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Bruttonationalproduktet er øget de seneste fem år 

Nationalregnskabet for Grønland 1986-2001 
 
Opgørelsen over udviklingen i den samlede grønlandske produktion viser, at denne er 
øget i perioden fra 1997 til 2001. Bruttonationalproduktet (BNP), der er et udtryk for 
den samlede indenlandske produktion, er opgjort til 9.088 mio. kr. for 2001 i løbende 
priser, hvilket er 455 mio. kr. mere end i 2000.  
 
Dette fremgår af publikationen ”Nationalregnskab for Grønland 1986-2001”, som 
Grønlands Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Af publikationen fremgår det ligeledes, at der de seneste fem år har været en positiv 
vækst i BNP, Bruttonationalindkomsten (BNI) og i Den disponible Bruttonationalind-
komst (Disponibel BNI), hvilket fremgår af nedenstående tabel. Disponibel BNI er 
beregnet som BNI tillagt statens udgifter hvori indgår statslige overførsler samt blok-
tilskuddet fra Danmark. 
 
Udvikling i BNP, BNI og Disponibel BNI i løbende priser for Grønland, 1997-2001 

1997 1998 1999 2000 2001

   mio. kr.  

BNP 7.080 7.706 7.894 8.633 9.088

BNI 6.880 7.506 7.694 8.433 8.888

Disponibel. BNI 10.008 10.695 10.943 11.735 12.281

 
Af tabellen fremgår det, at væksten generelt har været høj i perioden fra 1997-1998 
og igen fra 1999-2000. I disse to perioder har væksten i faste priser ligget over fem 
pct. 
 
Af oversigtstabellen fremgår det ligeledes, at væksten i BNP har været lavere i perio-
den fra 1998 til1999 og igen fra 2000 til 2001. Realvæksten i BNP har i disse to peri-
oder ligget under to pct. 
 
En korrektion af den årlige inflation er beregnet på baggrund af forbrugerprisindekset, 
der sidst er offentliggjort i publikationen De grønlandske pristal for juli 2002 (Priser 
2002:2). For perioden fra 2000 til 2001 var inflationen på over tre pct. hvilket er før-
ste gang siden 1992, hvor det normale op gennem 1990’erne ellers har været, at infla-
tionen lå under to pct., jf. forbrugerprisindekset. Det betyder at trods en øget frem-
gang i løbende priser modsvares denne tendens af den relativt høje inflation fra 2000 
til 2001. 
 
Publikationen kan hentes som en pdf-fil på hjemmesiden www.statgreen.gl. Desuden 
kan publikationen rekvireres i en papir-udgave mod betaling af forsendelsesomkost-
ningerne hos Grønlands Statistik på tlf. 34 50 00. Bestilling kan også ske pr. e-mail til 
adressen stat@gh.gl. 
 

Samlet vækst i BNP, BNI  
og disponibel. BNI 

Høj vækst i perioderne 
1997-1998 og 1999-2000 

Lavere vækst i perioderne 
1998-1999 og 2000-2001 

…som pdf-fil 
…eller som papir 
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Vil du I fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands Stati-
stiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. Nederst i menuen til venstre vælger du ”abonner på nyhedsbrev”. 
Så får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Finn Chris-
tensen, tlf. 34 55 82 (direkte) eller til journalist Thorkild Knudsen på tlf. 34 55 85 
(direkte). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Thorkild Knudsen 
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