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De offentlige udgifter steg
med 4,5 pct. i 2000

Figur 1

De faste nyinvesteringer
steg i 2000

Grønlands offentlige finanser 1994-2000

Vækst i den offentlige forvaltning og servicesektor i 2000

Udgifterne i Grønlands samlede offentlige forvaltning og servicesektor steg i 2000 med 0,3
mia. kr. og var herefter 6,8 mia. kr. Væksten i den offentlige sektor på 4,5 pct. fra 6,5 mia. kr.
i 1999 er den anden største stigning i perioden fra 1994, kun overgået af væksten fra 1997 til
1998 på 5,6 pct. Siden 1994 er udgifterne i Grønlands samlede offentlige forvaltning og
servicesektor steget med 18,4 pct. Omregnet til faste 1994-priser har væksten i den offentli-
ge forvaltning og servicesektor siden 1994 været 10,4 pct.

Grønlands samlede offentlige forvaltning og service 1994-2000

Anm.: Forbrugerprisindekset er anvendt som deflator

Den offentlige forvaltning og servicesektors faste nyinvesteringer steg i 2000 med 0,1 mia.
kr. fra 0,2 mia. kr. i 1999 til 0,3 mia. kr. i 2000. Stigningen i de faste nyinvesteringer på 56,6
pct. fandt primært sted indenfor de traditionelle velfærdsområder, så som skoler, hospitals-
væsen samt områder relateret til social tryghed og velfærd.
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Statistikken over
Grønlands offentlige
finanser er revideret

Offentlige udgifter og
indtægter under lup

Realøkonomisk og
funktionel fordeling

Begreber, tekst
og tabeller

Indledning

Statistikken over Grønlands offentlige finanser 1994-1998 er revideret, og foreligger nu i en
ny og forbedret udgave. Formålet med revisionen har været at udbedre fejl og mangler gen-
nem udviklingen af et offentligt finanssystem, hvori konsistens og klarhed har topprioritet.
Systemet, der er udviklet i henhold til gældende internationale retningslinier (ENS 1995),
sikrer desuden, at statistikken er direkte sammenlignelig med andre landes. Med udgangs-
punkt i dette system er statistikken dernæst udvidet med data for 1999 og 2000, og statistik-
ken over Grønlands offentlige finanser fremstilles således i denne publikation for den 7-
årige periode 1994-2000.

Formålet med at udgive en statistik over Grønlands offentlige finanser er at belyse udgifter
og indtægter for den kommunale, den hjemmestyrede og den statslige sektor samt den sam-
lede offentlige forvaltning og servicesektor i Grønland.

Belysning sker via tabeller, hvor offentlige udgifter og indtægter opgøres efter reale transak-
tionstyper (realøkonomiske fordeling), samt hvor offentlige udgifter opgøres efter formål
(funktionel fordeling). Særlig interessant er foreningen af den realøkonomiske og den funk-
tionelle fordeling, der giver mulighed for et større indblik i de offentlige udgifter.

Denne publikation over Grønlands offentlige finanser omfatter tre sektioner, der kan læses
sammenhængende eller hver for sig. I første sektion beskrives statistikkens grundlæggende
begrebsramme og retningslinier. I anden sektion beskrives de offentlige udgifter og indtæg-
ter i 2000, samt udviklingen siden 1994. Tredje sektion indeholder de detaljerede tabeller.
Den nærmere disposition af publikationen fremgår af indholdsfortegnelsen herunder.
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Ikke-markedsmæssige
offentlige tjenester

Finansiering via skatter
og afgifter

Statistik over udgifter
og indtægter

Tre offentlige delsektorer
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Den statslige sektor og
den danske stat

Kun statslige udgifter
afholdt i eller ved
Grønland medtages

Kilder og retningslinier

Offentlige finanser, begreber og retningslinier

Den offentlige forvaltning og servicesektor

Den offentlige forvaltning og servicesektor omfatter myndigheder og institutioner, der over-
vejende producerer ikke-markedsmæssige offentlige tjenester til kollektivt forbrug, foreta-
ger omfordelinger af samfundets indkomster og formuer, samt generelt søger at fremme den
økonomiske udvikling. Ved ikke-markedsmæssige tjenester forstås de tjenester, der aktivt
kontrolleres af offentlige myndigheder, og som stilles gratis til rådighed for offentligheden.

Finansieringen af den offentlige forvaltning og servicesektor sker hovedsageligt gennem
opkrævning af skatter og afgifter, til en vis grad også gennem salg af varer og tjenester eller
brugerbetaling fx i daginstitutioner.

Det er netop udgifterne forbundet med den offentlige forvaltning og servicesektors produk-
tion af ikke-markedsmæssige tjenester samt finansieringen heraf gennem fx skatter og afgif-
ter, der beskrives i en statistik over offentlige finanser.

I statistikken over Grønlands offentlige finanser skelnes mellem tre delsektorer:

• Den kommunale sektor
• Den hjemmestyrede sektor
• Den statslige sektor i Grønland

Den kommunale sektor  er en samlet opgørelse af de offentlige finanser i de 18 grønlandske
kommuner. Kangerlussuaq og Pituffik – to områder udenfor den kommunale inddeling –
falder ind under den hjemmestyrede sektor. Fra januar 2002 varetages administrationen af
Kangerlussuaq samt finansieringen heraf imidlertid som en bygd under Sisimiut kommune.

Der skelnes mellem den statslige sektor i Grønland og den danske stat. Bloktilskuddet fra
den danske stat til hjemmestyret indgår således i statistikken som en indtægt for hjemmesty-
ret, men ikke som en udgift for den statslige sektor i Grønland.

Den statslige sektor i Grønland omfatter den økonomiske aktivitet på områder, der stadig
varetages og finansieres direkte af den danske stat. I den forbindelse bør det bemærkes, at de
danske ministeriers opgørelse af udgifter i forbindelse med Grønland ofte medtager samtlige
udgifter vedrørende Grønland, herunder også udgifter afholdt i Danmark. I henhold til gæl-
dende internationale retningslinier medtages i statistikken over Grønlands offentlige finan-
ser imidlertid kun udgifter, der er afholdt i eller ved Grønland.

Statistikken over Grønlands offentlige finanser baseres primært på kommunale regnskaber,
Landskassens regnskab samt opgørelser over de danske ministeriers udgifter vedrørende
Grønland som opgjort af Statsministeriets Grønlandsafdeling. Statistikken er opgjort efter
internationale retningslinjer beskrevet i: Det Europæiske Nationalregnskabssystem, ENS 1995,
Eurostat, Luxembourg: Kontoret for Den Europæiske Unions officielle publikationer, samt i
diverse publikationer fra Danmarks Statistik, bl.a.: Nyt nationalregnskab for offentlig for-
valtning og service 1988-1996; Nationalregnskab, Offentlige Finanser og Betalingsbalance
1997:21, 9.oktober 1997, Danmarks Statistik. For implementering af disse ændringer ift.
Grønlands offentlige finanser henvises til metodebeskrivelsen i Opgørelser fra Grønlands
Statistik: Offentlige Finanser 1999-1: Grønlands offentlige finanser 1994-1997.

Virksomheder

Et særlig træk ved Grønland er det store offentlige engagement i erhvervslivet. I henhold til
de internationale retningslinjer foretages en opdeling af virksomheder, idet der skelnes mel-
lem 1) virksomheder, der er en del af forvaltningen, 2) offentlige kvasi-selskaber og 3) andre
virksomheder.
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Virksomheder under
forvaltningen

Offentlige kvasi-selskaber

Andre virksomheder

Grønlandske virksomhed-
er modtog i 2000 over-
førsler for 1.122 mio. kr.

Kapitaltilskud på 353 mio.
kr. i 2000 holdes udenfor
statistikken

Den offentlige ejede del af
boligmassen udvides og
forbedres for 202 mio. kr.

En virksomhed regnes som en del af forvaltningen, såfremt mindre end 50 pct. af de løbende
driftsudgifter dækkes gennem salg af varer og tjenesteydelser på markedsmæssige vilkår.
Virksomhedens driftsudgifter indgår som en del af det offentlige konsum opsplittet i løn- og
driftsudgifter (forbrug i produktionen), mens virksomhedens indtægter indgår som salg af
varer og tjenester. I Grønland betragtes blandt andet Kanukoka, Asiaq Misissueqqaarnerit
(Grønlands Forundersøgelser) og Kalaallit Nunaat Radio (KNR) som en del af forvaltnin-
gen.

En virksomhed regnes som et offentligt kvasi-selskab, såfremt den er organiseret som en offentlig
netto-styret virksomhed, hvor mere end 50 pct. af de løbende driftsudgifter dækkes gennem salg
af varer og tjenesteydelser på markedsmæssige vilkår. I den hjemmestyrede sektor betragtes hen-
holdsvis Amutsiviit (Grønlands Værfter), Nukissiorfiit (Energiforsyningen), Mittarfeqarfiit (Grøn-
lands Lufthavnsvæsen) samt Great Greenland som offentlige kvasi-selskaber1.

En virksomhed regnes som anden virksomhed, såfremt den hverken er en del af forvaltnin-
gen eller et offentligt kvasi-selskab. Det drejer sig primært om virksomheder organiseret
som aktieselskaber, uanset ejerforhold. Til denne kategori hører også de aktieselskaber, der
helt eller delvist ejes af hjemmestyret fx Royal Greenland A/S, KNI Pilersuisoq A/S, KNI
Pisiffik A/S, Tele Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S, Grønlandsfly A/S, A/S Boligsel-
skabet INI samt Great Greenland A/S.

Overførsler fra den offentlige forvaltning og servicesektor til grønlandske virksomheder an-
drog i 2000 1.122 mio. kr. Heraf tilfaldt 146 mio. kr. i form af subsidier til offentlige kvasi-
selskaber, mens andre virksomheder modtog 468 mio. kr. i subsidier. Kapitaltilskud til kvasi-
selskaber i andre sektorer samt andre virksomheder androg 155 mio. kr., mens kapitaltilskud til
kvasi-selskaber organiseret i samme sektor som tilskudsyderen udgjorde 353 mio. kr.

I henhold til de internationale retningslinier skal kapitaltilskud til offentlige kvasi-selskaber
ikke medtages i en statistik over offentlige finanser, med mindre der er tale om kapitalover-
førsler til et kvasi-selskab organisatorisk placeret i en anden delsektor end tilskudsyderen.
Således inkluderes eksempelvis kapitaltilskud fra hjemmestyret til de kommunalt ejede el-
værker, mens hjemmestyrets tilskud til egne kvasi-selskaber som Nukissiorfiit (Grønlands
Energiforsyning) forbigås. Rationalet herfor er, at kapitaloverførsler til kvasi-selskaber or-
ganiseret i samme offentlige delsektor som tilskudsyderen betragtes som erhvervelse af ejer-
andelsbeviser, og dermed som en finansiel forskydning. Såfremt et offentligt kvasi-selskab
sælges eller privatiseres, betragtes dette som en afhændelse af ejerandelsbeviser, hvorfor
indtægter fra salget heller ikke indgår i statistikken. Hvorvidt dette er en rimelig behandling,
er diskutabelt. Grundlæggende er det imidlertid et spørgsmål om definition, hvorfor Grøn-
lands Statistik har valgt at lade statistikken over offentlige finanser følge de internationale
retningslinier.

Konkret betyder det, at kapitaltilskud til offentlige kvasi-selskaber på 353 mio. kr. i 2000 ikke
medtages i statistikken over Grønlands offentlige finanser. Heraf overførtes 202 mio. kr. til for-
bedring og udvidelse af den offentlige ejede del af boligmassen, mens Mittarfeqarfiit (Grønlands
Lufthavnsvæsen) modtog 149 mio. kr. af hjemmestyret, heraf 119 mio. kr. i forbindelse med den
igangværende udbygning af landingsbaner bl.a. i Uummannaq, Upernavik samt Qaanaaq.

