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Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Indledning

I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte økonomiske indikatorer
for Grønland. Formålet med at udgive data samlet i en konjunkturpublikation er først og
fremmest at kunne give et hurtigt og bredt overblik over den generelle økonomiske udvik-
ling. Senere på året er planlagt en særpublikation i konjunktur, hvor et bredere spektrum af
indikatorer vil blive inddraget, så som skatteindbetalinger fra kommunerne mv.

Følgende udvalgte indikatorer vil blive behandlet i denne publikation:
• Ledighed
• Eksport (For 2000 er tallene foreløbige)
• Import (For 2000 er tallene foreløbige)
• Forbrugerprisindeks
• Bygge- og anlægsomkostningsindeks
• Detailomsætningsindeks

For data1, som tidligere er publiceret i Grønlands Statistiks specialpublikationer, er data-
grundlag og metode beskrevet mere indgående i disse publikationer. I det omfang, hvor vær-
dier er benyttet i faste priser, er tallene deflateret med forbrugerprisindekset.

Ledighed

Ledigheden varierer med den økonomiske aktivitet, da forbedrede afsætningsmuligheder for
virksomhederne vil betyde øget produktion, og dermed øget efterspørgsel på arbejdskraft. Sel-
ve niveauet for ledigheden afhænger også af strukturelle faktorer, fx et misforhold mellem den
geografiske og uddannelsesmæssige fordeling af udbud og efterspørgsel på arbejdskraft.

Ledigheden, udtrykt ved medio ledige2, i byerne har ligget relativt stabilt i midten af 1990’erne.
Efter 1998 er ledigheden faldet markant, dog må tallene for 2000 betragtes som foreløbige
tal, som det fremgår af specialpublikationen. I midten af 1990’erne var niveauet af medio
ledige omkring 2000, mens det foreløbige tal for 2000 er ca. 1500. I figur 1 er udviklingen i
medio ledige i byerne illustreret.

Udviklingen i antallet af medio ledige i byerne 1990-2000

Konjunktur
2001:2

Note 1):Arbejdsmarked Ledigheden i 2000, Grønlands udenrigshandel 2000 foreløbige tal. Note 2): Medio ledige er
et udtryk for den andel af ledige, der har været ledige midt i en given måned. Dette tal er et tilnærmet udtryk for den
gennemsnitlige ledighed.
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Stigende eksport i de
senere år

Figur 2

Importen i 2000 på 1999-
niveau

Figur 3

Eksport

Set i forhold til den samlede indenlandske omsætning er den grønlandske handel med omver-
denen stor. Eksporten er først og fremmest en indikator på internationale afsætningsmulighe-
der for de indenlandske produkter. Da fiskerisektoren står for næsten hele værdien af den sam-
lede eksport, hænger udviklingen i eksporten tæt sammen med udviklingen i fiskeriet.

I perioden fra 1994 til 2000 har værdien af eksporten varieret en del. Fra 1994 til 1996 var
eksporten stigende for så at falde i 1997 og 1998. Efter 1998 har værdien af eksporten været
støt stigende. I 2000 var værdien af eksporten på niveau med værdien i 1996.

Eksporten i faste priser 1994-2000

Import

Importen er udtryk for indenlandsk efterspørgsel af udenlandske varer. Importen hænger
således tæt sammen med forbruget, der er en funktion af både nuværende og forventet frem-
tidig indkomst.
Enkeltindkøb, fx transportmidler (fly og skibe mv.), kan betyde store udsving fra år til år. Af
denne grund er importen af andre transportmidler (SITC3 kapitel 79) vist særskilt i figur 3.

Samlet er importen steget fra 1994 til 1996, hvorefter der var et fald i importen i 1997.
Herefter har importen samlet set været stigende frem til 1999. I 2000 holdt eksporten sig på
1999-niveauet. Fraregnet kategorien andre transportmidler er importen steget fra 1994 til
1999, men faldet fra 1999 til 2000.
De seneste års udvikling i importen sammenholdt med den stigende eksport, har resulteret i
en forbedring af den grønlandske handelsbalance.

Importen i faste priser 1994-2000

Note 3): SITC = Standard International Trade Classification. For en fuld oversigt over denne henvises til Grønlands
Statistiks publikationsserie Udenrigshandel.
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Forbrugerprisindekset er
steget med 2,4 procent-
point

Inflationsraten i 2000…

…højere inflationsrate i
Grønland end i Danmark

Tabel 1

Figur 4

Tabel 2

Forbrugerprisindeks

I andet halvår af 2000 steg forbrugerprisindekset med 2,4 procentpoint svarende til 2,3 pct.,
fra indeks 105,3 i juli 2000 til indeks 107,7 i januar 2001 (indeks juli 1995=100). Tallene
fremgår af tabel 1. Dette er den største stigning siden januar 1991, hvor indekset ligeledes
steg med 2,4 procentpoint. Der har således været en højere stigning end den generelle ten-
dens i 1990’erne. Forbrugerprisindekset er steget som følge af ændrede priser i efteråret
2000 på flydende brændsel, transport samt dagligvarer.

