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Gælden i de danske erhvervsvirksomheder er ved udgangen af 1. kvartal stort set på samme niveau 
som ved finanskrisens udbrud. Derimod er sammensætningen ændret – bl.a. med større vægt på 
finansiering erhvervsvirksomhederne imellem og på erhvervsobligationer. Låntagning og 
handelskreditter mellem virksomhederne (sektorinterne lån og handelskreditter) har ikke tidligere 
været afspejlet i nationalregnskabets finansielle konti. Med den økonomiske krises øgede fokus på 
gældsniveauer er der i europæisk regi blevet udarbejdet en metode til at opgøre sektorintern gæld, og 
metoden er nu også indarbejdet i den danske opgørelse1.  
 
Fra begyndelsen af 2009 til udgangen af 1. kvartal 2013 er de sektorinterne lån mellem danske 
erhvervsvirksomheder steget fra 12 til 18 pct. af gælden (defineret som samlede passiver eksklusive 
egenkapital), hvorimod lån i penge- og realkreditinstitutter er faldet fra 46 til 40 pct. af gælden, bl.a. 
på grund af tab på og flytninger af lån til datterselskaber under Finansiel Stabilitet uden banklicens. De 

øvrige lån, der hovedsageligt består af lån fra udlandet, er i samme periode faldet fra 25 til 21 pct. 
Samtidig er finansiering via såvel erhvervsobligationer som sektorinterne handelskreditter tæt ved 
fordoblet, så de hver især nu udgør 7 pct. af den samlede gæld. 
 
I 1. kvartal udgør danske erhvervsvirksomheders lån og udstedte erhvervsobligationer 126 pct. af BNP, 
hvoraf sektorinterne lån udgør ca. 27 pct. af BNP. Lån og erhvervsobligationer indgår bl.a. i Det 
Europæiske Systemiske Risikoråds (ESRB's) risikoindikatorer. På trods af både strukturelle og 
forskelligartede påvirkninger fra den økonomiske krise følger de danske virksomheder de fleste andre 
europæiske lande på dette punkt. 

Erhvervsvirksomheders passiver ekskl. egenkapital i procent af BNP 

 



Anm.: Alle poster som procent af BNP er 4 kvartalers glidende sum. 

 
1 For yderligere information se Indarbejdelse af gæld mellem ikke-finansielle selskaber og Opgørelse af 
ikke-finansielle selskabers sektorinterne lån. 
 

Udvalgte finansielle og ikke-finansielle poster for husholdninger og 

erhvervsvirksomheder 

Løbende priser, Mia.kr. 2. kvt. 12 3. kvt. 12 4. kvt. 12 1. kvt. 13 

Husholdninger 

Ikke-finansielle poster 1 
    

- Disponibel bruttoindkomst 
(B.6g) 

230 224 225 245 

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

15 13 16 11 

- Forbrugsudgift (P.3) 225 219 235 226 

- Bruttoopsparing (B.8g) 

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

21 18 6 30 

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

20 20 21 19 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

20 5 -12 10 

Transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet 31 -9 19 7 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) -6 -15 -6 -18 

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

7 11 13 11 

- Finansielle passiver, samlet 11 -13 32 -3 

-- Korte lån (F.41) 1 -2 -1 -3 

-- Lange lån (F.42) 11 1 0 0 

--- heraf realkreditlån 19 2 7 2 

Omvurderinger 
    

- Finansielle aktiver, samlet -41 104 70 135 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) -100 50 39 101 

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

56 54 31 36 

- Finansielle passiver, samlet 7 13 1 3 

-- Realkreditlån 6 10 0 1 

Beholdninger 
    

Finansielle aktiver, samlet 4.771 4.866 4.953 5.095 

Finansielle passiver, samlet 2.710 2.709 2.748 2.747 

Nettoformue (BF.90) 2.061 2.157 2.206 2.348 

Erhvervsvirksomheder 

Ikke-finansielle poster 
    

- Bruttoopsparing (B.8g) 76 78 79 42 

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

45 43 46 43 

- Lagerforøgelse (P.52) -2 2 -9 6 

Nettofordringserhvervelse, 33 35 43 -6 

http://nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/Indarbejdelse%20af%20gaeld%20mellem%20ikke-finansiesse%20selskaber/$File/Indarbejdelse%20af%20gæld%20mellem%20ikke-finansielle%20selskaber.pdf
http://nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/Opgoerelse%20af%20ikke-finansielle%20selskabers%20sektorinterne%20laan/$File/Opgørelse%20af%20ikke-finansielle%20selskabers%20sektorinterne%20lån.xls
http://nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/Opgoerelse%20af%20ikke-finansielle%20selskabers%20sektorinterne%20laan/$File/Opgørelse%20af%20ikke-finansielle%20selskabers%20sektorinterne%20lån.xls


(B.9/BF.9) 

Finansielle transaktioner 9 17 45 -13 

- Finansielle aktiver, samlet -24 -17 2 -8 

- Finansielle passiver, samlet 3 1 10 -4 

-- Egenkapital (F.5) -13 13 8 -7 

-- Obligationer (F.31+F.32) 19 -27 -49 44 

-- Lån (F.4) 15 5 -42 36 
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 Stinne Skriver Jørgensen tlf. 33 63 68 34. 

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

• Kvartalsvise finansielle konti er revideret tilbage til 4. kvartal 1998, hvor gæld mellem ikke-

finansielle selskaber (sektorintern gæld) nu medtages i den samlede opgørelse af sektoren. For 
yderligere information se links til notat om "Indarbejdelse af gæld mellem ikke-finansielle selskaber" 
og tabel med "Opgørelse af ikke-finansielle selskabers sektorinterne lån" nedenfor. Revisioner fra 2009 
kan også henføres til reviderede tal for Danmarks Statistiks "Kvartalsvise sektorregnskaber". Se evt. 
også Revisionspolitik og Revisionscyklus. 

• Der sikres løbende konsistens med de kvartalsvise ikke-finansielle sektorkonti, som Danmarks 
Statistik offentliggør. De afstemningsbeløb, der er en direkte følge af denne sammenhæng, kan ses i 

afstemningsmatricen.  

• Fra og med 1. kvt. 2013 inkluderer Kvartalsvise finansielle konti sektorinterne lån mellem ikke-
finansielle selskaber. For yderligere information se Indarbejdelse af gæld mellem ikke-finansielle 
selskaber og Opgørelse af ikke-finansielle selskabers sektorinterne lån. 
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