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Denne præsentation ser på udenlandske investeringer i Danmark samt 
på danske virksomheders investeringer i udlandet. 
Udenlandske investeringer er en strømpil på Danmarks attraktivitet 
●  Analysen af udenlandske virksomheders investeringer i Danmark kan bidrage 

til vurderingen af, hvor attraktivt det er at investere i Danmark. 

●  Det skyldes, at udenlandske virksomheder som udgangspunkt vælger mellem 
at placere deres investering i Danmark eller i et andet land, og dermed siger 
deres investeringsbeslutninger noget om Danmarks attraktivitet som 
investeringsland målt med de internationale virksomheders målestok. 

●  Vi sammenligner derfor udviklingen i beholdningen af udenlandske 
investeringer i Danmark med udviklingen i en række lande for derigennem at 
belyse udviklingen i Danmarks relative attraktivitet som investeringsland. 

Udenlandske investeringer giver et ekstra bidrag til produktiviteten 
●  Samtidig påpeger vi også, at udenlandske investeringer er vigtige i sig selv, 

fordi empiriske studier viser, at de giver et ekstra positivt bidrag til 
produktivitetsvæksten i modtagerlandet, såkaldte spillovers. 

Danske virksomheders investeringer i udlandet  
●  Endelig ser vi også på danske virksomheders investeringer i udlandet, fordi 

det bidrager til at vurdere danske virksomheders investeringsevne og 
muligheder. Hvis danske virksomheder vælger at investere i udlandet, men i 
mindre grad i Danmark, så indikerer det, at Danmark vurderes som mindre 
attraktivt, men viser samtidig også at danske virksomheder ønsker og evner at 
investere. 

Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet 



Udenlandske investeringer og 
Danmarks attraktivitet  
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Analysen viser: 
●  Danske virksomheder investerer langt mere i udlandet, end udenlandske 

virksomheder investerer i Danmark. 
●  Beholdningen af udenlandske investeringer i Danmark er stort set ikke steget 

siden 2007. 
●  Set over perioden fra 2000 til 2011 ligger Danmark tredjesidst blandt 16 

europæiske lande, når det gælder om at tiltrække de indgående investeringer – 
kun Grækenland og Irland ligger dårligere. 

●  Væksten i indgående investeringer har været langt større i de øvrige nordiske 
lande. 

●  Danmark er ikke alene om at øge gabet mellem udgående og indgående direkte 
investeringer, men lande som Frankrig, Schweiz, England, Sverige og Finland  
viser, at gabet også kan mindskes. 

●  De udenlandske investeringer er en strømpil på et lands attraktivitet som 
investeringsland. 

●  Analysen indikerer, at Danmark er blevet relativt mindre attraktivt 
som investeringsland sammenlignet med andre rige europæiske 
lande. 

●  Det har desuden målbare negative konsekvenser for produktivitetsudviklingen, 
hvis Danmark ikke formår at tiltrække udenlandske investeringer i samme 
omfang som andre lande omkring os. 
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●  Der er flere grunde til, at vi ser på det samlede omfang af udenlandske direkte 
investeringer (foreign direct investment, FDI) og ikke blot på nyetableringer. 
For det første viser undersøgelser med både danske og udenlandske data, at 
udenlandsk ejede virksomheder har højere produktivitet end hjemlige 
virksomheder, og at disse produktivitetseffekter smitter af på de lokale 
danske virksomheder.  

●  For det andet kan udenlandske virksomheders direkte investeringer bruges 
som strømpil på, hvordan investeringsklimaet i Danmark og de 
omkringliggende lande udvikler sig. 

●  Virksomheder med internationale aktiviteter er sandsynligvis blandt de første 
til at opsøge de investeringsmuligheder, der opstår. De internationale 
virksomheder er generelt mere mobile og har bedre mulighed for at drage 
fordele, når investeringsmulighederne forandres. 

  

●  Samlet kan man sige, at udenlandske investeringer generelt er værdiskabende 
for Danmark, og  tiltrækning af udenlandske investeringer sammenlignet med 
landene omkring os er derfor en temperaturmåling af 
investeringsklimaet. 
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●  Analysen ser på beholdningen af udenlandske direkte investeringer (FDI). 

●  Der anvendes anerkendte internationale opgørelser og statistikker om FDI fra 
UNCTAD. 

