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Globalisering gør det 
vanskeligere at fortolke 
betalingsbalancen

Virksomhedernes 
struktur påvirker 
betalingsbalancen 

Globaliseringen kan 
gøre det vanskeligere 
at fortolke udviklin
gen i import, eksport, 
formueindkomst og 
BNP, fordi de kan blive 
påvirket af virksom
hedernes placering af 
hovedsæde og interne 
regnskabsstruktur. 

Læs mere

Dansk overskud på 
betalingsbalancen
giver ikke færre  
job i udlandet

Danske industrivirk
somheder havde i 
2015 knap 380.000 
ansatte i udlandet, 
mens udenlandske 
virksomheder havde 
knap 80.000 ansatte i 
industrien i Danmark. 
 
 

Læs mere

Dansk vareeksport 
produceres i sti - 
g en  de grad uden for 
Danmarks grænser

Globaliseringen bety
der, at de varer, som 
danske virksomheder 
sælger i udlandet, i 
stadig større omfang 
er helt eller delvist 
produceret i udlandet. 
 
 
 

Læs mere
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Globaliseringen  
øger global velstand

Omkostningerne ved at dele en produktionsproces 
op i mange led i forskellige lande er faldet, efterhån
den som handelsbarrierer og transportomkostninger 
er reduceret. Det har ført til, at virksomheder i dag 
producerer eller køber delkomponenter og service
ydelser i næsten hele verden, og at deres produkter 
kan sælges globalt.1 I analysen ses der nærmere på, 
hvordan globaliseringen af produktionen påvirker 
Danmarks betalingsbalance.

Med globaliseringen får virksomhederne mulighed 
for at ekspandere langt mere, end det er muligt 
inden for et lands grænser. De kan også blive mere 
produktive, dels fordi konkurrencen øges, dels fordi 
de får adgang til ny viden og teknologi i udlandet. 
Alt dette fører til lavere priser til gavn for forbruger
ne, som også vinder ved at få adgang til et større 
udvalg af varer og tjenester. 

I dele af samfundet kan der dog være omkostninger 
forbundet med globaliseringen. Når en virksomhed 
fx vælger at outsource dele af produktionen til et 
andet land, vil nogle arbejdspladser forsvinde lo
kalt. Tilsvarende gør sig gældende internt i et land, 
hvis produktion gradvist flytter fra landbrugsom
råder til storbyer. Det er vanskeligt at kvantificere 
disse effekter af globaliseringen, bl.a. fordi det er 
meget svært at adskille dem fra den teknologiske 
udvikling, som også kan medføre tab af arbejds
pladser lokalt. 

For at sikre en bred fordeling af gevinsterne fra 
globalisering og teknologisk udvikling er det bl.a. 
vigtigt, at arbejdsmarkedet er fleksibelt og omstil
lingsparat, hvilket kræver løbende opkvalificering. 
Danmark er i den henseende godt stillet, da vi har et 
fleksibelt arbejdsmarked og et højt uddannelsesni
veau med løbende efteruddannelse, så fordelene fra 
globalisering og teknologisk udvikling kommer stort 
set alle danskere til gode. Det betyder, at danskerne 
kun har begrænset modvilje mod globaliseringen.2 
Andre lande har vanskeligere ved at sikre en bred 

1 Se Nellemann og Nissen (2016) for en nærmere analyse af betydnin
gen for Danmark af globale værdikæder.

2 Se EuropaKommissionen (2016).

fordeling af gevinsterne, og modstanden mod globa
lisering er derfor langt større her. 

Hvis frihandel rulles delvis tilbage, vil det gøre alle 
lande fattigere, og det er ikke den rigtige løsning til 
at modgå omkostninger fra globalisering. I stedet 
kan der arbejdes på at sikre, at fordelene spredes ud 
til hele befolkningen.

