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resumé
Årets resultat og forventninger til 2021
I 2020 blev FDI på globalt plan stærkt påvirket af Covid-19-krisen. Konkret faldt indgående FDIstrømme til EU27-landene med 71 procent, og den globale nedgang i udenlandske investeringer
påvirkede også Danmark. Således har genstart af dansk økonomi og sikring af danske
arbejdspladser været det primære fokus for Invest in Denmark i 2020.
Resultatet for Invest in Denmark vurderes i det lys samlet set tilfredsstillende.

OM INVEST IN DENMARK
Invest in Denmark er Danmarks nationale
investeringsfremmeorganisation og forankret i Trade Council i
Udenrigsministeriet.

I 2020 understøttede Invest in Denmark 40 investeringsprojekter, hvilket er under målsætningen om
55 investeringsprojekter. Til gengæld var 33 af de gennemførte projekter såkaldte
højkvalitetsprojekter, der i særlig grad bidrager til øget produktivitet og innovation. Målet var 28
højkvalitetsprojekter.

Invest in Denmark arbejder med at tiltrække, fastholde og udvikle
udenlandske investeringer i hele Danmark og tilbyder en gratis og
fortrolig one-stop rådgivningsservice for udenlandske virksomheder.

Endvidere er det et strategisk mål at tiltrække jobs til hele landet. I 2020 blev der skabt 1.268 direkte
varige jobs med jævn geografisk fordeling i investeringsprojekter, som Invest in Denmark bidrog til.
Antallet af skabte jobs er på niveau med 2017 og 2018 og over 2019-niveau, hvorfor resultatet
vurderes meget positivt.

Indsatsen gennemføres i et tæt samarbejde mellem Invest in
Denmarks medarbejdere på danske repræsentationer i Nordamerika,
Europa og Asien og medarbejdere samt samarbejdspartnere på
tværs af Danmark.

Investeringsprojekternes bidrag til BNP i 2020 var også større end i 2019 og på niveau med 2017 og
2018.
Invest in Denmark har defineret 4 fokusområder (Cleantech, ICT, Life Science og Location Denmark
(dækker bl.a. over design og det maritime område)). I 2020 var særligt mange investeringsprojekter
inden for Life Science (38 procent). Investeringsprojekterne i 2020 kom i særlig grad fra Nordamerika
og Europa.
Forventningerne til 2021 er, at arbejdet fortsat vil være udfordret på grund af Covid-19. Krisen har
imidlertid ramt de økonomiske sektorer forskelligt. Teknologitunge virksomheder inden for tech og life
science har haft fremgang. Politisk og markedsmæssigt har krisen skubbet til både den grønne og
den digitale transformation samt udviklingen af nye lægemidler. Det er områder, hvor Danmark har
styrkepositioner og derfor står godt rustet til at udnytte det momentum, der er skabt.

Rådgivningen hjælper mulige og interesserede udenlandske
investorer med kendskab til og forståelse af specifikke investerings-,
forsknings- og udviklingsmuligheder samt rammevilkår i Danmark.
Invest in Denmark hjælper desuden investorer med bl.a. adgang til
relevante partnere og netværk blandt fx lokale myndigheder,
erhvervsklynger, universiteter samt privat juridisk og finansiel
rådgivning mv.
Invest in Denmark arbejder indenfor rammerne af ”Strategi for
tiltrækning af udenlandske investeringer 2020-2023”.
Strategien kan findes her: LINK

Invest in Denmark vil fortsætte implementeringen af sin strategi fra 2020 med fokus på flere
højkvalitetsinvesteringer, investeringer til hele Danmark og flere bæredygtige investeringer.
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Introduktion
Invest in denmark i 2020 og fremover
Invest in Denmarks indsats og performance i 2020 var påvirket af Covid-19 og den globale krises økonomiske følger. På
global plan var FDI-strømmene udsat for et massivt fald, som UNCTAD estimerer til 42 procent i 2020. Europa blev hårdt
ramt, og UNCTAD estimerer et fald i indadgående FDI på 71 procent til EU27.
På trods af Covid-19-krisens store indvirkning på Invest in Denmarks arbejde i 2020 har det ikke givet anledning til
ændringer i det langsigtede strategiske fokus.
Invest in Denmark vil med strategien fortsat særligt arbejde for at:


Øge produktivitet og innovation i dansk erhvervsliv gennem øget fokus på såkaldte højkvalitetsprojekter



