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Grønlands udenrigshandel 2003 (endelige tal) 

Underskud på 746 mio. kr. i handelsbalancen 

Varehandlen med udlandet gav i 2003 et underskud på 746 mio. kr. Underskud-
det på handelsbalancen er dermed forøget med ca. 79 mio. kr. i forhold til 2002, 
hvor underskuddet i handelsbalancen var på 668 mio. kr. 
 
Værdien af eksporten faldt med 4,4 pct. – fra 2.389 mio. kr. i 2002 til 2.285 mio. kr. i 
2003. Importværdien faldt i samme periode med 26 mio. kr., svarende til et fald på 
0,8 pct. 
 
Eksportværdien er reduceret bl.a. indenfor varegruppen Maskiner og transportmidler 
med 56 mio. kr. Eksportværdien for denne varegruppe var 78 mio. kr. i 2002 mod 23 
mio. kr. i 2003 – varegruppen er dermed reduceret med 71,1 pct. Eksportværdien er 
ligeledes faldet indenfor varegruppen Næringsmidler og levende dyr med 53 mio. kr. i 
samme periode, svarende til et fald på 2,4 pct. 
 
Den største stigning i importværdien af hovedgrupperne er sket indenfor hovedgrup-
pen Næringsmidler og levende dyr, hvor importværdien er steget fra 379 mio. kr. i 
2002 til 543 mio. kr. i 2003. Dette svarer til en stigning på 164 mio. kr. (+43,1 pct.). 
Den næsthøjeste stigning i importværdien er sket indenfor hovedgruppen Kemikalier 
og kemiske produkter, hvor importværdien er steget med 40 mio. kr. (+32,9 pct. – fra 
123 mio. kr. i 2002 til 163 mio. kr. i 2003. 
 
Handelsbalancen 1999-2003 i 1.000 kr. 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Handelsbalancen -923.739 -742.282 -459.851 -667.768 -746.350 

Import 2.856.167 2.947.454 2.692.617 3.057.031 3.031.322 
Eksport 1.932.428 2.205.172 2.232.766 2.389.263 2.284.971 

 
”Grønlands udenrigshandel 2003 (endelige tal)” kan hentes som en pdf-fil på Grøn-
lands Statistiks hjemmeside www.statgreen.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.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og efterfølgende væl-
ger du tilmeld. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Josef Ka-
jangmat på e-mail joka@gh.gl (tlf. 34 55 80). 
 
 
Med venlig hilsen 
Josef Kajangmat 
Statistikkonsulent 
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