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DANMARKS UDLANDSFORMUE, 2. KVARTAL 2021 

Betalingsbalancen træk-
ker udlandsformuen op 

Danmarks udlandsformue har næsten genvundet det 

tabte siden de store pris- og valutakursændringer i 

2020. Det er primært de vedvarende overskud på 

betalingsbalancen, som har trukket op, og udlands-

formuen udgør 1.759 mia. kr. ved udgangen af 2. 

kvartal 2021. Det svarer populært sagt til, at netto-

formuen i udlandet er 360.000 kr. pr. voksen dan-

sker.1 

Udlandsformuen er et udtryk for Danmarks samlede 

formue i udlandet fratrukket udlandets formue i 

Danmark. En høj udlandsformue er med til at styrke 

Danmarks kreditværdighed. Høj kreditværdighed 

giver god adgang til finansiering, fx af hjælpepakker 

i forbindelse med corona. 

Betalingsbalanceoverskuddet driver væksten 

Siden starten af 2020 har betalingsbalanceover-

skuddet trukket Danmarks udlandsformue op med 

274 mia. kr. Overskuddet på betalingsbalancens lø-

bende poster, der primært er drevet af vare- og tje-

nestehandel samt nettoafkastet af Danmarks ud-

landsformue, er et mål for Danmarks løbende op-

sparing i udlandet. 

 

Corona skrumpede udlandsformuen betydeligt 

I begyndelsen af coronakrisen faldt de udenlandske 

aktiepriser, hvilket trak udlandsformuen ned. Selvom 

det kan lyde paradoksalt, så har det stærke danske 

aktiemarked bidraget negativt til udlandsformuen, 

da udenlandske investorer ejer en stor del af de 

danske aktier, som klarede sig bedst i 2021.  

Eksempelvis har Novo Nordisk A/S’ kursstigninger 

alene i 2. kvartal 2021 nedbragt den danske ud-

landsformue med knap 128 mia. kr. En betydelig 

andel af Novo Nordisk A/S’ aktier ejes af udlandet, 

og indgår derfor som en del af udlandets formue i 

Danmark. Værdistigninger i Novo Nordisk aktien vil 

da øge udlandets formue i Danmark, hvilket trækker 

den danske udlandsformue ned.  

Svækkelsen af den amerikanske dollar har ligeledes 

bidraget negativt til udlandsformuen. Det skyldes, at 

danske formuer placeret i dollar bliver mindre værd 

i danske kroner, når kursen falder. 1 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

1
 Danmarks udlandsformue ved udgangen af 2. kvartal 2021 delt med 

antal personer på 15 år eller derover 1. april 2021. Data fra hhv, Dan-

marks Nationalbank og Danmarks statistik. 

 Siden coronakrisen har overskuddet på 

betalingsbalancen trukket udlandsformuen op 
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Anm.: Akkumulerede ændringer i udlandsformuen siden starten af 

2020. Data fra Danmarks Nationalbank. Find figurdata her 

(link). 

 

   

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Danmarks-udlandsformue-20210930.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Danmarks%20aktiver%20og%20passiver%20over%20for%20udlandet/20210930_STATISTIK_figurdata.xlsx

