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Indledning

Globaliseringen betyder, at danske virk-
somheder naturligt investerer i udlandet. 
Globaliseringen skulle dog også gerne 
betyde, at udenlandske virksomheder inve-
sterer i Danmark. Og her halter det. Frem 
til finanskrisen var vi gode til at tiltrække 
udenlandske investeringer til Danmark, men 
siden er det gået skævt, og investeringsga-
bet mellem danske investeringer i udlandet 
og udenlandske investeringer i Danmark er i 
dag blandt verdens største.   

Danske virksomheder har næsten lige så 
mange beskæftigede uden for landets 
grænser som indenfor. Målt ved investerin-
ger i produktionskapacitet er der i udlandet 
investeret 3/4 af det indenlandske niveau. 
Der er potentiale for øget vækst i Danmark, 
selv hvis blot en ubetydelig del af disse 
investeringer og tilknyttet beskæftigelse i 
udlandet skete i Danmark.

Det er bekymrende for væksten på læn-
gere sigt, at danske erhvervsvirksomheders 
investeringer i stigende grad foretages i 
udlandet. Investeringer er en forudsætning 
for beskæftigelse og værdiskabelse i både 
den enkelte virksomhed og i samfundet. 
En vigtig pointe er, at der ikke er mangel 
på kapital i Danmark, da virksomhederne 
har kapital til investeringer, men vælger at 
placere en pæn andel af investeringerne i 
udlandet.

Redegørelsen belyser blandt andet oven-
nævnte problemstillinger og offentliggøres 
i forbindelse med Forsikring & Pensions 
investeringspolitiske konference ”Hvordan 

får vi vækstmilliarderne til at rulle?”. På 
konferencen ønsker vi at sætte fokus på, 
hvad vi kan gøre for at løse de investerings-
udfordringer, Danmark står over for. Det vil 
gavne alle i Danmark.

Heldigvis kan vi i Danmark påvirke vores 
egen skæbne. I internationale sammenlig-
ninger af erhvervsklimaet klarer Danmark 
sig godt på en række parametre, men er 
samlet set røget betydeligt ned af rangli-
sterne siden finanskrisen. I 2007 og 2008 lå 
Danmark på en 3. plads på World Economic 
Forum’s rangliste, hvor vi i 2017 er faldet til 
en placering som nr. 12. Sammenlignet med 
udlandet er de største udfordringer ved at 
drive virksomhed i Danmark skatteregler og 
skatteforhold generelt, tunge administrative 
byrder og restriktive regler på beskæftigel-
sesområdet ifølge World Economic Forum’s 
analyse.
 
Forsikring & Pension har i samarbejde med 
Teknologisk Institut og Jysk Analyse stillet 
1.118 danske virksomheder med op til 1.000 
ansatte en række spørgsmål om deres inve-
steringsovervejelser. En tredjedel af virk-
somhederne, som har eller planlægger at 
investere i udlandet, tilkendegiver i analy-
sen, at de udenlandske investeringer i en vis 
udstrækning kunne have været foretaget 
i Danmark. Den tredjedel af virksomheder 
repræsenterer 20 pct. af de udenlandske 
investeringskroner. Begrundelserne for, at 
investeringerne alligevel endte i udlandet, 
er, at der er for meget offentligt bureau-
krati, at skattereglerne er for komplekse, at 
lønningerne er høje, og at der mangel på 
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kvalificeret arbejdskraft. Her kunne vi i Dan-
mark blive mere attraktive, og her ligger en 
vigtig opgave for politikerne. 
 
SMV’er – dvs. virksomheder med op til 250 
ansatte – spiller en væsentlig rolle i dansk 
erhvervsliv og for dansk økonomi. Ca. 2/3 
af alle beskæftigede arbejder hos SMV’er. 
Der bliver ofte efterlyst bedre vilkår for 
danske SMV’er. De mindre virksomheder i 
Danmark er nemlig sakket agterud i forhold 
til større virksomheder siden finanskrisen. 
Både omsætning og investeringer er lavere 
hos virksomheder med under 100 ansatte 
end hos virksomheder med flere ansatte.

Der er et grundlæggende problem her. 
Meget få af de nyetablerede SMV’er ud-
vikler sig til store virksomheder med base 
i Danmark. Faktisk er det kun en håndfuld 
af de 100 største virksomheder i Danmark 
– målt på omsætning – der er under 30 år 
gamle. Der er de seneste 20 år kun skabt en 
enkelt virksomhed med over 1.000 ansatte. 
Det tyder alt andet lige på, at SMVerne ikke 
er særligt attraktive at investere i, og det er 
værd at se nærmere på rammevilkårene for 
SMV’er. 

Set fra en pensionsopsparers synsvinkel 
er vækst en forudsætning for afkast, og at 
sikre det bedst mulige afkast til pensions-
opsparerne er kerneopgaven for pensions-
selskaber. Bedst muligt afkast skal dog altid 
ses i sammenhæng med risici, og diversifi-
cering af investeringsporteføljer er grund-
lag for al risikostyring. Derfor vil pensions-

selskaber altid have en ganske væsentlig 
del af investeringerne placeret i udlandet.  

Næppe mange ved det, men pensionssek-
toren tjener mere valuta hjem til Danmark 
end traditionelle eksporterhverv som land-
brug, fødevareindustri og maskinindustrien. 
Helt konkret bidrog livsforsikrings- og pen-
sionssektoren med 60 mia. kr. til valutaind-
tjeningen i 2016. Indtjeningen kommer via 
investeringer i udenlandske aktiver, der ven-
der hjem til Danmark igen i form af afkast 
og bidrager til bedre forbrugsmuligheder 
for nuværende og kommende pensionister.  

Med en pensionsformue på 4.000 mia. 
kr. kommer man ikke uden om pensions-
sektoren, når talen falder på investeringer. 
Pensionssektorens aktiviteter i alternative 
investeringer er afgørende i forhold til at 
kunne levere attraktive afkast i det lavrente-
miljø, som har været en realitet de seneste 
år. Samtidig er overvejelserne om ansvarlige 
investeringer et centralt element i alle inve-
steringsbeslutninger, som et pensionssel-
skab tager. I bestræbelserne på omstilling 
til grøn energi spiller pensionsbranchen en 
væsentlig rolle som investor og formidler af 
kapital. Samtidig er det dog værd at notere, 
at ansvarlige investeringer er meget andet 
end klima og miljø, det dækker eksempelvis 
også rimelige arbejdstagerforhold, fravalg 
af visse investeringer (fx våben) og aktivt 
ejerskab i form af dialog og påvirkning af 
de enkelte selskaber. 

17. maj 2018
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SAMMENFATNING

SIDE 7

Sammenfatning – Kapitel 1 
Investeringer i et 
samfundsmæssigt perspektiv

Dansk økonomi er ved at blive genrejst 
efter finanskrisen. BNP krydsede før-krise-
niveauet i 2014, og beskæftigelsen nærmer 
sig dette niveau, jf. figur 1. Den danske 
udvikling i BNP følger EU15-landene, mens 
beskæftigelsesudviklingen halter efter ud-
viklingen i både EU15 samt Sverige og UK. 
Selvom en del af den kraftige danske vækst 
i årene op til 2007 ikke var holdbar, er der 
ikke tegn på, at dansk BNP nærmer sig 
væksttrenden før finanskrisen. Der er såle-
des risiko for et langvarigt tab af velstand.

Risikoen for et delvist tab af velstand 
efter finanskrisen forstærker alvoren i den 
velkendte diagnose af, at dansk økonomi 
har en lav produktivitetsvækst. Den lave 
produktivitetsvækst går tilbage til midten 
af 1990’erne og afspejler en generel ten-
dens blandt velstående lande, Danmark 
normalt sammenligner sig med. Danmark 
ligger i top blandt OECD-landene målt på 
produktivitet, og potentialet for at effektivi-
sere yderligere er således begrænset, jf. De 
Økonomiske Råd (2017).

De indenlandske erhvervsinvesteringer 
kommer naturligt i spil, når denne udvikling 
skal forklares. Dels udgør de en væsent-
lig efterspørgselskomponent, som styrker 

Sammenfatning

Figur 1 BNP og Beskæftigelse i Danmark, EU og udvalgte lande

Kilde: Eurostat, Statistika centralbyrån og Danmarks Statistik.
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beskæftigelsen og indkomstudviklingen 
og derved bidrager til konjunkturforløbet. 
Og dels er investeringer i nyt produkti-
onsudstyr en forudsætning for, at ny og 
produktivitetsfremmende teknologi tages 
i brug i erhvervene. Det er på langt sigt en 
forudsætning for, at produktiviteten øges, 
hvilket bidrager til at fastholde arbejdsplad-
ser og skabe indtjening i fremtiden. Flere 
har peget på, at investeringerne har været 
ekstraordinært lave under finanskrisen, jf. 
Dansk Industri og AxcelFuture (2012).

Analyserne i kapitel 1 viser, at
– kapital har bidraget med ca. 45 pct. af 

væksten i Danmark i perioden 1966-2015 
og er den primære kilde til vækst

– vækstbidraget fra kapital har været væ-
sentligt lavere i perioden 2005-2015 end 
i den foregående periode tilbage til 1966

– nettoinvesteringerne – dvs. investeringer 
fraregnet afskrivninger – har udviklet 
sig svagt siden finanskrisen. Det skyldes 
især stigende afskrivninger og faldende 
priser på IT-investeringer. De faldende 
investeringspriser betyder, at nominelle 
investeringer målt i forhold til nominel 
BNP bliver meget lave – og væsentligt 
lavere, end hvis målene for investeringer 
og BNP er reale

– niveauet for kapitalapparatet har udvik-
let sig forholdsvist stabilt, set i forhold 
til BNP (K/Y-forhold) og beskæftigelsen 
(K/L-forhold)

– det lave investeringsniveau efter fi-
nanskrisen skyldes snarere en stor 
opbygning af kapital i årene op til krisen 
og en efterfølgende langstrakt periode 
med lav aktivitet og overkapacitet end 
en egentlig investeringskrise

Danmarks betalingsbalance over for 
udlandet har siden starten af 1990’erne 
udviklet sig fra nærmest kronisk underskud 
til et overskud på ca. 8 pct. af BNP i 2017. 

Den langsigtede trend i betalingsbalancen 
har været ganske entydig kun afbrudt af 
et kortvarigt dyk i overskuddet umiddel-
bart efter finanskrisens start. Overskuddet 
på betalingsbalancen hænger ikke mindst 
sammen med en voldsom stigning i opspa-
ringen. Indfasningen af de arbejdsmarkeds-
baserede pensionsopsparinger, skattere-
former, der har belønnet opsparing, samt 
udvindingen af olie i Nordsøen har transfor-
meret Danmark fra en låntagernation til en 
opsparingsnation. I 2005 gik udlandsgæl-
den for første gang i nul, og siden har Dan-
mark oparbejdet fordringer på udlandet; i 
2017 udgjorde de godt 54 pct. af BNP. 

Analyserne i kapitel 1 viser, at
– forsikrings- og pensionsbranchen er 

blandt de brancher med størst bidrag 
til valutaindtjeningen. Branchen bidrog 
i gennemsnit med 53 mia. kr. i perioden 
2014-2016, og det overgår bidraget fra 
de traditionelle eksporterhverv som land-
bruget, fødevareindustrien og maskinin-
dustrien

– den danske udlandsformue giver et fi-
nansielt afkast, som i 2017 var på 56 mia. 
kr. Dette afkast indgår ikke i målet for 
BNP, selvom det påvirker forbrugsmulig-
hederne positivt på linje med aflønnin-
gen af arbejdskraft og kapital investeret 
i Danmark. Målet for BNI tager højde for 
dette

– Danmark er næst efter Norge det euro-
pæiske land, hvor BNI er størst relativt til 
BNP, jf. figur 2

– den økonomiske vækst er 0,4 procent-
point højere, hvis der måles på BNI. BNI 
voksede i gennemsnit 1,3 pct. i perioden 
2005-2017, mens BNP kun voksede 0,9 
pct. 

– noget af det vækstefterslæb, som dansk 
økonomi har oplevet de senere år, ind-
snævres således, hvis væksten måles ved 
BNI i stedet for BNP.
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For dansk erhvervsliv er globalisering et 
eksistensvilkår. International handel med 
varer og tjenester samt investeringer og 
arbejdskraft, der krydser landegrænser, har 
været hverdag i mange år.

Danske investeringer i udlandet omfatter 
såvel erhvervenes direkte investeringer 
som private og institutionelle investorers 
mere porteføljeagtige placeringer. Dansk 
erhvervslivs direkte investeringer i udlandet 
har været stigende gennem en længere år-
række, ligesom udenlandske virksomheders 
direkte investeringer i Danmark har været 
stigende.

Men fra omkring midten af 00’erne og 
navnlig efter finanskrisen har omfanget 
af danske direkte investeringer i udlandet 
markant oversteget udenlandske direkte 
investeringer i Danmark. Dette er en del af 
baggrunden for øgede indtægter fra udlan-
det, jf. ovenstående.   

I kapitel 1 præsenteres nye tal for globali-
seringen af den ”danske” produktionskapa-
citet, som viser dens geografiske fordeling 
og ejerskabet. Ud af et kapitalapparat på 
3.100 mia. kr. i Danmark, er 2.600 mia. kr.  
indenlandsk ejet, mens godt 500 mia. kr. er 
udenlandsk ejet. Derudover råder danske 

Figur 2 Forskellen på BNP og BNI, 2016

Anm.: Indkomstmålene er angivet i løbende priser.
Kilde: Eurostat.
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selskaber over et kapitalapparat på knap 
2.000 mia. kr. i udlandet, jf. figur 3.

Ud af en samlet erhvervsbeskæftigelse i 
Danmark på 1,9 mio. personer er ca. 1,6 
mio. ansat i dansk ejede virksomheder, 
mens næsten 300.000 personer er ansat i 
udenlandsk ejede virksomheder. Derudover 
er der ansat 1,4 mio. personer i udlandet i 
dansk ejede virksomheder.

Det er tankevækkende, at danske virksom-
heders beskæftigelse i udlandet er næsten 
lige så stor som danske virksomheders be-
skæftigelse inden for landets grænser. For 
kapital er størrelsesforholdet mindre udtalt, 
men den udenlandsk placerede kapital 
udgør trods alt 3/4 del af den danskejede 
produktionskapacitet.

Som udgangspunkt er det positivt, at 
danske virksomheder investerer i udlandet.  
Dansk etablering i udlandet kan eksempel-
vis skyldes, at en virksomhed har nået en 
størrelse, hvor mulighederne for udvidelse 

inden for landets grænser er udtømt. Op-
lagte eksempler er rederier og facility ma-
nagement. Der er mange andre eksempler 
på, at alternativet til en direkte investering 
i udlandet ikke er etablering af produktion 
og beskæftigelse i Danmark. Og modstyk-
ket til, at danske virksomheder investerer 
i udlandet, er selvfølgelig, at udenlandske 
virksomheder investerer i Danmark, selvom 
de indadgående investeringer og den til-
knyttede beskæftigelse er i mindre skala.

Spørgsmålet er, om alternativet til dan-
ske virksomheders direkte investeringer i 
udlandet kunne have været produktion og 
beskæftigelse i Danmark. En spørgeskema-
undersøgelse blandt danske virksomheder, 
som Forsikring & Pension har fået lavet (jf. 
kapitel 2), viser, at selskaberne generelt 
søger til udlandet med det formål at redu-
cere produktionsomkostninger og omkost-
ninger til medarbejdere. 

Målt på mængden af investeringsomfanget 
uden for landets grænser er danske virk-

Figur 3 Globaliseringen af dansk produktionskapacitet

Kilde: Danmarks Statistik.

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

 5.000

 5.500

Kapitalapparat (mia. kr.) Beskæftigelse (antal tusinde)
 Indland - dansk ejet  Indland - udenlandsk ejet  Udland - dansk ejet

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

 5.000

 5.500

Kapitalapparat (mia. kr.) Beskæftigelse (antal tusinde)
 Indland - dansk ejet  Indland - udenlandsk ejet  Udland - dansk ejet

Kapitel 0 Sammenfatning.indd   10 08-05-2018   11:59:26



SAMMENFATNING

SIDE 11

somheders globaliseringsgrad betydeligt 
større end gennemsnittet for de øvrige 
udviklede lande. Omvendt har forringede 
konkurrencevilkår i kølvandet på den 
finansielle krise svækket Danmarks evne 
til at tiltrække udenlandske investeringer, 
og Danmark har i en årrække frem til i dag 
haltet betydeligt efter de øvrige udviklede 
lande. Langt størstedelen af efterslæbet 
er indhentet, men det kræver fortsat et 
stort arbejde, hvis Danmark skal genvinde 
positionen som et af de førende lande målt 
på erhvervsklima. Dette bliver analyseret 
yderligere i redegørelsens kapitel 2.
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Sammenfatning – Kapitel 2  
Investeringer i SMV-segmentet 
i Danmark

Små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er), dvs. virksomheder med under 
250 ansatte, udgør 99,8 pct. af de danske 
virksomheder målt på antal, og ca. to tred-
jedele af beskæftigelsen i dansk erhvervsliv 
findes i SMV’er. SMV’er udgør med andre 
ord en meget vigtig del af det danske er-
hvervsliv og den danske økonomi.

Sammenlignet med de største danske 
virksomheder er SMV’ere i mindre omfang 
internationaliserede. Mens de største virk-
somheder i Danmark investerer globalt og 

opbygger kapacitet tæt på deres kunder 
og i regioner, hvor produktionsforholdene 
vurderes til at være gunstige, placerer 
SMV’er i langt højere grad deres investerin-
ger i Danmark. I det omfang SMV’er sælger 
til udlandet, sker det således i langt højere 
grad med afsæt i indenlandsk produktion.

Analyserne i kapitel 2 viser, at de mindre 
virksomheder i Danmark er sakket bagud i 
forhold til de større, hvad angår udviklingen 
i nettoinvesteringer og omsætning siden 
finanskrisen i 2008, jf. figur 4.

Omfanget af investeringer i Danmark 
afhænger af mange forskellige forhold. 
Dels spiller muligheden for at opnå finan-

Figur 4 Nettoinvestering pr. fuldtidsansat i små vs. store virksomheder

Udviklingen i nettoinvesteringerne pr. fuldtidsansat er væsentlig mindre hos SMV’er med 
1-99 ansatte end hos de større virksomheder med over 100 ansatte.

Kilde: Danmarks Statistik.
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siering en vigtig rolle, når virksomheder 
skal foretage investeringer. Dels spiller den 
erhvervsmæssige regulering en vigtig rolle, 
bl.a. er skatter og afgifter rammevilkår, der 
har stor betydning for virksomhedernes 
omkostninger og muligheder for at inve-
stere, ligesom disse vilkår påvirker mulig-
hederne for at tiltrække investeringer fra 
udlandet.

Reguleringen af banker og institutionelle 
investorer, og de kapitalkrav reguleringen 
stiller, har stor betydning for den fortsatte 
adgang til risikovillig kapital. Som eksempel 
på samspillet mellem kapitalkrav og inve-
steringsfremme kan nævnes EU-Kommissi-
onens fokus på at gennemføre en kapital-
markedsunion for at fremme investeringer 
og vækst i Europa. Ambitionen er blandt 
andet blevet understøttet af en tilpasning 
af kapitalkravene vedrørende forsikrings- 
og pensionsselskabers investeringer i 
infrastruktur.

Man kan næppe overvurdere betydningen 
af, at de politiske beslutningstagere er 
bevidste om, at ambitionerne om at øge 
udbuddet af risikovillig kapital kun kan blive 
til noget, såfremt bank- og forsikringsregu-
leringen understøtter øget risikotagning. Så 
længe reguleringsskruen og kapitalkravene 
blot strammes, er det vanskeligt for alvor at 
få øje på muligheder for at kanalisere mere 
kapital over i risikovillige aktiver.

Analyserne i kapitel 2 viser, at

– Danmark klarer sig godt på en række af 
de områder, der vurderes at være væ-
sentlige rammevilkår for SMV’er

– i internationale sammenligninger af er-
hvervsklimaet (bl.a. Global Competitive-
ness Report 2017/2018) scorer Danmark 
højt på parametre, som kendetegner en 
stabil økonomi - herunder lav kriminali-
tet, stabil regering, politisk stabilitet og 
lav inflation 

– de største udfordringer ved at drive 
virksomhed i Danmark er ifølge interna-
tionale sammenligninger skattesatserne, 
skattereguleringen, administrative byrder 
samt restriktive regler på beskæftigelses-
området.

Forsikring & Pension har fået lavet en ana-
lyse af danske virksomheders investeringer 
i Danmark, som ser nærmere på rammevil-
kårene for vækst og investering i Danmark. 
Resultaterne af analysen, som bliver disku-
teret i kapitel 2, viser bl.a., at 

– Danske virksomheders investeringer er 
ikke begrænset af mangel på kapital 

– mindre virksomheder synes i højere grad, 
at de danske skatteregler er komplekse 

– knap en tredjedel af virksomhederne i 
analysen angiver, at deres planlagte in-
vesteringer i udlandet kunne have været 
placeret i Danmark i stedet.

I kapitlet diskuteres ligeledes problemstil-
lingerne vedr. børsnoteringer og aktiekultur 
i Danmark, herunder at der er meget få 
børsintroduktioner i Danmark, og at danske 
virksomheder bliver børsnoteret i Sverige 
fremfor i Danmark. Vilkårene for SMV’ers 
muligheder for at skaffe kapital via børs-
markederne kan forbedres, således at dan-
ske SMV’er i højere grad børsintroduceres i 
Danmark frem for Sverige.
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Figur 5 Hvor komplekse vurderer virksomheder de danske skatteregler til at være?

Mindre virksomheder synes i højere grad, at de danske skatteregler er for komplekse. 

Figur 6 Komplekse skatteregler risikerer at flytte investeringer til udlandet

Hver femte virksomhed, som i forvejen synes, at skattereglerne er for komplekse i Dan-
mark, har flyttet investeringer til udlandet pga. skattereglerne.

Anm.: Grafen viser kun de virksomheder, der har svaret ja til, at de danske skatteregler 
er et problem.
Kilde: ”Danske virksomheders investeringer i Danmark”, Teknologisk institut/Jysk analyse.
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Sammenfatning – Kapitel 3  
Pensionssektorens 
investeringer

Pensionsselskaber (livsforsikrings- og tvær-
gående pensionskasser, ATP og LD) forval-
ter på vegne af nuværende og fremtidige 
pensionister investeringer for knap 4.000 
mia. kr., svarende til to gange BNP. Dermed 
er pensionsselskaberne blandt de største 
og vigtigste aktører på investeringsområdet 
i Danmark. 

Pensionsselskaberne investerer inden for 
rammer, der er fastlagt i den europæiske 
Solvens II-regulering, der trådte i kraft 1. 
januar 2016. Set over en længere årrække er 
de reguleringsmæssige rammer for investe-
ringerne ændret fra et regime med betyde-
lige kvantitative begrænsninger og krav om 
risikospredning til det nuværende risikoba-
serede regime, hvor pensionsselskaberne 
har meget vide rammer til at tilrettelægge 

deres investeringer og tage risici forudsat, 
at de har den lovgivningsmæssigt påkræ-
vede basiskapital.

I de senere år er renteniveauet blevet mar-
kant reduceret. Hvor den 10-årige statsobli-
gationsrente for 10-12 år siden lå på 4-5 pct., 
ligger den medio 2017 på niveauet 0,5 pct.

Faldende renter indebærer kursgevinster 
på obligationsporteføljer og på andre 
rentefølsomme aktiver. Derfor har pensions-
branchens afkast også i de senere år været 
ganske pæne med et gennemsnitligt årligt 
afkast af alle aktiver fra 2005 til 2015 på 
6,35 pct, jf. figur 7. 

Et vedvarende lavt renteniveau vil, efter-
hånden som potentialet for kursgevinster 
udtømmes, dog føre til betydelige udfor-
dringer for branchen i forhold til fortsat at 
levere attraktive afkast og dermed skabe 
værdi for kunderne.

Figur 7 Livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers samlede investerings-
afkast, alle investeringsaktiver samt udvikling i 10-årig statsobligationsrente

Kilde: Beregninger på grundlag af data fra Finanstilsynet samt Macrobond Financial.
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Gennemsnit 6,40% 6,40% 6,40%
Investeringsafkast i procent 14,41% 4,18% 1,01%

10-årig statsobligationsrente ultimo året (  3,45 4,06 4,08
10-årig statsobligationsrente ultimo året 3,30% 3,86% 4,38%

Kilde: Danmarks Nationalbank Livsforsikringsselskabers og tværgående pensionska    
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Værdiskabelse sker imidlertid også ved, at 
pensionsselskaberne administrerer effek-
tivt. Der er over en årrække sket en bety-
delig konsolidering af pensionsbranchen. I 
starten af 00’erne var der omkring 70 pen-
sionsselskaber. Det antal er reduceret til 
godt 30. Denne udvikling må ikke mindst 
ses som en konsekvens af kundernes og 
offentlighedens stærke fokus på værdiska-

belsen og på, at det enkelte selskab kan 
levere en stadig mere effektiv administra-
tion. Målt i forhold til hensættelserne er 
branchens administrationsomkostninger 
mere end halveret fra 2005 til 2016, hvor 
de udgjorde 0,20 pct. af hensættelserne. 
Målt i forhold til præmieindbetalinger har 
der også været tale om et markant fald i 
omkostninger.

Figur 8 Omkostningsprocent i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Kilde: Finanstilsynet.
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Mere effektiv drift kan imidlertid ikke kom-
pensere for det potentielle tab af afkast, 
det lave renteniveau kan føre til. Derfor er 
pensionsbranchen inde i en periode, hvor 
der sker væsentlige strategiske skift i aktiv-
allokeringen. 

Analyserne i kapitel 3 viser, jf. figur 9, at fra 
2005 til 2015 er

– statsobligationers andel af de samlede 
obligationsinvesteringer reduceret fra 37 
pct. til 24 pct.

– realkreditobligationers andel øget fra 38 
pct. til 49 pct.

– andelen af kreditobligationer – non-in-
vestment grade samt emerging markets 
–  mere end fordoblet fra 6 pct. til 13 pct.

– unoterede aktiers andel af aktieinveste-
ringerne øget fra 12 pct. til 35 pct. 

– børsnoterede aktiers andel af aktieinve-
steringerne faldet fra 88 pct. til 65 pct.  

Overordnet set tegner obligationer og ak-
tier sig i 2015 for stort set samme andel af 
de samlede investeringer som i 2005. Men 
dette dækker altså over væsentlige for-
skydninger inden for både obligations- og 
aktieklassen.

Omlægningerne inden for obligations-
klassen har bidraget til både at realisere 
kursgevinster i takt med det generelle 
rentefald og flytte investeringer til realkre-
dit- og kreditobligationer med et højere 
løbende afkast. Særligt kreditobligationer 
– non-investment grade – giver en ganske 
betydelig merrente i forhold til stats- og 
realkreditobligationer. Derfor betyder selv 
en forholdsvis beskeden mer-allokering til 
non-investment grade obligationer et at-
traktivt merafkast af den samlede obligati-
onsportefølje. 

Figur 9 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, fordeling af investerin-
ger i henholdsvis obligationer og aktier, 2005 og 2015

Kilde: Finanstilsynet.
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Bevægelserne inden for aktieklassen dæk-
ker for en dels vedkommende over øgede 
investeringer i såkaldt alternative aktiver, 
som ikke er børsnoterede. Det er fx investe-
ringer i visse infrastrukturprojekter, ejen-
domme, udlån og lignende. Der er tale om 
investeringer, hvor det forretningsmæssige 
grundlag, investeringen hviler på og der-
med de forretnings-  og investeringsmæs-
sige risici, kan variere betydeligt fra inve-
stering til investering. Og da der samtidig 
er tale om investeringer med begrænset 
likviditet, stiller det betydelige krav til inve-
stor om indsigt og involvering.

Alternative investeringer er ofte karakte-
riseret ved forudsigelige og stabile cash 
flows. Derfor er disse investeringer ofte 
mindre følsomme overfor konjunkturforlø-
bet end investeringer i børsnoterede aktier. 
Omvendt indebærer det forhold, at aktiver-
ne ikke er let omsættelige på et reguleret 
marked, at der kan opnås en attraktiv likvi-

ditetspræmie. Og dertil kommer et højere 
afkast som følge af, at aktiverne indebærer 
en forøget risiko i forhold til stats- og real-
kreditobligationer. 

På det grundlag kan det strategiske formål 
med at investere i alternative aktier formu-
leres som en målsætning om at opnå et 
afkast, der er mere stabilt end afkastet af 
børsnoterede aktier, men overstiger afka-
stet af traditionelle obligationer.

I kapitlet ser vi på, om resultaterne af 
alternative investeringer lever op til denne 
målsætning. Mængden af data er endnu 
meget begrænset, både hvad angår den 
tidsperiode, der findes anvendelige data 
for, og hvad angår de selskaber, der kan 
bidrage med data. Derfor kan konklusioner 
kun være meget forsigtige. Men dataene 
peger ikke desto mindre ret entydigt på, at 
investeringerne i alternative aktiver faktisk 
lever op til målsætningen. 
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Sammenfatning – Kapitel 4  
Ansvarlige investeringer, 
herunder aktivt ejerskab

I redegørelsens sidste del beskrives det, 
hvordan danske pensionsselskaber tager 
ansvar for deres investeringer ved at udøve 
aktivt ejerskab, varetage klimahensyn, over-
holde menneskerettigheder, arbejdstager-
rettigheder med mere. 

I kapitlet redegør vi overordnet for, hvad 
pensionsselskaberne gør for at sikre, at 
investeringerne er ansvarlige, herunder for 
de retningslinjer på området selskaberne 
arbejder ud fra. Danske pensionsselskabers 
ansvarlige investeringer tager overvejende 
afsæt i en normbaseret tilgang, hvilket vil 
sige, at fokus er på at følge retningslinjer 
udstedt af myndigheder og internationale 
organer som FN, OECD mv. Den normba-
serede tilgang afholder ikke investorer fra 
også at lægge etiske principper til grund 
for arbejdet med ansvarlige investeringer. 

Etik er en mere subjektiv tilgang, og derfor 
kan det være vanskeligt at etablere et fæl-
les grundlag for ansvarlige investeringer 
baseret på etik.

Set i et historisk perspektiv er ansvarlige 
investeringer blevet til som følge af forskel-
lige investorers etiske overvejelser. Men 
investorers etiske overvejelser er forskellige, 
både inden for enkeltlande og på tværs 
af lande og regioner. Dannelsen af fx PRI 
(Principles for Responsible Investments) og 
Global Compact, som er væsentlige inter-
nationale standarder, kan derfor ses som 
et resultat af internationalt samarbejde om 
at finde frem til de overordnede principper, 
alle investorer og virksomheder kan støtte.

Danske pensionsselskaber følger PRI-prin-
cipperne. En stor del af branchen er PRI-
signatories og har dermed forpligtet sig til 
ikke blot at følge de materielle principper 
1-5, men også at følge princip 6 vedrørende 
rapportering om implementering og frem-
drift, jf. boks 1.

Boks 1 Principles for Responsible Investment (PRI)

PRI – Principles for Responsible Investment – består af seks overordnede principper 
for investorers arbejde med samfundsansvar, jf. PRI (2016):

  Investoren vil indarbejde ESG-forhold i sin investeringsanalyse og 
beslutningsproces.

  Investoren vil være aktiv ejer og indarbejde ESG-forhold i sin po-
litik vedrørende ejerskab og i den praktiske håndtering af investe-
ringerne.

  Investoren vil tilstræbe passende åbenhed om ESG-forholdene 
for de enheder, der investeres i.

  Investoren vil fremme anerkendelse og implementering af prin-
cipperne inden for investeringsindustrien.

  Investoren vil samarbejde med andre investorer med henblik på at 
øge effektiviteten i implementeringen af principperne.

  Investoren vil rapportere om sine aktiviteter og fremskridt med 
hensyn til implementeringen af principperne.

Princip 1

Princip 2

Princip 3

Princip 4

Princip 5

Princip 6
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Hvor PRI er principper for ansvarlige inve-
steringer, er Global Compact principper for, 
hvordan virksomheder sikrer, at deres drift 
og forretningsmæssige adfærd er ansvarlig 
i forhold til fx menneskerettigheder, ar-
bejdstagerrettigheder, miljø og korruptions-
bekæmpelse.

Ud af de godt 12.800 Global Compact 
deltagere på verdensplan i 2017 er 340 
store og små danske virksomheder. Heraf 
er en håndfuld pensionsselskaber. Global 
Compact-deltagere er forpligtede til at 
følge principperne og rapportere derom. 
Alle virksomheder og organisationer kan 
frit lade sig inspirere af principperne, og 
danske pensionsselskaber – også de der 
ikke er deltagere – følger i vidt omfang 
Global Compact.

På trods af de omfattende internationale 
retningslinjer og standarder, som virksom-
heder og investorer kan lægge til grund 
for deres arbejde og investeringer, er der 
mange dilemmaer i arbejdet med ansvarlige 
investeringer. Dilemmaerne vedrører dels, 
hvornår en forretningsmodel er i strid med 
retningslinjer og standarder, fx på grund 
af børnearbejde, brug af kemikalier eller 
andet, og hvornår modellen er acceptabel, 

fordi den skaber økonomisk vækst og hæ-
ver levevilkårene for befolkninger i udsatte 
regioner.

Dilemmaerne vedrører også afvejningen af, 
hvornår en investeringsmulighed er i strid 
med retningslinjer og standarder. Er det 
fx acceptabelt at investere i store konglo-
merater, hvis datterselskaber producerer 
våbenteknologi, der kan blive anvendt i 
konfliktområder? Og spiller det en rolle, 
hvilket omfang en sådan produktion af vå-
benteknologi har i forhold til den samlede 
omsætning og indtjening i konglomeratet?

Ansvarlige investeringer er derfor ikke 
et sort-hvidt emne, men et område der 
kræver meget omtanke inden beslutnin-
gerne træffes. Virksomheder og investorer 
bruger mange ressourcer på omhyggeligt 
at undersøge og udvælge investeringer og 
dels at screene og udøve aktivt ejerskab 
på investeringer, der allerede er foretaget. 
De danske pensionsselskaber har derfor et 
særligt stort fokus på ansvarlige investe-
ringer for at sikre, at danskernes pensions-
formuer bidrager til social og økonomisk 
vækst både nationalt og internationalt.
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Sammenfatning
Det er essentielt for den økonomiske ud-
vikling både på kort og lang sigt at op-
retholde et højt investeringsniveau. Dette 
kræver en evne til at tiltrække udenlandske 
investeringer, som sammen med inden-
landske investeringer forbedrer det dan-
ske kapitalapparat. Den svage udvikling i 
investeringsniveauet i Danmark, i kølvandet 
på den finansielle krise, har skabt massiv 
debat. I den forbindelse har flere påpeget, 
at Danmark har langt flere direkte inve-
steringer i udlandet, end udlandet har i 
Danmark. Ydermere er Danmark blandt de 
lande i OECD, der tiltrækker færrest direkte 
investeringer fra udlandet. Afsnittet belyser 
på den baggrund udviklingen i den danske 
investeringsaktivitet. 

Når væksten i BNP opsplittes i bidrag fra 
vækst i kapitalapparat, arbejdskraft og 
produktivitet, skiller kapitalapparatet sig ud 
ved at være det produktionsinput, der sam-
let set har haft det største og mest stabile 
vækstbidrag. Selvom samspillet mellem de 
tre produktionsinput betyder, at bidraget 
fra kapital er aftaget markant det seneste 
årti som følge af en lav produktivitet, har 
kapitalapparatet stadigvæk stået for ca. 45 
pct. af væksten i Danmark de seneste 50 år. 

Den afdæmpede investeringsaktivitet i 
Danmark ser ud til primært at være et 
resultat af en ændret sammensætning af 
investeringerne i økonomien. Virksomhe-
derne investerer nu betydeligt mere i IT og 
intellektuelle rettigheder, der kendetegnes 
ved lave priser og kort levetid, og langt 
mindre i bygnings- og maskinkapital. No-
minelt har væksten i investeringerne været 
lav, men realt, når der tages højde for den 
svage prisudvikling, har den gennemsnitlige 
vækst været højere for investeringerne end 
for BNP. Udviklingen er et resultat af hur-
tigere teknologisk udvikling, som samtidig 
indebærer, at investeringsgoderne hurtigere 
forældes og således mister deres økonomi-
ske værdi, dvs. der skal flere investeringer 

til at opretholde størrelsen på kapitalap-
paratet. Trods denne udvikling er der ingen 
tegn på, at kapitalopbygningen er svækket i 
dansk økonomi. 

Det er et velkendt faktum, at væksten i 
Danmark har haltet det seneste årti, når der 
tages udgangspunkt i udviklingen i BNP. 
Medtages investeringsomfanget uden for 
landets grænser i vurderingen af dansk 
økonomi, og velstandsudviklingen derfor 
måles ved den bytte-forholdskorrigerede 
bruttonationalindkomst (BNI), bliver bil-
ledet et andet og mere positivt for Dan-
mark. Den formueindkomst, vi modtager 
fra udlandet, som resultat af vores massive 
investeringsniveau i udlandet, bidrager be-
tydeligt til dette. Gevinsten forstærkes af, at 
de udenlandske aktiver giver et afkast, der 
er større end det afkast, der skal betales på 
de udenlandske passiver.

Formueindkomsten er primært et resultat 
af pensionsbranchens udenlandske porte-
føljeinvesteringer og de private virksom-
heders direkte investeringer i udlandet. Fra 
omkring midten af 00’erne og navnlig efter 
finanskrisen har omfanget af danske direkte 
investeringer i udlandet markant oversteget 
udenlandske investeringer i Danmark. Dette 
er en del af baggrunden for øgede indtæg-
ter fra udlandet.

