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DIREKTE INVESTERINGER, BEHOLDNINGER, 2018

 Direkte investeringer i Danmark går ofte via transitlandene 
Holland og Luxembourg. USA er det største investorland, 
når der opgøres efter, hvilke lande der ultimativt kontrollerer 
investeringerne. USA står ultimativt for næsten 30 pct. af  
investeringerne i Danmark på i alt 700 mia. kr. i 2018. 

 Danske virksomheder investerer fortrinsvist i EU-lande.  
Danske virksomheder har i alt direkte investeringer i  
udlandet for 1.245 mia. kr., hvoraf EU-landenes andel udgør 
64 pct. Sverige er det største investeringsland efterfulgt af 
Storbritannien og Tyskland. 

 Danmark har større direkte investeringer i udlandet, end 
udlandet har i Danmark. Det afspejler bl.a. Danmarks store 
betalingsbalanceoverskud. Danmark har større afkast på  
investeringer i udlandet, end udenlandske investorer har  
på investeringer i Danmark. 
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Direkte investeringer i Danmark

Næsten halvdelen af de udenlandske direkte investe-
ringer i Danmark løber gennem transitlande, inden 
de når Danmark. Udenlandske investorer havde 
direkte investeringer i Danmark for 700 mia. kr. ved 
udgangen af 2018. Heraf er 336 mia. kr. foretaget 
via selskaber i et eller flere transitlande, se figur 1. 
Se også boks 1 for nærmere beskrivelse af direkte 
investeringer. 

At udenlandske investeringer i Danmark i stort 
omfang løber gennem andre lande, vidner om en 
stor kompleksitet i virksomhedernes internationale 
organisering og selskabsstruktur. Kompleksiteten 
gør det vanskeligt at identificere, hvor i verden den 
økonomiske aktivitet finder sted.  

Ny opgørelse viser ultimativt investorland
Nationalbanken indsamler oplysninger om det 
ultimative investorland for direkte investeringer i 
Danmark. Opgørelsen gør det muligt at identificere, 
hvilke lande der ultimativt kontrollerer de udenland-
ske investeringer i Danmark, se boks 1. Opgørelsen 
er i overensstemmelse med anbefalinger fra Den In-

Halvdelen af de udenlandske  
direkte investeringer i Danmark  
sker via transitlande

Figur 1
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Anm.: Figuren viser beholdning af udenlandske investeringer 
i Danmark. Mørkeblå farve viser de tilfælde, hvor første 
modpartsland er det samme som det ultimative investor-
land. Lyseblå farve viser de tilfælde, hvor første mod-
partsland er forskelligt fra det ultimative investorland og 
investeringerne løber gennem transitlande. Opgørelsen 
er opgjort efter retningsprincippet og er ekskl. danske 
gennemløbsholdingselskaber.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Hvad er en direkte investering? Boks 1

Direkte investeringer er investeringer i udenlandske 

virksomheder og filialer, hvor investor besidder mindst 

10 pct. af egenkapitalen eller stemmerettighederne i 

virksomheden. 

Direkte investeringer har typisk en længere horisont 

og antages ofte at være foretaget med henblik på en 

varig økonomisk forbindelse mellem investoren og 

virksomheden. Investeringerne kan være en indikator 

på økonomisk integration og på, hvor åben en økono-

mi er. Direkte investeringer kan fx stimulere den lokale 

realøkonomiske aktivitet i form af øget produktion og 

beskæftigelse i landet, der investeres i. Formålet med 

investeringen kan bl.a. være at skabe værditilvækst 

gennem aktivt ejerskab, fx hvis investoren har ekspertise 

i at udvikle virksomheden. Investeringerne kan også 

foretages med henblik på at overtage og få adgang 

til fx distributionsnet og kundebase eller intellektuelle 

kompetencer eller patenter.

