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DIREKTE INVESTERINGER, 1. KVARTAL 2020 

Direkte investeringer steg i 
1. kvartal 

Indadgående direkte investeringer i Danmark fra 

udlandet og udadgående danske direkte investerin-

ger i udlandet steg første kvartal 2020 med hen-

holdsvis 12,3 mia. kr. og 11 mia. kr. Direkte investe-

ringer består af egenkapitalinvesteringer og kon-

cernlån, og koncernlån udgjorde langt hovedparten 

af både de ind- og udadgående i 1. kvartal.  

Stort dansk placeringsbehov i udlandet  

De ind- og udadgående direkte investeringer er ste-

get markant i de seneste 15 år, hvor danske udad-

gående investeringer i udlandet er steget op til tre 

gange mere end de indadgående direkte investerin-

ger i Danmark. Det hænger bl.a. sammen med, at 

Danmark har haft betydelige betalingsbalanceover-

skud og dermed har haft et stort placeringsbehov i 

udlandet.  Overskuddet kan placeres i form af direk-

te investeringer i udlandet eller som porteføljeinve-

steringer, lån mv. i udlandet.  

Beholdninger af direkte investeringer opgøres årligt 

og er senest opgjort ultimo 2018. Her var værdien af 

danske virksomheders samlede direkte investeringer 

i udlandet 1.245 mia. kr., mens værdien af de uden-

landske direkte investeringer i Danmark blev opgjort 

til 700 mia. kr. 

Direkte investeringer og økonomisk usikkerhed    

Den ekstraordinære økonomiske usikkerhed som 

følge af coronavirus medførte stor volatilitet på de 

finansielle markeder fra marts 2020. Den store usik-

kerhed har umiddelbart haft begrænset effekt på 

omfanget af de direkte investeringer i 1. kvartal.  

 KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Akkumulerede direkte investeringer siden 2005   

 

 

 

 

Anm.: Egenkapitalinvesteringer og koncernlån mv. ekskl. gen-

nemløbsinvesteringer. De akkumulerede transaktioner er 

opgjort efter købsprisen og er ikke værdijusterede, og de 

kan derfor ikke direkte sammenlignes med værdien af be-

holdningerne i dag. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Direkte-investeringer-20200515.aspx

