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DIREKTE INVESTERINGER, 2. KVARTAL 2019 

Danske direkte  
investeringer i udlandet 
stiger igen 

Efter et fald i danske direkte investeringer i udlandet 

i 2018 er de steget i første halvår af 2019. Alene i 2. 

kvartal var der direkte investeringer i udlandet for 18 

mia. kr., hvilket er de største kvartalsvise investerin-

ger siden begyndelsen af 2017. Faldet i 2018 var 

bl.a. knyttet til TDC's salg af sin norske forretning og 

indflagning af A.P. Møller – Mærsk-skibe. 

Energiforsyning i Storbritannien trak op 

Det var især investeringer inden for energiforsyning i 

Storbritannien, som trak op. Storbritannien udmær-

ker sig generelt ved store danske investeringer in-

den for energiforsyning primært fra Ørsted. Ørsted 

er med sine 15 havvindmølleparker1 den danske 

virksomhed, som har de største direkte investeringer 

i Storbritannien. Flere andre danske virksomheder 

har også datterselskaber i Storbritannien, bl.a. Kirkbi 

Invest, Arla Foods og Novo Nordisk. 

De samlede direkte investeringer i Storbritannien var 

ved udgangen af 2017 på 184 mia. kr. eller 15 pct. af 

de samlede investeringer i udlandet. I den efterføl-

gende periode er der samlet set kun blevet investe-

ret i et begrænset omfang. 

Storbritannien investerer også i Danmark 

Britiske virksomheder havde samlet set investeringer 

i Danmark for 78 mia. kr. ultimo 2017 eller 11 pct. af 

de samlede udenlandske investeringer i Danmark. 

De britiske virksomheder med de største direkte in-

vesteringer er British American Tobacco, der ejer 

danske Prince, samt DKTUK, der sammen med tre 

danske pensionskasser ejer danske TDC. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
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  https://orsted.com/da/Our-business/Offshore-wind/Our-offshore-

wind-farms 

 

 Danske virksomheder øger de direkte 

investeringer i udlandet i 1. halvår 2019 
   

 

 

 

 

Anm.: Udadgående direkte investeringer ekskl. gennemløbsinve-

steringer og geninvesteret indtjening. 
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