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DIREKTE INVESTERINGER, 2. KVARTAL 2020 

Direkte investeringer 
faldt i 2. kvartal 

Danske virksomheders udadgående direkte investe-

ringer i udlandet faldt med 9 mia. kr. i 2. kvartal 

2020. Det skyldes primært et fald i de koncerninter-

ne lån. De udadgående direkte investeringer omfat-

ter egenkapitalinvesteringer i og koncerninterne lån 

til datterselskaber i udlandet, hvor den danske inve-

stor har bestemmende indflydelse.  

Udlandets indadgående investeringer i Danmark 

faldt med 7 mia. kr. i 2. kvartal 2020.  

Geninvesteret indtjening falder i krisetider 

Økonomiske tilbageslag og lavkonjunkturer vil typisk 

afspejle sig i lavere overskud og dermed også lavere 

geninvesteret indtjening i udenlandske datterselska-

ber. OECD forventer, at coronakrisen vil medvirke til 

et fald i de globale direkte investeringer på 30 pct. i 

2020 sammenlignet med 2019 – primært fordi den 

geninvesterede indtjening falder.
1
  

Effekten af coronakrisen på virksomhedernes indtje-

ning i år kendes først, når årsregnskaberne opgøres 

i 2021. Indtil da anvendes modelbaserede skøn for 

indtjening i selskaberne.  

De årlige danske udadgående direkte investeringer 

har i store træk fulgt den globale udvikling (link). 

Dette gælder også i årene efter finanskrisen, hvor de 

udadgående direkte investeringer lå på et lavere 

niveau end før – både for Danmark og OECD-

landene under ét.  

I de enkelte kvartaler er der dog flere forhold end 

konjunkturudviklingen, som driver direkte investe-

ringer, fx enkeltvirksomheders dispositioner og ti-

mingen af udbyttebetalinger.  
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 Se OECD (link) 

 Danske virksomheders udadgående 

direkte investeringer faldt i 2. kvartal 
  

 

 

 

 

Anm.: Direkte investeringer er egenkapitalinvesteringer og kon-

cernlån mv. ekskl. gennemløbsinvesteringer.  Geninveste-

ret indtjening er indtjeningen i udenlandske datterselska-

ber fratrukket modtaget udbytte. 
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https://data.oecd.org/chart/63rz
https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Direkte-investeringer-20200814.aspx
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132646-g8as4msdp9&title=Foreign-direct-investment-flows-in-the-time-of-COVID-19.