Fra første modpartsland til ultimativt investorland
Udenlandske direkte investeringer i Danmark opgøres på 

første modpartsland, dvs. det første land, investeringen 

kommer fra.

Hvis en amerikansk virksomhed fx investerer i Danmark 

via et holdingselskab i Luxembourg, så vil investeringen i 

beholdningsstatistikken efter første modpartsland fremgå 

som en direkte investering fra Luxembourg og ikke fra 

USA. 

Nationalbanken indsamler oplysninger om det ultimati-

ve investorland for direkte investeringer i Danmark. På 

baggrund af disse oplysninger er det muligt at lave en 

opgørelse, der viser, fra hvilke lande de udenlandske 

investeringer i Danmark kontrolleres. Opgørelsen for 

ultimativt investorland giver et mere retvisende billede 

af, hvem der ultimativt bærer risikoen og får afkastet af 

investeringer i Danmark.
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ternationale Valutafond, IMF.1 Hidtil er udenlandske 
direkte investeringer i Danmark alene blevet opgjort 
på første modpartsland, dvs. fra hvilket land der 
overføres investeringer til Danmark. 

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. Opgørelsen på det 
ultimative investorland giver et mere retvisende bil-
lede af, hvem der i sidste ende bærer risikoen og får 
afkast af investeringen. 

Investeringerne kontrolleres ofte fra USA
Den nye opgørelse viser, at direkte investeringer i 
Danmark fra USA er mange gange større opgjort 
efter det ultimative investorland end opgjort efter 
første modpartsland, se figur 2. USA er således klart 
det land, der ultimativt investerer mest i Danmark. 
Opgørelsen viser altså, at langt størstedelen af de 
amerikanske investeringer i Danmark løber gennem 
andre lande, inden de når Danmark. USA står for 
næsten 30 pct. af de udenlandske investeringer i 
Danmark opgjort efter ultimativt investorland.

1 Se International Monetary Fund, Balance of Payments Manual,  
6. udgave, 2010.

Direkte investeringer i Danmark  
går ofte via Holland og Luxembourg, 
men ultimativt er USA storinvestor

Figur 2
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Anm.: Figuren viser beholdningen af udenlandske direkte investe-
ringer i Danmark for 2018, opgjort på henholdsvis første 
modpartsland og ultimativt investorland. Opgørelsen er 
opgjort efter retningsprincippet og er ekskl. danske gen-
nemløbsholdingselskaber.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Udenlandske investeringer  
i Danmark løber gennem  
Luxembourg og Holland

Figur 3

Anm.: Figuren viser, hvordan de indadgående direkte investerin-
ger fra Holland og Luxembourg fordeler sig på de ultimati-
ve investorlande. Opgørelsen er opgjort efter retningsprin-
cippet og er ekskl. danske gennemløbsholdingselskaber.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Holland og Luxembourg er transitlande
Luxembourg og Holland fylder betydeligt i opgørel-
sen af udenlandske investeringer i Danmark opgjort 
efter første modpartsland, men fylder langt mindre, 
når investeringerne opgøres efter det ultimative 
investorland. En stor del af de udenlandske investe-
ringer i Danmark foretages således via gennemløbs-
selskaber i Luxembourg og Holland.  

Luxembourg havde ved udgangen af 2018 investe-
ringer for 64 mia. kr. i Danmark opgjort på første 
modpartsland, men stort set ingen af investeringer-
ne kontrolleres fra Luxembourg. Næsten halvdelen 
heraf er ultimativt foretaget af amerikanske investo-
rer, se figur 3. Et lignende billede gør sig gælden-
de for Holland. Ud af de samlede investeringer fra 
Holland på 109 mia. kr. er kun 17 mia. kr. ultimativt 
foretaget af hollandske investorer, mens amerikanske 
investorer ultimativt står for 55 mia. kr.

