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DANMARKS UDLANDSFORMUE,  4. KVARTAL 2018 

Udlandsformuen nåede 
nyt højdepunkt i 2018 

Danmarks udlandsformue steg med 195 mia. kr. i 

2018 og nåede et nyt højdepunkt på 1.403 mia. kr., 

svarende til 63 pct. af BNP. Det er ikke mere end 10 

år siden, at Danmark havde udlandsgæld. Udlands-

gælden toppede for 30 år siden i 1988, hvor den 

udgjorde hele 38 pct. af BNP. 

Udviklingen i udlandsformuen er i høj grad drevet af 

overskud på betalingsbalancens løbende poster. Der 

har været overskud på betalingsbalancens løbende 

poster siden 1990, med undtagelse af et enkelt år. 

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster 

er udtryk for, at Danmark har et opsparingsoverskud 

over for udlandet. Overskuddet placeres i finansielle 

aktiver i udlandet og øger danskernes formue. 

Udlandsformuens udvikling kan også på kort sigt 

være drevet af udsving i valutakurser og prisudvik-

lingen på finansielle investeringer, fordi de påvirker 

værdien af aktiverne og passiverne i udlandsformu-

en. Udlandsformuen udregnes som værdien af Dan-

marks aktiver i udlandet (aktiver) på 6.640 mia. kr. 

fratrukket værdien af udlandets aktiver i Danmark 

(passiver) på 5.237 mia. kr. 

Stigningen i udlandsformuen i 2018 kom hovedsage-

ligt fra betalingsbalancens løbende poster, som steg 

135 mia. kr. Værdiændringer bidrog med 60 mia. kr. 

og var primært drevet af stigningen i dollarkursen.  

Det globale fald i aktiekurserne i efteråret 2018 på-

virkede samlet set ikke udlandsformuen i større om-

fang, selv om danske forsikrings- og pensionsselska-

ber samt investeringsforeninger har store aktiver 

placeret i udenlandske aktier. Faldet i aktiekurserne 

fik ikke effekt på udlandsformuen, fordi værdien af 

udlandets danske aktier også faldt. 

Den store udlandsformue betyder, at Danmark mod-

tager betydelige formueafkast i form af formueind-

komst, der bidrager til Danmarks indkomst og vel-

stand. Formueindkomsten udgjorde 3 pct. af BNP i 

2018. Til sammenligning betalte danskerne 4 pct. af 

BNP i renter og udbytter mv. til udlandet for 30 år 

siden, da gælden toppede.
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KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

1
 Se også Danmarks Nationalbank, Dansk velstandsudvikling holder trit, 

Nyt fra Nationalbanken, 1. kvartal 2016, nr. 1, 2016. 

 Fra udlandsgæld til udlandsformue  Figur   

 

 

 

 

Anm.: Årlige data. Der har været overskud på betalingsbalancens 

løbende poster siden 1990, med undtagelse af 1998. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Danmarks-udlandsformue-20190329.aspx

