
STATISTIK 

DANMARKS  
NATIONALBANK 2 0 .  D E C E M B E R  2 0 1 9  

 

FINANSIELLE KONTI,  3.  KVARTAL 2019 

Danskernes finansielle  
nettoformue 6.-størst i EU 

Danske husholdningers finansielle nettoformue – 

forskellen på deres finansielle aktiver (fx pension og 

indlån) og passiver (gæld) – var 4.101 mia. kr. ved 

udgangen af 2. kvartal 2019. Formuen svarer til 177 

pct. af det danske bruttonationalprodukt, BNP. I EU 

placerer det aktuelt danske husholdninger på en 6.-

plads, kun overgået af husholdningerne i Storbri-

tannien, Holland, Belgien, Sverige og Italien. 

Danskernes passiver topper listen 

Det er ingen hemmelighed, at danske husholdnin-

gers passiver målt i forhold til BNP er størst i EU. 

Langt størstedelen af danske husholdningers passi-

ver er bank- og realkreditgæld med sikkerhed pri-

mært i fast ejendom (ca. 90 pct.). Danskernes gæld 

modsvares altså i høj grad af værdien af de tilknyt-

tede aktiver – boligformuen. 

Danskernes finansielle aktiver er dog endnu større 

De EU-lande, hvor husholdningerne har store passi-

ver, tenderer til også at være de lande, hvor hus-

holdningerne har store finansielle aktiver målt i for-

hold til BNP. De danske husholdninger er ingen und-

tagelse – deres finansielle aktiver svarer til hele 305 

pct. af BNP og er 3.-størst i EU. I alle EU-lande har 

husholdningerne samlet set positive nettoformuer, 

dvs. deres samlede finansielle aktiver overstiger de 

samlede passiver.  

Betydelige forskelle, især på pensionsformuerne 

For danske husholdninger udgør pensionsformuen 

mere end halvdelen af deres finansielle aktiver, kun 

overgået af Storbritannien og Holland. For EU-

landene som helhed udgør pensionsformuen typisk 

mindre end en femtedel. Derimod fylder især hus-

holdningernes indlån og egne beholdninger af vær-

dipapirer typisk mere. Selv om pensionsformuen fyl-

der meget hos danske husholdninger, så er deres 

finansielle aktiver ekskl. pension stadig i EU's top 10, 

hvorimod fx de hollandske husholdninger dropper 

fra en 2.- til en 19.-plads. 

Danskernes formue voksede yderligere i 3. kvartal 

I 3. kvartal voksede danskernes finansielle aktiver 

med 109 mia. kr., mens passiverne blev reduceret 

med 14 mia. kr. Den finansielle nettoformue voksede 

således med 123 mia. kr. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

 Husholdningernes finansielle nettoformue er 

positiv i alle EU-lande 
  

 

 

 

 

Anm.: Ved sammenligning på tværs af lande skal man være op-

mærksom på, at der kan være forskel på beskatning af de 

finansielle aktiver. Pensionsformuen er opgjort før skat.  

Kilde: Den Europæiske Centralbank, Finansielle Konti, 2. kvartal 

2019. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Finansielle-konti-20191220.aspx

