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DIREKTE INVESTERINGER, 3. KVARTAL 2020 

Fald i direkte  
investeringer i USA  

Danske investorer har nedbragt deres direkte inve-

steringer i USA med 21 mia. kr. i de første tre kvarta-

ler af 2020. Det er hovedsageligt drevet af fald i kon-

cernlån i industrien og skyldes, at amerikanske dat-

terselskaber har placeret overskudslikviditet i deres 

danske moderselskaber.  

Udviklingen i koncernlån mv. afspejler ofte likvidite-

ten i de enkelte enheder inden for en koncern og 

svinger derfor langt mere end egenkapitalinveste-

ringer. Dette gælder især, hvis likviditetsstyringen 

varetages af en central enhed i koncernen. 

 

Direkte investeringer i Europa trækker op 

Samlet set har danske investorer øget udadgående 

direkte investeringer med 5 mia. kr. i de første tre 

kvartaler af 2020. Det er primært investeringer i 

Tyskland, Storbritannien og Norge, som har trukket 

de samlede direkte investeringer op. Ud over reduk-

tionen i USA er direkte investeringer i Kina også re-

duceret.  

USA er tredjestørste land for danske investorer 

Værdien af danske investorers direkte investeringer i 

USA er 166 mia. kr.
1
 Det svarer til 11 pct. af Dan-

marks samlede beholdning af udadgående direkte 

investeringer. Dette gør USA til det tredjestørste in-

vesteringsland for danske direkte investeringer kun 

overgået af Storbritannien og Sverige. 

USA er største investor i Danmark 

Direkte investeringer i Danmark for 220 mia. kr. er 

ultimativt kontrolleret fra USA, svarende til 27 pct. af 

de samlede indadgående direkte investeringer. Det 

gør USA til det største investorland i Danmark. Næs-

ten 90 pct. af de amerikanske direkte investeringer i 

Danmark sker via transitlande, primært Holland og 

Luxembourg.
2
  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

 

 

 

1
 Beholdninger er opgjort ultimo 2019. 
2
 Se Danmarks Nationalbank Statistik, Direkte investeringer, Beholdninger 

2019 for yderligere information (link). 

 Danske direkte investeringer i USA er 

faldet i 2020 
  

 

 

 

 

Anm.: Nettotransaktioner af danske udadgående direkte investe-

ringer i USA for året. Transaktionerne for 2020 er til og 

med tredje kvartal. Opgjort efter retningsprincippet ekskl. 

gennemløbsinvesteringer og ekskl. geninvesteret indtje-

ning. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Direkte-investeringer-NYT-20201113.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Direkte-investeringer-beholdninger-NYT-20201014.aspx