Globalisering er vigtig  
for et lille land som Danmark
I 2015 havde danske virksomheder over 1,3 mio. 
ansatte i udlandet, jf. figur 1 (venstre), mens uden
landske virksomheder havde knap 300.000 ansatte i 
Danmark, jf. figur 1 (højre). Danske virksomheder har 
især mange ansatte i udlandet inden for brancherne 
handel og transport, industri samt erhvervsservice 
(herunder rengøring, hvor bl.a. ISS har mange an
satte), og det er også her, at antallet af udenlandsk 
ansatte er steget de senere år. Fra 2010 til 2015 steg 
antallet i branchen industri fx med næsten 62.000 
til ca. 378.000, mens udenlandske virksomheder i 
2015 beskæftigede lige under 80.000 i den danske 
industri. 

Opdelingen af produktionskæden over flere lande 
betyder, at virksomhederne ejer et betydeligt kapi
talapparat i udlandet, fx fabrikker, vindmølleparker 
eller havneterminaler. Værdien af danske virksom
heders udenlandske datterselskaber udgjorde 
ultimo 2016 næsten 1.250 mia. kr., hvilket svarer til 
over 60 pct. af det danske bruttonationalprodukt, 
BNP, eller næsten 20 pct. af værdien af det danske 
kapitalapparatet, ekskl. boliger. De udenlandske 
datterselskaber ligger især i vores nabolande og i 
de store lande, herunder USA, jf. figur 2. Samtidig 
er der også et betydeligt udenlandsk ejerskab af 
virksomheder i Danmark, som ultimo 2016 udgjorde 
ca. 680 mia. kr. 
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Danske virksomheder har især datterselskaber i lande tæt på Danmark  
og i de store lande

Figur 2
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Anm.: Kortet viser værdien af danske virksomheders direkte investeringer, ekskl. gennemløbsinvesteringer (retningsprincip).  
Data dækker over første modpartsland, hvilket ikke nødvendigvis er, hvor den egentlige investering er, jf. Damgaard og Elkjaer (2017).

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Danske virksomheder har mange ansatte i udenlandske datterselskaber, og udenlandske 
virksomheder har mange ansatte i Danmark

Figur 1

Danske datterselskaber i udlandet Udenlandsk ejede virksomheder i Danmark
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Globalisering gør det vanskeligere 
at fortolke betalingsbalancen

Dansk vareeksport produceres  
i stigende grad uden for Danmarks grænser

De varer, som danske virksomheder sælger i 
udlandet, produceres ikke kun af arbejdskraft og 
kapitalapparat i Danmark, men også af arbejdskraft 
og kapitalapparat i alle de lande, der producerer 
delkomponenter til eksportvaren.3 En stor del af de 
fysiske varer, som danske virksomheder sælger i 
udlandet, og som derfor er en del af dansk eksport, 
har aldrig befundet sig i Danmark. Det skyldes, at 
et salg indgår som dansk eksport, hvis det juridiske 
ejerskab af en vare skifter fra en dansk til en uden
landsk resident4. Det er altså ikke afgørende, hvor 
varen fysisk befinder sig, eller hvor den er blevet 
produceret.5 

Eksempelvis er en del af danske virksomheders 
eksport til USA produceret på amerikanske fabrikker 
af amerikanske arbejdere, men det juridiske ejerskab 
af produktet ligger hos det danske hovedsæde. Dan
marks overskud på handelsbalancen over for USA er 
derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med, at Dan
mark vinder job, mens USA taber job. Det betyder i 
stedet, at dansk registrerede virksomheder sælger 
varer for et større beløb til amerikanske residenter, 
end amerikansk registrerede virksomheder sælger 
for til danske residenter. 

Globalisering kan gøre det nødvendigt at  
se på bredere sæt af økonomiske indikatorer
Globaliseringen komplicerer opgørelsen af beta
lingsbalancen og nationalregnskabet mere bredt. 
Siden 2005 har danske virksomheder øget ekspor
ten af varer, som er købt eller produceret i udlan
det, dvs. at virksomhederne sælger varer i udlan
det, som aldrig har befundet sig i Danmark. I 2016 
udgjorde salget af disse varer næsten 16 pct. af de 

3 Se Nellemann og Nissen (2016) for en nærmere beskrivelse af globale 
værdikæder.

4 En dansk resident dækker over en juridisk enhed i Danmark, fx et 
selskab registreret i Danmark.

5 Disse handler blev først fra september 2014 inkluderet i betalingsba
lancens vareeksport. Det skete i forbindelse med, at Danmarks Stati
stik overgik til at benytte nye internationale retningslinjer, de såkaldte 
ESA2010retningslinjer. Tidligere blev disse handler betragtet som 
eksport af en tjenesteydelse. Ændringen påvirker eksporten af varer 
og eksporten af tjenester, men den samlede eksport påvirkes ikke.

danske virksomheders samlede vareeksport, mod 
knap 3 pct. i 2005.

