Konjunkturerne
1. kvartal 2008
18. juli 2008

Fald i detailhandlen
Fald i detailomsætningen.

Detailomsætningsindekset i faste priser faldt med godt 4 pct. i 1. kvartal 2008 i forhold til samme periode året før. Hermed fortsætter tendensen til fald i omsætningen i
detailleddet, som har gjort sig gældende de seneste kvartaler. Det skal understreges,
at indekset kun beskriver udviklingen hos de største detailhandelskæder, men ikke
omfatter udgifter til køb af langvarige forbrugsgoder som biler og både. De nye tal
dækker samtidig udviklingen i indekset i 2.- 4. kvartal 2007.

Stabil vækst i skatterne

Væksten i afregning af landsskat og skat til kommunerne fortsatte i 1. kvartal 2008
med ca. 10 pct., en vækst der har gjort sig gældende siden 2005.

Faldende arbejdsløshed

Ledigheden (medio) udgjorde 5,7 pct. af arbejdsstyrken mod 7,4 pct. i samme periode
året før. Noget af faldet skal dog tilskrives, at en række ledige ikke mere indgår i tallene i
forbindelse med overgangen revalidering.

Hurtigere og tilgængelige
tal

Fremover offentliggøres tallene for detailomsætningen og indbetalinger hver måned, så
snart de er indberettet til Grønlands Statistik. Tallene gøres tilgængelig i statistikbanken
under emneområdet Konjunkturstatistik.

Årene 2005-2007

De væsentligste indikatorer for udviklingen i konjunkturerne på årsbasis fremgår af oversigten.

Oversigt

Økonomiske nøgletal for årene 2005-2007
2005
Ændring i BNP (pct.)

2006

2007

1,0

2,6

…

Ændring i detailomsætning (pct.)

........

1,2

0,4

-0,1

Ændring i skatteindtægter (pct.)

........

6,2

11,0

10,1
6,3

...................

.............

6,9

6,3

Importen (mio. kr.)

.....................

3.269

3.591

Eksporten (mio. kr.)

....................

2.282

2.426

.............

-987

-1.166

.......................

1,4

2,9

5,4

95.243

109.204

141.420

Medio ledige i byerne (pct.)

Handelsbalancen (mio. kr.)
Inflationen (pct.)

Udenlandske overnattende gæster

......

Anm.Tal for udenrigshandelen for hele 2007 er endnu ikke offentliggjort pga. problemer i data fra leverandørerne.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om metoden kan fås ved henvendelse til statistikkonsulent
Johanne Kleemann på tlf. 36 23 59 (direkte) eller via e-mail på jkle@stat.gl

