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Kursstigninger mindsker offentlig nettogæld
Den offentlige finansielle nettogæld faldt med 5,8 mia. kr., så den udgjorde 50,9
mia. kr. i tredje kvartal 2017. Det svarer til 2,4 pct. af BNP. Faldet skyldes primært
kursstigninger på statens børsnoterede selskaber, som mere end opvejer et underskud på de offentlige finanser på 3,8 mia. kr. i tredje kvartal. Den offentlige nettogæld beregnes ved at trække de finansielle passiver fra de finansielle aktiver (opgjort i markedsværdi).
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Anm.: Saldoen er sat i forhold til BNP som opgjort i statistikbanktabellen NKN1, og nettogælden er sat i forhold til BNP som
opgjort i statistikbanktabellen NAN1. Det foreløbige BNP-skøn for 2017 er hentet fra Økonomisk Redegørelse – december
2017.
*Foreløbige tal.

Værdien af de offentlige børsnoterede selskaber steg
Værdien af de offentlige børsnoterede selskaber steg med 13,7 mia. kr. i tredje kvartal 2017. Den største stigning var at finde i Ørsted (tidligere Dong Energy), som
alene bidrog med 14,0 mia. kr., mens Københavns Lufthavne samt SAS Danmark
tilsammen bidrog med 0,7 mia. kr. Modsat tabte staten 1,0 mia. kr. på salget af
Vestjysk Bank set i forhold til værdien af selskabet ved udgangen af andet kvartal.
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Underskud på den offentlige saldo i tredje kvartal
Der er et underskud på de offentlige finanser på 3,8 mia. kr. i tredje kvartal 2017.
Sammenlignet med samme kvartal i 2016 er den offentlige saldo forbedret med 2,8
mia. kr. Siden seneste udgivelse er den offentlige saldo for de to første kvartaler i
2017 opjusteret med 10,0 mia. kr. til hhv. et underskud på 2,9 mia. kr. og et overskud på 4,4 mia. kr. Revisionen skyldes nye oplysninger fra SKAT om skatteprovenuet. Den offentlige saldo er et udtryk for forskellen mellem de offentlige indtægter
og udgifter.

Stigende offentligt forbrug
Det offentlige forbrug var 133,9 mia. kr. i tredje kvartal 2017. I de første tre kvartaler i 2017 var det offentlige forbrug på 397,3 mia. kr. Det er 6,4 mia. kr. højere end i
tilsvarende periode sidste år. Det offentlige forbrug består af de udgifter til serviceydelser, som det offentlige enten helt eller delvist gratis stiller til rådighed for husholdningerne og virksomhederne. Det kan fx være via daginstitutioner, sygehuse
eller retsvæsen.
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ØMU-gælden
ØMU-gælden steg med 5,1 mia. kr. i tredje kvartal, så den udgør 784,4 mia. kr.
svarende til 36,5 pct. af BNP. ØMU-gælden er en bruttogældsopgørelse, der primært omfatter de finansielle passiver i nominel værdi. Se nærmere forklaring om
ØMU-gældsbegrebet og dets anvendelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2017:389,
ØMU-gæld og ØMU-saldo 2016 (oktober-version).
Mere information: Mere information findes i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/2266,
www.statistikbanken.dk/10171 og www.statistikbanken.dk/10168 og i serien Offentlige finanser (Statistiske
Efterretninger), som udkommer i dag.
Kilder og metoder: Information om kilder og metoder findes i statistikdokumentationerne Kvartalsvise offentlige
finanser, Skatter og afgifter, Finansielle konti for offentlig forvaltning og service og ØMU-gæld og ØMU-saldo i
Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU.
Næste offentliggørelse: Offentligt kvartalsregnskab 4. kvt. 2017 udkommer 23. marts 2018.
Henvendelse: Jesper Feddersen (nettogæld), tlf. 39 17 35 69, jef@dst.dk
Maria Nilsson (offentlig saldo), tlf. 39 17 34 08, mnn@dst.dk
Michael Nielsen (ØMU-gæld), tlf. 39 17 34 71, mfn@dst.dk

