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Investeringer  
 

Håndfaste konklusioner om investeringer 

ind og ud af Danmark er tvivlsomme 
 

Statistik for beholdningen af udenlandske direkte investeringer (FDI) for Danmark er gennem længere 

tid tolket som, at vi i Danmark har et enormt problem med vores investeringsbalance, og især med at 

tiltrække udenlandske investeringer. De dystre konklusioner rettet mod Danmark er dog tvivlsomme. 

Begynder man at grave dybere i tallene, viser de, at der er flere forhold, man skal være opmærksom, og 

som alle taler for stor forsigtighed med konklusionerne.  

 

 

af chefanalytiker Frederik I. Pedersen 14. februar 2013 

Analysens hovedkonklusioner 
 

• Statistikken for direkte investeringer (FDI) omfatter beholdning af aktier og andre kapitalandele, 
hvor investor besidder mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerne i den virksomhed, der er 
investeret i. FDI er som udgangspunkt mere en finansiel investering end en real investering. 

• Internationale sammenligninger medregner poster, der ikke giver anledning til realøkonomisk akti-
vitet. Fraregnet de såkaldte ”gennemløbsinvesteringer”, får man i Danmark et mere positivt billede 
af udviklingen.  

• Mere vigtigt påvirker forhold, som ikke følger af en ny investeringsaktivitet, opgørelse af FDI-
beholdningerne i meget markant grad. Siden 1998 har de såkaldte ”værdireguleringer mv.” øget 
forskellen mellem de ind- og udgående investeringer med mere end 230 mia. kr. Heraf stammer 
180 mia.kr. alene fra årene siden 2007. Pris- og valutakursreguleringer er afgørende her.  

• De internationale FDI-statistikker tegner vidt forskellige billeder afhængig af, om der kigges på be-
holdning- eller strømstatistik. Analysen viser, at mens Danmark de senere år har haft værdiregule-
ringer mv., der har øget investeringsgabet ind og ud af landet med 10¼ pct. af BNP (180 mia.kr.), 
er det modsatte tilfælde for Sverige, hvor værdireguleringer har mindsket investeringsgabet med 
12½ pct. af BNP (440 mia.svkr.).Korrigeret for værdireguleringer mv. de senere år får Sverige et 
større investeringsgab end Danmark – helt modsat det herskende billede. 

• Dokumentation fra Nationalbanken viser endvidere, at man skal være meget forsigtig med at tolke 
FDI-tallene opdelt på både brancher og lande. 

• På baggrund af analysen efterlyses en dybere granskning af, hvad FDI-tallene viser, og hvad man 
præcist kan bruge dem til. Det gælder ikke mindst de internationale sammenligninger. 
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Håndfaste konklusioner om investeringer ind og ud af Danmark er tvivlsomme 

Tal for udenlandske direkte investeringer (FDI) ind og ud af Danmark er gennem længere tid tolket 

derhen, at vi i Danmark har et stort problem med vores investeringsbalance, fordi vi har mere end 

svært ved at tiltrække udenlandske investeringer relativt til andre lande.  

 

Der har i medierne været overskrifter som:  

”Sverige banker Danmark gul og blå på investeringer” (Dagbladet Børsen, 20. november 2012). Det 

sker med henvisning til, at investeringerne fra udenlandske virksomheder ind i Sverige i 2010 og 2011 

løb op i 69 pct. af BNP. Men i Danmark løb de udenlandske investeringer kun op i 44 pct. af BNP. Beg-

ge landes erhvervsvirksomheder sendte til gengæld investeringer for omkring 72-73 pct. af BNP ud af 

landet. Herefter konkluderes det: ”(…) at der er et kæmpe investeringsunderskud i Danmark til skade for 

væksten, mens Sverige holder skindet på næsen”. 

 

”Danmark mangler udenlandske investeringer for 389,5 milliarder” (Dagbladet Information, 11. juni 

2012)1. Der henvises til, at Danmark har et efterslæb i udenlandske investeringer på 389,5 milliarder 

kroner. Et efterslæb eller investeringsgab som skyldes, at danske virksomheder i stigende grad investe-

rer i udlandet – mens det modsatte ikke er tilfældet.  