Der skelnes mellem to typer af handler, nemlig mer
chanting og processing.6 I 2016 var nettoindtægter
ne herfra over 4 pct. af BNP, jf. figur 3. 

Merchantingeksport dækker over danske virksom
heders køb af varer i udlandet, som videresælges 
i udlandet uden forarbejdning. Traditionelt har 
merchanting været køb og salg af råvarer, dvs. at en 
købmand (engelsk: ”a merchant”) købte råvarer og 
videresolgte dem med en profit. Merchanting-handel 
kan også dække over koncerninterne handler. Det 

6 Se Danmarks Statistik (2016).

Eksport, der ikke krydser danske 
grænser, er steget markant siden 2005

Figur 3
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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kan fx være en dansk virksomhed, der får produce
ret en vare af et datterselskab i udlandet. Datter
selskabet sælger varen til det danske hovedsæde, 
som sælger varen videre til den endelige køber i 
udlandet, uden at varen fysisk krydser den danske 
grænse. Forskellen på købs og salgsprisen indgår 
som eksport og dansk produktion.7 

Overskuddet fra merchanting er steget betydeligt, 
fra 0,7 pct. af BNP i 2005 til lidt over 2 pct. af BNP 
i 2016, jf. figur 4 (venstre). Det skyldes især, at 
fremstillingsvirksomhedernes merchantingsalg er 
steget kraftigt, jf. Bo og Burman (2016). En betyde
lig del af dette salg er formentlig koncerninterne 
handler, hvor de registrerede avancer kan være 
meget høje.

Får en dansk virksomhed en vare forarbejdet i ud
landet, inden den sælges i udlandet, er der tale om 
processing. Ved den type af salg i udlandet registre
res transaktionerne enkeltvist i betalingsbalancen. 
Købet af råvaren er vareimport (hvis råvaren er købt 
i udlandet), produktionsomkostningerne i udlan
det er import af en forarbejdningsydelse, mens 
salget af færdigvaren registreres som vareeksport.8 
Nettooverskuddet fra salg af forarbejdede varer i 
udlandet er steget fra ingenting i midt2000’erne til 
næsten 2 pct. af BNP i 2016, jf. figur 4 (højre).

Danske virksomheders stigende aktivitet i udlan
det kan have betydning for en række størrelser 
i nationalregnskabet, herunder import, eksport, 
formueindkomst og BNP. Afhængig af, hvordan en 
international koncern regnskabsmæssigt vælger at 
organisere sig, og i hvilket land den placerer ho
vedsædet, vil indkomsten fra aktiviteten i udlandet 
blive placeret i forskellige nationalregnskabsstør
relser. Det kan gøre det vanskeligere at fortolke 
udviklingen i dem. 

Omlægning fra merchanting til processing eller om
vendt medfører udsving i både import og eksport, 
mens nettoeksporten er uændret. Det skyldes, at 

7 Der kan naturligvis også forekomme merchantingeksport til 
Danmark, fx hvor varer produceres i Danmark og sælges til en 
udenlandsk virksomhed, som efterfølgende sælger varen til en 
dansk resident. Avancen, som den udenlandske virksomhed opnår 
fra disse handler, skal fratrækkes dansk produktion.

8 En virksomhed kan vælge selv at eje råvarerne, fx hvis den uden
landske forarbejdningsvirksomhed ikke har likviditet til at købe dem.

hvis en virksomhed vælger, at hovedsædet køber 
og ejer alle råvarer, der bruges i produktionen i 
udlandet (processing), indgår køb af råvarer som 
import, mens hele værdien af færdigvaren indgår 
som eksport. Hvis virksomheden i stedet lader det 
udenlandske datterselskab købe og eje råvarer, og 
hovedsædet herefter køber og videresælger færdig
varen (merchanting), indgår kun nettofortjenesten 
som eksport. 

