontosaldon ökat med i genomsnitt
drygt 9 procent per år, medan deras inkomster ökat med
drygt 4 procent. Motsvarande ökningstakt har för fonder
varit 5 procent och för aktier och försäkringar varit 6 procent. Kontosparande har således blivit allt mer populärt
oavsett vad man jämför med.
Låg avkastning på sparandet
Sedan början av 2007 har hushållen netto satt in knappt
940 miljarder kronor på sina konton. I genomsnitt har de
fått 1,1 procent i sparränta på sina insättningar. Hade de
valt bort storbankernas lågräntekonton och istället valt konton hos någon av de mindre bankerna som erbjuder bättre
villkor så hade avkastningen varit betydligt högre. Exempelvis har snitträntan på SBAB:s sparkonto varit 2,1 procent under samma period. Det är nästan dubbelt så högt.
Sett över hela perioden hade hushållen därmed kunnat få
drygt 107 miljarder mer i avkastning på sina sparpengar
om de valt andra kontoleverantörer. Det motsvarar nästan
11 000 kronor per person.

1 Här

har vi endast räknat med kontanter, kontosparande, obligationer, aktier, fonder, privata försäkringar och övriga finansiella tillgångar
som innehas direkt av hushållen. Kollektivt sparande som premiepension och tjänstepensioner har inte tagits med och inte heller bostadsrättsandelar eller andra direkta fastighetsinnehav.
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För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 076-118 09 02
Epost: tor.borg@sbab.se
Twitter: @tor_borg
Blogg: sbab.se/bloggen

Inlåning & Sparande är en publikation från SBAB. Ansvarig för brevet är Tor Borg, tfn 076-118 09 02. Det har baserats på källor som bedöms som tillförlitliga. Rapporten är inte gjord 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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