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Vurdering af den grønlandske økonomi
Gennemgangen af de forskellige indikatorer for den økonomiske aktivitet giver ikke
noget entydigt billede af udviklingen. De løbende skattebetalinger er stigende, hvilket
er et tegn på øget økonomisk aktivitet, men samtidig er ledigheden fortsat stigende
og man skal tilbage til 1998 for at finde en tilsvarende høj ledighed.
Det fremgår af publikationen ”Udviklingen i en række centrale økonomiske
indikatorer”, som Grønlands Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside
http://www.statgreen.gl/
Mindre fald i
rejeværdiindekset i 2002.

Rejeværdiindekset udviser et mindre fald i 2002 i forhold til 2001. I perioden 1995 til
2002 er værdien af rejeeksporten således faldet med ca. 30 procent målt i faste priser.

Stigning i
detailomsætningsindekset.

Detailomsætningen steg i 2002 i forhold til 2001, men ligger fortsat på
omsætningsniveauet fra 2000.

Stigning i ledigheden i
1. kvartal af 2003.

Af publikationen fremgår det, at der i løbet af 2002 blev flere ledige. De nyeste tal
viser endvidere at der var flere ledige i 1. kvartal af 2003 i forhold til 1. kvartal af
2002.

Øget import i 2002…
…og faldende eksport.

Statistikken over udenrigshandelen viser, at der i 2002 er konstateret et fald i
eksporten, mens importen blev øget i samme periode.
Publikationen kan hentes som pdf-fil på hjemmesiden www.statgreen.gl.

Tegn et e-mail
abonnement

Vil du i fremtiden have besked om ny statistik, som 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.

Yderligere oplysninger

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til konsulent Lars K. Leth (e-mail:
LLE@gh.gl) eller til journalist Thorkild Knudsen på tlf. 34 55 85 (direkte).

Med venlig hilsen

Thorkild Knudsen

Vil du i fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på
Grønlands Statistiks hjemmesiden, 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 en ny statistik.
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