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Overskud på den offentlige saldo i 2010 

Overskuddet er tilbage på den offentlige saldo i 2010. Overskuddet på den offentlige 
saldo er opgjort til 220 mio. kr. I forhold til 2009 svarer det til en forbedring på 397 
mio. kr. Overskuddet skyldes primært en stigning i indtægten fra løbende skatter, 
stabile driftsudgifter samt faldende investeringer. 
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Udgifter til fremstilling af offentlige serviceydelser (det offentlige konsum) omfatter 
udgifter til aflønning af ansatte, forbrug af fast realkapital samt forbrug i produktio-
nen fratrukket indtægter fra salg af varer og tjenester. Den største del af konsumet 
går til lønninger. I 2010 steg de samlede lønudgifter med 3,6 pct. til 3.871 mio. kr. 
Forbrug i produktionen stabiliserede sig på 3.069 mio. kr. Indtægter fra salg af varer 
og tjenester steg med 15,7 pct. til 811 mio. kr. Samlet set stabiliserede det offentlige 
konsum sig på 6.638 mio. kr. svarende til en stigning på blot 0,6 pct. 
 

De offentlige investeringer omfatter først og fremmest faste nyinvesteringer samt 
udgifter til køb/salg af ejendomme. Den samlede kapitalakkumulation faldt med 74 
mio. kr. til 636 mio. kr. i 2010. Herudover omfatter de offentlige investeringer kapi-
taloverførsler til selskaber, private husholdninger og private nonprofit institutioner. I 
2010 steg de samlede kapitaloverførsler med 36 mio. kr. til 150 mio. kr. primært som 
følge af større afskrivninger af tab på landsskat. I de offentlige finanser betragtes 
sådanne afskrivninger som kapitaloverførsler. Resultatet blev at de samlede offentli-
ge investeringer faldt med 4,7 pct. til 786 mio. kr. i 2010. 
 

De samlede offentlige indtægter steg med 425 mio. kr. til 9.606 mio. kr. Heraf udgør 
andre løbende overførsler 4.545 mio. kr. Det drejer sig om bloktilskud fra Danmark, 
EU’s betalinger, statens bidrag til miljøforbedringer, Grønlands andel af Nationalban-
kens overskud samt refusion i forhold til udgifterne i den statslige sektor. Indtægten 
fra løbende skatter steg med 396 mio. kr. til 3.438 mio. kr. i 2010, hvilket sikrede et 
samlet overskud. 
 

Publikationen ”Offentlige finanser 2010” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands 
Statistiks hjemmeside www.stat.gl. 
 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til konsulent Lene Baunbæk på e-
mail leba@stat.gl.
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