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DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 2013 

Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 2013, mens værdien af de indadgående 

direkte investeringer faldt. Det gennemsnitlige afkast af både de udad- og indadgående investeringer 

steg og var henholdsvis 8,1 og 7,3 pct. i 2013.  

 

 Nye retningslinjer for at opgøre de årlige direkte investeringer   

 De årlige direkte investeringer viser værdien af henholdsvis de indadgående og udadgående direkte investeringer. 

Hidtil har opgørelsen været baseret på et bruttoprincip, men som følge af nye retningslinjer fra OECD og IMF opgøres 

tallene nu netto efter det nye retningsprincip kaldet "directional principle". 

Retningsprincippet indebærer, at koncerninterne mellemværender nettoficeres. Hvis en dansk modervirksomhed 

eksempelvis yder lån på 10 mia. kr. til en udenlandsk dattervirksomhed, og datteren samtidig afgiver 4 mia. kr. til 

moderen, vil det efter retningsprincippet udmønte sig i en udadgående direkte investering på 6 mia. kr. Tidligere ville 

det have indgået i beregningerne som en udadgående investering på 10 mia. kr. og en indadgående investering på 4 

mia. kr. Overordnet set kommer der derfor et niveauskifte i investeringerne som følge af nettoficeringen.  

Ud over det ændrede beregningsprincip ændres kategoriseringen af investeringsforeningsforeninger og filialer, så 

de ikke længere indgår under direkte investeringer.  

 

 

 

 Direkte investeringer – værdi ved forskellige 

opgørelsesmetoder 
Figur 1  
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EFFEKTEN AF NYT BEREGNINGSPRINCIP  

Den nye opgørelse af direkte investeringer efter 

retningsprincippet har medført et niveauskifte i op-

gørelsen af indadgående og udadgående direkte 

investeringer, jf. figur 1. De udadgående reduceres 

med 270 mia. kr. ultimo 2013, mens de indadgående 

reduceres med 259 mia. kr. Hovedparten af ændrin-

gerne skyldes, at investeringerne nu opgøres netto, 

jf. boksen ovenfor. 

 

 



 

 Direkte investeringer – retningsprincippet Figur 2  
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Anm.: Nettoficering af mellemværende med søsterselskaber indregnes fra 

2013, hvilket medfører et yderligere niveauskifte i 2013. 

 

 

 

 Direkte investeringer – bruttoprincippet efter 

omkategoriseringer 

Figur 3  
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 Danske direkte investeringer i udlandet fordelt på 

største investeringslande 

Figur 4  
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DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER, 

MENS UDLANDETS DIREKTE INVESTERINGER I 

DANMARK FALDER 

Danske direkte investeringer i udlandet steg i 2013 

og udgjorde 1.059 mia. kr. ved årets udgang. De 

indadgående direkte investeringer er derimod faldet 

efter at have ligget nogenlunde konstant de seneste 

to år og udgør 487 mia. kr. 

 

Faldet i de indadgående direkte investeringer kan 

bl.a. tilskrives TDC og Matas, hvor kapitalfondene 

bag har reduceret deres ejerandel til under 10 pct. 

Dermed indgår investeringerne ikke længere i op-

gørelsen af direkte investeringer.  

 

I figur 2 og 3 vises de direkte investeringer opdelt 

på egenkapitalinvesteringer og koncernlån efter 

henholdsvis retningsprincippet og bruttoprincippet. 

Koncernlån reduceres væsentligt ved retningsprin-

cippet, hvilket er den primære årsag til niveaufor-

skellen mellem de to opgørelsesmetoder.  

FLEST INVESTERINGER I SVERIGE 

Sverige er fortsat det største investeringsland for 

danske virksomheder. Men rækkefølgen af de efter-

følgende lande har ændret sig som følge af ret-

ningsprincippet, og et enkelt land er blevet skiftet 

ud. Hongkong er således det 8. største investerings-

land og har overtaget pladsen i top 10 fra Finland, 

som nu er det 11. største. 

 

De største ændringer i landefordelingen af danske 

investeringer i udlandet fra 2012 til 2013 er sket i 

Sverige og USA. De samlede investeringer i Sverige 

er således faldet med 12 mia. kr. Det dækker dog 

over en stigning i overførsler af egenkapital og et 

noget større fald i koncernlån fra danske virksom-

heder. Investeringerne i USA er derimod øget med 

14 mia. kr. siden 2012 som følge af både øgede 

egenkapitalinvesteringer og stigende koncernlån.



 Direkte investeringer – BRIK-lande Figur 5  
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Anm.: BRIK-lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. 
 

 
 

Udenlandske direkte investeringer i Danmark fordelt 
på største investorlande 

Figur 6  
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DANSKE INVESTERINGER I BRIK-LANDE FIREDOBLET 

SIDEN 2004 

De udadgående direkte investeringer i de fire BRIK-

lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) er steget 

fra 11 mia. kr. i 2004 til 45 mia. kr. i 20131; halvdelen 

er investeret i Kina. Investeringerne er vokset i alle 

årene bortset fra 2011, hvor en reduktion af kon-

cernlån på 2 mia. kr. og kursfald på egenkapitalinve-

steringer betød, at de samlede investeringer faldt.  

 

De udadgående koncernlån er mere end halveret 

siden toppen i 2010, men faldet opvejes af øgede 

egenkapitalinvesteringer de seneste år. Til trods for 

at investeringer i BRIK-landene er firedoblet siden 

2004, udgør investeringerne kun ca. 4 pct. af de 

samlede udadgående direkte investeringer i 2013. 

