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Opsummering af analysens resultater
● Danmark er en lille, åben økonomi, hvor selv små forskelle i investeringsklimaet har
afgørende betydning for, hvor attraktiv Danmark er at investere i sammenlignet
med andre lande.
● FDI Attractiveness Scoreboard: Vores sammenligning af rammebetingelser
med betydning for direkte investeringer på tværs af 44 lande i og uden for EU viser,
at Danmark er gået fra at være det sjettebedste land i 2009 til i 2014 at være det 15.
bedste land målt på rammebetingelser for direkte investeringer.
● I de seneste 5-10 år har Danmark ikke haft samme gode udvikling ift. at tiltrække
direkte investeringer fra udlandet som vores nabolande, og tilgangen af direkte
investeringer fra udlandet er svækket sammenlignet med tidligere perioder.
● Denne udvikling kan risikere at fortsætte, hvis Danmarks investeringsklima ikke
forbedres. Tiltrækning af udenlandske investeringer er ikke målet i sig selv. Målet er
at sikre gode rammebetingelser for både danske og udenlandske investorer, og det
er uhensigtsmæssigt at gå glip af udenlandske investeringer på grund af barrierer
eller dårlige rammebetingelser, som det er muligt at ændre på.
● Forbedringer af investeringsklimaet vil sikre, at vi kan tiltrække de investeringer,
som skaber mest værdi for Danmark, og forbedringer af investeringsklimaet vil
samtidig gøre det mere attraktivt for danske virksomheder at investere i Danmark.
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Danmark er en del af en generel tendens
● Danske virksomheders direkte investeringer i udlandet har i en længere
årrække oversteget udenlandske direkte investeringer i Danmark. Dette er en
naturlig følge af globaliseringen, og der er en generel tendens til, at velstående
lande har større udadgående investeringer end indadgående.
● Danmark er således ikke alene om at have en stor beholdning af udadgående
investeringer set i forhold til de indadgående. Det samme ses også i f.eks.
Tyskland og Finland.
● Der er således ikke nødvendigvis noget problematisk i store udgående direkte
investeringer. Det er en konsekvens af danske virksomheders globalisering, og
det kan være gavnligt for Danmarks vækst og beskæftigelse. Desuden
genererer disse investeringer betydelige formuegevinster, som hjemføres til
Danmark.
● Vi noterer os imidlertid, at trods disse generelle tendenser har udenlandske
virksomheders direkte investeringer i Danmark udviklet sig fladt og
betydeligt langsommere end i de fleste andre lande i Nordvesteuropa.
● Derfor bør vi se på, om der er rammebetingelser, der med fordel kan
forbedres, således at investeringsklimaet bliver bedre, end det er i dag.
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FDI Attractiveness Scoreboard: Forværring 2009-2014
Danmark har tabt terræn på 10 ud af 18 centrale rammebetingelser, der tiltrækker udenlandske direkte
investeringer. Det gælder bl.a. kvaliteten af uddannelser, beskatning af virksomheder, transparens i
reguleringen og byrderne ved den offentlige regulering.
Transparency
Tax rate
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wage costs
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16

Cluster development

21

2014

Regulatory quality
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31
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Rule of law
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Burden of gvt regulation
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Quality of physical and logistical
infrastructure
Time to comply with
administrative reuirements of
broadband coverage and speed
trading
Cost of complying with
administrative reuirements of
trading

