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Opsparingsivrige
danskere
De danske husholdningers finansielle nettoformue –
forskellen mellem deres finansielle aktiver og gæld –
steg med 46 mia. kr. i 1. halvår 2018. Det svarer til en
stigning på 17.000 kr. for den gennemsnitlige husholdning, som nu har en finansiel nettoformue på ca.
1,42 mio. kr.
Stigningen i nettoformuen skyldes, at husholdningerne i 1. halvår har haft et opsparingsoverskud på
45 mia. kr. Indkomsterne har altså oversteget forbruget og de reale investeringer i især fast ejendom.
De finansielle aktiver er øget mere end gælden. Forøgelsen af de finansielle aktiver er sket i form af både investeringer i værdipapirer, øgede indskud i
bankerne og indbetalinger på pensionsordninger.

Husholdningernes finansielle aktiver og
gæld, 1. halvår 2018

6.747
mia. kr.

2.935
mia. kr.

Der er betydelig spredning i størrelsen af de enkelte
husholdningers aktiver og gæld. Derfor er der også
stor forskel på, hvordan prisændringer på de finansielle markeder påvirker dem. En stor del af de samlede aktiver og gæld er således samlet hos husholdningerne med de højeste indkomster. Og pensionsformuerne er derudover tæt knyttet til alder.
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Prisudviklingen på de finansielle markeder har undtagelsesvist haft en meget begrænset effekt på husholdningernes finansielle aktiver på kun 1 mia. kr.
Størstedelen af de finansielle aktiver er ellers enten
direkte eller indirekte tilknyttet aktier og obligationer i form af egne investeringer eller via investeringsforeninger og pensionsopsparing. Prisudviklingen på de finansielle markeder er derfor afgørende
for udviklingen i værdien af husholdningernes finansielle aktiver. Ændringen i 1. halvår dækker da også
over først et stort kursfald i 1. kvartal og dernæst en
tilsvarende stor kursstigning i 2. kvartal.

Finansiel
nettoformue

3.812
mia. kr.

Anm.: Hovedparten af pensionsformuen, som indgår under de
finansielle aktiver, beskattes først ved udbetaling.

Med stigende formuer er husholdningernes økonomiske råderum således vokset i 1. halvår. Et råderum, som potentielt kan bruges til både at øge forbruget og foretage boliginvesteringer. De har dog
nu i en længere årrække generelt været tilbageholdende med at øge forbruget trods stigende indkomst og formue.
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