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DIREKTE INVESTERINGER, 3. KVARTAL 2018 

Lille tilbagegang i de  
direkte investeringer i år 

Både danske direkte investeringer i udlandet og 

udenlandske direkte investeringer i Danmark er fal-

det en smule i de første tre kvartaler af 2018. De er 

blevet reduceret med henholdsvis 26 og 11 mia. kr. 

Det sker efter flere år med fremgang i de udadgåen-

de investeringer. 

Direkte investeringer består af egenkapitalinveste-

ringer og koncernlån. De udadgående egenkapital-

investeringer er reduceret med 8 mia. kr. i årets før-

ste tre kvartaler. Danske investorer har købt uden-

landske virksomheder og forhøjet egenkapitalen i 

deres udenlandske dattervirksomheder for 57 mia. 

kr., men har dog samtidig tilbageført egenkapital for 

64 mia. kr. fra deres udenlandske dattervirksomhe-

der. De har i den forløbne del af året samtidig redu-

ceret deres koncernlån med 17 mia. kr. Koncernlån 

er lån til virksomheder i udlandet, hvor investorerne 

har en væsentlig indflydelse. 

Det er især en reduktion i investeringer i Tyskland, 

som har medvirket til, at de udadgående investerin-

ger er faldet. A.P. Møller – Mærsks indflagning af 

skibe til Danmark fra deres tyske rederi Hamburg 

Süd er en del af forklaringen.  

Investeringerne i offshorecentre er også blev redu-

ceret. De er primært koncentreret i Singapore, som 

er en international hub for søtransport, hvor danske 

virksomheder bl.a. ejer havneanlæg.  

De indadgående egenkapitalinvesteringer er steget i 

løbet af 2018. Udenlandske investorer har købt virk-

somheder og forhøjet egenkapitalen i deres datter-

virksomheder i Danmark. Nets blev købt af en ame-

rikansk kapitalfond, mens TDC blev solgt til et kon-

sortium, som ejes 50 pct. af udenlandske investorer.  

Samtidig har udenlandske investorer reduceret kon-

cernlån til deres danske dattervirksomheder, så de 

samlede indadgående direkte investeringer er fal-

det. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

 

 Udadgående og indadgående direkte 

investeringer er faldet en smule i år 

Figur   

 

 

 

 

Anm.: Årlige investeringer. De tre første kvartaler i 2018. Eksklu-

sive geninvesteret indtjening og gennemløbsinvesteringer. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/Direkte-investeringer-20181114.aspx