I afsnit 1.1 estimeres det danske kapitalap-
parats bidrag til BNP-væksten i Danmark, 
og dette bidrag sammenholdes med andre 
lande, og i afsnit 1.2 vurderes det aktuelle 
danske investeringsomfang og således 
kapitalopbygningen. I afsnit 1.3 Vurderes de 
udenlandske investeringer og deres betyd-
ning for den samlede danske velstand, og i 
afsnit 1.4 fokuseres alene på de udenland-
ske direkte investeringer.
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Boks 1.1 Virksomhedernes samlede erhvervsinvesteringer
Indenlandske investeringer foretaget af blandt andet danske virksomheder og fi-
nansielle selskaber, kan være enten finansielle investeringer (ændring i aktiver) eller 
ikke-finansielle bruttoinvesteringer (ændring i kapitalapparatet). Når de samme inve-
steringer foretages af udenlandske virksomheder benævnes de hhv. porteføljeinve-
steringer (ændring i passiver) og direkte investeringer (både ikke-finansiel og finan-
siel). Bruttoinvesteringer udgør sammen med det private og offentlige forbrug samt 
nettoeksporten BNP. Udover at bidrage til landets samlede efterspørgsel bidrager 
bruttoinvesteringer ligeledes til opbygningen af kapitalapparatet og derfor til den 
teknologiske udvikling og produktiviteten. 

Udenlandske investeringer er placeringen af overskuddet på betalingsbalancen, 
som, hvis den er positiv, grundlæggende afspejler, at den samlede bruttoopsparing 
i dansk økonomi overstiger de samlede indenlandske investeringer. De udenlandske 
investeringer forbedrer udlandsformuen, der genererer formueindkomst til Danmark. 
En positiv formueindkomst giver mulighed for større forbrug og investeringer, end 
det ellers ville have været tilfældet. Samtidig er høje nettoinvesteringer over for 
udlandet også er et tegn på, at Danmark investerer mere i udlandet, end udlandet 
investerer i Danmark. Dette kan være et problem, hvis det skyldes, at Danmark er et 
uattraktivt land for udlandet at investere i, men det kan også være en naturlig følge 
af globalisering eller et stort dansk placeringsbehov. 

 
Figur 1.1 Komponenterne i de samlede erhvervsinvesteringer 

Anm.: Ikke-finansielle investeringer hedder i nationalregnskabet bruttoinvesteringer. 
Trækkes afskrivninger af eksisterende kapital fra bruttoinvesteringer fås nettoinveste-
ringerne. Positive nettoinvesteringer bidrager til kapitalapparatet. 

Betalt eller modtaget Formueindkomst er afkast og udbyttebetalinger på investerin-
ger til og fra udlandet. Investeringer i udlandet er i nationalregnskabet altid af finan-
siel karakter, selvom direkte investeringer ofte vil være i form af et udenlandsk dat-
terselskab. Investeringer i et udenlandsk ejet datterselskab i Danmark bidrager til  det 
danske kapitalapparatet. 
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Investeringernes betydning for 
økonomiens velstand

i økonomiske analyser ofte anset som den 
primære forudsætning for aktuel og fremti-
dig økonomisk velstand.

I det følgende analyseres den samfunds-
økonomiske betydning af investeringer ved 
hjælp af et vækstregnskab for perioden 
1967-2015. Formålet er at udskille kapital-
apparatets bidrag til den samlede danske 
vækst i perioden. Den teoretiske baggrund 
for vækstregnskabet er beskrevet i boks 1.2. 

Resultaterne fra vækstregnskabet i dette 
afsnit tilskriver bidraget fra væksten i 
kapitalapparatet, som den primære kilde 
til den danske vækst de seneste 20 år – 
uanset om det er tal fra Danmarks Statistik 
eller TCB. Danmark har haft en lav produk-
tivitetsvækst igennem de seneste årtier, 
hvilket samtidig mindsker afkastet på både 
arbejdskraft og kapital. Således er bidraget 
fra kapital faldet betydeligt de seneste 10 
år, som ellers historisk set har haft et stort 
og stabilt vækstbidrag. Set henover hele 
perioden 1966-2015 har kapital bidraget 
med ca. 45 pct. af væksten i Danmark.

Sammenfatning
Investeringer er en forudsætning for vækst 
i både den enkelte virksomhed og for 
samfundsøkonomien. Det gælder både 
investeringer i fysisk kapital, såsom ma-
skiner og IT-udstyr, og ikke-fysisk kapital, 
såsom uddannelse, forskning og innovation. 
På kort sigt er investeringerne en vigtig del 
af efterspørgslen og påvirker herigennem 
direkte aktiviteten i samfundet. 

På længere sigt bidrager investeringer til 
øget vækst ved at hæve produktiviteten. 
Dette sker gennem både investeringer i 
produktionsapparatet og investeringer 
i viden og intellektuelle rettigheder. Alt 
sammen en del af det, vi kalder kapital-
apparatet. Investeringer, der bidrager til 
en øget automatisering og avancering af 
produktionen, er eksempelvis med til at 
forny og modernisere virksomhedernes 
produktionsapparat. Det styrker produktivi-
teten i virksomheden. En høj produktivitet 
i samfundet er fundamentet for høj vækst 
gennem højere lønninger og således øget 
købekraft og velfærd. Produktiviteten bliver 
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Vækstregnskab – model og 
datakilder 

Danmarks Statistik har udarbejdet et 
vækstregnskab for den markedsmæssige 
del af dansk økonomi (dvs. eksklusiv den 
offentlige sektor). Væksten måles via vækst 
i bruttoværditilvæksten1 (BVT) og opdeles 
i bidrag fra øget indsats af de tre primære 
produktionsfaktorer: kapital (både fysisk og 
ikke-fysisk), arbejdskraft (opdelt i arbejds-
kraftsmængde og uddannelsesniveau) og 
totalfaktorproduktiviteten (TFP). TFP er 
den del af væksten, som ikke umiddelbart 
kan forklares af flere (eller bedre) inputs i 
produktionen. 

Ofte opfattes bidraget fra TFP som et mål 
for teknologiske fremskridt, effektiviserin-
ger, bedre arbejdstilrettelæggelse m.v. TFP 
kan ikke observeres direkte, men opgøres 
i stedet som den rest, der er tilbage, efter 
der er taget højde for de to andre faktorers 
bidrag til værditilvæksten. TFP måler derfor, 
hvor meget vi kan producere med en given 
mængde ressourcer. Værditilvækst kan 
ifølge modellen derfor øges ved at hæve 
niveauet for investeringer i kapital, arbejds-
kraftinput eller produktivitet. 
 
Vækstregnskabet gør det muligt at op-
dele bidraget fra kapital og arbejdskraft 
og på den måde opnå en større viden om 

TFP og timeproduktivitet

Mens TFP angiver hvor meget et samfund kan producere med en given mængde res-
sourcer, herunder kapital og arbejdskraft, angiver timeproduktiviteten hvor meget 
de beskæftigede producerer per time. Sidstnævnte tager derfor ikke højde for andre 
produktionsinput end arbejdskraft. TFP er det mest retvisende mål, men kan være 
svær at benytte til internationale sammenligninger, da landendes opgørelse af de 
samlede ressourcer kan svinge fra land til land.     

Side 6 
 

 
Vækstregnskabet gør det muligt at opdele bidraget fra kapital og arbejdskraft og 
på den måde opnå en større viden om kilderne til væksten i de to målbare input. 
Kapitalinput opdeles i to effekter – IT-kapital (IT og software) og anden kapital. 
IT-kapital defineres som kapital, der medfører, at kapitalapparatet er blevet mere 
teknologisk. Anden kapital defineres som effekten fra andre kapitaltjenester. I det 
følgende benyttes der derfor to indeks for udviklingen i indsats af hhv. IT-kapital 
og andre kapital tjenester, jf. Danmarks Statistik (2005). 

Målet for arbejdskraft kvalitetskor-
rigeres ved at dekomponere udvik-
lingen i to effekter – uddannelsesni-
veau, der skyldes vækst i arbejds-
styrkens kvalitet, og arbejdskrafts-
mængde, der skyldes vækst i antal 
arbejdstimer.  

Til internationale sammenligninger 
benyttes vækstregnskabet udarbej-
det af The Conference Board (TCB). 
Forskellen på opgørelsen fra Dan-
marks Statistik og TCB er uddybet i 
bilag 1. Til internationale sammen-
ligninger benyttes yderligere time-
produktiviteten opgjort som BNP 
per arbejdstime på baggrund af tal 
fra OECD.  

Vækstbidrag i Danmark 1966-2015 
Figur 2Figur 2 viser opdelingen af væksten i BVT for perioden 1967-2015. De 
seneste 20 år har væksten primært været drevet af kapital og arbejdskraft, som 
samlet har stået for 75 pct. af væksten i BVT.  

Boks 1.2 Vækstregnskab – teoretisk fundament 

Sammenhængen mellem landets samlede produktion, 𝑌𝑌, og de to primære 
produktionsfaktorer, kapital, 𝐾𝐾, og arbejdskraft, 𝐿𝐿, kan beskrives ved en 
Cobb-Douglas produktionsfunktion:  

𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐾𝐾𝛼𝛼𝐿𝐿1−𝛼𝛼  (0 < α < 1)  (1) 

Hvor 𝐴𝐴 måler totalfaktorproduktiviteten (TFP), altså hvor effektivt kapital og 
arbejdskraft anvendes, mens α angiver kapitalens aflønningsandel. 

Antagelsen bag ligning (1) er konstant skalaafkast. Ligning (1) kan omskri-
ves til væksten i den samlede produktion Δy, hvis der tages logaritmen, og 
der derefter differentieres mht. tiden. Væksten i den samlede produktion, 
Δy, bliver lig med et bidrag fra væksten i kapitalapparatet, αΔk, tilvæksten i 
arbejdskraft, (1 − α)Δl, og en TFP-vækst Δa: 

Δy = Δa + αΔk + (1 − α)Δl   (2) 

Hvor α og (1 − α) er aflønning af henholdsvis kapital og arbejdskraft og fun-
gerer som vægte for bidraget fra de to inputs. Væksten afhænger således 
en-til-en af TFP-væksten. 

 

Faktaboks  
TFP og timeproduktivitet 

Mens TFP angiver hvor meget et sam-
fund kan producere med en given 
mængde ressourcer, herunder kapital 
og arbejdskraft, angiver timeprodukti-
viteten hvor meget de beskæftigede 
producerer per time. Sidstnævnte tager 
derfor ikke højde for andre produkti-
onsinput end arbejdskraft. TFP er det 
mest retvisende mål, men kan være 
svær at benytte til internationale sam-
menligninger, da landendes opgørelse 
af de samlede ressourcer kan svinge 
fra land til land.      
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tionsfaktorer; kapital, K, og arbejdskraft, L, kan beskrives ved en Cobb-Douglas pro-
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kilderne til væksten i de to målbare input. 
Kapitalinput opdeles i to effekter – IT-
kapital (IT og software) og anden kapi-
tal. IT-kapital defineres som kapital, der 
medfører, at kapitalapparatet er blevet 
mere teknologisk. Anden kapital defineres 
som effekten fra andre kapitaltjenester. I 
det følgende benyttes der derfor to indeks 
for udviklingen i indsats af hhv. IT-kapital 
og andre kapital tjenester, jf. Danmarks 
Statistik (2005).

Målet for arbejdskraft kvalitetskorrigeres 
ved at dekomponere udviklingen i to ef-
fekter – uddannelsesniveau, der skyldes 
vækst i arbejdsstyrkens kvalitet, og arbejds-
kraftsmængde, der skyldes vækst i antal 
arbejdstimer. 

Til internationale sammenligninger benyt-
tes vækstregnskabet udarbejdet af The 
Conference Board (TCB). Forskellen på 
opgørelsen fra Danmarks Statistik og TCB 
er uddybet i bilag 1.1. Til internationale sam-
menligninger benyttes yderligere timepro-
duktiviteten opgjort som BNP per arbejds-
time på baggrund af tal fra OECD. 

Vækstbidrag i Danmark  
1966-2015
Figur 1.2 viser opdelingen af væksten i BVT 
for perioden 1967-2015. De seneste 20 år 
har væksten primært været drevet af kapi-
tal og arbejdskraft, som samlet har stået for 
75 pct. af væksten i BVT. 
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Figur 1.2 Bidrag til vækst i BVT, fordelt på produktionsinput

Anm.: Hver søjle viser det gennemsnitlige årlige vækstbidrag fra kapitalapparat (opdelt i 
IT-kapital og anden kapital), arbejdskraft (opdelt i arbejdskraftsmængde og uddannelses-
niveau) og totalfaktorproduktivitet (TFP) til den samlede vækst i bruttoværditilvæksten 
ekskl. boliger. 
Kilde: Danmarks Statistik. 

Kapital har haft et stabilt vækstbidrag gennem hele perioden og har stået for ca. 45 pct. 
af væksten. TFP-vækst har bidraget mest til væksten, men er aftaget hen over perioden. 
Arbejdskraft har samlet set haft et negativt vækstbidrag.
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Som den eneste delkomponent i vækst-
regnskabet bidrager kapitalapparatet jævnt 
og positivt til væksten gennem perioden 
1967-2015, hvoraf IT-kapital fylder mere og 
mere. Bidraget fra kapitalapparatet mind-
skes i det seneste årti, på lige fod med de 
andre to bidrag, men har stadig været den 
mest betydningsfulde vækstdriver de se-
neste to årtier og stået for næsten 50 pct. 
af den samlede vækst, jf. figur 1.2. Ifølge 
Danmarks Statistik (2005) blev kapitalap-
paratet udbygget i perioden indtil omkring 
år 2000 med investeringer i maskiner og 
bygninger. I perioden efter forbedredes 
kapitalapparatet ved investeringer i et mere 
højteknologisk produktionsapparat som IT-
kapital og intellektuelle rettigheder, herun-
der forskning og udvikling.

Væksten i TFP (produktivitetsvæksten) 
har været den primære drivkraft bag den 
økonomiske vækst i perioden frem til 
midten af 1990’erne. Men de seneste 20 år 
har TFP bidraget med en markant mindre 
del af væksten, jf. figur 1.2. Særligt har TFP 
været svag i kølvandet på den finansielle 
krise. Det er især i de erhverv, som ikke 
er særligt udsat for international konkur-
rence, at produktivitetsværksten har været 
lav. Produktivitetskommissionen (2014) 
konkluderede blandt andet, at størstedelen 
af den lave danske produktivitet skyldes, 
at produktiviteten halter i de private ser-
vicebrancher rettet mod hjemmemarkedet. 
Servicebranchen, som lægger beslag på 
stadig flere arbejdskraftsressourcer, halter 
også efter på flere andre punkter, herun-
der begrænset konkurrence på grund af et 

lille hjemmemarked og en forholdsvis lav 
andel af højtuddannet arbejdskraft. Dette 
svækker erhvervslivets evne til at udnytte 
de produktivitetsgevinster, som IT-kapital 
giver muligheder for. Den afdæmpede 
produktivitetsvækst er ikke kun et dansk 
fænomen, men har ligeledes været lav i de 
lande, Danmark normalt sammenligner sig 
med, jf. figur 1.3.

Mens øget uddannelsesniveau bidrager 
stabilt til væksten med ca. 0,25 pct., har 
bidraget fra arbejdskraftsmængden væ-
ret mere svingende og har i kølvandet på 
finanskrisen haft et negativ vækstbidrag. 
Udviklingen i arbejdskraftsmængden har 
hæmmet væksten i de første tre årtier i 
perioden 1967-2015. Det skal hovedsage-
ligt ses i lyset af, at udvidelsen af arbejds-
styrken, som skete da kvinderne kom ind 
på arbejdsmarkedet, er blevet modvirket 
af betydelige reduktioner i arbejdstiden. 
Arbejdsudbuddet faldt mærkbart fra mid-
ten af 1970’erne i de fleste vesteuropæiske 
lande. I Danmark faldt den ugentlige ar-
bejdstid fra 44 timer til 37 timer i perioden 
1970 til 1990 samtidig med, at der skete en 
fordobling af ferieperioden til 5-6 uger. Alt 
i alt blev den gennemsnitlige arbejdstid for 
en lønmodtager reduceret med 29 pct., jf. 
Danmarks Statistik (2005). Omvendt har 
kvaliteten af arbejdsstyrken, målt på uddan-
nelsesniveauet, bidraget positivt til væk-
sten. Forbedringer af uddannelsesniveauet 
kan, ud over de direkte effekter på arbejds-
kraftproduktiviteten, også have afledte 
produktivitetsvirkninger – såkaldte spillover 
effekter – via TFP.
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Anm.: Kategorien Vækst i alt angiver væksten i landenes BNP, mens vækstregnskabet fra 
Danmarks Statistik angiver væksten i BVT. For Danmarks vedkommende er væksten i BNP 
0,2 procentpoint lavere end væksten i BVT. Forskellene mellem de to opgørelser uddybes i 
bilag 1.1. 
Kilde: The Conference Board (TCB) Total Economy database3. 

Figur 1.3 Vækstregnskab for Danmark og en række sammenlignelige lande 1990-2016

En lav TFP vækst er ikke kun et dansk fænomen. 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Tyskland Danmark Holland UK Norge Sverige USA

Pct.

 IT-kapital  Anden kapital  Arbejdskraftsmængde
 Uddannelsesniveau  Totalfaktorproduktivitet  Vækst i alt

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Tyskland Danmark Holland UK Norge Sverige USA

Pct.

 IT-kapital  Anden kapital  Arbejdskraftsmængde
 Uddannelsesniveau  Totalfaktorproduktivitet  Vækst i alt

International  
sammenligning

Vurderes vækstbidragene i stedet ud fra 
den internationalt sammenlignelige opgø-
relse fra The Conference Boards (TCB) Total 
Economy database, jf. figur 1.3, er bidraget 
fra kapital endnu mere udtalt end i opgørel-
sen fra Danmarks Statistik.

Ifølge TCB har kapitalapparatet haft et 
gennemsnitligt vækstbidrag på 1,4 procent-
point i perioden 1990-2016, hvilket er højere 
end Holland, Tyskland, Storbritannien og 

på linje med USA. Derimod ligger Danmark 
lavt, hvad angår vækstbidrag fra kvaliteten 
af arbejdsstyrken målt på uddannelsesni-
veauet og arbejdskraftsmængde. Andelen 
af befolkningen med en videregående ud-
dannelse er nemlig noget lavere i Danmark 
(38 pct.4) end i de lande, som Danmark 
normalt sammenligner sig med, jf. OECD 
(2017).

En lav produktivitetsvækst går igen hos 
alle de præsenterede lande, om end særligt 
udtalt i Danmark. Selvom væksten i den 
danske produktivitet har været lav, er ni-
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veauet højt, og Danmark er blandt de mest 
produktive lande i OECD, jf. figur 1.4. 

Det høje produktivitetsniveau kan have haft 
en indirekte effekt på udvidelsen af kapital-
apparatet, idet bedre ressourceeffektivitet 
gør det mere fordelagtigt at udvide pro-
duktionen. Danmarks Nationalbank (2016b) 
påpeger dog, at den samlede kapitalinten-
sitet i dansk økonomi er blevet reduceret 
som følge af den strukturelle omstilling fra 
den relativt kapitalintense industriproduk-
tion til det relativt arbejdskraftsintensive 
serviceerhverv. Denne tendens er taget 
yderligere til som direkte konsekvens af 
den afdæmpede investeringsaktivitet efter 
krisen i 2008. Dette uddybes i næste afsnit.
 

Der er fremført flere forklaringer på den 
aftagende produktivitetsvækst i de avance-
rede økonomier. I den seneste produktivi-
tetsrapport fra De Økonomiske Råd (2017) 
argumenteres der for, at lande med et højt 
produktivitetsniveau har mindre potentiale 
for at effektivere, da produktivitetsproces-
sen allerede er højt effektiviseret. Omvendt 
for lande med lav produktivitetsniveau. 
Gordon (2015) tilskriver aftagende afkast i 
den digitale teknologi som årsag til pro-
duktivitetsvækstens tilbagegang. Ifølge 
Gordon (2015) er produktivitetsgevinsterne 
af de teknologiske udviklinger aftaget, da 
de nutidige teknologiske udviklinger ikke 
bidrager ligeså meget til at løfte produkti-
viteten som tidligere. En anden forklaring 

Figur 1.4 Timeproduktivitet  i OECD landene i 2015

Kilde: De Økonomiske Råd (2017).
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Boks 1.4 Et vækstregnskab skal tolkes med varsomhed 

Det er metodisk svært at måle alle tre bidrag til væksten i bruttoværditilvæksten i et 
vækstregnskab. Kapitalinput beregnes ud fra de løbende investeringer og en række 
antagelser om fx slid og forældelse. Arbejdskraftskvaliteten er baseret på antagelser 
om, at afkastet fra uddannelse kan måles ved lønnen. Da TFP beregnes residualt, 
bliver den estimerede størrelse af produktivitetsbidraget således følsom overfor 
sådanne antagelser. Samtidig er det heller ikke uden betydning, hvordan man sam-
menvejer de to ressourcer, jf. Produktivitetskommissionen (2014).
 
Problematikken fremgår eksempelvis af vækstregnskabet baseret på tal fra TCB, der 
giver hastigere vækst i det danske kapitalapparat, end Danmarks Statistiks metode 
gør. Når TCB tillægger bidraget fra kapital større betydning, bliver bidraget fra TFP 
tilsvarende mindre – eller i dette tilfælde negativt. 

I vækstregnskabet er der en kategorisk opdeling af bidrag fra de tre produktionsin-
put. I realiteten og ifølge den underliggende model, som fremgår af boks 1.2, er der 
naturligvis et samspil mellem de tre faktorer. Eksempelvis vil en stigende anvendelse 
af IT og en højere uddannet arbejdsstyrke sandsynligvis være bedre til at drive inno-
vation og derved øge TFP. Ligeledes vil en høj TFP i højere grad tilskynde virksom-
heder til at investere, da afkastet (forbundet hermed), alt andet lige, vil være højere. 
Man kan fx naturligvis ikke slutte, at det er kapitalapparatet i sig selv, der er årsagen 
til væksten, som det fremgår af figur 1.2. Eksempelvis kan en virksomhed anskaffe sig 
et kapitalapparatet, netop fordi der følger en indbygget teknologi med, som giver 
højere produktivitet. Væksten vil dermed ikke skyldes kapitalen i sig selv, men nær-
mere en teknologiudvikling, jf. De Økonomiske Råd (2016).

kommer fra Rao (2013), der argumenterer 
for, at den svage efterspørgsel, der gennem 
et lavt investeringsniveau og reducerede 
stordriftsfordele, har svækket produktivite-
ten siden år 2000. 

En tredje mulig forklaring bag den svage 
udviklingen i produktiviteten er samspil-
let mellem den teknologiske udvikling og 
måden, hvorpå TFP måles. Tages der nok 
højde for den stigende kvalitet af IT og 
computer software i den estimerede prisud-
vikling for disse typer af kapital (eg. regne-
kraft per krone)? Hvis ikke, underdrives den 
produktivitet, der opnås via udbredelsen 
af teknologiske innovationer. Det fremgår 
af næste afsnit, hvordan priserne på IT og 

computer software har udviklet sig negativt 
igennem perioden 1967-2015. 
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Definition af 
bruttoinvesteringer og 
investeringskvote

Danske virksomheders samlede indenland-
ske ikke-finansielle investeringer i kapital 
benævnes bruttoinvesteringer5, jf. figur 1.1. 
Det kan eksempelvis være virksomheders 

køb af maskiner, bygninger eller paten-
ter og software. De defineres som køb af 
aktiver, der anvendes i produktionen i mere 
end et år og indgår i BNP som en del af 
den samlede efterspørgsel. Bruttoinveste-
ringer er den efterspørgselskomponent 
med størst udsving henover et konjunk-
turforløb. 
 

Indenlandske  
erhvervsinvesteringer

Sammenfatning
Erhvervslivets indenlandske investeringer i 
ikke-finansiel kapital bidrager til at øge og 
forbedre det danske kapitalapparat, hvilket 
øger produktiviteten. Kapitalapparatet har 
bidraget til næsten 45 pct. af den økonomi-
ske vækst de seneste 50 år, jf. forrige afsnit, 
og det er således afgørende for dansk 
økonomi, at vi har et tilstrækkeligt stort 
og moderne kapitalapparat. På den bag-
grund gør dette afsnit status over danske 
virksomheders bruttoinvesteringer (ikke-
finansielle investeringer i kapitalapparatet, 
jf. figur 1.1). Samtidig kan afsnittet bidrage 
til debatten om, hvorvidt den danske 
økonomi befinder sig i en investeringskrise. 
Fokus er på udviklingen i investeringerne 
som efterspørgselskomponent og udviklin-
gen i investeringerne som fundamentet for 
værdiskabelse i samfundet.   

Omfanget af virksomhedernes erhvervsin-
vesteringer afhænger af mange forskellige 
forhold. Både de relative priser på investe-
ringsgoder og deres afskrivningsrater viser 
sig at have væsentlige implikationer for 
fortolkningen af den langsigtede udvikling i 
investeringsaktiviteten. I det følgende bely-
ses disse forhold. 

Analysen i dette afsnit viser, at tiden efter 
finanskrisen har været karakteriseret af en 
svag udvikling i nettoinvesteringerne. Det 
kan i høj grad tilskrives den teknologiske 
udvikling, som har resulteret i faldende 
priser på investeringsgoder og stigende 
afskrivningsrater. Særligt trækker IT-udstyr 
ned i det samlede prisniveau for inve-
steringer, som følge af stigende vægt til 
IT-kapital. Det svage niveau i nettoinveste-
ringerne ser dog ikke ud til at have haft en 
effekt på K/Y-forholdet eller K/L-forholdet. 
Tværtimod har de relativt lave priser på 
især IT-kapital gjort det muligt at intensi-
vere brugen af kapitalapparat relativt til 
beskæftigelsen. En overkapacitet af kapital 
i virksomhederne efter finanskrisen kan 
ligeledes have sænket investeringsbeho-
vet. Udover at udfordre fortolkningen af 
niveauet for landets bruttoinvesteringer, har 
den teknologiske udvikling været drivende 
for de seneste årtiers tættere økonomiske 
integration med verdensøkonomien og 
opfattes som en væsentlig og integreret del 
af globaliseringsprocessen.
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Den nominelle bruttoinvesteringskvote 
viser andelen af den samlede efterspørgsel, 
BNP, der bruges på investeringer. Tages 
der højde for prisforholdet mellem investe-

ringer og BNP, opnås den reale bruttoin-
vesteringskvote, jf. boks 1.5. Begge kvoter 
fremgår af figur 1.5. 
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Figur 1.5 Bruttoinvesteringskvoter

Anm.: Figuren viser bruttoinvesteringer ekskl. boliginvesteringer for den private sektor i 
pct. af BNP opgjort i nominelle priser (løbende priser) og reale priser (1966=100). 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. bilag 1.2. 

Opgjort nominelt, har investeringerne udgjort en nogenlunde konstant andel af det sam-
lede BNP. Tages der højde for faldende priser på investeringer relativt til BNP (den reale 
kvote), udgør investeringerne derimod en større og større andel.
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Boks 1.5 Nominelle og reale investeringskvoter

Den samlede efterspørgsel (BNP) opdeles i den såkaldte nationalregnskabsligning i 
4 komponenter. BNP, Y, er lig med summen af landets private forbrug, C, offentlige 
forbrug, G, bruttoinvesteringerne, I, og nettoeksporten, NX. Denne opgøres hhv. no-
minelt (i løbende priser) og realt (i mængder):

Andelene af BNP, der bruges på bruttoinvesteringer, opgøres ved bruttoinvesterings-
kvoten, som er forholdet mellem bruttoinvesteringerne og BNP.

   Nominel bruttoinvesteringskvote: 

Den reale kvote opnås ved at rense tallene for inflationen. 
  
   Real bruttoinvesteringskvote: 
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Indenlandske ikke-finansielle erhvervsinve-
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og forbedre det danske kapitalapparat, hvilket øger produktiviteten. Kapitalappa-
ratet har bidraget til næsten 50 pct. af den økonomiske vækst de seneste 50 år, 
jf. forrige afsnit, og det er således afgørende for dansk økonomi, at vi har et 
tilstrækkeligt stort og moderne kapitalapparat. På den baggrund gør dette afsnit 
status over danske virksomheders bruttoinvesteringer (ikke-finansielle investerin-
ger i kapitalapparatet, jf. figur 1). Samtidig kan afsnittet bidrage til debatten om, 
hvorvidt den danske økonomi befinder sig i en investeringskrise, jf. boks 1.5. Fo-
kus er på udviklingen i investeringerne som efterspørgselskomponent og udvik-
lingen i investeringerne som fundamentet for værdiskabelse i samfundet.    

Omfanget af virksomhedernes erhvervsinvesteringer afhænger af mange forskel-
lige forhold. Både de relative priser på investeringsgoder og deres afskrivningsra-
ter viser sig at have væsentlige implikationer for fortolkningen af den langsigtede 
udvikling i investeringsaktiviteten. I det følgende belyses disse forhold.  
  
Definition af bruttoinvesteringer og investeringskvote 

Danske virksomheders samlede indenlandske ikke-finansielle investeringer i ka-
pital benævnes bruttoinvesteringer

7, jf. figur 1 ovenfor. Det kan eksempelvis være virksomheders køb af maskiner, 
bygninger eller patenter og software. De defineres som køb af aktiver, der anven-
des i produktionen i mere end et år og indgår i BNP som en del af den samlede 
efterspørgsel. Bruttoinvesteringer er den efterspørgselskomponent med størst ud-
sving henover et konjunkturforløb.  

 

Den nominelle bruttoinvesteringskvote viser andelen af den samlede efterspørg-
sel, BNP, der bruges på investeringer. Tages der højde for prisforholdet mellem 
investeringer og BNP, opnås den reale bruttoinvesteringskvote, jf. boks 1.6. 
Begge kvoter fremgår af Figur 6.  

Udviklingen i den danske investeringsaktivitet 

Ved udgangen af 2011 var investeringerne faldet med næsten 4 procentpoint af 
BNP siden højdepunktet i 2008. Investeringerne har sidenhen udviklet sig svagt, 

Boks 1.6 Nominelle og reale investeringskvoter 

Den samlede efterspørgsel (BNP) opdeles i den såkaldte nationalregnskabs-
ligning i 4 komponenter. BNP, 𝑌𝑌, er lig med summen af landets private for-
brug, 𝐶𝐶, offentlige forbrug, 𝐺𝐺, bruttoinvesteringerne, 𝐼𝐼, og nettoeksporten, 
𝑁𝑁𝑁𝑁. Denne opgøres hhv. nominelt (i løbende priser) og realt (i mængder): 

𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

𝑌𝑌 = 𝐶𝐶 + 𝐺𝐺 + 𝐼𝐼 + 𝑁𝑁𝑁𝑁 

Andelene af BNP, der bruges på bruttoinvesteringer, opgøres ved bruttoinve-
steringskvoten, som er forholdet mellem bruttoinvesteringerne og BNP. 

Nominel bruttoinvesteringskvote: 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌
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Udviklingen i den danske 
investeringsaktivitet

Ved udgangen af 2011 var investeringerne 
faldet med 4 procentpoint af BNP siden 
højdepunktet i 2008. Investeringerne er 
sidenhen steget svagt, og i 2016 var brut-
toinvesteringskvoten stadig et stykke under 
før-krise niveauet. Dette er tilfældet efter 
både nominel og real målestok, jf. figur 1.5.

Konjunkturforhold kan forstyrre vurderin-
gen af investeringsomfanget på baggrund 
af en kort tidshorisont. En vurdering af 
niveauet ud fra en lang tidshorisont kan 
således være nyttig. Investeringernes kon-
junkturfølsomhed fremgår af de dyk, der 
hænger tæt sammen med lavkonjunkturer-
ne i henholdsvis starten af 1980’erne, star-
ten af 1990’erne og den seneste finanskrise 
i 2007-08. Særligt efter finanskrisen, som 
var hård ved erhvervslivets indenlandske 
investeringer, faldt den nominelle bruttoin-
vesteringskvote til et historisk lavt niveau 
– kun overgået af betalingsbalancekrisen i 
1980-82. Udviklingen genfindes i de lande, 
Danmark normalt sammenligner sig selv 
med, jf. De Økonomiske Råd (2016) og 
Danmarks Nationalbank (2015a). I en sam-
menligning med Tyskland, Sverige, Storbri-
tannien og USA viser De Økonomiske Råd 
(2016) rent faktisk, at Danmark ligger i top 
set ud fra udviklingen i landenes købe-
kraftskorrigerede bruttoinvesteringskvote i 
perioden 1970-2015. 

Stor forskel på den reale og  
nominelle kvote

På lang sigt tegner udviklingen i den reale 
bruttoinvesteringskvote et noget mere po-
sitivt billede af udviklingen i investeringsak-
tiviteten. Årsagen til den markante forskel 
mellem udviklingen i den nominelle og reale 
bruttoinvesteringskvote er, at investerin-
gerne generelt er blevet mindre værd sam-
menlignet med BNP. Et fald i prisforholdet 
betyder, at der skal bruges en mindre andel 

af BNP for at dække et givent investerings-
omfang. Ved at anskue den reale kvote 
tages der højde for den faldende værdi af 
investeringsgoder relativt til resten af BNP 
og afspejler således udviklingen i mængden 
af investeringer. 

Udviklingen skyldes, at, investeringer i byg-
ninger og anlæg fylder mindre og mindre 
af virksomhedernes investeringsudgifter 
end de gjorde tidligere, mens investeringer 
i IT, computer-software samt forskning og 
udvikling fylder stadig mere. Dette har stor 
betydning for det overordnede prisforhold 
mellem investeringer og BNP, da priserne på 
de mere teknologiske investeringsaktiver har 
en prisudvikling, der er betydeligt lavere. 

Tabel 1.1 viser, hvordan sammensætningen 
af investeringerne i økonomien har ændret 
karakter henover de seneste 50 år og en 
grafisk repræsentation af udviklingen i de 
enkelte investeringstyper findes i bilag 1.3. 
Af tabellen fremgår ligeledes væksten i de 
forskellige investeringstyper og BNP (ne-
derst) opgjort i nominelle og reale værdier. 
Den gennemsnitlige årlige vækst i nominel-
le priser siger noget om væksten i de fakti-
ske udgifter til de enkelte investeringstyper. 
Da udgifterne opgjort efter nominelle priser 
er et resultat, der er dannet som produk-
tet af en pris og en mængde, kan enhver 
ændring i størrelsen opdeles i, hvad der 
skyldes en ændring i mængden, og hvad 
der skyldes en ændring i prisen, jf. bilag 1.4. 
Dette fremgår ligeledes af tabellen.

I 1966 var det en meget lille andel af de 
samlede investeringsudgifter, der gik til 
IT-udstyr og computersoftware. De udgjor-
de tilsammen kun 1,3 pct. af de samlede 
bruttoinvesteringer. I 2014 var denne andel 
vokset til 13 pct. Samme udvikling har væ-
ret gældende for forskning og udvikling. 
Det særlige ved lige præcis IT-udstyr og 
computersoftware er, at væksten i de no-
minelle udgifter ikke primært kan tilskrives 
udviklingen i priserne – tværtimod. Priser-
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ne på IT-udstyr har som det eneste inve-
steringsgode gennem de sidste 50 år, haft 
en negativ gennemsnitlig årlig vækst (-5,7 
pct.) og IT-udstyr er i dag ca. 20 gange 
billigere sammenlignet med IT-priserne i 
1966. Priserne på computersoftware ud-
viklede sig positivt frem til 1985, hvorefter 
prisudviklingen på lige fod med IT-udstyr 
også har været negativ, jf. bilag 1.4. Sam-
let over hele perioden har udviklingen 
været positiv, men meget svagt. Priserne 
for alle andre investeringstyper er vokset 
nogenlunde i takt med BNP. Kun bygninger 
og anlæg samt forskning og udvikling er 
steget mere i pris end BNP. 

Generelt er billedet sådan, at de investe-
ringstyper, der relativt til BNP er blevet dy-

rere, udgør en mindre andel af de samlede 
investeringsudgifter, mens de investerings-
typer, der relativt til BNP er blevet billigere, 
udgør en betydeligt større andel. Overgan-
gen til mere videnskapital på bekostning 
af den mere traditionelle maskinkapital, 
kan netop være et resultat af de relativt 
høje omkostninger, der er forbundet med 
sidstnævnte.

Dette er med til at trække den nominelle 
værdi af de investeringer, virksomhederne 
foretager, ned. Resultatet heraf er, at den 
gennemsnitlige årlige vækst for investe-
ringer nominelt er mindre end den gen-
nemsnitlige årlige vækst i BNP, mens det 
realt set er omvendt. Det betyder, at når 
den samlede efterspørgsel måles i mæng-

                    +

Andel af samlede 

investeringsudgifter

Tabel 1.1 Bruttoinvesteringer fordelt efter type

Gennemsnitlig årlig vækst

Anm.: Andelene er beregnet på baggrund af de samlede udgifter til investeringer, og det 
implicitte mængde- og prisindeks er beregnet på baggrund af forholdet mellem de løben-
de priser og de 2010-priser kædede værdier, jf. bilag 1.2. Tallene er for alle sektorer.   
Kilde: Danmarks Statistik.

      

Angivet i pct. 
  Nominelle  – heraf  – heraf

  1966 2014 priser mængde priser
    PII  I PI

Bruttoinvesteringer i alt  100,0   100,0   6,5   2,7   3,8 
Boliger  32,1   20,1   6,1   1,5   4,8 
Andre bygninger  20,4   13,7   5,9   1,1   4,9 
Anlæg  11,2   9,8   6,6   1,8   4,7 
Transportmidler  9,8   11,8   7,7   4,0   3,6 
IT-udstyr mv.  1,1   4,1   10,7   18,3   -5,7 
Andre maskiner og inventar m.v.  20,9   13,6   6,7   2,0   4,2 
      
Intellektuelle rettigheder:     
–  Forskning og udvikling  3,0   14,8   10,1   3,9   6,0 
–  Computer software  0,2   9,1   16,4   15,6   1,0 
Andet  1,2   2,9   20,9   17,7   3,5 

      
BNP    6,7   2,2   4,6 

≃ 
 

≃ 
 

 

≃ 
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der – realt BNP – fylder investeringer mere 
og mere. Dette fremgår også af figur 1.5. 
Prisindeksene (1966=100) for investeringer 
og BNP fremgår af figur 1.6.   

