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DIREKTE INVESTERINGER, 4. KVARTAL 2018 

Direkte investeringer 
faldt i 2018 

Efter flere år med fremgang faldt de udadgående 

direkte investeringer fra Danmark til udlandet med 

60 mia. kr. i 2018. De indadgående direkte investe-

ringer fra udlandet til Danmark faldt med 11 mia. kr.  

Direkte investeringer er investeringer i udenlandske 

filialer og dattervirksomheder, hvor investor har be-

stemmende indflydelse. Direkte investeringer inde-

bærer typisk længerevarende økonomiske forbin-

delser på tværs af landegrænser. 

Det største fald i de udadgående direkte investeringer 

skete i 4. kvartal. Faldet var på 32 mia. kr., hvoraf 

TDC's salg af hele sin norske forretning bidrog med 

omkring 17 mia. kr. Derudover reducerede Ørsted-

koncernen sine direkte investeringer i Storbritanni-

en, da den solgte første del af havvindmølleparken 

Hornsea 1. Resten af salget finder sted i 2020. Den 

samlede salgspris er omkring 38 mia. kr. Ørsteds 

frasalg bidrager til, at de danske investorer samlet 

set har reduceret deres direkte investeringer i Stor-

britannien for første gang siden 2008.  

Storbritannien er dét land, danske virksomheder har 

den største beholdning af direkte investeringer i. 

Beholdningen af udadgående direkte investeringer i 

Storbritannien er senest opgjort til 184 mia. kr., sva-

rende til 15 pct. af de samlede udadgående investe-

ringer.1  

Der var også et stort fald i de udadgående investe-

ringer i første del af 2018. Det var bl.a. drevet af ind-

flagningen af A.P. Møller – Mærsks skibe til Danmark 

fra det tyske rederi Hamburg Süd. 

Faldet i de indadgående direkte investeringer i 2018 

skyldtes, at udlandet nedbragte koncernlån til deres 

danske datterselskaber med 29 mia. kr., mens de 

udenlandske investorer øgede deres egenkapitalin-

vesteringer i Danmark med 18 mia. kr.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

1
   Beholdningen af udadgående og indadgående direkte investeringer 

opgøres årligt af Nationalbanken. De seneste beholdningstal dækker 

ultimo 2017. 

 Både ud- og indadgående direkte 

investeringer faldt i 2018 

Figur 1   

 

 

 

 

Anm.: Direkte investeringer udtrykker værdien af grænseover-

skridende investeringer i virksomheder, hvor investor har 

mindst 10 pct. af stemmerettighederne. Opgørelsen viser 

summen af årlige direkte investeringer eksklusive gennem-

løbsinvesteringer og fratrukket geninvesteret indtjening. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/Direkte-investeringer-20190214.aspx

