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DANMARKS UDLANDSFORMUE, 3. KVARTAL 2020 

Uændret udlandsformue 
de to seneste kvartaler 

Danmarks udlandsformue har været nogenlunde 

uændret de seneste to kvartaler og var 1.481 mia. 

kr. ved udgangen af 3. kvartal. Samlet set har over-

skuddet på betalingsbalancen trukket udlandsfor-

muen op, mens kursændringer har trukket udlands-

formuen ned i omtrent samme størrelsesorden.    

Udlandsformuen er Danmarks samlede aktiver i ud-

landet på 7.916 mia. kr. fratrukket udlandets aktiver i 

Danmark, også kaldet passiverne, på 6.435 mia. kr. d 

Kursændringer og udlandsformuen 

I 1. kvartal faldt udlandsformuen i forbindelse med 

store kurstab på udenlandske aktier. Efterfølgende 

er udlandsformuen imidlertid ikke steget, selv om 

aktiekurserne har rettet sig, og der har været over-

skud på betalingsbalancens løbende poster. Hoved-

årsagen til, at udlandsformuen ikke er steget, er sto-

re værdistigninger på danske aktier i de største dan-

ske selskaber i C25. Her har udlandet høje ejerande-

le, mens de udenlandske aktier, som danskerne ejer, 

er steget mindre. Herudover har en svækkelse af 

dollaren trukket værdien af de danske dollaraktiver i 

udlandet ned.  

Selv om stigningen på det danske aktiemarked isole-

ret set trækker udlandsformuen ned, fordi passiver-

ne øges, betyder det naturligvis ikke, at danskerne 

herved er blevet fattigere.  

Betalingsbalancen og udlandsformuen 

Udlandsformuen er udtryk for, at Danmark i en lang 

årrække har haft overskud på betalingsbalancens 

løbende poster. Danskerne har sparet op i forhold til 

udlandet og har derved opbygget større aktiver i 

udlandet, end udlandet har i Danmark. Opsparingen 

er i høj grad sket som følge af indbetalinger til pen-

sion og sunde offentlige finanser. Opsparingen giver 

mulighed for at forbruge mere på et senere tids-

punkt. Det gør den danske økonomi mere robust 

over for kriser og en fremtid med flere ældre.  

Udviklingen i udlandsformuen på lang sigt afspejler 

betalingsbalancen løbende poster, mens udviklingen 

på kort sigt påvirkes af værdiændringer. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Aktiver og passiver følges ad og udlandsformuen 

er tæt på uændret de seneste par kvartaler 
  

 

 

 

 

Anm.: Aktiver er udenlandske aktiver ejet af danske investorer, 

mens passiver danske aktiver ejet af udenlandske investo-

rer. 

 

Aktiver

Udlandsformuen 
(aktiver fratrukket passiver)

Passiver

Udlandsformuen 1.481
mia. kr.

2016 2017 2018 2019 2020

7.916
mia. kr.

6.435
mia. kr.

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Danmarks-udlandsformue-20201223.aspx