Realøkonomisk fordeling

Den realøkonomiske fordeling af offentlige udgifter og indtægter har som formål at opdele
aktiviteterne efter den måde, hvorpå ressourceallokeringen i økonomien påvirkes. Det vil
sige, hvorvidt der er tale om løn, renter, skatter, salgsindtægter m.v. Den realøkonomiske
fordeling er forholdsvis entydig og derfor velegnet til sammenligning af sektoren for offent-
lig forvaltning og service på tværs af lande og over tid.

Overordnet skelnes der mellem driftsudgifter og kapitaludgifter . Driftsudgifter er udgifter,
der vedrører selve driften af den offentlige forvaltning og den deraf følgende produktion af
varer og tjenesteydelser. Kapitaludgifter er udgifter, der vedrører investeringer og udbygning
af kapitalapparatet i form af bygninger, maskiner o.l.

1) Eksempler på størrelsen af subsidier i forhold til samlede indtægter: Nukissiorfiit (Energiforsyningen) 7 pct.,
Amutsiviit (Grønlands Værfter) 13 pct. og Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavnsvæsen) 24 pct.. Disse størrelser
svinger fra år til år, dog uden at komme i nærheden af 50 pct. grænsen.
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Driftsudgifter

Kapitaludgifter

Realøkonomiske
udgiftsposter

Driftsudgifter opdeles på konsum og overførsler, idet

• konsum eller reale aktiviteter er udgifter til forbrugs- og investeringsaktivitet, hvor det
offentlige umiddelbart lægger beslag på ressourcer (varer, tjenester og arbejdskraft) i den
private sektor, og herved bidrager til den samlede indkomstdannelse i samfundet.

• overførsler er omfordelende aktiviteter fx folkepension, hvortil der ikke knyttes nogle
ressourcer, men hvor der sker en omfordeling af formuer og indkomster mellem økonomiens
forskellige sektorer.

Kapitaludgifter opdeles på kapitalakkumulation og kapitaloverførsler, idet

• kapitalakkumulation er den offentlige forvaltning og servicesektors opbygning af
kapitalapparatet i form af nyinvesteringer samt bygge- og anlægsudgifter.

• kapitaloverførslerne  er investeringstilskud og overførsler øremærket for anlægs-udgifter
til andre offentlige delsektorer og virksomheder.

Sammenfattende haves således:

Konsum
+ Overførsler
= Driftsudgifter

Kapitalakkumulation
+ Kapitaludgifter
= Kapitaludgifter

Driftsudgifter
+ Kapitaloverførsler
= Drifts- og kapitaludgifter i alt

Nedenfor følger en gennemgang af den realøkonomiske kodning af de offentlige udgifter og
indtægter.

1. Aflønning af ansatte
Omfatter alle betalinger og ydelser fra offentlige arbejdsgivere som betaling for ansattes
arbejde. Medregnet er også naturalieydelser fx fri bolig, bil, telefon samt bidrag til sociale
sikringsordninger fx pensionsbidrag.

2. Forbrug af fast realkapital
Denne term dækker over anslået værdiforringelse af kapitalapparatets værdi pga. økonomisk
forældelse og fysisk nedslidning af fx maskiner (afskrivninger).

3. Forbrug i produktionen
Dette svarer til køb af varer og tjenester. Udgifter til køb af varer og tjenester, herunder
også ekstern konsulenthjælp, der forbruges/benyttes i produktionen af offentlige ydelser.

4. Sociale overførsler i naturalier
Ydelser, der produceres af private, men som købes af det offentlige og stilles til rådighed
for brugerne. Denne kategori har p.t. ingen betydning for Grønland.

5. Salg af varer og tjenester
Salg ud af produktionen af offentlige ydelser, fx brugerbetaling, salg af brugt inventar,
salg af konsulentydelser til private eller andre sektorer, m.v. Der er kun tale om salg af
varer/tjenester, hvor der foreligger betaling og hvor køberen kan siges at indgå i
transaktionen frivilligt – ellers er der tale om en skat. Bemærk, at offentlige kvasi-selskaber
eller offentligt ejede aktieselskabers salg af varer produceret på markedsvilkår, ikke er
medregnet i denne kategori.

6. Konsum i alt
Summen af udgiftsposterne 1-6.

7. Renter m.v.
Renteudgifter, herunder kurstab på obligationer.
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8. Subsidier
Omfatter de løbende overførsler i form af driftstilskud, som den offentlige forvaltning og
servicesektor overfører til producenter af markedsmæssige ydelser, med henblik på at
skabe arbejdspladser, samt påvirke priser og/eller lønninger.
Til offentlige kvasi-selskaber:  Subsidier til de offentlige kvasi-selskaber.
Til andre virksomheder: Subsidier til andre virksomheder.

9. Andre løbende overførsler
Løbende overførsler til andre offentlige delsektorer, husholdninger, private non-profit
institutioner samt til udlandet, der adskiller sig fra forbrug i produktionen ved, at der ikke
foreligger nogen direkte modydelse.
Til andre offentlige delsektorer: Her er tale om hjemmestyrets bloktilskud til kommunerne.
Bloktilskuddet fra den danske stat er ikke indregnet her, da der som nævnt skelnes mellem
den danske stat, og den statslige sektor i Grønland.
Til sociale kasser og fonde. Disse findes p.t. ikke i Grønland.
Til husholdninger: Primært sociale tilskud som pensioner, arbejdsløsheds-, syge- og
barselsdagpenge, boligydelser samt sociale sikringsydelser.
Til private non-profit institutioner: Primært tilskud til interesseorganisationer, herunder
faglige organisationer, hvor husholdningers interesser tilgodeses. Såfremt erhvervs-
interesser tilgodeses, er der tale om subsidier.

10. Løbende overførsler i alt
  Summen af udgiftsposterne 7-9.

11. Driftsudgifter i alt
  Summen af udgiftsposterne 1-9.

12. Faste nyinvesteringer
  Den offentlige forvaltning og servicesektors erhvervelse af fast realkapital med en levetid
  på over ét år, fx maskiner og bygninger. Kategorien omhandler især forbrændingsanlæg,
  samt veje, havne og broer, der ejes af den offentlige forvaltning og service og ikke af et
  offentligt kvasi-selskab.

13. Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder i øvrigt
  Køb af ejendomme, hvor det vigtigste element er eksisterende bygninger og anlæg. Op-
  gøres netto, med udgifter til køb af bygninger o.a., fratrukket indtægter ved salg af andre
  bygninger.

14. Lagerændring
  Den offentlige forvaltning og servicesektor har pr. definition kun strategiske lagre fx
  nødhjælpslagre eller interventionslagre som overskudslagre. Alle andre køb af varer
  forbruges pr. definition straks og betragtes som forbrug i produktionen. Størrelsen opgøres
  netto som indkøb til lager fratrukket forbrug fra lager.

15. Køb af jord og rettigheder
  Køb af ejendomme (ikke medregnet bygninger og anlæg beliggende på grunden – disse
  hører under køb af bygninger o.a.). Medregnet her er også køb af rettigheder fx patenter,
  ophavsrettigheder og varemærker. Størrelsen opgøres netto fratrukket indtægt ved salg
  af tilsvarende.

16. Kapitalakkumulation i alt
  Summen af udgiftsposterne 12-15.

17. Investeringstilskud og kapitaloverførsler i øvrigt
  Overførsler, der er øremærkede, såsom hel eller delvis finansiering af nyinvesteringer,
  herunder kompensation for ødelæggelse eller beskadigelse ved naturkatastrofer o.l.
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Realøkonomiske
indtægtsposter

1. Bruttorestindkomst
Den del af bruttofaktorindkomsten ved produktionen af offentlige ydelser, der tilfalder
den offentlige forvaltning og servicesektor. Da den offentliges produktionsværdi opgøres
fra omkostningssiden, svarer bruttorestindkomsten pr. definition til forbruget af fast
realkapital i den offentlige forvaltning og service.

2. Udtræk af indkomst fra offentlige kvasi-selskaber
Udbytte fra de udbyttegivende offentlige kvasi-selskaber.
Bemærk, at det kun er de udbyttegivende kvasi-selskaber, der posteres i denne kategori:
Underskudsgivende offentlige kvasi-selskaber posteres på udgiftssiden, under Subsidier
til offentlige kvasi-selskaber.

3. Renter samt udbytter
Renteindtægter samt udbytter fra de offentlige ejede aktieselskaber.
Bemærk, at subsidier til offentligt ejede aktieselskaber posteres på udgiftssiden, under
Subsidier til andre virksomheder.

4. Indtægter fra jord og rettigheder m.v.
Den indtægt, som det offentlige via sit ejerskab af jord og rettigheder fx patenter får som
modydelse for overdragelse af brugsretten.

5. Produktions- og importskatter (indirekte skatter)
Skatter og afgifter, der pålægges produktionen og importen af varer og tjenester. Her
medtages to underpunkter: Importskatter (told) er den største enkeltpost, mens
Ensfragtafgift, der finansierer ensprissystemet, medtages for belysning af dette særlige
grønlandske forhold.

6. Løbende indkomst- og formueskatter (direkte skatter)
Alle obligatoriske betalinger, som det offentlige regelmæssigt opkræver af selskaber og
husholdninger; personlige indkomstskatter, selskabsskatter, samt afgifter på køretøjer,
herunder snescootere.

7. Obligatoriske bidrag til sociale sikringsordninger
Findes p.t. ikke i Grønland.

8. Frivillige bidrag til sociale sikringsordninger
Findes p.t. ikke i Grønland.

9. Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger
Findes p.t. ikke i Grønland.

10. Andre løbende overførsler:
  Obligatoriske løbende bidrag fra andre offentlige delsektorer, andre indenlandske sektorer,
  samt udlandet. Det drejer sig primært om bloktilskud fra den danske stat til hjemmestyret,
  samt indtægter fra fiskerilicens i forbindelse med aftalen med EU.

11. Driftsindtægter i alt
  Summen af indtægtsposterne 1-10.

12. Kapitalskatter
  Skatter på formue og ejendom. Findes p.t. ikke i Grønland.

13. Andre kapitaloverførsler
  Tilskud m.v. øremærket for afholdelse af anlægsudgifter.
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Overordnede offentlige
tjenester

Samfundsmæssige og
sociale forhold

Funktionel fordeling

Den funktionelle fordeling belyser formålet med offentlige udgifter. Hvor meget bruges på
sundhedsvæsenet? Tryghed og velfærd? I statistikken over den offentlige forvaltning og ser-
vicesektor skelnes overordnet mellem tre hovedgrupper: Overordnede offentlige tjenester,
Samfundsmæssige sociale forhold samt Erhvervsøkonomiske forhold, hvor

Overordnede offentlige tjenester er tjenester, der i natur er offentlige, dvs. tjenester, der ikke
kan udføres af personer eller virksomheder. Omfatter bl.a. de lovgivende og udøvende myn-
digheder.

• Samfundsmæssige og sociale forhold er personorienterede tjenester, der udbydes direkte
til offentligheden, husholdninger eller enkeltpersoner.

• Erhvervsøkonomiske forhold er aktiviteter, der hænger sammen med den offentlige kontrol
og regulering af erhvervslivet med det formål at påvirke/bedre udnyttelsen af samfundets
ressourcer.

Hertil kommer ikke-funktionsfordelte udgifter, især rentebetalinger og andre omkostninger
forbundet med gæld i sektoren for offentlig forvaltning og service. Disse udgifter placeres i
gruppen Andre poster.