Understøtte og accelerere den grønne omstilling gennem tiltrækning af grønne investeringer



Fremme vækst og udvikling i hele Danmark gennem tiltrækning af udenlandske investeringer

Strategien, der blev lanceret i starten af 2020, har vist sig bæredygtig også inden for rammerne af den ændrede
virkelighed. Invest in Denmark vil derfor i 2021 fortsætte arbejdet med implementering og eksekvering af strategien.
I 2021 er udviklingen i Covid-19-krisen afgørende for udviklingen i den globale økonomi. Covid-19 forventes derfor at
påvirke investeringsstrømmene markant. Det er imidlertid forventningen, at udrulningen af nationale
vaccinationsprogrammer vil medføre en gradvis åbning af økonomierne i løbet af 2. og 3. kvartal 2021, skønt en egentlig
normalisering ikke forventes før 2022.
Et andet rammevilkår for arbejdet i 2021 og fremover er regeringens lovforslag om screening af udenlandske
investeringer, som forventes vedtaget i foråret 2021. Idet lovforslaget lægger sig op ad tilsvarende regler i
sammenlignelige lande, er det ikke forventningen, at lovforslaget – hvis vedtaget – vil påvirke resultaterne af
investeringsfremmeindsatsen signifikant. Det forventes dog at påvirke arbejdet med investorerne, hvor rådgivningen om
investeringsscreeningen forventes at fylde en del.
Grundlæggende er det vanskeligt at forudse udviklingen i 2021, men dansk økonomi er godt gearet til at udnytte de
muligheder, der opstår i kølvandet på Covid-19 – ikke mindst i relation til en bæredygtig genstart, øget fokus på Life
Science-sektoren og digitalisering af virksomheder og samfund. Alle danske styrkepositioner.
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Strategisk fokus
HØJKVALITETSINVESTERINGER

Bæredygtige investeringer

Investeringer I hele danmark

Invest in Denmark ønsker at prioritere tiltrækning,
fastholdelse og udvikling af teknologi- og videnstunge
investeringer, der vurderes at være langsigtede og
fremtidsorienterede. Denne type investeringer fører typisk til
det største bidrag til dansk økonomi og konkurrenceevne.

Invest in Denmark arbejder for at understøtte og accelerere
den grønne omstilling både i Danmark og globalt. Udenlandsk
viden og investeringer kan bidrage til realisering af det
nationale mål om 70 procents reduktion af drivhusgasser
inden 2030, og det er derfor afgørende, at udenlandske
virksomheder tiltrækkes til Danmark.

Tiltrækning af investeringer til hele Danmark er fortsat en
central prioritet for den samlede danske indsats. I løbet af de
sidste godt 10 år er det i samarbejde med kommuner,
regioner og øvrige aktører lykkedes at skabe en bedre
balance i den offentligt finansierede tiltrækning af
udenlandske investeringer til Danmark.

Ved at tiltrække grønne investeringer til Danmark kan vi
bidrage til, at fremtidens grønne løsninger udvikles og
anvendes i Danmark – og eksporteres globalt.

I perioden 2009-2020 bidrog Invest in Denmark med at
tiltrække udenlandske investeringer, der estimeres at have
skabt mere end 17.000 direkte arbejdspladser på tværs af
Danmark. Ud af disse arbejdspladser er omtrent halvdelen
skabt i Jylland og på Fyn.

Højkvalitetsinvesteringer vurderes blandt andet på, om
investeringen er videnstung, investeringsstørrelsen,
jobskabelse, samt om den falder inden for de nationale
fokusområder. De nationale fokusområder er områder, hvor
Danmark vurderes at være blandt de bedste i verden, og
udenlandske investeringer kan bidrage yderligere til
udviklingen af danske økosystemer.

På baggrund af en fokuseret indsats formåede Invest in
Denmark til trods for de vanskelige vilkår at leve op til
målsætningen om 28 højkvalitetsprojekter i 2020. I alt havde
Invest in Denmark 33 højkvalitetsprojekter i 2020.
I 2021 er ambitionen at fortsætte den solide indsats i
tiltrækning af højkvalitetsprojekter. I 2021 er målsætningen
således, at højkvalitetsprojekter udgør minimum 50 pct. af
den overordnede målsætning for tiltrækning af
investeringsprojekter.

