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Der var tilbagegang i 2013. Det bekræfter nye, foreløbige, nationalregnskabstal fra
Grønlands Statistik. BNP faldt med 1,9%, hvilket dog er mindre end det hidtidige
vækstskøn fra Grønlands Økonomiske Råd på -2,9%. Tilbagegangen skete i byggeriet
og i transporterhvervene, mens det udenskærs fiskeri trak væksten op. Grønlands Statistik har samtidig opjusteret væksten i 2012 fra -0,9% til -0,3%.
Copenhagen Economics’ kvartalvise konjunkturbarometer indikerer, at der kan være
en vending på vej i 2014. Erhvervslivet pegede samlet set på fortsat fremgang i tredje
kvartal, hvor den samlede konjunkturindikator var positiv. En positiv indikator betyder, at flere af de adspurgte virksomheder har peget på fremgang end på tilbagegang.
Indikatoren fortæller ikke noget om, hvor stor fremgangen var, men et større tal betyder, at det er mere sikkert, at der var fremgang. Indikatoren i tredje kvartal var lille, så
det er relativt usikkert, at der var fremgang, jf. Figur 1.
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Den samlede konjunkturindikator er et gennemsnit af nettotallene for spørgsmålene om ’Realiseret
omsætning’, ’Forventet omsætning’ og ’Investeringsplaner’. Nettotallet angiver forskellen mellem
procenttallene for svarene ”større” og ”mindre” og skal fortolkes som tendensen for udviklingen. I
beregningen vægtes virksomhederne efter deres størrelse målt på beskæftigelsen. Fx angiver et
nettotal på +20%, at der netto forventes en fremgang i virksomheder, der repræsenterer 20% af
beskæftigelsen blandt de adspurgte virksomheder. Virksomhederne bedes tage højde for sædvanlige sæsonudsving i deres besvarelser.
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Tendenserne til forsigtig fremgang understøttes af de seneste tal for antallet af registrerede arbejdssøgende. I perioden fra august til oktober har der været godt 300 færre arbejdssøgende end sædvanligt. Det kan være et resultat af indførslen af månedskvoter,
som har givet jollefiskerne bedre mulighed for at sprede fiskeriet ud over året. Færre
fiskere end normalt melder sig nu som arbejdssøgende i årets sidste måneder, hvor den
samlede årskvote plejer at slippe op. Det bekræftes af, at antallet af arbejdssøgende
særligt er faldet i Qaasuitsup kommune, hvor størstedelen af det arbejdskraftsintensive
jollefiskeri finder sted, jf. Figur 2.

Figur 2 Registrerede arbejdssøgende (sæsonkorrigeret)
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Figuren viser udviklingen i 2014 korrigeret for ’normale’ sæsonudsving. De ’normale’ udsving er
beregnet ud fra historiske data for hhv. byer og bygder.

Kilde:

Grønlands Statistik
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Fremgangen i tredje kvartal var særligt drevet af en positiv udvikling i fiskeriet (herunder ’industri og fremstilling’) og i byggeriet. Derimod meldte transporterhvervene om
tilbagegang, jf. Figur 3.

Figur 3 Konjunkturindikator for de enkelte brancher, 3. kvt.
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I figuren er kun medtaget brancher, hvor antallet af virksomheder, der har svaret, dækker mindst
20% af branchens beskæftigelse.

Om CE’s konjunkturindikator
Dette er Copenhagen Economics’ tredje udgivelse af et konjunkturbarometer for det
grønlandske erhvervsliv. Udviklingen for hele året og de samlede historier vil
fremgå af Grønlandsbankens årsrapport for 2014.
Hvert kvartal spørger vi 350 grønlandske virksomheder om den seneste udvikling i
virksomheden. I tredje kvartal var arbejdsgiverne for 33% af de beskæftigede i
Grønland repræsenteret i undersøgelsen.
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 en cafés besvarelse.
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