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Udlandsformuen nåede
nye højder i 2021
Udlandsformuen slog rekord i fjerde kvartal 2021
med 1.888 mia. kr. Udlandsformuen er Danmarks
samlede aktiver i udlandet fratrukket udlandets aktiver i Danmark, også kaldet passiverne. Værdien af
både aktiverne og passiverne steg betydeligt i 2021.
Udlandsformuen svarer populært sagt til danskernes
opsparing i udlandet og udgør ca. 322.000 kr. pr.
dansker. En stor del af danskernes aktiver i udlandet
ejes gennem pensionsselskaber, investeringsfonde
og danske erhvervsvirksomheder. Udlandsformuen
er placeret i mange forskellige aktiver, lande og valutaer. Ved udgangen af 2021 var omkring 0,3 pct. af

Udlandsformuen voksede til et rekordniveau på
1.888 mia. kr. i 2021
Mia. kr.

10.000
9.000
Udlandsformuen

1.888
mia. kr.

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000

Danmarks aktiver
i udlandet

Udlandets aktiver
i Danmark (passiver)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Anm.: Siden 2010 har Danmark konsekvent haft en udlandsformue, fordi Danmarks aktiver i udlandet har været større
end udlandets aktiver i Danmark. Før 2010 havde Danmark
en udlandsgæld, fordi udlandets aktiver i Danmark omvendt var større end Danmarks aktiver i udlandet. Find figurdata her (link).

Danmarks udenlandske aktiver placeret i Rusland og
Ukraine.
Stor stigning i udlandsformuen i 2021
Samlet set voksede udlandsformuen med 285 mia.
kr. sidste år. Alene i første kvartal voksede den med
187 mia. kr. Det er den største stigning observeret
på ét kvartal. Den store stigning i 2021 skyldes kombinationen af kursgevinster på udenlandske aktier,
valutakursgevinster og et fortsat betydeligt overskud på betalingsbalancens løbende poster, dvs.
overskuddet fra Danmarks udenrigshandel.
Kursfald på aktiemarkederne i januar og februar
2022 har øget udlandsformuen yderligere. Det kan
forekomme paradoksalt og skyldes, at kursfald på
udenlandske aktier har været mindre end kursfaldet
på de danske. Værdien af Danmarks aktiver i udlandet er dermed faldet mindre end værdien af udlandets aktiver i Danmark, dvs. passiverne.
Udlandsformuen er den næststørste i EU
Udlandsformuen udgør 76 pct. af BNP i fjerde kvartal
2021. Udlandsformuen er den næststørste i EU målt i
forhold til BNP og er kun overgået af Hollands.1
Udenfor EU overgås den danske udlandsformue
desuden af Schweiz’ og Norges. Udlandsformuen
skaber formueindkomst til Danmark i form af fx renteindtægter og udbytter. Formueindkomsten beløb
sig til 92 mia. kr. sidste år eller 3,7 pct. af BNP.
KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION
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Opgjort som Danmarks udlandsformue i 4. kvartal 2021 målt ift. BNP for
2021. For de øvrige lande beregnes forholdet som udlandsformuen i
3. kvartal 2021 ift. BNP for 2021.

