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Värdet av direktinvesteringstillgångarna 

I Riksbankens årliga undersökning av direktinvesteringar, som publiceras idag, 
framgår bland annat att värdet av utländska direktinvesteringar i Sverige ökade 
under 2002 samtidigt som svenska direktinvesteringar i utlandet minskade något 
i värde. 

Det samlade värdet på svenska direktinvesteringstillgångarna i utlandet minska-
de med 38 miljarder kronor under 2002 och uppgick till 1 242 miljarder kronor. 
Den största minskningen av tillgångarna fanns inom försäkringsbranschen samt 
inom bygg- och fastighetsverksamhet. Värdeminskningen kan delvis förklaras av 
valutakursförändringar där en starkare kronkurs minskade värdet på de utländska 
tillgångarna. 

Avkastningen på svenska tillgångar i utlandet år 2002 uppgick till 97 miljarder 
kronor och var i princip oförändrad jämfört med året innan. Tillverkningsindustrin 
och varuhandeln uppvisade en högre avkastning medan avkastningen i övrig 
tjänsteproducerande verksamhet minskade kraftigt. 

Utländska direktinvesteringar i Sverige uppmättes till 1 040 miljarder kronor, en 
ökning med 58 miljarder kronor från föregående år. Ökningen beror främst på 
stora globala koncernomstruktureringar samt ett antal stora förvärv. Tillgångsök-
ningen fanns främst inom tjänsteverksamheten och varuhandelsindustrin. 

Avkastningen på utländska tillgångar i Sverige år 2002 uppgick till 39 miljarder 
kronor, vilket är 6 miljarder sämre än föregående år. Varuhandeln och livsmedels-
industrin uppvisade en högre avkastning medan avkastningen inom verkstadsin-
dustrin försämrats jämfört med föregående år.  

Avkastningen på direktinvesteringar ingår som en delpost i Sveriges bytesbalans. 
Resultatet från årets undersökning innebär ett positivt nettobidrag till bytesbalan-
sen på 58 miljarder kronor för 2002. Tidigare preliminära uppgifter kommer där-
med att revideras med drygt 8 miljarder kronor och medför en ytterligare för-
stärkning av bytesbalansen. 
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En fullständig rapport finns på Riksbankens hemsida, www.riksbank.se under sta-
tistik, betalningsbalansen, undersökningar. En engelsk version av rapporten 
kommer att finnas tillgänglig under nästa vecka.  