Pop. with tertiary education

Diagrammet viser Danmarks placering på de 18 individuelle indikatorer på investeringsklimaet relativt til det land, der har den bedste placering.
Værdien på kanten af spindelvævet er bedst (1. plads), og værdien i midten er dårligst (44. plads). Indikatorerne er vist for 2009 (sort) og 2014 (pink).
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Baggrund for
analysen
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Analysens baggrund
● Denne analyse bygger på en omfattende kortlægning af
udviklingen i indgående udenlandske direkte investeringer (FDI)
i EU, som Copenhagen Economics har gennemført på vegne af
EU-Kommissionen i 2015.
● Kortlægningen er baseret på interview med ikke-europæiske
virksomheder, der har investeret i EU, og en gennemgang af
eksisterende rapporter om udenlandske direkte investeringer i
EU.
● Kortlægningens formål er at:
1. Identificere de underliggende årsager til, at indgående FDI til
EU er faldet mere end til andre lande (f.eks. USA).
2. Undersøge, hvordan investeringsklimaet i EU har udviklet sig
over tid, og benchmarke investeringsklimaet i EU-landene
med andre lande.
● Copenhagen Economics’ kortlægning for EU-Kommissionen
resulterede i et FDI Attractiveness Scoreboard, der benchmarker
investeringsklimaet for FDI på tværs af 44 lande i og uden for EU
på baggrund af 18 nøgleindikatorer.
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Investeringsklimaet set udefra
● En analyse af Danmarks placering på FDI Attractiveness Scoreboard
kan bidrage med indsigt i, hvilke faktorer der påvirker tiltrækningen af
direkte investeringer, og dermed også sige noget om, hvor Danmarks
investeringsklima kan forbedres.
● Virksomhederne ser på investeringsklima og rammebetingelser, når de
skal foretage direkte investeringer i et andet land.
o Udenlandske direkte investeringer er relativt mobile og kan i mange tilfælde
placeres flere forskellige steder. Det vil især være tilfældet, når der etableres
helt nye virksomheder (såkaldte greenfield-investeringer), men multinationale
virksomheder med datterselskaber i flere forskellige lande vil også have de
erhvervsmæssige rammebetingelser for øje, når de vælger, hvor de skal skalere
deres forretning op og ned. Også for opkøb af danske virksomheder vil
erhvervsklimaet og rammebetingelser have betydning.
o Hvis udenlandske virksomheder foretager færre direkte investeringer i
Danmark, kan det være et udtryk for, at det generelle investeringsklima og
rammebetingelserne i Danmark ikke er tilstrækkeligt attraktive.
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Danmark har en solid balance over for udlandet
Danmark har i de seneste fem år opbygget en solid balance over for udlandet med store positive bidrag fra
handelsbalancen og fra formueindkomsterne. I 2014 var overskuddet ift. udlandet på 150 mia. kr.
Overskuddet i 2014 bestod af: +43 mia. kr. fra varebalancen, +74 mia. kr. fra tjenestebalancen, +74 mia. kr.
fra formueindkomster samt et negativt bidrag på -42 mia. kr. fra øvrige poster.
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Direkte investeringer er kun en del af billedet
Danmark er siden 1990’erne gået fra at have en betydelig udlandsgæld til at have en udlandsformue. Summen af
betalingsbalance, direkte investeringer og porteføljebevægelser (aktier + obligationer) er et bredt og relevant mål for
de samlede kapitalbevægelser, der påvirker kronen. Denne sum har været i et solidt overskud de seneste år, hvilket har
gjort Nationalbanken i stand til at sikre kronens værdi over for euroen.
En direkte investering er en finansiel investering og indgår
dermed i betalingsbalancens finansielle poster, der sammen
med de løbende poster og kapitaloverførsler udgør Danmarks
betalingsbalance over for udlandet. De indgående direkte
investeringer falder i betydning. Direkte investeringer udgjorde
ved udgangen af 2015 (3. kvt.) 27% af de samlede aktiver ift.
udlandet, mens direkte investeringer i Danmark udgjorde 18%
af de samlede passiver ift. udlandet.
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Beholdningen af direkte investeringer
Direkte investeringer udtrykker summen af investeringer i udenlandske filialer og virksomheder, hvor investor besidder
mindst 10% af egenkapitalen eller stemmerettighederne. Begrebet anvendes af samtlige statistikkontorer i OECD og
viser en del af et lands længerevarende økonomiske forbindelser på tværs af landegrænser. Udviklingen i de indgående
direkte investeringer er samtidig en indikator for, hvor attraktivt det er at investere i landet.

Udgående direkte investeringer

Indgående direkte investeringer

Danske virksomheder har investeret betydeligt i udlandet.
Dette er ikke nødvendigvis investeringer, der ellers ville
være foretaget i Danmark. Der er ingen tvivl om, at de
samlede direkte investeringer bidrager positivt til
Danmarks bruttonationalindkomst, BNI, idet de genererer
et betydeligt afkast til Danmark (formueindkomst).

Siden 2007 har beholdningen af udenlandske direkte
investeringer i Danmark været stort set uændret. Der
skete et lille fald frem til 2013, mens vi så en mindre
stigning i 2014 som følge af salg af DONG og Nets. FDI
bør analyseres ekskl. gennemløbsinvesteringer, som i
øvrigt er faldet igennem perioden.
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Opgørelse af direkte investeringer

Samlede erhvervsinvesteringer i Danmark

Investeringer
foretaget af
danske
virksomheder

Investeringer foretaget af udenlandske virksomheder

Udenlandske
porteføljeinvesteringer –
ejerskab <10%

Udenlandske direkte investeringer (FDI) – ejerskab>10%

Greenfield-FDI

FDI, der udvider
kapitalapparatet

Udvidelser af
eksisterende
virksomheder i
Danmark
finansieret lokalt

Etablering af nye
udenlandske
virksomheder

Opkøb af danske
virksomheder

• Fokus i denne rapport er på udenlandske direkte investeringer
(FDI) ind i Danmark.
• Beholdningen af FDI opgøres som tilstrømningen af FDI, og der
tages højde for op- og nedskrivninger af værdien af
investeringerne og for gennemløbsinvesteringer.
• Udviklingen i beholdningen af de direkte investeringer afhænger
både af selve investeringstransaktionen og værdireguleringer.
Korrigeres beholdningsudviklingen for værdireguleringer som i
Erhvervs- og Vækstministeriets seneste analyse*, reduceres
beholdningen af udadgående investeringer, mens beholdningen
af indadgående investeringer er omtrent uændret. Dermed
reduceres forskellen mellem de to beholdninger.
• De forskellige typer af FDI vil have forskellig effekt på den
økonomiske aktivitet i Danmark:
• Udvidelser af eksisterende og etablering af nye virksomheder i
Danmark (greenfield-FDI), der udvider det samlede
kapitalapparat, vil bidrage til at lukke Danmarks
investeringsgab.
• Opkøb af danske virksomheder kan bidrage til at bevare
arbejdspladser i Danmark og på den måde bidrage til, at
kapitalapparatet ikke bliver mindre. Opkøb kan potentielt set
også medføre ny ledelse, omorganisering og øget grad af
internationalisering, der kan forbedre virksomhedens
produktivitet.
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Note:

Figuren illustrerer de investeringskomponenter, der indgår i de samlede erhvervsinvesteringer *) Se Erhvervs- og Vækstministeriet (2016), ”Redegørelse om Vækst
i Danmark, men ikke den forholdsmæssige størrelse af de forskellige komponenter.
og Konkurrence”.
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FDI kan have bredere samfundsøkonomiske gevinster
● Videnoverførsel: Udenlandske
virksomheder har ofte høj produktivitet,
og deres tekniske, operationelle og
ledelsesmæssige viden kan komme
danske virksomheder til gode, når de
handler med dem eller ansætter deres
medarbejdere.
● Øget konkurrence: Udenlandske
investeringer, der udvider
kapitalapparatet, øger efterspørgslen
efter input. Et større hjemmemarked
giver eksisterende leverandører
mulighed for at høste stordriftsfordele,
tiltrækker nye leverandører og øger
konkurrencen. Det gavner
produktiviteten i samfundet.
● Signalering: Når mange udenlandske
virksomheder vælger at etablere sig i
samme land, sender det et signal om, at
markedet er attraktivt. Er FDI
forbundet med videnoverførsel og øget
produktivitet, vil denne effekt være
selvforstærkende.

