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DIREKTE INVESTERINGER, 4. KVARTAL 2017 

Danske virksomheder  
investerer fortsat i  
udlandet 

Danske virksomheder har i 2017 foretaget direkte 

investeringer i udlandet for 46 mia. kr. Det er nu 13. 

år i træk, at de udadgående investeringer er steget. 

Udviklingen er især drevet af danske virksomheders 

erhvervsaktivitet i andre europæiske lande.  

I løbet af 2017 har danske virksomheder især foreta-

get investeringer i Tyskland og Storbritannien, for 

henholdsvis 30 og 27 mia. kr. Investeringer i Tysk-

land hænger bl.a. sammen med A.P. Møller - Mærsks 

køb af det tyske containerrederi Hamburg Süd. Inve-

steringerne i Storbritannien vedrører primært hav-

vindmølleparker og medicinalindustri.  

Omvendt har afvikling af koncernintern gæld og salg 

af kapitalandele mindsket de direkte investeringer i 

Sverige og Spanien. Det har også været tilfældet i 

flere lande uden for Europa, bl.a. i forbindelse med 

indfrielse af koncernintern gæld fra danskejede dat-

terselskaber i USA og i form af kapitalnedsættelser i 

eksisterende datterselskaber i Asien. 

Udviklingen i 2017 øger samlet set koncentrationen 

af danske investeringer i Europa. Siden 2005 har 

danske virksomheder i alt foretaget direkte investe-

ringer i udlandet for 616 mia. kr., hvoraf 495 mia. kr. 

er placeret i Europa. 

Mens de danske investeringer i udlandet således 

fortsætter, er de udenlandske investeringer i Dan-

mark i 2017 faldet med 31 mia. kr. Udviklingen hæn-

ger især sammen med Nordeas omlægning fra at 

være et dansk datterselskab til at være en filial af 

moderselskabet i Sverige. Omstruktureringen har 

betydning for opgørelsen af de grænseoverskriden-

de transaktioner på tværs af koncernens enheder. 

En del af disse transaktioner indgår således ikke 

længere som direkte investeringer i Danmark, men 

derimod som andre investeringer.  

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
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Anm.: Direkte investeringer er opgjort efter retningsprincippet 

og er eksklusive geninvesteret indtjening og gennemløbs-

investeringer.  
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