 

Afkastgraden på investeringerne i BRIK-landene har i 

gennemsnit de seneste ni år været på 11,9 pct. og 

var i 2013 på 10,3 pct. Det er i gennemsnit 1,9 pct. 

højere for hele perioden end for de danske direkte 

investeringer i verden som helhed, jf. tabel 1. 

 

De indadgående direkte investeringer fra BRIK-

landene er i samme periode faldet fra 2 mia. kr. i 

2004 til 0,5 mia. kr. i 2013. Det skal dog bemærkes, 

at opgørelsen baseres på den direkte udenlandske 

ejer, hvorfor investeringer i Danmark fra BRIK-lande, 

der går gennem andre lande, ikke er medregnet 

som en "BRIK-lands-investering". 

 

 

SVERIGE OGSÅ STØRSTE INVESTORLAND I DANMARK 

Størsteparten af udlandets investeringer i Danmark 

kommer fortsat fra Sverige, bl.a. som følge af det 

svenske ejerskab af Nordea Bank Danmark. De 10 

største investorlande står for over 90 pct. af de sam-

lede direkte investeringer i Danmark. 

 

Som følge af retningsprincippet er Irland nu blandt 

de 10 største investorlande, hvorimod USA ryger 

ned på plads 14. 

 

1 Carlsbergs direkte investeringer i Rusland er ikke inkluderet, da statistikken 

opgøres på første modpartsland, og Carlsbergs investeringer i Rusland er ejet 

via Sverige. 



 

 

 

 

 Danske direkte investeringer i udlandet fordelt på 

største investorbrancher 

Figur 7  
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 Danske industrivirksomheders direkte investeringer i 

udlandet 

Figur 8  
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 Afkast af direkte investeringer Tabel 1  

 
 Danske investeringer i 

udlandet 
Udenlandske investerin-

ger i Danmark 

 Mia. kr. Pct. Mia. kr. Pct. 

2005 49,3 11,8 37,2 11,1 

2006 57,6 12,0 38,2 9,9 

2007 63,3 12,1 44,6 10,5 

2008 60,0 10,9 29,3 7,0 

2009 49,4 8,2 24,2 5,9 

2010 65,1 9,6 37,8 8,7 

2011 64,9 9,0 33,5 7,6 

2012 65,3 7,9 24,9 5,3 

2013 73,7 8,1 34,2 7,3 
 

 

 Anm.: Afkastgraderne er opgjort ekskl. gennemløbsinvesteringer som 

overskuddet i procent af årets gennemsnitlige beholdning af 

egenkapital. 

 

 

Samlet set faldt de udenlandske direkte investerin-

ger i Danmark i 2013, og 8 ud af de 10 største inve-

storlande har reduceret deres investeringer i Dan-

mark. Undtaget er investeringer fra Japan og Irland, 

som er øget i 2013.  Japanske virksomheder har 

øget deres egenkapitalinvesteringer, mens irske 

virksomheder har øget deres koncernlån til danske 

virksomheder. 

INDUSTRIVIRKSOMHEDER STÅR FORTSAT FOR 

STØRSTEPARTEN AF DE DIREKTE INVESTERINGER I 

UDLANDET 

Danske industrivirksomheder står for 27 pct. af de 

danske investeringer i udlandet, og dermed er de 

fortsat den største enkeltbranche. Hovedparten af 

investeringerne inden for industri er foretaget af 

føde-, drikke- og tobaksvareindustrien. Den markan-

te stigning i 2008 skyldes Carlsbergs overtagelse af 

Scottish & Newcastle sammen med Heineken. 

 

Handels- og transportbranchen voksede i 2013 til 

17,6 pct. af de samlede investeringer. Det er sø-

transport, der står for hovedparten af investerin-

gerne. 

 

For de udenlandske direkte investeringer i Danmark 

udgør finansieringsvirksomheder 45,3 pct. af de 

samlede investeringer. Finansieringsvirksomheder 

omfatter bl.a. udenlandske investeringer i danske 

kreditinstitutter, men størsteparten er investeringer i 

holdingselskaber. En stor del af holdingselskaberne 

fungerer som administrative enheder for investerin-

ger i andre b rancher. 

 

 

OVERSKUD PÅ UDADGÅENDE INVESTERINGER 

SÆTTER REKORD 

Overskuddet af danske direkte investeringer i ud-

landet steg i 2013 til 74 mia. kr., hvilket er det hidtil 

største. Det store overskud skal ses i lyset af de sti-

gende danske investeringer i udlandet. Ses der i 

stedet på afkastgraden, er der en lille stigning i for-

hold til 2012, men afkastet er fortsat på et lavere 

niveau end i perioden 2005-11.  

 

Overskuddet af de udenlandske investeringer i 

Danmark steg til 34 mia. kr. i 2013, mens afkastgra-

den var 7,3 pct. mod 5,3 pct. i 2012.  



 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION 

Revisionsnote 

I overensstemmelse med Nationalbankens revi-

sionspolitik er der ved denne offentliggørelse gen-

nemført ordinær revision af 2011 og 2012.  
 

Ud over nye principper betyder revisionen, at danske 

direkte investeringer i udlandet og udenlandske direk-

te investeringer i Danmark er revideret ned med hen-

holdsvis 9 og 7 mia. kr. i 2011 og 23 og 13 mia. kr. i 

2012. 
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