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DIREKTE INVESTERINGER, BEHOLDNING 2018  

Industriens datterselskaber 
i udlandet bidrager til  
betalingsbalanceoverskud 

Industrikoncerners investeringer i udenlandske dat-

terselskaber udgør 558 mia. kr. ultimo 2018. Stør-

stedelen er foretaget af relativt få store koncerner. 

Det er et udtryk for, at industrien i høj grad er glo-

balt organiseret. 

De udenlandske datterselskaber er placeret i store 

dele af verden, ofte gennem komplekse koncern-

strukturer. Det betyder, at investeringerne ofte pas-

serer gennem flere lande, før de når det endelige 

investeringsland. Ny estimation af, hvor investerin-

gerne ender, viser, at de største investeringer i dat-

terselskaber er foretaget i Rusland og USA. Derud-

over sker investeringer i en række vækstøkonomier 

som fx Kina og Indien ofte via transitlande. 

Datterselskaber i udlandet bidrager til overskud på 

betalingsbalancen 

Industrikoncernernes bidrag til det danske beta-

lingsbalanceoverskud var samlet set 297 mia. kr. i 

2018 og drives hovedsageligt af vareeksport. 

Knap en tredjedel af industriens nettovareeksport, 

produceres i 2018 uden for Danmarks grænser og 

sælges direkte videre til udenlandske kunder. Der-

med eksporteres varerne, uden at de nogensinde 

krydser den danske grænse. Produktionen foregår 

ofte i udenlandske datterselskaber. Der er altså en 

tæt sammenhæng mellem industriens betalingsba-

lancebidrag og dens investeringer i udenlandske 

datterselskaber. 

Desuden er industriens betalingsbalancebidrag kon-

centreret på nogle få industrikoncerner – således 

står fem store danske koncerner bag ca. halvdelen af 

industriens samlede betalingsbalanceoverskud. 

Datasamarbejde giver indsigt  

Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik har 

udarbejdet en analyse, der undersøger industrikon-

cerners bidrag til betalingsbalancen og deres organi-

sering i udenlandske datterselskaber. Læs mere her 

(link). 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Industrikoncerners udenlandske investeringer og 

betalingsbalancebidrag er koncentreret på få 

koncerner 

  

 

 

 

 

Anm.: Industrikoncerners samlede direkte investeringer i uden-

landske datterselskaber ultimo 2018 og deres samlede bi-

drag til betalingsbalancens løbende poster i 2018 fordelt 

efter antallet af koncerner. Top 5 indeholder ikke nødven-

digvis de samme koncerner for de to opgørelser.  
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http://www.dst.dk/analyser/34743
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/Direkte-investeringer-Beholdninger-20191129.aspx