Prisindekset med 1966 som basisår 
(1966=100) var for de samlede investerin-
ger i 2016 på 520. Det betyder, at en given 
mængde investeringsgoder i 2016 kostede 
5 gange så meget som den samme mæng-
de kostede i 1966. BNP, der er summen af 
investeringsgoder og forbrugsgoder samt 
nettoeksport (se boks 1.5), er til sammenlig-
ning steget 9 gange. Således er det blevet 
relativt billigere at investere i forhold til at 
forbruge. 

Den teknologiske udvikling har derfor haft 
stor betydning for prisudviklingen på de 

samlede investeringer, da IT-udstyr og com-
putersoftware udgør en større og større del 
af de samlede investeringer og derfor også 
af kapitalapparatet. Samtidig er det blevet 
påpeget af både De Økonomiske råd (2016) 
og Produktivitetskommissionen (2014), at 
produktivitetsvæksten er højere i de sekto-
rer, der producerer investeringsgoder, end i 
andre sektorer. Dette har ligeledes en nega-
tiv effekt på priserne på investeringsgoder. 

Aghion et. al (2017) argumenterer til gen-
gæld for, at der ikke i tilstrækkelig grad 
tages højde for kvalitetsforbedringer og så-
ledes overdrives inflationen. Dette sker fordi 
inflationen ikke fuldstændig fanger, at kvali-
teten på varer og tjenester, der forsvinder ud 
af markedet typisk er lavere end de nye va-
rer og tjenester, der kommer til. Eksempelvis 

Figur 1.6 Implicit prisindeks for bruttoinvesteringer og BNP

Anm.: Figuren angiver de implicitte prisindeks (1966=100) for BNP og de samlede investe-
ringer i kapital ekskl. investeringer i boliger. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Prisen på investeringsgoder udvikler sig svagere end BNP, og det bliver derfor hvert år 
relativt billigere at investere end at forbruge.
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vil en krone, brugt på computer i dag kunne 
købe meget mere regnekraft end tidligere, jf. 
Rigsstatistikerens klumme (2017).  

Hurtig teknologisk udvikling betyder sam-
tidig, at investeringerne hurtigere bliver 
forældede, fx computere. Det indebærer, 
at det er nødvendigt at udskifte kapitalap-
paratet oftere, og det er tegn på, at afskriv-
ningsraterne er steget, jf. Danmarks Natio-
nalbank (2015a). Implikationerne af dette 
kan afdækkes ved at betragte nettoinveste-
ringskvoten. 

Nettoinvesteringskvoten
Nettoinvesteringerne opgøres som brut-
toinvesteringerne fratrukket afskrivninger. 
Afskrivningerne er den estimerede værdi-
forringelse af kapitalapparatet som følge af 
slid og økonomisk forældelse6. Nettoinve-

steringerne er således særligt interessante, 
da de viser ændringerne i kapitalapparatet 
fra år til år. Negative nettoinvesteringer be-
tyder isoleret set, at kapitalapparatet bliver 
mindre, og at der ikke reinvesteres tilstræk-
keligt til at opretholde det eksisterende 
produktionsapparat.  

Som delkomponent af bruttoinvesteringer-
ne er nettoinvesteringerne naturligvis også 
en meget svingende efterspørgselskompo-
nent. Nettoinvesteringernes andel af BNP 
har haft en faldende trend siden midten af 
1980’erne, jf. figur 1.7. Udviklingen i netto-
investeringskvoterne dækker over hhv. den 
nominelle og reale bruttoinvesteringskvote 
vist i figur 1.5, som samlet set bliver trukket 
ned af stigende afskrivningsrater.

Årsagen til de stigende afskrivningsrater 
kan, på lige fod med de faldende priser på 
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Figur 1.7 Nominel og real nettoinvesteringskvote

Anm.: Figuren viser nettoinvesteringer ekskl. boliginvesteringer for den private sektor i pct. 
af BNP opgjort i løbende priser og reale priser (1966=100).
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Nettoinvesteringernes andel af BNP har haft en faldende trend siden midten af 1980’erne.
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investeringsgoder, tilskrives skiftet mod 
et mere højteknologisk kapitalapparat, jf. 
tabel 1.1. IT-udstyr og computersoftware er, 
udover at have en negativ eller svag udvik-
ling i priser, også kendetegnet ved at have 
særligt høje afskrivningsrater. Bygninger, 
maskiner og inventar har derimod meget 
lave afskrivningsrater, men repræsenterer 
investeringstyper, som virksomhederne be-
væger sig mere og mere væk fra, men som 
tidligt i perioden udgjorde langt hovedpar-
ten af investeringerne. Figur 1.8 viser, hvor-
dan det mere højteknologiske kapitalap-
parat (IT og computersoftware) bidrager til 
stigningen i den samlede afskrivningsrate. 

Afskrivningerne er steget fra et gennem-
snitligt niveau på 3,6 pct. i perioden 1966-
1974 til gennemsnitligt 4,6 pct. i perioden 
2005-2016. Stigningen i den samlede 
afskrivningsrate kan således primært tilskri-
ves den øgede investering i intellektuelle 
rettigheder og IT-udstyr. Globaliseringen 
kan være medvirkende til denne udvikling i 
afskrivningerne, og samme udvikling gen-
findes i øvrige avancerede økonomier, som 
naturlig følge af øget global arbejdsdeling 
og hurtig teknologisk udvikling. Således 
er mere traditionel produktion flyttet til 
vækstøkonomierne, hvor omkostningerne 
er lavest, mens avancerede økonomier, som 

Figur 1.8 Dekomponering af afskrivningen på kapitalapparatet

Anm.: Investeringstypernes bidrag til den samlede afskrivningsrate er beregnet som pro-
duktet af investeringstypernes individuelle afskrivningsrate og investeringstypens andel af 
det samlede kapitalapparat.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Afskrivningerne på IT-udstyr og Intellektuelle rettigheder (computersoftware samt forsk-
ning og udvikling) er steget som følge af hurtigere teknologisk udvikling. 
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eksempelvis Danmark, i stedet investerer 
i IT-udstyr og intellektuelle rettigheder, jf. 
Danmarks Nationalbank (2015a). 

Udviklingen i nettoinvesteringskvoten er 
blevet analyseret af De Økonomiske Råd 
(2016) vha. en sammenligning til et såkaldt 
syntetisk land. Det syntetiske land repræ-
senterer et referenceland, udviklet på bag-
grund af 16 lande, som Danmark normalt 
sammenligner sig med. Sammenligningen 
viser, at udviklingen i den danske netto-
investeringskvote har været særlig svag i 
årene efter finanskrisen. De Økonomiske 
Råd (2016) peger på, at dette sandsynligvis 
kan skyldes et fald i beskæftigelsen, der har 
skabt en overkapacitet af kapital i danske 
virksomheder, som således har dæmpet 
behovet for nye investeringer. Nedenfor 
analyseres kapitalapparatet i forhold til 
beskæftigelsen og produktionen, der blandt 
andet har til formål at belyse, hvorvidt over-
kapacitet kan forklare en del af nedgangen i 
nettoinvesteringerne.   

Kapitalapparatet
Kapitalapparatet er et udtryk for den 
mængde af maskiner, bygninger, IT-udstyr 
m.v. som erhvervslivet har til rådighed i pro-
duktionen. Nettoinvesteringerne ligger til 
grund for opbygningen af kapitalapparatet, 
hvilket indebærer, at når nettoinvesteringer-
ne er positive, vokser kapitalapparatet og 
omvendt. Dette er tilfældet både nominelt 
og realt. Udviklingen i størrelsen på kapi-
talapparatet holdes ofte op i mod udviklin-
gen i BNP, det såkaldte K/Y-forhold, samt 
udviklingen i størrelsen på beskæftigelsen, 
K/L-forholdet. Begge forhold analyseres i 
det følgende. 

K/Y-forholdet

Væksten i forholdet mellem kapitalappa-
ratet og BNP vil afhænge af både net-
toinvesteringskvoten og væksten i BNP. 

Er væksten i BNP positiv og kapitalap-
paratet konstant, vil K/Y forholdet falde. 
Er væksten i kapitalapparatet det samme 
som væksten i BNP, vil K/Y forholdet være 
konstant. I en periode med lav BNP-vækst 
er det således muligt at opretholde et 
konstant K/Y-forhold med et lavere investe-
ringsniveau. Derfor ses der, på trods af den 
aftagende investeringsaktivitet, en stigende 
tendens i forholdet mellem det reale kapi-
talapparat og realt BNP (real K/Y-forhold), 
som har stået på siden midten af 1980’erne, 
jf. figur 1.9. 

Stigningen i det reale K/Y-forhold fortsatte 
indtil 2009, hvorefter forholdet har fluktu-
eret omkring ca. 280 pct. af BNP. På lang 
sigt er det ikke entydigt, at kapitalopbyg-
ningen skulle være svækket. 

De Økonomiske Råd (2016) sammenlignede 
det reale K/Y-forhold ekskl. boliger for 
Danmark, Tyskland, Sverige, Storbritannien 
og USA. Med undtagelse af Storbritannien 
genfindes den stigende tendens, som vi ser 
i Danmark, ikke hos sammenlignelige lande. 
Analysen underbygger således, at der set 
ud fra K/Y-forholdet ikke er tegn på, at 
kapitalopbygningen er svækket over tid – 
tværtimod.     
 

K/L-forholdet

Sættes det reale kapitalapparat i stedet i 
forhold til beskæftigelsen, det såkaldte K/L- 
forhold, er der derimod tegn på, at opbyg-
ningen af landets kapital er styrket, jf. figur 
1.10. Beskæftigelsen måles ved lønsummen 
for at tage hensyn til skift i uddannelses-
sammensætningen.   

Udviklingen viser, at når investeringsgo-
derne er blevet billigere grundet skiftet 
mod et mere et mere højteknologisk 
kapitalapparat, er det blevet muligt at 
intensivere brugen af kapitalapparatet 
relativt til beskæftigelsen. Det betyder, at 
der er kommet relativt mere kapitalapparat 
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Figur 1.9 K/Y-forholdet

Anm.: Kapitalapparatet i pct. af BNP for hele økonomien ekskl. boliger opgjort i nominelle 
og reale priser. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Det reale K/Y-forhold tegner et noget mere positivt billede af kapitalopbygningen i Dan-
mark end det nominelle K/Y-forhold. Dette skyldes igen faldende priser på investeringer 
relativt til BNP.
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Figur 1.10 K/L-forholdet

Anm.: Kapitalapparatet er opgjort i hhv. reale priser (1995=100) og nominelle priser. Begge 
er opgjort i pct. af det samlede antal beskæftigede i Danmark målt ved lønsum. Det reale 
kapitalapparat er samtidig sat i forhold til antal timer og antal beskæftigede.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Et billigere og mere højteknologisk kapitalapparat har gjort det blevet muligt at intensivere 
brugen af kapitalapparatet relativt til beskæftigelsen.
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(maskiner, IT-udstyr m.v.) til færre og færre 
hænder.
       
Under finanskrisen er både K/Y- og K/L-for-
holdet steget markant. Dette skyldes et be-
tydeligt fald i hhv. BNP og beskæftigelsen. 
Beskæftigelsen faldt med ca. 6 pct. i 2009 
og igen med næsten 3 pct. i 2010, målt ved 
både den reale lønsum og antal timer. Når 
BNP og beskæftigelsen falder, vil der gå 
nogle år, inden kapitalapparatet tilpasser 
sig. Det vil sige, at der i en periode vil være 
en overkapacitet af kapital per beskæftiget, 
jf. figur 1.11. Overkapacitet dæmper generelt 
investeringsbehovet for ny kapital og kan 
derfor også bidrage til at forklare faldet i 
investeringskvoten efter 2008. 

OECD (2015) peger på, at finansielle kriser 
i særlig grad har vist sigt at medføre lavere 
kapitalintensitet og dermed lavere pro-
duktivitet og strukturel vækst end andre 
konjunkturnedgange, og i en lang tilpas-
ningsperiode har man et (uønsket) højt 
K/L-forhold. 

De næste par afsnit ser på betydningen af 
den dansk økonomis åbenhed, og at kapital 
og arbejdskraft i stigende grad flyder over 
landets grænser i takt med, at virksom-
heder i større og større grad placerer sig i 
flere lande end hjemlandet.
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Figur 1.11 Kapacitetsudnyttelse  i industrien

Kilde: Danmarks Statistik.

En overkapacitet op til den finansielle krise sænkede kapacitetsudnyttelsen og derfor be-
hovet for yderligere investeringer. En efterfølgende stigning i udnyttelse af kapaciteten har 
øget investeringerne og investeringsbehovet fremadrettet.  
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Udlandsformuen og 
betalingsbalancen
Sammenfatning
Danske virksomheder er i højere og højere 
grad blevet sammenflettet med den glo-
bale økonomi. Dette afspejles i særdeles-
hed i investeringerne foretaget af danske 
virksomheder i udlandet. Dette og næste 
afsnit ser på Danmarks investeringer i 

udlandet og gør status over deres betyd-
ning for dansk velstand. Den bedste måde 
at opnå et samlet overblik over Danmarks 
økonomiske relationer til udlandet er at 
se på to centrale størrelser i nationalregn-
skabet: betalingsbalancen og udlandsfor-
muen.

Boks 1.7 Betalingsbalancen og udlandsformuen – definition

Betalingsbalancen er det driftsregnskab, der opgør samtlige af Danmarks økonomi-
ske transaktioner over for udlandet inden for et givent år. Den giver derfor et overblik 
over udviklingen i den danske udlandsformue. Betalingsbalancen består af tre konti: 
de løbende poster (vare-, tjenestehandel, indkomster og overførsler), kapitaloverførs-
ler m.v. og de finansielle poster. Saldoen på de løbende poster og kapitaloverførsler 
angiver nettofordringserhvervelsen, som er lig med forøgelsen af udlandsformuen 
eller udlandsgælden, hvis tallet er negativt. Nettofordringserhvervelsen modsvares af 
saldoen på de finansielle poster med modsat fortegn, som viser, hvorledes udsving 
på de løbende poster og kapitalposterne er finansieret. Udlandsformuen er derfor 
et resultat af de akkumulerede overskud på betalingsbalancen og et udtryk for Dan-
marks nettofordringer på udlandet.

Udlandsformuen, eller kapitalbalancen, er en opgørelse over Danmarks beholdning 
af aktiver og passiver over for udlandet. Udlandsformuen er et nettobegreb og er 
således lig med de udenlandske aktiver minus de udenlandske passiver. En positiv 
udlandsformue må nødvendigvis placeres som investeringer i udlandet. Formuen er 
fordelt på forskellige sektorer, og den samlede formue er således også summen af 
alle sektorers nettobeholdninger af udenlandske aktiver.

Anm.: Værdireguleringer består af prisændringer, valutakursændringer og andre 
mængdemæssige ændringer.
Kilde: Danmarks Nationalbank (2007).
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Danmark har i takt med en voksende pen-
sionsopsparing, og en stigning i virksom-
hedernes investeringer i udlandet, skabt 
en stor udlandsformue. Sammen med et 
stadigt større afkast fra udlandet og gun-
stige bytteforholdsgevinster er det danske 
vækstefterslæb betydeligt reduceret når 
væksten, mere retvisende, måles på BNI 
frem for BNP. Det skyldes, at BNI medtager 
velstanden, der akkumuleres gennem for-
mueindkomst m.v. og forbedrede byttefor-
hold for Danmark.  Disse forhold er vigtige 
i diskussioner, der vedrører det danske 
produktivitetsproblem.  Hvis danskerne i 
højere grad end andre har placeret deres 
opsparing i udenlandske aktiver med et højt 

afkast i stedet for indenlandske investerin-
ger med et lavere afkast, vil det alt andet 
lige medføre et lavere dansk kapitalappa-
rat, produktivitet og således BNP. Men hvis 
placeringsbeslutningen har været fornuftig, 
giver den samtidig et højere BNI, og det er 
BNI (og ikke BNP), der er vigtigt for vores 
fremtidige forbrugsmuligheder. 

Udviklingen i den danske 
betalingsbalance
Frem til starten af 1990’erne var den dan-
ske opsparing ikke stor nok til at finansiere 
investeringerne i Danmark. Betalingsba-
lancen10 viste underskud, hvilket indebar 

Figur 1.12 Opsparing, investering og betalingsbalance 1966-2017

Anm.: Opsparing er bruttoopsparingen og inkluderer både privat og offentlig opsparing. 
Investeringerne inkluderer investeringer i kapitalapparatet og lagerinvesteringer. Begge er 
angivet i pct. af BNP og i løbende priser. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
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Samlet set steg opsparingen fra et niveau på 15 pct. af BNP i starten af 1980’erne til 29 pct. 
ved udgangen af 2017, hvilket blandt andet skyldes øgede indbetalinger til pension. Beta-
lingsbalancen var i 1990 for første gang positiv og har været det lige siden. 
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en gældssætning over for udlandet. Både 
den danske opsparingskvote og investe-
ringskvote faldt gennem 1970’erne og lå i 
første halvdel af 1980’erne på et historisk, 
og efter international målestok, meget lavt 
niveau, jf. figur 1.12. Da opsparingskvoten 
var mindre end investeringskvoten, måtte 
de internationale kapitalmarkeder udnyttes 
for at fastholde investeringsniveauet, og 
Danmark fik således en betydelig udlands-
gæld. Det var ikke en holdbar økonomisk 
udvikling, og derfor var fokus for den 
økonomiske politik i flere årtier betalings-
balanceproblemerne. 

Øget opsparing er en oplagt måde til effek-
tivt at nedbringe betalingsbalanceproble-
mer. Blandt andet derfor kom der fokus på 
pensionsopsparing. Flere faggrupper, sær-
ligt på det offentlige område, havde siden 
starten af 1960’erne sparet op til pension. 
På det private overenskomstområde var der 
et ønske om at give lønmodtagere tilsva-
rende højere forbrugsmuligheder i pensio-
nisttilværelsen. Det faldt sammen med det 
politiske ønske om at øge opsparingen, 
og i 1987 indgik arbejdsmarkedets parter 
og regeringen en aftale om udbredelse af 
arbejdsmarkedspensioner til det private 
arbejdsmarked. Skattereformen i midten 
af 1980’erne indebar en kraftig reduktion 
af rentefradragets oprindeligt høje skat-
temæssige værdi, og gjorde det samtidig 
mere attraktivt at spare op. Dette bidrog 
også til at styrke den private opsparing. En 
række efterfølgende skattereformer trak i 
samme retning.

Allerede fra begyndelsen 1980’erne steg 
den offentlige opsparing, hvilket var et 
resultat af en overgang til mere holdbare 
offentlige finanser samt indtægter fra ud-
vinding af olie og gas. Da arbejdsmarkeds-
pensionerne blev udbredt til hele arbejds-
markedet, steg den private opsparing også. 
Stigningen i den samlede opsparing fort-
satte igennem 1990’erne og frem til i dag, 

med undtagelse af en midlertidig nedgang 
efter finanskrisen i 2008. 

Arbejdsmarkedspensionerne er fortsat 
under opbygning og vil være det de næste 
25-30 år, og de vil således blive ved at hive 
opsparingen i den positive retning. Samlet 
set steg opsparingen fra et niveau på 15 
pct. af BNP i starten af 1980’erne til 29 pct. 
ved udgangen af 2017. Investeringerne har 
derimod bevæget sig omkring et niveau 
på gennemsnitligt 20 pct. af BNP igennem 
hele perioden og lå allerede fra 1990 lavere 
end opsparingen. Betalingsbalancen, som 
udgør forskellen mellem et lands samlede 
opsparing og investeringer, var i 1990 for 
første gang positiv og har været det lige 
siden. 

Branchernes bidrag til betalingsbalancen

For en lille åben økonomi som den danske 
er det vigtigt at have virksomheder, der kan 
skaffe indtjening til landet gennem handel 
med udlandet. Virksomheder bidrager til 
betalingsbalanceoverskuddet via valutaind-
tægter fra vare- og tjenestehandel, formue-
indkomst fra finansielle investeringer til og 
fra udlandet og aflønning af ansatte uden 
for landets grænser m.v. Valutaindtjeningen 
for de enkelte brancher findes ved at kom-
binere nationalregnskabets brancheopdelte 
input/output tabeller, der detaljeret opgør 
vare- tjenestebalancen, med de finansielle 
poster fra betalingsbalancestatistikken, der 
opgør formueindkomsten m.v. 

Der er stor forskel på branchernes bidrag til 
valutaindtjeningen. Landbrugs- og føde-
vareindustrien er for eksempel traditio-
nelle brancher, hvor nettoindtjeningen fra 
udlandet primært stammer fra varehandel, 
mens langt størstedelen af forsikrings- og 
pensionsbranchens valutaindtjening stam-
mer fra formueindkomst. I perioden 2014-
2016 var forsikrings- og pensionsbranchen, 
sammen med medicinalindustrien og 
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engroshandlen, også dem der hentede den 
største valutaindtjening til landet. Branchen 
stod i 2014-2016 gennemsnitligt for 53 mia. 
kr. af den samlede danske valutaindtjening, 
jf. tabel 1.2.  

Danmarks udlandsformue
Branchernes store valutaindtægter har 
skabt store overskud på betalingsbalan-
cens løbende poster og trukket nettofor-
muen over for udlandet i en positiv ret-
ning. I 2005 blev den årelange danske net-
togæld over for udlandet vendt til dansk 
udlandsformue, jf. figur 1.3. Formuen nåede 
i 2017 op på ca. 1.200 mia. kr. og dækker 
over udenlandske aktiver for ca. 6.800 mia. 
kr. og en samlet gæld på ca. 5.600 mia. kr. 

Opsparingsoverskuddet placeres i høj 
grad af forsikrings- og pensionsselskaber, 
som har aktiver i udlandet for ca. 1.300 
mia. kr i 2017. Dette svarer til en tredjedel 
af sektorens samlede finansielle aktiverx 
på ca. 4.100 mia. kr. Med passiver over for 
udlandet på ca. 170 mia. kr. har sektoren 
en samlet nettoformue over for udlandet 
på over 1.100 mia. kr.9. Dette afspejler især 
den betydelige opbygning af pensioner. At 

Danmark sparer så meget op, med henblik 
på at finansiere en del af de fremtidige ud-
gifter til pension, adskiller Danmark fra de 
fleste andre lande. Dette belyses nærmere i 
næste kapitel.  

Forsikrings- og pensionsselskaberne er 
sammen med investeringsforeninger og Na-
tionalbanken de sektorer der, via finansielle 
aktiver i udlandet, trækker den samlede 
danske nettoformue over for udlandet i en 
positiv retning. Penge- og realkreditinsti-
tutioner, der finansierer husholdningernes 
lån via salg af obligationer til udlandet, 
private virksomheder og staten, trækker til 
gengæld nettoformuen i negativ retning. 
Husholdninger, kommuner og regioner samt 
andre finansielle selskaber spiller kun en 
mindre rolle for den samlede udlandsfor-
mue. 

BNI som mål for landets 
velstand
Siden nettoformuen i 2005 blev positiv, har 
afkastet af udlandsformuen også været po-
sitivt. Udviklingen i den danske formueposi-
tion over for udlandet betyder, at Danmark 
modtager en høj positiv formueindkomst 

Anm.: Branchernes bidrag til valutaindtjeningen er beregnet ved at lægge branchernes net-
toindtægter fra vare- og tjenestehandlen med udlandet sammen med branchernes finan-
sielle poster. De finansielle poster er ikke brancheopdelt i betalingsbalancestatistikken for 
ikke-finansielle virksomheder, og der er derfor foretaget en fordeling af formueindkomsten 
m.v. baseret på branchernes nettoindtjening fra vare- og tjenestehandlen. 
Kilde: Danmarks Statistik og Forsikring & Pension (2017).

Tabel 1.2 Valutaindtjening i udvalgte brancher rangeret efter størrelse

I mia. kr. 2014 2015 2016

Engroshandel 89.555 97.358 98.650

Medicinalindustri 61.322 70.408 84.552

Forsikring og pension 74.496 45.267 40.109

Føde-, drikke-, tobaksvarefremstilling 51.444 47.443 51.975

Maskinindustri 41.029 48.000 52.780
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fra udlandet i form af renter, udbytter m.v. 
Det har stor betydning for danske for-
brugsmuligheder og således den danske 
velstand. 

Når der bliver målt på den danske vel-
stand, benyttes bruttonationalproduktet 
(BNP) typisk som indikator. BNP medtager 
imidlertid ikke den formueindkomst, Dan-
mark modtager fra udlandet. For et land 

som Danmark, som investerer så massivt i 
udlandet, opnås et mere retvisende billede 
af velstandsudviklingen ved at medtage de 
investeringer, virksomhederne foretager i 
udlandet og de investeringer, udenlandske 
virksomheder foretager i Danmark. Det sker 
ved at benytte bruttonationalindkomsten 
(BNI), som også tager højde for indtægter 
og udgifter ift. udlandet fra formue, løn og 
bytteforholdseffekter, jf. boks 1.8. 

Boks 1.8 BNP og BNI

Bruttonationalproduktet (BNP) måler den værdi, der produceres inden for landets 
grænser og er derfor samtidig et udtryk for den samlede værditilvækst i Danmark. 
Bruttonationalindkomsten (BNI) er lig med summen af BNP og formueindkomst og 
andre overførsler fra udlandet. Således måler BNI den samlede indkomst, som er til 
rådighed til eksempelvis forbrug og investeringer. Formueindkomst udgør den stør-
ste kilde til forskellen mellem BNI og BNP og dækker de udbytter, renteindtægter og 
reinvesteret indtjening minus renteudgifter, et land har i forbindelse med dets ud-
landsformue. Yderligere inkluderer BNI bytteforholdsgevinsten fra samhandelen med 
udlandet, produktions- og importskatter minus produktionssubsidier til og fra udlan-
det samt løn til og fra lønmodtagere, som arbejder i et andet land end hjemlandet, 
hvor de har fast adresse, jf. Danmarks Statistik (2016).

Figur 1.13 Danmarks udlandsformue

Anm.: Udlandsformuen udgør Danmarks aktiver over for udlandet minus passiverne. Data 
er opgjort på årsbasis fra hhv. ADAM’s databank indtil 2004 og derefter Nationalbankens 
statistikbank.
Kilde: Danmarks Nationalbank og ADAM’s databank.

Overskud på betalingsbalancen har trukket nettoformuen over for udlandet i en positiv 
retning. Danmark har haft en positiv udlandsformue siden 2009. 
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Formueindkomsten fra udlandet og formue-
udgifter til udlandet har i årtier bidraget 
negativt til den samlede velstand målt ved 
BNI. Siden 2005 har Danmark dog netto 
modtaget positive formueindkomster fra 
udlandet, jf. figur 1.14. Udviklingen skyldes, 
at pensionsopsparinger investeret i udlan-
det har givet et større afkast fra udlandet 
samtidig med, at virksomhedernes voksen-
de investeringsniveau i udlandet har skabt 
store overskud.

Danmarks økonomiske velstand er vokset 
betydeligt mere i perioden efter 2005, når 
der tages højde for formueindkomst m.v. fra 
udlandet. Den høje formueindkomst er ikke 
kun et resultat af en stor udlandsformue, 
gevinsten skyldes også, at Danmarks inve-
steringsaktiver generelt forrentes højere 
end de aktiver, udlandet holder i Danmark 
(Danmarks passiver). Dette skyldes at dan-

skernes udlandsformue i høj grad er place-
ret i aktier og direkte investeringer, mens 
udlandets aktiver i høj grad består af lavere 
forrentede obligationer. Figur 1.15 viser, 
hvordan afkastet på Danmarks investerin-
ger i udlandet generelt har været højere 
end afkastet på udlandets investeringer i 
Danmark i hele perioden 2005-2017. Det 
implicitte afkast på de udenlandske aktiver 
har de seneste 10 år ligget gennemsnitlig 
0,7 procentpoint over det implicitte afkast 
på de udenlandske passiver. 

Den høje formueindkomst er således både 
et udtryk for, at danskerne har opbygget 
en meget stor bruttoformue i udlandet, og 
at danskerne generelt har været bedre til 
at forrente deres formue i udlandet, end 
udlandet har været til at forrente deres 
formue i Danmark. Det er særligt de direkte 
investeringer, der giver høje afkast, mens 

Anm.: Indkomst fra løn og formue samt produktions- og importskatter er opgjort netto i 
løbende priser.
Kilde: Danmarks Statistik tabel BB2 og NAN2.

Figur 1.14 Dekomponering af forskellen mellem BNI og BNP
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Formueindkomst fra udlandet har løftet det danske BNI. BNP medtager ikke indkomst, løn 
of skatter fra udlandet og der er derfor stor forskel på de to indkomstmål. 
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porteføljeinvesteringerne, herunder aktier, 
obligationer og investeringsforeningsbe-
viser, har leveret mere afdæmpede afkast, 
jf. næste afsnit om direkte investeringer. 
Forskellen i afkast afspejler derfor også 
porteføljesammensætningen og risikoprofi-

ler mellem landene. Eksempelvis investerer 
udenlandske virksomheder i højere grad i 
danske sikre obligationer med lave afkast, 
hvor danske virksomheder vælger investe-
ringsmål i udlandet med højere afkast og 
sandsynligvis højere risiko. jf. tabel 1.3.
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 Indlandets afkast  Udlandets afkast

FigurresumeAnm.: Figuren angiver det implicitte afkast på udlandsformuen og er defineret som for-
mueindkomsten (-udgiften) fra (til) udlandet divideret med landets beholdning af aktiver 
(passiver) i udlandet.   
Kilde: Danmarks Nationalbank. 

Figur 1.15 Gennemsnitligt afkast på udlandsformuen

Anm.: Tabellen viser Danmarks beholdning af aktiver i udlandet og udlandets beholdning af 
aktiver i Danmark i hhv. ultimo 2005 og ultimo 2017.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

 Andele i pct. 2005K4  2017K4  

  Indland   Udland   Indland Udland 

 Direkte investeringer   26   24   26   20 

 Aktier   17   9   22   24 

 Investeringsforeningsbeviser   1   1   5   2 

 Obligationer mv.    22   33   18   32 

 Andet   35   33   29   22

 Samlet   100   100   100   100 

Tabel 1.3 Fordeling af udlandsformuen på investeringstype for ind- og udland

Afkastet på Danmarks investeringsaktiver i udlandet har gennemsnitligt ligget 0,7 procent-
point højere end afkastet på udlandets investeringsaktiver i Danmark. 
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Det danske bytteforhold, dvs. forholdet 
mellem de priser vi sælger og køber varer 
til i udlandet, har generelt været stigende 
siden midten af 80’erne. Dette har også væ-
ret med til at forbedre den danske købe-
kraft og dermed velstand. Korrigeres BNP 
for denne bytteforholdseffekt, har væk-
sten siden 1985 ligget gennemsnitlig 0,25 
procentpoint højere, end hvis der måles på 
BNP. Ligges formueindkomsten til opnås 
det reale BNI, jf. bilag 1.5. Figur 1.16 viser 
udviklingen i hhv. real BNP og BNI.

Siden Danmarks opsparing begyndte at 
stige i 1982, er efterslæbet for BNI relativt 
til BNP langsomt mindsket, og gabet lukkes 
endeligt i 2008. Således har væksten i BNI 
overgået BNP-væksten de seneste 3 årtier. 
Figur 1.17 sammenligner væksten i BNP med 
væksten i BNP korrigeret for bytteforholds-
effekten og væksten i BNI, som inkluderer 
både bytteforholdseffekten, formueindkom-
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Kilder: Danmarks Statistik NAN2 og Danmarks Statistik (2014).

Figur 1.16 Udviklingen i forskellen mellem real BNP og real BNI

sten og de andre løbende indkomster fra 
udlandet, der også fremgår af figur 1.14.    

Figur 1.14 og figur 1.17 illustrerer med tyde-
lighed, at formueindkomst m.v. og byttefor-
holdseffekten, som bliver fanget i BNI, har 
betydning. Den økonomiske velstand har 
de seneste 10 år haft en gennemsnitlig årlig 
vækstrate, der er 0,4 procentpoint højere, 
når der måles på BNI. Der er således tale 
om en årlig vækstrate på 1,3 pct. i stedet for 
0,9 pct. Vurderes væksten ud fra BNI frem 
for BNP, forsvinder en del af det danske 
”vækstefterslæb”.   

Figur 1.18 viser, at Danmark i højere grad 
end andre lande i EU har øget velstanden 
gennem formueindkomst m.v. og forbed-
rede bytteforhold. Derfor er det vigtigt at 
bruge BNI på linje med BNP i internationale 
sammenligninger af økonomisk aktivitet og 
velstand.

Realt BNI er gennem mange år vokset mere end realt BNP, og BNP undervurderer derfor 
væksten i den danske velstand.
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Figur 1.17 Gennemsnitlig årlig vækstrate efter indkomstmål

Anm: Se bilag 1.3.
Kilder: Danmarks Statistik NAN2 og Danmarks Statistik (2014).

Figur 1.18 Forskellen på BNP og BNI, 2016

Anm.: Indkomstmålene er angivet i løbende priser.
Kilde: Eurostat.

Realt BNI har i gennemsnit haft en årligt vækst, der ligger 0,4 procentpoint højere end 
væksten i realt BNP. Ca. halvdelen af denne forskel skyldes forbedrede bytteforhold. 
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Danmark har i højere grad end andre lande i EU øget velstanden gennem formueindkomst 
m.v.
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Erhvervslivets globalisering

Sammenfatning

Globalisering er kendetegnet ved et stigen-
de ejerskab af dattervirksomheder på tværs 
af grænser. Danmark har historisk set været 
rigtig gode til både at investere i udlandet 
og tiltrække udenlandske virksomheders 
forretningsaktiviteter. Den øgede globali-
sering har, særligt for en lille åben økonomi 
som den danske, betydet, at virksomheder 
har fået en markant større investeringsakti-
vitet uden for landets grænser. Virksomhe-
der flytter i højere grad end tidligere hele 
eller dele af deres produktion til udlandet 
bl.a. for at opnå: adgang til billigere og spe-
cialiseret arbejdskraft, øgede ekspansions-
muligheder, bedre risikospredning og styrke 
deres markedsposition m.v.

I Danmark består de indadgående direkte 
investeringer hovedsageligt af udenlandsk 
ejede dattervirksomheder placeret i Dan-
mark. De er blevet en strømpil på Danmarks 
attraktivitet som investeringsland. Dette 
skal ikke mindst ses i lyset af, at indadgå-
ende direkte investeringer i stigende grad 
anerkendes som en central indikator for 
den økonomiske udvikling i et land samt for 
dets åbenhed. 

Danske virksomheders udadgående direkte 
investeringer bidrager til både at vurdere 
danske virksomheders investeringsevne og 
indirekte deres muligheder for at investere 
indenlandsk. Direkte investeringer, både 
indadgående og udadgående, viser ligele-
des et lands længerevarende økonomiske 
forbindelser på tværs af landegrænser, da 
det er den investeringsform, der kræver det 
største engagement. Til forskel fra eksem-
pelvis porteføljeinvesteringer.

Det har skabt bekymring, at vi i Danmark 
ikke har set den samme aktivitet af uden-

landske investeringer, som andre lande har. 
I forlængelse heraf er der samtidig udtrykt 
bekymring for, hvorvidt de massive udad-
gående investeringer sker på bekostning af 
investeringer i det danske kapitalapparat 
og antallet af arbejdspladser. Med udgangs-
punkt i egne og tidligere analyser søger 
dette afsnit at kvalificere denne debat. 

Dette afsnit viser, hvordan Danmarks ud-
adgående direkte investeringer har vokset 
sig markant større end de indadgående 
investeringer. Værdien af danske virksom-
heder placeret i udlandet er i dag ca. 1,8 
gange så stor som værdien af udenlandske 
virksomheder placeret i Danmark. Således 
er den danske nettobeholdning (udadgåen-
de- minus indadgående direkte investerin-
ger) i dag oppe på 560 mia. kr. eller 27 pct. 
af BNP. Gevinsterne ved en nettoformue i 
den størrelsesorden afspejles i de enormt 
høje formueindtægter, Danmark modtager 
fra udlandet fra direkte investeringer, samt 
de produktivitetsgevinster og øget inter-
national konkurrence den massive tilste-
deværelse i udlandet bidrager med. Dette 
er en stor fordel for en lille åben økonomi 
som den danske. Ulemper opstår, hvis de 
udenlandske investeringer sker på bekost-
ning af danske arbejdspladser og dansk 
kapitalapparat, og hvis investeringsgabet 
kan tilskrives Danmarks manglende evne til 
at tiltrække udenlandsk forretningsaktivitet. 

Den markante forretningsaktivitet i udlan-
det kan delvist forklares af et placerings-
behov, som følge af store overskud på 
betalingsbalancens løbende poster, positive 
værdireguleringer, som puster markeds-
værdien op, og den globale tendens blandt 
velstående lande, der ligesom Danmark 
har meget store udadgående investeringer 
i forhold til indadgående. Målt på inve-
steringsgabet ligger Danmark dog over 
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gennemsnittet for de øvrige udviklede 
økonomier. Det skyldes dels danske virk-
somheders globaliseringsgrad, som er eks-
traordinær høj i en international sammenlig-
ning og dels, at Danmark har mistet terræn 
efter den finansielle krise, hvor vurderingen 
af det danske erhvervsklima er faldet fra en 
3. plads i det årlige globale konkurrencein-
deks udarbejdet af World Economic Forum, 
til i dag at ligge nummer 12. Værst så det ud 
i 2013, hvor Danmark lå på en 15. plads. Ikke 
mindst har reguleringen på området for di-
rekte investeringer trukket ned og har haft 
en negativ indvirkning på de indadgående 
investeringer. 

