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Danske investeringer i
udlandet faldt i 3. kvartal
I 3. kvartal 2017 faldt danske direkte investeringer i
udlandet med 9,4 mia. kr. Egenkapitalinvesteringer
blev reduceret med 11,6 mia. kr., mens koncernlån
og handelskreditter omvendt blev øget med 2,2 mia.
kr. Faldet hænger bl.a. sammen med salg af aktieandele i udenlandske kapitalfonde og konvertering
af egenkapital til koncernlån i forbindelse med ændringer af koncernstrukturen i danskejede datterselskaber i udlandet.
Til sammenligning steg de indadgående direkte investeringer i Danmark med 3,7 mia. kr., bl.a. som følge
af Ørsted-koncernens (tidligere DONG) frasalg af olieog gasforretningen til udenlandske investorer.

Danske direkte investeringer i
udlandet, akkumuleret siden 2005
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Anm.: Akkumulerede transaktioner siden 2005 er opgjort efter
retningsprincippet eksklusive geninvesteret indtjening og
gennemløbsinvesteringer. Avancerede økonomier er baseret på IMF's landeklassifikation pr. april 2017. Vækst- og
udviklingsøkonomier er opgjort som øvrige lande.

Over tid afspejler udviklingen i de udadgående direkte investeringer i høj grad danske virksomheders
ekspansion i andre avancerede økonomier. Investeringsmønsteret genfindes i mange andre lande.
Avancerede økonomier modtager således størsteparten af de globale direkte investeringer.
Siden 2005 har danske virksomheder samlet set foretaget direkte investeringer i udlandet for 580 mia.
kr., hvoraf hele 504 mia. er placeret i andre avancerede økonomier. Målt på transaktionsomfang er
størsteparten investeret i andre EU-lande samt USA
og Singapore. Denne landefordeling har været relativt stabil over længere tid og er bl.a. et udtryk for,
at direkte investeringer afspejler længerevarende
økonomiske relationer.
Direkte investeringer er opgjort på første modpartsland, dvs. det første land investeringerne går til, selv
om det ikke nødvendigvis er den endelige destination. Danske investeringer i Kina bliver fx ofte kanaliseret via Hongkong. Direkte investeringer i avancerede økonomier kan således i et vist omfang være
videreført til vækst- og udviklingsøkonomier.
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