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Virksomhederne 
drev overskuddet 
efter krisen

I 2010-15 pressede 
virksomhederne over-
skuddet op, fordi de 
konsoliderede sig. I 
dag er deres investe-
ringer og opsparing 
tæt på niveauerne  
før krisen. 
 

Læs mere

Overskuddet 
stammer i dag fra 
husholdningerne

Husholdningernes 
investeringer er lave, 
og de sparer mere op. 
Det gør de bl.a. for at 
nedbringe deres gæld. 
I takt med, at forbrug 
og investeringer 
stiger, vil overskuddet 
på betalingsbalancen 
mindskes.

Læs mere

Det meget høje 
overskud er 
midlertidigt

Overskuddet på 
betalingsbalancen 
har siden 2010 været 
ekstraordinært højt 
– også i forhold til  
konjunkturerne. 
 
 
 

Læs mere

Ekstraordinært stort 
overskud på betalings-
balancen er midlertidigt
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Danmark har siden 1990 haft overskud på betalings-
balancens løbende poster1 efter en lang periode 
med løbende underskud. Fra 1990 til 2009 svingede 
overskuddet omkring 2 pct. af BNP. Siden da er det 
steget kraftigt og har i de senere år været mellem 7 
og 9 pct. af BNP, jf. figur 1.

Det midlertidige store overskud på betalingsba-
lancen siden 2010 afspejler især en konsolidering 
blandt husholdninger og virksomheder i forlængelse 
af finanskrisen. Overskuddet er ikke et symptom på 
underliggende problemer. 

Derudover skyldes den mere vedvarende del af over-
skuddet bl.a. husholdningernes ønske om at udjæv-
ne forbruget over tid ved at spare op til alderdom-
men. Med frie kapitalbevægelser og et veludviklet 
finansielt system har husholdninger og virksomheder 
gode muligheder for at tilrettelægge deres forbrug 
og investeringer, som de ønsker.

1 Betalingsbalancens løbende poster benævnes herefter som 
 betalingsbalancen.

Betalingsbalancen påvirkes af den 
indenlandske konjunktursituation

Betalingsbalancen kan betragtes som danskernes 
finansielle opsparing i udlandet, dvs. som for-
skellen på danskernes bruttoopsparing og deres 
investering er i realkapital. Forskellen mellem brutto-
opsparingen og investeringerne betegnes netto-
fordringserhvervelsen, NFE. Både opsparing og 
investeringer svinger i vid udstrækning i takt med 
konjunktursituationen. 

For den offentlige sektor er det især bruttoop-
sparingen, som følger konjunkturerne. Under en 
lavkonjunktur falder opsparingen, da bl.a. skatte-
indtægterne bliver mindre, mens udgifterne til fx 
arbejdsløshedsunderstøttelse stiger. Det modsatte 
gælder under en højkonjunktur. Den offentlige 

Overskuddet på betalingsbalancen har været ekstraordinært stort siden 2010 Figur 1

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Pct. af BNP

Underskud omkring 
2,5 pct. af BNP

Overskud omkring 
2-3 pct. af BNP

Midlertidigt?

Anm.: Betalingsbalancen er baseret på nationalregnskabet. 2017 er baseret på foreløbigt data for 1. halvår 2017.
Kilde: Abildgren (2017) og Danmarks Statistik.
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sektors finansielle opsparing svinger derfor sammen 
med konjunkturerne, jf. figur 2 (venstre).

Den private sektors finansielle opsparing svinger 
derimod modsat af konjunkturerne, jf. figur 2 (højre). 
Husholdningerne og virksomhederne øger typisk 
opsparingen og reducerer investeringerne under en 
lavkonjunktur. Det øger deres finansielle opsparing. 
Det gjorde sig også gældende under tilbageslaget i 
2008-09.

Siden 2010 har den finansielle opsparing dog ligget 
markant over, hvad den historiske sammenhæng 
med konjunktursituationen tilsiger. Givet den aktu-
elle konjunktursituation kunne man faktisk forvente, 
at den private sektors finansielle opsparing var ca. 3 
pct. af BNP i 2016. Det er knap 5 pct. af BNP mindre, 
end den faktisk var.2 

Det illustrerer for det første, at det aktuelt meget 
 store overskud på betalingsbalancen stammer fra 
den private sektor, og for det andet, at det ikke 
skyldes normale konjunkturforhold. I stedet må 
overskuddet afspejle andre forhold, fx et efterslæb 
fra finanskrisen.