”Round-trip”-investeringer
Opgørelsen af det ultimative investorland viser 
desuden, at en del af de udenlandske investeringer 
i Danmark ultimativt kontrolleres af investorer i Dan-
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mark – såkaldte ”round-trip”-investeringer, se figur 
2. Sådanne investeringer afspejler en situation, hvor 
kapital investeres i udlandet af en dansk virksomhed, 
men hvor investeringen føres tilbage til Danmark 
som en direkte investering via et udenlandsk selskab, 
som kontrolleres af den danske investor. Årsagerne 
til en sådan konstruktion kan være mange men kan 
afspejle, at investoren opnår mere favorable finan-
sieringsvilkår ved at kanalisere investeringer via et 
udenlandsk selskab.2

Mønsteret er internationalt
Luxembourg og Holland er også internationalt store 
transitlande for direkte investeringer. Det fremgår af 
en opgørelse fra OECD, se figur 4. Direkte investe-
ringer fra lande som USA, Storbritannien, Tyskland, 
Japan, Canada og Frankrig er betydeligt større, når 
de opgøres efter det ultimative investorland frem for 
det første modpartsland. Omvendt kommer lande 
som Holland, Schweiz og Luxembourg til at fylde væ-
sentlig mindre i opgørelsen, hvilket afspejler, at disse 
lande i særlig grad er transitlande for andre landes 
direkte investeringer.3   

I mange tilfælde er investeringerne i transitlande 
inden for den samme koncern. For eksempel kan in-
vesteringer foretages via holdingselskaber, som vide-
reinvesterer midlerne i udlandet, uden at selskabet 
har større realøkonomisk aktivitet (gennemløbsinve-
steringer). Holdingselskaberne kan bl.a. være opret-
tet for at håndtere koncernintern finansiering eller 
immaterielle aktiver, fx patenter. De koncerninterne 
transaktioner kan bl.a. være foretaget af hensyn til 
skatteoptimering. Næsten 40 pct. af verdens samlede 
direkte investeringer er gennemløbsinvesteringer, og 
Holland og Luxembourg står for næsten halvdelen 
af disse investeringer. Hvis Hongkong, Jomfruøerne, 
Bermuda, Singapore, Cayman Island, Schweiz, Irland 
og Mauritius medtages, står disse 10 lande for mere 
end 85 pct. af gennemløbsinvesteringerne.4  

2 OECD (2018), FDI in Figures, april 2018

3 De direkte investeringer øges i Irland, når de opgøres på ultimativt 
investorland. Det skyldes, at Irland er hjemland for en række store 
amerikanske koncerners hovedsæder, som klassificeres som værende 
irske residenter. Det betyder, at en række datterselskaber i USA med 
store direkte investeringer har Irland som det ultimative investorland, 
se Central Statistics Office, Explaining Ireland’s FDI Asymmetry with the 
United States, 2018.

4 Se Jannick Damgaard, Niels Johannesen og Thomas Elkjaer, Piercing 
the veil, Finance & Development, vol. 51, nr. 2, juni 2018, og Jannick 
Damgaard, Niels Johannesen  og Thomas Elkjaer, The Rise of Phantom 
Investments, Finance & Development, vol. 56, nr. 3, september 2019.

Direkte investeringer i OECD går  
ofte via Holland og Luxembourg,  
men ultimativt er USA storinvestor

Figur 4
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Anm.: Figuren viser henholdsvis de største ultimative investor-
lande og største investorlande opgjort på første modpart 
som andel af den samlede beholdning af indadgående 
direkte investeringer i Østrig, Brasilien, Tjekkiet, Estland, 
Frankrig, Tyskland, Ungarn, Island, Italien, Litauen, Polen, 
Schweiz, Tyrkiet og USA. Opgørelsen er opgjort efter 
retningsprincippet og er ekskl. gennemløbsinvesteringer.