Herunder gennemgås den funktionelle fordeling med enkelte eksempler.

1. Generelle offentlige tjenester
Udgifterne til den centrale og generelle, politiske og økonomiske administration samt
tilhørende enheder fx Landsstyret, Landstinget og Ombudsmandsinstitutionen.

2. Forsvar m.m.
Udgifter til det militære forsvar; Grønlands Kommando og Sirius-patruljen samt fiskeri-
inspektion, idet sidstnævnte også betragtes som suverænitetshåndhævelse.

3. Offentlig orden og sikkerhed
Udgifter til politi, brandvæsen, retsvæsen samt fængsler og anstalter.

4. Undervisning m.m.
Udgifter til folkeskoler, ungdomsuddannelser (gymnasier, handelsskoler og tekniske
skoler), højere uddannelser fx universiteter samt voksen- og efteruddannelse.

5. Sundhedsvæsen
Udgifter til hospitaler og individuel sundhedstjeneste. Sidstnævnte er defineret som den
del af sundhedsvæsenet, der ikke falder ind under hospitalsvæsenet fx lægeklinikker,
privatpraktiserende tandlæger m.v.

6. Social tryghed og velfærd
Sikringsydelser: Overførsler fra det offentlige, der kompenserer for manglende eller
reduceret indkomst herunder arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, børnepenge,
indkomstafhængig boligsikring m.v.
Velfærdsforanstaltninger: Hjælp til grupper med særlige behov såsom unge, ældre og
handicappede. Udgifter til hjemmehjælp, revalidering og sociale institutioner.

7. Boligforhold m.v.
Boligforhold: Udgifter forbundet med tilsyn, opretholdelse og forbedring af boligmassen,
samt tilskud givet efter andre kriterier end husstandsindkomst fx boligstøtte og
boligbørnetilskud.
Vandforsyning: Konstruktion og vedligeholdelse af offentlige vandværker, taphuse,
rørledninger m.v.
Sanitære tjenester: Renovation, renholdelse af gader og veje, samt forureningsbekæmpelse.
Gadebelysning
Samfundsplanlægning i øvrigt : Udgifter til generel byggemodning, landmåling, planlæg-
ningsinstitutioner m.v.
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Erhvervsøkonomiske
forhold

Andre poster

Stigning i de samlede
offentlige udgifter med
4,5 pct. fra 1999 til 2000

Funktionel fordeling af de
offentlige udgifter

Næsten hver fjerde krone
går til social tryghed og
velfærd

En lille og følsom
økonomi

8. Religiøse, rekreative og kulturelle tjenester
Religiøse tjenester : Primært udgifter til Folkekirken.
Rekreative tjenester: Anlæg og vedligeholdelse af rekreative områder; sportspladser,
legepladser samt tilskud til idrætsforeninger.
Kulturelle tjenester: Forsamlingshuse, biblioteker, museer, teatre, sangkor.

9. Energiforsyning
Udgifter til kontrol og leverancer af el, varme og gas.

10. Fiskeri & fangst, landbrug, skovbrug m.v.
  Udgifter til kontrol, støtte og regulering af disse erhverv. I Grønlands tilfælde primært
  fiskeri- og fangsterhvervet.

11. Råstofudvinding, industri samt bygge- og anlægsvirksomhed
  Udgifter til kontrol, støtte og regulering af disse erhverv.

12. Samfærdsel og kommunikation
  Drift, anlæg og vedligeholdelse af veje (herunder broer og tunneller), vandveje og havne
  (herunder istjeneste), jernbaner, lufttransport, samt anden transport (herunder kommunal
  drift af eller støtte til busselskaber).

13. Handel og service, turisme samt generel erhvervsudvikling
  Handel og service : Udgifter i forbindelse med eksportfremstød, samt kontrol, støtte og
  regulering af detailhandel, forbrugerinteresser, turisme m.v.
  Generel erhvervsudvikling: Styring af arbejdsmarked, generel erhvervsstøtte, arbejds-
  formidling.

14. Ikke-funktionsfordelte udgifter
  Generelle overførsler: Ikke funktionsfordelte overførsler fra hjemmestyret til kommunerne.
  Afskrivninger: Forbrug af fast realkapital (bruttorestindkomst).

Den samlede offentlige forvaltning og servicesektors finanser
1994-2000

Grønlands samlede offentlige forvaltning og servicesektor afholdt i 2000 udgifter for 6.776
mio. kr. eller 6,8 mia. kr. Udgifterne i den offentlige sektor er dermed steget med 4,5 pct.
siden 1999, hvor de offentlige udgifter anløb 6.484 mio. kr. Set over en syvårig periode er
Grønlands samlede offentlige forvaltning og servicesektors udgifter i faste priser steget med
10,4 pct. siden 1994, jf. oversigt 1 samt tabel 1a i tabelafsnittet.

I oversigt 1 herunder gengives den samlede offentlige forvaltning og servicesektors udgifter
i 1994 og 2000 fordelt på formål i henhold til den funktionelle fordeling med beregning af
henholdsvis den procentvise stigning i fastprisudgifterne fra 1994 til 2000 samt udgifternes
procentvise fordeling. For et fuldt indblik i den samlede offentlige forvaltning og service-
sektors udgifter efter funktionel fordeling henvises til tabel 2a i tabelafsnittet.

Ikke overraskende er det udgifterne til social tryghed og velfærd, der med 1.634 mio. kr. og
en andel på 24,1 pct. i 2000 udgør langt det største område under den offentlige forvaltning
og service. Set i forhold til 1994 er udgifterne til social tryghed og velfærd endvidere tiltaget
med 37,5 pct. Samme beregning i faste priser viser en stigning på 28,2 pct.

Den største udgiftsstigning siden 1994 er sket på området for energiforsyning, hvor en udgift
på 51 mio. kr. i 1994 er mere end fordoblet til 110 mio. kr. i 2000. Stigningen er imidlertid
ikke sket gradvist over årene, men ved et markant spring i 2000, hvor specielt anlægsudgifter
og afskrivninger på eksisterende anlæg øgedes jf tabel 2a.

Denne tendens til svingninger på enkeltposteringer har stor indvirkning på en lille økonomi
som den grønlandske, og illustrerer ganske glimrende, hvorfor en statistik over de samlede
offentlige finanser, specielt de enkelte sektorer kan udvise betydelige svingninger på visse
områder fra år til år. Svingningerne forårsages typisk af subsidier til hjemmestyreejede er-
hvervsvirksomheder samt større anlægsprojekter primært under de erhvervsøkonomiske po-
ster (9-13). For posterne under de overordnede offentlige tjenester (1-3) samt samfundsmæs-
sige og sociale forhold (4-8) er der typisk tale om en mere jævn udvikling.
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Realøkonomisk fordeling
af udgifter og indtægter

Stort offentligt engage-
ment i erhvervslivet

Indtægterne stiger, –
men ikke nok …

Mere end hver anden
indtægtskrone overføres
fra udlandet

I oversigt 2 på næste side vises den samlede offentlige forvaltning og servicesektors udgifter
og indtægter i 1994 og 2000 fordelt på type i henhold til den realøkonomiske fordeling med
beregning af henholdsvis den procentvise stigning i fastprisudgifterne og indtægterne fra
1994 til 2000 samt aktiviteternes procentvise fordeling. For et fuldt indblik i den samlede
offentlige forvaltning og servicesektors udgifter og indtægter efter realøkonomisk fordeling
henvises til tabel 1a i tabelafsnittet.

De samlede offentlige subsidier til grønlandske virksomheder androg i 2000 614 mio. kr.
svarende til 9,1 pct. af de samlede offentlige udgifter. Sammenlignes dette med de tilsva-
rende subsidier i Danmark i 2000 på 4,1 pct., illustreres ganske tydeligt det store offentli-
ge engagement i det grønlandske erhvervsliv2.

Den største stigning i de realøkonomisk fordelte udgifter siden 1994 vedrører de faste nyin-
vesteringer, hvor investeringsniveauet på 226 mio. kr. i 1994 er steget til 310 mio. kr. i 2000.
Stigningen i de faste nyinvesteringer er delvis sket på bekostning af investeringstilskuddene
til grønlandske virksomheder, der over samme periode er faldet med 13,8 pct.

De samlede indtægter i den offentlige forvaltning og servicesektor androg i 2000 7.161 mio.
kr. Det offentliges indtægter er dermed steget med 4,1 pct. siden 1999, hvor de samlede
indtægter anløb 6.877 mio. kr. Set over en syvårig periode er indtægterne i Grønlands sam-
lede offentlige forvaltning og service i faste priser steget med 7,5 pct. siden 1994. En stig-
ning der imidlertid ikke kan opveje stigningen i de samlede offentlige udgifter. Konsekven-
sen er et betydeligt fald i fordringserhvervelsen fra 487 mio. kr. i 1994 til 386 mio. kr. i 2000.

Ikke overraskende er det indtægter i form af andre løbende overførsler, der med 3.640 mio. kr. i
2000 og en andel på 50,8 pct. udgør langt den største indtægtskilde. Fra EU’s institutioner over-
førtes i 2000 285 mio. kr. som betaling for fiskerilicenser i grønlandske farvande3. Overførsler fra
den danske stat androg i 2000 2.830 mio. kr. svarende til 39,5 pct. af de samlede indtægter. Heraf
udgør bloktilskuddet fra Danmark 2.725 mio. kr., mens resten er mindre tilskud som statens
bidrag til miljøforbedringer, Grønlands andel af Nationalbankens overskud m.v.

2) Statistisk Tiårsoversigt 2001, Danmarks Statistik.
3) De nuværende indtægter ved salg af fiskerilicenser til EU’s institutioner er ifølge aftale af 1994 fastlagt for den
seksårige periode 1995-2000. til 37,7 mio. ECU årligt. Den nøjagtige årlige indtægt i danske kroner varierer således
med valutakursen.

Oversigt 1 Grønlands samlede offentlige forvaltning og servicesektors udgifter, 1994 og 2000, funktionelt fordelt
(1.000 kr.)

Note 1): Deflator på 107,3 baseret på forbrugerprisindekset.
Anm.: Opgørelsen over den samlede offentlige forvaltning og servicesektor er konsolideret, dvs. overførsler mellem de offentlige delsektorer er ikke medtaget.
For den fulde funktionelle fordeling, jf. tabel 2a. Kapitaltilskud til hjemmestyrets kvasi-selskaber på 353 mio. kr. ikke medregnet i overensstemmelse med de
internationale retningslinier.

1994 2000 2000 1994-2000 1994 2000

løbende
priser

løbende
priser

faste
priser 1)

ændring
(pct.)

