Konjunkturbarometer for
erhvervslivet: 1. kvartal 2014
28. maj 2014
Produktionen faldt i 1. kvartal 2014. Forventninger til resten af året er mere positive,
men der forventes ikke en tilsvarende stigning i beskæftigelsen. Det er et velkendt nationaløkonomisk fænomen, at stigninger i beskæftigelsen halter efter stigninger i produktionen. Virksomhederne begynder først at ansætte, når de er sikre på, at der er tale
om et bidende opsving.
Vi kan derfor ikke forvente et konjunkturdrevet fald i ledigheden før i begyndelsen af
2015. Det forstærker behovet for en aktiv beskæftigelsesindsats fra Selvstyrets side,
hvis ledigheden skal reduceres på kort sigt.

1 Faldende aktivitet i 1. kvartal
Både virksomhedernes omsætning (~produktion) og beskæftigelse faldt i 1. kvartal
2014. Det indikerer over halvdelen af besvarelserne. Udsigterne for 2. kvartal er mere
positive. 51 % af besvarelserne indikerer, at omsætningen vil stige i 2. kvartal. Virksomhederne forventer dog ikke en tilsvarende vækst i beskæftigelsen. Halvdelen af
respondenterne svarer, at de forventer samme beskæftigelse i det kommende kvartal,
og resten er ligeligt fordelt mellem mindre og mere beskæftigelse.
En del af udviklingen kan dog skyldes, at besvarelserne ikke i tilstrækkelig grad korrigerer for det sæsonbetonede fald i fx fiskeriet i 1. kvartal. Det er altså ikke helt sikkert,
at faldet i 1. kvartal var usædvanligt stort.
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2 Produktionsbegrænsninger
Virksomhedernes primære nuværende produktionsbegrænsning opleves som manglende efterspørgsel i forhold til den eksisterende produktionskapacitet. Som begrundelse peges særligt på manglende licitationer i byggeriet og tilbageholdenhed med offentlige udbud af serviceopgaver. Det tyder på et potentiale for faldende ledighed ved at
sætte gang i Anlægs- og Renovationsfonden.
Derudover nævnes manglende stabil arbejdskraft og fagligt uddannet personale som
produktionsbegrænsning.
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3

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 1.
kvartal 2014

3 Appendiks: Om CE’s konjunkturindikator
Dette er Copenhagen Economics’ første udgivelse af et konjunkturbarometer for det
grønlandske erhvervsliv. Vi forventer at udgive publikation kvartalsvist i resten af 2014.
Udviklingen for hele året og de samlede historier vil fremgå af Grønlandsbankens årsrapport for 2014.
Hvert kvartal spørger vi 300 grønlandske virksomheder om den seneste udvikling i
virksomheden. Besvarelserne bruges til at tegne et billede af den aktuelle økonomiske
udvikling i landet.
Vi måler konjunktursituationen som virksomhedernes vurdering af udviklingen i det
netop overståede kvartal og forventningerne til det kommende kvartal. For at få et retvisende billede af den samlede udvikling vægter vi svarene med beskæftigelsen i den
enkelte virksomhed. Fx er Royal Greenlands besvarelse mere afgørende for resultatet
end et malerfirmas. Alle de største virksomheder er repræsenterede i undersøgelsen.
Virksomhederne bedes tage hensyn til normale sæsonudsving i deres vurdering af udviklingen.
I denne første udgivelse skal konklusionerne tillægges mindre vægt, da svarene kan
afspejle en generel tendens blandt virksomhederne til at over- eller undervurdere udviklingen. Konjunkturudsving kan brede sig over flere måneder og år. Svarene fra et
enkelt kvartal kan derfor ikke anvendes til at sige noget om den aktuelle konjunktursituation. Først når vi kan sammenlige svarene for flere forskellige kvartaler, kan vi sige
noget mere sikkert om udviklingen.
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