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Stor stigning i danskernes finansielle nettoformue 

I 2012 steg husholdningernes samlede finansielle nettoformue med 19 pct. til 2.145 
mia. kr., hvilket svarer til 118 pct. af BNP. Stigningen betyder, at hver dansker i 
gennemsnit havde en finansiel nettoformue på knap 384.000 kr. ved udgangen af 
2012. Stigningen afspejler bl.a. kursstigninger på værdipapirer, der enten indgår 
direkte i husholdningernes formue eller indirekte via. pensionsformuen. Den finan-
sielle nettoformue fremkommer ved at trække de finansielle passiver (fx realkre-
ditlån og andre lån) fra de finansielle aktiver (fx pensionsformue og aktier). 
 
Husholdningernes finansielle nettoformue 

 
* Foreløbige tal. 
 
Store værdier i pensionsformuer og værdipapirer 
Danskernes pensionsformuer i livsforsikringsselskaber og pensionskasser fortsatte 
med at være det største aktiv i husholdningernes finansielle nettoformue. I løbet af 
2012 steg disse med 10 pct. Stigningen skyldes at indbetalingerne til ordningerne 
og formueafkast oversteg udbetalingerne væsentligt.  
 
I alt var pensionsformuerne på knap 2.515 mia. kr. ved udgangen af 2012 svarende 
til 52 pct. af de finansielle aktiver. Dermed havde hver dansker i gennemsnit en 
pensionsformue på knap 450.000 kr. 
 
Danskernes beholdninger af værdipapirer steg 8 pct. i løbet af året og var ved ud-
gangen af 2012 på knap 1.281 mia. kr., svarende til 27 pct. af de finansielle aktiver 
eller godt 229.000 kr. pr. dansker. Ændringen skyldes omvurderinger som følge af 
stigende kurser på aktier og obligationer. 
 
Fortsat lavt låneoptag 
I 2012 havde vi et nettolåneoptag på 14 mia. kr. svarende til 2.493 pr. dansker, 
hvilket er det laveste siden statistikkens start. Ved årets udgang havde vi dog et 
stadig et rekord højt låneniveau på 2.543 mia. kr., hvilket svarer til, at hver dansker 
havde lån for knap 455.000 kr. De langfristede lån, der i høj grad består af realkre-
ditlån til boligkøb, steg med 1 pct. De kortfristede lån, som spiller en langt mindre 
rolle, faldt med 6 pct. 
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Husholdninger består også af selvstændige 
Husholdningssektoren opgøres i Nationalregnskab som enkeltpersoner eller grup-
per af enkeltpersoner. Desuden er også selvstændig erhvervsdrivende inkluderet, 
men de selvstændiges reale erhvervsaktiver indgår ikke.  
 
Husholdningernes finansielle aktiver og passiver. 2012* 

 Primo  
balance 

Transaktioner Omvurderinger Andre 
ændringer 

Ultimo 
balance 

Andele   
ultimo  
1995 

Andele  
 ultimo 
 2012* 

   mia. kr.     pct.   

Finansielle aktiver i alt 4 460 84 284 0 4 828 100 100 
Indskud (inkl. sedler og mønter)  852 31 12 0 895 26 19 
Værdipapirer undtagen aktier 126 -23 1 0 104 13 2 
Aktier mv. 1 058 23 96 0 1 177 14 24 
Pension mv.1  2 371 57 175 0 2 604 45 54 
Øvrige aktiver 52 -3 0 0 49 2 1 
Finansielle passiver i alt 2 665 69 23 -74 2 683 100 100 
Værdipapirer undtagen aktier 13 0 0 0 12 2 0 
Lån 2 516 14 23 -10 2 543 88 95 
   Heraf, realkreditlån 1 819 28 27 0 1 874 63 70 
Øvrige passiver 136 56 0 -63 128 10 5 
Finansiel nettoformue 1 795 - - - 2 145   

 

*Foreløbige tal. 
1 Pension mv. består af forsikringstekniske reserver, der dækker forudbetalte 

præmier, ikke udbetalte erstatninger samt nettoformue i livsforsikrings-selskaber 
og pensionskasser. 

 Derudover har husholdningerne pensionsformue i bankerne og Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond. 

 
 

Mere information: Opgørelserne af de finansielle konti for perioden 1995 til 2012 findes i Statistikbanken på 
www.dst.dk/stattabel/224. Disse tal bliver opdateret november 2013. Derudover kan opgørelserne findes i abon-
nementsserien Nationalregnskab og betalingsbalance (Statistiske Efterretninger). Detaljerede tal for husholdnin-
gerne svarende til tabellen kan fås ved henvendelse. 
Kilder og metoder: Generelt følges anbefalingerne i det europæiske nationalregnskabssystem ENS95. Se flere 
oplysninger på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/70595. 
Næste offentliggørelse: Finansielle konti 2012 november-version udkommer 8. november 2013. 
Henvendelse: Mathias Dybdahl Bluhme, tlf. 39 17 35 63, mdb@dst.dk 
                         Katja Møller Hjelvang, tlf. 39 17 34 72, kmo@dst.dk  
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