Som et resultat af dette har tilgangen af 
indadgående investeringer udviklet sig 
svagt og i perioder ligefrem negativt frem 
til og med 2013. Sidenhen er en del ind-
hentet i takt med det forbedrede erhvervs-
klima, men der er stadig lang vej, hvis Dan-

mark skal genvinde positionen som en af de 
førende lande målt på erhvervsklima. 

Hvorvidt udflytningen af dansk forretnings-
aktivitet til udlandet sker på bekostning 
af danske arbejdspladser og udbygning af 
dansk kapitalapparat har ikke været muligt 
at påvise. Analyser peger dog på, at udflyt-
ningen gavner højtuddannet arbejdskraft, 
men at dette er sket på bekostning af ar-
bejdspladser til de ufaglærte. Samtidig af-
spejler nedgangen i udenlandske virksom-
heders aktiviteter i Danmark sig tydeligt i 
den danske produktivitet og vækst. Derfor 
må det være en ambition at genvinde ter-
ræn og gøre det attraktivt for udenlandske 
virksomheder at placere sig i Danmark, og 
for etablerede såvel som nystartede små 
og mellemstore virksomheder at blive i 
Danmark. En vurdering af rammevilkårene 
i Danmark for de små og mellemstore virk-
somheder findes i kapitel 2.  

Udenlandske datterselskaber opgøres i nationalregnskabet 
som direkte investeringer 
Værdien af danskejede virksomheder, der er placeret i udlandet, kaldes en direkte 
investering. Der er tale om dattervirksomheder placeret uden for landets grænser, 
hvor den danske investor har bestemmende indflydelse. Ejerskab opnås konkret ved, 
at danske virksomheder ejer ejerandelsbeviser udstedt af udenlandske virksomheder. 
Det betyder, at direkte investeringer i nationalregnskabet betragtes som en græn-
seoverskridende finansiel placering og registreres som en del af betalingsbalancens 
finansielle poster. Direkte investeringer inkluderer også lån og handelskreditter mel-
lem koncernforbundne virksomheder. Det gælder fx fra modervirksomheden til en 
udenlandsk dattervirksomhed.

Kilde: Danmarks Nationalbank (2016a).
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Betydningen af udenlandske  
datterselskaber

Tilstedeværelsen af danskejede virksom-
heders i udlandet og udenlandsk ejede 
virksomheder i Danmark har stor betydning 
for den indenlandske økonomi. 

Ca. 40 pct. af de større danske virksomhe-
der har etableret datterselskaber i udlan-
det, hvilket er langt flere end udlandet har 
etableret i Danmark. Dette afspejles i den 
tiltagende forskel, der er i Danmark mellem 
de udadgående og indadgående direkte 
investeringer, hvis markedsværdi primært 
udgøres af egenkapitalen for de grænse-
overskridende datterselskaber.

Danmark har ligesom andre velstående 
lande haft langt flere dattervirksomheder i 
udlandet, end udlandet har haft i Danmark.

Som det fremgår af figur 1.19, har danske 
virksomheder nogenlunde lige så stor 
udenlandsk aktivitet som indenlandsk 
aktivitet. Ud af et kapitalapparat på ca. 
3.100 mia. kr. i Danmark, hvoraf næsten 
2.600 mia. kr. er indenlandsk ejet og 500 
mia. kr. er udenlandske ejet, råder danske 
selskaber endvidere over kapitalapparat på 
2.000 mia. kr. i udlandet. Danske virksom-
heder har via datterselskaber og filialer i 
dag ca. 1.350.000 ansatte i udlandet fordelt 
i 13.300 datterselskaber, mens udenlandsk 
ejede virksomheder i Danmark har 290.000 

Figur 1.19 Kapitalapparat og beskæftigelse for Danmark og danskejede  
virksomheder i udlandet, 2016

 

Anm.: Kapitalapparatet for udenlandsk ejede virksomheder og danske virksomheder i 
udlandet er beregnet på baggrund af det branchefordelte K/L-forhold i Danmark. I udvik-
lingslandende antages K/L forholdet halveret.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Danske virksomheder har via. dattervirksomheder i udlandet ca. 1,4 mio. ansatte uden for 
landets grænser. Dette er kun 200.000 færre end, hvad danske virksomheder beskæftiger 
inden for landets grænser. 
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ansatte i 3.900 virksomheder, jf. figur 1.19.
Desuden udgør den dansk kontrollerede 
beskæftigelse i udlandet 87 pct. af den 
dansk kontrollerede beskæftigelse inden 
for landets grænser. Mens varer og kapital 
i stigende grad flyder over grænser, er det 
dog ikke det samme for arbejdskraften, og 
de udflyttede job går således primært til lo-
kal arbejdskraft i de lande, virksomhederne 
placerer sig i. Det er primært ufaglærte job, 
der flytter ud, mens jobs til højtuddannede 
stiger som følge af globaliseringen. 

Tilflytning

Når udenlandske virksomheder etablerer 
sig inden for Danmarks grænser, er det som 
oftest store højproduktive multinationale 
virksomheder, som har udtømt mulighe-
derne for ekspansion i hjemlandet. Disse 

virksomheder har nået den størrelse, fordi 
de historisk set har klaret sig rigtig godt. 
Det er også tilfældet i Danmark, hvor uden-
landske virksomheder kun udgør 1,7 pct. af 
det samlede antal virksomheder i de private 
byerhverv, men står for 18 pct. af investerin-
gerne, 21 pct. af beskæftigelsen og 24 pct. 
af omsætningen, jf. figur 1.20.

Tilstedeværelsen af udenlandsk ejede 
virksomheder i Danmark er meget positivt 
for landet, og flere studier finder også en 
positiv sammenhæng mellem højere BNP 
og tilstedeværelsen af udenlandsk ejede 
virksomheder. I en ny større analyse fra 
ESPON (2017), der ser på de 34 europæiske 
landes ind- og udadgående direkte investe-
ringer fra resten af verden, findes, at mens 
ca. 3 pct. af de europæiske virksomheder 
er udenlandsk ejet, står de for 18 pct. af 

Figur 1.20 Udenlandske virksomheder i Danmark i forhold til det samlede  
antal private virksomheder 

Anm.: Data omfatter firmaer indenfor bygge og anlæg, detailhandel, industri og engros-
handlen, samt øvrige byerhverv og bygger på tal for 2014.
Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistikken.
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Udenlandske virksomheder udgør en disproportional stor andel af den økonomiske aktivi-
tet i Danmark. Med kun 1,7 procent af det samlede antal virksomheder beskæftiger datter-
selskaberne ca. 21 pct. af de privatansatte. 
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beskæftigelsen og 32 pct. af produktionen. 
Løftet i BNP sker altså gennem jobskabelse 
og stigning i produktiviteten, men også 
adgang til nyeste teknologier fra udlan-
det, organisatoriske og ledelsesmæssig 
praksis og færdigheder (Li and Liu, 2005). 
Udenlandske virksomheders investeringer 
kan ses som en måde at kompensere for 
manglende indenlandske investeringer. Som 
det også fremgår af figur 1.20, har tilstede-
værelsen af forretningsaktivitet fra udlandet 
samtidig vist sig at give anledning til bety-
deligt mere vækst end de danske virksom-
heder målt på både antal, beskæftigelse og 
omsætning. 

Danmark må nødvendigvis have det som 
ambition at være blandt verdens mest 
konkurrencedygtige lande, med det formål 
at tiltrække udenlandske virksomheder. 
Desværre fremgår det af den årlige globale 
måling af 138 landes erhvervsklima, gen-
nemført af World Economic Forum (2017), 
at Danmark siden krisen er rykket fra en 3. 
plads ud af 138 lande ned til en plads som 
nummer 12 i 2017. Værst var det i 2013, hvor 
Danmark lå nummer 15. Undersøgelsens re-
sultater uddybes i kapitel 2, mens et uddrag 
af de indikatorer, der vedrører direkte inve-
steringer præsenteres nedenfor. Samtidig 
har Copenhagen Economics (2016) udar-
bejdet et såkaldt FDI attractiveness score-
board, der sammenligner rammebetingelser 
med betydning for direkte investeringer på 
tværs af 44 lande. Deres analyse viser, at 
Danmark er rykket betydeligt ned af listen 
de sidste 5-10 år målt på rammebetingel-
ser. De peger på behovet for forbedring af 
det danske investeringsklima, da Danmark 
ikke har haft samme gode udvikling ift. at 
tiltrække direkte investeringer fra udlandet 
som vores nabolande.

Udflytning

Den samfundsmæssige betydning af direkte 
investeringer i udlandet er af mere blandet 
karakter, og afhænger af samspillet mellem, 

hvor investeringerne foretages, investe-
ringsformålet og de konkrete alternativer 
til udførelsen af produktionen i udlandet. 
Etablering i udlandet kan eksempelvis 
skyldes, at en virksomhed har nået en 
størrelse, hvor mulighederne for udvidelse 
inde for landets grænser er udtømt, fx fordi 
markedet er for småt. Oplagte eksempler 
er rederier og Facility Management, hvor 
alternativet til den udenlandske placering 
ikke er øgede investeringer i Danmark. 
Her er der derfor ikke tale om en forbigået 
dansk produktivitetsgevinst. Hvis udflytnin-
gen omvendt skyldes et behov for lavere 
produktionsomkostninger, kan udflytningen 
potentielt være sket på bekostning af dansk 
produktion, kapitalapparat og arbejdsplad-
ser. Det er afgørende for økonomien som 
helhed, at udflytningen sker, fordi danske 
virksomheder vækster og derfor vælger 
udlandet til, og ikke fordi Danmark skubber 
kapital og arbejdspladser ud af landet grun-
det høje afgifter eller mangel på kvalificeret 
arbejdskraft.

De direkte økonomiske gevinster, ved at 
virksomhederne placerer deres dattersel-
skaber i udlandet, måles først og fremmest 
via formueindkomsten, som registreres 
i BNI, jf. afsnit 1.4. Den indirekte gevinst 
sker gennem produktivitetsgevinster, som 
moderselskaberne høster via positive 
spillover-effekter såsom øget know-how 
eller brugerdreven innovation, som er til-
lært i datterselskaberne, jf. Økonomi- og 
Erhvervsministeriet (2011). Yderligere kan 
højere produktivitet henføres til større 
international arbejdsdeling, stordriftsfor-
dele og øget international konkurrence, jf. 
ESPON (2017).

Nationalbanken (2016a) har forholdt sig til, 
hvorvidt udflytningen sker på bekostning 
af dansk kapitalapparat. Der findes ikke 
umiddelbart belæg for, at den tiltagende 
etablering i udlandet har fortrængt danske 
virksomheders investeringer i dansk kapital-
apparat. Men det kan omvendt ikke afvises, 
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at direkte investeringer kan bidrage til at 
forklare en langsigtet tendens til, at investe-
ringskvoterne i de avancerede økonomier 
falder, såfremt udflytning af kapital sker 
langsomt over mange år.

En anden af de store udfordringer er relate-
ret til arbejdsmarkedet. De negative konse-
kvenser for udflytningen af produktion kan 
eksempelvis komme til udtryk ved forskyd-
ninger i efterspørgslen efter arbejdskraft 
mod mere uddannet arbejdskraft. Stentoft 
et al. (2016) finder blandt andet, at de pri-
mære årsager bag udflytningen af danske 
virksomheders forretningsaktiviteter er 
lavere omkostninger til medarbejdere og 
andre produktionsomkostninger, fleksibi-
litet, kvalitet, logistikomkostninger samt 
fokus på kerneområder. Besvarelserne 
stemmer overens med Danmarks Statistiks 
undersøgelse fra 2009-2011, som viser, at 
76 pct. af virksomhederne fandt at lavere 
løn- og andre produktionsomkostninger er 

enten vigtige, eller meget vigtige motiver 
bag beslutningen om outsourcing. 

En analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd 
(2017) på baggrund af tal fra Danmarks 
Statistik viser, at Danmark mister ufaglærte 
job, og efterspørgslen efter højt uddan-
net arbejdskraft er steget. Siden 1995 er 
antallet af ufaglærte i beskæftigelse faldet 
med 312.000 personer, antallet af faglærte 
er faldet med knap 47.000 personer, mens 
personer med en videregående uddannelse 
er steget med næsten 350.000 personer. 
Samlet set har den tiltagende globalisering 
ifølge Syddansk Universitet (2005) dog 
ikke kostet danske arbejdspladser. Un-
dersøgelsen er fra 2005 og viser, at knap 
30 procent af virksomhederne, fik færre 
ansatte efter udflytning af produktion, 30 
procent af virksomhederne ansatte flere, og 
de sidste 40 procent beholdt det samme 
antal medarbejdere.
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Boks 1.9 Kapitalbalancens underposter

Kapitalbalancen, eller udlandsformuen, kan investeres i enten direkte investeringer, 
porteføljeinvesteringer, finansielle derivater eller andre investeringer. 

Direkte investeringer er investeringer i udenlandske virksomheder, herunder primært 
datterselskaber, hvor mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerettighederne er 
ejet af en dansk virksomhed. Direkte investeringer kan i nogle tilfælde sidestilles med 
investeringer i realkapital, såsom opførelsen af en ny fabrik (greenfield), mens de i 
andre tilfælde i højere grad kan sammenlignes med en finansiel investering (Dan-
marks Nationalbank, 2016a). 

Porteføljeinvesteringer er investeringer i udenlandske værdipapirer, herunder aktier, 
hvor mindre end 10 pct. af egenkapitalen ejes.

Andre investeringer dækker over handelskreditter, lån, indskud og andre mellemvæ-
render. Finansielle derivater, netto, indgår også her.

Reserveaktiver består hovedsageligt af valutareserven opgjort til markedsværdi samt 
andre af Nationalbankens udenlandske aktiver og tilgodehavender.

Som det fremgår af figur 1.21, er det de direkte investeringer, andre investeringer og 
reserveaktiverne, som netto bidrager positivt til udlandsformuen med hhv. 650 mia. 
kr., 210 mia. kr. og 470 mia. kr. 

Figur 1.21 Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet, 2017

Anm.: Direkte investeringer opgøres eksklusive gennemløbsinvesteringer, når dette er 
muligt, da disse ikke giver anledning til realøkonomisk aktivitet i Danmark. I interna-
tionale sammenligninger er de ikke mulige at ekskludere.
Kilde: Danmarks Nationalbank. 

Kapitel 1.indd   59 08-05-2018   12:07:05



KAPITEL 1 – Investeringer i et samfundsmæssigt perspektiv

SIDE 60

-5

0

5

10

15

20

25

30

0

200

400

600

800

1.000

1.200

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Pct. af BNP
Mia. kr. 

 Udadgående (retningsprincip)  Indadgående  Nettoinvesteringer (højre akse)

Udviklingen i direkte 
investeringer til og fra 
Danmark

Siden 1999 og indtil den finansielle krise 
i 2008 er både de ud- og indadgående 
investeringer øget markant og med nogen-
lunde samme hastighed, jf. figur 1.22. Siden 
2008 er de danske direkte investeringer i 
udlandet imidlertid vokset betydeligt hur-
tigere end udlandets direkte investeringer 
i Danmark. De indadgående investeringer 
har ligget relativt stabilt omkring 550 mia. 
kr. til og med 2013, hvor der atter sker en 
stigning i beholdningen af de direkte inve-
steringer fra udlandet. 

Danmark har som resultat opbygget en 
stor nettobeholdning af direkte investerin-
ger. Beholdningen i udlandet nåede godt 

1.240 mia. kr. ved udgangen af 2016, mens 
udlandets beholdning af direkte investerin-
ger i Danmark kun var på ca. 680 mia. kr. 
Dette giver et investeringsgab mellem de 
ind- og udadgående investeringer på 560 
mia. kr. eller 27 pct. af BNP. Det svarer til, 
at Danmark investerer 1,8 gange så meget i 
udlandet, som udlandet investerer i Dan-
mark. Målt på antal har Danmark mere end 
3 gange så mange dattervirksomheder i 
udlandet som omvendt. Dette tyder på, at 
de udenlandske dattervirksomheder place-
ret i Danmark er betydeligt større, end dem 
Danmark har i udlandet. 

Den relativt svage udvikling i de indadgå-
ende direkte investeringer sammenlignet 
med udviklingen i de udadgående har skabt 
bekymring, da det kan være et resultat 
af, at udlandet er skeptisk over for inve-

Figur 1.22 Beholdningen af ind- og udadgående direkte investeringer

Anm.: Ud- og indadgående direkte investeringer er en nettoficering af aktiv/passiv princip-
pet. Dvs. udenlandske (indenlandske) datterselskabers investeringer i moderselskaberne 
bliver trukket fra de indenlandske (udenlandske) moderselskabers investeringer i dattersel-
skaberne. 
Kilde: Danmarks Nationalbank.

Danmark investerer i 2016 næsten dobbelt så meget i udlandet, som udlandet investerer i 
Danmark. Inden den finansielle krise var forskellen betydeligt mindre udtalt.
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steringsmulighederne i dansk økonomi. 
Således er investeringsgabet mellem de 
ind- og udadgående direkte investeringer i 
Danmark gennem længere tid blevet tolket 
som, at Danmark har et problem med at 
tiltrække udenlandske investeringer, jf. Co-
penhagen Economics (2016). 

I det følgende argumenteres der for, at 
forskellen mellem direkte investeringer i 
Danmark og Danmarks direkte investe-
ringer i udlandet ikke i sig selv bør give 
anledning til bekymring. Investeringsgabet 
vurderes og sammenholdes med den ud-
vikling, vi ser hos andre udviklede lande. 
Der er særligt fokus på de lande, Danmark 
normalt sammenlignes med. Samtidig 
vurderes de ind- og udadgående direkte 
investeringer op i mod globale tenden-
ser, ekstraordinære udviklinger op til den 

finansielle krise og betydningen af værdi-
reguleringer. 

International sammenligning
Udviklingen følger først og fremmest 
naturligt af globaliseringen og afspejler en 
generel tendens blandt velstående lande, 
som typisk har meget store udadgående 
investeringer i forhold til indadgående, jf. 
figur 1.23 og UNCTAD (2017). Dette skyldes 
blandt andet en højere afkastgrad i vækst-
økonomierne (se afsnit vedrørende formue-
indkomst), og at det er blevet lettere og 
billigere for virksomheder at etablere sig på 
andre markeder end hjemmemarkedet. Alle 
landene der indgår i figur 1.23, som viser 
beholdningen af direkte investeringer for 
Danmarks primære handelspartnere, havde 
i 2016 en positiv nettobeholdning af direkte 

Figur 1.23 Beholdning af direkte investeringer for Danmarks primære 
handelspartnere. 2016

Anm.: Tallene er ekskl. gennemløbsinvesteringer.
Kilde: UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics). 

En positiv nettobeholdning af direkte investeringer afspejler en generel tendens blandt 
velstående lande, som typisk har meget store udadgående direkte investeringer i forhold 
til indadgående.
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investeringer. Det vil sige, de udadgående 
direkte investeringer var større end de 
indadgående. 

Selvom Danmark er i top målt på størrel-
sen af investeringsgabet i pct. af BNP, er 
det ikke kun Danmark, der placerer store 
dele af sine investeringer uden for landets 
grænser. De danske udadgående direkte 
investeringer (ekskl. gennemløbsinveste-
ringer) var i 2016 på 58 pct. af BNP, hvilket 
er 18 procentpoint over gennemsnittet 
for de øvrige udviklede lande. Samtidig lå 
Danmarks indadgående investeringer på 32 
pct. af BNP eller 6 procentpoint under gen-
nemsnittet for de øvrige udviklede lande. 
Udviklingen fremgår af figur 1.24. 

Danmark oplevede frem til den finansielle 
krise i 2008 en stigning i både de ind- og 

udadgående direkte investeringer, som 
overgik gennemsnittet for de øvrige ud-
viklede lande. Efter 2008 fortsætter denne 
stigning kun for de udadgående investerin-
ger, mens Danmarks evne til at tiltrække in-
vesteringer fra udlandet ikke har fulgt med 
de øvrige lande. Tilgangen af udenlandsk 
kapital har været svækket i perioden 2007-
2013. Nedgangen i de danske indadgående 
investeringer i 2008 er på linje med de 
øvrige udviklede økonomier, men fremgan-
gen efter krisen kommer først til Danmark i 
2014. Her begynder de indadgående direkte 
investeringer til Danmark atter at stige, men 
de ligger i 2016 stadig under niveauet for 
de øvrige udviklede lande.

En stor del af det danske investeringsgab 
kan dog tilskrives stigningen i de udadgå-
ende direkte investeringer, som har været 

Figur 1.24 Ind- og udadgående direkte investeringer for Danmark og 
udviklede økonomier. 1990-2016

Anm.: Ind og udadgående investeringer er ekskl. gennemløbsinvesteringer. Data for Dan-
mark bygger på tal fra Nationalbanken fra 1999 og frem. 
Kilde: Danmarks Nationalbank og UNCTAD. 

Siden den finansielle krise har Danmarks evne til at tiltrække direkte investeringer fra ud-
landet ikke fulgt med de øvrige udviklede lande.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
OUT
Danmark - 2,903261 3,218044 2,294971 2,344589 2,529281 2,874207 2,787206
Udviklede ø   5,939896 6,274897 6,384077 6,949525 6,851744 8,524622 9,040927

IN
Danmark - 5,895576 5,446583 4,350257 4,636245 4,671949 5,766703 5,212931
Udviklede ø   4,931104 5,223741 5,465214 5,632807 5,592158 6,43381 6,377744

0

10

20

30

40

50

60

70
Pct. af BNP

Udviklede økonomier - udadgående Udviklede økonomier - indadgående
Danmark - udadgående Danmark - indadgående

Figurresume
Siden den finansielle krise har Danmarks evne til at tiltrække direkte investeringer fra 
udlandet ikke fulgt med de øvrige udviklede lande.
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ekstraordinært stor sammenlignet med de 
øvrige udviklede lande. Stigningen afspejler 
sandsynligvis primært et placeringsbehov 
af de store overskud på betalingsbalancens 
løbende poster, som Danmark har haft 
siden 2005, jf. afsnit 1.3 og Nationalbanken 
(2013). 

Figur 1.25 sammenligner væksten i behold-
ningen af udenlandske investeringer i Dan-
mark med væksten hos Danmarks primære 
handelspartnere for perioden før og efter 
den finansielle krise i 2008. 

Set henover hele perioden 1990-2016 har 
Danmark haft en gennemsnitlig årlig vækst 
i de indadgående investeringer på 7 pct., og 
ligger således blandt de lande, der sam-
let set har klaret sig bedst. Dette skyldes 
tiden inden finanskrisen, hvor Danmarks 

erhvervsklima var vurderet blandt verdens 
bedste, jf. World Economic Forums globale 
konkurrenceindeks (2017). 

Som det også fremgår af figur 1.25, er den 
svage udvikling i de indadgående investe-
ringer i kølvandet på den finansielle krise 
ikke kun et dansk fænomen. Efter krisen 
har kun England og USA oplevet en større 
vækst i tilgangen af investeringer sam-
menlignet med perioden før. Stadigvæk er 
Danmark ekstraordinært svækket af krisen 
sammenlignet med de primære handels-
partnere. En årrække med forbigået forret-
ningsaktivitet fra udlandet kan mærkes i en 
lille økonomi som Danmark og må forventes 
at være medvirkende årsag til det seneste 
årtis lave danske produktivitet. 

Figur 1.25 Vækst i indadgående direkte investeringer ift. BNP 1990-2016

Anm.: Figuren viser væksten i de indadgående direkte investeringerne som andel af BNP. 
Gennemsnittet er et ikke-vægtet gennemsnit af de 8 landes indadgående investeringer. 
Kilde: UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics).

Set henover en 20-årig periode har væksten i de indadgående direkte investeringer til 
Danmark været høj - også sammenlignet med Danmarks primære handelspartnere. 
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Danmarks attraktivitet som 
investeringsland

Nedgangen i Danmarks evne til at tiltrække 
investeringer fra udenlandske virksomheder 
falder sammen med en nedgang i vurderin-
gen af det danske erhvervsklima, jf. World 
Economic Forums (2017) årlige globale 
måling af landenes erhvervsklima. Samtidig 
har afkastet på direkte investeringer i Dan-
mark historisk været mindre end tilsvarende 
i udlandet. Begge faktorers indvirkning på 

Danmarks evne til at tiltrække udenlandsk 
kapital beskrives her. 

Danmarks erhvervsklima

I den årlige rapport fra World Economic 
Forum (2017) rangeres alle verdens lande 
efter 110 variable, inddelt i 12 overordnede 
søjler. Boks 2.2 i kapitel 2 uddyber Dan-
marks udvikling i det globale konkurren-
ceindeks og den danske rangering i hver 
af de 12 underliggende søjler. Under søjlen 
konkurrence (6. søjle), som afspejler både 

Boks 1.10 Det er primært virksomhederne og holdingselskaber, der foretager 
direkte investeringer 

Virksomhederne stod i 2016 for ca. 62 pct. af de samlede aktiver og 48 pct. af de 
samlede passiver i Danmark. Holdingselskaber står for hhv. 26 pct. og 38 pct., mens 
deres nettobeholdning er tæt på nul. Holdingselskaberne dækker ofte over investe-
ringer i andre ikke–finansielle brancher, jf. Nationalbanken (2016a). De resterende 
sektorer, herunder pensionssektoren, foretager kun meget få direkte investeringer. 
Virksomhederne er således den primære drivkraft bag den positive nettoposition 
over for udlandet. At det, som nævnt i afsnit 1.3, stadig kun er pensionssektoren, 
 investeringsforeningerne og Nationalbanken, som bidrager positivt til udlandsfor-
muen, skyldes, at virksomheder investerer massivt i udenlandske porteføljer, og virk-
somhedernes bidrag til udlandsformuen bliver således samlet set negativt. 

Figur 1.26 Fordelingen af direkte investeringer på udvalgte sektorer. 2017

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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national og udenlandsk konkurrence, hører 
et mål for landets forretningsmæssige 
konsekvenser af restriktioner på området 
for direkte investeringer, mens der under 
søjlen teknologi (9. søjle) hører en under-
ordnet indikator, der måler, i hvilket omfang 
direkte investeringer bringer ny teknologi til 
landet. Figur 1.27 viser Danmarks rangering 
indenfor de to overordnede parametre, kon-
kurrence og teknologi, samt de to under-
ordnede indikatorer, der vedrører direkte 
investeringer. 

Danmark lå i 2007 blandt verdens bedste 
målt på både konkurrence og teknologisk 
parathed, men fra krisen og frem til 2013 
skete en markant forværring af det dan-
ske erhvervsklima. Dette skyldes primært 

Figur 1.27 Udvalgte konkurrenceindikatorer fra det globale konkurrenceindeks

landets regulering af direkte investeringer 
(indikator 6.12: Forretningsvirkning af regler 
om FDI), hvor Danmark rykkede fra en i 
forvejen lav placering som nummer 27 ud 
af 138 lande helt ned til en 60. plads i 2013. 
Sidenhen er udviklingen gået i en yderst 
positiv retning for Danmark, som i den 
seneste måling ligger nummer 23. Denne 
udvikling afspejles direkte i Danmarks evne 
til at tiltrække direkte investeringer, jf. figur 
1.24.

Teknologisk parathed (9. søjle), som er et 
mål for tilgængeligheden og adoptionen af 
nyeste teknologier, er en af de søjler hvor 
Danmark scorer højest. Selvom udviklingen 
overordnet set har været positiv indenfor 
teknologisk parathed, er Danmark rykket 

Anm.: Kurverne angiver den danske vurdering på skalaen 1-7 (7 er bedst), og tallene i pa-
rentes angiver Danmarks placering blandt de 138 lande, der indgår i den årlige rapport. 
Kilde: World Economic Forum.

Danmarks rangering blandt verdens lande inden for konkurrence og teknologiske parathed 
er på vej op igen efter et stort dyk i 2010. 
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fra en 5. plads i 2007 til en 12. plads i 2017. 
Dette skyldes, at udviklingen hos de andre 
førende lande har været endnu bedre end 
den danske. Udover det klarer Danmark sig 
godt inden for sundhed og elementær ud-
dannelse.

Afkast på direkte investeringer

Andre faktorer, der påvirker tilgangen 
af udenlandske forretningsaktiviteter, er 
forventet afkast. Historisk set har afkastet 
på direkte investeringer i Danmark været 
mindre end tilsvarende i udlandet. Afkastet 
er et resultat af profit fra dattervirksomhe-
der, udbytter fra ejerandele i de udenland-
ske dattervirksomheder eller rentebetalin-
ger fra udlån til filialer og virksomheder i 
udlandet. Den formueindkomst, disse afkast 

genererer, registreres direkte i Danmarks 
betalingsbalances løbende poster som 
formueindkomst. Gennem det seneste årti 
har beholdningen af direkte investeringer i 
udlandet hvert eneste år genereret en hø-
jere afkastgrad sammenlignet med afkastet 
på udlandets beholdning af direkte investe-
ringer i Danmark, jf. figur 1.28. De gennem-
snitlige afkastgrader er på hhv. 7,3 og 6,1 
pct. over perioden 2005-2016. Udviklingen 
dækker over en faldende tendens, hvor 
afkastet på både de ud- og indadgående 
direkte investeringer er faldet fra omkring 11 
pct. til 5 pct.

Det har med andre ord været mere attrak-
tivt for Danmark at investere i udlandet, 
end det har været for udlandet at inve-
stere i Danmark. Udviklingen afspejler den 

Figur 1.28 Afkastgraden for direkte investeringer

Anm.: Afkastet er beregnet som den årlige formueindkomst fra direkte investeringer, divi-
deret med beholdningen ultimo året. For de tre landegrupper er afkastgraden beregnet ud 
fra den danske formueindkomst på udadgående direkte investeringer i disse landegrupper 
og afspejler således kun afkastet på den danske portefølje af direkte investeringer i disse 
landegrupper.
Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.

Det har været mere attraktivt for Danmark at investere i udlandet, end det har været for 
udlandet at investere i Danmark. 
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tendens, at investeringerne flyder derhen, 
hvor afkastet er størst. Det vil typisk være 
der, hvor kapitalapparatet er mindst, som 
igen typisk er i lande med lav indkomst per 
indbygger og højere risiko. Som det også 
fremgår af figur 1.28, har afkastet fra direkte 
investeringer i vækstøkonomier historisk set 
været noget større end afkastet fra avance-
rede økonomier. 

Nationalbanken (2014) finder, at forskellen i 
formueafkast på udadgående direkte inve-
steringer fra andre lande afspejler omfanget 
af investeringer placeret i vækstøkonomier. 
Fra 2013 absorberede udviklingslandene 
for første gang flere direkte investeringer 
end de udviklede lande, og 60 pct. af de 
udviklede lande oplevede et fald i behold-
ningen af de indadgående investeringer, 
jf. UNCTAD (2013). En stor stigning i de 
indadgående investeringer til de udviklede 
økonomier i 2015 betød dog, at deres andel 
atter steg til 59 pct. af de samlede inve-
steringer. Danmarks beholdning af direkte 

investeringer i Asien er steget fra 6 pct. af 
det samlede investeringsomfang i 2005 
til 16 pct. i 2015. Andelen placeret i EU og 
Amerika er nogenlunde konstant henover 
perioden. 

Faktorer, der kan være med til at påvirke 
det danske afkast i en negativ retning, er 
lav produktivitetsvækst, og de omkost-
ninger, der er forbundet med at investere 
i Danmark. Til sidstnævnte hører blandt 
andet skatter og afgifter, som gør det 
dyrere at opføre eksempelvis greenfield10 i 
Danmark sammenlignet med andre lande. 
Selskabsskatten er en vigtig konkurrence-
parameter, og her kan Danmark være 
udfordret af europæiske lande med lavere 
niveau. Ligeledes vil billig eller specialiseret 
veluddannet arbejdskraft øge sandsynlig-
heden for høje afkast, ligesom veludviklet 
infrastruktur, gunstig vækstpotentiale, stort 
marked osv. bidrager til at øge landes at-
traktivitet som investeringsland (IMF, 2010). 
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Bilag 1.1  
Sammenligning af datakilder for vækstregnskab 
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Boks 1.3 Sammenligning af datakilder for 
vækstregnskabet

Der er uenighed om udviklingen i de under-
liggende produktionsressourcer, der driver 
væksten i økonomiens samlede produk-
tion. Produktionskommissionen anvender 
internationale The Conference Boards Total 
Economy-Database (TCB), mens denne 
analyse både præsenterer resultater af 
vækstregnskabet på baggrund af tal fra 
Danmarks Statistik (DST) og TCB.

En analyse på baggrund af data fra TCB 
vil tilskrive den lave vækst, der har været i 
dansk økonomi de seneste 15 år, en markant 
negativ TFP-vækst i perioden 2000-2009. 
Kigger man derimod på Danmarks Stati-
stiks opgørelse er forklaringen i højere grad 

en kombination af lavere vækst i kapitalap-
paratet og arbejdskraftsmængden.   

Da TFP-vækst i vækstregnskabet opgøres 
residualt, er det primært metoden bag 
opgørelsen af kapital og arbejdskraft, der 
er årsag til uoverensstemmelsen mellem de 
to kilder. For det første benytter TCB i Total 
Economy-databasen en anden og helt ny 
metode for deflatering af IT-investeringer, 
som giver hastigere vækst i det danske 
kapitalapparat end den metode, Danmarks 
Statistik benytter. Således bliver væksten i 
kapitalapparatet tillagt mere vægt. For det 
andet har en nylig opdatering af TCB bety-
det, at der ligges betydeligt mere vægt på 
bidraget fra arbejdskraft. Residualen, TFP, 
bliver tilsvarende mindre. 

Figur 1.30 – Vækstbidrag fra kapital, arbejdskraft og TFP fra to forskellige datakilder

Anm.: Der er taget simple gennemsnit over perioderne for begge kilder. 
Kilde.: The Conference Board Total Economy-Database og Danmark Statistik tabel NP25V.
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Bilag 1.2  
Omregning fra kædede værdier til faste priser

Fra Danmarks statistik er værdier oplyst i løbende priser og 2010-priser, kædede værdier. 
Da vi i dette notat benytter os af faste priser for 1966 som basisår beskriver følgende hvor-
ledes dette implicitte prisindeks er beregnet. 

Kædede værdier er givet på følgende form hvor I benævner et vilkårligt mængdeindeks 
(med andre ord en vilkårlig real værdi): 
 

Hvor 

Bemærk at vi kan omskrive dette, således at vi kan udtrykke foregående års priser ved 
kædede værdier og løbende priser:

Vi kan nu formulere et prisindeks i faste priser givet ved basisår t — 1:

Ved at gange indeksene på hinanden kan et prisindeks i faste priser til et vilkårligt basisår 
dannes:

Et prisindeks i faste priser til basisår t — n kan opnås som produktet af alle prisindeks 
tilbage til år t — n:

Herefter kan den investeringerne beregnes i faste priser (real værdi) med basisåret 1966:
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sisår beskriver følgende hvorledes dette implicitte prisindeks er beregnet.  

Kædede værdier er givet på følgende form hvor 𝐼𝐼 benævner et vilkårligt mæng-
deindeks (med andre ord en vilkårlig real værdi):   

 

𝐾𝐾æ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣æ𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟:                     𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 ⋅  𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡−1

 

Hvor  

𝐿𝐿ø𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟:                        𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑑𝑑𝐹𝐹å𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 å𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟:         𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡 

 

Bemærk at vi kan omskrive dette, således at vi kan udtrykke foregående års pri-
ser ved kædede værdier og løbende priser: 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐾𝐾𝑡𝑡−1

⋅ 𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡−1 

 

Vi kan nu formulere et prisindeks i faste priser givet ved basisår 𝑡𝑡 − 1: 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−1

= 𝐿𝐿ø𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑓𝑓𝐹𝐹𝑟𝑟𝑑𝑑𝐹𝐹å𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 å𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡
 

 

Ved at gange indeksene på hinanden kan et prisindeks i faste priser til et vilkår-
ligt basisår dannes: 

Et prisindeks i faste priser til basisår 𝑡𝑡 − 𝑏𝑏 kan opnås som produktet af alle pris-
indeks tilbage til år 𝑡𝑡 − 𝑏𝑏: 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑛𝑛

= ∏
𝑃𝑃𝑡𝑡−(𝑖𝑖−1)

𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
= 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡−1
⋅ 𝑃𝑃𝑡𝑡−1

𝑃𝑃𝑡𝑡−2
⋅⋅⋅

𝑃𝑃𝑡𝑡−(𝑛𝑛−1)
𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑛𝑛

 

 

Herefter kan den investeringerne beregnes i faste priser (real værdi) med basis-
året 1966: 

 

𝑃𝑃1966 ⋅ 𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡/𝑃𝑃1966   
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Fra Danmarks statistik er værdier oplyst i løbende priser og 2010-priser, kæ-
dede værdier. Da vi i dette notat benytter os af faste priser for 1966 som ba-
sisår beskriver følgende hvorledes dette implicitte prisindeks er beregnet.  

Kædede værdier er givet på følgende form hvor 𝐼𝐼 benævner et vilkårligt mæng-
deindeks (med andre ord en vilkårlig real værdi):   

 

𝐾𝐾æ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣æ𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟:                     𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 ⋅  𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡−1

 

Hvor  

𝐿𝐿ø𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟:                        𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡
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Bemærk at vi kan omskrive dette, således at vi kan udtrykke foregående års pri-
ser ved kædede værdier og løbende priser: 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐾𝐾𝑡𝑡−1

⋅ 𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡−1 

 

Vi kan nu formulere et prisindeks i faste priser givet ved basisår 𝑡𝑡 − 1: 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−1

= 𝐿𝐿ø𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑓𝑓𝐹𝐹𝑟𝑟𝑑𝑑𝐹𝐹å𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 å𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡
 

 

Ved at gange indeksene på hinanden kan et prisindeks i faste priser til et vilkår-
ligt basisår dannes: 

Et prisindeks i faste priser til basisår 𝑡𝑡 − 𝑏𝑏 kan opnås som produktet af alle pris-
indeks tilbage til år 𝑡𝑡 − 𝑏𝑏: 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑛𝑛

= ∏
𝑃𝑃𝑡𝑡−(𝑖𝑖−1)

𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
= 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡−1
⋅ 𝑃𝑃𝑡𝑡−1

𝑃𝑃𝑡𝑡−2
⋅⋅⋅

𝑃𝑃𝑡𝑡−(𝑛𝑛−1)
𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑛𝑛

 

 

Herefter kan den investeringerne beregnes i faste priser (real værdi) med basis-
året 1966: 

 

𝑃𝑃1966 ⋅ 𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡/𝑃𝑃1966   

  

 

Side 43 
 

Bilag 2 Omregning fra kædede værdier til fa-
ste priser 
Fra Danmarks statistik er værdier oplyst i løbende priser og 2010-priser, kæ-
dede værdier. Da vi i dette notat benytter os af faste priser for 1966 som ba-
sisår beskriver følgende hvorledes dette implicitte prisindeks er beregnet.  

