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Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/14573 

Lille stigning i overskuddet på betalingsbalancen 

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var i august 10,5 mia. kr., hvilket 
er 0,4 mia. kr. højere end i måneden før og 1,4 mia. kr. højere end i samme måned 
sidste år. Overskuddet i august skyldes et overskud på varer og tjenester på 7,9 mia. 
kr. og på løn- og formueindkomst på 4,9 mia. kr., mens løbende overførsler gav et un-
derskud på 2,4 mia. kr. 
 
Betalingsbalancens hovedposter, nettoindtægter 

 
Anm. ”Øvrige løbende poster i alt” indbefatter løn- og formueindkomst og løbende overførsler. 
 
Større overskud de seneste tre måneder 
I perioden juni-august 2011 blev overskuddet på betalingsbalancens løbende poster 
på 31,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 3,0 mia. kr. i forhold til samme periode 
sidste år. Dette skyldes især løn- og formueindkomst, som er steget med 8,3 mia. kr., 
mens varer og tjenester er faldet med 5,6 mia. kr. 
 
Stort overskud i de første otte måneder af 2011 
Overskuddet på de løbende poster i de første otte måneder af 2011 var på 75,5 mia. 
kr., hvilket er væsentlig højere end i samme periode sidste år, hvor overskuddet var 
på 57,1 mia. kr. Løn- og formueindkomst bidrager mest til denne stigning. 
 
Også større overskud i de seneste 12 måneder 
Overskuddet på de løbende poster i de seneste 12 måneder var på 115,3 mia. kr., 
hvilket er 32,3 mia. kr. højere end i de foregående 12 måneder. Bag denne udvikling 
ligger en stigning i overskuddet på især løn- og formueindkomst samt på tjenester. 
 
Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse 
I forbindelse med denne offentliggørelse er der foretaget ændringer i perioden 2008-
2011. Overskuddet på de løbende poster er for de første syv måneder af 2011 blevet 
opjusteret med 3,1 mia. kr. og for 2010 med 5,3 mia. kr. I forbindelse med årsrevisi-
onen er overskuddet for 2009 nedjusteret med 4,4 mia. kr., mens det for 2008 er 
opjusteret med 4,3 mia. kr. Der er mere information i kommentaren. 
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Betalingsbalancens hovedposter (nettoindtægter) 
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   mia. kr.   
2008  4,2  52,1  56,3  23,0  -28,7  50,5  0,4 
2009  41,8  24,0  65,8  17,8  -28,9  54,6  -0,2 
2010  48,5  48,1  96,6  32,6  -32,4  96,9  0,6 
        
Seneste 3 måneder:                      
Juni 2010 - aug. 2010  14,2  14,5  28,7  7,4  -7,2  28,9  0,1 
Juni 2011 - aug. 2011  11,2  11,9  23,1  15,7  -6,9  31,9  0,2 

Seneste 8 måneder:                      
Jan. 2010 - aug. 2010  33,4  28,3  61,7  18,8  -23,3  57,1  0,4 
Jan. 2011 - aug. 2011  34,5  28,4  63,0  34,2  -21,7  75,5  0,5 

Seneste 12 måneder:                      
Sep. 2009 - aug. 2010  52,6  37,6  90,2  23,9  -31,1  83,0  0,6 
Sep. 2010 - aug. 2011  49,6  48,3  97,9  48,1  -30,7  115,3  0,7 

August 2009  2,2  3,8  6,0  0,3  -1,9  4,4  0,0 

Januar 2010  0,7  1,1  1,8  2,4  -4,0  0,2  0,0 
Februar  4,7  1,7  6,4  2,5  -4,0  4,9  0,1 
Marts  8,9  2,7  11,6  -0,1  -3,3  8,2  0,0 
April  3,5  4,9  8,5  2,1  -2,3  8,2  0,1 
Maj  1,5  3,3  4,8  4,4  -2,5  6,8  0,0 
Juni  3,6  4,4  8,0  3,7  -2,5  9,3  0,1 
Juli  7,2  3,7  11,0  1,9  -2,4  10,5  0,0 
August  3,3  6,5  9,7  1,8  -2,4  9,1  0,0 
September  5,7  5,2  10,9  3,8  -2,5  12,2  0,0 
Oktober  3,9  5,0  8,9  3,5  -2,3  10,1  0,1 
November  4,9  5,0  9,9  3,5  -2,1  11,3  0,1 
December  0,6  4,7  5,3  3,0  -2,2  6,1  0,1 

Januar 2011  4,4  2,9  7,3  4,9  -3,8  8,3  0,1 
Februar  4,0  2,5  6,6  3,6  -3,6  6,6  0,1 
Marts  6,9  3,1  10,0  1,0  -3,2  7,8  0,1 
April  4,5  4,8  9,3  2,8  -2,1  10,0  0,1 
Maj  3,4  3,2  6,6  6,3  -2,1  10,9  0,1 
Juni  4,1  3,7  7,9  5,4  -2,0  11,3  0,1 
Juli  4,1  3,3  7,4  5,3  -2,5  10,1  0,1 
August  3,0  4,9  7,9  4,9  -2,4  10,5  0,1 
 

1 Omfatter især renter og udbytter. 2 Omfatter bl.a. EU-overførsler og ulandshjælp. 
 
 

 
 
 
 

Mere information  Mere detaljerede oplysninger om betalingsbalancen kan ses på www.dst.dk/stattabel/747 i 
Statistikbanken og kvartalsvis i abonnementsserien Nationalregnskab og betalingsbalance 
(Statistiske Efterretninger). Årsdata for betalingsbalancen med særlig fokus på tjenestehandlen 
er offentliggjort detaljeret på www.statistikbanken.dk/bop6. 
Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere på 
www.dst.dk/Statistik/nogletal.aspx om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal. 

Kilder og metoder  Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet 
i en given periode. Der er definitoriske forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalan-
cens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk 
havn (bunkring). Se kilde- og metodebeskrivelse på www.dst.dk/betalingsbalance og flere 
oplysninger på www.dst.dk/varedeklaration/915 og 105225. 
Kommentaren til denne Nyt fra Danmarks Statistik findes på www.dst.dk/nytkom/14573. 

Næste offentliggørelse  Betalingsbalancen over for udlandet september 2011 udkommer 9. november 2011. 

Henvendelse  Søren Burman, tlf. 39 17 30 29, sbu@dst.dk  
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