Om disse gevinster materialiserer sig
afhænger af flere ting, herunder:
•

•

•

Erstatter udenlandske investeringer blot
indenlandske investeringer og efterlader
det samlede kapitalapparat uændret?
Er udenlandsk ejerskab forbundet med
større risici på langt sigt end dansk
ejerskab?
Har danske virksomheder kapacitet til at
udnytte det potentiale for
videnoverførsel, som udenlandske
virksomheder kan give?

Detaljerede målinger foretaget af
Copenhagen Economics for EUKommissionen viser, at over tid og på tværs
af lande i EU har indadgående FDI en
positiv effekt på beskæftigelsen og
produktiviteten i modtagerlandet.
Copenhagen Economics (2006), Study on FDI and
regional development, på vegne af DG Regio.
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Eksempler på opkøb af danske virksomheder:
Microsoft køber Navision:
● I 2002 købte Microsoft den danske udvikler af
IT-baserede økonomisystemer Navision for 11
mia. kr.
● For Microsoft var opkøbet af Navision også en
debut på et nyt forretningsområde i koncernen,
nemlig økonomisystemer til virksomheder.
● Derfor var der stort fokus på at integrere
Navisions viden og kompetence i forhold til
research og programmering og i forhold til
andre salgskanaler. Og det var afgørende at
holde på Navisions medarbejdere.
● Det gjorde København til det største
udviklingscenter, Microsoft har i Europa. Det
globale udviklingscenter er i flere omgange
blevet kåret til den mest attraktive ITarbejdsplads i Danmark.
● Samtidig gav købet plads til, at en regulær
klynge på området kunne udvikle sig med
virksomheder som EG, Columbus IT Partner og
IBM.

IBM køber Mærsk Data:
● I 2004 købte IBM Mærsk Data, som oprindeligt
udviklede sig fra en intern IT-afdeling i Mærsk
til en stor IT-spiller i Danmark med en
omsætning på næsten 3 mia. kr. Med købet af
Mærsk Data blev IBM dobbelt så stor i
Danmark, og samtidig blev Mærsk Data en del
af et af verdens største IT-selskaber.
Siemens overtager Bonus Energy
● Siemens overtog i 2004 Bonus Energy, som
havde en række stærke produkter, men
manglede kapital til at indgå i de rigtig store
projekter, bl.a. på havmøllemarkedet.
● Set i lyset af den høje vækst på
vindenergimarkedet ville det havde været
vanskeligt for Bonus Energy at finde nok
kvalificerede medarbejdere alene i Danmark.
Via Siemens har virksomheden fået et nyt
globalt netværk at trække på.
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Udenlandske virksomheder er store og skaber højtlønnede
job
● Virksomheder, der etablerer sig i andre lande,
er som regel store, globalt orienterede og
højproduktive virksomheder. Der er også en
tendens til, at multinationale virksomheder
opkøber virksomheder med høj produktivitet.

Udenlandske virksomheder i DK udgør…

● Det er også tilfældet i Danmark, hvor
udenlandske virksomheder kun udgør 1,4% af
virksomhederne i den private sektor, men 19%
af omsætningen og 23% af beskæftigelsen.

Omsætning

● Udenlandsk ejede virksomheder i Danmark
betaler i gennemsnit 8% højere lønninger end
danskejede virksomheder (Malchow-Møller
m.fl., 2009):

Antal ansatte

o

75% af denne lønpræmie skyldes, at de
udenlandske virksomheder udvælger nogle af de
bedste folk.

o De sidste 25% skyldes andre faktorer, heriblandt
læringseffekter og viden opbygget på jobbet.

1,4% af det samlede antal
virksomheder…

Virksomheder

men 19% af
omsætningen…

og 23% af
beskæftigelsen

0%
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Kilde:
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Data omfatter virksomheder i den private sektor og er fra
2013.
Copenhagen Economics baseret på data fra Danmarks
Statistik (IFATSF1).
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Sammenligning af direkte investeringer på tværs af lande
● Som mange andre økonomiske nøgletal er FDI-data forbundet med
måleproblemer, særligt når man vil sammenligne på tværs af lande:
o

Ikke alle lande tager højde for gennemløbsinvesteringer.

o

Op- og nedjusteringer af værdien af investeringerne foretages ikke på samme måde i alle
lande.