Kædede værdier er givet på følgende form hvor 𝐼𝐼 benævner et vilkårligt mæng-
deindeks (med andre ord en vilkårlig real værdi):   

 

𝐾𝐾æ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣æ𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟:                     𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 ⋅  𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡−1

 

Hvor  

𝐿𝐿ø𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟:                        𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑑𝑑𝐹𝐹å𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 å𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟:         𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡 

 

Bemærk at vi kan omskrive dette, således at vi kan udtrykke foregående års pri-
ser ved kædede værdier og løbende priser: 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐾𝐾𝑡𝑡−1

⋅ 𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡−1 

 

Vi kan nu formulere et prisindeks i faste priser givet ved basisår 𝑡𝑡 − 1: 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−1

= 𝐿𝐿ø𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑓𝑓𝐹𝐹𝑟𝑟𝑑𝑑𝐹𝐹å𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 å𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡
 

 

Ved at gange indeksene på hinanden kan et prisindeks i faste priser til et vilkår-
ligt basisår dannes: 

Et prisindeks i faste priser til basisår 𝑡𝑡 − 𝑏𝑏 kan opnås som produktet af alle pris-
indeks tilbage til år 𝑡𝑡 − 𝑏𝑏: 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑛𝑛

= ∏
𝑃𝑃𝑡𝑡−(𝑖𝑖−1)

𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
= 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡−1
⋅ 𝑃𝑃𝑡𝑡−1

𝑃𝑃𝑡𝑡−2
⋅⋅⋅

𝑃𝑃𝑡𝑡−(𝑛𝑛−1)
𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑛𝑛

 

 

Herefter kan den investeringerne beregnes i faste priser (real værdi) med basis-
året 1966: 

 

𝑃𝑃1966 ⋅ 𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡/𝑃𝑃1966   
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ste priser 
Fra Danmarks statistik er værdier oplyst i løbende priser og 2010-priser, kæ-
dede værdier. Da vi i dette notat benytter os af faste priser for 1966 som ba-
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Kædede værdier er givet på følgende form hvor 𝐼𝐼 benævner et vilkårligt mæng-
deindeks (med andre ord en vilkårlig real værdi):   
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𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡−1

 

Hvor  

𝐿𝐿ø𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟:                        𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑑𝑑𝐹𝐹å𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 å𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟:         𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡 

 

Bemærk at vi kan omskrive dette, således at vi kan udtrykke foregående års pri-
ser ved kædede værdier og løbende priser: 
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Vi kan nu formulere et prisindeks i faste priser givet ved basisår 𝑡𝑡 − 1: 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−1

= 𝐿𝐿ø𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑓𝑓𝐹𝐹𝑟𝑟𝑑𝑑𝐹𝐹å𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 å𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝐼𝐼𝑡𝑡
 

 

Ved at gange indeksene på hinanden kan et prisindeks i faste priser til et vilkår-
ligt basisår dannes: 

Et prisindeks i faste priser til basisår 𝑡𝑡 − 𝑏𝑏 kan opnås som produktet af alle pris-
indeks tilbage til år 𝑡𝑡 − 𝑏𝑏: 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑛𝑛

= ∏
𝑃𝑃𝑡𝑡−(𝑖𝑖−1)

𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
= 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡−1
⋅ 𝑃𝑃𝑡𝑡−1

𝑃𝑃𝑡𝑡−2
⋅⋅⋅

𝑃𝑃𝑡𝑡−(𝑛𝑛−1)
𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑛𝑛

 

 

Herefter kan den investeringerne beregnes i faste priser (real værdi) med basis-
året 1966: 

 

𝑃𝑃1966 ⋅ 𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡/𝑃𝑃1966   
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Bilag 1.3  
Udviklingen i investeringstyper over tid

I det følgende er prisudviklingen samt investeringsandelen for forskellige investeringsty-
per illustrereret. De nyeste tal i nationalregnskabet for investeringer fordelt på typer er fra 
2014, derfor vil udviklingen kun være belyst i perioden 1966-2014.

Figur A1 Prisindeks og investeringsandel for bygning og anlæg 

Anm.: Figuren viser de implicitte prisindeks og de procentvise andele af de samlede inve-
steringer for boliger, andre bygninger og anlæg. Det implicitte prisindeks for BNP er angi-
vet som reference.
Kilde: Danmarks Statistik.

I takt med den teknologiske udvikling er investeringer i bygning og anlæg faldet fra at 
udgøre 65 pct. af de samlede investeringer i 1966 til 45 pct. i 2014. Priserne på bygninger 
(boliger og andre bygninger) har fulgt BNP-deflatoren frem til år 2000 hvorefter prisstig-
ningen på bygninger tager til og overstiger prisudviklingen i BNP frem til den finansielle 
krise. Prisudviklingen i anlæg ligger lavt frem til højkonjunkturen i 2000, hvorefter prisfor-
skellen indhentes. 
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Figur A2 Prisindeks og investeringsandel for IT og software  

Andelen af de samlede investeringer, der går til IT-udstyr og computersoftware stiger fra 
3 pct. i 1966 til ca. 14 pct. i 2014. Priserne på IT-udstyr og computersoftware har været 
faldende siden hhv. 1975 og 1985. Prisfaldet står i kontrast til den generelle prisudvikling 
for de resterende investeringstyper.

Anm.: Figuren viser de implicitte prisindeks og de procentvise andele af de samlede inve-
steringer for IT-udstyr mv. og computersoftware. Det implicitte prisindeks for BNP er angi-
vet som reference.
Kilde: Danmarks Statistik.

20
14

Computer software

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19
66

19
69

19
72

19
75

19
78

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

20
02

20
05

20
08

20
11

20
14

Andel i pct.

Figur A3 Prisindeks og investeringsandel for forskning og udvikling 

Investeringer i forskning og udvikling er den investeringstype der målt i løbende priser er 
steget mest, og andelen af de samlede investeringer er steget fra 3 pct. i 1966 til 15 pct. i 
2014. Prisudviklingen har ligget væsentligt højere end BNP-deflatoren. 

Anm.: Figuren viser de implicitte prisindeks og de procentvise andele af de samlede 
investeringer for forskning og udvikling. Det implicitte prisindeks for BNP er angivet som 
reference.
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Figur A4 Prisindeks og investeringsandel for transportmidler og andre maskiner

Andelen af de samlede investeringer der går til transportmidler har ligget konstant om-
kring 9 pct., mens investeringer i andre maskiner er faldet siden 1980. Prisudviklingen på 
begge ligger lavere end BNP-deflatoren.

Anm.: Figuren viser de implicitte prisindeks og de procentvise andele af de samlede inve-
steringer for transportmidler og andre maskiner m.v. Det implicitte prisindeks for BNP er 
angivet som reference.
Kilde: Danmarks Statistik.
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Bilag 4  
Beregning af vækstbidrag 

Dette afsnit beskriver metoden hvorved vækstbidrag fra hhv. priskomponenten og mæng-
dekomponenten fordeler sig for de enkelte poster i BNP.

En løbende værdi kan opskrives i hhv. pris-, Pt, og mængdekomponenten, It: 

For at isolere vækstbidraget fra hhv. pris og mængde, tages først den naturlige logaritme, 

og dernæst differentieres komponenten med hensyn til tiden t:

Bemærk, at dette er et kontinuert-tids resultat som giver vækstraten i komponenten på 
marginalen. Vækstraten kan derfor dekomponeres som: 

Da data er givet i diskret tid definerer vi Pt = Pt — Pt—1 (ligeledes for I) og der fås: 

Hvilket giver vækstbidraget fra delkomponenterne. Bemærk at: 

Når vækstraterne i komponenterne er relativt små. Til dette formål vurderes disse at være 
små nok.
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ln 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡 = ln 𝑃𝑃𝑡𝑡 + ln 𝐼𝐼𝑡𝑡 

 

og dernæst differentieres komponenten med hensyn til tiden 𝑡𝑡: 

 

𝜕𝜕 ln 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡
𝜕𝜕𝑡𝑡 = 1

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡
⋅ 𝜕𝜕𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡

𝜕𝜕𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡̇
𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡

 

 

Bemærk, at dette er et kontinuert-tids resultat som giver vækstraten i kompo-
nenten på marginalen. Vækstraten kan derfor dekomponeres som:  

 

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡̇
𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡

= 𝑃𝑃�̇�𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡

+ 𝐼𝐼�̇�𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡
 

 

Da data er givet i diskret tid definerer vi 𝑃𝑃�̇�𝑡 = 𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡−1 (ligeledes for 𝐼𝐼) og der fås:  

 

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡−1
𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡

= 𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡−1
𝑃𝑃𝑡𝑡

+ 𝐼𝐼𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝑡𝑡−1
𝐼𝐼𝑡𝑡

 

 

Hvilket giver vækstbidraget fra delkomponenterne. Bemærk at:  

 

𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡−1
𝑃𝑃𝑡𝑡  →  𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡−1

𝑃𝑃𝑡𝑡−1  

 

Når vækstraterne i komponenterne er relativt små. Til dette formål vurderes 
disse at være små nok. 
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Bilag 1.5  
Beregning af den reale nationalindkomst

Dette afsnit beskriver sammenhængen mellem BNP, bytteforholdseffekten og real BNI. 
Bruttonationalproduktet (BNP) er givet ved:

hvor C er forbrug, I er investeringer, X er eksport og M er import. 

For at få BNP i faste priser deflateres hver komponent med prisindekset for den pågæl-
dende anvendelseskategori:

Ønskes et udtryk for den reale købekraft af BNP er valget af prisindeks som deflator dog 
ikke entydigt, fordi indkomstoverskuddet over for udlandet (dvs. nettoeksporten, X – M) 
ikke anvendes. I det danske nationalregnskab benyttes importprisindekset (PM) som de-
flator for dette indkomstoverskud. Derved fås følgende udtryk for den reale købekraft af 
BNP:

Bytteforholdseffekten beskriver realværdien af ændringer i bytteforholdet, altså forskellen 
mellem den reale købekraft af BNP og BNP i faste priser:

Ved at indsætte de to udtryk og reducere er bytteforholdet således givet ved:

Real BNP med bytteforholdseffekten er lig den reale købekraft af BNP og kan således 
udtrykkes ved:

Den reale bruttonationalindkomst (BNI) beregnes ved at korrigere den reale købekraft af 
BNP med den deflaterede realværdi af den nettoindkomst, der skyldes aflønninger m.v. 
Derved fås:

Indsættes udtrykket for den reale BNP med bytteforholdseffekten fås følgende:
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Bilag 5 Beregning af den reale nationalind-
komst. 
Dette afsnit beskriver sammenhængen mellem BNP, bytteforholdseffekten og 
real BNI. Bruttonationalproduktet (BNP) er givet ved: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐶𝐶 + 𝐼𝐼 + 𝑋𝑋 − 𝑀𝑀 

hvor 𝐶𝐶 er forbrug, 𝐼𝐼 er investeringer, 𝑋𝑋 er eksport og 𝑀𝑀 er import.  

For at få BNP i faste priser deflateres hver komponent med prisindekset for den 
pågældende anvendelseskategori: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐶𝐶

+ 𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐼𝐼

+ ( 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑋𝑋

− 𝑀𝑀
𝐵𝐵𝑀𝑀

) 

Ønskes et udtryk for den reale købekraft af BNP er valget af prisindeks som de-
flator dog ikke entydigt, fordi indkomstoverskuddet over for udlandet (dvs. net-
toeksporten, 𝑋𝑋 − 𝑀𝑀) ikke anvendes. I det danske nationalregnskab benyttes im-
portprisindekset (𝐵𝐵𝑀𝑀) som deflator for dette indkomstoverskud. Derved fås føl-
gende udtryk for den reale købekraft af BNP: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘ø𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐶𝐶

+ 𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐼𝐼

+  (𝑋𝑋 − 𝑀𝑀
𝐵𝐵𝑀𝑀

) 

Bytteforholdseffekten beskriver realværdien af ændringer i bytteforholdet, altså 
forskellen mellem den reale købekraft af BNP og BNP i faste priser: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘ø𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

Ved at indsætte de to udtryk og reducere er bytteforholdet således givet ved: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑀𝑀

− 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑋𝑋

 

Real BNP med bytteforholdseffekten er lig den reale købekraft af BNP og kan så-
ledes udtrykkes ved: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚.  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 

Den reale bruttonationalindkomst (BNI) beregnes ved at korrigere den reale kø-
bekraft af BNP med den deflaterede realværdi af den nettoindkomst, der skyldes 
aflønninger mv. Derved fås: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚.  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑅𝑅ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑀𝑀

 

Indsættes udtrykket for den reale BNP med bytteforholdseffekten fås følgende: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑅𝑅ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑀𝑀
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komst. 
Dette afsnit beskriver sammenhængen mellem BNP, bytteforholdseffekten og 
real BNI. Bruttonationalproduktet (BNP) er givet ved: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐶𝐶 + 𝐼𝐼 + 𝑋𝑋 − 𝑀𝑀 

hvor 𝐶𝐶 er forbrug, 𝐼𝐼 er investeringer, 𝑋𝑋 er eksport og 𝑀𝑀 er import.  

For at få BNP i faste priser deflateres hver komponent med prisindekset for den 
pågældende anvendelseskategori: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐶𝐶

+ 𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐼𝐼

+ ( 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑋𝑋

− 𝑀𝑀
𝐵𝐵𝑀𝑀

) 

Ønskes et udtryk for den reale købekraft af BNP er valget af prisindeks som de-
flator dog ikke entydigt, fordi indkomstoverskuddet over for udlandet (dvs. net-
toeksporten, 𝑋𝑋 − 𝑀𝑀) ikke anvendes. I det danske nationalregnskab benyttes im-
portprisindekset (𝐵𝐵𝑀𝑀) som deflator for dette indkomstoverskud. Derved fås føl-
gende udtryk for den reale købekraft af BNP: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘ø𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐶𝐶

+ 𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐼𝐼

+  (𝑋𝑋 − 𝑀𝑀
𝐵𝐵𝑀𝑀

) 

Bytteforholdseffekten beskriver realværdien af ændringer i bytteforholdet, altså 
forskellen mellem den reale købekraft af BNP og BNP i faste priser: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘ø𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

Ved at indsætte de to udtryk og reducere er bytteforholdet således givet ved: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑀𝑀

− 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑋𝑋

 

Real BNP med bytteforholdseffekten er lig den reale købekraft af BNP og kan så-
ledes udtrykkes ved: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚.  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 

Den reale bruttonationalindkomst (BNI) beregnes ved at korrigere den reale kø-
bekraft af BNP med den deflaterede realværdi af den nettoindkomst, der skyldes 
aflønninger mv. Derved fås: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚.  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑅𝑅ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑀𝑀

 

Indsættes udtrykket for den reale BNP med bytteforholdseffekten fås følgende: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑅𝑅ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑀𝑀
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hvor 𝐶𝐶 er forbrug, 𝐼𝐼 er investeringer, 𝑋𝑋 er eksport og 𝑀𝑀 er import.  

For at få BNP i faste priser deflateres hver komponent med prisindekset for den 
pågældende anvendelseskategori: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐶𝐶

+ 𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐼𝐼

+ ( 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑋𝑋

− 𝑀𝑀
𝐵𝐵𝑀𝑀

) 

Ønskes et udtryk for den reale købekraft af BNP er valget af prisindeks som de-
flator dog ikke entydigt, fordi indkomstoverskuddet over for udlandet (dvs. net-
toeksporten, 𝑋𝑋 − 𝑀𝑀) ikke anvendes. I det danske nationalregnskab benyttes im-
portprisindekset (𝐵𝐵𝑀𝑀) som deflator for dette indkomstoverskud. Derved fås føl-
gende udtryk for den reale købekraft af BNP: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘ø𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐶𝐶

+ 𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐼𝐼

+  (𝑋𝑋 − 𝑀𝑀
𝐵𝐵𝑀𝑀

) 

Bytteforholdseffekten beskriver realværdien af ændringer i bytteforholdet, altså 
forskellen mellem den reale købekraft af BNP og BNP i faste priser: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘ø𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

Ved at indsætte de to udtryk og reducere er bytteforholdet således givet ved: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑀𝑀

− 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑋𝑋

 

Real BNP med bytteforholdseffekten er lig den reale købekraft af BNP og kan så-
ledes udtrykkes ved: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚.  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 

Den reale bruttonationalindkomst (BNI) beregnes ved at korrigere den reale kø-
bekraft af BNP med den deflaterede realværdi af den nettoindkomst, der skyldes 
aflønninger mv. Derved fås: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚.  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑅𝑅ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑀𝑀

 

Indsættes udtrykket for den reale BNP med bytteforholdseffekten fås følgende: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑅𝑅ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑀𝑀

 

  

  

 

Side 48 
 

Bilag 5 Beregning af den reale nationalind-
komst. 
Dette afsnit beskriver sammenhængen mellem BNP, bytteforholdseffekten og 
real BNI. Bruttonationalproduktet (BNP) er givet ved: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐶𝐶 + 𝐼𝐼 + 𝑋𝑋 − 𝑀𝑀 

hvor 𝐶𝐶 er forbrug, 𝐼𝐼 er investeringer, 𝑋𝑋 er eksport og 𝑀𝑀 er import.  

For at få BNP i faste priser deflateres hver komponent med prisindekset for den 
pågældende anvendelseskategori: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐶𝐶

+ 𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐼𝐼

+ ( 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑋𝑋

− 𝑀𝑀
𝐵𝐵𝑀𝑀

) 

Ønskes et udtryk for den reale købekraft af BNP er valget af prisindeks som de-
flator dog ikke entydigt, fordi indkomstoverskuddet over for udlandet (dvs. net-
toeksporten, 𝑋𝑋 − 𝑀𝑀) ikke anvendes. I det danske nationalregnskab benyttes im-
portprisindekset (𝐵𝐵𝑀𝑀) som deflator for dette indkomstoverskud. Derved fås føl-
gende udtryk for den reale købekraft af BNP: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘ø𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐶𝐶

+ 𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐼𝐼

+  (𝑋𝑋 − 𝑀𝑀
𝐵𝐵𝑀𝑀
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𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘ø𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

Ved at indsætte de to udtryk og reducere er bytteforholdet således givet ved: 
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ledes udtrykkes ved: 
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Den reale bruttonationalindkomst (BNI) beregnes ved at korrigere den reale kø-
bekraft af BNP med den deflaterede realværdi af den nettoindkomst, der skyldes 
aflønninger mv. Derved fås: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚.  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑅𝑅ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵
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Side 48 
 

Bilag 5 Beregning af den reale nationalind-
komst. 
Dette afsnit beskriver sammenhængen mellem BNP, bytteforholdseffekten og 
real BNI. Bruttonationalproduktet (BNP) er givet ved: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐶𝐶 + 𝐼𝐼 + 𝑋𝑋 − 𝑀𝑀 

hvor 𝐶𝐶 er forbrug, 𝐼𝐼 er investeringer, 𝑋𝑋 er eksport og 𝑀𝑀 er import.  

For at få BNP i faste priser deflateres hver komponent med prisindekset for den 
pågældende anvendelseskategori: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐶𝐶

+ 𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐼𝐼

+ ( 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑋𝑋

− 𝑀𝑀
𝐵𝐵𝑀𝑀

) 

Ønskes et udtryk for den reale købekraft af BNP er valget af prisindeks som de-
flator dog ikke entydigt, fordi indkomstoverskuddet over for udlandet (dvs. net-
toeksporten, 𝑋𝑋 − 𝑀𝑀) ikke anvendes. I det danske nationalregnskab benyttes im-
portprisindekset (𝐵𝐵𝑀𝑀) som deflator for dette indkomstoverskud. Derved fås føl-
gende udtryk for den reale købekraft af BNP: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘ø𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐶𝐶
𝐵𝐵𝐶𝐶

+ 𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐼𝐼

+  (𝑋𝑋 − 𝑀𝑀
𝐵𝐵𝑀𝑀

) 

Bytteforholdseffekten beskriver realværdien af ændringer i bytteforholdet, altså 
forskellen mellem den reale købekraft af BNP og BNP i faste priser: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘ø𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 

Ved at indsætte de to udtryk og reducere er bytteforholdet således givet ved: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑀𝑀

− 𝑋𝑋
𝐵𝐵𝑋𝑋

 

Real BNP med bytteforholdseffekten er lig den reale købekraft af BNP og kan så-
ledes udtrykkes ved: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚.  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 

Den reale bruttonationalindkomst (BNI) beregnes ved at korrigere den reale kø-
bekraft af BNP med den deflaterede realværdi af den nettoindkomst, der skyldes 
aflønninger mv. Derved fås: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚.  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑅𝑅ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑀𝑀

 

Indsættes udtrykket for den reale BNP med bytteforholdseffekten fås følgende: 
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bekraft af BNP med den deflaterede realværdi af den nettoindkomst, der skyldes 
aflønninger mv. Derved fås: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚.  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑅𝑅ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑀𝑀

 

Indsættes udtrykket for den reale BNP med bytteforholdseffekten fås følgende: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑅𝑅ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅 𝑢𝑢𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑜𝑜𝑅𝑅𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑀𝑀
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Kapitel 1 – Noter

1 Bruttoværditilvæksten (BVT) fremkom-
mer ved at trække produktskatterne 
(netto) fra BNP. BVT er med andre ord 
BNP i basispriser. 

2 Forskellen på de to opgørelser er uddy-
bet i bilag 1.1. 

3 TCB’s beregningsmetoder lægger mere 
vægt på kapitalapparatet end vækst-
regnskabet fra Danmarks Statistik, præ-
senteret i figur 1.2. Da væksten er uaf-
hængig af metodevalget, føder forskellen 
ned i bidraget fra TFP, som således bliver 
noget mindre end opgørelsen fra Dan-
marks Statistik. Se bilag 1.1.  

4 Uddannelsesniveau for 25-64 årige i 
2016: Tyskland (28 pct.), Holland (36 
pct.), Danmark (38 pct.), Sverige (41 
pct.), Schweiz (41 pct.), Norge (43 pct.), 
Finland (44 pct.), USA (46 pct.) og 
England (46 pct.), jf. OECD Education at 
Glance (2017), indikator A1.1. 

5 Bruttoinvesteringer er i denne publi-
kation defineret som landets samlede 
ikke-finansielle investeringer fratrukket 
offentlige investeringer, boliginvesterin-
ger og lagerforøgelser.  

UNCTAD (2013): World Investment Report 
2013 – Global value chains: Investment and 
trade for development, United Nations 
Publication.  

UNCTAD (2017): World Investment Report 
2017 – Investment and the digital economy, 
United Nations publication.  

World Economic Forum (2017): The Global 
Competitiveness Report 2017-2018.

6 Afskrivningsraten opgøres i national-
regnskabet på baggrund af en vurdering 
af økonomisk og teknisk forældelse, som 
er forbundet med betydelig usikkerhed. 
Afskrivninger er således særligt følsom-
me over for valget af datakilde. 

7 Kapacitetsudnyttelsen er et udtryk for 
forholdet mellem den faktiske produktion 
og den potentielle produktion.

8 Betalingsbalancen er også lig med for-
skellen på landets opsparing og landets 
bruttoinvesteringer.

9 Kilde: Danmarks Statistik tabel NASF.

10 Ved en greenfield investering opfører 
den indenlandske investor nye anlæg i 
landet, mens der ved brownfield investe-
ringer overtager allerede eksisterende 
faciliteter.
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Sammenfatning

Der har de seneste år været fokus på at 
skabe gode rammer for investeringer i 
Danmark. Omdrejningspunktet i debatten 
har ofte været, at væksten i Danmark har 
været svag det seneste årti i kølvandet på 
finanskrisen, jf. kapitel 1.1, og at der derfor 
er behov for at øge investeringsniveauet 
i det danske erhvervsliv, særligt hos de 
små og mellemstore virksomheder. Siden 
finanskrisen har der således løbende været 
politiske udspil, der har haft til formål at 
øge væksten – herunder at skabe bedre 
rammer for at foretage investeringer i 
dansk erhvervsliv. 

Små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er)1 udgør 99,8 pct. af de danske 
virksomheder målt på antal, og ca. to tred-
jedele af beskæftigelsen i dansk erhvervsliv 
findes i SMV’er2. SMV’er udgør derfor en 
meget vigtig del af det danske erhvervsliv 
og den danske økonomi.

Sammenlignet med de største danske 
virksomheder er SMV’erne i mindre omfang 
internationaliserede. Mens de største virk-
somheder i Danmark investerer globalt og 
opbygger kapacitet tæt på deres kunder og 
i regioner, hvor produktionsforholdene vur-
deres til at være gunstige, placerer SMV’er-
ne i langt højere grad deres investeringer i 
Danmark. I det omfang, SMV’erne sælger til 
udlandet, sker det derfor i langt højere grad 
med afsæt i indenlandsk produktion.

Kapitlets analyser viser, at specielt SMV’er-
ne blev hårdt ramt af finanskrisen i slutnin-
gen af 00’erne. De mindre virksomheder 
i Danmark er sakket bagud i forhold til de 
større, hvad angår udviklingen i nettoinve-
steringer og omsætning. 

Omfanget af investeringer i Danmark 
afhænger af mange forskellige forhold. 
Dels spiller muligheden for at opnå finan-

siering en vigtig rolle, når virksomheder 
skal foretage investeringer. Dels spiller den 
erhvervsmæssige regulering en vigtig rolle, 
bl.a. er skatter og afgifter rammevilkår, der 
har stor betydning for virksomhedernes 
omkostninger og muligheder for at inve-
stere, ligesom disse vilkår påvirker mulig-
hederne for at tiltrække investeringer fra 
udlandet. 

Analyserne i kapitlet viser, at Danmark 
klarer sig godt på en række af de områder, 
der vurderes til at være væsentlige ramme-
vilkår for SMV’er. I internationale sammen-
ligninger af konkurrenceevne og erhvervs-
klima (bl.a. Global Competitiveness Report 
2017/2018) scorer Danmark højt på para-
metre, som kendetegner en stabil økonomi 
– herunder lav kriminalitet, stabil regering, 
politisk stabilitet og lav inflation. De største 
udfordringer ved at drive virksomhed i Dan-
mark er ifølge internationale sammenlig-
ninger skattesatserne, skattereguleringen, 
administrative byrder samt restriktive regler 
på beskæftigelsesområdet. 

Forsikring & Pension har fået lavet en ana-
lyse af danske virksomheders investeringer 
i Danmark, som ser nærmere på rammevil-
kårene for vækst og investering i Danmark. 
Resultaterne af analysen som bliver disku-
teret i kapitlet herunder, viser bl.a., at der 
ikke umiddelbart er finansielle begrænsnin-
ger for virksomheder i Danmark, samt at 
komplekse skatteregler har en betydning 
for virksomheders investeringer. Endelig an-
giver knap en tredjedel af virksomhederne 
i analysen, at deres planlagte investeringer 
i udlandet kunne have være placeret i Dan-
mark i stedet.

I kapitlet diskuteres også problemstil-
linger vedr. børsnoteringer og aktiekultur 
i Danmark herunder, at der er meget få 
børsintroduktioner i Danmark, og at danske 
virksomheder bliver børsnoteret i Sverige 
fremfor i Danmark. 
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ligning er det samlede antal fuldtidsansatte 
for hele økonomien reduceret med alene 4 
pct. i 2015 sammenlignet med 2007 og er 
således næsten tilbage på førkrise-niveau-
et3. 

Omvendt ser det ud til, at nystartede 
virksomheders evne til at overleve ikke har 
ændret sig væsentligt i perioden. Figur 
2.2 illustrerer overlevelsesprocenten for 
nystartede virksomheder i de fem første 
leveår. Det fremgår af figuren, at det både 
før og efter finanskrisen er en forholdsvis 
konstant andel på 45-47 pct. af de nystar-
tede virksomheder, som fortsat lever efter 
fem år. Dette skal dog sammenholdes med, 
at det absolutte antal af nystartede virk-
somheder er faldet væsentligt i perioden, 
jf. figur 2.3.

Små og mellemstore 
virksomheders udvikling siden 
finanskrisen

Mange SMV’er måtte efter finanskrisen i 
2008/2009 dreje nøglen om, og de virk-
somheder, som overlevede, skar kraftigt 
ned på antallet af ansatte. Figur 2.1 illustre-
rer denne udvikling i perioden 2001-2015. 
Efter 2009 stabiliserede udviklingen sig 
med hensyn til antallet af virksomheder, 
mens antallet af ansatte faldt yderligere og 
fortsat (i 2015) ligger på et lavere niveau 
end i første halvdel af 00’erne. 

Der er således betydeligt færre fuldtidsan-
satte i SMV’erne i 2015 sammenlignet med 
før krisen (2007). Antallet af fuldtidsansatte 
er reduceret med knap 40 pct. Til sammen-

Anm.: Udviklingen er beskrevet for virksomheder med 0-99 ansatte. Seneste data år er 2015.
Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 2.1 Udvikling i antal SMV’er og antal fuldtidsansatte i SMV’er

Fortsat færre ansatte i SMV’er end før krisen.
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Den relativt høje overlevelsesprocent under 
finanskrisen skyldes muligvis, at der har 
været en hårdere sortering af forretning-

sideer, så de dårligste ideer allerede er 
sorteret fra, før virksomhederne er blevet 
etableret.

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2001 100 72 60 54 50 45 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

År 2002 .. 100 69 61 55 50 46 .. .. .. .. .. .. .. ..

År 2003 .. .. 100 74 65 57 53 47 .. .. .. .. .. .. ..

År 2004 .. .. .. 100 74 63 56 50 45 .. .. .. .. .. ..

År 2005 .. .. .. .. 100 73 63 56 47 42 .. .. .. .. ..

År 2006 .. .. .. .. .. 100 77 64 53 48 44 .. .. .. ..

År 2007 .. .. .. .. .. .. 100 73 59 52 47 43 .. .. ..

År 2008 .. .. .. .. .. .. .. 100 71 60 53 49 44 .. ..

År 2009 .. .. .. .. .. .. .. .. 100 74 63 56 50 46 ..

År 2010 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 73 61 54 49 43

År 2011 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 72 59 52 46

År 2012 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 71 60 51

År 2013 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 72 59

År 2014 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 70

Figur 2.2 Overlevelsesprocent for nystartede virksomheder

Andelen af SMV’er der fortsat lever 5 år efter etablering er konstant.

Kilde: Danmarks Statistik.
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Figur 2.3 Udvikling i antallet af nystartede virksomheder

Antallet af nystartede virksomheder ligger fortsat under før-krise niveauet

Kilde: Danmarks Statistik.
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Danmarks statistik definerer såkaldte 
højvækstvirksomheder, som virksomheder 
der har haft en gennemsnitlig årlig vækst 
på mindst 20 pct. over en treårig periode, 
og som har fem eller flere ansatte i starten 
af vækstperioden. Antallet af virksomhe-
der som lever op til dette kriterium har i 
Danmark har været faldende og ligger i de 
senest tilgængelige opgørelser markant 
lavere end før krisen, jf. figur 2.4.

Udviklingen i antallet af virksomheder og 
fuldtidsbeskæftigede er også afspejlet i et 
faldende investeringsniveau i SMV’erne i 

samme periode, jf. figur 2.5. Efter et fald i 
nettoinvesteringerne på to tredjedele fra 
2008 til 2011 er SMV’ernes investeringer i 
2013 endnu ikke kommet op på niveauet før 
krisen.

Udviklingen i henholdsvis omsætning og 
nettoinvesteringer i SMV’erne er illustreret 
i figur 2.5 og 2.6. I figurerne sammenlignes 
udviklingen i virksomheder med 1-99 ansat-
te og virksomheder med over 100 ansatte. 
Det fremgår, at de mindre virksomheder 
efter krisen er sakket bagud sammenlignet 
med de større. De mindste virksomheder 

Anm.: Nye højvækstvirksomheder er virksomheder, der er op til 5 år gamle og har fem eller 
flere ansatte i starten af vækstperioden og en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. 
over en treårig periode. 
Kilde: Danmarks Statistik.
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Figur 2.4 Nye højvækstvirksomheder

Antallet af højvækstvirksomheder har været faldende gennem perioden 2004-2015.
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har øget deres omsætning med 20 pro-
centpoint i perioden 2009-2014. Til sam-
menligning har de største virksomheder 
formået at øge omsætningen med næsten 
40 procentpoint i samme periode.

Større virksomheder investerer typisk mere 
pr. ansat end mindre virksomheder, hvilket 
primært skyldes, at der er mange meget 
kapitalintensive virksomheder blandt de 
største virksomheder, fx inden for skibs-
fart. Tendensen er illustreret i figur 2.6, 
hvor det fremgår, at de større virksomhe-
ders nettoinvesteringer pr. ansat ligger et 

godt stykke over niveauet i de mindste 
virksomheder, og at forskellen er øget 
efter finanskrisen.

Betragtes udviklingen i nettoinvesterin-
ger pr. fuldtidsansat over tid, fremgår det 
imidlertid også af figur 2.6, at udviklingen 
i nettoinvesteringerne pr. fuldtidsansat er 
væsentlig mindre hos SMV’er med 1-99 an-
satte end hos de større virksomheder med 
mindst 100 ansatte.

Figur 2.5 Udvikling i virksomhedernes omsætning

De mindste virksomheder halter bagefter på udviklingen i omsætning .

Kilde: Danmarks Statistik.
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Forsikring & Pension har fået foretaget en ana-
lyse af danske virksomheders investeringer, jf. 
boks 2.1, hvoraf det fremgår, at to tredjedele 
af virksomhederne har foretaget investeringer 
i perioden 2016-2017 eller har planer om at 
investere fremadrettet i perioden 2018-2019.

Resultaterne fra undersøgelsen viser i over-
ensstemmelse med udviklingen beskrevet 
ovenfor, at det er de største virksomheder, 
som investerer mest, både hvad angår 
andelen af virksomheder der investerer, og 
størrelsen på de investeringer, der foreta-
ges. 77 pct. af virksomhederne med 100-
1.000 ansatte har investeret eller har planer 
om at investere i perioden 2016-2019. Til 
sammenligning gælder dette kun for 60 
pct. af virksomhederne med 10-19 ansatte.

En gennemsnitlig dansk virksomhed, der 
forventer at investere i 2018-2019, vil ifølge 
analysen investere 16 mio. kr. i Danmark, 
men der er stor forskel på størrelsen af in-
vesteringerne, som afhænger af virksomhe-
dens størrelse. Analysen viser, at virksom-
heder med 100-1.000 ansatte i gennemsnit 
investerer for 79 mio. kr. i Danmark, og 
samlet set står de bag 47 pct. af investerin-
gerne på trods af, at de kun udgør 7 pct. af 
virksomhederne i undersøgelsen. De store 
virksomheder investerer også betydeligt 
mere i udlandet end de små virksomheder 
– en stor virksomhed, som investerer i ud-
landet, investerer i gennemsnit for 272 mio. 
kr. i udlandet. Til sammenligning investerer 
de små virksomheder med 10-19 ansatte i 
gennemsnit 5 mio. kr. i Danmark, og hvis de 

Figur 2.6 Nettoinvestering pr. fuldtidsansat

Udviklingen i nettoinvesteringerne pr. fuldtidsansat er væsentlig mindre hos SMV’er med 
1-99 ansatte end hos de større virksomheder med over 100 ansatte.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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investerer i udlandet, er det også i gennem-
snit 5 mio. kr.

Ovenstående illustrerer sammenfattende, at 
de små og mellemstore virksomheder har 
været hårdest ramt af finanskrisen – antallet 
af nystartede virksomheder samt højvækst-
virksomheder er faldet og beskæftigelsen 

er reduceret væsentligt. Omsætningen og 
nettoinvesteringerne hos SMV’erne ligger 
fortsat på et væsentligt lavere niveau sam-
menlignet med større virksomheder og har 
efter krisen ikke oplevet samme stigende 
udvikling, som det er tilfældet hos de store 
virksomheder.

Figur 2.7 Danske virksomheders investeringer i Danmark og udlandet

Større virksomheder investerer væsentlig mere end små.

Boks 2.1 Analyse af danske virksomheders investeringer i Danmark

Forsikring & Pension har fået gennemført analysen ”Danske virksomheders investe-
ringer i Danmark”. Analysen er udført af Teknologisk Institut og Jysk analyse. 

Dataindsamlingen til undersøgelsen er foregået som telefoninterviews med ledere i 
danske virksomheder med 10-1.000 ansatte i perioden 5. januar til 24. januar 2018. 

1.118 virksomheder har deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne er udvalgt og efter-
følgende vægtet, så de størrelsesmæssigt indgår repræsentativt svarende til grup-
pen af private virksomheder i Danmark i størrelsen 10-1.000 ansatte.
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Kilde: ”Danske virksomheders investeringer i Danmark”, Teknologisk institut/Jysk analyse.

Kapitel 2 Investeringer i SMV-segmentet i Danmark.indd   85 07-05-2018   16:35:00



KAPITEL 2 – Investeringer i SMV-segmentet i Danmark

SIDE 86

Rammevilkår for vækst og  
investering i SMV’er

Danmark klarer sig godt i flere internationa-
le sammenligninger af erhvervsklima og for-
udsætninger for iværksætteri. Blandt andet 
ligger Danmark helt i top i Verdensbankens 
vurdering af verdens landes erhvervsklima 
(”Doing Business Index 2017”) kun overgået 
af Singapore og New Zealand. 