 

Copenhagen Economics henviser i forbindelse med en analyse af den danske investeringskrise ”Dan-

mark som Investeringsland”2 til figur 1, der viser et markant gab mellem de ind- og udgående investe-

ringer i Danmark, mens der ikke ses tilsvarende gab i Sverige. Det konkluderes, at:  

 

”Sverige som et af de få vesteuropæiske lande har formået at tiltrække investeringer udefra i samme takt, som 

svenske virksomheder har investeret i udlandet.” 

 

Figur 1. Ind- og udgående udenlandske investeringer Danmark og Sverige, andel af BNP  

 

 

                                                                 
1 http://www.information.dk/303149 
2 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.copenhagenecon

omics.com%2FAdmin%2FPublic%2FDWSDownload.aspx%3FFile%3D%252FFiles%252FFiler%252FPublikationer%252F93703%2Bdanmark-

som-investeringsland.pdf&ei=eKL-UIKuDJCDhQflvYDgCw&usg=AFQjCNGohSXeDkVnAlgXJW480nXuywpWtw 
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De dystre konklusioner rettet mod Danmark sker typisk med udgangspunkt i internationale sammen-

ligninger af FDI-beholdningen, hvor Danmark kommer relativt sløjt ud. Begynder man imidlertid at grave 

dybere i tallene, viser de, at der er flere forhold, man skal være opmærksom, og som alle taler for, at de 

skal tolkes forsigtigt.  

 

I det følgende gennemgår vi tre af de problematikker, vi foreløbig har fundet. Før det skal kræves en lidt 

nærmere beskrivelse af, hvad FDI egentlig dækker over.  

 

Direkte udenlandske investeringer - FDI 

Nationalbanken, der udarbejder statistikken for FDI, skriver i analysen ”Globalisering og danske direkte 

investeringer”, Kvartalsoversigten, 2. kvartal 2008: 

 

”Direkte investeringer omfatter beholdninger af aktier og andre kapitalandele, hvor en investor besidder 

mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerne i den virksomhed, der er investeret i. Investeringer af denne 

størrelse antages dels at være foretaget med henblik på varig økonomisk forbindelse mellem investor og virk-

somheden, dels at give investor en væsentlig (men ikke nødvendigvis bestemmende) indflydelse på ledelsen. 

En direkte investering kan være i form af egenkapital eller koncernlån mv.” 

 

Af Nationalbankens Kvartalsoversigt fra 4. kvartal 2012 fremgår det desuden, at FDI bør betragtes som 

en finansiel investering mere end en real investering, jf. boks 1. FDI er således langt fra altid nyinveste-

ringer i realøkonomisk forstand, men vil ofte være helt eller delvist salg af et selskab til udenlandske 

ejere, uden at der umiddelbart investeres mere. Ejerskabet skifter så at sige blot hænder. Nationalban-

ken finder samtidig ikke belæg for, at (netto)udstrømning af FDI reducerer de hjemlige investeringer. 

 

Boks 1. Uddrag fra nationalbankens seneste analyse med FDI 

”Der er visse problemer forbundet med at drage en direkte parallel mellem investeringer i hjem- og udlandet, da den statistiske op-
gørelse af de to er forskellig. I nationalregnskabets opgørelse af investeringer i hjemlandet indgår investeringer i bygninger og ma-
skiner, mens opgørelsen af investeringer i udlandet, FDI, dækker bredere. Begrebet FDI inkluderer også investeringer i aktier og an-

dre ejerandele (porteføljeinvesteringer), når de udgør mere end 10 pct. af den udenlandske virksomhedsegenkapital. En tilsvarende 
investering i hjemlandet ville falde under kategorien investeringer i aktier og ikke i fast kapital og dermed være en del af national-
regnskabets finansielle konti. Der kan derfor i højere grad være tale om en forskel i placeringen af nettofordringserhvervelsen, end 

en substitution af indenlandsk kapitalapparat for udenlandsk kapitalapparat, når muligheden for at foretage investeringer i udlan-
det tænkes med i analysen.” 
 

”Geninvestering i udlandet af overskud skabt i udlandet vil i statistikken figurerer som udadgående FDI. Dvs. at lande, der har et højt 
afkast af deres beholdning af FDI i udlandet, automatisk vil have en relativt høj udadgående FDI, hvis overskuddet beholdes i udlan-
det.”  

