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DIREKTE INVESTERINGER, BEHOLDNINGER 2018 

Direkte investeringer 
sker ofte via transitlande 

Næsten halvdelen af de 700 mia. kr., som udenland-

ske investorer har i direkte investeringer i Danmark, 

løber gennem transitlande, før de når Danmark. Hol-

land og Luxembourg er de største transitlande. 

Ny opgørelse viser ultimativt investorland 

Nationalbanken indsamler oplysninger om det ultima-

tive investorland for direkte investeringer i Danmark. 

Opgørelsen gør det muligt at identificere, hvilke lande 

der ultimativt kontrollerer de udenlandske investerin-

ger i Danmark. Hidtil er udenlandske direkte investe-

ringer i Danmark alene blevet opgjort på første mod-

partsland, dvs. det land, som investeringerne overfø-

res til Danmark fra.  

Hvis en virksomhed fra USA fx investerer i Danmark 

via et holdingselskab i Luxembourg, er det nu muligt 

at se igennem første modpartsland og identificere 

USA som ultimativt investorland. 

 

Den nye opgørelse viser, at USA er det land, som ul-

timativt investerer mest i Danmark. Direkte investe-

ringer for ca. 200 mia. kr. kontrolleres fra USA. Det 

svarer til omkring 30 pct. af de samlede direkte inve-

steringer i Danmark. Langt størstedelen af de ameri-

kanske investeringer sker via transitlande.   

Luxembourg og Holland er transitlande 

Luxembourg har ved udgangen af 2018 investeringer 

for 64 mia. kr. i Danmark opgjort på første modparts-

land, men stort set ingen af disse investeringer kon-

trolleres fra Luxembourg. Næsten halvdelen af inve-

steringerne er ultimativt foretaget af amerikanske in-

vestorer.    

 

Et lignende billede gør sig gældende for Holland.  

Holland har ved udgangen af 2018 direkte investerin-

ger i Danmark for 109 mia. kr. opgjort på første mod-

partsland, men Holland står kun ultimativt for 17 mia. 

kr. Amerikanske investorer kontrollerer ultimativt 55 

mia. kr. af investeringerne fra Holland.  

 

En mere detaljeret gennemgang af ultimativt investor-

land kan findes her (link).  

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Luxembourg og Holland er ofte transitlande for 

direkte investeringer i Danmark 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Figuren viser, hvordan de indadgående direkte investerin-

ger fra Holland og Luxembourg fordeler sig på de ultima-

tive investorlande. Opgørelsen er efter retningsprincippet 

og er ekskl. danske gennemløbsholdingselskaber. 

 
 
 
 

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/Direkte-investeringer-Beholdninger-Baggrund-20191014.aspx
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