● Det skal især holdes for øje, når man ønsker at sammenligne niveauet for
udenlandske investeringer på tværs af lande, mens sammenligning af
udviklingen i FDI over tid er mindre problematisk.
● Udenlandske investeringer påvirkes også af andre forhold, som ikke indgår
direkte i en måling af investeringsklimaet:
o

Sektorspecifikke forhold (f.eks. klynger og særlige kompetencer)

o

Virksomhedsspecifikke forhold (f.eks. strategiske opkøb)

o

Særlige relationer mellem lande (f.eks. fælles sprog og grænser)

o

Regionale forskelle (f.eks. betydningen af store byer)

● Indikatorerne for investeringsklimaet er blevet udvalgt med øje på at sikre,
at så mange lande som muligt kan indgå i analysen, herunder ikkeeuropæiske lande. Det sætter begrænsninger for, hvilke datakilder der kan
anvendes, og hvor detaljerede de tilgængelige data er.
● Ikke alle aspekter af investeringsklimaet kan måles, og det er f.eks. ikke
muligt at sammenligne landenes brug af finansielle incitamenter i deres
tiltrækning af udenlandske investorer og kvaliteten af landenes samlede
investeringsfremmeindsats.
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Udvikling i udenlandske direkte investeringer i Danmark
● Danmark har mellem 1990 og 2000 haft succes med at
tiltrække udenlandske direkte investeringer, men
Danmark er de seneste 10-15 år blevet overhalet af
mange af de øvrige EU-lande. I perioden 2007-2014 har
kun Grækenland klaret sig dårligere end Danmark.
● Den økonomiske krise har ramt Danmark hårdt:
o De øvrige EU-lande oplevede større vækst i FDI-beholdningen
end Danmark op til krisen.
o De øvrige EU-lande er kommet hurtigere ud af krisen end
Danmark med hensyn til at tiltrække udenlandske direkte
investeringer.

● Danske virksomheder investerer også i stigende grad i
udlandet, og Danmarks investeringsgab over for udlandet
er blevet større.
● Et lille hjemmemarked er en udfordring for Danmark,
men også når der tages højde for forskelle i
hjemmemarkedets størrelse, og landene sammenlignes
på deres FDI-intensitet, er det gået tilbage for Danmark.
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Danmark har historisk set tiltrukket mange udenlandske
investeringer
15 lande 1990-2000
Gns. = 356%

15 lande 2007-2014
Gns. = 114%
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Gns. = 341%
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Danmarks erhvervsklima set udefra

Den økonomiske krise har ramt Danmark hårdt
● Danmark fulgte med de øvrige EU-landes vækst i
FDI-beholdningen op til krisen:
o

EU 1990-2007: +433%

o

DK 1990-2007: +410%

● Efter krisen har de øvrige EU-lande øget deres
FDI-tiltrækning, mens Danmark er uændret:
o

EU 2009-2014: +28%

o

DK 2009-2014: +/- 0 (afhængig af gennemløb)

● Opgørelser af FDI-beholdningen på tværs af
lande tager ikke højde for såkaldte
gennemløbsinvesteringer:
o

Med gennemløbsinvesteringer forstås ind- og udadgående
direkte investeringer via et dansk holdingselskab.

o

Gennemløbsinvesteringer har ingen eller stærkt begrænset
realøkonomisk betydning for dansk erhvervsliv.

Udvikling i FDI-beholdning
Indeks, 2000=100
500
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Kilde:
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Udviklingen i FDI-beholdningen i udvalgte lande/regioner.
Data er indekseret, og beholdningen i 2000=100.
Copenhagen Economics på baggrund af
WIR (2015), anneks tabel 3.
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Danmarks FDI-intensitet er uændret
Danmarks FDI-intensitet er uændret siden 2007, når der tages højde for gennemløbsinvesteringer. Danmarks FDIintensitet er lavere end mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, og mange lande har oplevet en langt
større stigning i de indgående direkte investeringer, når der tages højde for BNP-udviklingen. Ingen lande bortset fra
Grækenland har oplevet tilbagegang i FDI-intensiteten. Holland har oplevet en svag fremgang i FDI-intensiteten på
linje med den danske, men har langt højere niveau end Danmark af indgående FDI ift. BNP. Bemærk, at medregnes
gennemløbsinvesteringer som i de andre lande, så er Danmarks FDI-intensitet faldet betydeligt fra 2007 til 2014.
FDI intensitet
Ratio indgående FDI ift BNP
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Udvikling 2007-14:
+15%
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+50%

+40%

+3%

+36%

+23%

20

+28%

-8%

Note:
Kilde:

Danmarks data er opgjort ekskl. gennemløbsinvesteringer. FDI-intensiteten måles som FDI-beholdningen over landets BNP.
Copenhagen Economics på baggrund af Nationalbanken og WIR (2015).
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Danmark tiltrækker mindre greenfield-FDI
● I årene op mod den økonomiske krise steg
Danmarks indgående greenfield-FDI med
50%, men efter krisen er Danmarks
indgående greenfield-FDI blevet omtrent
halveret.
● De øvrige EU-lande oplevede større vækst i
indgående greenfield-FDI end Danmark op
til krisen, og indgående greenfield-FDI i EU
steg med næsten 140% fra 2003 til 2008.
● De øvrige EU-lande blev heller ikke ramt så
hårdt af den økonomiske krise som
Danmark, og indgående greenfield-FDI i EU
er nu tilbage på niveauet fra 2003.
● Udviklingen tyder på, at udenlandske
greenfield-investeringer bidrager i mindre
grad end tidligere til at lukke Danmarks
investeringsgab.

