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DIREKTE INVESTERINGER, BEHOLDNINGER, 2020 

Investeringer i udlandet når 
højeste niveau i 2020 

Danmarks direkte investeringer i udlandet (udadgå-

ende) var på 1.505 mia. kr. ultimo 2020. Det fremgår 

af Nationalbankens årlige beholdningsstatistik for di-

rekte investeringer, som offentliggøres i dag. Det er 

31 mia. kr. mere end i 2019. Blandt andet har Ørsted 

koncernen foretaget betydelige direkte investeringer i 

udlandet i 2020. 

Udlandets direkte investeringer i Danmark (indadgå-

ende) udgjorde 900 mia. kr. ultimo 2020. Det er 39 

mia. kr. mere end i 2019.  

Det er syvende år i træk med stigende direkte investe-

ringer både ud- og indadgående. Den stigende ten-

dens er således fortsat på trods af usikkerhed og re-

striktioner som følge af covid-19. 

Over halvdelen er investeret i fem lande 

I 2020 havde Danmark flest direkte investeringer i 

Sverige (14 pct.), Storbritannien (13 pct.), USA (12 

pct.), Tyskland (11 pct.) og Holland (7 pct.). Tilsam-

men var 56 pct. af de direkte investeringer placeret i 

disse fem lande. Sveriges førerposition skyldes bl.a., 

at Carlsberg har betydelige investeringer i Rusland, 

som løber gennem Sverige. 

Fem koncerner står for næsten en tredjedel 

De fem danske koncerner med de største beholdnin-

ger af direkte investeringer i udlandet ultimo 2020 var 

Carlsberg, Ørsted, A.P. Møller-Mærsk, Bestseller og 

Novo Nordisk. De stod tilsammen for 475 mia. kr. af 

de direkte investeringer i udlandet, hvilket svarer til 

31 pct. Tilsvarende er det også få koncerner, der står 

for en stor del af overskuddet på betalingsbalancen. 

Læs mere her (link). 

Udlandet investerer gennem transitlande 

Næsten halvdelen (48 pct.) af udlandets direkte inve-

steringer i Danmark løber gennem transitlande, før de 

når Danmark. Holland og Luxembourg benyttes ofte 

som transitlande vha. holdingselskaber. Disse kan 

være oprettet med henblik på at håndtere koncernin-

tern finansiering, besiddelse af immaterielle aktiver 

som fx patenter eller af hensyn til skatteoptimering. 

USA stod for 26 pct. af de indadgående investeringer i 

Danmark i 2020, når der medtages investeringer, der 

går gennem transitlande. USA var således den største 

ultimative investor efterfulgt af Sverige (12 pct.), Stor-

britannien (8 pct.), Norge (8 pct.) og Finland (6 pct.). 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Danmarks udadgående og indadgående direkte 

investeringer stiger for syvende år i træk 
  

 

 

 

 

Anm.: En direkte investering er en investering i udenlandske virk-

somheder og filialer, hvor investor besidder mindst 10 pct. 

af egenkapitalen eller stemmerettighederne i virksomheden. 

Danmarks direkte investeringer er her opgjort efter retnings-

princippet og er ekskl. gennemløbsinvesteringer (Link). 
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https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=34743
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Direkte-investeriner-beholdninger-20211007.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Direkte%20investeringer%20ind%20og%20ud%20af%20Danmark%20-%20%C3%A5rlig%20opg%C3%B8relse/20211007_STATISTIK_figurdata.xlsx