Adskillelse af produktion og formueindkomst kan 
blive påvirket af, hvordan virksomhederne regn
skabsmæssigt organiserer sig. Det skyldes, at det er 
vanskeligt at kvantificere, hvor stor en del af værditil
væksten der kommer fra hver underkomponent eller 
tjenesteydelse, og dermed hvad de koncerninterne 
priser bør være. Det gælder for virksomhederne, 
men nok i endnu højere grad for skattemyndigheder 
og statistikproducenter.

Hovedsædet kan fx betale en lav pris for varer fra 
datterselskaber i udlandet og efterfølgende sælge 
dem med fortjeneste. Det giver en stor værdiskabel
se (produktion) i hovedsædet, som fx kan afspejle 
forskning og udvikling, marketing, investeringsrisiko 
eller koncernadministration, der er aktiviteter med 
stor værditilvækst.9

Alternativt kan hovedsædet betale en høj pris for va
rer fra datterselskaber i udlandet. Hermed ligger en 
større del af værdiskabelsen i udlandet, og datter
selskabet får overskud. Det tilfalder dog ejerne, dvs. 
hovedsædet, i form af formueindkomst (som ikke 
indgår i BNP, men i bruttonationalindkomsten, BNI).
 
Placeringen af hovedsædet har også stor betyd
ning, bl.a. fordi immaterielle rettigheder ofte er ejet 
af hovedsædet. Eksempelvis steg Irlands BNP fra 
2014 til 2015 med ca. 26 pct., da en række multina
tionale virksomheder flyttede deres hovedsæder 
og immaterielle rettigheder hertil, jf. OECD (2016). 
Værditilvæksten, som disse immaterielle rettigheder 
genererer, indgår nu som irsk produktion. Ejerne af 

9 Koncerninterne priser kan dog også i en vis udstrækning sættes for 
at minimere koncernens samlede skattebetalinger. På tværs af lande 
er der en tendens til, at merchantingeksport især er koncentreret i 
lande med favorable skattevilkår, herunder Hongkong, Luxembourg, 
Panama og Schweiz, jf. Fard mfl. (2017).
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Stor stigning i indtjeningen fra køb og salg af varer i udlandet (merchanting)  
og fra varer forarbejdet og solgt i udlandet (processing)

Figur 4
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Anm.: Venstre figur: Hele værdien af købet af varer og tjenester er inkluderet i ”Merchanting, køb”, og hele værdien af salget er inkluderet i 
”Merchanting, salg”. I opgørelsen af betalingsbalancen indgår ”Merchanting, køb” som en negativ eksport. Højre figur: Nettoindtjeningen 
fra processing er vanskelig at opgøre. Det skyldes bl.a., at forarbejdningstjenesten også inkluderer omkostninger til produktion af 
varer solgt i Danmark, ligesom nogle råvarer kan komme fra Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

de multinationale virksomheder er dog ikke flyttet til 
Irland, så en betydelig del af værdiskabelsen tilfalder 
derfor ikke irske residenter.10

Ovenstående illustrerer, at det i de internationale sta
tistiske retningslinjer har været nødvendigt at træffe 
nogle metodevalg relateret til globaliseringen. De 
valgte metoder er velbegrundede, men i sammen
hæng med fx skift i placering af hovedsæder kan det 
være nødvendigt at se på et bredere sæt af økono
miske indikatorer for at opnå et retvisende billede af 
den økonomiske udvikling.

For små, åbne økonomier med store internationale 
virksomheder kan der opstå store udsving i import, 
eksport, formueindkomst og produktion alene som 
følge af ændringer i, hvordan internationale virk
somheder regnskabsmæssigt organiserer sig, dvs. 
ændringer, som kun i begrænset omfang påvirker 
beskæftigelse og forbrugsmuligheder. 

