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Svag tilbagegang i 2003  

Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttona-
tionalproduktet (BNP) er opgjort til et fald på 0,5 pct. i 2003 i forhold til 2002. 
Det vil med andre ord sige, at når der korrigeres for den generelle prisudvik-
ling er der et lille fald i BNP for 2003 i forhold til 2002. 

Grønlands bruttonationalprodukt (BNP) er i 2003 opgjort til 9.546 mio. kr. i løbende 
priser. Igennem 1990’erne var der høj vækst hvilket er afløst af stagnation og stigende 
ledighed.  
 
Fra 1994 til 2000 steg BNP 25,1 pct. i faste priser. Mens der i perioden 2001 til 2003 
har været en beskeden vækst på 0,2 pct. i faste priser. 
 
Dette fremgår af publikationen ”Nationalregnskab 2003”, som Grønlands Statistik 
netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Den samlede lønsum opgjort i løbende priser er steget med 3,9 pct. fra 7.312 mio. kr. 
i 2002 til 7.600 mio. kr. i 2003. Den anvendte deflator er i 2003 steget med 2,2 pct., 
hvilket betyder at der i perioden fra 2002 til 2003 har været en positiv reallønsfrem-
gang. 
 
 
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) eller specialkonsulent Finn Christensen på tlf. 34 55 82 (direk-
te). 
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