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Fra udlandsgæld til stor
formue på ti år
Danmark har siden finanskrisen for ti år siden opbygget en betydelig udlandsformue, som i 2. kvartal
2018 var på 1.390 mia. kr. Det svarer til 65 pct. af
bruttonationalproduktet, BNP, og placerer Danmark
blandt Europas kreditornationer. I 2. kvartal 2008
havde Danmark derimod en udlandsgæld på 8 pct.
af BNP.
Opbygningen afspejler de vedvarende danske overskud på betalingsbalancens løbende poster. Summen af overskuddene over de seneste ti år svarer til
61 pct. af BNP i dag.
Lande, der har haft overskud på betalingsbalancen,
har reduceret deres udlandsgæld eller øget deres

Udlandsformuer og -gæld for
udvalgte europæiske lande
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Anm.: Data for 2. kvartal 2008 og 2. kvartal 2018 for Danmark.
Data for 2. kvartal 2008 og 1. kvartal 2018 for de øvrige
lande. Eurostat og nationale statistikopgørelser er datakilde for de øvrige lande.

udlandsformue. Ud over Danmark har bl.a. Norge,
Schweiz, Tyskland og Holland haft store betalingsbalanceoverskud over de seneste ti år. Holland er ligesom Danmark gået fra at have udlandsgæld til at
have udlandsformue, mens Norge, Schweiz og Tyskland har øget deres udlandsformuer yderligere.
En stor udlandsformue kan styrke et lands kreditværdighed. Udlandsformuen anvendes således af
kreditvurderingsbureauer, når de kreditvurderer
lande, og indgår bl.a. i EU's Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard, som er en samling af
indikatorer, der bruges til at identificere makroøkonomiske ubalancer i medlemslandene.
Danmark har store nettoaktiver i form af direkte investeringer, herunder investeringer i udenlandske
datterselskaber, og porteføljeinvesteringer i aktier.
Udlændinge investerer derimod mere i det danske
obligationsmarked, end danskere investerer i det
udenlandske.
I 2. kvartal 2018 steg Danmarks udlandsformue med
98 mia. kr., bl.a. som følge af et overskud på betalingsbalancen på 27 mia. kr. Markedsudviklingen
trak yderligere op med 71 mia. kr. Det skyldtes især,
at dollaren blev styrket. Fra kvartal til kvartal kan
markedsudsving i form af ændringer i renter, aktieog valutakurser således have stor betydning for udlandsformuen.
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