 
”Det har ofte været drøftet i den økonomiske debat, at udenlandske direkte investeringer reducerer det hjemlige investeringsniveau, 
men hverken den økonomiske litteratur eller den seneste udvikling giver et entydigt svar på effekten af udadgående direkte investe-

ringer på hjemlige investeringer.” 
 
”For så vidt angår sammenhængen mellem investeringer i hjemlandet og nettostrømningen af FDI synes der ikke umiddelbart at 

være en entydig sammenhæng, jf. figur 22 [I rapporten]. Om noget så peger data på, at der er en svag positiv sammenhæng. Resul-
tater fra tidligere studier viser heller ikke en entydig sammenhæng mellem investeringer i hjemlandet og FDI. Desai mfl. (2005) 
finder tegn på, at udadgående FDI er komplement til hjemlige investeringer for multinationale selskaber, mens Feldstein (1994) har 

fundet, at de mere er substitutter.”  
 
Kilde: ”Virksomhedernes opsparing og investeringer”, Nationalbankens kvartalsoversigt, 4. kvartal 2012, del 2. 
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1. Internationale sammenligninger af FDI medtager ”gennemløbsinvesteringer”.  

Fra Nationalbankens analyse ” Globalisering og danske direkte investeringer”, Kvartalsoversigten - 2. 

kvartal 2008 fremgår det: 

 

”Gennemløbsinvesteringer er direkte investeringer, der "løber igennem" Danmark, dvs. direkte investeringer 

fra udlandet i et holdingselskab i Danmark (indadgående), der videreinvesterer midlerne i udlandet (udadgå-

ende). Disse investeringer giver ikke anledning til realøkonomisk aktivitet i det land, som de gennemløber. Fra 

2000 til 2003 udgjorde gennemløbsinvesteringer en væsentlig del af de direkte investeringer(…) men omfan-

get er blevet betydeligt reduceret efter en ændring af skattelovgivningen i 2001. Internationale sammenlig-

ninger af direkte investeringer vanskeliggøres af, at de fleste lande opgør direkte investeringer inkl. gennem-

løbsinvesteringer.” 

 

Figur 1A. viser udviklingen i FDI-beholdningen inklusive gennemløbsinvesteringer, mens Figur 1B viser 

udviklingen eksklusiv gennemløbsinvesteringer. Vi har fra Nationalbanken kun oplysninger om gen-

nemløbsinvesteringer fra 1999. 

 

Figur 1A. FDI inklusive gennemløb 1999-2011 

 
 

 Figur 1B. FDI eksklusive gennemløb 1999-2011 

 
 

Anm.: Nationalbankens beholdningsstatistik med gennemløb starter først i 1999. 
Kilde: AE pba. Nationalbanken. (nationalbanken.statistikbank.dk/DNDIRA2 og DNDIRA)  

 .  

 

Efter en markant stigning fra 1999 til 2000 har de indgående direkte investeringer i Danmark inklusiv 

gennemløbsinvesteringer ligget stort set uændret på et niveau på godt 45 pct. af BNP. Dette er blevet 

tolket som et tegn på, at vi de sidste 10-11 år ikke har været i stand til at tiltrække udenlandske investe-

ringer overhovedet.  

 

Ser man bort fra gennemløbsinvesteringer, er de indgående direkte investeringer i Danmark vokset fra 

24 pct. af BNP i år 1999, til 27¾ pct. af BNP i år 2000 til knap 43 pct. i 2011. Altså en stigning på 15-19 

pct.enheder af BNP i perioden – en klar stigning. 

 

Et kig på de udgående direkte investeringer inklusive gennemløb viser en stigning fra godt 31 pct. af BNP 

i 1999 til godt 45 pct. af BNP i år 2000 til godt 71 pct. af BNP i 2011.  

 

For de udgående eksklusive gennemløb er der en stigning fra godt 26 pct. af BNP i 1999 til knap 67 pct. 

af BNP i 2011. Det svarer til en stigning målt i forhold til BNP på knap 41 pct.enheder af BNP. 