10 De udenlandske ejere kan vælge at få overskuddet udbetalt via 
dividendeudbetalinger (formueindkomst ud af Irland), eller ved at 
virksomheden opkøber egne aktier (registreres som en kapitalge
vinst, jf. afsnit nedenfor).

Derudover bør det bemærkes, at BNI ofte er et mere 
stabilt mål for et lands økonomiske udvikling, idet 
BNI kun i mindre grad påvirkes af, om en virksomhed 
vælger at overføre indkomst til hovedsædet via mer
chantingeksport eller via formueindkomst.

Betalingsbalancen er forskellen  
på et lands opsparing og investeringer
En højere indtjening fra merchanting og processing i 
virksomhederne betyder ikke nødvendigvis et større 
overskud på betalingsbalancen. Det afhænger af, 
hvordan indtjeningen bruges. Bliver den fx brugt til 
at øge danske lønninger, udbetalt til danske ejere 
eller brugt på indenlandske investeringer, kan det 
øge importen. Udbetales indtjeningen til udenland
ske ejere via dividender, er det formueindkomst ud 
af landet. For at forstå udviklingen i betalingsbalan
cen er det vigtigt, om indtjeningen bliver sparet op, 
eller om den forbruges eller investeres i indenlandsk 
realkapital, jf. Jørgensen mfl. (2017).
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Betalingsbalancens løbende poster kan ses som 
forskellen mellem et lands samlede opsparing og 
investeringer i realkapital – og hermed som den fi
nansielle opsparing i udlandet. Et større overskud på 
betalingsbalancen kan fx skyldes, at opsparingen er 
steget, eller at indenlandske investeringer i realkapi
tal er faldet. 

Aktiviteter i udlandet kan potentielt påvirke inden
landsk opsparing og investeringer og derigen
nem betalingsbalancen. Når danske virksomheder 
investerer i udlandet, kunne det i princippet ske på 
bekostning af investeringer i realkapital i Danmark, 
hvilket isoleret set ville øge overskuddet på beta
lingsbalancens løbende poster. Det synes dog ikke 
at være tilfældet, jf. Isaksen mfl. (2016). Investerings
aktiviteten i brancher, hvor virksomhederne typisk 
investerer i udlandet, er om noget lidt stærkere end i 
øvrige brancher, jf. figur 5.

Øget aktivitet i udlandet kan alternativt medføre 
større opsparing i virksomhederne. Siden 2005 har 
der været betydelige konjunkturelle udsving i deres 
opsparing, men den var i 2016 kun lidt over niveauet 
fra 2005, jf. figur 6. 

På langt sigt må man forvente, at al indkomst, dvs. 
også indenlandske residenters indkomst fra aktiviteter 
i udlandet, bliver omsat til forbrug og realinveste
ringer. Man sparer op for at kunne forbruge senere. 
Det er således ikke sikkert, at virksomhedernes sti
gende aktivitet i udlandet (merchanting og proces
sing) øger Danmarks overskud på betalingsbalancen.

Det aktuelt ekstraordinært store overskud på 
 betalingsbalancen vurderes at være midlertidigt, jf. 
Jørgensen mfl. (2017). Det afspejler især, at hushold
ningerne sparer meget op og har lave investeringer. 
Det gør de bl.a. for at nedbringe deres gæld.

I statistikkerne kan aktiviteter i udlandet medføre, at 
overskuddet på betalingsbalancen overvurderes lidt
Det danske overskud på betalingsbalancen vurderes 
altså ikke i væsentligt omfang at stamme fra virksom
hedernes aktiviteter i udlandet. Nogle studier finder 
dog, at et større omfang af merchanting øger over
skuddet på betalingsbalancen. Beusch mfl. (2017) 
finder, at overskuddet i lande, som har væsentlig 
merchantingeksport, er ca. 3 pct. af BNP større end 
i lande, som ikke har væsentlig merchantingeks
port. De argumenterer, at virksomheder benytter 
indtjeningen fra merchanting-eksport til at finansiere 
investeringer i udlandet, dvs. den indenlandske op

Investeringer i udlandet reducerer  
ikke realinvesteringer i Danmark

Figur 5
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ne med FDI er industri, energiforsyning, handel, transport, 
finansiering og forsikring samt videnservice. Brancherne 
uden FDI er landbrug, skovbrug og fiskeri, vandforsyning 
og renovation, bygge og anlæg, hoteller og restauran
ter, information og kommunikation, ejendomshandel og 
udlejning, rejsebureauer, rengøring og anden operationel 
service, kultur og fritid, andre serviceydelser og private 
husholdninger. Offentlig administration, undervisning 
og sundhed er sammen med råstofindvinding udeladt af 
beregningerne.

Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

Virksomhedernes opsparing  
er ikke fulgt med deres øgede  
aktivitet i udlandet

Figur 6
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sparing stiger, mens de indenlandske investeringer 
ikke påvirkes. 

I opgørelsen af betalingsbalancen er indkomst fra 
aktiviteter i udlandet fratrukket udgifter til vedlige
holdelse af kapitalapparatet i udlandet. Det betyder, 
at et overskud, som bruges til at finansiere investe
ringer i udlandet, medfører et større kapitalapparat 
i udlandet. Fra virksomhedernes synspunkt er der 
altså tale om en ekspansion og ikke blot investerin
ger til at vedligeholde et eksisterende kapitalappa
rat. Argumentationen fra Beusch mfl. betyder altså, 
at virksomheder, der har merchantingeksport, i 
højere grad ekspanderer i udlandet frem for at udbe
tale overskud til ejerne eller investere i indenlandsk 
realkapital.

For at undersøge om virksomheder med aktiviteter 
i udlandet bidrager mere end andre virksomheder 
til overskuddet på betalingsbalancen, ser vi på den 
finansielle opsparing (opsparing minus investerin
ger) for danske virksomheder med og uden uden
landske datterselskaber i udlandet. Umiddelbart 
synes virksomheder med aktiviteter i udlandet at 
have større finansiel opsparing end andre virksom
heder, jf. boks 1.

Der kan dog være flere årsager til, at disse virksom
heders opsparing er større. Det kan fx afspejle reelle 
valg fra ejerne, som ønsker at spare op i virksomhe
den, fx ved at ekspandere i udlandet, mens ejerne 
af virksomheder uden datterselskaber i udlandet 
vælger at få overskud udbetalt eller investere i Dan
mark. I dette tilfælde er kausaliteten fra opsparing til 
aktivitet i udlandet. Virksomhederne sparer op for at 
ekspandere i udlandet – de sparer ikke op, fordi de 
har aktiviteter i udlandet. 

Der er i de internationale retningslinjer for opgø
relsen af betalingsbalancen forhold, som også kan 
trække i retning af, at den reelle finansielle opsparing 
i virksomheder med aktiviteter i udlandet overvurde
res. Det skyldes, at disse virksomheder ofte udbeta
ler overskud ved at opkøbe egne aktier i stedet for 
at udbetale det via dividender, jf. figur 7.

De danske børsnoterede selskaber har siden 2012 
opkøbt egne aktier for ca. 37 mia. kr. årligt, jf. Dan
marks Nationalbank (2017). Stort set alle har aktivi
teter i udlandet. Inkluderes de børsnoterede ikke-fi
nansielle selskabers tilbagekøb af egne aktier som 
formueindkomst til aktionærerne, falder den finan
sielle opsparingskvote for virksomheder med direkte 
investeringer. Faktisk bliver forskellen i den finansielle 
opsparingskvote mellem virksomheder med og uden 
investeringer i udlandet mere end halveret. Tilbage
købsprogrammerne kan således i vid udstrækning for
klare, hvorfor virksomheder med aktiviteter i udlandet 
umiddelbart har en højere finansiel opsparingskvote 
end de øvrige virksomheder.

Tilbagekøbsprogrammerne kan også påvirke beta
lingsbalancens løbende poster. Ifølge de internatio
nale retningslinjer for opgørelsen af betalingsbalan
cen inkluderes kun dividender som formueindkomst, 
mens opkøb af egne aktier ikke inkluderes.11

Når udlandet i stort omfang investerer i danske 
børsnoterede aktier, reducerer tilbagekøbspro

11 For direkte investeringer, fx datterselskaber, beregnes der en im
puteret formueindkomst, så alt overskud efter skat registreres som 
en formueindkomst til udlandet, uanset om overskuddet udbetales 
som dividende eller ej. For porteføljeinvesteringer beregnes der ikke 
imputeret indkomst. Udlandets investeringer i danske børsnoterede 
aktier er stort set kun porteføljeinvesteringer.

