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Grønlands udenrigshandel 1.-3. kvartal 2004 

Forøget underskud på handelsbalancen 

Handelsbalancen gav i 1.-3. kvt. 2004 et underskud på 784 mio. kr. Underskud-
det er dermed forøget med ca. 459 mio. kr. i forhold til samme periode i 2003, 
hvor underskuddet på handelsbalancen var på 324 mio. kr. 
 
Værdien af eksporten er faldet med 8,4 pct., fra 1.751 mio. kr. i årets første ni måne-
der af 2003 til 1.604 mio. kr. i samme periode 2004. 
 
Der er sket en tredobling i eksportværdien af hovedgruppen Råstoffer, ikke spiselige 
(undt.brændsel), hvor eksportværdien er steget med 28 mio. kr. (+300,6 pct.) – fra 9 
mio. kr. i 1.-3. kvt. 2003 til 37 mio. kr. i samme periode 2004. Stigningen af hoved-
gruppen skyldes primært eksporten af guldmalm som startede i 2004. 
 
Importværdien er steget med 312 mio. kr., svarende til en stigning på 15,1 pct. – fra 
2.076 mio. kr. i årets første ni måneder af 2003 til 2.388 mio. kr. i samme periode 
2004. 
 
Den største stigning i importværdien i årets første ni måneder er sket indenfor hoved-
gruppen Mineral. brændsels- og smørestoffer o.l., hvor importværdien er steget med 
133 mio. kr., svarende til en stigning på 72,2 pct. i forhold til 1.-3. kvt. 2003. Stignin-
gen af hovedgruppen skyldes primært stigende oliepriser. 
 
Handelsbalancen 1.-3. kvartal 2002-2004 i 1.000 kr. 

 2002 2003 2004 

Handelsbalance -456.326 -324.293 -783.605 

Import 2.173.634 2.075.594 2.387.995 
Eksport 1.717.308 1.751.302 1.604.390 

 
”Grønlands udenrigshandel 1.-3. kvartal 2004” 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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