 

Målt i kroner er der i år 2011 en forskel mellem de ind- og udgående på ca. 443 mia.kr. når gennem-

løbsinvesteringer medregnes. Eksklusive gennemløbsinvesteringer er der 2011 et gab på ca. 430 

mia.kr. (24 pct. af BNP).  
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Gabet mellem de ind- og udgående investeringer i 2011 er således ikke ændret nævneværdigt ved at se 

bort fra gennemløbsinvesteringerne. Men udviklingen er stærkere for både de ind- og udgående, og der 

er således ikke længere stagnation siden år 2000 i de indgående eksklusive gennemløbsinvesteringer.  

 

Målt i kroner vokser de indgående direkte investeringer eksklusive gennemløbsinvesteringer 167 mia.kr. 

mere i perioden 2000 til 2011, sammenlignet med udviklingen inklusive gennemløb. At medtage gen-

nemløbsinvesteringer tegner således et forkert billede af udviklingen for de indgående investeringer i 

Danmark. Fordi gennemløbsinvesteringer ikke giver anledning til realøkonomisk aktivitet i det land, de 

gennemløber, er det mest relevant at se på de direkte investeringer uden gennemløb.  

 

2.  FDI-beholdningerne medtager også værdireguleringer mv. 

Af den seneste opgørelse fra Nationalbanken vedrørende FDI-beholdningen for 20113 kan man læse:  

 

”Danske direkte investeringer i udlandet og udlandets direkte investeringer i Danmark steg i løbet af 2011 og 

udgjorde ved udgangen af året henholdsvis 1.198 og 768 mia. kr. Stigningen er for begge drevet af en investe-

ringsaktivitet, som ikke er set i samme omfang siden 2007. Således foretog danske virksomheder direkte inve-

steringer i udlandet for 81 mia. kr., mens udenlandske virksomheder investerede i Danmark for 80 mia. kr. 

 

Udlandets direkte investeringer i Danmark påvirkes dog af negative værdiændringer på 36 mia. kr., så den 

større aktivitet kun giver sig udslag i en beskeden forøgelse af beholdningen. Danske direkte investeringer i 

udlandet har på den anden side haft positive værdiændringer på 18 mia. kr.” 

 

For det første kan vi med de nyeste tal for 2011 (80 mia.kr.) konstatere, at udlandet ikke er holdt op 

med at investere i Danmark. 

 

For det andet konstateres det, at værdiændringer/værdireguleringer på eksisterende investeringer er 

med til at ændre opgørelsen af beholdningerne i de enkelte år ud over de ændringer, der følger af inve-

steringer.  

 

FDI-beholdningen opgøres efter følgende formel4: 

  

FDI-beholdning[år x] = FDI-beholdningen[år x-1] + investeringsstrøm[år x] + værdiændringer mv.[år x] 

 

Investeringsstrømmen (”periodens transaktioner”) opgøres således i de enkelte år i den såkaldte 

”strøm-statistik”. Det er en opgørelse over danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske di-

rekte investeringer i Danmark, som er foretaget i løbet af den angivne periode. 

 

Værdiændringer dækker både over en ændret ”pris” på de aktiver, der er investeret i, derudover kan 

værdien være påvirket af valutakursændringer. Valutakurser influerede ifølge Nationalbanken fx opgø-

relsen i 2010 meget mærkbart. Der til kommer, at ”mv” dækker såkaldte ”andre mængdemæssige æn-

                                                                 
3 http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/Dira20121012Nyt/$file/dira20121012Nyt.pdf 
4 http://www.nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/KilderMetoder-DIRADK/$File/KilderMetoderDIRADK.pdf 
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dringer”, der bl.a. følger af transaktioner, som ikke kan henføres til et bestemt tidspunkt samt af æn-

dringer i stikprøven5.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående sammenhæng har vi korrigeret FDI-beholdningen for værdiregule-

ringer mv. tilbage til 1999 med udgangspunkt i 1998 og strømstatistikken i de enkelte år. Vi kan her-

med få et indblik i, hvor meget værdireguleringer mv. betyder for udviklingen i FDI-beholdningen. Året 

1998 er så langt vi kan komme tilbage med Nationalbankens tal.  

