
 
25. juni 2014 Nr. 338   
 

Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig 
forvaltning og service 1. kvt. 2014 

Nationalregnskab og offentlige finanser 

 

Fald i ØMU-gæld og stigning i offentlig nettogæld 

Den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) faldt med 0,4 mia. kr. til 827,3 mia. kr. i 
første kvartal 2014, så den udgør 43,4 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Den 
offentlige nettogæld steg med 13,5 mia. kr. i første kvartal, så den ved udgangen af 
marts var på 116,5 mia. kr., svarende til 6,1 pct. af BNP. ØMU-gælden, der benyttes 
i EU-sammenhæng, er alene en opgørelse af de væsentligste gældsposter i nominel 
værdi. Nettogælden omfatter såvel alle offentlige finansielle passiver, som aktiver 
opgjort til markedsværdi, hvilket vil sige inklusive omvurderinger. 
 
Den offentlige ØMU-gæld og nettogæld ved kvartalets udgang 

 
 
Passiverne og aktiverne faldt 
Stigningen i nettogælden i første kvartal skyldes et underskud på den offentlige 
saldo på 4,6 mia. kr. (se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 158), der sammenholdt 
med et tab som følge af omvurderinger på obligationer m.m. på 8,9 mia. kr. resul-
terer i den samlede forøgelse af gælden på 13,5 mia. kr.  
 
Det offentliges passivbeholdning i markedsværdi faldt med 21,2 mia. kr. og ud-
gjorde 1.006,6 mia. kr. ved udgangen af første kvartal. Årsagen til ændringen i pas-
sivbeholdningen er et fald som følge af finansielle transaktioner på 32,8 mia. kr. og 
en stigning som følge af omvurderinger på obligationer mv. på 11,6 mia. kr.  
 
Aktivbeholdningen faldt med 34,8 mia. kr. i første kvartal og udgjorde dermed 
890,0 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Dette skyldes et fald som følge af finan-
sielle transaktioner på 37,5 mia. kr. sammenholdt med en forøgelse som følge af 
pris- og kursændringer på beholdningen af aktier og obligationer mv. på 2,7 mia. 
kr. 
 
Fra nettoformue til nettogæld 
I 2007 blev nettogælden vendt til en finansiel nettoformue. Nettoformuen voksede 
yderligere frem til midten af 2008, hvor den udgjorde 6,1 pct. af BNP. I løbet af 
2008 stagnerede nettoformuen, og siden midten af 2009 har nettoformuen udvist 
en faldende tendens og blev i tredje kvartal 2011 vendt til nettogæld. Frem til fjerde 
kvartal 2012 har nettogælden været voksende. Fra første kvartal 2013 til første 
kvartal 2014 er nettogælden faldet med 21,6 mia. kr. 
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ØMU-gælden faldt 
Den offentlige ØMU-gæld i pct. af BNP, som Danmarks Statistik opgør og indbe-
retter til EU-Kommissionen, faldt med 1,1 procentpoint til 43,4 pct. i første kvartal, 
svarende til et fald i ØMU-gælden på 0,4 mia. kr. Faldet skyldes et fald i kommu-
nernes kortfristede lån. Dermed udgjorde ØMU-gælden 827 mia. kr. ved udgangen 
af første kvartal 2014. I forhold til første kvartal 2013 er ØMU-gælden i pct. af BNP 
faldet med 0,4 procentpoint. 
 
Hvad er ØMU-gæld og nettogæld? 
ØMU står for Den Økonomiske og Monetære Union, der er et EU-samarbejde om 
den økonomisk politik og den fælles valuta, euroen, m.m. ØMU-gælden bruges i 
forbindelse med EU’s konvergenskriterier, der indebærer, at gælden som udgangs-
punkt maksimalt må udgøre 60 pct. af BNP. ØMU-gælden er et bruttogældsbegreb, 
der alene omfatter en konsolideret opgørelse af de væsentligste gældsposter, op-
gjort til nominel værdi, for offentlig forvaltning og service. Der konsolideres således 
ikke for fx statens indestående i Nationalbanken. Den er derfor ikke direkte sam-
menlignelig med den offentlige nettogæld, der inddrager alle offentlige finansielle 
aktiver og passiver til markedsværdi. De korrektioner, der udgør overgangen fra 
opgørelsen af ØMU-gælden til opgørelsen af nettogælden, fremgår af nedenstående 
tabel. 
 
Overgangstabel fra ØMU-gæld i nominel værdi til nettogæld i markedsværdi 

 2011* 2012* 2013* 2014* 

 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 

   mia. kr.   

ØMU-gæld, nominel værdi 
konsolideret 831,1 806,3 836,1 857,4 828,1 813,9 841,9 855,6 827,7 827,3 
Handelskreditter mv. 123,9 98,5 105,1 96,5 124,4 90,4 84,2 78,7 119,5 81,3 
Korrektion for markedsværdi 119,0 110,5 129,4 142,1 131,0 125,6 109,7 104,4 80,6 98 
Samlede passiver,  
markedsværdi  

 
1 074,0 

 
1 015,3 

 
1 070,6 

 
1 096,0 

 
1 083,5 

 
1 029,9 

 
1 035,8 1 038,7 1 027,8 1 006,6 

Aktiver 1 027,0 972,1 988,6 989,2 947,0 891,8 916,5 927,6 924,8 890,0 
Nettogæld (passiver - 
aktiver), markedsværdi 47,0 43,2 81,9 106,8 136,4 138,1 119,3 111,1 103,0 116,5 

   pct. af BNP   

ØMU-gæld 46,4 44,2 45,8 47,0 45,4 43,8 45,3 46,0 44,5 43,4 
Nettogæld 2,6 2,4 4,5 5,9 7,5 7,4 6,4 6,0 5,5 6,1 

* Foreløbige tal., Det anvendte BNP er fra www.statistikbanken.dk/NATHO02. 
 
 
 

Mere information: Flere tal og oplysninger kan findes på www.dst.dk/stattabel/925 i Statistikbanken og i abon-
nementsserien Offentlige finanser 2014:18 (Statistiske Efterretninger), der udkommer i dag. Her findes også en 
detaljeret gennemgang af den kvartårlige ØMU-gæld. 
Kilder og metoder: Til opstilling af finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service anvendes en 
lang række kilder. Hovedkilderne er regnskaber fra statslige enheder, regnskaber fra kommunerne, regionerne 
og regnskaber fra sociale kasser og fonde samt kvartalsvise udtræk fra de anvendte bogføringssystemer. Be-
holdninger og forskydninger er i regnskaberne ofte opgjort til nominel værdi. Derfor indhentes yderligere oplys-
ninger til brug for omregning til markedsværdi. Finansielle kvartalsregnskaber er opgjort efter principperne for 
nationalregnskabet. Danmarks Statistik offentliggør reviderede tal for nationalregnskab, offentlige finanser og 
betalingsbalance i september 2014. Læs om revisionerne i forbindelse med overgangen til nationalregskabssy-
stemet ESA 2010 på www.dst.dk/revision2014.  
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/76983 og 98276. 
Næste offentliggørelse: Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 2. kvt. 2014 udkom-
mer 25. september 2014.  
Henvendelse: Kristina Stæhr Vest (metode nettogæld), tlf. 39 17 34 62, ksv@dst.dk 
                          Michael F. Nielsen (metode ØMU-gæld), tlf. 39 17 34 71, mfn@dst.dk 
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