Kilde: OECD (link).

http://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2018.pdf
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Danske investeringer i udlandet, 2018 Figur 5

Anm.: Opgørelsen er opgjort på første modpartsland efter retningsprincippet og er ekskl. danske gennemløbsholdingselskaber. De lysegrå 
områder markerer lande, som der indsamles men ikke offentliggøres data for. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Danske investeringer i udlandet 

Værdien af danske investeringer i udlandet er faldet 
med 7 mia. kr. til 1.245 mia. kr. i 2018. Danske direkte 
investeringer i udlandet er koncentreret på relativt få 
lande, hvor de ti største investeringslande tilsammen 
tegner sig for 76 pct. af investeringerne.

Der er generelt stort sammenfald mellem, hvilke 
lande der investerer i Danmark, og hvilke lande 
Danmark har investeringer i. Det er især store eller 
geografisk nærliggende lande, som Danmark inve-
sterer i og ligeledes modtager investeringer fra. Det 
er samtidig lande, som Danmark har stor samhandel 
med. EU- landenes andel af danske direkte investerin-
ger i udlandet er 64 pct.

Danmark har de største direkte investeringer i de 
øvrige EU-lande, Norge, Schweiz og USA, se figur 5. 
Sverige er det største investeringsland efterfulgt af 
Storbritannien, Tyskland og Holland. 

Udviklingen i de udadgående investeringer har været 
kendetegnet ved, at landesammensætningen har væ-
ret forholdsvis stabil over tid. Det skyldes, at direkte 

investeringer afspejler længerevarende økonomiske 
relationer. 

Hvor ender danske investeringer henne?
Direkte investeringer opgøres på første modparts-
land, dvs. det første land, investeringerne går til. Det 
er ikke nødvendigvis den endelige destination, og 
andre lande kan fungere som transitlande, se boks 2.

For eksempel er Carlsbergs investeringer i Rusland 
foretaget via datterselskaber i Sverige. Investeringen 
indgår derfor i statistikken som en investering i et 
svensk holdingselskab og ikke som en investering i 
et russisk bryggeri.

Det ultimative destinationsland
En foreløbig opgørelse viser danske investeringer i 
udlandet efter ultimativt destinationsland, dvs. det 
sidste land, der modtager investeringerne fra Dan-
mark, se boks 2. Opgørelsen viser, at en række vækst- 
og udviklingsøkonomier, såsom Kina og Mexico, er 
ultimative destinationslande, se figur 6. Samtidig 
ses det, at enkelte lande, særligt Holland, Norge og 
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Foreløbig opgørelse af  
ultimativt destinationsland

Boks 2

Danske direkte investeringer i udlandet opgøres på 

første modpartsland, dvs. det første land, som modtager 

investeringen fra Danmark. Dette er dog ikke nødvendig-

vis den endelige destination. 

Hvis en dansk virksomhed fx investerer i Kina via et hol-

dingselskab i Hongkong, vil det i opgørelsen fremgå som 

en direkte investering i Hongkong og ikke Kina. 

Nationalbanken har på foranledning af Eurostat foretaget 

et pilotstudie af 24 udvalgte danske virksomheder med 

henblik på at kortlægge, hvilke lande der ultimativt er 

genstand for danske investeringer i udlandet. Det ultima-

tive destinationsland er fundet ved at fordele beholdnin-

gen af virksomhedens investeringer i det første datter-

selskab, den ejer i udlandet. I denne opgørelse fremgår 

investeringerne, der er illustreret i eksemplet foroven, 

som at Danmark har en investering i Hongkong i statistik-

ken for direkte investeringer efter første modpartsland, 

mens opgørelsen efter det ultimative destinationsland vil 

vise, at Danmark har en investering i Kina. 

DANMARK HONGKONG
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DIREKTE  

INVESTERINGER
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DESTINATIONS- 

LAND
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Schweiz, fylder væsentligt mindre som ultimativt de-
stinationsland sammenlignet med første modparts-
land. Disse lande er i et vist omfang transitlande for 
danske direkte investeringer i udlandet. Opgørelsen 
viser desuden, at en del af danske direkte investerin-
ger i udlandet føres tilbage til Danmark, se føromtal-
te ”round-trip”-investeringer.