I alt 5.721.322 6.775.665 6.316.766 10,4 100,0 100,0

A Overordnede offentlige tjenester 1.070.342 1.164.611 1.085.734 1,4 18,7 17,2
1 Generel administration 605.712 734.055 684.339 13,0 10,6 10,8
2 Forsvar m.m. 318.920 260.163 242.543 -23,9 5,6 3,8
3 Offentlig orden og sikkerhed 145.710 170.393 158.853 9,0 2,5 2,5

B Samfundsmæssige og sociale forhold 3.117.477 4.117.485 3.838.617 23,1 54,5 60,8
4 Undervisning 800.949 1.090.560 1.016.699 26,9 14,0 16,1
5 Sundhedsvæsen 608.476 792.134 738.484 21,4 10,6 11,7
6 Social tryghed og velfærd 1.188.361 1.633.782 1.523.130 28,2 20,8 24,1
7 Boligforhold m.v. 327.823 351.202 327.416 -0,1 5,7 5,2
8 Religiøse, rekreative og kulturelle tjenester 191.868 249.806 232.888 21,4 3,4 3,7

C Erhvervsøkonomiske forhold 1.116.823 1.161.470 1.082.806 -3,0 19,5 17,1
9 Energiforsyning 50.959 110.025 102.574 101,3 0,9 1,6
10 Fiskeri og fangst, landbrug, skovbrug m.v. 212.290 167.000 155.690 -26,7 3,7 2,5
11 Råstofudvinding, industri samt bygge- og anlægsvirk. 326.307 242.580 226.151 -30,7 5,7 3,6
12 Samfærdsel og kommunikation 293.627 302.675 282.175 -3,9 5,1 4,5
13 Handel og service, turisme samt generel erhvervsudvikling 233.641 339.189 316.216 35,3 4,1 5,0

D Andre poster 416.680 332.100 309.608 -25,7 7,3 4,9
14 Ikke-funktionsfordelte udgifter 416.680 332.100 309.608 -25,7 7,3 4,9

Deflator 100,0 107,3

Relativ andel af
udgifter (pct.)
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Bloktilskuddet reguleres løbende på basis af objektive faktorer som overdragelse af ansvar-
sområder fra den danske stat til hjemmestyret, samt den danske inflation. I perioden 1995-
1997 var bloktilskuddet fastsat til 2.393 mio. kr. i danske 1995-priser. I 1998 opjusteredes
bloktilskuddet til 2.575 mio. kr. I den ny aftale om bloktilskud for 1999-2001 er bloktilskud-
det sat til 2.654 mio. kr. i danske 1999-pris- og lønniveau.

Refusioner fra den statslige sektor, der i 2000 udgjorde 525 mio. kr., er udgifter afholdt af
den statslige sektor i Grønland, der ligeledes finansieres af den danske stat.

Oversigt 2 Grønlands samlede offentlige forvaltning og servicesektors udgifter og indtægter, 1994 og 2000,
realøkonomisk fordelt (1.000 kr.)

Note 1): Deflator på 107,3 baseret på forbrugerprisindekset.
Anm.: Opgørelsen over den samlede offentlige forvaltning og servicesektor er konsolideret, dvs. overførsler mellem de offentlige delsektorer er ikke
medtaget. For den fulde realøkonomiske fordeling, jf. tabel 1a. Kapitaltilskud til hjemmestyrets kvasi-selskaber på 353 mio. kr. ikke medregnet i overensstem-
melse med de internationale retningslinier.

1994 2000 2000 1994-2000 1994 2000

løbende
priser

løbende
priser

faste
priser 1)

ændring
(pct.)

I. Udgifter
Offentligt konsum 3.671.782 4.525.220 4.218.737 14,9 64,2 66,8
- heraf lønninger 2.011.608 2.488.140 2.319.624 15,3 35,2 36,7
Løbende overførsler 1.596.934 1.696.240 1.581.358 -1,0 27,9 25,0
- heraf subsidier til virksomheder 591.714 613.794 572.223 -3,3 10,3 9,1
- heraf til husholdninger 828.798 955.046 890.363 7,4 14,5 14,1
Kapitaludgifter 452.606 554.206 516.671 14,2 7,9 8,2
- heraf faste nyinvesteringer 225.964 331.995 309.510 37,0 3,9 4,9
- heraf investeringstilskud til virksomheder 167.186 154.625 144.153 -13,8 2,9 2,3

Drifts- og kapitaludgifter i alt 5.721.322 6.775.665 6.316.766 10,4 100,0 100,0

II. Indtægter
Bruttorestindkomst 308.885 317.343 295.850 -4,2 5,0 4,4
Udtræk af indkomst fra kvasi-selskaber 102.692 60.325 56.239 -45,2 1,7 0,8
Renter samt udbytter 382.480 290.512 270.836 -29,2 6,2 4,1
Indtægter fra jord og rettigheder - - - - - -
Produktions- og importskatter 606.594 686.797 640.282 5,6 9,8 9,6
Løbende indkomst- og formueskatter 1.529.989 2.166.270 2.019.554 32,0 24,6 30,2
Andre løbende overførsler 3.277.438 3.640.058 3.393.525 3,5 52,8 50,8
- heraf fra Eu's institutioner 273.891 284.777 265.489 -3,1 4,4 4,0
- heraf bloktilskud m.v. fra den danske stat 2.426.805 2.830.294 2.638.605 8,7 39,1 39,5
- heraf refusioner, statslige sektor 576.325 524.746 489.206 -15,1 9,3 7,3
Kapitalindtægter 5 - - - 0,0 -

Drifts- og kapitalindtægter i alt 6.208.084 7.161.305 6.676.288 7,5 100,0 100,0

Drifts- og kapitaloverskud = Fordringserhvervelse 486.762 385.640

Deflator 100,0 107,3

Relativ andel af udgifter
/indtægter (pct.)
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Administration, undervis-
ning og social velfærd for
2,2 mia. kr. i 2000

Kommunale kompetence-
områder

Anlægsaktiviteten er
steget siden 1994

Hver fjerde krone
overføres til
husholdningerne

De kommunale finanser 1994-2000

Grønlands kommunale sektor afholdt i 2000 udgifter for 2.806 mio. kr. eller knap 2,8 mia.
kr. De kommunale udgifter er dermed steget med 3,8 pct. siden 1999, hvor udgifterne anløb
2.704 mio. kr. Set over en syvårig periode er udgifterne i den kommunale sektor i faste priser
steget med 18,9 pct. siden 1994, jf. oversigt 3 samt tabel 1b.

Også på kommunalt niveau er det ikke udgifterne til social tryghed og velfærd, der med
1.245 mio. kr. og en andel på 44,4 pct. i 2000 udgør langt det største område i de kommunale
regnskaber. En anden betydelig post er undervisning, der i 2000 stod for 18,8 pct. af de
kommunale udgifter svarende til 529 mio. kr. Af disse gik 93,6 pct. til den kommunale folke-
skole. Udgifter til generel kommunal administration udgjorde i 2000 430 mio. kr. svarende
til 15,3 pct. For et fuldt indblik i den kommunale sektors udgifter efter funktionel fordeling
henvises til tabel 2b i tabelafsnittet.

Som i Danmark er det også i Grønland kommunerne, der varetager driften af brandvæsenet.
Udgifterne hertil på 30 mio. kr. i 2000 svarer til 1 pct. af de samlede kommunale udgifter. Et andet
kommunalt kompetenceområde er varetagelsen af de sanitære tjenester som renovation, kloakker
og forbrændingsanlæg, der med 70 mio. kr. i 2000 stod for 2 pct. af budgettet, jf. tabel 2b.

I oversigt 3 gengives de kommunale udgifter og indtægter i 1994 og 2000 fordelt på type i
henhold til den realøkonomiske fordeling. For et fuldt indblik i den kommunale sektors ud-
gifter og indtægter efter realøkonomisk fordeling henvises til tabel 1b i tabelafsnittet.

Den største stigning i de realøkonomisk fordelte udgifter siden 1994 vedrører de faste nyin-
vesteringer, hvor niveauet på 92 mio. kr. i 1994 er steget til 151 mio. kr. i 2000. Omregnet til
faste 1994-priser svarer dette til en stigning på 52,9 pct. fra 1994 til 2000.

De samlede kommunale overførsler til de grønlandske husholdninger androg i 2000 688
mio. kr. svarende til 24,5 pct. af de samlede udgifter. Sammenlignet med niveauet i 1994
svarer det til en stigning på 5,5 pct. i faste priser.

Finansieringen af de kommunale aktiviteter sker primært via indkomstskat samt tilskud fra
hjemmestyret. De løbende overførsler fra hjemmestyret til kommunerne udgjorde i 2000
1.274 mio. kr. Tillægges kapitaloverførsler, modtog kommunerne i 2000 i alt 1.456 mio. kr.
fra hjemmestyret svarende til 48,2 pct. af de samlede indtægter.

Oversigt 3 Den kommunale sektors udgifter og indtægter, 1994 og 2000, realøkonomisk fordelt (1.000 kr.)

Note 1): Deflator på 107,3 baseret på forbrugerprisindekset.

1994 2000 2000 1994-2000 1994 2000

løbende
priser

løbende
priser

faste
priser 1)

ændring
(pct.)

I. Udgifter

Offentligt konsum 1.422.443 1.880.479 1.753.119 23,2 64,7 67,0
- heraf lønninger 895.673 1.196.678 1.115.630 24,6 40,7 42,7
Løbende overførsler 681.879 773.453 721.069 5,7 31,0 27,6
- heraf til husholdninger 608.201 688.486 641.857 5,5 27,6 24,5
Kapitaludgifter 95.671 151.579 141.313 47,7 4,3 5,4
- heraf faste nyinvesteringer 92.042 150.981 140.756 52,9 4,2 5,4

Drifts- og kapitaludgifter i alt 2.199.992 2.805.511 2.615.501 18,9 100,0 100,0

II. Indtægter

Bruttorestindkomst 169.886 174.539 162.718 -4,2 7,2 5,8
Udtræk af indkomst fra offentlige kvasi-selskaber 51.726 40.918 38.146 -26,3 2,2 1,4
Effektive renter 20.756 47.350 44.143 112,7 0,9 1,6
Løbende indkomst- og formueskatter 917.976 1.300.415 1.212.341 32,1 39,0 43,1
Andre løbende overførsler 1.117.172 1.274.849 1.188.506 6,4 47,5 42,2
- heraf fra den statslige sektor i Grønland 86 246 229 167,1 0,0 0,0
- heraf fra den hjemmestyrede sektor 1.116.669 1.274.362 1.188.052 6,4 47,5 42,2
Kapitalindtægter 73.888 181.632 169.330 129,2 3,1 6,0
-heraf fra den hjemmestyrede sektor 73.883 181.632 169.330 129,2 3,1 6,0

Drifts- og kapitalindtægter i alt 2.351.405 3.019.702 2.815.185 19,7 100,0 100,0

Drifts- og kapitaloverskud = Fordringserhvervelse 151.412 214.191

Deflator 100,0 107,3

Relativ andel af udgifter
/indtægter (pct.)
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Stigning i hjemmestyrets
forbrug med 3,7 pct.
fra 1999 til 2000

Social tryghed og
velfærd i højsædet

En aktiv rolle i
erhvervslivet

Kapitaltilskud til egne
kvasi-selskaber er ikke
med!

Hjemmestyrets finanser 1994-2000

Grønlands Hjemmestyre afholdt i 2000 udgifter for 4.882 mio. kr. eller knap 4,9 mia. kr.
Hjemmestyrets udgifter er dermed steget med 5,4 pct. siden 1999, hvor udgiftsniveauet nåe-
de 4.633 mio. kr. Siden 1994 er udgifterne i Grønlands Hjemmestyre i faste priser steget med
10,6 pct., jf. oversigt 4 samt tabel 2c i tabelafsnittet.

I oversigt 4 gengives hjemmestyrets udgifter i 1994 og 2000 fordelt på formål i henhold til
den funktionelle fordeling. Også her er det de samfundsmæssige og sociale forhold, der med
en udgiftsandel på 67,3 pct. udgør det største område under hjemmestyret. De samlede sam-
fundsmæssige og sociale udgifter androg i 2000 3.285 mio. kr., hvoraf 949 mio. kr. ganske
vist overførtes til de grønlandske kommuner, jf. tabel 3c i tabelafsnittet.