Udviklingen i greenfield-FDI
Index, 2003=100
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2014

Udviklingen i indgående greenfield-FDI-investeringer i
udvalgte lande/regioner. Data er indekseret, og værdien af
investeringerne i 2000=100.
Copenhagen Economics på baggrund af
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WIR (2015), anneks tabel 19.
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Et bedre
investeringsklima
kan tiltrække flere
direkte
investeringer
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Danmarks investeringsklima kan forbedres
● Siden den økonomiske krise er Danmarks FDI-beholdning faldet frem
til 2013 med 3% i gennemsnit om året som følge af, at færre nye
virksomheder kommer til, og/eller at eksisterende virksomheder
trækker sig ud eller nedskriver deres værdi.
● Vores benchmarkanalyse af investeringsklimaet i 44 lande viser, at
Danmark er gået fra en sjetteplads i 2009 til en 15. plads i 2014.
● Faldet i FDI-beholdningen kan risikere at fortsætte, hvis Danmarks
investeringsklima ikke forbedres relativt til andre lande.
● Hvis det i stedet lykkes Danmark at genvinde sin placering i 2009
relativt til andre lande, estimerer vi, at beholdningen af udenlandske
investeringer vil stige med 4% årligt svarende til en stigning på 125 mia.
kr. i 2020.
● Greenfield-FDI udgjorde 23% af Danmarks samlede indgående FDI i
2014.
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Udviklingen i Danmarks FDI-beholdning frem mod 2020
● Danmarks FDI-beholdning faldt med 3%
årligt i perioden 2007-2013. Det svarer til,
at Danmark hvert år har mistet 20 mia. kr. i
udenlandske investeringer.
● 2014 var et særligt år, fordi nogle store,
enkeltstående opkøb af danske
virksomheder, herunder DONG Energy og
Nets, blev gennemført det år.
● Opkøbene afspejler ikke forbedringer af det
underliggende investeringsklima og kan
således ikke forventes at være et
vendepunkt for Danmarks evne til at
tiltrække udenlandske investeringer.
● Danmarks FDI-beholdning må forventes at
fortsætte sit fald frem mod 2020, hvis der
ikke gøres noget for at forbedre
investeringsklimaet, og det vil medføre et
fald i FDI-beholdningen på mere end 110
mia. kr.

Forventet FDI-beholdning med
uændret investeringsklima
Fremskrivning
af FDI
beholdningen
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Priserne er vist i faste 2010-priser. Data inkluderer ikke
gennemløbsinvesteringer. Data fra 1999-2003 er fra
DNDIRA, mens data fra 2004-2014 er fra DNDIA. Data fra
2014 og frem er fremskrevet med den gennemsnitlige årlige
vækstrate i perioden 2009-2014.
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Copenhagen Economics på baggrund af data fra
Nationalbankens opgørelse af Danmarks årlige
beholdningsstatistik for direkte investeringer.
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Sammenhæng mellem investeringsklima og FDI-beholdning
● På vegne af EU-Kommissionen har
Copenhagen Economics gennemført en
benchmarkanalyse af investeringsklimaet
i lande i og uden for EU.
● Benchmarkanalysen viser, at hver gang et
land forbedrer sin FDI-score relativt til de
andre lande med én enhed, så øges FDIbeholdningen med 3%.
● Hvis Danmark gennemfører tiltag, der
forbedrer investeringsklimaet, så
Danmark genvinder sin sjetteplads fra
2009, vil Danmark gå fra en score på 66
til en score på 74.
● Det svarer til en stigning på 1,4 enheder
hvert år og en stigning i FDIbeholdningen på omtrent 4%.

Danmarks score
Score

80

Danmark var på
en sjetteplads

Danmark var på
en 15. plads

Danmark genvinder
sjettepladsen

70

74
66

60
50
40
30
20
10
0
2009

Kilde:

2014

2020

Benchmarkanalyse gennemført af Copenhagen Economics
på vegne af EU Kommissionen.

25

Analyse
af erhvervsklima
direkte investeringer
fra udlandet
Danmarks
set udefra

I det samlede indeks lå Danmark på 15. pladsen i 2014
Danmark har mindre attraktive rammevilkår for udenlandske direkte investeringer end andre lande,
vi normalt sammenligner os med (15. plads i 2014). 10 EU-lande havde et mere attraktivt
investeringsklima end Danmark i 2014, nemlig Finland, Irland, Holland, Sverige, Storbritannien,
Tyskland, Estland, Luxembourg, Letland og Østrig.
FDI Attractiveness Score
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I det samlede indeks lå Danmark på sjettepladsen i 2009
Danmarks rammevilkår er blevet mindre attraktive for direkte investeringer relativt til andre
lande, vi normalt sammenligner os med (sjetteplads i 2009 sammenlignet med 15. plads i 2014).
I 2009 havde kun tre EU-lande et mere attraktivt investeringsklima end Danmark for direkte
investeringer.
FDI Attractiveness Score
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10
0
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Bedre investeringsklima kan vende den negative udvikling ...
● Hvis Danmark forbedrer sit
investeringsklima og opnår samme
placering som i 2009, vil FDIbeholdningen stige med 4% årligt frem
mod 2020.
● Denne stigning modsvarer den
underliggende negative udvikling i
Danmarks FDI-beholdning på -3%, og
samlet set vil FDI-beholdningen stige
med 1%.
● Et bedre investeringsklima vil give
Danmark omkring 125 mia. kr. yderligere
i udenlandske investeringer i 2020.
● I perioden 2014-2020 vil Danmarks FDIbeholdning således stige med 2 mia. kr.
hvert år frem for at falde med 20 mia. kr.
årligt.

FDI-beholdning i 2020 med bedre
investeringsklima
Fremskrivning
af FDIbeholdningen
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Priserne er vist i faste 2010-priser. Data inkluderer ikke
gennemløbsinvesteringer. Data fra 1999-2003 er fra
DNDIRA, mens data fra 2004-2014 er fra DNDIA. Data fra
2014 og frem er fremskrevet med den gennemsnitlige årlige
vækstrate i perioden 2009-2013.
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Copenhagen Economics på baggrund af data fra
Nationalbankens opgørelse af Danmarks årlige
beholdningsstatistik for direkte investeringer.