Figur 4 viser de årlige procentvise ændringer i forbrugerprisindekset (inflationsraten) fra
1982 til 2001. Den seneste stigning har resulteret i en samlet rate på 2,9 pct. for 2000, mod
1,6 pct. i 1999. Ikke siden begyndelsen af 1990’erne har de årlige procentvise ændringer i
forbrugerprisindekset været større.

Den procentvise ændring i forbrugerprisindekset for Danmark var i 2000 på ca. 2,4 pct. mod
ca. 3 pct. i 1999. Det fremgår af figur 4, at inflationsraten i Grønland og Danmark generelt
har været faldende siden 1982, denne tendens er fortsat i Danmark, mens inflationsraten i
Grønland er steget svagt i 2000. I år 2000 var den procentvise ændring i forbrugerprisindek-
set lidt større i Grønland end i Danmark, mens den i 1990’erne generelt var mindre i Grøn-
land end i Danmark.

Forbrugerprisindekset, 1995-2001

Årlige procentvise ændringer i forbrugerprisindekset (inflationsraten) i Grønland og
Danmark, 1982 til 2001

Bygge- og anlægsomkostningindeks

Til brug for regulering af overslag udarbejdes to gange årligt (januar og juli) et omkostnings-
indeks for henholdsvis enfamiliehuse, flerfamiliehuse og byggemodning (vej-, vand- og klo-
akanlæg). Fra juli 2000 til januar 2001 er omkostningsindekset for enfamiliehuse steget fra
116 til 117, for flerfamiliehuse er det steget fra 117 til 118, mens omkostningsindekset for
byggemodning er steget fra 112 til 114. Dermed er tendensen i udviklingen siden midten af
1990’erne fortsat for alle tre indeks. Udviklingen fremgår af tabel 2 og figur 5.

Omkostningsindeks for bygge- og anlæg 1995-2001

Jul 95 Jan 96 Jul 96 Jan 97 Jul 97 Jan 98 Jul 98 Jan 99 Jul 99 Jan 00 Jul 00 Jan 01

Juli 1995=100 100,0 100,7 101,1 101,2 101,7 102,1 102,8 103,0 103,5 104,7 105,3 107,7
Helårlig stigning
(jul.-jul.) i pct. 1,1 0,6 1,1 0,7 1,8
Halvårlig stigning i pct. 0,7 0,4 0,1 0,5 0,4 0,6 0,2 0,5 1,2 0,6 2,3
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enfamiliehuse 105 107 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117
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Figur 5

Fald i detailomsætnings-
indekset

Figur 6

Omkostningsindeks for bygge- og anlæg 1992-2001

Detailomsætningsindekset

Detailomsætningsindekset viser udviklingen i omsætningen for en del af detailhandelen. In-
dekset kan ses som en indikator for udviklingen i privatforbruget. Fordelen ved detailomsæt-
ningsindekset er, at det – i modsætning til fx importen – kun medregner egentlig ”handel over
disken”, mens importen er baseret på et forventet salg, med heraf følgende mulighed for lager-
forskydninger. De præcise tal må tages med et vist forbehold, da indekset som nævnt kun
dækker en del af detailhandelen. Detailomsætningen giver et mål for udviklingen i det private
forbrug. Der foreligger kun oplysninger om detailomsætningen for perioden 1997-2000.

I figur 6 er det gennemsnitlige årlige samt de kvartalsvise detailomsætningsindeks for 1997-
2000 illustreret (indeks for juli 1997 er sat til 100). Af figuren fremgår, at detailomsætningen
efter en stigning fra 1997 til 1999 er faldet fra 1999 til 2000, fra 118,4 i 1999 til 117,8 i 2000.
Det samlede fald fra 1999 til 2000 skyldes fald i detailomsætningen i 1. kvartal 2000, hvor
omsætningen var lavere end den forholdsvis høje omsætning i 1. kvartal 1999. Denne forskel
i omsætning 1. kvartal kan dog skyldes omsætningen i forbindelse med påsken. I 1999 var
påsken i de første dage af april, hvorfor man må forvente, at en del af omsætningen i forbin-
delse med påsken blev foretaget i marts og dermed i 1. kvartal.

Detailomsætningsindeks 1997-2000
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