
 
 

I 3. kvartal 2012 foretog danske virksomheder egenkapitalinvesteringer i udlandet for 10 mia. kr. Det 

er dermed femte kvartal i træk, at de øges. 

 

Egenkapitalinvesteringerne i 3. kvartal skal dog ses i sammenhæng med, at lån til udenlandske 

dattervirksomheder blev reduceret med 14 mia. kr. Det er tredje kvartal i træk, at de danske direkte 

investeringer udviser dette mønster. En del af forklaringen kan tilskrives, at flere danske virksomheder 

har "konverteret" afgivne koncernlån til egenkapital. I de første tre kvartaler af 2012 er 

egenkapitalinvesteringer således øget med 44 mia. kr., hvoraf lidt mere end halvdelen kan tilskrives 

konvertering af koncernlån.  

 

De samlede udadgående direkte investeringer var for årets første tre kvartaler 12 mia. kr., mens de 

tilsvarende indadgående faldt med 13 mia. kr. Det er den laveste aktivitet for både ind- og 

udadgående direkte investeringer sammenlignet med tilsvarende perioder i årene 2005-11.  

Udadgående direkte investeringer fordelt på egenkapital og koncernlån 

 

Anm.: Geninvesteret indtjening er udeladt både i figuren og i de tal, der er nævnt i teksten. Det er 

den del af virksomhedernes overskud, der ikke udloddes som udbytte. 

                                                                                                                                 

Danske virksomheder øger egenkapitalinvesteringer i udlandet og reducerer 
koncerninterne lån  

 

  

Kvartalsvis strømstatistik for direkte investeringer, 3. kvartal 2012, offentliggjort den 14. november 

2012  



 

Direkte investeringer, kvartalsvis transaktionsstatistik 

Mia.kr. Egenkapital Geninvesteret  

indtjening 

Koncernlån 

mv. i alt 

I alt 

Brutto  Tilbageførsler  Netto 

Danske i udlandet 

2010 95,1 81,8 13,3 -0,1 11,1 24,3 

2011 59,9 35,0 24,9 -2,6 58,6 80,9 
 

1. kvt. 12 28,5 5,3 23,3 8,7 -6,5 25,5 

2. kvt. 12 12,0 1,0 11,0 10,9 -11,7 10,2 

3. kvt. 12 9,9 0,4 9,5 13,1 -13,7 8,9 
 

Udenlandske i Danmark 

2010 85,6 115,7 -30,1 4,3 -13,7 -39,5 

2011 86,0 20,1 65,9 0,8 13,2 79,9 
 

1. kvt. 12 2,8 12,5 -9,7 3,5 -4,1 -10,3 

2. kvt. 12 15,9 14,0 1,8 5,6 1,5 8,9 

3. kvt. 12 0,3 0,1 0,2 7,4 -2,3 5,2 

 

Yderligere information 

• Kilder og metoder. 

• Færdige tabeller (Udvalgte tidsserier for statistikken) og Statistikbanken (Nationalbankens samlede 

finansielle statistik). 

• Udgivelseskalender. 

• Henvendelse: Bjarke Madsen, tlf. 33 63 68 30 eller Robert Wederkinck, tlf. 33 63 68 63. 

• Stat-ordbog, der præciserer udtryk og begreber i forbindelse med diverse økonomisk-statistiske 

manualer. 

• Denne offentliggørelse følger Revisionspolitik og Revisionscyklus med heraf følgende revision af 

foregående kvartal. 
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http://nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/KilderMetoder-DIRQDK/$File/KilderMetoderDIRQDK.pdf
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/FT_-_Stroemstatistik_dir!OpenDocument
http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
http://nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Udgivelseskalender!OpenDocument
mailto:bma@nationalbanken.dk
mailto:rwe@nationalbanken.dk
http://nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/Statordbog%20/$File/Statordbog.pdf
http://nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Revisionspolitik!OpenDocument
http://nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Revisionscyklus!OpenDocument