Analyse
af erhvervsklima
direkte investeringer
fra udlandet
Danmarks
set udefra

Danmark får færre greenfield-investeringr
● Greenfield-FDI kan udvide kapitalapparatet,
hvis de udenlandske investeringer ikke
fortrænger danske greenfield-investeringer.
● I 2014 udgjorde greenfield-FDI 25% af de
samlede indgående udenlandske
investeringer i Danmark. I EU var den
tilsvarende andel 45%.
● Hvis sammensætningen i de indgående
udenlandske investeringer er uændret frem
mod 2020, vil 25% af de yderligere
udenlandske investeringer som følge af
forbedringer i investeringsklimaet være
greenfield-investeringer.

Andelen af greenfield-FDI udgør …
57%

60%
50%

45%

40%
30%

25%

20%
10%
0%
Danmark

● Frem mod 2020 vil Danmark modtage 0,5
mia. kr. mere i greenfield-FDI hvert år.
Note:
Kilde:

EU

Verden

Data er fra 2014.
Copenhagen Economics baseret på data fra WIR 2015,
annex table 1 og 19.
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Konkrete områder,
hvor vi kan
forbedre
investeringsklimaet
i Danmark
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Måling af investeringsklimaet på tværs af 44 lande
Copenhagen Economics har udviklet et nyt FDI Attractiveness Scoreboard for EU-Kommissionen.
● Formålet med indekset er at benchmarke landene
i og uden for EU på faktorer, der ud over
landenes underliggende makroøkonomiske
situation (markedets størrelse, vækst og
økonomiske stabilitet) har afgørende betydning
for virksomhedernes investeringsbeslutning.
● Copenhagen Economics har på baggrund af
interview med ikke-europæiske virksomheder og
en grundig gennemgang af eksisterende
rapporter om udenlandske investeringer i EU
identificeret de vigtigste FDI-drivere, som er
blevet grupperet i fire underindeks.

● 18 indikatorer er blevet udvalgt med henblik på at
sikre, at indekset kan beregnes for så mange
lande og så mange år som muligt.
● Indikatorer baseret på subjektive data (interview
og spørgeskemaer) er forsøgt undgået, og når
sådanne data indgår, er gennemsnittet over flere
indikatorer brugt for at reducere eventuelle bias.
● Da indekset opgøres samlet for det enkelte land,
indgår sektor- og virksomhedsspecifikke
indikatorer ikke i indekset, ligesom det ikke er
muligt at tage højde for bilaterale relationer
mellem landene, der kan påvirke FDI.

FDI drivers

Political, regulatory
and legal environment

Quality of infrastructure
and market access

Knowledge and
innovation capacity

Cost
competitiveness
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FDI Attractiveness Scoreboard 2014

Danmark har især et højt omkostningsniveau
Danmark er samlet set faldet fra det sjettebedste land til det 15. bedste.
Danmark ligger fortsat godt hvad angår infrastruktur og markedsadgang, men indtager en midterposition ift. viden og
innovation samt lovgivningsmæssige og regulatoriske rammer for erhvervslivet.
Danmark ligger stadig – trods forbedringer ift. løntilbageholdenhed og skatteændringer – i bund hvad angår
omkostningsniveau og skatter.
Political, regulatory and legal environment

Infrastructure and market access

Innovation and knowledge capacity

Cost competitiveness
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Ændringer 2009-2014
Diagrammet viser Danmarks placering på de 18 individuelle indikatorer på investeringsklimaet relativt
til det land, der har den bedste placering. Værdien på kanten af spindelvævet er bedst (førsteplads), og
værdien i midten er dårligst (44. plads). Indikatorerne er vist for 2009 (sort) og 2014 (pink).
Transparency
Tax rate
wage costs

1
6

2009

11

Political stability
R&D expenditure

16

Cluster development

21

2014

Regulatory quality

26

University-industry
collaboration
Quality of scientific
research
Quality of educational
system

31
36

Rule of law

41

Burden of gvt regulation

Cost of starting a business

Pop. with tertiary
Quality of physical and
education
logistical infrastructure
broadband coverage and
Time to comply with
speed
administrative
Cost of complying with
administrative
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Danmarks placering ud af 44 lande på FDI Attractiveness 2009-2014

Svækket placering på 10 ud af 18 indikatorer

● De sidste 5 års udvikling har forværret investeringsklimaet og Danmark har tabt meget terræn
på 10 ud af 18 centrale rammebetingelser, der tiltrækker udenlandske direkte investeringer
(Danmark har tabt mere end 2 pladser på 10 ud af 18 indikatorer).
● Det gælder bl.a. kvalitet af uddannelser, kvalitet af forskning, beskatning af virksomheder,
transparens i reguleringen og byrderne ved den offentlige regulering.
Political, regulatory and
legal environment

Transparency of
government
policy

2009-2014
6 -> 18

Political stability

10 -> 16

Regulatory
quality

1 -> 10

Rule of law

3 -> 2

Burden of gvt
regulation
Cost of starting a
business

10 -> 23
1 -> 3

Infrastructure and
market access

Quality of
infrastructure

2009-2014

13 -> 16

Time required to
comply with
border
requirements

1 -> 1

Costs required to
comply with
border
requirements

9 -> 1

Average
broadband speed
and coverage

Knowledge and
innovation capacity

Per cent with a
tertiary education

4 -> 6

2009-2014
17 -> 17

Quality of the
education

7 -> 11

Quality of
scientific research

11 -> 15

Universityindustry
collaboration

7 -> 16

R&D expenditure
Clusters

Cost competitiveness

2009-2014
Average wages

43 -> 42

Corporate tax
rate

20 -> 25

6 -> 6
15 -> 20
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Eksempel på forbedring af rammebetingelser

Sammenligning med Storbritannien
Danmarks tilbagegang på politiske og regulatoriske
indikatorer skyldes en blanding af:
• En faktisk tilbagegang i Danmark
•

•

Blandt de enkelte indikatorer er tilbagegangen størst for
transparency of government policy, bl.a. som følge af
offentlighedsloven, hvorimod tilbagegangen for de andre
indikatorer er minimal. I tilfælde af Rule of law er der sket en
forbedring i Danmark.

