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Købekraften svækket i 2007 
 

Indkomsterne steg i gennemsnit med 2,6 pct. i 2007. Korrigeret for prisstigningerne, 
der i perioden 1. januar 2007 – 1. januar 2008 var på 5,4 pct., er der tale om et fald på 
2,6 pct. i realindkomsterne. Købekraften blev således svækket i 2007. Dette fremgår af 
”Indkomststatistik 2007”, som Grønlands Statistik netop har offentliggjort på 
www.stat.gl. 

 
Realindkomstindekset 2002-2007 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indkomstindekset, 2002 = 100 100,0 100,9 104,8 105,2 109,2 112,0
Forbrugerprisindekset, 2002 = 100 100,0 103,2 104,3 106,7 109,1 114,9

Realindkomstindekset, 2002 = 100 100,0 97,8 100,4 98,6 100,1 97,5
Årlig ændring (pct.) -2,2 2,7 -1,8 1,5 -2,6

 
Udviklingen i priser, indkomster og realindkomster 2002-2007 
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Der var en vis geografisk variation i indkomstvæksten i 2007, og de største stigninger 
oplevede borgerne i Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq med henholdsvis 3,1 
pct. og 3,0 pct. i gennemsnit. I Kommuneqarfik Sermersooq steg gennemsnits-
indkomsterne med 2,3 pct.  
 
Qaasuitsup Kommunia havde den laveste vækst med 1,5 pct., og bag dette tal ligger 
der ligeledes en betydelig geografisk variation inden for kommunen. Således steg 
indkomsterne i den tidligere Kangaatsiaq Kommune med 5,3 pct., mens borgerne i 
Uummannaq og Qaanaaq oplevede fald i gennemsnitsindkomsterne. Størst var faldet 
i den tidligere Qaanaaq Kommune, hvor gennemsnitsindkomsterne var 3,9 pct. lavere 
i 2007 i forhold til 2006. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at indkomstniveauet i 
den tidligere Qaanaaq Kommune var højere tilbage i 2002 i forhold til 2007-niveauet.  

Tabel 1 

Figur 1 

Størst indkomstvækst i 
Qeqqata og Kujalleq 

Indkomstfald i Qaanaaq 
 



Gennemsnitlig skattepligtig indkomst fordelt på kommuner 2007 
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Også i indkomstniveauet var der en vis geografisk variation. Således er det kun 
Kommuneqarfik Sermersooq, der med en gennemsnitlig personlig indkomst på 
210.000 kr., er den eneste kommune, der ligger over landsgennemsnittet på 170.000 
kr. I Qeqqata Kommunia ligger med gennemsnitsindkomster på 168.000 kr. nogen-
lunde på landsniveauet, mens de laveste indkomster fandtes i Kommune Kujalleq og 
Qaasuitsup Kommunia med henholdsvis 146.000 kr. og 133.000 kr. i gennemsnit. 
 
Indkomstniveauet i byerne var 179.000 kr. mod 98.000 kr. i bygderne, når 
”lufthavnsbygderne” Narsarsuaq og Kangerlussuaq ikke medregnes. Således tjente en 
typisk bygdeborger omkring 55 øre, når en gennemsnitlig bybo tjente én krone. Den 
store forskel i indkomsterne mellem byer og bygder er dog meget betinget af alder. 
Det er således inden for den typisk erhvervsaktive aldersgruppe mellem 25 år og 64 
år, at de helt store indkomstforskelle findes. Inden for de yngste aldersgrupper og 
inden for de ældste aldersgrupper lå gennemsnitsindkomsterne i byerne og bygderne 
derimod på nogenlunde samme niveauer. 
 
Publikationen ”Indkomststatistik 2007” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands 
Statistiks hjemmeside www.stat.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vort elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.stat.gl. I topmenuen vælges ”Salg og Service” og efterfølgende 
”Abonnementsservice”. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny 
statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Søren W. 
Børgesen på tlf. 36 23 78 (direkte) eller e-mail swbo@stat.gl. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren W. Børgesen 
Statistikkonsulent
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