2 De foreløbige tal for 2017 indikerer, at den private sektors finansielle 
opsparing er steget i forhold til 2016, på trods af at en forbedret 
konjunktursituation tilsiger et fald.

Den private sektors finansielle opsparing kan opde-
les i, hvad der kommer fra husholdninger, og hvad 
der kommer fra virksomheder. En sådan opdeling 
indikerer, at husholdningernes finansielle opsparing 
i 2016 var ca. 4 pct. af BNP større, end konjunktur-
situationen tilsagde, jf. figur 3 (venstre), mens den 
for virksomhederne var knap 1 pct. af BNP større, jf. 
figur 3 (højre).

Opdelingen af den finansielle opsparing i hushold-
ninger og virksomheder er vanskelig, idet hushold-
ningerne ejer en væsentlig del af de danske virk-
somheder og dermed har mulighed for at spare op 
i disse.3 Det betyder, at det er vanskeligt at fortolke 
de konjunkturneutrale niveauer for den finansielle 
opsparing for husholdningerne og virksomhederne 
baseret på figur 3. Reelt er husholdningernes kon-
junkturneutrale finansielle opsparing således større 
end de -3 pct. af BNP, som figur 3 indikerer, mens 
virksomhedernes er mindre end 6 pct. af BNP. 

3 Se Autrup mfl. (2015) for en beskrivelse af vanskelighederne ved at 
opdele den private sektor i husholdninger og virksomheder.

Sektorernes nettofordringserhvervelse svinger med konjunktursituationen Figur 2
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Anm.: Nettofordringserhvervelsen for både den offentlige og private sektor er korrigeret for skattebetalinger i forbindelse med omlægning af 
pensionsordninger i 2013-15.

Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og egne beregninger.



A N A LYS E  —  DA N M A R K S  N AT I O N A L BA N K
E K S T R AO R D I N Æ RT  S TO RT  OV E R S K U D  PÅ  B E TA L I N G S  BA L A N C E N  E R  M I D L E RT I D I G T

4

Husholdningernes finansielle 
opsparing er usædvanlig høj

Husholdningernes finansielle opsparing har siden 
2012 været positiv, hvilket er et skifte i forhold til 
de seneste mange år. Det afspejler især høj brutto-
opsparing og i mindre grad et lavt investeringsni-
veau, jf. figur 4 (venstre). Opsparingen er gradvist 

steget siden finanskrisens begyndelse, og niveauet 
har siden 2013 været højere, end konjunkturerne 
indikerer. Husholdningernes investeringer, som 
overvejende består af boliginvesteringer, har ligget 
lavt siden 2009. I 2016 var niveauet fortsat lavt i en 
historisk kontekst og lidt lavere, end konjunktur-
situationen  tilsagde. Husholdningernes stigende 
opsparing siden begyndelsen af finanskrisen mod-
svares af et kraftigt fald i forbrugskvoten, jf. figur 4 
(højre).

Det er især husholdningerne, der sparer meget op Figur 3
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Anm.: Nettofordringserhvervelsen for husholdningerne er korrigeret for skattebetalinger i forbindelse med omlægning af pensionsordninger  
i 2013-15.

Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og egne beregninger.

Husholdningerne har høj opsparing Figur 4
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Anm.: Husholdningernes bruttoopsparing er korrigeret for skattebetalinger i forbindelse med omlægning af kapitalpension mv. i 2013-15.  
Forbrugskvoten er forbrug over disponibel indkomst, som også er korrigeret for omlægning af kapitalpension mv. i 2013-15. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Det aktuelt høje opsparingsniveau blandt hushold-
ningerne afspejler flere forhold. For det første kan 
det skyldes, at husholdningerne ønsker at ned-
bringe deres gæld i kølvandet på finanskrisen. Det 
gælder især de højt gældsatte husholdninger. For 
det andet opfatter husholdningerne formentligt de 
nuværende lave renteudgifter som et midlertidigt 
fænomen, og de forbruger derfor ikke hele bespa-
relsen. Husholdningernes opsparingsniveau på-
virkes også af nettoindbetalinger til pension, som 
historisk har været positive. Det er fortsat tilfældet  
i de kommende år om end i aftagende grad. 