Invest in Denmark har implementeret et værktøj til
identifikation og prioritering af bæredygtige
investeringsprojekter i slutningen af 2020. For 2021 er der
defineret et konkret og ambitiøst mål for arbejdet med
tiltrækningen af udenlandske investeringer, som understøtter
og accelerer den bæredygtige omstilling.
Det er således ambitionen, at 25 procent af de
investeringsprojekter, som IDK har som overordnet mål for
2021, i væsentlig grad bidrager til den bæredygtige omstilling.
Dette er væsentligt mere ambitiøst end baseline, som var 20
procent i 2019. Det er yderligere ambitionen, at målet hæves
til 30 procent i 2022.
I slutningen af 2020 styrkede Invest in Denmark yderligere sit
fokus på bæredygtige investeringer ved at ansætte
sektoreksperter i Nordamerika og Europa på udvalgte
markeder, som vil være med til at drive udviklingen i 2021 og
fremover.
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Den positive udvikling er et resultat af en dedikeret national
indsats, hvor der har været fokus på at opnå det bedst mulige
kendskab til internationalt konkurrencedygtige
styrkepositioner og investeringsmuligheder i alle dele af
landet. Dermed har Invest in Denmark bedst muligt kunnet
præsentere forretningsmulighederne for udenlandske
investorer.
Invest in Denmark vil med udgangspunkt i de gode resultater
opnået gennem de seneste år styrke den lokale forankring
gennem medarbejdere placeret i relevante vidensmiljøer i
Jylland og på Fyn. Hver medarbejder har specialiserede
kompetencer inden for de strategiske fokusområder og vil
varetage dialogen med lokale virksomheder, kommuner,
klyngeorganisationer, universiteter mv. om udvikling og
udnyttelse af investeringsmuligheder i Jylland og på Fyn.
Sammen skal vi blive endnu bedre til at fortælle, hvad det er,
der gør Danmark til et godt sted at etablere sig – uanset om
det gælder, forskning, udvikling og design, produktion eller
salg og distribution.
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COVID-19
Bæredygtig genstart af dansk økonomi

Digital transformation og partnerskaber

Håndteringen af Covid-19 prægede Invest in Denmarks arbejde i 2020 og vil fortsat gøre det i
2021.

Covid-19 har udfordret arbejdsbetingelserne for Invest in Denmark. Nedlukning af samfund og
stærkt begrænsede muligheder for rejseaktivitet har gjort det svært at gennemføre det
opsøgende arbejde over for potentielle udenlandske investorer fysisk.

Regeringen lancerede i maj 2020 en eksport- og investeringspakke. Som en del af pakken
styrkede Invest in Denmark sit fokus på den grønne omstilling med en forstærket indsats i
Europa og Nordamerika. Derudover iværksatte Invest in Denmark en aftercare-indsats med
kontakt til ca. 250 udenlandsk ejede virksomheder i Danmark om hjælpepakker og
rammevilkår i Danmark. Invest in Denmark bidrog også til arbejdet i de genstartsteams,
regeringen havde nedsat med henblik på udmøntning af en politisk aftale om genstart af
dansk eksport.
Som en del af arbejdet med genstart af dansk økonomi har Invest in Denmark også været
involveret i arbejdet med at skabe bedre vilkår for danske erhvervsrejsende. Mange lande har
indført restriktioner i forbindelse med indrejse som følge af Covid-19. Det er en barriere for
danske virksomheder, der har behov for at mødes med internationale kunder, leverandører og
andre samarbejdspartnere i udlandet og i Danmark. Indsatsen har været bredspekteret og
omfatter både kommunikation og rådgivning om indrejseforhold på vigtige markeder,
international udbredelse af det danske Covid-testpas samt dialog med andre lande om
åbninger for danske erhvervsrejsende. Arbejdet vil fortsætte i 2021 som en vigtig prioritet, der
skal være med til at bane vejen for øget international mobilitet og bidrage til genåbningen af
det danske samfund. Dette er en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder i
Danmark.