Store betalingsbalanceoverskud  
og afkast af investeringer i udlandet

For Danmark er det gældende, at værdien af de 
udadgående direkte investeringer overstiger de 
indadgående investeringer. Danmark har med andre 
ord opbygget en positiv nettobeholdning af direkte 
investeringer i forhold til resten af verden. Niveaufor-
skellen mellem de udadgående og indadgående 
direkte investeringer er vokset yderligere i 2018 og 
skal ses i sammenhæng med de store danske beta-
lingsbalanceoverskud igennem de seneste år. 

Et lignende billede gør sig gældende, når man ser 
på de lande, som Danmark normalt sammenligner 
sig med. Lande, som i en årrække har haft over-
skud på betalingsbalancens løbende poster, bl.a. 
Tyskland, Holland og Luxembourg, har samtidig 
også opbygget store nettobeholdninger af direkte 

Større danske investeringer i vækst- 
og udviklingsøkonomier i opgørelse 
af ultimativt destinationsland

Figur 6
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Anm.: Af hensyn til fortrolighed er beløbene angivet i pct. af be-
holdningen af de samlede udadgående direkte investerin-
ger for de 24 virksomheder i stikprøven.

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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investeringer, se figur 7. Omvendt er lande med be-
talingsbalanceunderskud, såsom USA, Storbritannien 
og New Zealand, karakteriseret ved, at de indadgå-
ende direkte investeringer overstiger de udadgåen-
de investeringer.

Større afkast på investeringer i udlandet
Afkast på danske egenkapitalinvesteringer i udlan-
det har ligget stabilt på 7,5 pct. de seneste tre år, se 
figur 8. Afkastet på udlandets egenkapitalinvesterin-
ger i Danmark er lavere i 2018 sammenlignet med 
de foregående år. I 2018 var afkastet 5,6 pct. mod 
6,4 pct. i 2017. Set over en længere periode siden 
midten af 00’erne er afkastet for danske investerin-
ger i udlandet og udlandets investeringer i Danmark 
faldet en del.

Afkastet på de danske investeringer i udlandet er hø-
jere end udlandets i Danmark. Merafkastet hænger 
sammen med, at danske medicinalvirksomheder har 
en høj indtjening på patenter i udenlandske datter-
virksomheder. Ser man bort fra medicinalindustrien, 
er der væsentlig mindre forskel mellem afkastet på 
de udadgående og indadgående direkte investerin-
ger.

Tæt sammenhæng mellem direkte 
investeringer og betalingsbalancens 
løbende poster

Figur 7
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Anm.: Figuren viser sammenhængen mellem nettobeholdning af 
direkte investeringer og den akkumulerede betalingsba-
lance for 30 lande. Størrelsen på boblerne er skaleret efter 
forholdet mellem nettobeholdningen af direkte investerin-
ger og udviklingen i betalingsbalancens løbende poster.

Kilde: OECD og egne beregninger.

Større afkast på de  
udadgående investeringer 

Figur 8
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 Anm.: Afkastgraderne er opgjort ekskl. gennemløbsinvesterin-
ger som overskuddet i procent af årets gennemsnitlige 
beholdning af egenkapital.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Revisionsnote

I overensstemmelse med Nationalbankens revisions-
politik har vi ved denne offentliggørelse gennemført 
en ordinær revision af 2017.

I 2017 er udadgående direkte investeringer ekskl. 
gennemløbsinvesteringer revideret ned med 11 mia. 
kr. i 2017, mens indadgående investeringer er revide-
ret ned med 9 mia. kr.

For yderligere information klik her (link).

https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2017/Direkte-investeringer-Beholdninger-20181012.aspx
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