Låntagere nedbringer gæld efter finanskrisen
Langt hovedparten af alle husholdninger reducerede 
forbruget umiddelbart efter finanskrisens begyndel-
se, jf. Hviid og Kuchler (2017). Siden 2010 har adfær-
den for husholdninger, der er henholdsvis finansielle 
nettoopsparere (ca. 40 pct. af husholdningerne) og 
nettolåntagere, været forskellig, jf. figur 5 (venstre). 
Låntagere er i høj grad boligejere, som er påvirket af 
et fald i boligpriserne. 

Nettoopsparerne har de senere år øget deres f or-
brugskvoter til lidt over niveauet før krisen, mens 
låntagerne derimod har fortsat konsolideringen. 

Det gælder især gruppen af husholdninger med høj 
bruttogæld. De har reduceret deres forbrug kraftigt 
og har i betydelig grad brugt de seneste år med 
lave renter til at mindske deres nettogæld, jf. figur 5 
(højre). 

Det er vanskeligt at vurdere, hvor længe husholdnin-
gerne fortsætter med at konsolidere sig. Hushold-
ningernes gældskvote (bruttogæld over disponibel 
indkomst) faldt i perioden 2009-14 fra ca. 315 pct. af 
den disponible indkomst til 275 pct. Siden 2014 har 
husholdningerne dog nedbragt gælden i et lavere 
tempo, jf. figur 6. Det kan indikere, at konsolidering-
en er ved at være tilendebragt. Det understøttes af 
Grinderslev mfl. (2017). Baseret på en økonometrisk 
analyse af husholdningernes belåningsgrad (gæld 
over værdi af aktiver) og deres omkostninger ved at 
servicere gæld relativt til indkomst finder de, at hus-
holdningernes gældsniveau var tæt på et ligevægts-
niveau i 2016. Ligevægtsniveauet er dog afhængigt 
af både renteniveau og boligpriser, så højere renter 
eller lavere boligpriser kan afstedkomme yderligere 
konsolidering blandt husholdningerne. Når hushold-
ningerne stopper med at konsolidere sig, stiger deres 
forbrugskvote. Det trækker i retning af større import, 
hvilket reducerer overskuddet på betalingsbalancen.

Låntagere har reduceret deres forbrug betragteligt siden finanskrisens begyndelse  
– især de mest gældsatte husholdninger

Figur 5
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Anm.: Nettoopsparere er defineret som husholdninger, hvis likvide finansielle aktiver (bankindskud, aktier, obligationer mv., ekskl. pensionsfor-
mue) overstiger deres finansielle passiver, og omvendt for nettolåntagere. Cirka 40 pct. af husholdningerne er nettoopsparere. Forbrug 
er imputeret forbrug, der beregnes som disponibel indkomst fratrukket ændringen i den likvide nettoformue fra et år til det næste år. 
 Boliginvesteringer (investeringer i boligforbedringer) kan ikke identificeres separat og tælles med som forbrug. Husholdninger, som 
køber eller sælger bolig, ekskluderes i datasættet i det pågældende år samt det foregående og efterfølgende år. 

Kilde: Hviid og Kuchler (2017).
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Husholdningerne forbruger ikke hele  
gevinsten ved lave renter

Renterne har i kølvandet på finanskrisen været eks-
traordinært lave, jf. figur 7. Det har mindsket hushold-
ningernes nettorenteudgifter betydeligt og dermed 
øget deres disponible indkomst. Hvis de lave renteud-
gifter opfattes som et midlertidigt fænomen, vil nogle 
husholdninger vælge ikke at forbruge hele rentebe-
sparelsen med det samme, men sprede gevinsten ud 
over en længere periode ved at øge deres opsparing. 
Husholdningernes lave renteudgifter kan således 
være med til at forklare den høje opsparingsgrad de 
senere år, jf. Hviid og Kuchler (2017).