På det samfundsmæssige og sociale område optræder primært udgifter til social tryghed og
velfærd, sundhedsvæsen samt undervisning, tilsammen 56,9 pct. af hjemmestyrets samlede
udgifter. Grønlands Hjemmestyre leverede i 2000 social tryghed og velfærd for 1.054 mio.
kr. primært i form af sikringsydelser samt velfærdsforanstaltninger som handicapforsorg,
børnehjem, sociale institutioner m.v. Udgifterne til undervisning udgjorde 930 mio. kr. sva-
rende til 19,0 pct. af de samlede udgifter, heraf størstedelen indenfor folkeskolen og ung-
domsuddannelser, jf. tabel 2c. Endelig er hjemmestyret eneansvarlig for driften af sundheds-
systemet, hvortil udgifterne i 2000 anløb 792 mio. kr., svarende til 16,2 pct. af udgifterne.

Grønlands Hjemmestyre har på det religiøse, rekreative og kulturelle område det primære an-
svar for driften af folkekirken samt nationale opgaver vedrørende Grønlands Landsbibliotek,
Grønlands Nationalmuseum, Grønlands Kulturhus (Katuaq) i Nuuk samt Grønlands Radio
(KNR).  Udgifter til religiøse, rekreative og kulturelle tjenester udgjorde i 2000 183 mio. kr.

På det erhvervsøkonomiske område indtager Grønlands Hjemmestyre en aktiv rolle overfor
virksomheder beskæftiget med handel og service og turisme samt primærerhvervene fiskeri
og fangst samt landbrug. Udgifter til erhvervsøkonomiske forhold androg i 2000 860 mio.
kr., svarende til 17,6 pct. af de samlede udgifter. Handel og service sektoren alene modtog
heraf 286 mio. kr. svarende til 33,2 pct. af de samlede erhvervsøkonomiske udgifter.

Vedrørende området for samfærdsel og kommunikation bør det bemærkes, at hjemmestyrets
kapitaltilskud til Grønlands Lufthavnsvæsen ikke medtages i henhold til internationale ret-
ningslinier, jf. side 4.

Den betydelige post ikke-funktionsfordelte udgifter indeholder primært generelle overførsler
til kommunerne, der ikke umiddelbart kan funktionsfordeles i hjemmestyrets regnskab.

Oversigt 4 Hjemmestyrets udgifter, 1994 og 2000, funktionelt fordelt (1.000 kr.)

Note 1): Deflator på 107,3 baseret på forbrugerprisindekset.

1994 2000 2000 1994-2000 1994 2000

løbende
priser

løbende
priser

faste
priser 1)

ændring
(pct.)

I alt 4.114.397 4.882.380 4.551.709 10,6 100,0 100,0

A Overordnede offentlige tjenester 240.302 293.780 273.883 14,0 5,8 6,0
1 Generel administration 240.302 293.780 273.883 14,0 5,8 6,0
2 Forsvar m.m. - - - - - -
3 Offentlig orden og sikkerhed - - - - - -

B Samfundsmæssige og sociale forhold 2.559.476 3.285.169 3.062.673 19,7 62,2 67,3
4 Undervisning 703.780 929.791 866.818 23,2 17,1 19,0
5 Sundhedsvæsen 610.275 792.134 738.484 21,0 14,8 16,2

6 Social tryghed og velfærd 806.390 1.054.307 982.901 21,9 19,6 21,6
7 Boligforhold m.v. 277.802 325.658 303.602 9,3 6,8 6,7
8 Religiøse, rekreative og kulturelle tjenester 161.229 183.280 170.867 6,0 3,9 3,8

C Erhvervsøkonomiske forhold 860.520 860.144 801.889 -6,8 20,9 17,6
9 Energiforsyning 40.770 104.312 97.247 138,5 1,0 2,1
10 Fiskeri og fangst, landbrug, skovbrug m.v. 196.722 133.282 124.255 -36,8 4,8 2,7
11 Råstofudvinding, industri samt bygge- og anlægsvirk. 228.903 138.503 129.122 -43,6 5,6 2,8
12 Samfærdsel og kommunikation 195.747 198.351 184.917 -5,5 4,8 4,1
13 Handel og service, turisme samt generel erhvervsudvikling 198.378 285.696 266.347 34,3 4,8 5,9

D Andre poster 454.100 443.287 413.264 -9,0 11,0 9,1
14 Ikke-funktionsfordelte udgifter 454.100 443.287 413.264 -9,0 11,0 9,1

Deflator 100,0 107,3

Relativ andel af udgifter
/indtægter (pct.)
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Fordringserhvervelsen
falder men er dog fortsat
positiv

Omtrent hver tredje
indtægtskrone er en
skattekrone

Kapitaltilskud til
kommunerne mere end
fordoblet siden 1994

I oversigt 5 herunder gengives hjemmestyrets udgifter og indtægter i 1994 og 2000 fordelt på
type i henhold til den realøkonomiske fordeling. For fuld indsigt i den realøkonomiske forde-
ling henvises til tabel 1c i tabelafsnittet. Regnet i faste 1994-priser er hjemmestyrets udgifter
steget med 10,6 pct. siden 1994. Over samme periode er indtægterne blot steget med 5,9 pct.
fra 4.450 mio. kr. i 1994 til 4.712 mio. kr. i 2000. Grønlands Hjemmestyre står med andre ord
overfor en faldende fordringserhvervelse, der med 171 mio. kr. i 2000 dog stadig er positiv.

Som følge af, at hjemmestyrets kapitaltilskud til egne kvasi-selskaber ikke medtages i denne
statistik, må den herværende fordringserhvervelse ikke forveksles med DAU-saldoen i lands-
kassens regnskab, der for 2000 viste et overskud på 64 mio. kr. 4

Hjemmestyrets indtægter i form af løbende indkomst- og formueskatter udgjorde i 2000 866
mio. kr. svarende til 17,1 pct. af de samlede indtægter. Produktions- og importskatter ind-
bragte i 2000 687 mio. kr. eller 13,6 pct. af de samlede indtægter.

Med 3.115 mio. kr. og en andel på 61,6 pct. udgøres størstedelen af hjemmestyrets indtægter
imidlertid af overførsler fra udlandet og den danske stat. En betydelig del heraf føres videre
til de grønlandske kommuner. I 2000 overførte hjemmestyret 1.274 mio. kr. til de grønland-
ske kommunerne, svarende til 26,1 pct. af hjemmestyrets samlede udgifter.

På udgiftssiden betragtes Grønlands Radio (KNR) samt Asiaq Misissueqqaarnerit, (Grøn-
lands Forundersøgelser) som virksomheder under hjemmestyrets forvaltning. Realøkono-
misk betyder dette, at hjemmestyretilskud til KNR og Asiaq opsplittes i henholdsvis løn- og
driftsudgifter.

Tilskuddene til KNR og Asiaq udgjorde i 2000 henholdsvis 49 mio. kr. og 15 mio. kr. Indtil
1995 var Asiaq imidlertid klassificeret som et kvasi-selskab under hjemmestyret, og tilskud-
dene som sådan betragtet som subsidier til offentlige kvasi-selskaber.

Den største stigning i de realøkonomisk fordelte udgifter siden 1994 vedrører hjemmestyrets
kapitaloverførsler til de grønlandske kommuner, hvor tilskudsniveauet på 74 mio. kr. i 1994
er mere end fordoblet til 182 mio. kr. i 2000. Udviklingen i kapitaltilskud har siden 1994
været støt opadgående. Fra 1999 til 2000 skete imidlertid et markant boom i de kommunale
kapitaltilskud, der fra 118 mio. kr. i 1999 sprang til 182 mio. kr. i 2000. Denne stigning
skyldes primært forhøjede kapitaltilskud til anlæggelse og renovering af vandforsynings-
samt renovationsanlæg.

Oversigt 5 Hjemmestyrets udgifter og indtægter, 1994 og 2000, realøkonomisk fordelt (1.000 kr.)

Note 1): Deflator på 107,3 baseret på forbrugerprisindekset.
Anm.: I overensstemmelse med de internationale retningslinier er kapitaltilskud til hjemmestyrets egne kvasi-selskaber på 353 mio. kr. er ikke medregnet.

4) Landskassens regnskab 2000, Grønlands Hjemmestyre.

1994 2000 2000 1994-2000 1994 2000

løbende
priser

løbende
priser

faste
priser 1)

ændring
(pct.)

I. Udgifter
Offentligt konsum 1.670.444 2.101.973 1.959.612 17,3 40,6 43,1
- heraf lønninger 770.048 943.234 879.351 14,2 18,7 19,3
Løbende overførsler 2.027.087 2.197.149 2.048.341 1,0 49,3 45,0
- heraf subsidier til virksomheder 565.672 586.013 546.324 -3,4 13,7 12,0
- heraf til den kommunale sektor 1.116.669 1.274.362 1.188.052 6,4 27,1 26,1
Kapitaludgifter 416.865 583.259 543.756 30,4 10,1 11,9
- heraf kapitaloverførsler til den kommunale sektor 73.883 181.632 169.330 129,2 1,8 3,7

Drifts- og kapitaludgifter i alt 4.114.396 4.882.381 4.551.709 10,6 100,0 100,0

II. Indtægter
Bruttorestindkomst 123.554 126.937 118.340 -4,2 2,8 2,5
Udtræk af indkomst fra kvasi-selskaber 50.966 19.407 18.093 -64,5 1,1 0,4
Renter samt udbytter 355.923 239.762 223.524 -37,2 8,0 4,7
Produktions- og importskatter 606.594 686.797 640.282 5,6 13,6 13,6
Løbende indkomst- og formueskatter 612.013 865.855 807.213 31,9 13,8 17,1
Andre løbende overførsler 2.700.696 3.115.070 2.904.094 7,5 60,7 61,6
- heraf fra den danske stat (bloktilskud mv.) 2.426.805 2.830.294 2.638.605 8,7 54,5 56,0

Drifts- og kapitalindtægter i alt 4.449.747 5.053.830 4.711.546 5,9 100,0 100,0

Drifts- og kapitaloverskud = Fordringserhvervelse 335.350 171.449

Deflator 100,0 107,3

Relativ andel af udgifter
/indtægter (pct.)
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Den statslige sektors
udgifter faldt i 2000

400 mio. kr. på forsvar,
orden og sikkerhed

Fiskeriets kvalitet trawles
for 260 mio. kr. i 2000

Den statslige sektors finanser 1994-2000

Den statslige sektor afholdt i 2000 udgifter for 544 mio. kr. i og ved Grønland. Udgifterne i
den statslige sektor er dermed faldet med 3,3 pct. siden 1999, hvor de samlede udgifter anløb
562 mio. kr. Set over en syvårig periode er udgifterne i faste priser i den statslige sektor
faldet med 15,1 pct. fra 598 mio. kr. i 1994, jf. oversigt 6 samt tabel 1d i tabelafsnittet.

Den statslige sektors primære ansvarsområder i Grønland er forsvaret samt varetagelse af
offentlig orden og sikkerhed, tilsammen 73,6 pct. af udgifterne. Staten har således ansvar for
henholdsvis politi, retsvæsen, fængsler og anstalter, mens brandvæsenet udelukkende er et
kommunalt anliggende.

Udgifter til forsvaret i Grønland, herunder Grønlands Kommando, Slædepatruljen Sirius
samt fiskeriinspektion under varetagelse af søværnet og flyvevåbnet, udgjorde i 2000 260
mio. kr. Den suverænt største enkeltpost i den statslige sektor; fiskeriinspektionen, udgjorde
heraf 201 mio. kr. svarende til 36,9 pct. af den statslige sektors samlede udgifter.

Til opretholdelse af offentlig lov, orden og sikkerhed anvendte staten i 2000 140 mio. kr.
Heraf udgjorde politikorpsets drift 81 mio. kr., retsvæsenets drift  35 mio. kr.