På den baggrund har Invest in Denmark forstærket arbejdet med den digitale transformation.
Evnen til professionel anvendelse af digitale løsninger og platforme forventes at blive et
væsentligt konkurrenceparamenter for tiltrækning af udenlandske investeringer fremover. Invest
in Denmark har styrket indsatsen for at udrulle digitale og virtuelle platforme som en del af
markedsførings- og kommunikationsindsatsen.
Teknologien åbner nye muligheder for kontakt til potentielle investorer. Arbejdet med den digitale
transformation vil blive forstærket i 2021 gennem udrulning af nye digitale værktøjer.
Opbygning af strategiske partnerskaber er afgørende for investeringsfremmearbejdet - ikke
mindst i en verden præget af manglende mobilitet og usikkerhed. Således har et særligt fokus
været på opbygning af strategske partnerskaber såvel lokalt, regionalt og globalt. Dette fokus vil
fortsætte i 2021 med systematisk inddragelse af danske og udenlandske CEO’s, fonde,
universiteter og kommuner med henblik på styrkelse af den danske business case.

Som led i indsatsen på Life Science-området vil tiltrækningen af vaccineproduktion desuden
være et særligt indsatsområde for Invest in Denmark i 2021.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK – INVEST IN DENMARK

6

Tilstedeværelse

Global tilstedeværelse og lokal forankring
Global tilstedeværelse på markederne

Lokal forankring i hele Danmark

Invest in Denmark har investeringsfremmemedarbejdere på strategisk udvalgte markeder. Det
er markeder, hvor Invest in Denmark vurderer, at der er særligt gode muligheder for at
tiltrække investeringer, og hvor der samtidig er behov for en særlig indsats for at gøre
investorer opmærksomme på mulighederne i Danmark.

Invest in Denmark har investeringsfremmemedarbejdere på strategisk udvalgte placeringer i
Danmark, hvor de er forankret i vidensmiljøer. De regionale medarbejdere har specialiserede
kompetencer inden for de strategiske fokusområder og varetager dialogen med lokale
virksomheder, kommuner, klyngeorganisationer, universiteter mv. om udvikling og udnyttelse af
investeringsmuligheder i Jylland og på Fyn.
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Resultater 2020

Invest in Denmark når målet for 2020
Invest in Denmark opnåede i 2020 40 succesfulde investeringsprojekter og 33 højkvalitetsprojekter. Det
samlede antal af succesfulde investeringsprojekter lå under målet om 55 succesfulde
investeringsprojekter i 2020. Til gengæld blev der opnået flere højkvalitetsprojekter, end det var målet
(målsætning om 28 højkvalitetsprojekter i 2020).
Resultatet vurderes samlet set tilfredsstillende, når udfordringerne som følge af Covid-19 tages i
betragtning. At det lykkedes Invest in Denmark at levere så relativt tæt på målet, skyldes, at en del
projekter allerede ved årets start var langt i processen, at Invest in Denmarks medarbejdere var i stand til
at trække på et allerede etableret stærkt netværk ude på markederne, og endelig at de danske
styrkepositioner er blandt de sektorer, der har klaret sig godt i krisen.

At antallet af højkvalitetsprojekter overgik målet er et resultat af et fortsat stærkt fokus på
højkvalitetsprojekter, som i særlig grad understøtter udviklingen af danske styrkepositioner, og at denne
type investeringer er mindre sårbar over for kortvarige udsving – uanset om udsvingene er massive.
Af de 40 successer er de 9 projekter skabt i samarbejde med Copenhagen Capacity (for yderligere
information, se side 12-13).

Succesfulde
investeringsprojekter

33

Antal succesfulde investeringsprojekter, 2020
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Resultater 2020

Jobskabelsen ligger markant over niveauet for 2019 til trods for færre investeringer
Jobskabelse
Korrigeret for antallet af investeringsprojekter ligger niveauet for jobskabelsen i 2020 på niveau med
2018 og 2017 og noget over 2019.
Der er samtidig skabt flere jobs i relativt set mere højproduktive sektorer, hvorfor den gennemsnitlige
værdiskabelse må forventes at være højere end i både 2017, 2018 og 2019. Dette er i tråd med det
gradvist øgede fokus på højkvalitetsinvesteringsprojekter og den deraf afledte relative stigning i antallet
og andelen af disse projekter.
I 2020 var det især investeringer fra Nordamerika, der bidrog til jobskabelsen. Både absolut og relativt i
forhold til den gennemsnitlige jobskabelse i de enkelte investeringsprojekter.
Jobskabelse total, 2020

Jobskabelse gns. per projekt, 2020

(Antal jobs fordelt på markeder)

(Antal jobs fordelt på markeder og total)
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Nordamerika

IDK

* Invest in Denmark har fra 2020 opgjort antallet at direkte jobs på baggrund af investorens
forventninger til, hvor mange de forventer at have ansat, når det konkrete projekt er fuldt eksekveret.
Tallene er dermed ikke direkte sammenlignelige med tidligere, da de forventes at være lidt højere.
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Det er imidlertid forventningen, at resultaterne vil være mere retvisende.

