Konjunkturbarometer for
erhvervslivet: 4. kvartal 2014
11. maj 2015
Efter et fald i BNP på 1,9% i 20131 indikerer Copenhagen Economics’ kvartalvise konjunkturbarometer en positiv vækst i 2014. Fremgangen for 2014 er drevet af fremgang i
2. og 3. kvartal, jf. Figur 1.
En negativ indikator betyder, at flere af de adspurgte virksomheder har peget på tilbagegang end på fremgang. Indikatoren fortæller ikke noget om, hvor stor tilbagegangen
var, men et større tal betyder, at en tilbagegang var mere sandsynlig.

Figur 1 Den samlede konjunkturindikator i 2014
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Note:

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. Virksomhederne bedes tage højde for sædvanlige sæsonudsving i deres besvarelser.

Kilde:

Copenhagen Economics’ konjunkturundersøgelse

Fremgang i netop disse to kvartaler – og modsvarende tilbagegang i 1. og 4. kvartal –
kunne indikere indflydelse af sæsonvariation, på trods af, at vi i spørgeskemaet der ligger til grund for figuren, understreger, at sæsonvariation i sig selv ikke må have indflydelse på svaret. Det kan imidlertid være svært for den enkelte erhvervsdrivende at isoleret betydningen af sæson fra den generelle efterspørgsel.
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Ifølge de foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik.
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Der var fremgang i beskæftigelsen i fiskeriet men tilbagegang på transportområdet, jf.
Figur 22.

Figur 2 Udviklingen i 2014 i forhold til 2013
Omsætning

Beskæftigelse

Fiskeri og forarbejdning
Serviceerhverv
Bygge og anlæg
Transport og tele
Forsyning og handel
Tilbagegang
i alle
virksomheder

Fremgang
i alle
virksomheder

Tilbagegang
i alle
virksomheder

Fremgang
i alle
virksomheder

Note:

’Serviceerhverv’ dækker over hoteller, restauranter, finansiering, forsikring, udlejning, ejendomsformidling, forretningsservice og rådgivning.

Kilde:

Copenhagen Economics’ konjunkturundersøgelse

Flere andre indikatorer peger på positiv vækst i 2014, herunder særligt den positive udvikling i fiskeriet. Værdien af eksporten steg med 10% fra 2013 til 2014, hvilket gav solide overskud hos de store fiskerikoncerner. Landskassens indtægter (ekskl. overførsler
udefra) steg med 5% fra 2013 til 2014. Selvom indtægterne i 2014 ikke levede op til forventningerne i finansloven, vidner væksten om økonomisk fremgang.
Andre nøgletal peger isoleret set på tilbagegang i 2014. Efter en historisk tilbagegang i
byggeriet i 2013 fortsatte faldet i de offentlige licitationer i 2014. Udbetalingerne fra
Anlægs- og Renoveringsfonden var blot halvt så store i 2014 som i 2013, jf. Figur 3.
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Figur 3 Indikatorer for udviklingen i 2014
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Note:

Figuren viser væksten fra 2013 til 2014. Værdier er opgjort i løbende priser.
* Opgjort ultimo året. ** Opgjort fra januar til november. *** Foreløbig opgørelse.

Kilde:

Copenhagen Economics baseret på Grønlands Statistik, Royal Arctic Line, Politisk Økonomisk Beretning 2015 og Departementet for Finanser

Afdæmpede forventninger til 2015
Virksomhedernes forventninger til 1. kvartal 2015 var ved udgangen af 2014 beherskede. Virksomhederne forventede særligt tilbagegang i aktiviteten inden for transportog forsyningsområdet, jf. Figur 2.

3

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal 2014

Figur 2 Forventningerne til 1. kvartal 2015 ift. 4. kvartal 2014
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Note:

’Serviceerhverv’ dækker over hoteller, restauranter, finansiering, forsikring, udlejning, ejendomsformidling, forretningsservice og rådgivning. Virksomhederne bedes tage højde for sædvanlige sæsonudsving i deres besvarelser.

Kilde:

Copenhagen Economics’ konjunkturundersøgelse

Det eneste tydelige lyspunkt var forventningerne om fortsat fremgang i beskæftigelsen i
fiskeriet. Denne fremgang understøttes af de seneste tal for antallet af registrerede arbejdssøgende. Når der tages højde for sædvanlige sæsonudsving, er antallet af registrerede arbejdssøgende faldet med godt 400 personer siden juli 2014. Det kan blandt andet 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 derfor som arbejdssøgende i vinterhalvåret, jf. Figur 3.

Figur 3 Antal registrerede arbejdssøgende (sæsonkorrigeret)
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Note:

Figuren viser udviklingen korrigeret for ’normale’ sæsonudsving. De ’normale’ udsving er beregnet
ud fra historiske data for hhv. byer og bygder.

Kilde:

Copenhagen Economics baseret på Grønlands Statistik
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Boks 1 CE’s konjunkturindikator
Dette er Copenhagen Economics’ fjerde udgivelse af et konjunkturbarometer for det
grønlandske erhvervsliv. Udviklingen for hele året og de samlede historier fremgår
af Grønlandsbankens årsrapport.
Hvert kvartal spørger vi 350 grønlandske virksomheder om den seneste udvikling i
virksomheden. I fjerde kvartal var arbejdsgiverne for 28% af de beskæftigede i det
private erhvervsliv i Grønland repræsenteret i undersøgelsen.
Dækningsgrad for CE’s konjunkturindikator i 2014
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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.
Kilde:

Copenhagen Economics.
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