Effekten må forventes gradvist at ophøre, efter-
hånden som renterne stiger fra det nuværende 
ekstraordinært lave niveau. Husholdningernes 
nettogæld (gæld minus rentebærende aktiver 
ekskl. pensionsformuen) er ca. 90 pct. af BNP, så en 
rentestigning på 1 procentpoint vil skønsmæssigt 
øge husholdningernes nettorenteudgifter med knap 
1 pct. af BNP. Tilpasningen sker gradvist, idet man-
ge husholdninger har fastforrentede realkreditlån. 
Effekten skal sammenholdes med, at husholdninger-
nes finansielle opsparing i 2016 var ca. 4 pct. af BNP 
større, end konjunktursituationen tilsagde, jf. figur 3 
(venstre). Det indikerer, at stigende renter ikke alene 
er tilstrækkeligt til at normalisere husholdningernes 
finansielle opsparing. Det kræver også, at hushold-
ningerne mindsker konsolideringen.

Husholdningernes gældskvote   
er fladet ud siden 2014

Figur 6
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Anm.: Husholdningernes disponible indkomst er korrigeret for 
skattebetalinger i forbindelse med omlægning af kapital-
pension mv. i 2013-15. 

Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.

Stort fald i husholdningernes 
 renteudgifter 

Figur 7

0

2

4

6

8

10

0

1

2

3

4

5
Pct. af BNP Pct.

Nettorenteudgifter

Gennemsnitlig 
obligationsrente, 
højre akse

95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15

Anm.: Den gennemsnitlige obligationsrente er et gennemsnit  
af de effektive renter på udestående stats- og realkredit-
obligationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.

Pensionsindbetalinger overstiger 
 pensionsudbetalinger indtil 2035

Figur 8
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Anm.: Nettoindbetalinger til pension er forskellen på pensions-
indbetalinger og pensionsudbetalinger. Indbetalinger 
er rene indbetalinger ekskl. afkast på pensionsformuen. 
Pensionsudbetalinger er korrigeret for omlægning af 
 kapitalpensionsbeskatning mv. i 2013-15. 

Kilde: Finansministeriet – opdateret 2025-forløb og egne 
 beregninger.
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En reduktion af husholdningernes finansielle opspa-
ring som følge af, at de ekstraordinært lave renter 
stiger, trækker isoleret set i retning af mindre over-
skud på betalingsbalancen. Men højere renter kan 
naturligvis øge virksomhedernes, herunder banker-
nes, finansielle opsparing. Historisk set har virksom-
hederne imidlertid reduceret deres finansielle opspa-
ring i konjunkturfremgange, jf. figur 3 (højre). Man må 
derfor forvente, at virksomhederne ikke øger deres 
finansielle opsparing i en situation med en rentestig-
ning som følge af en forbedret konjunktursituation.4

Nettoindbetalinger til pension øger husholdningernes 
opsparing, men effekten aftager i de kommende år
Husholdningerne har i mange år sparet op til pen-
sion – både i individuelle ordninger og i arbejdsmar-
kedspensioner. Nettoindbetalinger til pension har 
historisk været positive som følge af opbygning af 
pensionssystemet, og fordi store årgange har sparet 
op, mens de var erhvervsaktive. Det har øget hus-
holdningernes finansielle opsparing.5 

I disse år går store årgange på pension. Det mind-
sker nettoindbetalingerne til pension, som ventes at 
være positive, men aftagende indtil 2035. Herefter 
overstiger udbetalingerne til pension indbetalinger-
ne, jf. figur 8. Udviklingen i pensionsopsparingen 
trækker i retning af lavere opsparing blandt hus-
holdningerne fremadrettet, og på sigt presser det 
overskuddet på betalingsbalancen nedad. 

4 Alternativt kan man se på, hvordan en rentestigning vil påvirke 
nettoformueindkomsten fra udlandet. Danske aktiver har længere 
varighed end danske passiver, jf. Hove mfl. (2014). Det må derfor 
forventes, at en højere rente umiddelbart vil reducere nettoformue-
indkomsten, da rentebetalingerne til udlandet vil stige mere end 
renteindtægterne fra udlandet.

