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DIREKTE INVESTERINGER, 4. KVARTAL 2020 

Få direkte investeringer  
i 2020 

Aktiviteten i direkte investeringer var meget be-

grænset i 2020. Danske virksomheders udadgående 

direkte investeringer i udlandet steg med 5 mia. kr., 

mens udlandets indadgående direkte investeringer i 

Danmark faldt med 10 mia. kr.  

På verdensplan var der også få direkte investeringer 

i 2020. Tal fra OECD viser, at de globale direkte inve-

steringer i 1. halvdel af 2020 var de laveste siden 

2013 og 50 pct. lavere sammenlignet med 2. halvdel 

2019 (link). For året som helheld forventer FN et fald 

i de globale direkte investeringer på 42 pct. i forhold  

til 2019 på baggrund af den økonomiske usikkerhed, 

som bl.a. har ført til et fald i virksomhedshandler 

især for de udviklede økonomier.
1
 

2020 sluttede af med flere annoncerede handler 

Der blev i 2020 ikke gennemført større internationale 

virksomhedshandler med dansk part, men i 4. kvar-

tal 2020 annoncerede flere store danske virksomhe-

der opkøb af udenlandske selskaber, som vil blive 

gennemført i 2021. Det gælder bl.a. Novo Nordisk, 

Salling og Danfoss. Derudover har Tryg sammen 

med britiske Intacts afgivet et tilbud om at overtage 

RCA Insurance Group, hvis nordiske forretning bl.a. 

indeholder Codan.  

Gennemførelsen af de annoncerede handler vil øge 

Danmarks udadgående direkte investeringer betyde-

ligt i 2021, når ejerskabet overdrages.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

  

 

1
 Se FN's konference for handel og udvikling (link). 

 Lav aktivitet i både ud- og indadgående 

direkte investeringer i 2020 
  

 

 

 

 

Anm.: Direkte investeringer opgjort efter retningsprincippet, 

ekskl. gennemløbsinvesteringer og ekskl. geninvesteret 

indtjening. Søljer viser årlige transaktioner. Direkte inve-

steringer er investeringer, hvor én investor besidder 

mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerne i en virk-

somhed. 
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https://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-October-2020.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Direkte-investeringer-20210212.aspx
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-outlook-remains-weak