Resultater 2020
Sektor- og markedsfordeling
Sektorfokus

Markedsfokus

De 40 investeringsprojekter, som Invest in Denmark i 2020 bidrog til, fordeler sig inden for
Invest in Denmarks fire fokusområder, jf. figur B. I 2020 har der dog i modsætning til 2019,
hvor fordelingen var mere jævn, været en overvægt af Life Science projekter.

Invest in Denmark fokuserer overordnet set på tre markeder, og herunder en række specifikke
lande. Disse markeder og lande er identificeret som lande, hvor der vurderes at være et
særligt potentiale for tiltrækning af udenlandske investeringer, og hvor Invest in Denmarks
tilstedeværelse kan gøre en positiv forskel.

Overvægten af Life Science-projekter skyldes formentligt, at Life Science-industrien har været
blandt de sektorer, der har være mindst berørt af Covid-19. Overrepræsentationen er derfor et
udtryk for, at de øvrige sektorer ligger lavere, end hvad der regnes for at være et normalt
niveau.

Som det fremgår af figur C nedenfor, var det i 2020 især virksomheder fra Nordamerika og
Europa, der bidrog til investeringsaktiviteterne. Dette hænger dels sammen med
fokusområdefordelingen af investeringsprojekterne, dels med variationer i betydning af Covid19 relaterede nedlukninger på tværs af markeder og lande.

Går man dybere ned i tallene, ser man i forlængelse af ovenstående, at Biotech (én ”target
sector” under Life Science) tegner sig for et væsentligt bidrag, jf. figur A. De øvrige successer
er mere jævnt fordelt på tværs af de prioriterede sektorer, Invest in Denmark arbejder
proaktivt med. Herudover ligger en række projekter uden for de prioriterede sektorer.

(A) Investeringsprojekter fordelt på sektorer
(Antal projekter, 2020)
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Der er enkelte lande, der tegner sig for en relativt stor andel set i relation til Invest in
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Resultater 2020

De direkte og Indirekte beskæftigelseseffekter og BNP bidrag overstiger 2019
Beskæftigelseseffekter

BNP-Effekter

Den direkte beskæftigelseseffekt af de 40 succesfulde investeringsprojekter i 2020 er opgjort
på baggrund af interviews med investorerne, som EY har gennemført for Invest in Denmark. I
tillæg til de direkte effekter er der imidlertid også indirekte og inducerede
beskæftigelseseffekter blandt underleverandører og virksomheder i resten af økonomien.

De estimerede direkte BNP-effekt af Invest in Denmarks investeringstiltrækning var i 2020 på
1.201 mio. kr. I tillæg til det direkte BNP-bidrag er der også indirekte, inducerede og spill-over
BNP-effekter.

Note: Jf. at opgørelsesmetoden for jobskabelsen er justeret i 2020, kan resultaterne ikke direkte sammenlignes med perioden 2016-2019, da de direkte beskæftigelseseffekter ligger til grund for beregningen af de
øvrige effekter. Disse er baseret på EY-interviews, som gennemføres med de udenlandske investorer.

Antal jobs

Direkte

Indirekte

Inducerede

I alt

BNP-bidrag*

Direkte

Indirekte

2020

1.268

919

1.042

3.228

2020

1.201

664

936

1.440

4.242

2019

896

974

852

2.722

2019

931

682

765

1.031

3.409

2018

1.478

1.512

1.218

4.208

2018

1.043

1.712

1.094

1.561

5.410

2017

1.408

952

1.043

3.403

2017

986

619

937

1.427

3.969

2016

1.590

1.431

1.424

4.445

2016

1.680

1.192

1.280

1.807

5.959

I alt

6.640

5.787

5.579

18.006

I alt

5.841

4.869

5.012

7.266

22.989

Inducerede Spill-overs

I alt

* Mio. kr. målt i 2016 priser.

