
 

 

Finansministeren Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg  

9. februar 2015 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 100 (Alm. del) af 20. 
november 2014 stillet efter ønske fra Jacob Jensen  

Spørgsmål 

Kan ministeren bekræfte, at den offentlige nettogæld er firedoblet siden 2011, når 

der ikke tages højde for de ekstraordinære indtægter fra omlagte kapitalpensioner, 

jf. svaret på FIU alm. del- spørgsmål 459 (2013-2014), og hvorledes harmonerer 

det med målsætningen i Fair Løsning? 

 

Svar 

I 2008 havde det offentlige et nettotilgodehavende på 120 mia. kr. Da regeringen 

trådte til i 2011 var dette tilgodehavende ændret til en nettogæld på 20 mia. kr. 

dvs. en samlet forværring på 140 mia.kr over fire år. 

 

Finanspolitikken er siden regeringen trådte til tilrettelagt med henblik på, at 

understøtte økonomien mest muligt – og dermed holde hånden under den danske 

økonomi – inden for de finanspolitiske rammer, der er givet ved EU´s regler og 

budgetloven, som blev vedtaget i 2012.  

 

Regeringen har fremlagt sine økonomiske sigtepunkter i 2020-planen og senere 

Vækstplan.DK. Her er det målsætningen om holdbarhed og balance i 2020, som 

er central. Regeringens politik opfylder disse målsætninger, jf. den seneste 

mellemfristede fremskrivning fra august, som er offentliggjort på 

finansministeriets hjemmeside.   

 

                                                 
1  

Tabel 1 

Korrigeret offentlig nettogæld 

Mia. kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Offentlig nettogæld -119,8 -101,3 -59,2 20,7 100,4 50,9 16,7 66,4 

Korrigeret offentlig 
nettogæld1 

-119,8 -101,3 -59,2 20,7 100,4 80,1 103,9 168,5 
 

 
 
1  Tal for 2014 og 2015 er skøn. 
2  Korrigeret for ekstraordinære offentlige indtægter fra omlagte kapitalpensioner 

Kilde: Økonomisk Redegørelse, dec 14 og skatteministeriet 

Finansudvalget 2014-15
FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 100
Offentligt
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Korrigeret for ekstraordinære offentlige engangsindtægter fra omlagte 

kapitalpensioner skønnes den offentlige nettogæld at stige fra 20,7 mia. kr. i 2011 

til 103,9 mia. kr. i 2014.  

 

Det bemærkes, at udviklingen i den offentlige nettogæld er revideret i forbindelse 

med overgangen til nyt nationalregnskab, jf. også Økonomisk Redegørelse, 

december 2014. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Finansministeren 
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