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KAPITALFORHØJELSER OG OPKØB FIK DE DIREKTE INVESTERINGER TIL AT STIGE I 2015 

Danske direkte investeringer i udlandet steg med 79 mia. kr. i 2015 til 1.163 mia. kr. ved udgangen af 

året. Samtidig steg de udenlandske direkte investeringer i Danmark med 29 mia. kr. til 684 mia. kr. 

Fremgangen i de udadgående investeringer er især drevet af kapitalforhøjelser i etablerede udenland-

ske datterselskaber. Stigningen i de indadgående investeringer hænger både sammen med udenland-

ske opkøb af danske virksomheder, bl.a. Cheminova, og kapitalforhøjelser. Afkastet af danske investe-

ringer i udlandet var også i 2015 større end det udenlandske afkast af investeringer i Danmark. 

 

 Udvikling i direkte investeringer Figur 1  
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Anm.: Nettoficering af mellemværende med søsterselskaber indregnes fra 

2013, hvilket medfører et niveauskifte (fald) i 2013. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Investeringer opgjort på koncernbidrag Figur 2  
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Anm.: I opgørelsen grupperes virksomheder, der tilhører samme koncern. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 

 

FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER 

De danske direkte investeringer i udlandet steg med 

79 mia. kr. i løbet af 2015 og udgør ultimo 2015 

1.163 mia. kr. Fremgangen hænger primært sam-

men med kapitalforhøjelser i etablerede udenland-

ske datterselskaber. De udenlandske investeringer i 

Danmark steg i samme periode med 29 mia. kr. til 

684 mia. kr., jf. figur 1. Det skyldes både nye opkøb, 

bl.a. af Cheminova, samt kapitaludvidelser i datter-

selskaber. 

 

Niveauforskellen mellem de udadgående direkte 

investeringer og de indadgående er dermed vokset 

yderligere i 2015. Denne udvikling er tæt knyttet til 

de store overskud på betalingsbalancen og dermed 

et dansk opsparingsoverskud, der nødvendigvis skal 

placeres i udlandet. Fra 2005 til 2015 har der samlet 

set været betalingsbalanceoverskud på over 1.100 

mia. kr. Danmark har derfor over tid opbygget en 

betragtelig udlandsformue, bl.a. i form af ejerskab af 

udenlandske selskaber. 

 

 

INVESTERINGER ER KONCENTRERET PÅ FÅ STORE 

KONCERNER 

Det er især de store danske virksomheder, som in-

vesterer i udlandet. Flere tusinde danske virksom-

heder har datterselskaber i udlandet, men alene de 

10 største koncerner – målt på værdien af deres 

udenlandske investeringer – står for omtrent halvde-

len af de samlede danske investeringer i udlandet, jf. 

figur 2. De 50 største danske koncerner ejer tilsam-

men 74 pct. af de direkte investeringer.  
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Faktaboks: Hvad er en direkte investering? 

Direkte investeringer i udlandet er summen af danske investeringer i 

udenlandske virksomheder og filialer, hvor investor besidder mindst 

10 pct. af stemmerettighederne. Direkte investeringer omfatter for-

uden investeringer i egenkapital også koncernlån og handelskredit-

ter mellem koncernforbundne enheder. Investeringer i egenkapital 

har typisk et længere sigte, mens koncernlån og handelskreditter 

ofte bruges til likviditetsstyring og derfor er mere volatil. 

Direkte investeringer ind og ud af Danmark er en årlig behold-

ningsstatistik, som viser værdien af investeringer ultimo perioden, 

og er bl.a. baseret på indberetninger fra de største danske virk-

somheder, jf. kilder og metode. 

Formueindkomst er afkastet af direkte investeringer. For egen-

kapitalinvesteringer består formueindkomst af overskuddet efter 

skat i datterselskaber. Investor kan herefter enten udlodde over-

skuddet som et udbytte eller lade overskuddet blive i selskaberne 

som geninvesteret indtjening. Formueindkomst på koncernlån be-

står af rentebetalinger.  

Formueindkomsten fra direkte investeringer indgår, sammen 

med formueindkomsten fra porteføljeinvesteringer mv., i beta-

lingsbalancens løbende poster og bidrager til bruttonationalind-

komsten, BNI. 
 

