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Stigningen i indkomsterne fortsatte i 2000
I 2000 steg de samlede skattepligtige indkomster med 353 mio. kr. – fra ca. 6,2 mia.
kr. i 1999 til over 6,5 mia. kr. i 2000, svarende til en stigning på 5,7 procent. Efter et
fald i de skattepligtige indkomster i starten af 1990’erne, har indkomsterne i Grønland nu været stigende siden 1993.
Det fremgår af den indkomststatistik, som Grønlands Statistik netop har offentliggjort
på sin hjemmeside www.statgreen.gl.
Statistikken viser endvidere, at der er store forskelle i indkomstudviklingen. Ud af
den samlede stigning i de skattepligtige indkomster på godt 350 mio. kr. udgør mere
end 200 mio. kr. øgede indkomster fra personer i Nuuk kommune. I Ilulissat kommune er indkomsterne steget med mere end 50 mio. kr. I andre kommuner er indkomsterne derimod kun steget svagt, mens andre kommuner har oplevet mindre fald.
Indkomststatistikken giver desuden mulighed for at vurdere forskellige mål for hvordan indkomsterne er fordelt i samfundet. Disse mål indikerer, at fordelingen af indkomsterne i 2000 stort set er uændrede i forhold til 1999.
Formålet med indkomststatistikken fra Grønlands Statistik er, at give brugeren et
hurtigt overblik over såvel udviklingen i indkomsterne som fordelingen af disse. Desuden er der gennem statistikkens tabeller skabt mulighed for dybtgående analyser af,
hvordan indkomsterne i Grønland er sammensat, herunder hvordan indkomsterne er
fordelt på civilstand, alder, størrelsen af husstanden, kommuner og bosted. Grønlands Statistik søger løbende at udbygge og forbedre indkomststatistikken og det er
således hensigten, at der i 2003 udgives statistik indeholdende de ikke-skattepligtige
ydelser, såsom offentlig hjælp og boligsikring.
Som supplement til publikationen kan interesserede gå ind på Grønlands Statistiks
hjemmeside. Under menuen Statistikbank, er der mulighed for at foretage sine egne
udtræk af data.
Har du spørgsmål, kommentarer eller ønsker yderligere oplysninger om indkomststatistikken, så kontakt specialkonsulent Lars K. Leth direkte på 34 55 80, eller pr. e-mail
lle@gh.gl.
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