Blandt statens øvrige aktiviteter i Grønland kan indenfor generel administration nævnes Sø-
fartsstyrelsen og Rigsombudet. På det erhvervsøkonomiske område relateret til fiskeri og
fangst findes Danmarks Miljøundersøgelser, Fødevare- og Fiskeridirektoratet, Danmarks Fi-
skeriundersøgelser samt aktiviteter forbundet med arktisk forskning. Danmarks og Grøn-
lands Geologiske Undersøgelser (GEUS) er beskæftiget indenfor industriel råstofudvinding.
Indenfor samfærdsel og kommunikation findes blandt andet Statens Luftfartsvæsen samt
Dansk Meteorologisk Institut, der bl.a. driver Iscentralen i Narsarsuaq. I handels- og ser-
vicesektoren har Arbejdstilsynet bl.a. til opgave at sikre arbejdsmiljøet.

På nuværende tidspunkt har den statslige sektor ingen faste opgaver relateret til kategorien
samfundsmæssige og sociale forhold5. Den seneste post findes tilbage i 1996, hvor staten
gennem socialministeriet bl.a. gennem en arbejdsskadeforsikring ydede tilskud til personer
med helt eller delvis tabt arbejdsevne. Disse sikringsydelser og erstatninger varetages nu af
Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring.

Med hensyn til den realøkonomiske fordeling af statens udgifter kan blot bemærkes, at stort
set alle udgifter er konsum i form af lønninger og forbrug i produktionen. Den realøkonomi-
ske fordeling af indtægterne beregnes residualt, idet den statslige sektor antages at være
direkte indtægtsdækket af den danske stat uden særskilte indtægter.

Oversigt 6 Den statslige sektors udgifter, 1994 og 2000, funktionelt fordelt (1.000 kr.)

5) I henhold til de internationale retningslinier skal udgifter til fx uddannelse, sundhed og forsorg for grønlændere i Danmark, uanset om der er tale om
ophold i kortere eller længere tid, ikke medtages i statistikken over Grønlands offentlige finanser.

Note 1): Deflator på 107,3 baseret på forbrugerprisindekset.

1994 2000 2000 1994-2000 1994 2000

løbende
priser

løbende
priser

faste
priser 1)

ændring
(pct.)

I alt 597.569 544.013 507.168 -15,1 100,0 100,0

A Overordnede offentlige tjenester 445.963 410.020 382.250 -14,3 74,6 75,4
1 Generel administration 9.000 9.800 9.136 1,5 1,5 1,8
2 Forsvar m.m. 318.920 260.163 242.543 -23,9 53,4 47,8

 - heraf fiskeriinspektion 259.627 201.008 187.394 -27,8 43,4 36,9
3 Offentlig orden og sikkerhed 118.043 140.057 130.571 10,6 19,8 25,7

 - heraf politi 72.828 80.973 75.489 3,7 12,2 14,9
 - heraf retsvæsen 21.425 34.966 32.598 52,1 3,6 6,4
 - heraf fængsler og anstalter 23.790 24.118 22.485 -5,5 4,0 4,4

B Samfundsmæssige og sociale forhold -65 - - - 0,0 -

C Erhvervsøkonomiske forhold 136.142 117.881 109.897 -19,3 22,8 21,7
9 Energiforsyning 5.529 3.700 3.449 -37,6 0,9 0,7
10 Fiskeri og fangst, landbrug, skovbrug m.v. 11.629 29.154 27.179 133,7 1,9 5,4
11 Råstofudvinding, industri samt bygge- og anlægsvirk. 52.522 32.600 30.392 -42,1 8,8 6,0
12 Samfærdsel og kommunikation 53.818 32.612 30.403 -43,5 9,0 6,0
13 Handel og service, turisme samt generel erhvervsudvikling 12.643 19.815 18.473 46,1 2,1 3,6

D Andre poster 15.530 16.113 15.022 -3,3 2,6 3,0

Deflator 100,0 107,3

Relativ andel af udgifter (pct.)
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Tabelsektion: Grønlands offentlige finanser 1994-2000

Publikationens resterende del er et tabelafsnit indeholdende Grønlands offentlige finanser
1994-2000 for såvel den samlede offentlige forvaltning og service, kommunerne, hjemme-
styret samt den statslige sektor.

Tabel 1a Den samlede offentlige forvaltning og servicesektors udgifter 1994-2000, realøkonomisk fordelt (1.000 kr.)

Anm.: Opgørelsen over den samlede offentlige forvaltning og service er konsolideret, dvs. overførsler mellem de offentlige delsektorer er ikke medtaget.
Kapitaltilskud fra hjemmestyret og kommunerne til egne kvasi-selskaber på i alt 353 mio. kr. er ikke medregnet i overensstemmelse med de internationale
retningslinier.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

I Udgifter

1 Aflønning af ansatte 2.011.608 2.063.522 2.127.986 2.204.863 2.354.105 2.395.010 2.488.140
2 Forbrug af fast realkapital 308.885 311.896 313.473 311.247 311.428 309.890 317.343
3 Forbrug i produktionen 1.753.853 1.708.032 1.788.594 1.877.800 1.945.200 2.094.832 2.170.470
4 Sociale overførsler i naturalier - - - - - - -
5 Salg af varer og tjenester 402.564 336.211 440.328 419.306 457.187 462.113 450.734
6 Konsum i alt (1+2+3+4+5) 3.671.782 3.747.239 3.789.726 3.974.605 4.153.546 4.337.618 4.525.220

7 Renter m.v. 107.875 142.511 85.869 64.047 88.030 21.422 15.466
8 Subsidier 591.714 572.757 582.023 589.150 642.681 676.816 613.794
8.1 Til offentlige kvasi-selskaber 166.916 158.924 156.986 138.826 137.380 142.420 145.351
8.2 Til andre virksomheder 424.798 413.833 425.036 450.324 505.301 534.396 468.443
9 Andre løbende overførsler 897.346 895.763 959.537 1.001.118 1.031.765 1.060.666 1.066.980
9.1 Til andre offentlige delsektorer - - - - - - -
9.1.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
9.1.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
9.1.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
9.1.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
9.2 Til husholdninger 828.798 828.766 889.217 918.453 937.074 957.278 955.046
9.3 Til private non-profit institutioner 68.548 66.997 70.320 82.666 94.691 103.388 111.934
9.4 Til udlandet - - - - - - -
9.4.1 Til den danske stat - - - - - - -
9.4.2 Til Danmark i øvrigt - - - - - - -
9.4.3 Til udland i øvrigt - - - - - - -
10 Løbende overførsler i alt (7+8+9) 1.596.934 1.611.031 1.627.428 1.654.315 1.762.476 1.758.903 1.696.240

11 Driftsudgifter i alt (6+10) 5.268.716 5.358.270 5.417.154 5.628.920 5.916.022 6.096.521 6.221.459

12 Faste nyinvesteringer 225.964 229.451 239.679 206.531 233.057 212.040 331.995
13 Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder i 

øvrigt -3.851 1.294 28.860 6.706 1.491 11.704 907
14 Lagerændring - - - - - - -
15 Køb af jord og rettigheder, netto - - - - - - -
16 Kapitalakkumulation i alt (12+13+14+15) 222.113 230.745 268.540 213.237 234.548 223.744 332.903

17 Investeringstilskud og kapitaloverførsler i øvrigt 230.493 173.521 161.885 150.706 178.079 164.006 221.303
17.1 Til offentlige kvasi-selskaber 102.693 78.914 80.400 80.952 78.350 110.197 154.625
17.2 Til andre virksomheder 64.493 16.317 18.378 31.383 61.782 3.682 -
17.3 Til andre offentlige delsektorer - - - - - - -
17.3.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
17.3.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
17.3.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
17.3.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
17.4 Til husholdninger 47.849 58.137 44.974 36.620 37.947 47.325 66.678
17.5 Til private non-profit institutioner 15.458 20.152 18.134 1.751 - 2.802 -
17.6 Til udlandet - - - - - - -
17.6.1 Til Danmark - - - - - - -
17.6.2 Til udland i øvrigt - - - - - - -
18 Kapitaloverførsler i alt (17) 230.493 173.521 161.885 150.706 178.079 164.006 221.303
19 Kapitaludgifter (16+18) 452.606 404.266 430.425 363.943 412.627 387.750 554.206

20 Drifts- og kapitaludgifter i alt (11+19) 5.721.322 5.762.536 5.847.579 5.992.863 6.328.649 6.484.271 6.775.665

Deflator 100,0 102,1 103,2 103,8 104,9 105,6 107,3
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Tabel 1a Den samlede offentligeforvaltning og servicesektors indtægter 1994-2000, realøkonomisk fordelt (1.000 kr.)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

II Indtægter  

1 Bruttorestindkomst 308.885 311.896 313.473 311.247 311.428 309.890 317.343
2 Udtræk af indkomst fra offentlige kvasi-selskaber 102.692 51.029 53.664 52.063 56.149 56.910 60.325
3 Renter samt udbytter 382.480 402.320 322.039 285.289 283.860 279.696 290.512
3.1 Effektive renter m.m. 294.005 398.367 299.701 282.410 271.785 247.824 286.114
3.2 Andre indtægter 88.475 3.953 22.338 2.879 12.075 31.872 4.398
4 Indtægter fra jord og rettigheder m.v. - - - - - - -
4.1 Koncessionsafgifter - - - - - - -
4.2 Andre rettigheder, patenter m.v. - - - - - - -
5 Produktions- og importskatter 606.594 543.750 602.952 603.469 627.692 668.914 686.797
5.1 Importskatter 491.029 431.668 480.184 468.926 487.428 505.975 523.371
5.2 Ensfragtafgifter 68.550 59.213 63.076 75.001 75.516 74.745 69.470
5.3 Andre afgifter 47.015 52.870 59.693 59.543 64.748 88.194 93.956
6 Løbende indkomst- og formueskatter 1.529.989 1.585.776 1.697.777 1.861.323 1.881.274 2.037.625 2.166.270
7 Obligatoriske bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
8 Frivillige bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
9 Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
10 Andre løbende overførsler i alt 3.277.438 3.259.405 3.332.407 3.439.553 3.541.013 3.523.384 3.640.058
10.1 Fra andre offentlige delsektorer - - - - - - -
10.1.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
10.1.2 De sociale kasser og fonde - - - - - - -
10.1.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
10.1.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
10.2 Fra andre indenlandske sektorer 417 856 745 44 99 123 241
10.3 Fra udlandet 3.277.021 3.258.548 3.331.662 3.439.509 3.540.914 3.523.261 3.639.816
10.3.1 EU's institutioner 273.891 280.873 273.505 286.685 286.303 288.394 284.777
10.3.2 Udland i øvrigt - - - - - - -
10.3.3 Den danske stat 3.003.130 2.977.676 3.058.157 3.152.824 3.254.611 3.234.866 3.355.040
10.3.3.1 Bloktilskud m.v. 2.426.805 2.399.301 2.480.244 2.570.706 2.641.541 2.691.089 2.830.294
10.3.3.2 Refusioner 576.325 578.375 577.913 582.118 613.070 543.777 524.746
11 Driftsindtægter i alt (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 6.208.079 6.154.176 6.322.313 6.552.945 6.701.417 6.876.419 7.161.305

12 Kapitalskatter - - - - - - -
13 Andre kapitaloverførsler 5 - 806 476 4.105 166 -
13.1 Fra andre offentlige delsektorer - - - - - - -
13.1.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
13.1.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
13.1.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
13.1.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
13.2 Fra andre indenlandske sektorer 5 - 806 476 4.105 166 -
13.3 Fra udland - - - - - - -
13.3.1 EU's institutioner - - - - - - -
13.3.2 Udland i øvrigt - - - - - - -
13.3.3 Den danske stat - - - - - - -

14 Kapitalindtægter i alt (12+13) 5 - 806 476 4.105 166 -

15 Drifts- og kapitalindtægter i alt (11+14) 6.208.084 795.906 6.323.119 6.553.421 6.705.522 6.876.585 7.161.305

Driftsoverskud = Bruttoopsparing (II.11-I.11) 939.363 795.906 905.159 924.025 785.395 779.897 915.564

Drifts- og kapitaloverskud =
Fordringserhvervelse (II.15-I.20) 486.762 -4.966.630 475.539 560.558 376.873 392.313 385.640

Deflator 100,0 102,1 103,2 103,8 104,9 105,6 107,3



Side 18 Grønlands offentlige finanser 1994-2000

Tabel 1b Den kommunale sektors udgifter 1994-2000, realøkonomisk fordeling (1.000 kr.)