I den årlige ”Global Competitiveness Report” 
lavet af World Economic Forum rangerer 
Danmark i 2017-2018 som nummer 12 blandt 
138 lande, jf. boks 2.2. Analysen viser, at 
Danmark bl.a. scorer højt på parametre, som 

kendetegner en stabil økonomi – herunder 
lav kriminalitet, stabil regering, politisk stabi-
litet og lav inflation. Analysen viser ligeledes, 
at de største udfordringer for at drive virk-
somhed i Danmark er skattesatserne, skat-
tereguleringen, administrative byrder samt 
restriktive regler på beskæftigelsesområdet.
Internationale analyser viser således, at 
Danmark gør det godt på en række af de 
områder, der vurderes til at være væsent-
lige rammevilkår for vækst og iværksætteri 
hos små og mellemstore virksomheder. 
Omvendt viser tallene i forrige afsnit og i 
kapitel 1 også, at investeringsniveauet og 
væksten fortsat er afdæmpet i Danmark og 
særligt hos de mindste virksomheder. 

Boks 2.2 Danmark i det globale konkurrenceindeks 

Danmark lå i 2017 nummer 12 ud af 138 lande i den årlige globale måling af landenes 
erhvervsklima, gennemført af World Economic Forum (2018). Indekset bygger på 
en række overordnede søjler, herunder institutioner, makroøkonomiske faktorer, ef-
fektivitet på arbejdsmarkedet, innovation, udviklingen af de finansielle markeder mv. 
Under disse søjler hører i alt 120 indikatorer, hvorunder hvert land får tildelt en score 
mellem 1-7 (7 er bedst), som landene rangeres efter. Danmarks rangering fremgår af 
figur B.1.  

Figur B.1 Danmarks placering og værdi i det globale konkurrenceindeks 2017

Kilde: World Economic Forum, The Global Competitiveness Index 2017.
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Boks 2.2 fortsat

Danmark lå i 2007 nummer 3, men har sidenhen været særligt hårdt ramt af krisen 
og er røget betydeligt ned af listen. Den nedadgående rangering kan tilskrives en ne-
gativ udvikling i 8 af i alt 12 søjler, jf. tabel B.1.

Primært er det udviklingen af de finansielle markeder, institutioner (administrative 
byrder osv.) og infrastruktur, der trækker Danmark ned i forhold til de andre lande.

Tabel B.1 Danmarks placering på de 12 overordnede søjler i 2007 og 2017

   Rangering Ændring i indeks
    2007 2017  2007-2017
Global Competitiveness Index 3 12 -0,2

 1. søjle  Institutioner 2 13 -0,7

 2. søjle  Infrastruktur 7 21 -0,6

 3. søjle  Makroøkonomiske faktorer 10 10 0,4

 4. søjle  Sundhed og primær uddannelse 3 21 0,0

 5. søjle  Højere uddannelse og træning 3 6 0,0

 6. søjle  Varemarkedsefficiens 3 19 -0,3 

7. søjle  Arbejdsmarkedsefficiens 5 10 -0,3

 8. søjle  Udviklingen af finansielle markeder 6 21 -1,0

 9. søjle  Teknologisk parathed 5 12 0,5

 

10. søjle  Markedsstørrelse 45 57 0,1

 11. søjle  Erhvervsraffinement  6 10 -0,2

 12. søjle  Innovation 10 10 0,0

Kilde: World Economic Forum, The Global Competitiveness Index 2017.
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Boks 2.2 fortsat fra forrige side: Danmark og “The Global Competitiveness index”

Sammenlignet med Sverige har Danmarks udvikling været beskeden. Begge lande 
har siden 2007 bevæget sig ned af listen, men Danmark har gennemsnitlig klaret sig 
dårligere målt på 9 ud af 12 søjler og ligger i 2017 betydeligt lavere end Sverige. Af 
figur B.2 fremgår det samlede indeks, og de tre søjler som har haft den største be-
tydning for Danmarks udvikling i hhv. negativ retning (udviklingen af de finansielle 
markeder, administrative byrder) og i positiv retning (teknologisk parathed). 

Figur B.2 Det samlede indeks og tre udvalgte søjler i det Globale konkurrencein-
deks
Set i forhold til 2013, hvor Danmark var kommet ned på en 15. plads, går udviklingen i en 
positiv retning på flere områder. Danmark ligger i dag nummer 12, mens Sverige ligger 
nummer 6. 

Anm.: De udviklede lande er baseret på et simpelt ikke-vægtet gennemsnit af Dan-
marks sammenlignings lande som angivet i figur B.1.  
Kilde: World Economic Forum: The Global Competitiveness Index.
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Investering i Danmark vs. udlandet

Analysen ”Danske virksomheders investe-
ringer i Danmark” jf. boks 2.1 viser, at hver 
10. virksomhed har investeret i udlandet el-
ler har planer om det i perioden 2016-2019. 
Analysen viser ligeledes, at virksomhederne 
forventer at placere en tredjedel af deres 
investeringer i 2018-2019 i udlandet.
 
28 pct. af virksomhederne angiver i under-
søgelsen at deres planlagte investeringer i 
udlandet lige såvel kunne placeres i Dan-
mark4. Af figur 2.8 nedenfor fremgår det, 
hvilke barrierer virksomhederne oplever når 
de skal foretage investeringer i Danmark. 
De tre største nævnte barrierer er et højt 

lønniveau, mangel på kvalificeret arbejds-
kraft og skatterne.

Beskatning

Danske skattesatser og regulering inden 
for skatteområdet bliver ofte karakteriseret 
som en udfordring for virksomheder, blandt 
andet i ”The Global Competitiveness Re-
port” samt i analysen ”Danske virksomhe-
ders investeringer i Danmark”, hvilket falder 
godt i tråd med, at det komplekse danske 
skattesystem og den høje aktieindkomst-
beskatning ofte bliver nævnt som barrierer 
for, at virksomheder kan få tilført tilstræk-
kelig egenkapitalfinansiering til eksempelvis 
at foretage nye investeringer.

Figur 2.8 Forhold der trækker ned i virksomheders vurdering af Danmark som  
investeringsland

Højt lønniveau og mangel på kvalificeret arbejdskraft trækker ned i vurderingen af Dan-
mark som investeringsland.

Kilde: ”Danske virksomheders investeringer i Danmark”, Teknologisk institut/Jysk analyse.
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Det fremgår af analysen ”Danske virksom-
heders investeringer i Danmark”, at hver 
femte virksomhed, som har investeret i pe-
rioden 2016-2019 finder, at skattereglerne 
er for komplekse. Kompleksiteten kan fx 
bestå i at forstå fradragsregler, momsregler, 
udregning af skatter, optællinger, indberet-
ninger og selvangivelser. 

Det er især de mindste virksomheder, som 
finder skattereglerne for komplekse. 27 pct. 
af virksomhederne med 10-19 ansatte finder 
i høj grad eller i nogen grad, at reglerne er 
for komplekse, mens det gælder 15-21 pct. 
af de øvrige virksomhedsstørrelser. Regler-
ne er oftest de samme, men det er klart, at 
for en mindre virksomhed kan det opleves 
som en forholdsvis mere kompleks opgave 

at håndtere et regelsæt sammenlignet med, 
hvordan en større virksomhed oplever det. 
Men selv hos virksomheder med 100-1.000 
ansatte er der 21 pct. af virksomhederne, 
som mener at skattereglerne er for kom-
plekse.

Det komplekse skattesystem i Danmark risi-
kerer at afholde flere mindre virksomheder 
fra at ekspandere, da byrden ved at skulle 
administrere skattereglerne stiger uforholds-
mæssigt meget for den enkelte virksomhed i 
takt med, at virksomheden vokser. 

Virksomhederne angiver i analysen ”Danske 
virksomheders investeringer i Danmark”, 
at skattereglerne kan have betydning, når 
investeringerne skal placeres. Blandt de 

Figur 2.9 Hvor komplekse vurderer virksomhederne de danske skatteregler til at være 

Mindre virksomheder synes i højere grad at de danske skatteregler er for komplekse.

Anm.: Grafen viser kun de virksomheder, der har svaret ja til, at de danske skatteregler 
er et problem.
Kilde: ”Danske virksomheders investeringer i Danmark”, Teknologisk institut/Jysk analyse.
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 I høj grad

 I nogen grad

 I mindre grad

 Slet ikke

 Ved ikke

virksomheder, som har investeret i udlandet 
– og som finder skattereglerne komplekse i 
Danmark – har netop de komplekse skat-
teregler været en medvirkende årsag til, at 
virksomheden har investeret i udlandet, jf. 
figur 2.10. 

Aktieindkomstbeskatningen i Danmark er 
den højeste blandt de lande, vi normalt 
sammenligner os med. I Danmark er den 
højeste aktieindkomstbeskatning på 42 
pct., mens den i Sverige og Norge er på 
hhv. 30 pct. og 28 pct., og OECD-gennem-
snittet ligger på 16,4 pct. 

Fra en investors synspunkt er det klart, 
at en højere aktieindkomstbeskatning alt 
andet lige kræver et højere forventet afkast 
før skat, end en mere lempelig beskatning. 
Aktieudstedelser fra små, relativt nye virk-
somheder er i forvejen pålagt en høj risiko-
præmie, og den høje beskatning forstær-

Figur 2.10 Komplekse skatteregler kan flytte investeringer til udlandet

Hver femte virksomhed som i forvejen synes, at skattereglerne er for komplekse i 
Danmark, har flyttet investeringer til udlandet pga. skattereglerne.

ker blot dette forhold for ikke at forringe 
afkast-risiko-forholdet. Konklusionen er, at 
en høj aktieindkomstbeskatning alt andet 
lige reducerer investeringslysten i SMV’erne, 
hvor risikoen ofte er højere sammenlignet 
med andre investeringsmuligheder. En 
afledt effekt af beskatningen er således, at 
det kan skabe vanskeligheder for SMV’er-
nes adgang til finansiering.

Finansieringsproblemer?

Med finanskrisen er der sket et strukturelt 
skift i virksomhedernes adgang til lånefinan-
siering, hvilket har medført at en vis mæng-
de egenkapital i dag er central for virksom-
hedernes adgang til lånefinansiering.

Finansrådet, ATP, Forsikring & Pension 
m.fl. offentliggjorde i 2014: ”Rapport om 
risikovillig kapital” hvori de danske SMV’ers 
adgang til låne- og egenkapitalfinansiering 

Kilde: Danske virksomheders investering i Danmark, Analyse af Teknologisk institut. 
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blev analyseret. Konklusionen i rappor-
ten var dengang, at der ikke eksisterede 
et klart billede af, at sunde virksomheder 
ikke kunne få tilført risikovillig kapital, men 
at bankerne efter krisen har været mere 
tilbageholdende med at yde lån. Danmarks 
Statistik har i 2015 opdateret denne analy-
ses bagvedliggende tal og konklusionerne 
har ikke ændret sig nævneværdigt5. 

Det fremgår ligeledes af analysen ”Danske 
virksomhedernes investeringer i Danmark”, 
at adgang til finansiering og risikovillig 
kapital ikke umiddelbart er forhold som 
virksomhederne mener trækker væsent-
lig ned, når Danmark skal vurderes som 
investeringsland. Af figur 2.8 fremgår det, 
at kun 2 pct. af de virksomheder som har 
investeret i perioden, nævner disse forhold 
som begrænsende faktorer.

Danmarks Statistiks konjunkturbarometre 
viser ligeledes en tendens til, at der ikke 
umiddelbart er mangel på finansieringsmu-
ligheder til de danske virksomheder som 
helhed. Konjunkturbarometrene illustrerer 
bl.a., hvilke produktionsbegrænsninger 
virksomhederne har oplevet fordelt på 
brancherne industri, bygge og anlæg samt 
serviceerhverv.

Det fremgår af barometrene jf. figur 2.11, at 
finansielle begrænsninger ikke har udgjort 
en væsentlig produktionsbegrænsning igen-
nem perioden 2011-2017, med undtagelse af 
servicebranchen, hvor ca. 15-20 pct. af de 
adspurgte selskaber i perioden 2011-2013 
har angivet finansielle begrænsninger som 
en væsentlig produktionsbegrænsning. Efter 
2013 er denne andel faldet til ca. 10 pct. Den 
største produktionsbegrænsning gennem 
perioden for alle brancheområder har ube-
tinget været mangel på efterspørgsel6.

Uanset omfanget af finansieringsproblemer i 
SMV-segmentet kan vilkårene for at få tilført 
kapital til SMV’erne uden tvivl forbedres til 
gavn for investeringsniveauet og ikke mindst 

væksten. Danmark har som illustreret oven-
for en faldende andel af det, som Danmarks 
statistik definerer som højvækstvirksomheder. 
Samtidig er det meget få af de nyetablerede 
SMV’er, som udvikler sig til scale-ups og siden 
store virksomheder med base i Danmark. Blot 
fem af de 100 største virksomheder i Dan-
mark (målt på omsætning) i 2015 er under 30 
år gamle7. I en rapport fra Erhvervsstyrelsen 
(2016) fremgår det ligeledes, at der ikke er 
blevet skabt store danske virksomheder med 
over 1.000 ansatte de sidste 20 år8. Net-
company har efterfølgende i 2017 nået denne 
milepæl.

Børsintroduktioner
Børsnoteringer er en oplagt metode til 
at skaffe egenkapital til virksomheder og 
på den måde skabe øget vækst. Det er 
imidlertid sjældent, at nye virksomheder 
introduceres på børsen i Danmark. Mar-
kedet for børsintroduktioner er stort set 
ikke-eksisterende i Danmark. I 2016 blev 
der introduceret 77 selskaber på børsen 
i Sverige, mens der til sammenligning 
kun blev introduceret seks på børsen i 
Danmark9. Det lavere antal noteringer i 
Danmark kan skyldes, at særligt for nye 
og mindre virksomheder opfattes børsen 
ikke som et velfungerende alternativ, og at 
virksomhederne derfor evt. vælger at no-
tere sig i andre lande, eksempelvis Sverige. 
Det kan også afspejle, at andelen af små 
og mellemstore danske virksomheder, der 
søger egenkapitalfinansiering, herunder på 
et aktiemarked, generelt er lav.

Antallet af potentielle danske børsintro-
duktioner er i høj grad bestemt af antallet 
af start-ups, udbuddet af finansierings-
muligheder, og hvor mange iværksættere 
der modstår fristelsen til at realisere en 
eventuel gevinst tidligt gennem et salg til 
udenlandske investorer. I Danmark sker salg 
af virksomheder til udlandet ca. dobbelt så 
ofte som i Sverige opgjort relativt til det 
samlede antal virksomheder i de to lande10. 
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I Sverige er det almindeligt, at virksom-
heder børsnoteres tidligt i fødekæden for 
herved at rejse kapital til yderligere vækst 
og ekspansion i stedet for at sælge fra. 
Det forklares ofte med, at der i Sverige er 
væsentlig mere bredde og dybde i investor-
landskabet og, at der dermed er plads til et 
betydeligt small-cap-marked.

Koncentrationen af investormidler er 
væsentlig mindre i Sverige end i Danmark. 
I Danmark står pensionssektoren for en 
meget væsentlig del af de midler, der skal 
investeres, mens det i Sverige både er pen-
sionsfonde, private erhvervsvirksomheder 
og ikke mindst privatpersoner, der i stort 
omfang varetager investeringer.

Endelig har Sverige opbygget en række 
mindre aktiemarkeder med børsintroduktio-
ner helt ned til 0,5 mio. kr. Disse markeder 

fungerer ofte som springbræt til noteringer 
på First North Nasdaq-børsen. Tilsvarende 
alternativer findes ikke i Danmark.

Aktiekultur i Danmark
Det danske investormarked er kendeteg-
net ved en høj koncentration, da en stor 
andel af den samlede opsparing er place-
ret i pensionsmidler. Og idet flere mindre 
pensionskasser har valgt at lægge deres 
investeringsmandat ud til eksterne, højt 
professionaliserede porteføljeforvaltere 
betyder det, at investeringsbeslutningerne i 
Danmark overvejende ligger hos et mindre 
antal meget store institutionelle investorer. 

Disse store institutionelle investorer kan 
have vanskeligt ved at håndtere investe-
ringer i de størrelsesordener, der er tale 
om i forbindelse med små og mellemstore 

Figur 2.11 Finansielle begrænsninger for produktionen

Finansielle begrænsninger har ikke udgjort en væsentlig produktionsbegrænsning for virksom-
hederne de seneste år.
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selskaber, herunder børsintroduktioner. Det 
skyldes blandt andet, at omkostningerne 
og ressourceforbruget forbundet med at 
investere i mindre virksomheder er meget 
stort set i forhold til investeringens omfang. 
Dertil kommer, at ved en børsintroduktion 
af små og mellemstore virksomheder vil det 
ofte være forventeligt, at likviditeten i de 
udstedte aktier er ret begrænset. Sam-
let set kan det derfor være vanskeligt for 
denne type investeringer at opnå et afkast, 
der står mål med indsatsen. 

Hvis det skal være attraktivt for de store, 
institutionelle investorer at investere i 
SMV’er, skal det foregå i en form hvor stør-
relsen på investeringerne skaleres, sådan 
som det er kendt fra fx vækstfondens fund 
of funds – Dansk Vækstkapital I og II. Dansk 
Vækstkapital II er målrettet små og mellem-
store virksomheder med vækstpotentiale. 
Dansk Vækstkapital (I og II) er finansieret 
med betydelige midler fra danske pensions-
selskaber.

Der vil ofte være forskel på, om det kan 
betale sig at investere i en række områder 
set fra et samfundsøkonomisk perspektiv 
og fra en privat investors perspektiv. Fra 
et samfundsøkonomisk perspektiv kan det 
give mening at investere i nye start-ups for 
at modne risikable virksomheder tilstræk-
kelig til, at private investorer tør investere 
i dem. På den måde skaber investeringen 
arbejdspladser og skatteindtægter, og selve 
afkastet er derfor ikke altid det primære 
fokus. Den samme interesse har private 
investorer naturligvis ikke. De skal sørge 

for at få et ordentligt afkast og vælger 
derfor kun at investere i projekter, hvor 
afkastet matcher den tilhørende risiko. Tal 
fra Uddannelses- og Forskningsministeriet 
viser, at statens kapitalfonde – innovations-
miljøerne, i perioden 2012-2016 har haft 
et samlet tab på 680 mio. kr. svarende til, 
at innovationsmiljøerne i gennemsnit kun 
har fået 29 pct. af de investerede penge 
hjem igen. Vækstfonden har ligeledes haft 
en lang årrække med negativt afkast. Set i 
det perspektiv kan det også forklare noget 
af årsagen til, at det er svært at få private 
investorer til at investere i fx små og mel-
lemstore virksomheder.

Aktiekulturen blandt almindelige danskere 
er også anderledes end i eksempelvis Sve-
rige, hvor der eksisterer et stort marked for 
småinvestorer. Sverige har bl.a. i 2012 ind-
ført Investeringssparkonto (ISK). Ordningen 
er målrettet privatpersoners investering 
af frie midler i aktier, hvor beskatningen er 
favorabel og ikke mindst simpel at forstå. I 
Danmark har regeringen, som en del af sin 
erhvervs- og iværksætteraftale i november 
2017, vedtaget en lignende aktiesparekonto 
som indføres fra 1. januar 2019. Danskerne 
er generelt meget tilbageholdende med at 
foretage investeringer, men det er rege-
ringens forventning at aktiesparekontoen 
skal skabe et øget investeringsincitament 
hos privatpersoner. Af Nationalbankens 
opgørelse fra august 2017 fremgår det, 
at danskernes samlede indlån i bankerne 
udgør et beløb på 843 mia. kr., svarende til 
at hver eneste dansker i gennemsnit har ca. 
147.000 kr. stående på en bankkonto.
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Sammenfatning
Pensionsselskaber (livsforsikrings- og tvær-
gående pensionskasser) forvalter på vegne 
af nuværende og fremtidige pensionister 
knap 2.400 mia. kr. ud af en samlet pensi-
onsformue på godt 3.000 mia. kr. Dermed 
er pensionsselskaberne blandt de største 
og vigtigste aktører på investeringsområdet 
i Danmark. 

Pensionsselskaberne investerer inden for 
rammer, der er fastlagt i den europæiske 
Solvens II-regulering, der trådte i kraft 1. 
januar 2016. Set over en længere årrække 
er de reguleringsmæssige rammer for 
investeringerne ændret fra et regime med 
betydelige kvantitative begrænsninger og 
krav om risikospredning til det nuværende 
risikobaserede regime, hvor pensionsselska-
berne har videre rammer til at tilrettelægge 
deres investeringer.

I de senere år er renteniveauet blevet mar-
kant reduceret. Hvor den 10-årige statsobli-
gationsrente for ti til tolv år siden lå på 4-5 
pct., ligger den primo 2018 i niveauet 0,5 
pct.

Faldende renter indebærer kursgevinster 
på obligationsporteføljer og på andre 
rentefølsomme aktiver. Derfor har pensions-
branchens afkast også i de senere år været 
ganske pæne med et gennemsnitligt årligt 
afkast af alle aktiver fra 2005 til 2016 på 
6,40 pct. Men et vedvarende lavt renteni-
veau vil, efterhånden som potentialet for 
kursgevinster udtømmes, føre til betydelige 
udfordringer for branchen i forhold til fort-
sat at levere attraktive afkast og dermed 
skabe værdi for kunderne.

Værdiskabelse sker imidlertid også ved, at 
pensionsselskaberne administrerer effektivt. 
Der er set over en årrække sket en bety-
delig konsolidering af pensionsbranchen. 
I starten af 00’erne var der omkring 70 
pensionsselskaber. Det antal er reduceret 
til knap 30 ved udgangen af 2016. Denne 

udvikling må ikke mindst ses som en kon-
sekvens af kundernes og offentlighedens 
stærke fokus på værdiskabelsen og på, at 
det enkelte selskab kan levere en stadig 
mere effektiv administration. Målt i forhold 
til de årlige pensionsindbetalinger er bran-
chens administrationsomkostninger faldet 
fra næsten 5,5 pct. i 2005 til godt 3 pct. i 
2016, og der har været et tilsvarende fald i 
omkostningsprocent målt i forhold til den 
samlede opsparing.

Mere effektiv drift kan imidlertid ikke kom-
pensere for det potentielle tab af afkast, 
det lave renteniveau kan føre til. Derfor sker 
der i pensionsbranchen i disse år betyde-
lige strategiske skift i aktivallokeringen. 
Afsnittets analyser viser således, at over en 
periode på 10 år frem til 2015 er:

– Statsobligationers andel af de samlede 
obligationsinvesteringer reduceret fra 37 
pct. til 24 pct.

– Realkreditobligationers andel øget fra 38 
pct. til 49 pct.

– Andelen af kreditobligationer – non in-
vestment grade samt emerging markets 
– mere end fordoblet fra 6 pct. til 13 pct.

– Unoterede udenlandske aktiers andel af 
aktieinvesteringerne er øget fra 8 pct. til 
30 pct.

– Børsnoterede udenlandske aktiers andel 
af aktieinvesteringerne er faldet, fra 65 
pct. til 59 pct.

– Unoterede danske aktiers andel af ak-
tieinvesteringerne er øget fra 4 pct. til 5 
pct.

– Børsnoterede danske aktiers andel er 
faldet fra 22 pct. af de samlede aktieinve-
steringer til 7 pct. 

Overordnet set tegner obligationer og ak-
tier sig i 2016 for stort set samme andel af 
de samlede investeringer som i 2005. Men 
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dette dækker altså over væsentlige for-
skydninger inden for både obligations- og 
aktieklassen.

Bevægelserne dækker også over øgede in-
vesteringer i såkaldt alternative aktiver, det 
vil sige aktiver, der ikke er børsnoterede, og 
som det kræver en betydeligt tættere invol-
vering og større indsigt at investere i. Det er 
fx investeringer i visse infrastrukturprojek-
ter, ejendomme, udlån og lignende.

Alternative investeringer er ofte karakte-
riseret ved forudsigelige og stabile cash 
flows. Derfor er disse investeringer ofte 
mindre følsomme overfor konjunkturforlø-
bet end investeringer i børsnoterede aktier. 
Omvendt indebærer det forhold, at aktiver-
ne ikke er let omsættelige på et reguleret 
marked, at der kan opnås en attraktiv likvi-

ditetspræmie. Og dertil kommer et højere 
afkast som følge af, at aktiverne indebærer 
en forøget risiko i forhold til stats- og real-
kreditobligationer. 

På det grundlag kan det strategiske formål 
med at investere i alternative aktier formu-
leres som en målsætning om at opnå et 
afkast, der er mere stabilt end afkastet af 
børsnoterede aktier, men overstiger afka-
stet af traditionelle obligationer.

Afsnittets analyser af afkast af alterna-
tive aktiver giver klare indikationer på, at 
investeringerne i alternative aktiver lever op 
til dette formål. Men mængden af data er 
endnu meget begrænset, både hvad angår 
den tidsperiode, der findes anvendelige 
data for og hvad angår de selskaber, der 
kan bidrage med data. 
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Rammer for 
pensionsbranchens 
investeringer

Siden starten af 1990’erne, hvor udbygnin-
gen af de arbejdsmarkedsbaserede pensi-
onsordninger tog fart, er den danske pensi-
onsopsparing vokset støt. Ved udgangen af 
2016 forvaltede livsforsikringsselskaber og 
tværgående pensionskasser investeringsak-
tiver for knap 3.000 mia. kr. Hertil kommer 
investeringsaktiver i ATP og LD, som ved 
udgangen af 2016 i alt udgjorde godt 800 
mia. kr. Så den samlede danske pensions-
sektors investeringer udgør op mod 200 
pct. af BNP.

Livsforsikringsselskabers og tværgående 
pensionskassers investeringer har historisk 
set været underlagt ganske stram kontrol 
og baseret på lovgivningsmæssige krav 
om, at en vis andel af investeringsaktiverne 
skulle være investeret i særligt sikre også 
kaldet ”guldrandede” aktiver.

I Lovbekendtgørelse nr. 127 af 23/3 1984 
(bekendtgørelse af lov om forsikringsvirk-

somhed) var der således krav om, at mindst 
75 pct. af aktiverne skulle investeres i:

– Obligationer m.v. udstedt af den danske 
stat.

– Obligationer m.v. udstedt af danske 
realkreditinstitutter, danske kommuner, 
Kommunernes Kreditforening mm.

– Indlånsbeviser i danske banker eller spa-
rekasser.

– Lån sikret ved tinglyst panteret i ejen-
domme, dog maksimalt op til 2/3 af den 
enkelte ejendoms offentlige vurdering 
samt andre lån med mindst tilsvarende 
sikkerhed.

– Policelån.

– Selskabets domicilejendom m.v. 

Samtidig var der med en spredningsbe-
stemmelse forbud mod at investere mere 
end 1 pct. af midlerne i aktier og udlån hos 
én virksomhed.
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Figur 3.1 Investeringsaktiver i alt, livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Kilde: Finanstilsynet.
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I 1990 blev andelen af aktiver, der skulle 
være placeret i guldrandede aktiver reduce-
ret til 60 pct. og spredningsbestemmelsen 
blev lempet fra 1 pct. til 2 pct.

I 1994 blev kriterierne for, hvad der er 
guldrandede aktiver udvidet til at omfatte 
investeringer i virksomheder med hjem-
sted i den landegruppe, der betragtes som 
”særligt” sikre – de såkaldte ”zone a”-lande. 
Kravet om, at mindst 60 pct. skulle inve-
steres i guldrandede aktiver bestod imid-
lertid, men spredningsbestemmelsen blev 
atter lempet, så man nu kunne placere op 
til 3 pct. af midlerne i aktiver udstedt af én 
virksomhed, forudsat at virksomheden var 
hjemmehørende i et zone a-land og havde 
en egenkapital på minimum 250 mio. dkk.

I 1996 indførtes et forbud mod, at unote-
rede aktier m.v. udgjorde mere end 10 pct. 
af aktiverne. Denne begrænsning blev i 
1999 lempet til 20 pct., og samtidig blev 
definitionen af zone a-lande udvidet til alle 
EU/EØS lande, lande der er fuldt medlem af 
OECD samt Saudi-Arabien.

Ligeledes i 1999 blev kravet om, hvor stor 
en andel af aktiverne, der minimum skulle 
placeres i guldrandede aktiver, sænket til 
50 pct., og i februar 2001 blev det atter 
reduceret til 30 pct.

Substansen i bestemmelserne vedrø-
rende investering i guldrandede aktiver 
samt spredningsbestemmelserne forblev i 
00’erne i store træk uændrede, om end der 

skete en løbende tilpasning til EU-regule-
ring og internationale forhold i øvrigt. 

Placeringsreglerne har således undergået 
mange forandringer i de forgangne tre 
årtier hen imod en mere liberal lovgivning 
på området.

Solvens II – risikobaseret 
solvensopgørelse
Solvens II er det fælleseuropæiske regel-
værk, der fastlægger hvordan forsikrings-
selskaber, og i Danmark også pensionskas-
ser, skal beregne deres solvenskrav, sikre en 
god styring af virksomheden og rapportere 
til myndighederne. Solvens II trådte i kraft 
1. januar 2016. De kvantitative regler for 
guldrandede investeringer og sprednings-
bestemmelser i Lov om Finansiel Virksom-
hed er under Solvens II blevet erstattet med 
to elementer:

– Den risikobaserede solvensopgørelse.

– Prudent person princippet.

Kernen i Solvens II er, at et forsikringssel-
skab skal have tilstrækkelig kapital i form 
af egenkapital, ansvarlige indlån m.v. til at 
dække sit solvenskapitalkrav. Selve kapital-
kravet beregnes under Solvens II ud fra de 
risici, selskabet har påtaget sig; det gælder 
såvel de forsikringsmæssige risici, investe-
ringsrisici, operationelle risici og modparts-
risici.

Følgende lande indgik oprindeligt i zone a-landene: Australien, Belgien, Canada, Dan-
mark, USA, UK, Finland, Tyskland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Japan, 
Luxembourg, Holland, New Zealand, Norge, Portugal, Saudi Arabien, Schweiz, Spa-
nien, Sverige, Tyrkiet, Østrig.
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Ud over de overordnede krav, der skal være 
opfyldt for at kunne få tilladelse til at drive 
forsikringsvirksomhed, er der i Solvens 
II-reguleringen i modsætning til tidligere 
solvensregimer principielt ikke regler for, 
hvilke risici et forsikringsselskab må påtage 
sig. Hvad angår investeringsmæssige risici, 
må et forsikrings- eller pensionsselskab 
investere i de aktivtyper, selskabet ønsker 
og i det omfang, selskabet ønsker det. De 
kvantitative regler, der har været kendeteg-
nende for reguleringen af pensionsselska-
bers investeringer, er afskaffet. 

Modstykket til at pensionsselskaber med 
det nye solvens-regime reelt kan påtage sig 
de risici, de ønsker, er imidlertid, at alle ri-
siciene, også de investeringsmæssige risici, 
indgår i beregningen af solvenskapitalkra-
vet. Dette betyder, at jo flere og jo større 
risici et forsikringsselskab har påtaget sig, 
jo større er selskabets solvenskapitalkrav, 
og jo mere kapital skal selskabet derfor 
være i besiddelse af.

Opgørelsen af risici er i Solvens II-regule-
ringen baseret på et princip om, at selska-
berne skal have tilstrækkelig kapital til, at 

de kan være sikre på, at kunderne får deres 
tilgodehavender, selv hvis der på et givent 
risikoområde indtræffer en såkaldt 200-års 
begivenhed. Med andre ord: et forsikrings-
selskab skal have tilstrækkelig kapital til, at 
kunderne kan få deres pensioner, også hvis 
der fx sker en naturkatastrofe, som stati-
stisk set kun forventes at indtræffe én gang 
på 200 år. Kapitalen skal også kunne række 
til, hvis antallet og omfanget af eksempel-
vis brandskader et år når et niveau, man 
statistisk set kun ville forvente at se én gang 
hvert 200. år, eller hvis der et år indtræffer 
tab på de finansielle markeder, som man kun 
ville forvente at se én gang hvert 200. år.

På samme vis som under tidligere solvens-
regimer udgør koncentration af risici på en 
eller få aktivtyper eller værdipapirudstedere 
under Solvens II både en koncentrationsri-
siko og en modpartsrisiko. Af denne årsag 
indebærer en høj koncentration af investe-
ringer et forøget solvenskapitalkrav. Dette 
betyder, at selv om der ikke er formelle krav 
om risikospredning indbygget i Solvens II, 
tager opgørelsen af solvenskapitalkravet 
højde for, at koncentration på aktivtyper i 
sig selv udgør en risiko.

Solvens II-reguleringen indeholder forskrifter for beregning af kapitalkravet og der-
med, hvor meget kapital der skal til for at dække en 200-årsbegivenhed. Forskrif-
terne omfatter detaljerede opskrifter på beregning af kapitalkravet for renterisici, 
aktierisici, ejendomsrisici, kreditspændsrisici mm. For hver type risiko angiver forord-
ningen med specifikke formler, hvordan solvenskravet vedrørende den pågældende 
risiko beregnes.

Eksempel – børsnoterede aktier
Solvens II forordningens artikel 169, nr. 1 (b) anfører, at ved porteføljeinvesteringer i 
aktier, som er noteret på regulerede markeder i EØS- eller OECD-lande, skal et for-
sikringsselskab kunne tåle et fald i sin basiskapital på 39 pct. af den pågældende 
investering. De 39 pct. tillægges eller fratrækkes en såkaldt symmetrisk justering, 
som fastlægges ud fra aktiemarkedets bevægelser inden for en kortere (historisk) 
periode.
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Prudent person princippet
Solvens II-reguleringen indebærer et krav 
om, at pensionsselskaber administrerer de-
res investeringsaktiver i overensstemmelse 
med prudent person princippet. Princippet 
kommer ud over kravet om kapital til at 
modstå fald i værdien af investeringsaktiver.

Prudent person princippet er reelt et krav 
om, at et forsikringsselskab skal investere 
på en måde, så der er sikkerhed for, at kun-
derne får, hvad de er blevet stillet i udsigt. 
Et pensionsselskab skal derfor investere ud 
fra kundernes interesser og i aktiver, der 
passer til selskabets forpligtelser. Derud-
over skal investeringsrisikostyringen tage 
effektivt hånd om de risici, der er forbundet 
med investeringsaktiverne, så vurderingen 
af solvenskapitalbehovet inddrager disse 
risici på relevant vis.

Princippet indebærer endvidere, at aktiver, 
der ikke handles på et reguleret finansielt 
marked, holdes på et forsigtigt niveau og, 
at investeringerne diversificeres, så der 
undgås en uforholdsmæssig afhængighed 
af et bestemt aktiv, en bestemt værdipa-
pirudsteder, en bestemt koncern eller et 
bestemt geografisk område.

Samlet set omfatter prudent person prin-
cippet således alle de retningslinjer, der 

normalt vil blive anset for at være best 
practice for forvaltning af betroede midler.

Den europæiske forsikrings- og pensions-
tilsynsmyndighed EIOPA har udstedt en 
række vejledninger til de nationale forsik-
ringstilsynsmyndigheder, som har til formål 
at sikre, at myndighederne i praksis kan 
føre tilsyn med selskabernes overholdelse 
af prudent person princippet.

Investeringspolitik
Reguleringen stiller krav til pensionsselska-
bernes måde at investere på. Men konkur-
rencen blandt de danske pensionsselskaber 
er også i høj grad med til at holde pensions-
selskabernes fokus på at skabe økonomisk 
værdi for deres kunder og medlemmer. Vær-
diskabelsen sikres både gennem opnåelse 
af attraktive investeringsafkast og gennem 
tilbageholdenhed i omkostningsudviklingen. 

At konkurrencen er hård fremgår af forskel-
lige forhold. Pensionsselskabernes admi-
nistrationsomkostninger har i de senere år 
været faldende. Dels i absolutte størrelser 
og – som figur 3.2 viser – især set i forhold 
til udviklingen i de præmier, pensionskun-
derne indbetaler og størrelsen af pensi-
onsopsparingen. Det vidner om et marked, 
hvor der stadig er fokus på, at kunderne får 

Fakta: Solvens II-direktivet art. 132 – prudent person princippet
Et pensionsselskab må kun investere i aktiver og instrumenter, hvortil der knytter sig 
risici, som det pågældende selskab kan identificere, måle, overvåge, forvalte, kon-
trollere og rapportere om og tage behørigt hensyn til i vurderingen af dets samlede 
solvensbehov

Alle aktiver og navnlig dem, der medgår til dækning af solvenskapitalkravet, investe-
res på en måde, der garanterer den samlede porteføljes sikkerhed, kvalitet, likviditet 
og rentabilitet

Aktiver, der dækker de forsikringsmæssige forpligtelser investeres på en måde, der 
passer til arten og varigheden af forsikringsforpligtelserne, og som tjener alle de for-
sikredes og begunstigedes interesser bedst muligt
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det maksimale ud af deres pensionsindbe-
talinger og, hvor kravet om effektivisering 
bidrager til, at pensionsselskaberne kon-
stant yder deres bedste.

At der i så stort omfang er og har været fo-
kus på udviklingen i omkostninger skyldes 
ikke mindst, at det danske pensionsmarked, 
hvor arbejdsmarkedspensionsordninger 
er meget dominerende, er et marked hvor 
både udbydere og efterspørgere er meget 
professionelle. Mange firmapensionsaftaler 
sendes jævnligt i udbud, og det medvirker 
til at skærpe pensionsselskabernes op-

mærksomhed om at holde omkostningsud-
viklingen i ro, udvikle attraktive produkter 
og sikre et godt afkast. For arbejdsmarke-
dets parter er det centralt, at en ”pensions-
krone” får samme værdi som en ”lønkrone”. 
Derfor er der et stort fokus på lave omkost-
ninger og et højt investeringsafkast.

Konkurrencen på pensionsmarkedet og det 
vedvarende pres for at administrere effek-
tivt har i de senere år ført til en konsolide-
ring af pensionsbranchen. Figur 3.3 viser, 
at antallet af pensionsselskaber er faldet 
mærkbart siden starten af 00’erne.

Figur 3.2 Omkostningsprocent

Kilde: Finanstilsynet.
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Anm: Tallene viser livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Selskaber eller 
pensionskasser, der indgår i samme koncern, udgør ét selskab.
Kilde: Finanstilsynet.

