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DIREKTE INVESTERINGER, 3. KVARTAL 2019 

Store virksomheds-
handler øger direkte 
investeringer i udlandet 

Danske virksomheder øgede deres direkte investe-

ringer i udlandet med 56 mia. kr. i 3. kvartal 2019. 

Forøgelsen skyldes især, at danske DSV købte det 

schweiziske transportfirma Panalpina for 35,1 mia. 

kr.
1
  

 

Danske direkte investeringer i udlandet omfatter 

investeringer i datterselskaber og associerede virk-

somheder i udlandet, inkl. koncerninterne lån, hvor 

den danske investor har bestemmende indflydelse. 

Investeringer foretages af få store virksomheder 

Det er få danske koncerner, der står bag størstede-

len af de kvartalsvise udadgående direkte investe-

ringer. Siden 2017 har danske virksomheder samlet 

set investeret 150 mia. kr. i udenlandske dattersel-

skaber mv. Heraf er 75 mia. kr. investeret af de fem 

danske koncerner, der i forvejen har de største di-

rekte investeringer i udlandet.  

 

De fem danske koncerner med de største direkte 

investeringer ultimo 2018 er A.P. Møller – Mærsk, 

Carlsberg, Ørsted, Novo Nordisk og Vestas. Deres 

beholdning af direkte investeringer i udlandet ud-

gjorde tilsammen 36 pct. af danskernes samlede in-

vesteringer, der senest er opgjort til 1.245 mia. kr. 

ultimo 2018. De største koncernres andel af har væ-

ret stigende siden begyndelsen af 2017, bl.a. som 

følge af yderligere virksomhedshandler i udlandet.  

 

DSV's køb af schweiziske Panalpina bringer dem iso-

leret set op blandt de fem danske koncerner med 

størst beholdning af direkte investeringer i udlandet 

i 3. kvartal 2019.  

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 
                                                        
1
 DSV pressemeddelelse d. 19. august 2019 (link). 

 Få danske koncerner står for en stor del af de 

akkumulerede direkte investeringer siden 2017 
   

 

 

 

 

Anm.: Akkumulerede kvartalsvise udadgående direkte investe-

ringer i udlandet ekskl. gennemløbsinvesteringer (inkl. 

geninvesteret indtjening) siden 2017. Top 5 er defineret 

som de fem danske koncerner med største direkte investe-

ringer i udlandet ultimo 2018 og indeholder A.P. Møller – 

Mærsk, Carlsberg, Ørsted, Novo Nordisk og Vestas. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Direkte-investeringer-20191114.aspx
https://www.dsv.com/About-DSV/media/latest-news/2019/08/DSV-completes-acquisition-of-Panalpina