Anm.: Kapitaltilskud til kommunernes egne kvasi-selskaber på i alt 97 mio. kr. er ikke medregnet i overensstemmelse med de internationale retningslinier.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

I Udgifter

1 Aflønning af ansatte 895.673 915.813 967.354 1.009.349 1.082.188 1.147.297 1.196.678
2 Forbrug af fast realkapital 169.886 171.543 172.410 171.186 171.286 170.439 174.539
3 Forbrug i produktionen 510.207 487.055 491.737 568.761 577.737 622.153 679.122
4 Sociale overførsler i naturalier - - - - - - -
5 Salg af varer og tjenester 153.323 141.677 147.813 150.536 157.591 162.102 169.859
6 Konsum i alt (1+2+3+4+5) 1.422.443 1.432.733 1.483.688 1.598.760 1.673.619 1.777.787 1.880.479

7 Renter m.v. 23.847 19.553 17.539 14.266 22.316 11.370 9.791
8 Subsidier 26.041 23.759 25.570 27.194 24.394 20.238 27.781
8.1 Til offentlige kvasi-selskaber 13.869 15.091 13.412 14.997 15.101 14.158 17.641
8.2 Til andre virksomheder 12.172 8.668 12.159 12.197 9.293 6.080 10.140
9 Andre løbende overførsler 631.990 645.712 670.568 690.925 712.483 736.455 735.881
9.1 Til andre offentlige delsektorer - - - - - - -
9.1.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
9.1.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
9.1.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
9.1.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
9.2 Til husholdninger 608.201 620.700 642.064 656.202 673.951 693.302 688.486
9.3 Til private non-profit institutioner 23.789 25.012 28.503 34.724 38.532 43.153 47.395
9.4 Til udlandet - - - - - - -
9.4.1 Til den danske stat - - - - - - -
9.4.2 Til Danmark i øvrigt - - - - - - -
9.4.3 Til udland i øvrigt - - - - - - -
10 Løbende overførsler i alt (7+8+9) 681.879 689.024 713.678 732.385 759.192 768.063 773.453

11 Driftsudgifter i alt (6+10) 2.104.322 2.121.758 2.197.366 2.331.145 2.432.812 2.545.850 2.653.932

12 Faste nyinvesteringer 92.042 93.674 138.901 127.080 140.102 143.279 150.981

13
Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder i 
øvrigt -3.851 -46 28.999 4.766 -214 11.653 598

14 Lagerændring - - - - - - -
15 Køb af jord og rettigheder, netto - - - - - - -
16 Kapitalakkumulation i alt (12+13+14+15) 88.191 93.628 167.900 131.846 139.888 154.932 151.579

17 Investeringstilskud og kapitaloverførsler i øvrigt 7.480 13.777 8.101 21 - 2.802 -
17.1 Til offentlige kvasi-selskaber - - - - - - -
17.2 Til andre virksomheder - - - - - - -
17.3 Til andre offentlige delsektorer - - - - - - -
17.3.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
17.3.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
17.3.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
17.3.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
17.4 Til husholdninger - - - - - - -
17.5 Til private non-profit institutioner 7.480 13.777 8.101 21 - 2.802 -
17.6 Til udlandet - - - - - - -
17.6.1 Til Danmark - - - - - - -
17.6.2 Til udland i øvrigt - - - - - - -
18 Kapitaloverførsler i alt (17) 7.480 13.777 8.101 21 - 2.802 -

19 Kapitaludgifter (16+18) 95.671 107.405 176.001 131.867 139.888 157.734 151.579

20 Drifts- og kapitaludgifter i alt (11+19) 2.199.992 2.229.163 2.373.367 2.463.012 2.572.700 2.703.584 2.805.511

Deflator 100,0 102,1 103,2 103,8 104,9 105,6 107,3



Side 19Grønlands offentlige finanser 1994-2000

Tabel 1b Den kommunale sektors indtægter 1994-2000, realøkonomisk fordeling (1.000 kr.)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

II Indtægter  

1 Bruttorestindkomst 169.886 171.543 172.410 171.186 171.286 170.439 174.539
2 Udtræk af indkomst fra offentlige kvasi-selskaber 51.726 32.264 34.871 38.899 37.917 38.572 40.918
3 Renter samt udbytter 20.756 23.993 25.683 25.638 32.859 32.798 47.350
3.1 Effektive renter m.m. 20.756 23.993 25.683 25.638 32.859 32.798 47.350
3.2 Andre indtægter - - - - - - -
4 Indtægter fra jord og rettigheder m.v. - - - - - - -
4.1 Koncessionsafgifter - - - - - - -
4.2 Andre rettigheder, patenter m.v. - - - - - - -
5 Produktions- og importskatter - - - - - - -
5.1 Importskatter - - - - - - -
5.2 Ensfragtafgifter - - - - - - -
5.3 Andre afgifter - - - - - - -
6 Løbende indkomst- og formueskatter 917.976 947.543 1.019.459 1.125.758 1.125.418 1.228.520 1.300.415
7 Obligatoriske bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
8 Frivillige bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
9 Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
10 Andre løbende overførsler i alt 1.117.172 1.105.376 1.142.747 1.213.268 1.243.880 1.297.519 1.274.849
10.1 Fra andre offentlige delsektorer 1.116.754 1.104.519 1.142.002 1.213.224 1.243.781 1.297.395 1.274.607
10.1.1 Den statslige sektor i Grønland 86 171 148 181 245 230 246
10.1.2 De sociale kasser og fonde - - - - - - -
10.1.3 Den hjemmestyrede sektor 1.116.669 1.104.348 1.141.854 1.213.042 1.243.536 1.297.166 1.274.362
10.1.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
10.2 Fra andre indenlandske sektorer 417 856 745 44 99 123 241
10.3 Fra udlandet - - - - - - -
10.3.1 EU's institutioner - - - - - - -
10.3.2 Udland i øvrigt - - - - - - -
10.3.3 Den danske stat - - - - - - -
10.3.3.1 Bloktilskud m.v. - - - - - - -
10.3.3.2 Refusioner - - - - - - -
11 Driftsindtægter i alt (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 2.277.517 2.280.719 2.395.170 2.574.749 2.611.361 2.767.848 2.838.070

12 Kapitalskatter - - - - - - -
13 Andre kapitaloverførsler 73.888 96.003 84.167 101.800 121.885 117.951 181.632
13.1 Fra andre offentlige delsektorer 73.883 96.003 83.361 101.325 117.780 117.785 181.632
13.1.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
13.1.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
13.1.3 Den hjemmestyrede sektor 73.883 96.003 83.361 101.325 117.780 117.785 181.632
13.1.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
13.2 Fra andre indenlandske sektorer 5 - 806 476 4.105 166 -
13.3 Fra udland - - - - - - -
13.3.1 EU's institutioner - - - - - - -
13.3.2 Udland i øvrigt - - - - - - -
13.3.3 Den danske stat - - - - - - -
14 Kapitalindtægter i alt (12+13) 73.888 96.003 84.167 101.800 121.885 117.951 181.632

15 Drifts- og kapitalindtægter i alt (11+14) 2.351.405 2.376.722 2.479.337 2.676.549 2.733.246 2.885.799 3.019.702

Driftsoverskud = Bruttoopsparing (II.11-I.11) 173.195 158.961 197.804 243.604 178.549 221.998 184.138

Drifts- og kapitaloverskud = Fordringser-
hvervelse (II.15-I.20) 151.413 147.559 105.970 213.537 160.546 182.215 214.191

Deflator 100,0 102,1 103,2 103,8 104,9 105,6 107,3



Side 20 Grønlands offentlige finanser 1994-2000

Tabel 1c Hjemmestyrets udgifter 1994-2000, realøkonomisk fordeling (1.000 kr.)

Anm.: Kapitaltilskud til hjemmestyrets egne kvasi-selskaber på i alt 256 mio. kr. er ikke medregnet i overensstemmelse med de internationale retningslinier.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

I Udgifter

1 Aflønning af ansatte 770.048 800.302 786.788 796.214 867.941 893.025 943.234
2 Forbrug af fast realkapital 123.554 124.758 125.389 124.499 124.571 123.956 126.937
3 Forbrug i produktionen 959.573 939.816 973.725 1.014.866 1.049.456 1.174.167 1.196.329
4 Sociale overførsler i naturalier - - - - - - -
5 Salg af varer og tjenester 182.730 132.516 163.634 158.610 187.115 191.647 164.527
6 Konsum i alt (1+2+3+4+5) 1.670.444 1.732.360 1.722.268 1.776.969 1.854.853 1.999.500 2.101.973

7 Renter m.v. 84.027 122.957 68.329 49.781 65.714 10.052 5.675
8 Subsidier 565.672 548.998 556.452 561.956 616.787 656.578 586.013
8.1 Til offentlige kvasi-selskaber 153.047 143.834 143.575 123.830 122.279 128.261 127.711
8.2 Til andre virksomheder 412.626 405.164 412.877 438.126 494.508 528.317 458.303
9 Andre løbende overførsler 1.377.387 1.347.029 1.423.223 1.523.236 1.562.818 1.621.377 1.605.460
9.1 Til andre offentlige delsektorer 1.116.669 1.104.348 1.141.854 1.213.042 1.243.536 1.297.166 1.274.362
9.1.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
9.1.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
9.1.3 Den hjemmstyrede sektor - - - - - - -
9.1.4 Den kommunale sektor 1.116.669 1.104.348 1.141.854 1.213.042 1.243.536 1.297.166 1.274.362
9.2 Til husholdninger 215.959 200.696 239.553 262.251 263.123 263.976 266.559
9.3 Til private non-profit institutioner 44.760 41.985 41.817 47.942 56.158 60.235 64.539
9.4 Til udlandet - - - - - - -
9.4.1 Til den danske stat - - - - - - -
9.4.2 Til Danmark i øvrigt - - - - - - -
9.4.3 Til udland i øvrigt - - - - - - -
10 Løbende overførsler i alt (7+8+9) 2.027.087 2.018.984 2.048.004 2.134.973 2.245.319 2.288.006 2.197.149

11 Driftsudgifter i alt (6+10) 3.697.531 3.751.344 3.770.273 3.911.942 4.100.172 4.287.507 4.299.122

12 Faste nyinvesteringer 119.970 126.895 94.509 77.327 87.532 66.849 180.014

13
Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder 
i øvrigt - 1.340 -138 1.940 1.705 51 310

14 Lagerændring - - - - - - -
15 Køb af jord og rettigheder, netto - - - - - - -
16 Kapitalakkumulation i alt (12+13+14+15) 119.970 128.235 94.371 79.267 89.237 66.900 180.324