Figur 3.3 Pensionsselskaber i alt
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Faldet skyldes dels, at en række pensi-
onskoncerner har lagt bestande sammen, 
der tidligere blev administreret i separate 
selskaber. Men udviklingen dækker også 
over et antal fusioner, der har fundet sted 
gennem de senere år. Derudover har flere 
tværgående pensionskasser inden for de 
senere år etableret administrationsfælles-
skaber for ad den vej at sikre en omkost-
ningseffektiv drift. 

Selvom pension ofte omtales som et 
lavinteresseområde for den almindelige 
dansker, er pressens interesse i udviklingen 
på pensionsområdet betydelig, hvilket også 
bidrager til at fastholde en hård konkurren-
ce. Såvel den trykte som den elektroniske 
presse rapporterer løbende og indgående 
om de afkast, pensionsselskaberne har 
opnået, ligesom selskabernes omkostninger 
jævnligt er genstand for omtale og analyser.

Pensionsbranchen bidrager også selv til 
åbenhed om selskabernes performance og 

mulighed for sammenligning. Branchens 
eget website ”faktaompension.dk” inde-
holder således klare og let tilgængelige 
informationer om pensionsselskabernes 
værdiskabelse til kunderne og meget detal-
jerede informationer om de produkter, som 
selskaberne tilbyder deres kunder. 

Den professionalisering og konkurrence, 
der præger markedet, er også med til at 
sikre fokus på afkastet. Set under ét har de 
danske pensionsselskaber opnået pæne 
afkast i de senere år, hvor investeringsvilkå-

Figur 3.4 Afkast af alle aktiver

Kilde: Egne beregninger1 på baggrund af tal fra Finanstilsynet.
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Fakta:

En søgning på ordene ”afkast pensions-
selskaber 2016” genererede i august 
2017 ca. 14.000 hits på google medens 
en søgning på ”omkostninger pensions-
selskaber 2016” genererede i underkan-
ten af 8.000 hits.

Kapitel 3 Pensionssektorens investeringer.indd   106 08-05-2018   12:11:14



KAPITEL 3 – Pensionssektorens investeringer

SIDE 107

-1

0

1

2

3

4

5

6

7
Pct.

Statsobligationer Realkreditobligationer

rene har været præget af finanskrisen og af 
det faldende renteniveau. Faldet i renterne 
har givet betydelige kursstigninger på alle 
typer af obligationer, og samtidig har aktie-
kurserne været stigende. Det har tilsammen 
bidraget til ganske pæne investeringsafkast 
i de senere år. Med det aktuelt meget lave 
renteniveau og med aktier, der i et histo-
risk perspektiv er prissat ganske højt, kan 
det forekomme naturligt at forvente lavere 
afkast i de kommende år.

Kvantitativ beskrivelse
Konkurrencen i pensionsbranchen sikrer, at 
pensionsselskaberne i praksis har et meget 
skarpt fokus på at levere afkast til deres 
kunder og har incitament til at tage risici, 
når det forventede afkast kompenserer for 
risikoen. 

Danske pensionsselskaber har ligesom 
langsigtede investorer i mange andre lande 
været påvirket af de senere års generelle 
rentefald. Figur 3.5 viser udviklingen i 
markedsrenten på 10-årige stats- og real-
kreditobligationer fra 2005 til 2017. Det er 
tydeligt, at det i forvejen lave renteniveau 
er blevet endnu lavere. Rentefaldet har som 
nævnt oven for løftet afkastet i de senere 
år, men det fortsat meget lave renteniveau 
indebærer forventninger om et begrænset 
obligationsafkast fremover. Og når eller 
hvis obligationsrenterne atter begynder 
at stige, kan det i første omgang betyde 
kursfald på obligationer, hvilket vil med-
virke til at reducere det samlede afkast. En 
investeringsstrategi baseret overvejende på 
investeringer i lange statsobligationer og 
realkreditobligationer er derfor ikke læn-
gere tilstrækkeligt til at skabe et tilfredsstil-
lende afkast til pensionskunderne.

Figur 3.5 Markedsrente, 10-årige stats- og realkreditobligationer, 2005-2017

Kilde: Macrobond Financial.
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Danske pensionsselskaber har således også 
måttet se sig om efter nye investeringsmu-
ligheder, der har kunnet bidrage til at skabe 
afkast.

Flere og flere livsforsikringsselskaber og 
pensionskasser investerer derfor i stigende 
omfang i såkaldt alternative aktiver, ud fra 
en forventning om, at disse aktiver kan give 
et langsigtet stabilt afkast, der overstiger 
obligationsrenten og, hvor risikoen og af-
kastets konjunkturfølsomhed er begrænset 
set i forhold til afkastet af aktieinvesterin-
ger.

En kvantitativ beskrivelse af livsforsikrings-
selskabers og pensionskassers investerings-
aktiver og –afkast tager ofte udgangspunkt 
i en inddeling i fire overordnede aktivkate-
gorier:

– Obligationer

– Kapitalandele/aktier

– Grunde og bygninger 

– Øvrige aktiver. 

Denne opdeling skyldes primært, at den er 
i overensstemmelse med de krav til infor-
mationer om investeringsaktiver og -afkast, 
der følger af skiftende bekendtgørelser om 
regnskabsaflæggelse for forsikringsselska-
ber, så det er de kategorier, der grundlæg-
gende benyttes til megen rapportering.

Figur 3.6 viser pensionsbranchens afkast på 
de nævnte hovedaktivkategorier fra 2005 
til 2015. Figuren omfatter afkastet af alle 
investeringer, det vil sige både investeringer 
tilknyttet gennemsnitsrenteprodukter og 
de, der er tilknyttet markedsrenteprodukter. 
Kategorien ”øvrige aktiver” er udeladt, da 
den udgør en yderst begrænset andel af 
investeringerne.

Figuren viser, at afkastet på obligationer 
har været relativt stabilt. Tilsvarende er 
afkastet på grunde og bygninger stabilt fra 
2008 efter en periode op til finanskrisen, 
hvor afkastet var betydeligt højere. Afka-
stet på aktier er mere volatilt. Det største 
udsving ses fra 2005 til 2008, hvor afkastet 
går fra plus 30 pct. til minus 36 pct. De føl-
gende år er aktieafkastet mere stabilt, om 
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Figur 3.6 Afkast fordelt på investeringsaktiver

Kilde: Finanstilsynet.
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end volatiliteten fortsat er betydeligt større 
end for de to andre aktivtyper.

Figur 3.7 nedenfor viser udviklingen i pen-
sionsselskabernes samlede investeringer 
– både de, der er tilknyttet gennemsnitsren-
teprodukter og de, der er tilknyttet mar-
kedsrenteprodukter – fordelt på hovedtyper 
af aktiver. Figuren illustrerer, at aktivallo-
keringen set over hele perioden har været 
forholdsvis stabil. 

I 2005 var 63 pct. af alle aktiverne investe-
ret i obligationer. Den andel var ultimo 2016 
60 pct. Andelen af de totale investeringer, 
der var placeret i aktier, udgjorde i 2005 22 
pct., og i 2016 var andelen steget til 31 pct. 
Investeringer i grunde og bygninger har lig-
get på et konstant niveau på 6-7 pct. 

Der har været betydelige udsving i aktival-
lokeringen i løbet af perioden. Mest mar-

kant var stigningen i aktieinvesteringernes 
andel fra ca. 30 pct. til knap 40 pct. mellem 
2005 og 2007 og det efterfølgende dyk 
til godt 20 pct., da finanskrisen satte ind. 
Udviklingen kan blandt andet tilskrives de 
markante kursstigninger op til finanskrisen 
og de efterfølgende kursfald. Fra januar 
2005 til oktober 2007 steg Dow Jones 
Industrial Average mere end 30 pct. Fra 
oktober 2007 til februar 2009 blev indekset 
næsten halveret. Efterfølgende er aktiekur-
serne steget markant.

Obligationsinvesteringernes store og for-
holdsvis stabile andel af de samlede inve-
steringer betyder naturligvis, at afkastet af 
obligationer har stor betydning for pensi-
onssektorens samlede investeringsafkast.

I årene 2005 til 2015 udgjorde det gennem-
snitlige, årlige obligationsafkast i størrelses-
ordenen 5 pct., mens udsvingene lå fra -0,17 

Kilde: Finanstilsynet.

Figur 3.7 Aktivfordeling
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pct. i det dårligste år (2013) til 9,59 pct. i 
det bedste (2009). Udsvingene skyldes i 
høj grad størrelsen af kursreguleringer og 
hænger dermed nøje sammen med, om det 
generelle renteniveau har været stigende 
eller faldende i det enkelte år. 

Obligationsafkastet er imidlertid også 
påvirket af, at branchen i de senere år har 
ændret ganske betydeligt på sammensæt-
ningen af obligationsporteføljen på forskel-
lige kategorier af obligationer. 

Figur 3.8 viser tre betydelige skift i obligati-
onssammensætningen fra 2005 til 2015:
– Statsobligationers andel af de samlede 

obligationsinvesteringer er reduceret fra 
37 pct. til 24 pct.

– Realkreditobligationers andel er øget fra 
38 pct. til 49 pct.

– Andelen af kreditobligationer – non in-
vestment grade samt emerging markets 
– er mere end fordoblet fra 6 pct. til 13 
pct.

Den delvise omlægning fra statsobligatio-
ner til realkreditobligationer kan blandt an-
det forklares ved, at det fortsatte fald i det 
generelle renteniveau har gjort det stadig 
mindre attraktivt at investere i statsobliga-
tioner. Samtidig har det trods alt som følge 
af spændet mellem stats- og realkreditob-
ligationer været muligt at opnå et ekstra 
afkast på typisk mellem 0,5 og 0,75 basis-
point og i visse perioder betydeligt mere 
ved at investere i realkreditobligationer. 

Anm.: Finanstilsynet opgør ikke obligationsinvesteringernes fordeling på tilsvarende kate-
gorier for 2016.
Kilde: Finanstilsynet.

Figur 3.8 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser,  
fordeling af investeringer i obligationer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Andre obligationer

 Kreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationer

 Kreditobligationer investment grade

 Indeksobligationer

 Realkreditobligationer

 Statsobligationer (zone A)

Kapitel 3 Pensionssektorens investeringer.indd   110 08-05-2018   12:11:14



KAPITEL 3 – Pensionssektorens investeringer

SIDE 111

Tilsvarende er afkastet af kreditobligationer 
non-investment grade og emerging mar-
kets ganske attraktivt set i forhold til både 
stats- og realkreditobligationer, men der er 
naturligvis også tale om en obligationstype, 
hvor risikoen er betydeligt større. 

Figur 3.9 viser udviklingen i kreditspændet 
mellem non-investment grade obligatio-
ner set i forhold til statsobligationer ifølge 
beregninger fra den tyske Bundesbank. Før 
finanskrisen svingede kreditspændet typisk 
mellem 200 og 500 basispoint. I forbin-
delse med finanskrisen steg det voldsomt, 
hvilket hang sammen med den generelle 
økonomiske usikkerhed og stramning af 
kreditgivningen, der fandt sted. Det usæd-
vanligt høje kreditspænd er gradvist afta-
get, men når der korrigeres for forventede 
defaults på obligationsudstedere, er det 
fortsat muligt at opnå et attraktivt meraf-
kast set i forhold til statsobligationer.

Derfor betyder selv en forholdsvis beske-
den mer-allokering til non-investment grade 
obligationer et merafkast af den samlede 
obligationsportefølje. Det har medvirket 
til det ganske pæne obligationsafkast i de 
senere år, og det kan bidrage til, at obliga-
tionsafkastet i årene fremover fortsat kan 
ligge på et relativt pænt niveau, selvom det 
generelle renteniveau som tidligere nævnt 
er meget lavt. Usikkerheden i forbindelse 
med non-investment grade obligationer er 
naturligvis, at en fornyet økonomisk krise 
kan bevirke, at rentespændet til statsobli-
gationer atter øges og/eller, at tabene ved 
defaults øges.

Aktieinvesteringernes andel af pensions-
sektorens samlede investeringer er fra 2005 
til 2016 øget fra 22 pct. til 31 pct. jf. fig. 3.7 
ovenfor. I løbet af perioden har der været 
nogle udsving i aktieandelen, og ligesom 
det er tilfældet med obligationsinvesterin-

Kilde: Bundesbank, Financial Stability Review, 2014.

Figur 3.9 Risikopræmie, non-investment grade kreditobligationer
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gerne, har sammensætningen af aktiein-
vesteringer på forskellige typer af aktiver 
ændret sig ganske markant. Figur 3.10 viser 
udviklingen i aktieinvesteringernes forde-
ling på forskelige aktietyper.

Ændringerne i sammensætningen af aktie-
investeringerne kan opsummeres således:

– Unoterede udenlandske aktier udgjorde i 
2015 30 pct. af de samlede aktieinveste-
ringer mod ca. 8 pct. i 2005.

– Unoterede danske aktiers andel af ak-
tieinvesteringerne udgjorde i 2015 godt 
4 pct. af de samlede aktieinvesteringer 
mod godt 5 pct. i 2005.

Anm: Der foreligger ikke en opgørelse af aktieinvesteringernes fordeling på tilsvarende ka-
tegorier for 2016.
Kilde: Finanstilsynet.

– Børsnoterede danske aktiers andel er 
faldet fra 22 pct. af de samlede aktieinve-
steringer i 2005 til 7 pct. i 2015.

– Børsnoterede udenlandske aktiers andel 
er faldet fra 65 pct. til 59 pct.

Unoterede aktier udgør således mere end 
en tredjedel af pensionsbranchens inve-
steringer i aktier og er samlet set vokset 
betydeligt i de senere år.

Alternative investeringer 
Unoterede aktier dækker over investering 
i forskellige aktivtyper, herunder visse 

Figur 3.10 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, fordeling af  
investeringer i kapitalandele
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investeringer i grunde og bygninger, in-
frastruktur af forskellig art, private equity, 
hedgefonde, kredit og andet. Det er såkald-
te alternative investeringer, som typisk er 
karakteriseret ved følgende egenskaber:
 
– Investeringshorisonten kan være lang 

men behøver ikke nødvendigvis at være 
det.

– De handles ikke på et stort og likvidt 
marked.

– De forudsætter en del forudgående 
analyse og typisk et omfattende juridisk 
aftalegrundlag, som kan være komplice-
ret.

– De kræver typisk en betydelig mini-
mumsinvestering.

Betegnelsen ”alternative” synes primært 
at angive en modsætning til børsnoterede 
aktier og obligationer, og ifølge figur 3.10 
har pensionsselskaberne således øget 
beholdningen af alternative aktiver ganske 
betydeligt i de senere år.

Der findes imidlertid ikke nogen fælles eller 
éntydig definition af, hvilke aktiver alterna-
tive aktiver omfatter. Finanstilsynet opdeler 
alternative investeringer i fem hovedka-
tegorier: private equity, alternativ kredit, 
infrastruktur, jordbrug og hedgefonde. 
Nogle pensionsselskaber betragter grunde 
og ejendomme som alternative aktiver, 
mens andre derimod ser disse aktiver som 
traditionelle.

Ifølge Finanstilsynet udgjorde alternative 
aktivtyper ultimo 2016 10 pct. af pensions-
branchens samlede investeringer, hvilket 
svarer til godt 288 mia. kr. Fordelingen mel-
lem forskellige typer af alternative investe-
ringer fremgår af tabel 3.1 nedenfor:

Langsigtede 
investeringskontrakter
Et fælles kendetegn for en stor andel af 
aktivklasserne under betegnelsen alterna-
tive investeringer er, at investeringerne er 
langsigtede. Det betyder typisk, at der frem 
til et aftalt kontraktudløb kun i begrænset 

Mia. kr.                                                          Vækst p.a. i pct.

 2012 2014 2015 2016 2012- 2015-
     2016 2016

Private equity 59 78 85 89 11 5

Kredit 44 81 85 106 24 25

Infrastruktur 20 44 57 69 36 21

Jordbrug 16 12 13 13 -4 -2

Hedgefonde 13 14 12 11 -4 -10

Alternative investeringer i alt 152 229 252 288 17 14

Andel af alle investeringsaktiver 7,0% 8,8% 9,4% 9,9%  

Tabel 3.1 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser investeringer  
i kapitalandele

Kilde: Finanstilsynet ”Markedsudvikling 2016”.
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omfang vil være mulighed for at disponere 
over de midler, pensionsselskabet har bun-
det i den pågældende investering.

Baggrunden for at indgå i den slags lang-
sigtede kontrakter hænger tæt sammen 
med forsikringsvirksomhedens investerings-
strategi og forretningsmodel. 

Pensionsselskaber har blandt andet til 
opgave at forvalte kundernes opsparings-
midler frem til pensionsalderen. Langt 
den største del af de ydelser, pensions-
selskaberne skal udbetale til deres kunder, 
finder sted på et bestemt og forud aftalt 
tidspunkt, hvor den enkelte kunde forventer 
at gå på pension. Indbetalingerne finder 
sted løbende og ofte allerede fra kundens 
25. år. Pensionsselskabet skal derfor som 
udgangspunkt disponere over kundens 
opsparing i 40 år eller mere, før udbetaling 
påbegyndes. Hvis der er tale om livsvarige 
udbetalinger, kan der gå mere end 60 år, 
fra en kunde har påbegyndt indbetaling, til 
udbetalingerne afsluttes.

Derfor har pensionsselskabernes passiver 
en meget lang løbetid, også selvom der 
naturligvis jævnligt er kunder, der flytter 
deres opsparing fra ét pensionsselskab til 
et andet. 

For pensionsselskaber, der har garante-
rede produkter, er det normalt en fordel, 
at investeringsaktiver og forpligtelser over 
for kunderne passer sammen, så værdien af 
investeringsaktiverne og værdien af forplig-
telserne udvikler sig i nogenlunde samme 
takt, når fx renten ændrer sig. Jo bedre 
overensstemmelse der kan opnås mellem 
aktiver og passiver, jo mere immun er sel-
skabet over for bevægelser på de finan-
sielle markeder. Dette skaber grundlag for 
en stabil og forudsigelig udvikling i pensi-
onsselskabets økonomi, hvilket igen medfø-
rer, at pensionsselskabet i højere grad kan 
forudsige, hvad de fremtidige pensionister 
vil få udbetalt.

For sådanne selskaber kan en aktivbehold-
ning bestående af alternative aktiver derfor 
være med til at sikre en fornuftig sammen-
hæng mellem aktiver og passiver, såfremt 
der kan opnås et tilstrækkeligt risikojusteret 
afkast.

For selskaber, der primært tilbyder deres 
kunder markedsrenteprodukter, er fordelen 
ved alternative aktiver i højere grad, at de 
bidrager til at øge diversificeringen, hvilket 
gør den samlede investeringsportefølje 
mere robust i forhold til, hvis der alene inve-
steres i børsnoterede aktiver. Dermed kan 
alternative investeringer bidrage til at sikre, 
at selskabet kan give kunderne de pensi-
onsydelser, kunderne er stillet i udsigt.

Begrænset omsættelighed 
Alternative investeringer er som regel ret 
illikvide, hvilket vil sige, at køb og salg 
kan være langsommeligt og også om-
kostningsfuldt. Mere traditionelle investe-
ringsaktiver som børsnoterede aktier og 
obligationer har den fordel, at de i kraft af 
en hyppig omsætning på børsen løbende 
værdiansættes. Samtidig handles traditio-
nelle investeringsaktiver med en betydelig 
volumen blandt et højt antal af investorer, 
og derfor er denne type af mere traditio-
nelle aktiver både lette at investere i, lette 
at sælge igen og uden høje transaktions-
omkostninger.

Behovet for investeringsaktiver, der let kan 
købes og sælges, afhænger blandt andet af 
karakteren af forpligtelser. Pensionsselska-
ber har som nævnt som udgangspunkt en 
ganske lang investeringshorisont og relativt 
forudsigelige forpligtelser. Det giver dels 
mulighed for at investere langsigtet, og det 
gør likviditetsplanlægningen forholdsvis en-
kel, hvor både følsomheden overfor uven-
tede udsving på de finansielle markeder 
og behovet for at imødekomme uventede 
likviditetsbehov er begrænset. 
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Dette er også med til at gøre alternative 
aktivklasser attraktive jf. ovenfor forudsat, 
at der kan opnås et passende risikojusteret 
afkast. 

Likviditetsrisikopræmie 

Alternative aktivers ofte langsigtede 
karakter og begrænsede omsættelighed 
kan som nævnt passe godt til et pensions-
selskabs passiver. Begge dele indebærer 
imidlertid, at det kan være vanskeligere 
for et pensionsselskab med en høj andel af 
alternative aktiver i sin investeringsporte-
følje at foretage en løbende rebalancering 
af porteføljen, efterhånden som udviklingen 
i de forskellige aktiver får aktivfordelingen 
til at afvige fra selskabets langsigtede mål. 
Hvis ændringer i selskabets forventninger 
til udviklingen på de finansielle markeder 
medfører et ønske om en ændret fordeling 
af investeringsporteføljen, kan en omfat-
tende beholdning af illikvide alternative 
aktiver ligeledes vanskeliggøre en ændring 
af aktivallokeringen. 

For at give afkald på disse porteføljesty-
ringsmæssige muligheder og for at give 
afkald på muligheden for at kunne kon-
vertere aktiver til likvider hurtigt og med 
begrænsede transaktionsomkostninger 
kræver investorer en likviditetspræmie for 
at investere i alternative aktiver.

Likviditetsrisikopræmien afspejles i værdi-
ansættelsen og er generelt set et udtryk 
for et tillæg til diskonteringsrenten ved 
værdiansættelse af illikvide aktiver. Prisen 
for ethvert finansielt aktiv værdiansæt-
tes som summen af forventede fremtidige 
udbetalinger diskonteret med en passende 
risikojusteret rente. Diskonteringsrenten 
til værdiansættelse kan ses som summen 
af en risikofri rente, en risikopræmie og en 
illikviditetspræmie. Den risikofrie rente ap-
proksimeres typisk ud fra statsobligationer 
eller andre let omsættelige obligationer 
med ringe debitorrisiko. Risikopræmien 

fastsættes ud fra de risici, der karakterise-
rer det pågældende aktiv. Jo mere forudsi-
gelige og sikre de fremtidige udbetalinger 
fra aktivet er, jo lavere vil risikopræmien 
være. Jo større aktivets omsættelighed 
er, jo lavere vil illikviditetspræmien være. 
Fravær af operationelle risici, herunder 
politiske – fx risiko for ændrede regulatori-
ske rammer, ændringer i eventuelle støtte-
ordninger med mere – vil også medvirke til 
at begrænse risikopræmien, ligesom en høj 
beskyttelse af investeringen i tilfælde af 
betalingsstandsning eller konkurs hos den 
virksomhed, der driver aktivet, vil reducere 
risikopræmien. 

Investeringer i alternative aktiver er for-
bundet med højere samlet risiko, og risi-
kopræmien skal netop sikre, at investorer, 
hvis forpligtelser over for kunder og andre 
interessenter egner sig til det, investerer i 
denne type aktiver. Men det er andre risici, 
der karakteriserer alternative aktiver end de 
mere konjunkturrelaterede risici, der navnlig 
karakteriserer investeringer i børsnoterede 
aktier. Derfor kan alternative aktiver være 
meget velegnede med henblik på at opnå 
en fornuftig spredning af investeringerne 
forudsat, at det merafkast, der kan opnås, 
er attraktivt i forhold til risiciene.

Tillægget til diskonteringsrenten betyder, 
at alternative aktiver, alt andet lige, værdi-
ansættes lavere end aktiver med et tilsva-
rende cash flow, som er lettere at købe og 
sælge, og dermed giver det en forventning 
om et højere afkast.

Alternative investeringsaktiver handles 
uden om de regulerede børsmarkeder og 
er som nævnt forbundet med en lav han-
delsfrekvens. Samtidig er der begrænsede 
mængder af historiske afkastdata, og det 
er ikke muligt løbende at aflæse dagsvær-
dien af sådanne aktiver. Det kan skabe en 
udfordring i forhold til at vurdere, om afkast 
og risiko hænger ordentligt sammen for en 
given investeringsmulighed. 
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På den ene side kan det være vanskeligt 
for et pensionsselskab at vurdere, om et 
forventet merafkast ved et alternativt aktiv 
opvejer de risici, der er forbundet med inve-
steringerne. Af samme årsag har pensions-
branchen i de senere år øget bemandingen 
på området for alternative investeringer 
betydeligt. Både for at have kapacitet til 
at vurdere og monitorere de risici, der er 
forbundet med investeringerne og for at 
kunne udvikle og drive cash flow-modeller 
til prissætning, følsomhedsanalyser og 
risikovurdering.

På den anden side kan det være positivt, 
at værdiansættelsen af alternative aktiver 
ikke fuldt ud varierer i takt med udviklin-

gen i børsnoterede aktiver, idet fraværet af 
samvariation kan reducere risikoen på den 
samlede portefølje.

Enhver investering, hvis værdi helt eller 
delvist varierer uafhængigt af eksisterende 
investeringsaktiver, bidrager således til 
risikospredning og diversifikation og kan 
derfor bidrage til at reducere den samlede 
investeringsrisiko, uden at det samlede for-
ventede afkast af porteføljen reduceres.

I et pensionsselskab med en betydelig an-
del af pensionsformuen placeret i aktier og 
obligationer kan alternative aktiver også ud 
fra denne betragtning skabe merværdi for 
kunderne.

  

Afkast – og risikoforhold i forbindelse med alternative investeringer  
Pensionsselskaber investerer typisk i alternative aktiver ud fra ét af to overordnede hensyn:  
 
 Enten giver det pågældende aktiv et højt afkast sammenlignet med traditionelle investeringer 

som fx børsnoterede aktier og obligationer.  
 Eller aktiverne bidrager med en væsentlig risikospredning til den samlede 

investeringsportefølje, så den samlede investeringsportefølje bliver mere robust i forhold til fx 
udviklingen i renter eller konjunkturer.   

 
Den mest anvendte parameter i forhold til at evaluere en bestemt investering eller 
investeringsstrategi er naturligvis afkastet i en given periode. For at vurdere om et afkast er 
tilstrækkeligt højt og opvejer de risici, der er forbundet med fx en alternativ investering, inddeler 
man ofte afkastet i to dele: 
 Den del af afkastet som er forbundet med den generelle markedsrisiko (beta: 𝛽𝛽)  
 Den del af afkastet  som er et udtryk for merafkast, efter der er taget højde for systematiske 

risici (alfa: 𝛼𝛼). 
 
Alfa og beta er hyppigt anvendte begreber inden for formueforvaltning og investeringsteori, og 
tager som regel udgangspunkt i koefficienterne i en simpel lineær regression: 
 

𝑅𝑅𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑅𝑅𝑡𝑡𝑀𝑀,𝑒𝑒 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 
 
𝑅𝑅𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑓𝑓 Strategiens merafkast udover den risikofri rente 

𝑅𝑅𝑡𝑡𝑀𝑀,𝑒𝑒 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑀𝑀 Markedets merafkast i forhold til den risikofri rente 

𝑅𝑅𝑓𝑓 Risikofri rente 
𝜀𝜀𝑡𝑡 Usystematisk risiko 

 
Beta forbindes ofte med passiv formueforvaltning, hvor et beta-afkast netop er det 
investeringsafkast, en investor kan opnå ved at investere i en portefølje, der ”skygger” et eller 
flere markedsindeks, fx S&P 500, Dow Jones, C25 eller lignende. Investorens målsætning er at 
opnå et afkast og en risiko, der tilnærmelsesvis svarer til udviklingen i de pågældende 
markedsindeks. En mere teknisk fortolkning er, at beta måler porteføljens risiko i forhold til 
markedsrisikoen, og for en passiv indeksinvestering gælder det at beta tilnærmelsesvis bør være 
lig én, så porteføljens afkast fuldt ud matcher indeksets.  
 
Alfa forbindes med en aktiv formueforvaltning, hvor et alfa-afkast er udtryk for det merafkast, der 
kan opnås ved at investere i udvalgte aktiver, efter der er taget højde for den systematiske risiko, 
som svarer til markedsbevægelserne i et eller flere indeks.  
 
I vurderingen af, om der eksisterer et fornuftigt forhold mellem afkast og risiko for en given 
investering, er det væsentligt, at investorer forholder sig til, hvilke bagvedliggende faktorer der 
er med til at generere et eventuelt merafkast (𝛼𝛼). 
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Ved at opdele investeringsafkastet jf. ovenstående lineære regression er det muligt at 
sammenholde afkastet med såkaldte beta-risici, det vil sige forskellige markeds- eller 
indekseksponeringer. Hvilke indeks og dermed hvilke markeder en investor skal vurdere afkastet 
ud fra afhænger af, hvilken type investering der er tale om.  
 
Det er velkendt, at risiko og forventet afkast hænger sammen, og det er derfor et vigtigt 
spørgsmål, om et eventuelt merafkast er et udtryk for henholdsvis interne kompetencer i 
investeringsafdelingen, kompensation for risici (beta-risici) eller blot udtryk for held. Hvis der er 
tale om held, vil merafkastet være afspejlet i den usystematiske risikokomponent (𝜀𝜀).  
 
For en aktiv investor, som placerer sine midler i et udsnit af de mest handlede danske aktier i et 
forsøg på at opnå et afkast, der overstiger afkastet på OMX C25-indekset (𝛼𝛼 > 0), er det samlede 
afkast for C25-indekset et naturligt sammenligningstal, som bør indgå som forklarende komponent 
i regressionen af afkastet.  
 

Alternative investeringer: Investeringsafkast (𝜶𝜶) og risici (𝜷𝜷-risiko) 
Investeringsafkastet forbundet med alternative aktiver kan i sagens natur kun opnås som følge af 
aktiv formueforvaltning. Afkastet er derfor i relation til modellen oven for pr. definition genereret 
af et alfa-afkast. Det varierer som udgangspunkt forholdsvis uafhængigt af markedsrisici, idet ét 
af de generelle kendetegn for alternative investeringer er, at aktivets indtjening er mindre følsom 
end aktier over for udsving i økonomien og de finansielle markeder. 
 
På tværs af pensionsselskaber varierer baggrunden for at investere i alternative aktiver. For nogle 
pensionsselskaber er omlægningen af investeringsporteføljen fra traditionelle investeringer til 
alternative investeringer et forsøg på at opnå et merafkast i en tid, hvor en lav rente presser 
investeringsafkastet. For andre er der tale om et ønske om at opnå en risikospredning på 
investeringsporteføljen. 
 
Investeringsafkastet for alternative aktiver er ofte kendetegnet ved et fast og stabilt cash flow i 
en årrække. Pensionsselskaber forklarer i hvert fald ofte interessen for alternative investeringer 
med, at cash flow’et fra den slags investeringer er mere stabilt og forudsigeligt end cash flow’et 
fra investeringer i børsnoterede aktier. 
 
Børsnoterede aktieinvesteringer er ikke nødvendigvis at foretrække frem for alternative 
investeringer med en fast og lang indtjeningsstrøm. Når der skal træffes beslutning om en 
investering, bør en investor både forholde sig til aktivets pris og til de forventede fremtidige 
betalinger, aktivet kan give anledning til. Et aktieafkast består som regel af to komponenter: en 
udbytteprocent (udbytte pr. aktie i forhold til aktiens kurs) og en kursændring fra tidspunkt 𝑡𝑡 til 
𝑡𝑡 + 1: 
 

𝑅𝑅𝑡𝑡+1 = 𝐷𝐷𝑡𝑡+1
𝑃𝑃𝑡𝑡

+ 𝑃𝑃𝑡𝑡+1 + 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡
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 Alternative aktivers betydning for afkastet 
Det er forbundet med betydelig vanskelighed at vurdere, om pensionsbranchens 
investeringer i alternative aktiver giver de ønskede resultater. Dels findes der ikke 
umiddelbart tilgængelig statistik, som giver et samlet billede af afkastet af 
alternative aktiver. Derudover er der – som tidligere omtalt - ikke nogen éntydig 
definition af, hvad alternative aktiver omfatter. Regnskabsreguleringen, som hidtil 
har ligget til grund for de statistiske opgørelser af investeringer og afkast sondrer 
alene mellem aktier, obligationer og grunde og bygninger samt mellem noterede 
og unoterede investeringer. Men regnskabsreguleringen stiller ikke krav om 
yderligere opgørelser af, hvilke typer af aktiver, der investeres i. 
 
Det har imidlertid gennem en årrække været kutyme, at pensionsselskaberne i 
deres årsregnskaber giver mere detaljeret information om deres investeringer og 
afkastet heraf, ligesom det i de senere år er blevet mere almindeligt at give 
informationer om alternative investeringer. Sådanne oplysninger kan danne 
grundlag for nogle forsigtige bud på, hvilke resultater pensionsselskaberne opnår 
af deres investeringer i alternative aktiver.  
 
Det spiller ind på muligheden for at belyse resultaterne af investeringer i 
alternative aktiver, at en del pensionsselskaber efter finanskrisen synes at have 
justeret på det strategiske fokus for deres alternativer investeringer. Forud for 
finanskrisen var investeringerne i alternativer tilsyneladende rettet mod fonde 
med gearing og/eller høj-risikoprofil, hvilket resulterede i ganske volatile afkast 
af disse investeringer og tab, der hen over finanskrisen stort set opvejede de 
gevinster, der var høstet før finanskrisen. Efter finanskrisen har 

En udfordring i forbindelse med beregningen af det forventede afkast er, at aktieudbyttet er en 
usikker betalingsstrøm. Ud over modpartsrisiko og adskillige markedsrisici er der også en betydelig 
usikkerhed, hvad angår fremtidige konjunkturer og generelle markedsvilkår. I prisfastsættelsen af 
aktier på aktiemarkedet tages der højde for denne form for usikkerhed i form af en markedspræmie, 
der kompenserer for risikoen. Men det ændrer ikke på, at betalingsstrømmen er eksponeret over 
for markedsudsving og volatilitet.  
 
I en undersøgelse foretaget af Finanstilsynet1 nævner flere selskaber, at investeringer i alternativer 
foregår på baggrund af en køb-og-behold strategi. En sådan strategi indebærer, at 
udbytteprocenten tilnærmelsesvist er lig med det samlede afkast. Dermed vil der også være et 
mindre presserende behov for at planlægge, hvorledes aktivet sikres afhændet ved kontraktudløb 
som følge af eventuel begrænset omsættelighed. 
 
På den baggrund er børsnoterede aktieinvesteringer ikke nødvendigvis i sig selv mere attraktive for 
et pensionsselskab end alternative investeringer, idet cash flowet fra alternative investeringer kan 
sikre pensionsselskabet et endnu bedre match mellem aktivernes og passivernes cash flows, end 
børsnoterede aktieinvesteringer kan. Men en sådan strategi forudsætter naturligvis en tilstrækkelig 
nøjagtig værdiansættelse af de alternative aktiver herunder, at der er taget højde for væsentlige 
risici.  
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Alternative aktivers betydning 
for afkastet

Det er forbundet med betydelig vanske-
lighed at vurdere, om pensionsbranchens 
investeringer i alternative aktiver giver de 
ønskede resultater. Dels findes der ikke 
umiddelbart tilgængelig statistik, som giver 
et samlet billede af afkastet af alternative 
aktiver. Derudover er der – som tidligere 
omtalt – ikke nogen éntydig definition af, 
hvad alternative aktiver omfatter. Regn-
skabsreguleringen, som hidtil har ligget til 
grund for de statistiske opgørelser af inve-
steringer og afkast, sondrer alene mellem 
aktier, obligationer og grunde og bygninger 
samt mellem noterede og unoterede inve-
steringer. Men regnskabsreguleringen stiller 
ikke krav om yderligere opgørelser af, hvilke 
typer af aktiver, der investeres i.

Det har imidlertid gennem en årrække væ-
ret kutyme, at pensionsselskaberne i deres 
årsregnskaber giver mere detaljeret infor-
mation om deres investeringer og afkastet 
heraf, ligesom det i de senere år er blevet 
mere almindeligt at give informationer om 
alternative investeringer. Sådanne oplysnin-
ger kan danne grundlag for nogle forsigtige 
bud på, hvilke resultater pensionsselskaber-
ne opnår af deres investeringer i alternative 
aktiver. 

Det spiller ind på muligheden for at belyse 
resultaterne af investeringer i alternative 
aktiver, at en del pensionsselskaber ef-
ter finanskrisen synes at have justeret på 
det strategiske fokus for deres alternative 

investeringer. Forud for finanskrisen var 
investeringerne i alternativer tilsyneladende 
rettet mod fonde med gearing og/eller 
høj-risikoprofil, hvilket resulterede i ganske 
volatile afkast af disse investeringer og tab, 
der hen over finanskrisen stort set opvejede 
de gevinster, der var høstet før finanskrisen. 
Efter finanskrisen har pensionsselskabernes 
fokus vedrørende alternative aktiver i højere 
grad rettet sig mod direkte investeringer og 
investeringer med lavere risiko.

Dette markante skift medfører imidlertid, at 
en vurdering af resultaterne kun kan base-
res på tal for en forholdsvis kort årrække.

De følgende figurer viser de resultater, 
nogle pensionsselskaber har offentliggjort 
vedrørende deres alternative investeringer. 
På grund af det ændrede fokus for alterna-
tive investeringer jf. ovenfor viser figurerne 
data fra 2010. 

Vi sammenholder selskabernes resultater 
med pensionsbranchens samlede afkast af 

– børsnoterede aktier og 

– obligationer i alt

fordi det kan give en indikation af, i hvilket 
omfang forventningerne om, at alterna-
tive investeringer kan give et afkast, der 
overstiger afkastet af obligationer og med 
lavere risiko end børsnoterede aktier, bliver 
indfriet.
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Figur 3.11 SEB Pension, afkast af alternative investeringer i alt (pct.)

Figur 3.12 Danica Pension, afkast af alternative investeringer i alt (pct.)
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SEB Pension og Danica Pension viser i deres årsregnskaber resultater for alternative inve-
steringer i alt. 
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Figur 3.13 PensionDanmark, afkast af alternative investeringer i alt (pct.)

