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Stigning i indkomsten og faldende forbrug 

Husholdningernes disponible indkomst steg i tredje kvartal med 0,7 pct. i forhold til 
foregående kvartal, når der korrigeres for prisbevægelser og normale sæsonudsving. I 
samme periode faldt forbruget med 0,4 pct. Husholdningerne modtog i tredje kvartal 
6,0 mia. kr. i tilbagebetalte efterlønsbidrag til personer, der har meldt sig ud af efter-
lønsordningen. Dette beløb indgår ikke i den disponible indkomst og opsparingen, 
men er i nationalregnskabet behandlet som en kapitaloverførsel. 
 
Disponibel indkomst og forbrug i husholdningerne, kædede værdier, 2005-priser,  
sæsonkorrigeret 

 
* Foreløbige tal. 
 
Opsparingen steg 0,8 mia. kr. 
I løbende priser steg opsparingen i tredje kvartal med 8,4 pct., korrigeret for normale 
sæsonudsving. Husholdningernes opsparing var i tredje kvartal 10,3 mia. kr., hvilket 
er en stigning på 0,8 mia. kr. i forhold til foregående kvartal.  
 
Opsparingen omfatter dels forskellen mellem den disponible indkomst og forbruget 
og dels opsparingen i form af nettoindbetalinger til arbejdsmarkedstilknyttede pensi-
onsordninger. Stigningen i opsparingen skyldes en stigning på 3,3 mia. kr. i den di-
sponible indkomst (fra 219,3 mia. kr. til 222,6 mia. kr.), et fald på 2,0 mia. kr. i de 
arbejdsmarkedstilknyttede pensionsordninger (fra 14,8 til mia. kr. 12,8 mia. kr.) og 
en stigning i forbruget på 0,5 mia. kr. (fra 224,6 mia. kr. til 225,1 mia. kr.). 
 
Husholdningssektoren er nettolångiver 
Fordringserhvervelsen, netto, fås ved at trække investeringerne mv. fra opsparingen 
og lægge kapitaloverførslerne til. Husholdningernes fordringerhvervelse, netto, var i 
tredje kvartal positiv, især som følge af de tilbagebetalte efterlønsbidrag. Da for-
dringserhvervelsen, netto, var positiv, er husholdningerne nettolångivere.  
 
De finansielle selskaber og de ikke-finansielle selskaber havde ligeledes positiv for-
dringserhvervelse, netto, dvs. de er nettolångivere. Derimod er offentlig forvaltning 
og service nettolåntager. Danmark var samlet set nettolångiver i forhold til udlandet i 
tredje kvartal 2012.  
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Sektorernes fordringserhvervelse, netto 

 Året  2011 2012 

 2010 2011  2. kvt.  3. kvt.  4. kvt.  1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 

   løbende priser, mia. kr.   

Fordringserhvervelse, netto          
I alt  104,1 105,9  26,2 32,7 26,4 12,2 37,6 30,1 
Ikke-finansielle selskaber 106,0 98,3  23,8 25,5 29,8 10,1 42,4 30,1 
Finansielle selskaber 57,1 67,4  2,5 21,3 23,9 15,2 3,9 18,1 
Offentlig forvaltning og          
service -47,4 -34,9  -3,0 -9,2 -10,1 -9,6 -22,4 -19,4 
Husholdninger mv. -11,5 -24,8  2,8 -4,9 -17,1 -3,4 13,6 1,3 

 
 
Indkomst, forbrug og opsparing i husholdninger mv., sæsonkorrigerede værdier 

 Året  2011 2012 

 2010 2011  2. kvt.  3. kvt.  4. kvt.  1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 

   løbende priser, mia. kr.   

1 Disponibel bruttoindkomst 853,2 878,4  224,0 219,6 217,1 221,1 219,3 222,6 
2 Forbrugsudgift 857,6 874,5  218,2 218,2 221,0 224,5 224,6 225,1 
3 Korrektion for ændring i           
    Pensionskassereserver 66,8 58,1  16,3 11,7 18,3 15,7 14,8 12,8 
4 Bruttoopsparing (1-2+3) 62,5 61,9  22,1 13,1 14,3 12,2 9,5 10,3 
   real vækst i pct. i forhold til kvartalet før   

5 Disponibel bruttoindkomst 1,8 0,5  2,5 -2,7 -1,1 0,4 -0,8 0,7 
6 Forbrugsudgift 1,7 -0,5  0,0 -0,8 1,3 0,1 0,0 -0,4 
   pct.   

7 Opsparingsandel  
    (4 i pct. af (1+3)) 6,8 6,6  9,2 5,7 6,1 5,2 4,1 4,4 

 
Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse 
Med denne offentliggørelse opgøres for første gang sektorregnskaberne for tredie 
kvartal 2012. Alle tidsserier for perioden fra første kvartal 2009 og frem er revideret i 
overesstemmelse med det årlige nationalregnskab som blev offentliggjort 8. novem-
ber 2012 i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 570. 
 

Mere information  Se mere detaljerede oplysninger om kvartalsvise sektorregnskaber i Statistikbanken på 
www.dst.dk/stattabel/1199. Kvartalsvise finansielle sektorregnskaber – udarbejdet af Dan-
marks Nationalbank – findes i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/dnfk. Læs mere om 
konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata. 

Kilder og metoder  De kvartalsvise sektorregnskabers vigtigste kilder er – ud over de årlige sektorregnskaber – 
regnskabsoplysninger for stat, kommuner og finansielle selskaber, det kvartalsvise national-
regnskab, momsstatistikken og den finansielle statistik. 

Sektorregnskaberne er konsistente med den opgørelse af det reviderede nationalregnskab, der 
også offentliggøres i dag, se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 674. Sektorregnskaberne er nær-
mere beskrevet i forbindelse med dokumentationen af de endelige årlige nationalregnskaber, 
se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/910. Se en nærmere gennemgang af kilder og metoder (på 
engelsk) for de kvartalsvise opgørelser på www.dst.dk/knr under punktet ”dokumentation”.  

Næste offentliggørelse  Kvartalsvise sektorregnskaber 4. kvt. 2012 udkommer 4. april 2013. 

Henvendelse  Nina Kristiansen, tlf. 39 17 36 63, nkr@dst.dk 
Therkild Therkildsen, tlf. 39 17 34 82, tht@dst.dk 
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