17 Investeringstilskud og kapitaloverførsler i øvrigt 296.895 255.747 237.145 252.009 295.859 278.990 402.935
17.1 Til offentlige kvasi-selskaber 102.693 78.914 80.400 80.952 78.350 110.197 154.625
17.2 Til andre virksomheder 64.493 16.317 18.378 31.383 61.782 3.682 -
17.3 Til andre offentlige delsektorer 73.883 96.003 83.361 101.325 117.780 117.785 181.632
17.3.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
17.3.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
17.3.3 Den hjemmstyrede sektor - - - - - - -
17.3.4 Den kommunale sektor 73.883 96.003 83.361 101.325 117.780 117.785 181.632
17.4 Til husholdninger 47.849 58.137 44.974 36.620 37.947 47.325 66.678
17.5 Til private non-profit institutioner 7.978 6.375 10.033 1.730 - - -
17.6 Til udlandet - - - - - - -
17.6.1 Til Danmark - - - - - - -
17.6.2 Til udland i øvrigt - - - - - - -
18 Kapitaloverførsler i alt (17) 296.895 255.747 237.145 252.009 295.859 278.990 402.935

19 Kapitaludgifter (16+18) 416.865 383.982 331.516 331.276 385.096 345.890 583.259

20 Drifts- og kapitaludgifter i alt (11+19) 4.114.396 4.135.326 4.101.789 4.243.218 4.485.268 4.633.397 4.882.381

Deflator 100,0 102,1 103,2 103,8 104,9 105,6 107,3



Side 21Grønlands offentlige finanser 1994-2000

Tabel 1c Hjemmestyrets indtægter 1994-2000, realøkonomisk fordeling (1.000 kr.)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

II Indtægter  

1 Bruttorestindkomst 123.554 124.758 125.389 124.499 124.571 123.956 126.937
2 Udtræk af indkomst fra offentlige kvasi-selskaber 50.966 18.765 18.793 13.164 18.232 18.339 19.407
3 Renter samt udbytter 355.923 373.727 292.156 256.151 247.401 243.698 239.762
3.1 Effektive renter m.m. 267.449 369.774 269.818 253.272 235.326 211.826 235.364
3.2 Andre indtægter 88.475 3.953 22.338 2.879 12.075 31.872 4.398
4 Indtægter fra jord og rettigheder m.v. - - - - - - -
4.1 Koncessionsafgifter - - - - - - -
4.2 Andre rettigheder, patenter m.v. - - - - - - -
5 Produktions- og importskatter 606.594 543.750 602.952 603.469 627.692 668.914 686.797
5.1 Importskatter 491.029 431.668 480.184 468.926 487.428 505.975 523.371
5.2 Ensfragtafgifter 68.550 59.213 63.076 75.001 75.516 74.745 69.470
5.3 Andre afgifter 47.015 52.870 59.693 59.543 64.748 88.194 93.956
6 Løbende indkomst- og formueskatter 612.013 638.232 678.318 735.565 755.856 809.105 865.855
7 Obligatoriske bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
8 Frivillige bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
9 Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
10 Andre løbende overførsler i alt 2.700.696 2.680.174 2.753.749 2.857.391 2.927.843 2.979.483 3.115.070
10.1 Fra andre offentlige delsektorer - - - - - - -
10.1.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
10.1.2 De sociale kasser og fonde - - - - - - -
10.1.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
10.1.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
10.2 Fra andre indenlandske delsektorer - - - - - - -
10.3 Fra udlandet 2.700.696 2.680.174 2.753.749 2.857.391 2.927.843 2.979.483 3.115.070
10.3.1 EU's institutioner 273.891 280.873 273.505 286.685 286.303 288.394 284.777
10.3.2 Udland i øvrigt - - - - - - -
10.3.3 Den danske stat 2.426.805 2.399.301 2.480.244 2.570.706 2.641.541 2.691.089 2.830.294
10.3.3.1 Bloktilskud m.v. 2.426.805 2.399.301 2.480.244 2.570.706 2.641.541 2.691.089 2.830.294
10.3.3.2 Refusioner - - - - - - -
11 Driftsindtægter i alt (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 4.449.747 4.379.407 4.471.358 4.590.239 4.701.595 4.843.495 5.053.830
12 Kapitalskatter - - - - - - -
13 Andre kapitaloverførsler - - - - - - -
13.1 Fra andre offentlige delsektorer - - - - - - -
13.1.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
13.1.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
13.1.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
13.1.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
13.2 Fra andre indenlandske sektorer - - - - - - -
13.3 Fra udland - - - - - - -
13.3.1 EU's institutioner - - - - - - -
13.3.2 Udland i øvrigt - - - - - - -
13.3.3 Den danske stat - - - - - - -
14 Kapitalindtægter i alt (12+13) - - - - - - -
15 Drifts- og kapitalindtægter i alt (11+14) 4.449.747 4.379.407 4.471.358 4.590.239 4.701.595 4.843.495 5.053.830

Driftsoverskud = Bruttoopsparing (II.11-I.11) 752.216 628.063 701.085 678.297 601.423 555.988 754.708

Drifts- og kapitaloverskud = 
Fordringserhvervelse (II.15-I.20) 335.351 244.081 369.569 347.021 216.327 210.098 171.449

Deflator 100,0 102,1 103,2 103,8 104,9 105,6 107,3



Side 22 Grønlands offentlige finanser 1994-2000

Tabel 1d Den statslige sektors udgifter 1994-2000, realøkonomisk fordeling (1.000 kr.)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

I Udgifter

1 Aflønning af ansatte 345.887 347.407 373.844 399.300 403.976 354.688 348.228
2 Forbrug af fast realkapital 15.444 15.595 15.674 15.562 15.571 15.494 15.867
3 Forbrug i produktionen 284.073 281.162 323.132 294.173 318.008 298.512 295.019
4 Sociale overførsler i naturalier - - - - - - -
5 Salg af varer og tjenester 66.510 62.018 128.880 110.160 112.481 108.364 116.347
6 Konsum i alt (1+2+3+4+5) 578.894 582.146 583.769 598.876 625.074 560.331 542.767

7 Renter m.v. - - - - - - -
8 Subsidier - - - - 1.500 - -
8.1 Til offentlige kvasi-selskaber - - - - - - -
8.2 Til andre virksomheder - - - - 1.500 - -
9 Andre løbende overførsler 4.723 7.541 7.748 181 245 230 246
9.1 Til andre offentlige delsektorer 86 171 148 181 245 230 246
9.1.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
9.1.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
9.1.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
9.1.4 Den kommunale sektor 86 171 148 181 245 230 246
9.2 Til husholdninger 4.637 7.370 7.600 - - - -
9.3 Til private non-profit institutioner - - - - - - -
9.4 Til udlandet - - - - - - -
9.4.1 Til den danske stat - - - - - - -
9.4.2 Til Danmark i øvrigt - - - - - - -
9.4.3 Til udland i øvrigt - - - - - - -
10 Løbende overførsler i alt (7+8+9) 4.723 7.541 7.748 181 1.745 230 246

11 Driftsudgifter i alt (6+10) 583.617 589.687 591.517 599.057 626.819 560.561 543.013

12 Faste nyinvesteringer 13.952 8.883 6.269 2.124 5.423 1.912 1.000
13 Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder i øvrigt - - - - - - -
14 Lagerændring - - - - - - -
15 Køb af jord og rettigheder, netto - - - - - - -
16 Kapitalakkumulation i alt (12+13+14+15) 13.952 8.883 6.269 2.124 5.423 1.912 1.000

17 Investeringstilskud og kapitaloverførsler i øvrigt - - - - - - -
17.1 Til offentlige kvasi-selskaber - - - - - - -
17.2 Til andre virksomheder - - - - - - -
17.3 Til andre offentlige delsektorer - - - - - - -
17.3.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
17.3.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
17.3.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
17.3.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
17.4 Til husholdninger - - - - - - -
17.5 Til private non-profit institutioner - - - - - - -
17.6 Til udlandet - - - - - - -
17.6.1 Til Danmark - - - - - - -
17.6.2 Til udland i øvrigt - - - - - - -
18 Kapitaloverførsler i alt (17) - - - - - - -

19 Kapitaludgifter (16+18) 13.952 8.883 6.269 2.124 5.423 1.912 1.000

20 Drifts- og kapitaludgifter i alt (11+19) 597.569 598.570 597.786 601.181 632.242 562.473 544.013

Deflator 100,0 102,1 103,2 103,8 104,9 105,6 107,3
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Tabel 1d Den statslige sektors indtægter 1994-2000, realøkonomisk fordeling (1.000 kr.)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

II Indtægter  

1 Bruttorestindkomst 15.444 15.595 15.674 15.562 15.571 15.494 15.867
2 Udtræk af indkomst fra offentlige kvasi-selskaber - - - - - - -
3 Renter samt udbytter 5.800 4.600 4.200 3.500 3.600 3.200 3.400
3.1 Effektive renter m.m. 5.800 4.600 4.200 3.500 3.600 3.200 3.400
3.2 Andre indtægter - - - - - - -
4 Indtægter fra jord og rettigheder m.v. - - - - - - -
4.1 Koncessionsafgifter - - - - - - -
4.2 Andre rettigheder, patenter m.v. - - - - - - -
5 Produktions- og importskatter - - - - - - -
5.1 Importskatter - - - - - - -
5.2 Ensfragtafgifter - - - - - - -
5.3 Andre afgifter - - - - - - -
6 Løbende indkomst- og formueskatter - - - - - - -
7 Obligatoriske bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
8 Frivillige bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
9 Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger - - - - - - -
10 Andre løbende overførsler i alt 576.325 578.375 577.913 582.118 613.070 543.777 524.746
10.1 Fra andre offentlige delsektorer - - - - - - -
10.1.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
10.1.2 De sociale kasser og fonde - - - - - - -
10.1.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
10.1.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
10.2 Fra andre indenlandske sektorer - - - - - - -
10.3 Fra udlandet 576.325 578.375 577.913 582.118 613.070 543.777 524.746
10.3.1 EU's institutioner - - - - - - -
10.3.2 Udland i øvrigt - - - - - - -
10.3.3 Den danske stat 576.325 578.375 577.913 582.118 613.070 543.777 524.746
10.3.3.1 Bloktilskud m.v. - - - - - - -
10.3.3.2 Refusioner 576.325 578.375 577.913 582.118 613.070 543.777 524.746
11 Driftsindtægter i alt (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 597.569 598.570 597.786 601.181 632.242 562.472 544.013

12 Kapitalskatter - - - - - - -
13 Andre kapitaloverførsler - - - - - - -
13.1 Fra andre offentlige delsektorer - - - - - - -
13.1.1 Den statslige sektor i Grønland - - - - - - -
13.1.2 Sociale kasser og fonde - - - - - - -
13.1.3 Den hjemmestyrede sektor - - - - - - -
13.1.4 Den kommunale sektor - - - - - - -
13.2 Fra andre indenlandske sektorer - - - - - - -
13.3 Fra udland - - - - - - -
13.3.1 EU's institutioner - - - - - - -
13.3.2 Udland i øvrigt - - - - - - -
13.3.3 Den danske stat - - - - - - -
14 Kapitalindtægter i alt (12+13) - - - - - - -

15 Drifts- og kapitalindtægter i alt (11+14) 597.569 598.570 597.786 601.181 632.242 562.472 544.013
Driftsoverskud = Bruttoopsparing (II.11-I.11) 13.952 8.883 6.269 2.124 5.423 1.911 1.000
Drifts- og kapitaloverskud = Fordringserhvervelse (II.15-I.20) - - - - - - -

Deflator 100,0 102,1 103,2 103,8 104,9 105,6 107,3