Danske børsnoterede selskaber har  
opkøbt egne aktier for 225 mia. kr. 
siden 2012

Figur 7
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Anm.: Akkumuleret opkøb af egne aktier.
Kilde: Danmarks Nationalbank.
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Virksomheder med aktiviteter i udlandet har større finansiel opsparing Boks 1

Ved hjælp af regnskabsstatistik sammenligner vi den finan

sielle opsparing i ikke-finansielle virksomheder med og uden 

direkte investeringer i udlandet. Direkte investeringer i udlan

det bruges således som en proxy for aktivitet i udlandet. Den 

aggregerede finansielle opsparing i danske ikke-finansielle 

virksomheder med direkte investeringer i udlandet er klart 

højere end for øvrige danske virksomheder, jf. figuren til højre. 

Den finansielle opsparing på virksomhedsniveau er  

kon strueret som følger:

finansiel opsparing = overskud efter skat – dividender  
- ∆anlægsaktiver + ∆varelager

Aggregeret over samtlige virksomheder følger dette mål 

nogenlunde den finansielle opsparing (nettofordrings-

erhvervelsen) i nationalregnskabet.

Data er konstrueret ud fra data om virksomheders indad 

og udadgående direkte investeringer koblet med data om 

virksomheders årsregnskabsdata fra Experian og Bisnode. 

Virksomheder med direkte investeringer er udvalgt ud fra 

kriteriet, at der for mindst ét af årene 200515 har været en 

positiv bruttobeholdning af investeringer i udlandet i form 

af enten egenkapital eller koncernlån. Udsnittet af begge ty

per virksomheder er holdt konstant i perioden for at undgå 

årlige forskydninger i den finansielle opsparing som følge 

af ændringer i antallet af virksomheder. De to udsnit uden 

og med direkte investeringer indeholder henholdsvis 42.971 

og 1.918 virksomheder. I det oprindelige datasæt var der 

109.349 virksomheder i 2005 og 124.524 i 2015.

Virksomheder med aktivitet i udlandet har større 
finansiel opsparing end andre virksomheder
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i koncernen, foretager direkte investeringer, vil koncernen 
samlet set tælle med som foretagende direkte investeringer. 
Korrektionen ændrer ikke analysens resultater nævneværdigt.

Kilde: Bisnode, Experian, Danmarks Nationalbank og egne beregnin
ger.

Udenlandske investorer i danske aktier får lave udbyttebetalinger,  
men store kursgevinster

Figur 8

Udbyttebetalinger fra porteføljeaktier Akkumulerede kursgevinster, 2005-16
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grammerne den registrerede formueindkomst, som 
betales til udlandet. Det samme gælder naturligvis 
også for formueindkomsten, som modtages fra 
udlandet, når udenlandske virksomheder opkøber 
egne aktier. 

Det er vanskeligt at vurdere omfanget af tilbage
købsprogrammer blandt udenlandske virksom
heder. Der er dog noget, der tyder på, at det i 
Danmark har større betydning for den betalte 
formueindkomst end for den modtagne. Eksempel
vis er afkastet fra udenlandske porteføljeaktier ejet 
af danskere større end afkastet fra danske porte
føljeaktier ejet af udlændinge, jf. figur 8 (venstre), 
mens udlændinge til gengæld får større kursgevin
ster, jf. figur 8 (højre).

Kvantitativt er den mulige overvurdering af det 
danske betalingsbalanceoverskud dog relativt 
begrænset. Antages afkastgraden for danske 
porteføljeaktier ejet af udlændinge at være lig 
med den, danskerne modtager fra investeringer i 
udenlandske porteføljeaktier, bliver overskuddet på 
betalingsbalancen mindsket med ca. 0,3 pct. af BNP 
årligt.
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