 

 Danske direkte investeringer i udlandet  Figur 3  
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Anm.: Nettoficering af mellemværende med søsterselskaber indregnes fra 

2013, hvilket medfører et niveauskifte (fald) i 2013. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 

 

 Udenlandske direkte investeringer i Danmark Figur 4  
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Anm.: Nettoficering af mellemværende med søsterselskaber indregnes fra 

2013, hvilket medfører et niveauskifte (fald) i 2013. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 

 

Udlandets direkte investeringer i Danmark er imid-

lertid fordelt på flere danske koncerner. Værdien af 

de 10 største udenlandsk ejede koncerner udgør en 

tredjedel af udlandets samlede investeringer i Dan-

mark, mens de 50 største står for 62 pct. 

 

 

DANSKE INVESTERINGER I UDLANDET 

Størstedelen af danske virksomheders investeringer 

foretages i EU-lande, som modtager 60 pct. af de 

samlede investeringer. Det største investeringsland 

for danske virksomheder er forsat Sverige, hvilket 

bl.a. hænger sammen med, at Carlsbergs investe-

ringer i Rusland foretages via Sverige. Investerin-

gerne i Sverige udgør 26 pct. af de samlede EU-in-

vesteringer. Ud over Sverige har danske virksomhe-

der også store investeringer i Storbritannien og 

Tyskland. 

 

Investeringer i offshorecentre1 er steget de senere år 

og udgør nu 12 pct. af de samlede investeringer. 

Det er især Singapore, som driver disse investerin-

ger, hvilket bl.a. hænger sammen med at A.P. Møller 

– Mærsk ejer havneanlæg i landet. 

 

Danske industrivirksomheder udgør fortsat den 

største enkeltbranche, som foretager direkte inve-

steringer i udlandet. Hovedparten af industriens 

investeringer er foretaget af føde-, drikke- og to-

baksvareindustrien, mens den andenstørste indu-

strigruppe – metal- og maskinindustrien – står for 15 

pct. af investeringerne i udlandet.  

 

 

UDENLANDSKE INVESTERINGER I DANMARK 

Fremgangen i udlandets investeringer i 2015 skyldes 

udenlandske opkøb af danske Cheminova og Uni-

versal Robots mv., samt kapitaludvidelser til eksiste-

rende engagementer. I modsat retning trak Gold-

man Sachs og EQT's salg af deres 19,3 pct.s andel i 

ISS A/S. 

 

Siden 2005 er udlandets direkte investeringer i 

Danmark vokset med over 200 mia. kr. De tre stør-

ste investorlande er Sverige, Holland og Luxem- 

 1  Offshorecentre er en landegruppe defineret af IMF. De er karakteriseret ved 
mange finansielle enheder, som primært servicerer udenlandske residenter, og 
et finansielt system, hvor balancerne med udenlandske modparter er meget 
store i forhold til de indenlandske balancer, jf. 
https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm 

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/Direkte-investeringer-ind-og-ud-af-Danmark---%C3%A5rlig-opg%C3%B8relse.aspx
https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm
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 Udenlandske direkte egenkapitalinvesteringer i 
Danmark fordelt på første og ultimativt investorland 

Figur 5  
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Anm.:  Opgørelsen er ekskl. gennemløbsholdingselskaber og omfatter kun 

egenkapitalinvesteringer. Ultimativt investorland er en foreløbig 

opgørelse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Afkast af direkte investeringer Tabel 1  

 
 Danske investeringer i 

udlandet 
Udenlandske investe-

ringer i Danmark 

 Mia. kr. Pct. Mia. kr. Pct. 

2005 49,3 11,8 37,2 11,1 

2006 57,6 12,0 38,2 9,9 

2007 63,3 12,1 44,6 10,5 

2008 60,0 10,9 29,3 7,0 

2009 49,4 8,2 24,2 5,9 

2010 65,1 9,6 37,8 8,7 

2011 64,9 9,0 33,5 7,6 

2012 58,9 7,0 23,7 5,1 

2013 67,0 7,5 33,6 7,0 

2014 75,0 7,1 33,6 5,1 

2015 82,2 7,2 34,0 4,9 
 

 

 Anm.: Afkastgraderne er opgjort ekskl. gennemløbsinvesteringer som 

overskuddet i procent af årets gennemsnitlige beholdning af 

egenkapital.  

