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Udlandsformue stadig
stor trods fald i 2020
Danmarks udlandsformue faldt med 367 mia. kr. sidste år og udgjorde 1.428 mia. kr. ved udgangen af
2020. Faldet skyldes hovedsageligt et stærkt dansk
aktiemarked og en svækket dollarkurs. Opgjort på
årsbasis er det kun anden gang, at udlandsformuen
er faldet, siden Danmark gik fra udlandsgæld til formue i 2009.
Udlandsformuen er danskernes samlede aktiver i
udlandet på 9.022 mia. kr. fratrukket udlændinges
aktiver i Danmark, også kaldet passiverne, på 7.594
mia. kr.
Stærkt dansk aktiemarked trak formuen ned
Både danske og udenlandske aktier faldt kraftigt i 1.
kvartal 2020 i forbindelse med corona. Siden blev
faldet mere end indhentet, og det danske aktiemarked klarede sig generelt bedre end de udenlandske

Pris- og valutakursændringer trak
udlandsformuen ned i 2020

aktiemarkeder. Derfor er værdien af udenlandske
investorers danske aktier steget mere end værdien
af danskernes udenlandske aktier. Det trak isoleret
set udlandsformuen ned. Aktieprisændringer bidrog
til 278 mia. kr. af faldet i formuen i 2020.
Fald i dollarkursen trak også ned
Negative valutakursændringer bidrog ligeledes til et
isoleret fald i udlandsformuen på 196 mia. kr., hvoraf
langt størstedelen skyldes en svækkelse af dollarkursen i slutningen af 2020. Dollarkursen er særlig betydningsfuld for udlandsformuen, da en stor del af
danskernes aktiver i udlandet er placeret i dollar.
Betalingsbalanceoverskuddet trak op
Også i 2020 var der overskud på betalingsbalancens
løbende poster. Idet pris- og valutaændringer typisk
udjævnes på lang sigt, er opbygningen af formuen
primært drevet af betalingsbalanceoverskud.
Udlandsformuen er indikator for kreditværdighed
En stor udlandsformue er et udtryk for en høj opsparing i forhold til udlandet og indikerer således en
god evne til at tilbagebetale lån, også kaldet kreditværdighed. En høj kreditværdighed giver et land
god adgang til finansiering, fx af hjælpepakker i forbindelse med corona.
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Trods faldet i 2020 udgør udlandsformuen 62 pct. af
BNP og er derfor stadigvæk stor – både historisk set
og i forhold til de andre EU-lande, hvor Danmark har
1
den 3.-største udlandsformue målt i pct. af BNP.

Prisændringer
Ændring i alt

Anm.: Årlig ændring i Danmarks udlandsformue fordelt på, hvad
der driver ændringen. Prisændringer inkluderer kursændringer og øvrige værdiændringer.
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Der er sammenlignet med data fra Eurostat og IMF for 3. kvartal 2020,
idet data for 4. kvartal endnu ikke er tilgængeligt for EU-landende.

