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Grønlands udenrigshandel 1. kvartal 2004 

Øget import og faldende eksport 

Værdien af eksporten er faldet med 15,3 pct., fra 427 mio. kr. i 1. kvt. 2003 til 361 
mio. kr. i 1. kvt. 2004. Importen er i samme periode steget fra 419 mio. kr. til 492 
mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 17,3 pct. 
 
Den faldende eksport skyldes primært reduceret eksport indenfor varegruppen Næ-
ringsmidler og levende dyr. Eksportværdien for denne gruppe er reduceret med 69 
mio. kr., fra ca. 401 mio. kr. i 1. kvt. 2003 til ca. 332 mio. kr. i 1. kvt. 2004. 
 
Handelsbalancen 1. kvartal 2002-2004 i 1.000 kr. 

 2002 2003 2004 

Handelsbalance -189.592 7.431 -130.465 

Import 547.111 419.261 491.934 
Eksport 357.519 426.692 361.468 

 
Handelsbalancen viser et underskud på 130 mio. kr. for de første tre måneder af 
2004, hvilket er en forværring på næsten 138 mio. kr. i forhold til 1. kvt. i 2003, hvor 
overskuddet på handelsbalancen var på ca. 7 mio. kr. I 1. kvt. 2004 faldt værdien af 
eksporten (-65 mio. kr.) mens importen steg (+73 mio. kr) i forhold til 1. kvt. 2003. 
Effekten heraf har således medført et underskud på handelsbalancen. 
 
”Grønlands udenrigshandel 1. 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  
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