5 Indbetalinger til kollektive pensionsordninger behandles i natio-
nalregnskabet anderledes end anden opsparing. Indbetalinger 
til kollektive ordninger reducerer husholdningernes disponible 
indkomst, dvs. at ordningerne behandles som en skat. Udbetalinger 
fra kollektive ordninger behandles derimod som en indkomst. De 
kollektive nettoindbetalinger inkluderes efterfølgende i husholdning-
ernes bruttoopsparing via en korrektionspost i nationalregnskabet 
(D8), hvormed al opsparing inkluderes i nettofordringserhvervelsen. 
Individuelle pensionsordninger behandles som al anden opsparing.

Virksomhedernes investeringer og 
opsparinger i dag tæt på niveauerne 
før krisen

Virksomhedernes finansielle opsparing steg kraftigt 
efter finanskrisens begyndelse. I 2010-2015 var deres 
finansielle opsparing større, end konjunktursituatio-
nen tilsagde, og det var med til at presse overskud-
det på betalingsbalancen op. I dag er virksomheder-
nes opsparing på et niveau, man kan forvente i den 
nuværende konjunktursituation. 

Virksomhederne kan deles op i finansielle og ikke- 
finansielle virksomheder.6 De finansielle virksom-
heders nettofordringserhvervelse har svinget bety-
deligt siden begyndelsen af 2000’erne. Det skyldes 
især store forskydninger i sektorens bruttoopspa-
ring, mens investeringerne har været forholdsvis sta-
bile, jf. figur 9 (venstre). I kølvandet på finanskrisen 
steg sektorens finansielle opsparing til et højt niveau 
og toppede i 2010 på knap 6 pct. af BNP. Det afspej-
ler formentlig både et ønske om at konsolidere sig 
blandt de finansielle virksomheder, men også øgede 
krav til polstring via regulering.7 Bl.a. opbyggede 
bankerne stødpuder i form af kapital, som kan bru-
ges til at modstå økonomisk turbulens. Siden 2010 
er de finansielle virksomheders finansielle opsparing 
faldet tilbage mod niveauet før krisen.

6 Opdelingen er dog ikke helt uden udfordringer. Opsparing fra  
ikke-finansielle virksomheder kan bl.a. ende i den finansielle sektor, 
hvis fx et koncernoverskud placeres i et ikke-finansielt holdingselskab, 
idet disse inkluderes i den finansielle sektor.

7 Bankpakke I begrænsede bl.a. bankernes mulighed for udbetaling  
af udbytte i perioden 2008-10, ligesom kapitalkravene til bankerne  
er blevet løftet.
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Den aktuelle finansielle opsparing for både ikke-finansielle og finansielle virksomheder 
er kun lidt over niveauet før finanskrisen 

Figur 9

Finansielle virksomheder Ikke-finansielle virksomheder
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Anm.: Opsparing er bruttoopsparing, og investeringer er faste bruttoinvesteringer. Nettofordringserhvervelsen (finansiel opsparing) svarer til 
bruttoopsparing minus faste bruttoinvesteringer, ændringer i lagre og nettokapitaloverførsler. 

Kilde: Danmarks Stistik og egne beregninger.

For de ikke-finansielle virksomheder faldt investering-
erne kraftigt i 2009 efter den finansielle krise, men er 
efterfølgende langsomt steget. Aktuelt ligger investe-
ringskvoten lidt under niveauet i 2004, hvor økono-
mien var på et konjunkturneutralt niveau, jf. produk-
tionsgabet i figur 3 (højre). Opsparingen var på et lavt 
niveau, da finanskrisen ramte, men steg relativt hur-

tigt efterfølgende bl.a. som følge af besparelsen fra et 
stort fald i renteudgifterne. Aktuelt er opsparing en ca. 
på niveauet før krisen, jf. figur 9 (højre).

Samlet set vurderes virksomhederne kun at bidrage 
i et mindre omfang til det aktuelt store overskud på 
betalingsbalancen. 
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OM ANALYSE Som en konsekvens af Nationalbankens 
rolle i samfundet udarbejdes analyser af 
økonomiske og finansielle forhold.

Analyserne udkommer løbende og omfatter 
bl.a. vurderinger af den aktuelle konjunktur- 
situation og den finansielle stabilitet.


