
Store kursgevinster på danskernes pensionsopsparing   

 

Kvartalsvise finansielle konti for Danmark, 3. kvartal 2012, offentliggjort 
den 21. december 2012  

 
 
Husholdningernes finansielle nettoformue steg i 3. kvartal 2012 med 90 mia. kr. og er nu omkring 
2.000 mia. kr., svarende til mere end 360.000 kr. pr. dansker.  

 
De store kursgevinster på pensionsformuen i pensionsselskaber har siden midten af 2011 drevet 
udviklingen i nettoformuen, som i tidligere perioder i højere grad har været påvirket af kursudviklingen 
på danskernes investeringer i aktier og investeringsforeningsbeviser. I højkonjunkturen op til og med 
2007 fik danskerne således store kursgevinster på disse investeringer. Det blev dog senere modsvaret 
af store værditab i 2008 og 2009.  
 
Fra midten af 2011 og frem er de samlede kursgevinster på pensionsformuen nået op på 340 mia. kr. I 
samme periode har husholdningerne tabt 14 mia. kr. på deres direkte investeringer i aktier og 
investeringsforeningsbeviser. Forklaringen på de modsatrettede bevægelser er, at pensionsselskaberne 
har investeret en stor del af danskernes pensionsformue i obligationer og renteafdækningskontrakter. 
Den seneste tids faldende renteniveau har øget markedsværdien af selskabernes beholdning af disse 
investeringer. 
 

Omvendt trækker bl.a. kursregulering på realkreditgæld den finansielle nettoformue ned, som samlet 
set er steget med godt 250 mia. kr. siden midten af 2011.  

Udviklingen i husholdningernes finansielle nettoformue fordelt på kursgevinster og -
tab samt øvrige formueændringer 

 

Anm.: Alle serier er beregnet som 4 kvartalers glidende gennemsnit for at udjævne eventuelle 



sæsonudsving. 

 

Udvalgte finansielle og ikke-finansielle poster for husholdninger og 
erhvervsvirksomheder 

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

Husholdninger 

Ikke-finansielle poster 1 
    

- Disponibel bruttoindkomst 
(B.6g) 

212 223 225 222 

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

228 221 225 219 

- Forbrugsudgift (P.3) 18 16 15 13 

- Bruttoopsparing (B.8g) 

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

2 17 14 15 

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

23 20 20 20 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

-17 -3 14 1 

Transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet 17 15 28 -5 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) -12 -15 -8 -13 

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

16 26 7 14 

- Finansielle passiver, samlet 34 19 15 -6 

-- Korte lån (F.41) 3 -4 1 -2 

-- Lange lån (F.42) 9 3 12 2 

--- heraf realkreditlån 10 6 19 2 

Omvurderinger 
    

- Finansielle aktiver, samlet 67 126 2 100 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) 23 114 -57 51 

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

35 24 56 49 

- Finansielle passiver, samlet 11 8 7 11 

-- Realkreditlån 9 11 6 10 

Beholdninger 
    

Finansielle aktiver, samlet 4.516 4.657 4.687 4.782 

Finansielle passiver, samlet 2.704 2.730 2.750 2.754 

Nettoformue (BF.90) 1.812 1.927 1.937 2.028 

Erhvervsvirksomheder 

Ikke-finansielle poster 
    

- Bruttoopsparing (B.8g) 70 58 86 76 

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

45 46 47 45 

- Lagerforøgelse (P.52) -4 2 -3 3 

Nettofordringserhvervelse, 30 10 42 30 



(B.9/BF.9) 

Finansielle transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet -4 16 29 0 

- Finansielle passiver, samlet -34 6 -14 -31 

-- Egenkapital (F.5) -40 2 6 1 

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

-- Lån (F.4) 4 20 12 -37 
1Kilde: Danmarks Statistik, Kvartalsvise Sektorregnskaber 
Anm.: Bemærk, at efterlønsudbetaling på omkring 20 mia. kr. i 2. kvt. 2012 og 6 mia. kr. i 3. kvt. 
2012 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 4. kvartal 1998 – dog kun i mindre omfang i 
perioden fra 1998 til 2008. Revisionerne fra 2009 og frem kan primært henføres til reviderede tal fra 
det ikke-finansielle kvartalsvise nationalregnskab, reviderede tal for offentlig forvaltning og service 
samt opdaterede tal vedrørende unoterede ejerandelsbeviser. Se også Revisionspolitik og 
Revisionscyklus med heraf følgende revision af maksimalt for indeværende og de 2 foregående 

kalenderår. 

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