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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 

7. oktober 2021 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 464 (Alm. del) af 30. 

september 2021 stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V) 

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvor meget statsgælden var i 2019, 2020 og hvad den 

forventes at være i 2021, tallene bedes oplyst i mia.kr. og i kr. pr. dansk 

statsborger? 

 

Svar 

Ifølge Statens regnskab 2020 var statsgælden ca. 421 mia. kr. i 2019, mens den var ca. 

536 mia. kr. i 2020. For 2021 ventes en statsgæld på ca. 574 mia. kr., jf. Økonomisk 

Redegørelse, august 2021. 

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var der i 2019 og 2020 ca. 5,3 mio. danske stats-

borgere. Det nuværende tal for 2021 viser, at der er ca. 5,3 mio. danske statsborgere. 

Det svarer altså til, at statsgælden pr. dansk statsborger i 2019 var ca. 80.000 kr., 

mens statsgælden pr. dansk statsborger i 2020 var ca. 101.000 kr. For 2021 ventes 

det, at statsgælden pr. dansk statsborger vil være ca. 108.000 kr. under de beskrevne 

antagelser.    

Hvis man i stedet tager udgangspunkt i den offentlige nettogæld, som er det centrale 

gældsbegreb i vurderingen af finanspolitikkens langsigtede holdbarhed, så er bille-

det anderledes. Den offentlige nettogæld omfatter de samlede offentlige aktiver og 

passiver opgjort til markedsværdi, hvorfor der for Danmark faktisk er tale om en 

offentlig nettoformue. Ifølge tal fra Danmarks Statistik var den offentlige nettofor-

mue ca. 148 mia. kr. i 2019, mens den var ca. 263 mia. kr. i 2020. For 2021 ventes 

en offentlig nettoformue på ca. 217 mia. kr., jf. Økonomisk Redegørelse, august 2021. 

Det svarer altså til, at den offentlige nettoformue pr. dansk statsborger i 2019 var 

ca. 28.000 kr., mens den offentlige nettoformue pr. dansk statsborger i 2020 var ca. 

50.000 kr. For 2021 ventes det, at den offentlige nettoformue pr. dansk statsborger 

vil være ca. 41.000 kr. under de beskrevne antagelser.    

Det bemærkes, at ØMU-gælden stadig ligger et godt stykke under EU’s grænse i 
Stabilitets- og Vækstpagten på 60 pct. af BNP. ØMU-gælden skønnes i 2021 til at 

ligge på 40,0 pct. af BNP, jf. jf. Økonomisk Redegørelse, august 2021, og vil dermed 
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fortsat være lav i både internationalt og historisk perspektiv. Danmark har fortsat 

den højeste internationale kreditvurdering (AAA-rating). Den stigning i ØMU-gæl-

den, der har fundet sted i løbet af coronakrisen, er drevet af midlertidige tiltag, som 

f.eks. udbetaling af indefrosne feriepenge.  

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
Finansminister 
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