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Udlandsformuen tilbage
på niveauet før corona
Danmarks udlandsformue tog et stort dyk i 2020, men
er siden årsskiftet steget med hele 170 mia. kr. og
udgør ved udgangen af 1. kvartal 2021 1.765 mia. kr.
Det svarer til 77 pct. af BNP. Danmarks udlandsformue er dermed tilbage på niveauet før corona.
Udlandsformuen er danskernes samlede aktiver i
udlandet fratrukket udlændinges aktiver i Danmark,
også kaldet passiverne. Formuen svarer populært
sagt til danskernes opsparing i udlandet og udgør
ca. 360.000 kr. pr. dansker1.
Faldet i 2020 skyldes paradoksalt nok et meget stærkt
dansk aktiemarked, hvilket fik værdien af passiverne
til at stige. Derudover fik en svækket dollarkurs sidst
på året desuden værdien af aktiverne til at falde.
Begge dele trak udlandsformuen ned.

Danmarks udlandsformue er tilbage på niveauet
før corona og udgør nu 77 pct. af BNP i 2021
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Anm.: Udlandsformue relativt til BNP for 4. kvartal 2019 og 2020.
Det sorte punkt indikerer data for Danmark for 1. kvartal
2021. Data fra Eurostat og Danmarks Nationalbank. Figurdata kan findes her.

Stigningen i formuen i 1. kvartal 2021 skyldes overskud på betalingsbalances løbende poster, kursstigninger på danskernes udenlandske aktier samt en
styrkelse af dollarkursen i årets første måneder.
Danmarks udlandsformue er blandt de største i EU
Faldet i formuen i 2020 betød, at Danmarks udlandsformue målt i forhold til BNP gik fra at være den andenstørste i EU til at være den fjerdestørste. I 1.
kvartal 2021 er udlandsformuen dog nu igen tilbage
på niveauet før corona. Udenfor EU overgås den
danske formue desuden af Schweiz og Norges.
Udlandsformue styrker kreditværdighed
Udlandsformuen giver et løbende afkast til Danmark
i form af renteindtægter og udbyttebetalinger mv.
(også kaldet formueindkomst). En stor udlandsformue kan være med til at styrke et lands samlede
kreditværdighed, hvor lande, som fx Danmark, med
en stor udlandsformue typisk betragtes som mere
kreditværdige end lande med udlandsgæld.
Formue skabes på sigt af betalingsbalanceoverskud
Valutakursændringer samt kursændringer på fx aktier
og obligationer kan have stor betydning for størrelsen af udlandsformuen på kort sigt – hvilket blandt
andet var tilfældet i 2020. Kursændringer vil dog typisk udlignes over tid, og set over en længere periode drives udviklingen i udlandsformuen hovedsageligt af saldoen på betalingsbalancens løbende poster.1
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Opgjort som Danmarks udlandsformue 1. kvartal 2021 delt med antal
personer på 15 år eller derover 1. januar 2020.

