
De udbetalte efterlønsbidrag øger husholdningernes nettoformue   

 

Kvartalsvise finansielle konti for Danmark, 2. kvartal 2012, offentliggjort 
den 28. september 2012  

 
 
Husholdningernes finansielle nettoformue steg i 2. kvartal 2012 til knap 1.980 mia. kr. og er nu tilbage 
på niveauet fra slutningen af 2007. Den øgede formue skyldes dels kursgevinster på pensionsformuen, 

dels udbetaling af efterlønsbidrag på omkring 20 mia. kr., som indtil videre er placeret i bankindskud. 
Husholdningerne har derved et opsparingsoverskud i kvartalet.  
 
Trods det øgede opsparingsoverskud optager husholdningerne fortsat langfristet gæld. Det dækker 
over låntagning i realkreditinstitutter på 17 mia. kr. og nedbringelse af bankgæld for omkring 5 mia. 
kr. Samtidig sælger husholdningerne stadig ud af deres finansielle investeringer i værdipapirer, hvor 
primært aktier i 2. kvartal har givet negativt afkast.  
 
Over de seneste tre kvartaler har husholdningerne øget deres indestående i banker med knap 50 mia. 
kr., som sammen med en stigende langfristet gæld øger deres samlede balance.  

Husholdningernes opsparingsoverskud og udvalgte finansielle transaktioner 

 

 

 

 



 

Udvalgte finansielle og ikke-finansielle poster for husholdninger og 

erhvervsvirksomheder 

Løbende priser, Mia.kr. 3. kvt. 11 4. kvt. 11 1. kvt. 12 2. kvt. 12 

Husholdninger 

Ikke-finansielle poster 1 
    

- Disponibel bruttoindkomst 

(B.6g) 

216 216 228 227 

- Korr. for ændr. 
pensionskasseres. (D.8) 

10 18 16 15 

- Forbrugsudgift (P.3) 211 226 219 223 

- Bruttoopsparing (B.8g) 
[B.6g+D.8-P.3] 

16 8 26 20 

- Faste bruttoinv. mv. 
(P.51+P.53) 

23 22 20 21 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

-4 -14 6 17 

Transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet -19 18 23 27 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) -15 -7 -10 -6 

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

0 16 26 4 

- Finansielle passiver, samlet -15 32 18 9 

-- Korte lån (F.41) -2 3 -4 1 

-- Lange lån (F.42) 13 9 4 11 

--- heraf realkreditlån 7 8 5 17 

Omvurderinger 
    

- Finansielle aktiver, samlet 18 60 131 -7 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) -162 16 118 -66 

-- Forsikringstekniske reserver 

(F.6) 

179 35 24 57 

- Finansielle passiver, samlet 34 11 8 7 

-- Realkreditlån 28 9 11 6 

Beholdninger 
    

Finansielle aktiver, samlet 4.499 4.576 4.730 4.750 

Finansielle passiver, samlet 2.691 2.732 2.756 2.771 

Nettoformue (BF.90) 1.808 1.844 1.974 1.978 

Erhvervsvirksomheder 

Ikke-finansielle poster 
    

- Bruttoopsparing (B.8g) 63 70 53 81 

- Faste bruttoinv. mv. 
(P.51+P.53) 

44 45 46 47 

- Lagerforøgelse (P.52) 3 -4 3 -2 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

19 30 4 36 



Finansielle transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet 40 -31 21 15 

- Finansielle passiver, samlet 21 -61 17 -22 

-- Egenkapital (F.5) 27 -44 4 -1 

-- Obligationer (F.31+F.32) 3 -1 15 -13 

-- Lån (F.4) -12 3 19 9 
1Kilde: Danmarks Statistik, Kvartalsvise Sektorregnskaber 
Anm.: Bemærk, at efterlønsudbetaling på omkring 20 mia. kr. er klassificeret som en kapitaloverførsel 

(D.9), hvorfor beløbet ikke fremgår i disponibel bruttoindkomst (B.6g) og bruttoopsparing (B.8g) for 
husholdningerne. 

 

Yderligere information 

• Kilder og metoder. 

• Færdige tabeller (Udvalgte tidsserier for statistikken) og Statistikbanken (Nationalbankens samlede 
finansielle statistik). 

• Udgivelseskalender. 

• Henvendelse: Martin Oksbjerg, tlf. 33 63 68 31 eller Sigrid Alexandra Koob tlf. 33 63 68 49. 

• Stat-ordbog, der præciserer udtryk og begreber i forbindelse med diverse økonomisk-statistiske 

manualer. 

• Kvartalsvise finansielle konti er revideret tilbage til 1. kvartal 2008. Revisionerne kan primært 
henføres til revidering af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet (se Revisioner af Danmarks 
aktiver og passiver over for udlandet) og Betalingsbalancens finansielle poster tilbage til 1. kvartal 
2010. Disse medfører et brud i 1. kvartal 2010 i form af betydelige ændringer i Andre 
mængdemæssige ændringer. Revisionerne vil senere blive ført længere tilbage. Se evt. også 
Revisionspolitik og Revisionscyklus. 

• Der sikres løbende konsistens med de kvartalsvise ikke-finansielle sektorkonti, som Danmarks 
Statistik offentliggør. 
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