En fremgang i andre lande, der som resultat har
"overhalet" Danmark.
•

Storbritannien er et af de lande, hvor der er registreret fremgang
på alle disse indikatorer, og som har overhalet Danmark og
opnået en bedre placering i næsten alle tilfælde.

Storbritannien har gennemført en række tiltag for at
reducere "reguleringsbyrden" for private virksomheder.
Dette inkluderer tiltag, hvor unødvendige og ineffektive
reguleringer fjernes. Disse inkluderer:
•
•
•
•
•
•

Political, regulatory and legal
environment

Antallet af nye erhvervsreguleringer kontrolleres via "én ind, to ud"princippet.
Effekten af reguleringer undersøges via "impact assessments", og
unødvendige reguleringer fjernes.
Regulering reduceres for små virksomheder.
Sikring af, at erhvervsreguleringer overholdes
Alternativer til ny regulering såsom bedre forbrugeroplysninger (bedre
mærkning af produkter mv.).
Reduktion af omkostningerne for britiske virksomheder forbundet med
EU-reguleringer.

Kilde: United Kingdom Department for Business Innovation and Skills (2015). “2010–2015
government policy: business regulation”.

Ændringer i rangeringen 2009-2014

Denmark
United Kingdom
Transparency of
government
6 -> 1819 -> 10
Transparency
of
6 -> 18
policy
government
policy
Political stability
10 -> 16
36 -> 30
10 -> 16
Political stability
Regulatory
1 -> 10
quality
Regulatory quality 1 -> 10
10 -> 5
Rule of law
2 -> 3
Rule of law
Burden of gvt3 -> 2
10 -> 5
10 -> 23
regulation
Burden of gvt
10 a-> 23
Cost of starting
12 -> 11
regulation
1 -> 3
business
Cost of starting a
business

1 -> 3

6 -> 2
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Forslag, der kan forbedre investeringsklimaet
Område

Diagnose

Axcelfutures forslag

Political, regulatory
and legal environment

Danmark klarer sig mindre godt end tidligere
ift. transparens i reguleringen og byrderne ved
den offentlige regulering. Kvaliteten af
reguleringen er også forringet.

Se på eksempelvis britiske erfaringer.
Gennemfør systematisk opgørelse af
erhvervsøkonomiske konsekvenser

Infrastructure and
market access

Danmark mister terræn ift. en effektiv
infrastruktur. Det gælder især investeringer i vej
og bane og forbedringer af den internationale
tilgængelighed via luftfarten.

Gennemfør Produktivitetskommissionens forslag om bedre
prioritering, og færdiggør arbejdet
med luftfartsstrategi

Knowledge and
innovation capacity

Danmark sakker bagud ift. at understøtte
samarbejdet mellem universiteter og private
virksomheder. Kvaliteten af forskningen og de
videregående uddannelser er faldet de senere år.

Gennemfør Axcelfutures
løsningsforslag til forbedringer
for uddannelser

Cost competitiveness

Danmark har høje omkostninger. På trods af
skattenedsættelser de senere år er det særligt
skatterne, der trækker Danmarks placering ned.
Det afspejler, at andre lande har gennemført større
skattenedsættelser end Danmark.
De senere års løntilbageholdenhed har medført en
svag forbedring i Danmarks placering målt på
lønomkostninger, der dog ikke har været betydelig
nok til for alvor at forbedre Danmarks placering.

Erhvervsbeskatningsudvalget
bør snarest gennemføre
Axcelfutures løsningsforslag til
forbedringer af
erhvervsbeskatningen
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Yderligere indikatorer

Danske energiomkostninger er høje
På grund af manglende data for samtlige lande i analysen indgår energiomkostningerne ikke
i det samlede indeks, selv om det kan være et vigtigt element i virksomhedernes
investeringsbeslutning.
Energiomkostningerne i Danmark er høje sammenlignet med andre EU-lande, og
udeladelse af energiomkostningerne betyder, at investeringspotentialet for Danmark vil
tendere til at være undervurderet.

Average electricity prices, 2014

Average natural gas prices, 2014
Euro/kWh
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Note: The figure shows electricity prices for industrial consumers (euro/kWh).
The price is calculated as the biannual average across six different consumption
bands up to a maximum of 150,000 MWh.
Source: Copenhagen Economics using Eurostat.
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Greece
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Denmark
Sweden

Euro/kWh
0,30

Note:

The figure shows natural gas prices for industrial consumers (euro/kWh). The price is calculated as
the biannual average across six different consumption bands up to a maximum of 4,000,000 GJ.
Source: Copenhagen Economics using Eurostat.

