
 

 

Netøk-arrangement:  

HVOR GLOBALISERET ER DANSK ØKONOMI? 

FREDAG DEN 28. FEBRUAR 2020 KL. 13:00-15:30.  

AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN, LOKALE 3.084  

A.C. MEYERS VÆNGE 15, 2450 KØBENHAVN SV.  

 

Det bliver i stigende grad klart, at dansk økonomi er stærkt afhængig af udenland-

ske investeringer, men problematikken er relativt uudforsket. Det rejser spørgsmå-

let om, hvilke netværk og koncerner det drejer sig om, og hvor stor en rolle de spil-

ler i den danske økonomi.  Endvidere er store ændringer undervejs i organiseringen 

af det internationale marked med mere vægt på bilaterale og regionale aftaler og 

mere investorbeskyttelse. Hvad kan effekten forventes at være for dansk økonomi? 

Det danske overskud på betalingsbalancen skyldes ikke bare nettoeksporten, men 

også indkomster tjent på investeringer i udlandet. Industrikoncernernes udenland-

ske investeringer beløber sig til 558 mia. kr. ultimo 2018, hvoraf de 10 største kon-

cerner står for de 60% og blot fem for halvdelen. En tredjedel af nettovareover-

skuddet består af varer, der ikke krydser den danske grænse (’merchanting’). Der 

er et påfaldende sammenfald mellem udenlandske investeringer og bidrag til beta-

lingsbalancen.  

Udenlandske investeringer i Danmark beløber sig til godt halvdelen af danske in-

vesteringer i udlandet (680 mia. kr. ultimo 2016). Tilsvarende er der betragteligt 

flere ansatte i danske virksomheder i udlandet, end der er danskere ansat i uden-

landske firmaer i Danmark.   

NETØK inviterer til en diskussion om, hvor stor en rolle de globaliserede aktører 

spiller i BNP, og hvilke links de har til andre danske virksomheder. Sker der et 

skridt opad i værdikæden i Danmark? Er der nye tegn på, at produktionen tages 

hjem i robotiseringens tidsalder, eller finder den teknologiske udvikling sted i de 



udenlandske produktionssteder? Hvad er effekten på arbejdsmarkedet, og hvilken 

rolle spiller finansmarkedet?   

Vi har fået to fremragende eksperter til at svare på disse og andre spørgsmål!  

 

DAGSORDEN. 

13:00 - 13:10: Velkomst  

13:10 - 13:45: Oplæg ved Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri 

13:45 - 14:20: Oplæg ved Jakob Roland Munch, Professor i økonomi, Københavns 

Universitet, og medlem af Det Økonomiske Råds formandskab 

14:20 - 14:35: Kaffepause 

14:35 - 15:30: Diskussion 

 

Adgang er gratis men tilmelding kræves af hensyn til let fortæring senest mandag 

den 24. februar kl. 11:00 til  

jlpe@dtu.dk   

mailto:jlpe@dtu.dk

