
Pressemeddelelse 
Nationalregnskab 

8. februar 2008 
 

Den økonomiske vækst fortsatte i 2006 

Den samlede produktion (BNP) steg med 2,6 procent i 2006 hvormed det øko-
nomiske opsving fortsatte med øget vækst i forhold til 2005. Væksten skyld-
tes blandt andet det offentliges øgede udgifter til investering og forbrug.  

 
Stigning i produktionen (BNP i faste priser) 
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Det fremgår af publikationen ”Nationalregnskab 2006”, som Grønlands Statistik netop har 
offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Den samlede produktion målt i faste priser voksede med 2,6 pct. i 2006. Det var noget 
højere end i 2005, hvor væksten var på 1,0 pct.  
 
Det offentlige bidrog væsentligt til den positive vækst i 2006. Det offentlige forbrug steg 
med 6,5 pct. i løbende priser, en væsentlig udvikling i inflationen der lå på 2-3 pct. De 
offentlige investeringer steg samtidig med over 40 pct. i løbende priser. Det fremgår af 
publikationen Offentlige Finanser 2008:1 som udkom i januar. 
 
Den samlede produktion (bruttonationalproduktet eller BNP) var på 10,5 mia. kr. i 2006. 
Det svarer til ca. 187.000 kr. pr. indbygger. I forhold til 2005 er der tale om en stigning på 
10.000 kr. pr. indbygger. 
 
Den disponible bruttonationalindkomst inkluderer de overførsler som modtages fra udlan-
det, herunder bloktilskuddet, og udgjorde i 2006 ca. 249.000 kr. pr. indbygger, en stigning 
på 12.000 i forhold til 2005. Til sammenligning udgjorde den disponible bruttonationalind-
komst godt 300.000 kr. i Danmark i 2006. 

Figur  

Væksten fortsatte 

Vækst hos det offentlige 

Bruttonationalproduktet 

Disponibel 
bruttonationalindkomst 



 
 
Der er foretaget almindelige revisioner af tallene 2005 i forhold seneste offentliggørelse, 
som følge af mere endelige kilder for indkomstgrundlaget. Herudover er reviderede tal for 
de offentlige finanser indarbejdet for årene 1994-2006. Disse revisioner er nærmere beskre-
vet i publikationen Offentlige Finanser 2008:1. 
 
Grønlands Statistik arbejder aktuelt på at omlægge opgørelsen af nationalregnskabet. Det 
nye, produktionsbaserede nationalregnskab forventes offentliggjort i løbet af 2. halvår 
2008. 
 
Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik der 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 Carsten Petersen på e-mail 
cape@gh.gl eller telefon 36 23 63 
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