 

FDI-beholdningen korrigeret for værdireguleringer mv. er vist i figur 2.A, mens vi i figur 2.B til sammen-

ligning har den normale opgørelse af FDI-beholdningen eksklusive gennemløbsinvesteringer – begge 

målt i pct. af BNP. Forskellen mellem de ind- og udgående investeringer i 1998 er den samme.  

 

Figur 2A. FDI eksklusive gennemløb og værdi-

regulering mv. 1998-2011 

 
 

 Figur 2B. FDI eksklusive gennemløb, men in-

klusive værdireguleringer 1998-2011 

 
 

Anm.: Tallene for 1998 (ekskl. gennemløb) er oplyst af Nationalbanken. Korrektionen for værdireguleringer mv. er sket med udgangspunkt i den kvartalsvise strømstatistik 
for FDI. FDI-beholdningerne for de ind- og udgående investeringer er således fremskrevet med de samlede FDI fra strømstatistikken hvert enkelt år med udgangspunkt i 
FDI-beholdningen fra 1998 (første år vi umiddelbart har til rådighed).  

Kilde: AE pba. Nationalbanken (nationalbanken.statistikbank.dk/DNDIRA2, DNDIRA,DNDIRQ2, DNDIRQ). 
 

Som det fremgår af figur 2.A og 2.B, påvirkede store negative værdireguleringer mv. den indadgående 

beholdning af FDI i starten af 00’erne, og ligeledes har der i flere år efter 2007 været negative værdi-

reguleringer mv. I 2004 var der til gengæld en stor positiv værdiregulering mv. på de indgående inve-

steringer.  

 

Målt fra 1998-2011 har der samlet set kun været negative værdireguleringer mv. på de indgående inve-

steringer for ca. 1½ mia.kr. Sættes fokus i stedet på perioden fra 2007-2011, der har været præget af 

økonomisk nedtur i Danmark, har der imidlertid været negative værdireguleringer mv. for ca. 17 mia.kr.  

 

Fra år 1998 til 2011 er de indgående investeringer eksklusive værdireguleringer mv. løftet fra 19½ pct. af 

BNP til 43 pct. af BNP dvs. med i alt 23¼ pct.enheder af BNP. Stigningen ses især i starten af 00’erne, 

men der var også pæn fremgang fra 2006 til 2009. De senere år har det været både op og ned.   

 

Et kig på de udgående investeringer afslører, at der her har været massive positive værdireguleringer 

mv. Set over hele perioden fra 1998-2011 for i alt ca. 230 mia.kr. Det dækker imidlertid både over år 

med negative reguleringer (fx 2000-2002 og 2006-2007) og de øvrige år med positive værdiregule-

ringer mv.. Specielt i 2004 og 2009 har der været reguleringer i 100 mia.kr. klassen.  

                                                                 
5 Når en virksomhed tages ind eller ud af stikprøven, bevirker det en ændring i beholdningerne,. Opgørelsen er baseret på en stikprøve med et ud-

snit af danske virksomheder pba. ca. 580 månedlige indberettere og ca. 320 årlige indberettere. Tilsammen repræsenterer de to grupper ifølge 

Nationalbanken en dækningsgrad på omkring 90 pct. 
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Måles der på perioden 2007-2011, er der tale om positive værdireguleringer mv. for de udgående inve-

steringer på ikke mindre end 166 mia.kr. 

 

Korrigeret for værdireguleringer mv. er beholdningen af udgående FDI steget fra 21½ pct. af BNP i 1999 

til 54 pct. i 2011 – et samlet løft målt i pct. af BNP på 32¾ pct.enheder af BNP. Uden værdiregulering er 

der imidlertid et løft på næsten 45½ pct.enheder af BNP (fra 21½ til 67 pct. af BNP), jf. figur 2.B. 

 

Et kig på gabet mellem de ind- og udgående investeringer korrigeret for værdireguleringer mv. afslører en 

forskel på godt 11 pct. af BNP i 2011, hvilket svarer til ca. 200 mia.kr. Til sammenligning viser opgørelse 

uden værdiregulering en forskel på 430 mia.kr. svarende til ca. 24 pct. af BNP i 2011. Stort set hele for-

skellen i gabet i 2011 på i alt godt 230 mia.kr. kan forklares af positive værdireguleringer mv. på de ud-

gående investeringer.  