Metode
Copenhagen Economics har i samarbejde med Copenhagen Capacity udviklet en model, der er baseret på alment anerkendte metoder og kan bruges til at estimere effekten af udenlandske investeringer. Der er
dog en række forbehold, som bør holdes i mente, når resultaterne betragtes. Det gælder væsentligst, at:
• Modellen ikke tager højde for, om investeringsfremmeaktiviteter har været udslagsgivende for virksomhedens beslutning om at etablere sig i Danmark.
• Modellen ikke tager højde for, om en dansk virksomhed ville have foretaget en lignende investering i det tilfælde, at den udenlandske virksomhed ikke havde etableret sig i Danmark. Dette betyder, at modellen
antager, at når der etableres nye arbejdspladser blandt nyetablerede udenlandske virksomheder, sker dette ikke på bekostning af arbejdspladser blandt andre virksomheder i Danmark.
• Modellen tager udgangspunkt i NACE-koder (branchekoder), som ikke nødvendigvis reflekterer de reelle aktiviteter i en virksomhed. Dette kan påvirke effekterne af de enkelte investeringer i både op- og
nedadgående retning.
Til trods for forbeholdene er det imidlertid Invest in Denmarks vurdering, at modellen kan give en rimelig indikation af omfanget af effekterne og udviklingen i disse over tid.
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK – INVEST IN DENMARK

11

Resultater 2020
Copenhagen Capacity
Copenhagen Capacity
Copenhagen Capacity arbejder for at gøre Greater Copenhagen-regionen til en magnet for
international vækst og udvikling. Copenhagen Capacitys indsats for at tiltrække investeringer
til Greater Copenhagen understøttes af organisationens øvrige aktiviteter inden for branding
og markedsføring samt talenttiltrækning.
Copenhagen Capacitys investment managers har løbende kontakt med Greater
Copenhagens 46 kommuner, ligesom de er lokalt forankret i vidensmiljøer i Greater
Copenhagen-området med medarbejdere tilknyttet bl.a. Bloxhub, COBIS, Copenhagen
Fintech Hub, DTU Lyngby og DTU Risø.
Samarbejdet mellem Invest in Denmark og Copenhagen Capacity betyder blandt andet, at
Copenhagen Capacity ikke har medarbejdere placeret i udlandet, og at markedsføring af
investeringsmulighederne i Region Hovedstaden og Region Sjælland gennem digitale
kampagner samt deltagelse i udvalgte konferencer og messer i udlandet koordineres med
Invest in Denmark.

Copenhagen Capacitys resultater 2020

Copenhagen Capacity arbejder for at tiltrække investeringer til Greater Copenhagen, som
blandt andet dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland. Indsatsen sker i samarbejde
og koordination med Invest in Denmark. Copenhagen Capacity arbejder således både med
projekter på egen hånd og i samarbejde med Invest in Denmark.
Samlet set var Copenhagen Capacity involveret i 21 succesfulde investeringsprojekter inklusiv
fastholdelsesprojekter i 2020. EY’s evalueringer viser, at disse investeringsprojekter skaber
481 jobs.
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21
Succesfulde
investeringsprojekter

481

Direkte jobs
* Copenhagen Capacity har fra 2020 opgjort antallet at direkte jobs på baggrund af investorens forventninger til,
hvor mange de forventer at have ansat, når det konkrete projekt er fuldt eksekveret. Tallene er dermed ikke direkte
sammenlignelige med tidligere, da de forventes at være lidt højere. Det er imidlertid forventningen, at resultaterne
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vil være mere retvisende.

Invest in Denmark × Copenhagen Capacity
Samlede Resultater 2020
Samlede resultater i 2020
Idet Udenrigsministeriet finansierer Copenhagen Capacitys investeringsfremmeaktiviteter i
Region Hovedstaden og Region Sjælland, samt at Copenhagen Capacity og Invest in
Denmark samarbejder omkring en række konkrete projekter og koordinerer i forhold til øvrige
projekter, opgøres den samlede resultatskabelse.
Den samlede direkte jobskabelse er opgjort til 1.593 jobs i løbet af det første år efter
virksomhedernes investering. Heraf er 1.112 jobs skabt i projekter, hvor alene Invest in
Denmark har været involveret, 325 jobs er skabt i projekter, hvor alene Copenhagen Capacity
har været involveret, og 156 jobs er skabt i fælles projekter.

Invest in
Denmark

31

Copenhagen
Capacity

9
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52
Succesfulde
investeringsprojekter
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