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Negativ realvækst i 2002  

Grønlands økonomi har i perioden fra 1993 frem til 2001 bevæget sig fra 
stagnation og høj ledighed til en periode med økonomisk vækst og lav ledig-
hed, men udviklingen vendte i 2002, hvor der var negativ realvækst i økono-
mien 

Grønlands bruttonationalprodukt (BNP) er i 2002 opgjort til 9.178 mio. kr. i løbende 
priser. Hvor økonomien i perioden fra 1993 til 2001 bevægede sig fra stagnation og 
høj ledighed til en periode med økonomisk vækst og lav ledighed er der klare indika-
tioner på, at udviklingen er vendt. I 2002 kan der således identificeres en negativ 
realvækst i bruttonationalproduktet på 1,5 pct. 
 
Dette fremgår af publikationen ”Nationalregnskab 2002”, som Grønlands Statistik 
netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Udviklingen i BNP i faste priser 1992-2002 
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På baggrund af forbrugerprisindekset, senest publiceret i ”De grønlandske pristal for 
juli 2003 (Priser 2003:2)” er der opstillet en deflator til korrektion af inflationen. 
Trods et øget bruttonationalprodukt i løbende priser på 138 mio. kr. fra 2001 til 2002 
forekommer der alligevel et fald i realvæksten på 1,5 pct. Det skyldes, at inflationen i 
2002 var 4,1 pct., hvilket har slået kraftigt igennem på den anvendte deflator. 
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Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
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. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og tilmelder dig. Så 
får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til journalist Thorkild Knudsen på 
tlf. 34 55 85 (direkte). 
 
 
Med venlig hilsen 
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