 

Der er således ikke alene en betydelig mindre stigning på de udgående FDI, når der korrigeres for vær-

direguleringer mv. ”Investeringsgabet” i 2011 er godt 230 mia.kr. mindre, når der korrigeres for værdi-

reguleringer mv. tilbage til 1998. Det viser tabel 1. 

 

Tabel 1. Udvikling FDI-beholdning med og uden værdiregulering mv. 

 1998-2011 2007-2011 

 Med værdire-
gulering 

Uden værdire-
gulering 

Værdiregule-
ring 

Med værdire-
gulering 

Uden værdire-
gulering 

Værdiregule-
ring 

Udgående 950 720 230 399 233 166 

Indgående 540 541 -1 80 97 -17 

Forskel 410 178 232 320 137 183 

Anm: Se figur 2 

Kilde: AE pba. Nationalbanken. 

 

Alene siden 2007 påvirker værdireguleringerne mv. beholdningen af de udgående investeringer posi-

tivt med 166 mia.kr., mens de indgående er negativt påvirket med 17 mia.kr. Siden 2007 er ”investe-

ringsgabet” altså øget med mere end 180 mia.kr. alene som følge af værdireguleringer mv. 

 

Nationalbanken har efter 2004 datamæssig mulighed for at dekomponere størrelsen for værdiregule-

ring mv. i bidrag fra prisændringer, valutakursændringer samt ”andre mængdemæssige ændringer”. 

Tabel 2 viser et specialudtræk fra Nationalbankens system fra 2007-2011 – en periode, hvor der har 

været markante bidrag fra værdireguleringer mv. 

 

Tabel 2. Dekomponering af værdireguleringer mv. 2007-2011 

 Værdiregulering mv. i alt, heraf Pris Valutakurs Andre mængdemæssige 

Udgående 165 72 68  25 

Indgående  -23 -11 9  -23 

Bidrag til ”Gab” 189 83 58  48 

Anm: Tallene stammer fra en særkørsel på Nationalbankens system. At der er mindre forskelle mellem de offentliggjorte tal, som fremstår i tabel 1, 

og dekomponeringen i denne tabel, så værdiændringer og transaktioner ikke summer helt til de ændrede beholdningstal, skyldes bl.a. Nationalban-

kens revisionspolitik, hvor ændringer i datagrundlaget kun får lov til at spille igennem nogle få år tilbage.  

Kilde: AE pba. særudtræk fra Nationalbankens FDI-system. 
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Som det fremgår af tabel 2, har vi siden år 2007 haft de største bidrag fra prisreguleringer, der forkla-

rer i alt 83 mia.kr. (44 pct.) af det øgede investeringsgab til værdireguleringer mv.  Det dækker over, at 

de udgående investeringer er blevet prisjusteret markant op (72 mia.kr.), mens de indgående investe-

ringer samtidig er prisjusteret ned (11 mia.kr.).  

 

Tilsvarende er de udgående investeringer blevet værdireguleret markant op som følge af valutakursbe-

vægelser (68 mia.kr.). De indgående investeringer er dog også blevet justeret op som følge af valuta-

kurs, om end mindre (9 mia.kr.). Samlet forklarer valutakursbevægelser i alt ca. 58 mia.kr. (31 pct.) af 

det øgede investeringsgab, der følger af værdireguleringer mv. siden 2007. 

 

Endelig har ”andre mængdemæssige ændringer” bidraget med 48 mia.kr. (25 pct.) af det af det øgede 

investeringsgab, der følger af værdireguleringer mv. Det dækker over, at de udgående investeringer er 

opjusteret (25 mia.kr.), mens de indgående er nedjusteret (23 mia.kr.).  

 

Samlet står det altså klart, at pris- og valutareguleringer har bidraget meget markant positivt til de ud-

gående investeringer (i alt 140 mia.kr.), mens det især er ”andre mængdemæssige ændringer”, der har 

påvirket de indgående investeringer negativt. Der ligger altså et ekstremt stort bidrag til udviklingen i 

FDI-beholdningen fra forhold, der ikke hidrører fra ny investeringsaktivitet. 