Figur 3.14 Industriens pension, afkast af investeringer i infrastruktur (pct.)
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PensionDanmark og Industriens Pension offentliggør resultater for investeringer i infra-
strukturaktiver.

Kapitel 3 Pensionssektorens investeringer.indd   121 08-05-2018   12:11:15



KAPITEL 3 – Pensionssektorens investeringer

SIDE 122

Figur 3.15 PensionDanmark, afkast af investeringer i private equity (pct.)
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PensionDanmark offentliggør tillige resultater af investeringer i private equity.

Som følge af den begrænsede mængde 
data kan konklusioner om alternative aktiver 
kun drages med betydelige forbehold.

Figur 3.11 til 3.15 viser dog en ganske klar 
tendens til, at de rapporterede afkast faktisk 
ligger over afkastet af obligationer og, at af-
kastene er forholdsvis stabile sammenlignet 
med afkastet af børsnoterede aktier.

Det giver en indikation af, at pensionsbran-
chen kan være lykkedes med at realisere 

det strategiske mål for investeringerne i al-
ternative aktiver, nemlig at de skal bidrage 
til at stabilisere porteføljen. 

Indikationerne hviler som nævnt på be-
grænsede data. Derfor bliver det interes-
sant, hvad data i de kommende år og 
omfattende flere selskaber vil vise. 
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Kapitel 3 – Noter

1 De årlige investeringsafkast er bereg-
net ved at sætte det regnskabsmæssigt 
opgjorte investeringsafkast i forhold til 
en nævner, der består af hensættelser 
plus egenkapital, primo året tillagt årets 
præmieindbetalinger og fratrukket årets 
pensionsudbetalinger, begge dele tillagt 
halv vægt.
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Sammenfatning
I redegørelsens sidste del beskrives det, 
hvordan danske pensionsselskaber tager 
ansvar for deres investeringerne ved at 
udøve aktivt ejerskab, varetage klimahen-
syn, overholde menneskerettigheder samt 
arbejdstagerrettigheder mm.

I kapitlet redegør vi overordnet for, hvad 
pensionsselskaberne gør for at sikre, at 
investeringerne er ansvarlige, herunder for 
de retningslinjer på området, selskaberne 
arbejder ud fra. Danske pensionsselskabers 
ansvarlige investeringer tager overvejende 
afsæt i en normbaseret tilgang, hvilket vil 
sige, at fokus er på at følge retningslinjer 
udstedt af myndigheder og internationale 
organer som FN, OECD mv. Den normba-
serede tilgang afholder ikke investorer fra 
også at lægge etiske principper til grund 
for arbejdet med ansvarlige investeringer. 
Etik er en mere subjektiv tilgang, og derfor 
kan det være vanskeligt at etablere et fæl-
les grundlag for ansvarlige investeringer 
baseret på etik.

Set i et historisk perspektiv er ansvarlige 
investeringer blevet til som følge af forskel-
lige investorers etiske overvejelser. Men in-
vestorers etiske fordring er forskellig, både 
inden for enkeltlande og på tværs af lande 
og regioner. Dannelsen af fx PRI (Princip-
les for Responsible Investment) og Global 
Compact, som er væsentlige internationale 
standarder, kan derfor ses som et resultat af 
internationalt samarbejde om at finde frem 
til de overordnede principper, alle investo-
rer og virksomheder kan støtte.

Hvor PRI er principper for ansvarlige inve-
steringer, er Global Compact principper for, 
hvordan virksomheder sikrer, at deres drift 
og forretningsmæssige adfærd er ansvarlig 
i forhold til fx menneskerettigheder, ar-
bejdstagerrettigheder, miljø og korruptions-
bekæmpelse.

Ud af de over 12.900 Global Compact 
deltagere på verdensplan i 2018, er 348 

store og små danske virksomheder. Heraf 
er en håndfuld pensionsselskaber. Global 
Compact deltagere er forpligtede til at 
følge principperne og rapportere derom. 
Alle virksomheder og organisationer kan 
frit lade sig inspirere af principperne, og 
danske pensionsselskaber – også de der 
ikke er deltagere – følger i vidt omfang 
Global Compact.

På trods af, at der er omfattende interna-
tionale retningslinjer og standarder, som 
virksomheder og investorer kan lægge til 
grund for deres arbejde og investeringer, 
er der mange dilemmaer i arbejdet med 
ansvarlige investeringer. Dilemmaerne ved-
rører dels, hvornår en forretningsmodel er i 
strid med retningslinjer og standarder, fx på 
grund af børnearbejde, brug af kemikalier 
eller andet, og hvornår modellen er accep-
tabel, fordi den skaber økonomisk vækst 
og hæver levevilkårene for befolkninger i 
udsatte regioner?

Dilemmaerne vedrører også afvejningen af, 
hvornår en investeringsmulighed er i strid 
med retningslinjer og standarder. Er det 
fx acceptabelt at investere i store konglo-
merater, hvis datterselskaber producerer 
våbenteknologi, der kan blive anvendt i 
konfliktområder? Og spiller det en rolle, 
hvilket omfang en sådan produktion af vå-
benteknologi har i forhold til den samlede 
omsætning og indtjening i konglomeratet?

Ansvarlige investeringer er derfor ikke et 
sort-hvidt emne, men et område, der kræ-
ver meget omtanke inden beslutningerne 
træffes. Virksomheder og investorer bruger 
mange ressourcer på dels omhyggeligt at 
undersøge og udvælge investeringer og 
dels at screene og udøve aktivt ejerskab på 
allerede foretaget investeringer. De danske 
pensionsselskaber har derfor et specielt 
stort fokus på ansvarlige investeringer, for 
at sikre, at danskernes pensionsformuer bi-
drager til social og økonomisk vækst både 
nationalt og internationalt.
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ter de metoder med videre, investorerne 
benytter i dette arbejde. 

Figur 4.1 viser, hvilke metoder der primært 
bliver brugt i arbejdet med ansvarlige inve-
steringer.

Pensionsselskabernes og andre investorers 
arbejde med metoderne inden for ansvar-
lige investeringer handler primært om, at 
de virksomheder, der investeres i, formår at 
inddrage samfundshensyn i deres forret-
ningsmæssige virke, samt at de kan håndte-
re de risici, der er forbundet hermed, herun-
der politiske risici. En virksomhed, der ikke 
arbejder systematisk med samfundsansvar 
og styring af de tilhørende risici, kan være 
en mindre sikker investering. Derudover har 
virksomheders evne til at håndtere samfun-
dets udfordringer og udvikling i forhold til 
mulige forretningsmuligheder betydning for 
den forretningsmæssige værdi. Når pensi-

Vejen til et mere bæredygtigt 
samfund

Figur 4.1 Metoder inden for ansvarlige investeringer 

De mest anvendte metoder inden for ansvarlige investeringer er vist i denne figur. Ved 
at arbejde systematisk med disse arbejdsgange tager danske institutionelle investorer et 
ansvar for at fremme gode ESG-forhold.

Aktivt ejerskab

Stemmeafgivelse

Due diligence

Rapportering

Retningslinjer

Institutionelle investorer som fx pensions-
selskaber og deres kunder, politikere og 
andre interesserer sig i stigende omfang for 
betydningen af virksomheders arbejde med 
bæredygtige, sociale og ledelsesmæssige 
forhold (de såkaldte ESG-forhold, Env-
ironmental, Social og Governance). Både 
i forhold til at sikre en bæredygtig sam-
fundsudvikling og i forhold til at opnå det 
bedst mulige langsigtede afkast. Vejledning 
om aktivt ejerskab, jf. Komiteen for god 
selskabsledelse (2016), er eksempelvis mo-
tiveret af, at danske selskaber kan præstere 
bedre værdiskabelse og dermed højere 
dansk velstand, når deres ejere udøver 
aktivt ejerskab, ved at danske institutio-
nelle investorer tager ansvar for at fremme 
ordentlige sociale og miljømæssige forhold. 
Betegnelsen ansvarlig investeringer omfat-
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onsselskaberne udøver aktivt ejerskab over 
for de virksomheder de investerer i, tager 
de et ansvar for at guide virksomheden 
både i forhold til ESG og økonomisk, hvilket 
kan have en positiv effekt på virksomhe-
dens vækst. 

Kapitlet belyser, hvad ansvarlige investe-
ringer og aktivt ejerskab dækker over samt 
historikken bag. Dernæst gennemgås de 
internationale retningslinjer og principper 
samt national regulering, som danske inve-
storer lægger til grund for deres politikker. 
Til sidst diskuteres kompleksiteten i nogle 
af de dilemmaer, som pensionsselskaber og 
andre institutionelle investorer kan møde, 
når de skal investere ansvarligt i en globali-
seret verden. 

Hvad er ansvarlige 
investeringer
Ansvarlige investeringer angår særligt insti-
tutionelle investorer som pensionsselskaber, 
banker, investeringsforeninger, fonde og 
lignende. Offentlige institutioner herun-
der staten og kommuner agerer også som 
investorer med ansvar for at skabe størst 
muligt samfundsmæssigt afkast. Ansvarlige 
investeringer handler grundlæggende om, 
hvad der investeres – eller ikke investeres – 
i, samt hvordan investor udøver sit ejerskab 
over for de virksomheder, der er investeret 
i. Inden for ansvarlig investering har aktivt 
ejerskab stor betydning for den økonomi-
ske udvikling i de virksomheder, der inve-
steres i. En analyse af Dimson et al. (2012) 
viser, at der er en positiv sammenhæng 
mellem aktivt ejerskab og en virksomheds 
succes. Som aktiv ejer tager man dermed 
både ansvar for den etiske del i ens inve-
steringer og for væksten i de virksomheder, 
man investerer i. 

En ansvarlig investeringsstrategi kan fx 
indebære, at man investerer i bæredygtige 
produkter og produktudvikling frem for 

produkter, der kan være miljøskadelige. 
Endvidere er en ansvarlig investor parat til 
at udøve aktivt ejerskab, hvis der er pro-
blemer med fx ledelsen eller overholdelse 
af menneskerettigheder i de virksomhe-
der, der er investeret i. Aktivt ejerskab kan 
derfor medvirke til at sikre, at der skabes et 
afkast på ansvarlig vis. 

Ansvarlige investeringer indebærer, at de 
traditionelle finansielle analyser, der går 
forud for en investeringsbeslutning, supple-
res med analyser af ikke-finansielle forhold. 
Investorer kan have flere forskellige til-
gange til ansvarlige investeringer, der også 
benævnes bæredygtige investeringer eller 
etiske investeringer.

Normbaseret

Ansvarlige investeringer kan tage ud-
gangspunkt i en normbaseret tilgang, hvor 
investoren screener investeringerne ud 
fra gældende international ret herunder 
konventioner, sanktioner m.v. Derudover 
er internationalt anerkendte retningslinjer 
som fx FN’s retningslinjer om menneskeret-
tigheder og erhvervsliv (2011) også ofte 
benyttet. Normbaseret screening er en ud-
bredt metode, blandt danske institutionelle 
investorer og i de øvrige nordiske lande 
til at overvåge investeringerne. Ud over 
screening af investeringerne udøver inve-
storerne oftest også aktivt ejerskab over for 
de selskaber, der er investeret i, for at sikre 
sig at selskaberne opfører sig ansvarligt. 
Aktivt ejerskab indebærer en aktiv interesse 
fra investorens side for selskabets forhold, 
udvikling og ledelse med henblik på at sikre 
en langsigtet stabil udvikling af selskabet 
og dermed et langsigtet, stabilt afkast til in-
vestorerne. Aktivt ejerskab omfatter blandt 
andet løbende overvågning af selskabernes 
portefølje, dialog med selskaber, stemme-
afgivelse på generalforsamlinger og sam-
arbejde med andre investorer om at udøve 
aktivt ejerskab. En gennemgang af pensi-
onsselskabernes hjemmesider viser, at langt 
størstedelen af danske pensionsselskaber 
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har politikker for, hvordan de udøver aktivt 
ejerskab, hvor de beskriver, hvordan de hol-
der øje med, at selskaberne, de investerer i, 
opfører sig ansvarligt. 

Arbejdet med ansvarlige investeringer har 
traditionelt set været rettet mod børsno-
terede selskaber og udstedere af virksom-
hedsobligationer. Der er dog en trend mod 
også at inkludere ejere og udstedere af 
andre aktiver som fx unoterede aktiver, fast 
ejendom og statsobligationer.

Ud over at sikre, at investeringerne overhol-
der gældende international ret, kan inve-
steringsanalysen også tage udgangspunkt 
i de tre bæredygtighedskriterier inden for 
miljø, sociale forhold og selskabsledelse 
også kaldet ESG (Environment, Social og 
Governance), jf. Vejledningen om ansvarlige 
investeringer (2018) fra Erhvervsstyrelsen. 

Ved at supplere de klassiske finansielle data 
med ikke-finansiel data for ESG-faktorerne 
kan yderligere risici, såvel som muligheder, 
ved en investering belyses. 

Etisk

Investoren kan også have en mere etisk 
tilgang til investeringerne, der baseres på 
politiske eller religiøse overbevisninger. 
Denne tilgang udmøntes ved at udelukke 
bestemte investeringer eksempelvis pro-
ducenter af våben, tobak eller alkohol eller 
hele sektorer, fx udvinding af fossil energi. 

Inden for ansvarlige investeringer er der 
flere forskellige områder, der er blevet præ-
senteret i ovenstående afsnit. Disse under-
kategorier er illustreret i figur 4.2.

Figur 4.2 Områder inden for ansvarlige investeringer

Lovgivning

Arbejdstagerrettigheder

Miljø- og klimaforhold

Kontroversielle våben

Anti-korruption

God selskabsledelse

Menneskerettigheder

Sanktioner

Alt efter hvilken industri der betragtes, er der forskellige områder inden for ansvarlige inve-
steringer, der er i fokus. Alle områder har international bevågenhed, og der er derfor inter-
nationalt bestemte regler og retningslinjer, som institutionelle investorer følger.
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Arbejdstagerrettigheder

Miljø- og klimaforhold

Ansvarlige investeringer i et 
historisk perspektiv

Ansvarlige investeringer er et resultat af 
en voksende bevidsthed blandt investorer, 
virksomheder og regeringer såvel som en-
keltpersoner om den langsigtede virkning, 
som sociale, miljømæssige og andre etiske 
aspekter kan have på både bæredygtig 
samfundsudvikling og på virksomheders 
resultatudvikling på længere sigt.

Ifølge Vejledningen om ansvarlige inve-
steringer (2010) kan investorers fokus på 
ansvarlighed dateres langt tilbage. Oprinde-
ligt var de bagvedliggende motiver primært 
religiøse eller moralske. Modstand mod 
slaveri, smugleri og andre ”anstødelige” 
forretningsmæssige aktiviteter udgjorde 
således grundlaget for de første ansvarlige 
investeringer, jf. Berry (2013). 

I dag er fokus på ansvarlige investeringer 
bredt væsentlig mere ud. De politiske og 
folkelige bevægelser i 1960’erne satte fokus 
på borgerrettigheder og arbejdsmarkeds-
forhold. Faglige rettigheder blev et cen-
tralt tema op gennem 70’erne, hvor også 
internationale investorers boykot af inve-
steringer i Sydafrika såvel som af virksom-
heder, der opererede i landet, spillede en 
betydelig rolle i afskaffelsen af apartheid. 
Emner som miljø, atomkraft og medarbej-
derforhold fik yderligere fokus i 80’erne. 
Baggrunden herfor var blandt andet FN’s 
rapport ”Vores fælles fremtid”, Brundtland-
rapporten (1987), der for første gang satte 
fokus på global bæredygtighed. Rapporten 
skabte endvidere grobund for FN’s Miljø- 
og udviklingskonference i Rio de Janeiro 
1992. 90’ernes øgede fokus på de globale 
klimaforandringer blev således også et 
tema i investeringsverdenen, og klimafor-
andringer er den dag i dag fortsat et af de 
væsentligste emner for ansvarlig investe-
ring. Finanskrisen viste, hvor stor effekt 
finanssektoren har på hele verdenssamfun-
det. Det var med til at sætte en ny og mere 

ansvarlig dagsorden på investeringsmar-
kederne. I årene efter finanskrisen er der 
derfor sket en betydelig vækst i ansvarlige 
investeringsprodukter i form af særligt 
bæredygtige fonde og investeringer, der på 
forhånd er bestemt for bæredygtige obli-
gationer. Et stigende antal ratingbureauer 
rater denne form for investeringer, hvilket 
giver investorer nye og bedre muligheder 
for at vurdere investeringsfondes etiske og 
ansvarlige investeringsprofil, og dermed for 
at investere ansvarligt. 

I 2008 stiftede en række danske institutio-
nelle investorer og organisationer forenin-
gen Dansif. Dansif er et netværksforum, 
hvor medlemmerne kan udveksle viden og 
erfaringer om inddragelse af miljømæs-
sige, sociale og ledelsesmæssige forhold i 
investeringsprocessen. Foreningen er ude-
lukkende et netværksforum uden selvstæn-
dige holdninger til ansvarlige investeringer 
eller andre emner. Dansif udgiver årligt en 
rapport om ansvarlig investeringspraksis i 
Danmark. Den årlige rapport er baseret på 
en spørgeskemaundersøgelse blandt de 
50 største institutionelle investorer. Den 
seneste undersøgelse fra 2017 viste, at de 
investorer der svarede, at de har en politik 
for ansvarlige investeringer, dækker tilsam-
men 96 pct. af assets under management 
(AUM), jf. Dansif (2017).

Anerkendte retningslinjer 
og principper for ansvarlige 
investeringer

Der findes flere anerkendte retningslinjer, 
principper og standarder, som kan være 
med til at danne udgangspunkt for investo-
rers arbejde med ansvarlige investeringer. 
Danske såvel som internationale organisa-
tioner og netværk udbyder guidelines og 
certificeringsordninger, der kan anvendes 
som afsæt for strategi, implementering, ud-
førelse og rapportering i forhold til investo-
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rernes samfundsansvar. Fælles for dem alle 
er formålet om at systematisere indsatsen i 
forhold til ansvarlige investeringer. 

Nedenfor gennemgås nogle af de mest glo-
balt anerkendte retningslinjer og princip-
per, som særligt anvendes af institutionelle 
investorer. 

Principles for Responsible Investment

PRI – Principles for Responsible Investment 
– består af seks overordnede principper for 
investorers arbejde med samfundsansvar, jf. 
PRI (2016):

1. Investoren vil indarbejde ESG-forhold i 
sin investeringsanalyse og beslutnings-
proces.

2. Investoren vil være aktiv ejer og indar-
bejde ESG-forhold i sin politik vedrø-
rende ejerskab og i den praktiske hånd-
tering af investeringerne.

3. Investoren vil tilstræbe passende åben-
hed om ESG-forholdene for de enheder, 
der investeres i.

4. Investoren vil fremme anerkendelse og 
implementering af principperne inden for 
investeringsindustrien.

5. Investoren vil samarbejde med andre in-
vestorer med henblik på at øge effektivi-
teten i implementeringen af principperne.

6. Investoren vil rapportere om sine ak-
tiviteter og fremskridt med hensyn til 
implementeringen af principperne.

PRI er dannet af en række store institutio-
nelle investorer, der også står for hovedpar-
ten af fundingen af arbejdet med udvikling 
af PRI. FN har siden etableringen af PRI 
støttet principperne og arbejdet.

Hvis en investor vælger at tilslutte sig 
retningslinjerne, forpligter de sig også til at 

overholde dem. Vælger en investor derimod 
ikke at tilslutte sig retningslinjerne, er det 
op til den enkelte investor at beslutte, hvor-
vidt de alligevel vil følge retningslinjerne.

Ultimo 2017 havde PRI over 1.900 signato-
ries1 fra over 65 lande, hvor 27 af disse sig-
natories er danske.  Ikke-signatories kan frit 
følge principperne og dermed selv beslutte, 
hvordan de vil efterleve principperne, og 
hvor de vil fokusere indsatsen. 

Danske pensionsselskaber følger princip-
perne i PRI, og en betydelig del af de 
danske pensionsselskaber er PRI signato-
ries. Det er kun signatories, der er forpligtet 
til at følge PRI princip 6 om at rapportere 
om aktiviteter og fremdrift vedrørende 
implementering af principperne, men både 
signatories og non-signatories følger de 
materielle principper 1-5.

Vejledning om ansvarlige investeringer

I 2010 udarbejdede Erhvervs- og selskabs-
styrelsen Vejledning om Ansvarlige Investe-
ringer (2010), der giver en introduktion til 
principperne for ansvarlige investeringer – 
de seks PRI principper. Med udgangspunkt i 
konkrete eksempler beskrives det, hvordan 
danske investorer har omsat de seks PRI 
principper i praksis. Vejledningen er udar-
bejdet i samarbejde med en række interes-
senter. I marts 2018 lancerede Erhvervs-
styrelsen en ny vejledning om ansvarlige 
investeringer, som erstatter vejledningen fra 
2010. Vejledning om Ansvarlige Investerin-
ger (2018) er en kortfattet introduktion til 
OECD’s papir, hvor de væsentligste forhold, 
som ledelsesniveauet hos institutionelle 
investorer bør forholde sig til, fremhæves.

På foranledning af Erhvervsministeriet har 
Rådet for Samfundsansvar desuden udar-
bejdet Vejledningen om ansvarlige inve-
steringer i statsobligationer (2013) samt 
anbefalinger for Ansvarlige investeringer og 
konventionsomfattede våben (2014). Rådet 
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for Samfundsansvar anbefaler, at ingen 
danske investorer investerer i virksomhe-
der, der producerer konventionsstridige 
våben. Danmark har tiltrådt de såkaldte 
Ottawa- og Oslo-konventioner, der forbyder 
anvendelse og udbredelse af antipersonel 
miner og klyngebomber. Danske pensions-
selskaber og andre investorer har på den 
baggrund ekskluderet en række virksomhe-
der fra deres investeringsunivers. Pensions-
selskabernes eksklusionslister er offentligt 
tilgængelige på deres hjemmesider.

UN Global Compact

Global Compact er et FN-initiativ, som 
opstiller ti principper for virksomheders 
samfundsansvar med hensyn til menneske-
rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø 
og antikorruption. Principperne er formu-
leret på baggrund af FN’s deklaration om 

menneskerettigheder, den internationale 
arbejderorganisations (ILO) deklaration om 
rettigheder ved arbejde, Rio-deklarationen 
om bæredygtig udvikling og FN’s anti-kor-
ruptionskonvention. 

Principperne er målrettet en bred vifte 
af virksomheder og organisationer. Som 
investor kan principperne bruges som ud-
gangspunkt for en politik eller strategi om 
at investere i virksomheder, som arbejder 
for at efterleve Global Compacts ti princip-
per, jf. boks 4.1.

Alle virksomheder og organisationer kan 
frit lade sig inspirere af principperne, eller 
de kan tilslutte sig Global Compact og 
derved forpligte sig til at gøre de ti prin-
cipper til en del af deres forretningsmodel 
og til at rapportere til Global Compact om 
indsatsen. Ud af de over 12.900 deltagere 

Boks 4.1 Global Compacts ti principper

Menneskerettigheder 
1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt  

erklærede menneskerettigheder. 
2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af  

menneskerettighederne. 

Arbejdstagerrettigheder 
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende  

retten til kollektiv forhandling. 
4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde. 
5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. 
6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds-  

og ansættelsesforhold.
 
Miljø 
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 
8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 
9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Korruptionsbekæmpelse 
10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning  

og bestikkelse.
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på verdensplan i 2018, er der 348, både 
store og små, danske virksomheder der har 
tilsluttet sig Global Compact. 

FN’s retningslinjer om menneskerettig-
heder og erhvervsliv

FN’s retningslinjer om menneskerettighe-
der og erhvervsliv (UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights) definerer 
regeringers og virksomheders ansvar for at 
undgå og håndtere virksomheders mulige 
krænkelser eller negative indvirkning på 
menneskerettighederne. 

Retningslinjerne er bygget op om tre søjler 
efter det såkaldte ”Protect, Respect and 
Remedy Framework”, jf. figur 4.3. Første 
søjle ”Protect” betoner staters ansvar for at 
respektere, beskytte og overholde menne-
skerettighederne (primære ansvarshaver). 
Anden søjle ”Respect” betoner, at virksom-
heder også har et ansvar for at overholde 
gældende love og respektere menneskeret-
tigheder. Den tredje søjle ”Remedy” under-

streger, at når krænkelser af menneskeret-
tigheder finder sted, har både stater og 
virksomheder et ansvar for at sikre oprejs-
ning til de forurettede.

Retningslinjerne gælder alle stater og virk-
somheder uanset sektor, størrelse, struk-
tur, ejerskab eller lokalitet. Det beskrives 
således, at alle virksomheder principielt har 
samme ansvar for at respektere menneske-
rettighederne i såvel eget forretningsvirke 
som i leverandørkæden. Det anerkendes 
dog, at ansvaret i praksis afhænger af 
virksomhedens størrelse og mulighed for at 
gøre sin indflydelse gældende. 

OECD Guidelines for Multinational  
Enterprises2 

OECD’s retningslinjer for multinationale 
virksomheder er en række anbefalinger om 
ansvarlig virksomhedsadfærd fra regerin-
gerne i OECD-landene til virksomheder, der 
opererer globalt. Formålet er at minimere 
de krænkelser og den negative påvirkning, 

PROTECT

Ansvar for at  
respektere, beskytte 
og overholde men-
neskerettighederne.

REMEDY

Ansvar for at når 
krænkelser af men-
neskerettigheder 
finder sted, sikres 
oprejsning til de 
forurettede.

RESPECT

Ansvar for at over-
holde gældende 
love og respektere 
menneskerettighe-
derne.

Figur 4.3 De tre søjler i FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv 

”Protect, Respect and Remedy Framework” dækker over de områder, som institutionelle 
investorer skal sikre sig at de overholder.
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som virksomheders aktiviteter kan give 
anledning til samt at sikre virksomheders 
bidrag til økonomisk, social og miljømæs-
sig fremgang til gavn for global bæredygtig 
udvikling. 

Retningslinjerne handler om menneskeret-
tigheder, arbejdstagerforhold, miljø, anti-
korruption, forbrugerinteresser, viden og 
teknologi, konkurrence, skat samt rapporte-
ring om samfundsansvar.

Et helt centralt begreb i disse retningslinjer 
fra OECD er ”due diligence”, også kaldet 
rettidig omhu, og handler om, at virksom-
hederne skal kunne identificere, forebygge, 
udbedre og redegøre for potentielle kræn-
kelser og negative påvirkninger afledt af 
deres aktiviteter.

I juni 2012 vedtog Folketinget Lov om 
Mæglings- og klageinstitutionen for ansvar-
lig virksomhedsansvar (MKI). Institutionen 
er OECD’s kontaktpunkt i Danmark og skal 
udbrede kendskabet til retningslinjerne 
samt behandle sager om overtrædelser af 
OECD’s retningslinjer.

Anbefalinger for aktivt ejerskab og EU’s 
Aktionærrettighedsdirektiv

Ultimo 2016 offentliggjorde Komitéen for 
god Selskabsledelse nye Anbefalinger for 
aktivt Ejerskab3. Anbefalingerne er rettet 
mod danske institutionelle investorer, som 
har aktieinvesteringer i danske børsnote-
rede selskaber. Anbefalingerne lægger op 
til, at investorerne tager et ansvar både for 
selskabernes etiske og økonomiske fremtid, 
hvorfor anbefalingerne også lægger vægt 
på at investorerne hjælper til med virksom-
hedens vækstmuligheder. 

Det er frivilligt at følge anbefalingerne efter 
princippet ”følg eller forklar”. Endvidere 
lægger anbefalingerne sig tæt op ad inter-
nationale anerkendte principper, navnlig The 
UK Stewardship Code (2012), jf. boks 4.2. 

Ud over de danske anbefalinger for aktivt 
ejerskab har EU i maj 2017 vedtaget en 
række ændringer af aktionærrettighedsdi-
rektivet. Ændringerne indebærer, at institu-
tionelle investorer som udgangspunkt skal 
have en politik for aktivt ejerskab. Derud-
over indebærer ændringerne en række krav 
til en sådan politik. Krav, som er på linje 
med de ovenfor nævnte anbefalinger. Ved-
tagelsen af direktivændringerne skal være 
implementeret i national lovgivning senest 
10. juni 2019.

Årsregnskabslovens rapporteringskrav

Siden 2009 har store virksomheder – jf. 
Årsregnskabslovens § 7 – været forpligtet 
til at redegøre for samfundsansvar i forbin-
delse med deres årsrapporter. Yderligere 
har virksomhederne siden 2013 været 
forpligtet til mere specifikt at redegøre for 
hvordan de lever op til kravene vedrørende 
menneskerettigheder og klimahensyn. Med 
den seneste opdatering af Årsregnskabs-
loven i 2016 udvides kravene til også at 
omfatte sociale forhold og bekæmpelse af 
korruption.

Dilemmaer
Danske livsforsikringsselskaber og pensi-
onskasser er som globale investorer stillet 
over for en lang række dilemmaer knyttet 
til investeringerne, hvor der ofte ikke findes 
enkle eller klare svar. Det, der umiddelbart 
forekommer simpelt, kan ofte vise sig at 
være yderst indviklet. I det følgende vil 
nogle af disse dilemmaer blive præsenteret.

Menneskerettigheder 

Enhver har ret til frihed, lighed og personlig 
sikkerhed. Basale ting som sundhed, læge-
hjælp, føde og rent drikkevand er en men-
neskeret. De af FN vedtagne menneskeret-
tigheder gælder for alle mennesker hele 
tiden, og ingen investor ønsker at medvirke 
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til krænkelser af disse menneskerettighe-
der. Derfor adresserer de fleste investorer 
også specifikt menneskerettigheder i deres 
politik for ansvarlige investeringer, ligesom 
investeringerne jævnligt screenes for men-
neskerettighedsforhold. 

Alligevel har der i en række tilfælde været 
rejst kritik af danske pensionsselskaber, 
banker og investeringsforeningers praksis 
inden for menneskerettigheder og sam-

fundsansvar. Kritikken, der blandt andet 
kommer fra Danwatch4 og Mellemfolkeligt 
Samvirke5, er blandt andet faldet i forbin-
delse med investeringer i virksomheder 
med relation til de besatte israelske områ-
der, investeringer i palmeolie, tekstilfabrik-
ker i ulande, der kan gøre brug af børne-
arbejdere samt investeringer i statsobliga-
tioner i lande, der er mistænkt for alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser, men som 
ikke er omfattet af internationale sanktioner.

Boks 4.2 The UK Stewardship Code

Anbefaling 1: Politik for aktivt ejerskab
Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i 
forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber. 

Anbefaling 2: Overvågning og dialog
Det anbefales, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, 
de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportiona-
litetsprincippet.

Anbefaling 3: Eskalering
Det anbefales, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab 
fastlægger, hvordan de kan eskalere deres aktive ejerskab ud over den regelmæssige 
overvågning og dialog.

Anbefaling 4: Samarbejde med andre investorer
Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab 
forholder sig til, hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at 
opnå større effekt og gennemslagskraft.

Anbefaling 5: Stemmepolitik
Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab 
vedtager en stemmepolitik og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt.

Anbefaling 6: Interessekonflikter
Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan 
interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.

Anbefaling 7: Rapportering
Det anbefales, at institutionelle investorer mindst én gang årligt rapporterer om de-
res aktive ejerskab, herunder stemmeaktivitet.
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Særligt spørgsmålet om børnearbejdere 
kan give anledning til dilemmaer. Børns ret-
tigheder er menneskerettigheder. Børn har 
ret til ikke at skulle arbejde, og de har ret 
til en uddannelse. Nogle investorer vælger 
konsekvent at frasælge alle investeringer, 
der har med børnearbejde at gøre, men 
Red Barnet har flere gange advaret mod 
en sådan handlemåde. I en række ulande 
afhænger børns overlevelse nemlig ifølge 
Red Barnet af, at de har et arbejde6. Derfor 
kan den bedste løsning sommetider være at 
kombinere skolegang med et arbejde, hvor 
vilkårene er acceptable for børnene. Det 
er derfor ikke nødvendigvis godt, hvis man 
som investor automatisk trækker sig, hvis 
man opdager, at man utilsigtet investerer i 
produkter, der involverer børnearbejde. Ri-
sikoen er, at børnene efterlades med ingen-
ting – hverken job, penge eller mulighed for 
uddannelse. Derfor vælger nogle pensions-
selskaber også at beholde investeringen og 
i stedet via aktivt ejerskab søge at påvirke 
børnenes vilkår til det bedre.

Klima

Investeringer i olie-, kul- og gasselskaber 
kan til tider være problematiske og har i de 
senere år i stigende omfang været udsat for 
kritik fra forskellige organisationer. Sel-
skaber, der udvinder olie og andre fossile 
brændsler, kan være i risiko for at skade na-
tur, miljø og levevilkår for lokalbefolkninger. 
Dertil kommer de globale klimapåvirknin-
ger, der er forbundet med forbrug af fossil 
energi. Nogle af verdens største forekom-
ster af olie findes desuden i lande, der er 
præget af fattigdom, svag regeringsførelse 
og ustabilitet. Faktum er dog, at verdens-
samfundet i stor stil efterspørger fossile 
brændsler til varme, elektricitet og transport, 
hvorfor en total udelukkelse af disse produk-
ter fra investorernes porteføljer på nuværen-
de tidspunkt formentlig er urealistisk.

Nogle investorer har valgt at ekskludere 
selskaber med udvinding af fossil energi fra 

deres portefølje. Andre vælger at investere 
i de olie-, kul-, og gasselskaber, der yder en 
indsats for at minimere de negative på-
virkninger af deres produktion samt viser 
vilje til at indgå i dialog om selskabernes 
samfundsansvar. Som investor har man 
desuden mulighed for at bruge sit ejerskab 
til at påvirke et olieselskab til at tage større 
miljø- og klimahensyn. En mulighed, man 
ikke længere har, hvis man sortlister oliesel-
skaber og afhænder sine investeringer.

Investeringer målrettet vedvarende energi 
og grøn energiteknologi har de seneste år 
været i stærk vækst. Flere og flere investo-
rer vælger en grønnere investeringsstrategi, 
hvor fokus på at skabe et godt afkast kom-
bineres med hensynet til at gøre en positiv 
forskel for klimaet. Institutionelle investorer 
har vist sig at være betydelige aktører, når 
det kommer til at bidrage til den grønne 
omstilling. Men klimavenlige investeringer 
kræver blandt andet bindende ambitiøse 
klimamål for nationalstaterne, stabile politi-
ske rammer samt innovative finansierings-
modeller og/eller støtte, hvis investeringer-
ne ikke er rentable på markedsvilkår. 

Konfliktfyldte områder 

Store internationale virksomheder har ofte 
aktiviteter i mange egne af verden. Der 
findes imidlertid en lang række krigs- og 
konfliktområder verden over, hvor den lo-
kale lovgivning ofte vil afvige fra internatio-
nale samfundsnormer. Derfor er det vigtigt, 
at virksomheder, der opererer i sådanne 
områder, tager deres samfundsansvar 
yderst alvorligt og overholder gældende 
sanktioner samt lever op til internationale 
retningslinjer og principper for ansvarlig 
virksomhedsadfærd.

Visse områder er pt. særligt konfliktfyldte. 
Det drejer sig om Syrien og Irak, Ukraine, 
Vestsahara samt de israelsk kontrollerede 
områder på Vestbredden af Jordanfloden. 
De israelske bosættelser på Vestbredden 
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er et højpolitisk spændingsfelt. Bosættel-
serne er ulovlige i henhold til Folkeretten, 
men det er ikke i strid med Folkeretten, 
når virksomheder har aktiviteter på Vest-
bredden, da private virksomheder ikke 
er folkeretssubjekter. Der er heller ingen 
sanktioner i relation til de besatte områder, 
som forbyder virksomheder at have aktivi-
tet der. Virksomheders aktiviteter i relation 
til bosættelserne er alligevel kontroversielle, 
og det samme kan siges om investeringer i 
de pågældende virksomheder.

Institutionelle investorer bliver fra tid til 
anden brugt som løftestang for udenrigs-
politiske spørgsmål, men investorers ansvar 
ligger primært i at følge gældende regler. 
Herhjemme lægger de danske pensions-
selskaber og andre investorer sig op ad de 
konkrete vurderinger og anbefalinger fra 
Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste, 
som kommer til udtryk i den førte danske 
udenrigspolitik. Det er desuden skiftende 
regeringers officielle linje ikke at anbefale 
et boykot af Israel, det palæstinensiske 
selvstyre eller virksomheder med relation 
hertil.

Brud på retningslinjer 

Ifølge pensionsselskabernes egne officielle 
retningslinjer igangsættes en tilbundsgå-
ende undersøgelse, hvis pensionsselskabet 

bliver opmærksom på kritisable forhold ved 
deres investeringer. Her benytter pensions-
selskaberne alle tilgængelige kilder herun-
der eksterne rådgivere, NGO’er, medier og 
andre organisationer med ekspertise og 
lokalkendskab. Har en virksomhed brudt 
med pensionsselskabets retningslinjer, 
indledes der en dialog med virksomheden 
om at rette op på de kritisable forhold. 
Dialogen kan enten foregå individuelt eller 
sammen med andre investorer og kan ske 
med assistance fra eksterne rådgivere med 
en specifik ekspertise. Såfremt dialogen 
ikke medfører de ønskede resultater, kan 
pensionsselskabet vælge at ekskludere virk-
somheden fra porteføljen. Denne mulighed 
ses dog som den absolut sidste udvej.

Ulempen ved eksklusion er, at man ende-
gyldigt sætter sig uden for indflydelse, når 
man frasælger aktierne i en virksomhed 
og dermed ikke længere har ejerskab i den 
pågældende virksomhed. En yderligere 
konsekvens kan være, at andre investorer 
uden samme bekymring for virksomhedens 
udøvelse af samfundshensyn køber pensi-
onsselskabets aktieandel.
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