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Det offentlige forbrug faldt i 2005 

 

Offentlig forvaltning og service havde i 2005 et samlet offentligt forbrug på 5,2 mia. 
kr. Det svarer til et fald på ca. 100 mio. kr. eller knap 2 pct. i forhold til 2004, jf. figur 
1. Forbruget er faldet i såvel den kommunale, den hjemmestyrede og den statslige 
sektor. Trods stigende udgifter til aflønning af ansatte, medvirker et faldende forbrug 
i produktionen samt et øget salg af varer og tjenester til faldet. 
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Det fremgår af publikationen ”Grønlands offentlige finanser 2001-2005”, som 
Grønlands Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl.  
 
Den offentlige saldo blev forbedret i 2005 med et overskud 565 mio. kr. til følge. For-
bedringen kan primært tilskrives en betydelig vækst i provenuet fra skatter og afgifter 
kombineret med en opbremsning i de offentlige udgifter. Størsteparten af overskud-
det, nemlig 307 mio. kr., tilfaldt den hjemmestyrede sektor. 
 
I 2005 blev der afholdt udgifter for 7.467 mio. kr. svarende til en stigning på 0,5 pct. i 
forhold til året før. Opbremsningen i de offentlige udgifter skyldes bl.a. det faldende 
offentlige forbrug, men dækker ellers over betydelige forskelle mellem de enkelte 
udgiftsposter. 
 
De faste nyinvesteringer faldt med 3 mio. kr. til 254 mio. i 2005 svarende til et fald på 
1 pct. Faldet i de faste nyinvesteringer kan helt overvejende henføres til den hjemme-
styrede sektor. 
 
De samlede indtægter til offentlig forvaltning og service beløb sig til 8.032 mio. kr. i 
2005 svarende til ca. 80 pct. af BNP. Indtægterne voksede hermed med knap 220 mio. 
kr. i forhold til året før. En stor del af stigningen kan henføres til vækst i produktions- 
og importafgifter. 
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Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, der offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ’Nyhedsbrev’ og tilmelder dig. Så får 
du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Lene Baun-
bæk på e-mail leba@gh.gl. 
 
Med venlig hilsen 
Lene Baunbæk 
Statistikkonsulent 
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