●  Beholdning: I denne præsentation ser vi på beholdningen af udenlandske 
direkte investeringer i Danmark. Beholdningsstatistikken opgøres årligt og 
offentliggøres med en vis tidsforskydning. Beholdningsstatistikken opgør 
værdien af de udenlandske investeringer ultimo året.  

●  Direkte investeringer: Direkte investeringer omfatter beholdninger af 
aktier og andre kapitalandele, hvor en udenlandsk investor/virksomhed 
besidder mindst 10% af egenkapitalen eller stemmerne i den virksomhed, der 
er investeret i.  

●  Væsentlig indflydelse: Investeringer af denne størrelse antages dels at 
være foretaget med henblik på varig økonomisk forbindelse mellem investor 
og virksomheden, dels at give investor en væsentlig (men ikke nødvendigvis 
bestemmende) indflydelse på ledelsen.  
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●  Direkte investeringer i egenkapital kan foretages som etableringer 
af nye virksomheder, kapitaludvidelser i eksisterende virksomheder 
eller køb af eksisterende virksomheder. En væsentlig del af direkte 
investeringer foretages som opkøb af eksisterende virksomheder. 

 
●  I det følgende er beholdningen af udenlandske direkte investeringer 

i Danmark opgjort ekskl. gennemløbsinvesteringer. Disse 
investeringer giver ikke anledning til realøkonomisk aktivitet i 
Danmark. Fra 2000 til 2003 udgjorde gennemløbsinvesteringer en 
væsentlig del af de direkte investeringer, men omfanget er blevet 
betydeligt reduceret efter en ændring af skattelovgivningen i 2001.  

 
●  Når vi foretager internationale sammenligninger af direkte 

investeringer, så skal det holdes for øje, at de fleste lande opgør 
direkte investeringer inkl. gennemløbsinvesteringer. Selvom der er 
forskelle, så er de ikke så store, at det ændrer billedet. 
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Investeringsgabet i Danmark 

Danske virksomheders investeringer i udlandet er 
fortsat med at stige, mens udenlandske virksomheders 
investeringer i Danmark er bremset kraftigt op. 

Note:  Figuren viser beholdningen af udenlandske direkte investeringer i Danmark 
(indgående) og beholdningen af danske direkte investeringer i udlandet (udgående). 

Kilde:  Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistiks Nationalregnskab. 
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Indgående udenlandske investeringer 

Note:  Figuren viser ændringen fra 2000 til 2011 i beholdningen af 
udenlandske investeringer. 

Kilde:  CE-analyse pba. data fra UNCTAD. 

●  Udenlandske investeringer i Danmark er 
fordoblet siden 2000 (indeks 208). 

●  Sammenlignet med andre europæiske lande 
er dette en lav stigning. 

●  Gennemsnittet i EU15 var en tredobling af  
beholdningen af indgående investeringer  
(indeks 293). 

●  Ud af 17 lande har Danmark den tredje- 
laveste stigning, og kun Grækenland og 
Irland har oplevet mindre stigning i de 
udenlandske investeringer. 

●  De øvrige nordiske lande har oplevet en 
betydeligt højere stigning i beholdningen af 
udenlandske investeringer: Norge: 567, 
Sverige: 360, Finland: 342. 

●  Samlet peger dette på, at Danmark ikke er 
blevet mere attraktivt som investeringsland 
ift. landene omkring os. 
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Indgående FDI ift. BNP 

Note:  Figuren viser ændringen fra 2000 til 2011 i beholdningen af 
udenlandske investeringer. 

Kilde:  CE-analyse pba. data fra UNCTAD. 

●  Sættes beholdningen af udenlandske 
investeringer i Danmark i relation til BNP, viser 
det, at Danmark er i midtergruppen. 

●  Lande som Sverige, England og Schweiz har en 
højere FDI-intensitet end Danmark. 

●  Danmark lå godt i 2000, men er gået i stå de 
sidste 10 år. Schweiz, Sverige og Storbritannien er 
mere attraktive. De fleste andre lande end 
Danmark har øget FDI-intensiteten siden 2000. 
Væksten i FDI-intensiteten i Danmark er gået i 
stå siden 2000. 
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Væksten i udenlandske investeringer stopper omkring 
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Investeringerne kommer primært fra andre EU-lande 
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Gabet mellem indgående og udgående 

         Indgående ift. udgående (< 1: Udgående er større end indgående; > 1: Indgående er størst) 
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Danmark har ligesom Spanien, Østrig, Grækenland og Irland øget gabet mellem 
indgående og udgående. I disse lande er de udgående investeringer vokset langt mere end 
de indgående. I andre lande som Frankrig, Schweiz, England, Sverige og Finland er gabet 
mindsket, og de indgående investeringer er vokset mere end de udgående. 