 

Værdireguleringer mv. påvirker også markant det svenske billede 

I modsætning til det billede Copenhagen Economics tegner i figur 1, tyder en ny analyse fra National-

banken (Kvartalsoversigt 4. kvartal 2012) ikke på, at der i årene 2007-2011 har været et større netto 

outflow af FDI i Danmark sammenlignet med Sverige. Tværtimod ligger Sverige målt netto-outflow fra 

strømstatistikken (inklusive gennemløb) lidt højere. Som det fremgår af figur 3A og 3B, lå de udgående 

direkte investeringer i Sverige i gennemsnit 2,6 pct. af BNP højere end de indgående i årene 2007-

2011. Det tilsvarende tal for Danmark er et gennemsnit på 2,2 pct.6 

 

Figur 3A. FDI-flow Sverige 

 
 

 Figur 3B. FDI-flow Danmark 

 
 

Anm.: Inklusive gennemløbs investeringer der ikke kan udskilles i de internationale statistikker.  
Kilde: AE pba. OECD 

  
Alligevel viser opgørelserne af FDI-beholdningen, at gabet mellem de ind- og udgående investeringer er 

blevet lidt mindre i Sverige efter 2006. Det viser figur 4A. 
  

                                                                 
6 Bemærk, at opgørelsen indbefatter gennemløb. Vi har ikke umiddelbart tal for Sverige eksklusive gennemløbsinvesteringer, og OECD’s tal ligner 

heller ikke helt præcist de tal, Copenhagen Economics anvender (formentlig fordi der er kommet nye tal og revisioner). Copenhagen Economics 

anvender tal far UNCTAD. Tallene her ligner i overordnede træk OECD’s. 
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Figur 4A. FDI-beh. Sverige med værdiregul. 

 
 

 Figur 4B. FDI-beh. Sverige uden værdiregul. 

 
 

Anm.: Inklusive gennemløb. Der er korrigeret for værdireguleringer mv. ved at fremskrive 2006-beholdningstalllene med de ind- og udgående investeringer fra strøm-
statistikken i OECD’s databank. Dette er på linje med proceduren i figur 2. Se endvidere anmærkningen til figur 5. 
Kilde: AE pba. OECD 

  
Foretager vi en tilsvarende korrektion, som ovenstående, for ”værdireguleringer mv.” på de svenske 

ind- og udgående FDI (inklusive gennemløb), får vi billedet i figur 4B. Det viser at gabet mellem de ind- 

og udgående investeringer er øget mærkbart i Sverige de senere år. Forskellen mellem figur 4A og 4B 

skyldes, at de udgående investeringer fra Sverige i perioden har oplevet meget markante negative 

værdireguleringer mv. (ca. 200 mia.svkr.), mens de indgående har oplevet markante positive værdire-

guleringer (240 mia.svkr.).  

 

Med værdiregulering er der i 2011 et gab mellem de ind- og udgående investeringer på 6½ pct. af BNP 

svarende til ca. 225 mia.svkr. Uden værdiregulering mv. fra 2006 finder vi et gab i 2011 på 19 pct. af 

BNP svarende til ca. 660 mia.svkr. Værdireguleringer mv. siden 2006 påvirker altså det svenske inve-

steringsgab i 2011 med næsten 440 mia.svkr. (12½ pct. af BNP). 

 

En tilsvarende øvelse på de danske tal (inklusive gennemløb) fra OECD viser til sammenligning uden 

værdiregulering et gab 2011 på 24¾ pct. af BNP i 2011. Med værdiregulering fra 2006 finder vi et gab i 

2011 på 14½ pct. af BNP – altså mindre end i Sverige! Det viser figur 5A og 5B. Værdireguleringer mv. 

siden 2006 påvirker altså det danske investeringsgab i 2011 ca. 180 mia. kr. (10¼ pct. af BNP).  

 

Figur 5A. FDI-beh. Danmark med værdiregul. 

 
 

 Figur 5B. FDI-beh. Danmark uden værdiregul. 