 

 

bourg, når investeringerne opgøres på første mod-

partsland, hvor den direkte ejer (enhed) er hjem-

mehørende. Opgør man i stedet investeringerne 

efter det ultimative investorland, dvs. det land, hvor 

den direkte investors øverste koncernselskab er 

hjemmehørende, viser en foreløbig opgørelse, at 

investeringer fra kapitalcentre som USA og Storbri-

tannien er markant højere end ved opgørelser på 

første modpartsland, jf. figur 5. En stor del af inve-

steringerne fra USA og Storbritannien foretages 

således via holdingselskaber i Luxembourg, Holland 

og Sverige. 

 

Omkring halvdelen af de udenlandske direkte inve-

steringer i Danmark er foretaget i branchen finansie-

ring. Det dækker bl.a. over investeringer i holding-

selskaber, som kanaliserer investeringerne videre til 

andre brancher. Investeringer i virksomheder inden 

for handel/transport, industri og erhvervsservice 

udgør tilsammen ca. en tredjedel af de udenlandske 

investeringer. 

 

 

AFKAST AF DIREKTE INVESTERINGER 

Gennem det seneste årti har de danske investerin-

ger i udlandet haft et højere afkast end udlandets 

investeringer i Danmark, jf. tabel 1. Det er kende-

tegnende for mange avancerede økonomier – her-

iblandt Danmark – at afkastet på de udadgående 

investeringer er større end på de indadgående. For 

Danmarks vedkommende hænger merafkastet især 

sammen med en høj indtjening i udlandet på paten-

ter hos den danske medicinalindustri. Ses der fx bort 

fra medicinalindustrien, er der ingen systematisk 

forskel i afkastet på udadgående og indadgående 

investeringer. 
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 Afkast af direkte investeringer i udlandet fordelt på 
brancher, 2015 

Tabel 2  

 

Branche 

Egenkapital 
ultimo, 
mia. kr. 

Afkast, 
mia. kr. 

Afkast, 
pct. 

Forsikringsvirksomhed 29,3 2,7 10,8 

Industri 274,1 27,9 10,2 

Erhvervsservice 124,1 11,0 9,4 

Finansieringsvirksomhed 374,1 20,7 5,7 

Handel/transport mv. 182,9 8,6 4,7 

Øvrige 160,8 11,3 6,3 

Alle investeringer 1.145,2 82,2 7,2 
 

 

 Anm.: Afkastgraderne er opgjort ekskl. gennemløbsinvesteringer som 

overskuddet i procent af årets gennemsnitlige beholdning af 

egenkapital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkastet på de udadgående investeringer var på 7,2 

pct. i 2015. Det er de danske industrivirksomheders 

investeringer, som bidrager mest til det samlede 

afkast. Det skyldes til dels, at industrien står for en 

stor del af de samlede investeringer, og det høje 

afkast til medicinalvirksomheder. Over halvdelen af 

afkastet for industrivirksomheder kan således henfø-

res til medicinalindustrien. 

 

Virksomheder i industri- og finansieringsbranchen 

står tilsammen for knap 60 pct. af det samlede af-

kast fra danske direkte investeringer i udlandet. 

 

De udenlandske investeringer i Danmark gav et af-

kast på 4,9 pct. i 2015. Finansierings- og industri-

virksomheder står for 69 pct. af det samlede afkast. 

Størsteparten af investeringerne inden for finansie-

ringsvirksomhederne er foretaget i holdingselska-

ber, der dækker over investeringer i andre bran-

cher. 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION 

Revisionsnote 

I overensstemmelse med Nationalbankens revisi-

onspolitik er der ved denne offentliggørelse gen-

nemført ordinær revision af 2014.  
 

Revisionerne af 2014 betyder, at danske direkte inve-

steringer i udlandet er revideret ned med 4 mia. kr. i 

egenkapitalinvesteringer og op med 2 mia. kr. i kon-

cernlån mv. Udenlandske direkte investeringer i Dan-

mark er revideret op med 31 mia. kr. i egenkapital og 

29 mia. kr. i koncernlån mv. 
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e-mail: svk@nationalbanken.dk  
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