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Fald i både ØMU-gæld og offentlig nettogæld  

Den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) faldt med 24,3 mia. kr. til 835,5 mia. kr. i 

andet kvartal 2015, så den udgør 42,3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Den 

offentlige nettogæld faldt med 50,0 mia. kr. i andet kvartal, så den ved udgangen af 

juni var på 71,8 mia. kr., svarende til 3,6 pct. af BNP. ØMU-gælden, der benyttes i 

EU-sammenhæng, er 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 kursudsving. 

 
Den offentlige ØMU-gæld og nettogæld ved kvartalets udgang 

 
 

Både passiverne og aktiverne faldt 

Faldet i nettogælden i andet kvartal skyldes hovedsageligt et fald i markedsværdien 

af statsobligationerne som følge af omvurderinger. Samlet set var der gevinster som 

følge af kursændringer på obligationer m.m. på 57,1 mia. kr. Et underskud på den 

offentlige saldo på 7,1 mia. kr. (se Nyt fra Danmarks Statistik 2015:462) resulterer 

i et samlet fald i nettogælden på de nævnte 50,0 mia. kr. 
 

Det offentliges passivbeholdning i markedsværdi faldt med 115,6 mia. kr. og ud-

gjorde 1.087,3 mia. kr. ved udgangen af andet kvartal. Faldet i passivbeholdningen 

skyldes i høj grad kursfald på statsobligationerne. Den samlede effekt af kursfal-

dene mv. var på 56,9 mia. kr. Sammenholdt med et fald som følge af finansielle 

transaktioner på 58,8 mia. kr. blev den samlede ændring af passivbeholdningen 

dermed 115,6 mia. kr.
 

Aktivbeholdningen faldt med 65,6 mia. kr. i andet kvartal og udgjorde dermed 

1.015,5 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Dette skyldes et fald som følge af finan-

sielle transaktioner på 65,8 mia. kr. sammenholdt med en forøgelse som følge af 

kursændringer på beholdningen af aktier og obligationer mv. på 0,2 mia. kr. 
 
 

ØMU-gælden faldt  

Den offentlige ØMU-gæld, som Danmarks Statistik opgør og indberetter til EU-

Kommissionen, faldt med 1,2 procentpoint til 42,3 pct. af BNP i andet kvartal. Det-

te fald, der beløbsmæssigt udgør 24,3 mia. kr., skyldes et fald i statsgælden. ØMU-
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gælden udgjorde 835,5 mia. kr. ved udgangen af andet kvartal 2015. I forhold til 

andet kvartal 2014 er ØMU-gælden i pct. af BNP faldet med 2,3 procentpoint. 

 
 

Hvad er ØMU-gæld og nettogæld? 

ØMU står for Den Økonomiske og Monetære Union, der er et EU-samarbejde om 

bl.a. den økonomiske politik, den fælles valuta og euroen. 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 omfatter en konsolideret opgørelse af de væsentligste gældsposter, opgjort til 

nominel værdi, for offentlig forvaltning og service. Der modregnes således ikke for 

fx statens indestående i Nationalbanken. Den er derfor ikke direkte sammenlignelig 

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* 

 2013 2014 2015 

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

   mia. kr.   

ØMU-gæld, nominel værdi konsolideret 838,9 867,2 881,3 849,7 852,9 857,9 891,0 866,8 859,8 835,5 

Handelskreditter mv.1 121,8 115,6 110,1 151,1 114,3 120,8 116,2 155,7 156,3 117,3 

Korrektion for markedsværdi 148,3 130,5 123,2 92,7 104,1 114,9 138,2 142,6 186,6 134,5 

Samlede passiver, markedsværdi  1 109,0 1 113,3 1 114,6 1 093,5 1 071,3 1 093,6 1 145,4 1 165,1 1 203,0 1 087,3 

Aktiver, markedsværdi 1 014,2 1 035,3 1 041,4 1 029,4 1 000,5 1 031,1 1 079,4 1 095,4  1 081,1 1 015,5 

Nettogæld (passiver- aktiver),           

markedsværdi 94,7 77,9 73,1 64,1 70,8 62,6 66,0 69,7 121,8 71,8 

   pct. af BNP   

ØMU-gæld 44,5 46,0 46,7 45,0 44,4 44,6 46,4 45,1 43,5 42,3 

Nettogæld 5,0 4,1 3,9 3,4 3,7 3,3 3,4 3,6 6,2 3,6 
 
* Foreløbige tal. Det anvendte BNP er fra tabellen www.statistikbanken.dk/NAN1 i 
Statistikbanken. 

 1Posten indeholder handelskreditter og andre forfaldne ikke-betalte mellemvæ-

render. 

 

 

 

Mere information: Flere tal og oplysninger kan findes på www.dst.dk/stattabel/925 i Statistikbanken og i abon-
nementsserien Nationalregnskab og offentlige finanser 2015:16(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. 

Læs mere om kilder og metoder i kvalitetsdeklarationerne finansielle kvartalsregnskaber og ØMU-gæld og ØMU-

saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU. 

Næste offentliggørelse: Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 3. kvt. 2015 udkom-

mer 17. december 2015. 

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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