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Danskernes forbrug 
og opsparing er 
fortsat påvirket af 
finanskrisen

Syv-otte år efter finanskrisens begyndelse  sætter 
den fortsat sine spor i danskernes forbrug og opspa-
ring. Langt hoved parten af husholdningerne reduce-
rede deres forbrug umiddelbart efter, at finanskrisen 
begyndte, men siden har retningen været forskellig 
for husholdninger, der er nettoopsparere, og hus-
holdninger, der er nettolåntagere.

Det konkluderer seniorøkonom Andreas Kuchler  
og økonom Simon Juul Hviid fra Nationalbanken i et 
Working Paper, der undersøger forbruget og opspa-
ringen i perioden efter 2007, hvor renterne generelt 
har været lave.

Alle grupper af husholdninger reducerede altså 
deres forbrug umiddelbart efter finanskrisens be-
gyndelse, men nettoopsparere har igen øget deres 
forbrugskvoter til samme niveau, som før krisen. 
Omvendt har nettolåntagere – særligt dem med høj 
bruttogæld – konsolideret sig i et stigende tempo.

”Det indikerer, at ændringerne i husholdningernes 
balancer er en længerevarende proces, som har 
strakt sig ind i begyndelsen af det seneste økono-
miske opsving,” konkluderer de to økonomer.

Analysen viser, at det private forbrug bliver mere 
negativt påvirket hos husholdninger med høj gæld 
under en økonomisk krise end hos husholdningerne, 
der er bedre polstret økonomisk. Tendensen til at 

  Høj gæld i husholdninger giver 
 større udsving i privatforbrug  
og den danske økonomi.  

  Gældsatte husholdninger har 
 koncentreret sig om at nedbringe 
gæld siden finanskrisen, mens de 
mere polstrede husholdninger har 
øget forbruget siden krisen. 

  Generelt lave renter har holdt 
 hånden under  husholdningernes 
 forbrug siden finanskrisens 
 begyndelse.
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Udvikling i forbrug hos opsparere og låntagere
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Låntagere

Opsparere

Anm: Opsparere er defineret som husholdninger, hvis likvide finansielle aktiver (bankindskud, aktier, obligationer mv., ekskl. pensionsformue) 
overstiger deres finansielle passiver, og omvendt for låntagere.

husholdninger med høj gæld i større grad nedbrin-
ger gæld og sparer mere op, spiller dermed en bety-
delig rolle for privatforbruget og dermed Danmarks 
økonomi mange år efter finanskrisens begyndelse.

Den generelt høje gældsætning hos de danske hus-
holdninger kan derfor være medvirkende til, at der 
har været store udsving i den danske økonomi, og at 
væksten kun er øget langsomt.

Årsagen til at gældsatte husholdninger i de senere 
år har koncentreret sig om at nedbringe gæld, kan 
være, at de har ændret holdning og fået et mere 
realistisk billede af deres egen økonomi, hvor bl.a. 
forventninger om lavere indtægter eller usikkerhed 
om indtægterne i fremtiden kan spille en rolle.

Det øgede forbrug hos de mere polstrede hushold-
ninger kan være støttet af afkast og udbyttebetalin-
ger fra investeringer i aktier og andre aktiver, men 
stigende boligpriser kan også have spillet en rolle.

Privatforbruget i Danmark har samlet set været lavt 
siden begyndelsen af den finansielle krise på trods af 
det lave renteniveau. Samtidig har husholdningernes 
opsparing været høj, og det er en vigtig faktor i for-
ståelsen af den lange periode med svag økonomisk 
vækst i Danmark, påpeger forfatterne.

Resultaterne i analysen indikerer, at det lave rente-
niveau i de senere år har været med til at holde hån-
den under privatforbruget, så det er faldet mindre, 
end hvad man ellers kunne forvente. 

Working Papers er et resultat af det forsknings- og 
udviklingsarbejde, der foregår i Nationalbanken. 
Working Papers er ofte af foreløbig karakter, og 
 målet er, at de skal bidrage til den faglige debat.  
Alle Nationalbankens Working Papers kan findes  
på www.nationalbanken.dk (link). 

http://www.nationalbanken.dk
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