 
 

Anm.: Inklusive gennemløb. Der er korrigeret for værdireguleringer mv. ved at fremskrive 2006-beholdningstalllene med de ind- og udgående investeringer fra strøm-
statistikken i OECD’s databank. Dette er på linje med proceduren i figur 2. For at ramme Nationalbankens tal for FDI-beholdningen har det været nødvendigt at kombinere 
to forskellige statistikbanker. 
Kilde: AE pba. OECD 

  
Beregningerne viser, at værdireguleringer mv. har haft en enorm betydning for opgørelsen af de direkte 

udenlandske investeringer i både Danmark og Sverige de senere år og det endda med meget markante 

og modsatte fortegn.  
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3. Lande- og Branchefordelte FDI giver ikke nødvendigvis det rigtige billede 

Af den seneste opgørelse fra Nationalbanken vedrørende FDI-beholdningen for 2011 kan man endvide-

re læse:  

 

”Sverige er med investeringer for 237 mia. kr. fortsat danske virksomheders største investeringsland. Niveauet 

påvirkes dog i høj grad af, at Carlsbergs store investeringer i Rusland ejes gennem svenske datterselskaber.”  

 

Og: 

 

”Udlandet udviste i 2011 igen interesse for at investere direkte i Danmark efter en årrække med afdæmpe  

aktivitet. De nye investeringer kommer især via Luxembourg og Japan, hvilket hovedsageligt skyldes to store 

virksomhedshandler. Således opkøbte amerikanske Dupont danske Danisco gennem et luxembourgsk holding-

selskab, mens japanske Takeda købte Nycomed koncernen fra dens svenske ejere. Sidstnævnte foranledigede 

samtidig et fald i de svenske investeringer i Danmark.” 

 

Og videre: 

”Med til billedet hører, at lande som Luxembourg og Holland i høj grad er hjemlande for finansielle holdingsel-

skaber, så den ultimative ejer kan sagtens have en anden nationalitet. I tallene ser man kun 1. led i investe-

ringskæden.” 

 

Således viser Nationalbankens beskrivelse dels, at det kan være vanskeligt at sige, hvilke lande investe-

ringspengene reelt kommer fra, og hvor de reelt går hen. Således investerer Carlsberg i Rusland via et 

svensk datterselskab, hvilket registreres som en dansk FDI i Sverige. Ligeledes registreres en FDI i 

Danmark fra Luxembourg, når amerikanske Dupont købte Danisco via et luxembourgsk holdingsel-

skab.  

 

Samtidig:  

 

”I 2011 er udlandets direkte investeringer i industrivirksomheder øget med 12 mia. kr. Dermed fortsætter 

tendensen fra 2010, hvor investeringerne voksede med 17 mia. kr. De går hovedsageligt til etablerede 

dattervirksomheder og udgør over de seneste to år over halvdelen af den samlede stigning i indadgående 

direkte investeringer i Danmark.  

 

Derudover bød 2011 på øgede investeringer i finansieringsvirksomheder. Det skyldes bl.a., at opkøbet af 

Danisco skete gennem et dansk holdingselskab. Holdingselskaber udgør generelt langt størstedelen af 

branchen "Finansieringsvirksomhed" og dækker ofte over investeringer i andre brancher.” 

 

Salget af Danisco (værdi af op imod 36 mia.kr. i 2011), der er en dansk producent af fødevareingredi-

enser og industrielle ingredienser, herunder enzymer, bliver således i systemet ikke registreret som en 

FDI i dansk industri, men derimod som en FDI i den danske finansielle sektor. Det viser også, at man 

skal være meget forsigtig med at fortolke opgørelsen på brancher. 
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Brug for en nærmere granskning af FDI-statistikken  

FDI-tallene bruges ofte i den økonomiske debat til at drage meget håndfaste konklusioner omkring in-

vesteringsudviklingen ind og ud af Danmark, og ikke mindst i relation til Danmarks præstation relativt 

til lande vi normalt sammenligner os med. Men jo mere man graver i statistikken, desto større vanske-

ligheder viser der sig med hensyn til at drage for håndfaste konklusioner. At konklusionerne endda let 

kan ende fejlagtige, viser ovenstående analyse med al tydelighed. 

 

I det lys efterlyses en dybere granskning af, hvad FDI-tallene viser, og hvad man præcis kan bruge dem 

til. Det gælder ikke mindst de internationale sammenligninger, hvor der på trods af ”gennemløbsinve-

steringer” og markante bidrag fra ”værdireguleringer mv.” tolkes hårdt på tallene.  


