Pressemeddelelse
Nationalregnskab
28. november 2005

Økonomisk fremgang i 2004
Grønland befinder sig lige nu midt i en økonomisk højkonjunktur. BNP i faste
priser voksede i 2004 med 2,3 pct. Alle nøgletal tyder samtidig på at den gunstige økonomiske udvikling er fortsat i 2005.
Årlig vækstrate i BNP i faste priser
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Konklusionerne fremgår af publikationen ”Nationalregnskab 2004”, som Grønlands
Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. Af publikationen fremgår det også:
–

at væksten i 2004 i høj grad har været drevet af den private sektors udgifter til
forbrug og investeringer.

–

at det offentlige modsat har sparet på udgifter til såvel service som investeringer.
Udgifterne til service steg således med 1,5 pct., eller blot en anelse mere end inflationen, mens de offentlige investeringer faldt med hele 30 pct.

–

at opsvinget har givet en pæn fremgang i realindkomsterne hos såvel lønmodtagere som hos virksomhedsejere, der hver i sær oplevede en stigning på over 2 pct.

–

at der fortsat er tendens til, at den danske stats udgifter i forhold til Grønlands
disponible nationalindkomst mindskes, så de i 2004 udgjorde godt 27 pct. hvor
tallet i 1979 var godt 40 pct.

–

at det økonomiske tilbageslag i 2002 og 2003 har været noget værre end tidligere
vurderet og at BNP i disse år faldt med henholdsvis 1,0 pct. og 0,4 pct.

Som pdf-fil

Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside
www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik.

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.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til:
–

Specialkonsulent Carsten Petersen
Telefon direkte: 34 55 82 eller pr. mail til cape@gh.gl, eller

–

Informationsmedarbejder Thorkild Knudsen
Telefon direkte: 34 55 85 eller pr. mail thkn@gh.gl

Med venlig hilsen
Thorkild Knudsen
informationsmedarbejder

