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Udlandsformue på 78 pct.
af bruttonationalproduktet
Danmarks udlandsformue var 1.814 mia. kr. eller 78
pct. af BNP ved udgangen af 2019. Udlandsformuen
steg med 367 mia. kr. sidste år primært drevet af et
rekordstort betalingsbalanceoverskud på 184 mia.
kr. For bare 10 år siden havde Danmark en nettoudlandsformue på nul.
Næststørste udlandsformue i EU
Blandt EU-landene har Danmark den næststørste
udlandsformue målt i forhold til BNP – kun overgået
af Holland. Inden for Europa overgås den danske
formue målt i forhold til BNP dog også af Schweiz og
Norge.
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Omvendt kan en stor udlandsgæld være tegn på
stor afhængighed af udenlandsk finansiering, som
erfaringsmæssigt bliver vanskeligere at få i krisetider. EU-landenes udlandsgæld er blandt de indikatorer, som Europa-Kommissionen bruger til at identificere makroøkonomiske ubalancer.
Udlandsformue skabes af betalingsbalanceoverskud
Kursændringer på aktier og obligationer og valutakursændringer kan have stor betydning for størrelsen af udlandsformuen på kort sigt. Kursændringerne tenderer dog at udligne hinanden over tid, og set
over en længere periode drives udviklingen i udlandsformuen af overskuddet på betalingsbalancens
løbende poster.

Danmarks udlandsformue er næststørst i EU
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Udlandsformue er indikator for kreditværdighed
Udlandsformuen giver et løbende afkast i form af
renteindtægter og udbyttebetalinger mv. Udlandsformuen betragtes desuden som indikator for et
lands samlede kreditværdighed, hvor lande, som fx
Danmark, med stor udlandsformue betragtes som
mere kreditværdige end lande med udlandsgæld.

2019

Ud over betalingsbalanceoverskuddet var det især
en styrkelse af dollaren, som trak udlandsformuen
op i 2019.
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Anm.: For Danmark er data for 2019 fra 4. kvartal. For øvrige
lande er data fra 3. kvartal 2019. Data fra 2009 er fra 4.
kvartal for alle lande. BNP-data for Danmark er fra Danmarks Statistik. Data for de andre EU-lande er fra Eurostat,
mens data for Schweiz og Norge er fra IMF.

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION

Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for
'Danmarks udlandsformue', som er fra 4. kvartal. 2019. Siden da er der sket ekstraordinært store forandringer i økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen af juni denne statistik med tal for 1. kvartal 2020.