Martin H. Thelle | København | 2. maj 2012 

Danmark oplever et investeringsgab – Sverige gør ikke 
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Kilde: Copenhagen Economics pba. data fra UNCTAD. 
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Negativ investeringsbalance – især i industrien 
Det danske investeringsgab ift. udlandet 
●  Danske industrivirksomheder investerede 215 mia. kr. mere i udlandet, end udenlandske virksomheder 

investerede i danske industrivirksomheder. 

                                       Indgående minus udgående investeringer i Danmark 2010 (mia. kr.) 

Martin H. Thelle | København | 2. maj 2012 

Note:  Figuren viser forskellen i direkte investeringer mellem udlandets investeringer i Danmark  
 (indgående) og danske virksomheders investeringer i udlandet (udgående) i mia. kr. i 2010. 

Kilde:  CE-analyse pba. Nationalbanken. 
 



Rammebetingelser for FDI – hvordan klarer Danmark sig? 

Grundlæggende 
faktorer 

Markedsstørrelse (BNP) 

Velstand (BNP pr. indb.) 

Afstand til andre lande 

Sprog 

Politisk stabilitet 

Økonomisk stabilitet 

Kvalitet af institutioner 

Kvalitative faktorer 

 Ease of doing business 

 Infrastruktur 

 F&U 

Klynger og erhvervs- 
specialisering 

 Uddannelsesniveau 

Arb.markedsfleksibilitet 

Samlet arbejdstid 

Kultur og livskvalitet 

Omkostningsfaktorer 

Forretningsomkostninger 

Lønomkostninger 

Selskabsbeskatning 

Særlige incitamenter 

= Danmark bedst eller næstbedst 
 
= Danmark i midterposition 
 
= Danmark dårligst eller 
næstdårligst 

En række rammebetingelser er med til at afgøre tiltrækningen af FDI. Danmark klarer sig 
godt på nogle, men mindre godt på andre områder, når der sammenlignes med et udvalg 
af sammenlignelige lande. 

Note: Benchmarking af vigtigste rammebetingelser for tiltrækning af FDI. Danske 
rammebetingelser sammenlignet med Sverige, Holland, Irland og Storbritannien. 
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Del 2: 
Produktivitetseffekter fra 
udenlandske investeringer 



Udenlandske investeringer som kilde til højere 
produktivitet 

●  Udenlandske investeringer (FDI) er en kilde til at styrke 
produktiviteten i dansk økonomi og dermed den økonomiske 
vækst. 

●  FDI løfter i sig selv produktivitetsniveauet, fordi udenlandske 
virksomheder gennemsnitligt har en højere produktivitet. 

●  Derudover er der "spillover"-effekter fra FDI, dvs. relaterede 
virksomheder får mulighed for at lære gennem: 
o  Mere konkurrence 
o  Ny teknologi 
o  Ny viden 
o  Nye ledelsesformer 
 
Se også Pedersen og Skaksen (2011), Multinational Enterprises in Denmark 
udarbejdet for AmCham Danmark. 



Udenlandske virksomheder er mere produktive 

Claus Frelle-Petersen & Eske Stig Hansen | København | 22. juni 2010  Kilde: Junge & Skaksen (2010) gengivet i AmCham-rapporten Multinational Enterprises in Denmark,  oktober 2011. 
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FDI bidrager til at løfte produktiviteten 

●  FDI bidrager til at løfte produktiviteten og dermed væksten i Danmark.  

●  12% af væksten i Danmark over en 10-årig periode kan henføres til 
spillover-effekterne fra FDI.  

●  Effekten af FDI på produktiviteten i Danmark kan yderligere øges ved: 
o  At der tiltrækkes mere FDI.  
o  At der tiltrækkes FDI i brancher, hvor det vil have stor betydning for 

produktiviteten. 
o  At spillover-effekterne forstærkes, f.eks. ved formidling af samarbejder, 

klyngedannelse osv. 

Claus Frelle-Petersen & Eske Stig Hansen | København | 22. juni 2010  


