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Danskernes finansielle 
nettoformue størst i EU 

Danske husholdningers finansielle nettoformue var 

6.453 mia. kr. ved udgangen af 2020. Den finansielle 

nettoformue er forskellen på husholdningernes fi-

nansielle aktiver (fx pension og indlån) og passiver 

(gæld) og svarer til 1,3 mio. kr. pr. dansker1. I EU 

placerer det aktuelt gennemsnitsdanskerens finan-

sielle nettoformue på en førsteplads, efterfulgt af 

Holland, Sverige, Luxembourg og Belgien. EU-

gennemsnittet er ca. 450 tusinde kr. 

Danskernes gæld næsthøjest i EU 

Det er ingen hemmelighed, at danske husholdnin-

gers gæld er stor i en international sammenhæng. 

Men langt størstedelen er bank- og realkreditgæld 

med pant i fast ejendom (ca. 86 pct.). Dermed mod-

svares danskernes gæld i høj grad af værdien af bo-

ligformuen, som ikke indgår i den finansielle formue.  

Danskernes finansielle aktiver topper listen 

EU-lande, hvor husholdningerne har stor gæld, er 

ofte også de lande, hvor husholdningerne har store 

finansielle aktiver. De danske husholdningers aktiver 

er ingen undtagelse, og de er med et gennemsnit på 

1,88 mio. kr. pr. dansker størst i EU. Trods corona er 

værdien af husholdningernes finansielle aktiver øget 

i alle EU-lande i 2020, med undtagelse af Spanien. 

Formuen varierer på tværs af husholdninger 

Der er betydelig forskel på størrelsen af de enkelte 

husholdningers aktiver og gæld. For eksempel er en 

stor del af de samlede aktiver og gæld samlet hos 

danskerne med de største indkomster, og pensions-

formuerne er tæt knyttet til alder. Derfor er der stor 

forskel på, hvordan prisændringer på de finansielle 

markeder påvirker husholdningernes formue. 

Danskernes formue voksede yderligere i 1. kvartal 

I 1. kvartal 2021 voksede de danske husholdningers 

finansielle aktiver med 27 mia. kr. Gælden er i sam-

me periode reduceret med 111 mia. kr. Den finan-

sielle nettoformue voksede således med 138 mia. kr. 

svarende til knap 24 tusind kr. for den gennemsnitli-

ge dansker.1 
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1
 Opgjort som husholdningernes samlede finansielle nettoformue ultimo 

2020 delt med antal personer på 15 år eller derover 1. januar 2020. 

 Gennemsnitsborgerens finansielle nettoformue   

 

 

 

 

Anm.: Ved sammenligning på tværs af lande skal man blandt 

andet være opmærksom på, at der kan være forskel på 

beskatning af de finansielle aktiver, fx pensionsformuen. 

Kilde:   Den Europæiske Centralbank, Finansielle Konti, 4. kvartal 

2020 og egne beregninger. Find figurdata her. 
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