37

Analyse
af erhvervsklima
direkte investeringer
fra udlandet
Danmarks
set udefra

Danske politikere kan sikre effektiv regulering og
gode rammevilkår
Vækst

Investeringer

Omkostninger og
kvalitet

Regulering og
rammevilkår

Fundamentale
FDI-drivere

Jobs og
produktivitet

Indenlandske
investeringer

FDI

Kompetencer
og ressourcer

Klynger og
specialisering
Infrastruktur og
tilgængelighed

EU
lovgivning

National
regulering og
rammevilkår

Hjemmemarkedets
størrelse og vækst

Geografi og
beliggenhed

Regionale
initiativer og
indsatsområder

Demokrati og
offentlige
institutioner
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Når regionale og nationale indsatser målrettes eksisterende
styrker, kan der skabes gode resultater
”København er
europamester i at tiltrække
udenlandske investeringer”
Berlingske 15. februar 2016

”Greater Copenhagen prisas”
Skånska Dagbladet 15. februar 2016

”Greater Copenhagen prisas
av Financial Times”
Ystads Allehanda 15. februar 2016

● Financial Times har kåret Greater
Copenhagen til at have den bedste strategi
for at tiltrække udenlandske investeringer
sammenlignet med andre mellemstore
regioner (med 1-4,5 mio. indbyggere).
● Greater Copenhagen er resultatet af et
samarbejde mellem Copenhagen Capacity
og Invest in Denmark.
● Investeringsstrategien kombinerer
nationale styrker (f.eks. stabilitet og lave
etableringsomkostninger) med Københavns
veludviklede logistik, attraktive bymiljø og
adgang til specialiserede teknologiske
kompetencer og viden.
● Strategien er særligt godt integreret med
områdets vækstbrancher som clean tech og
smart city.
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Konkrete investerings-drivere, der indgår i benchmarket
● Indikatorerne er blevet normaliseret for at opnå
samme skala, og indekset er blevet konstrueret,
så alle indikatorer indgår med samme vægt.

Political, regulatory and
legal environment

Infrastructure and market
access

Quality of transportation
and logistical
infrastructure
• Time required to comply
with documentary and
border requirements when
importing/exporting
• Costs required to comply
with documentary and
border requirements when
importing/exporting
• Average broadband speed
and broadband coverage

● Statistiske test og følsomhedsanalyser viser, at
landenes placering kun ændres i begrænset
omfang, hvis andre normaliseringsmetoder og
vægte anvendes.

Knowledge and innovation
capacity

Cost competitiveness

•
•
•

•
•
•
•

Transparency of
government policy making
Political stability and
absence of violence/
terrorism
Regulatory quality
Rule of law
Burden of government
regulation
Cost of starting a business

•

•
•
•
•
•

Per cent of population
(25+) with a tertiary
education
Quality of the educational
system
Quality of scientific
research
University-industry
collaboration
Research and
development expenditure
Cluster development (at
industry level)

•
•

Average wages
Corporate tax rate
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Model for sammenhængen mellem investeringsklima og FDI
I forbindelse med denne analyse har Copenhagen Economics opstillet en økonometrisk model, der kan bruges
til at kvantificere, hvor stor betydning ændringer i investeringsklimaet har for ændringer i et lands beholdning
af udenlandske investeringer.
● Den økonometriske model (OLS regression) er
baseret på landenes samlede FDI-beholdning.
● Landenes score fra det nye FDI Attractiveness
Scoreboard indgår som en forklarende variabel
sammen med landenes BNP (hjemmemarkedets
størrelse), BNP-vækst (hjemmemarkedets vækst)
og arbejdsløshed (økonomisk stabilitet).
● Der er ikke taget højde for faktorer, der kan
påvirke omfanget af investeringer mellem enkelte
lande (f.eks. afstand, sprogfællesskab og
historiske bånd).
● Der indgår 44 lande i analysen. For hvert land er
der data for landenes investeringsklima i 2009 og
i 2014 for at kunne undersøge, hvad ændringer i
investeringsklimaet betyder for ændringer i
virksomhedernes beholdning af udenlandske
investeringer.

● Resultaterne viser, at landenes FDI-beholdning
stiger med 3%, hvis landene forbedrer deres score
med 1.
Dependent variable

Index score

GDP (log)

FDI stock (log)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.0334***

0.0335***

0.0343***

0.0340***

0.0340***

(0.0102)

(0.0103)

(0.0105)

(0.0106)

(0.0106)

0.772***

0.782***

0.784***

0.787***

0.787***

(0.0734)

(0.0747)

(0.0784)

GDP growth

(0.0791)

(0.0791)

-0.0504

-0.0454

-0.0454

(0.0639)

(0.0678)

(0.0678)

0.0107

0.00589

0.00589

Unemployment

(0.0227)

(0.0240)

(0.0240)

-10.65***

-10.81***

-11.13***

-11.05***

-11.05***

(2.156)

(2.175)

(2.397)

(2.416)

(2.416)

Observations

44

44

44

44

44

R-squared

0.734

0.739

0.736

0.739

0.739

Constant

Note:

Standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Datakilder
Kilde
Global Competitiveness Index, World Economic Forum,
Executive Opinion Survey

World Bank, Worldwide Governance Indicators

World Bank Doing Business

Indikator
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Transparency of government policy making
Burden of government regulation
Quality of educational system
Quality of scientific research institutions
University-industry collaboration in R&D
State of cluster development

7. Political stability and absence of violence/terrorism
8. Regulatory quality
9. Rule of law
10.Cost of starting a business
11.Time required to comply with documentary and border
requirements when importing/exporting
12.Costs required to comply with documentary and border
requirements when importing/exporting

World Bank Logistic Performance Index 2014

13.Quality transportation and logistical infrastructure

State of the Internet

14.Quality of digital infrastructure

Barro-Lee educational attainment data

15.Per cent of population 25+ with tertiary education

World Bank Development Indicators

16.Research and development expenditure

1. OECD, ILO – Key Indicators of the Labour Market 2015
2. Eurostat (due to data limitations data for 2008 is used in 17.Average wages
2009)
KPMG interactive tax rate tool

18.Corporate tax rates
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