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Betydelig stigning i importen. 

Varehandlen med udlandet gav i 2004 et underskud på handelsbalancen på 
987 mio. kr. Det er en forværring på ca. 241 mio. kr. i forhold til 2003, hvor 
underskuddet udgjorde 746 mio. kr. Forværringen kan henføres til stigende 
import. 

Det fremgår af publikationen ”Grønlands Udenrigshandel 2004 (endelige tal)” som Grøn-
lands Statistik netop har offentliggjort på hjemmesiden www.statgreen.gl 
 
Handelsbalancen 2000-2004 i 1.000 kr. 

2000 2001 2002 2003 2004

Handelsbalancen -742.282 -459.851 -667.768 -746.350 -987.276
Import 2.947.454 2.692.617 3.057.031 3.031.322 3.269.266
Eksport 2.205.172 2.232.766 2.389.263 2.284.971 2.281.991

 
Værdien af importen steg fra 3.031 mio. kr. i 2003 til 3.269 mio. kr. i 2004, en stigning på 
238 mio. kr. Der har været tale om en stigning i alle hovedgrupper inden for importen. De 
største stigninger er sket indenfor olie og benzin (’Mineral. Brændsels- og smørestoffer 
o.l.’), der steg med 68 mio. kr., og fødevarer (’Næringsmidler og levende dyr’)der steg med 
54 mio. kr.  
 
Værdien af eksporten er stort set uændret. I 2004 er der sket et beskedent fald på 3 mio. kr. 
- fra 2.285 mio. kr. i 2003 til 2.282 mio. kr. i 2004.Der har været faldende eksportværdi 
indenfor næringsmidler på 148 mio. kr. Faldet skyldes udelukkende et fald i eksportværdien 
i undergruppen fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf. Faldet opvejes i stort omfang af en 
stigning i eksportværdien af råstoffer, primært guldmalm, som er steget med 117 mio. kr.  
 
”Grønlands udenrigshandel 2004 (endelige tal)” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands 
Statistiks hjemmeside www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik.  
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands Stati-
stiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vort elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og efterfølgende vælger du 
tilmeld. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Nauja Bisgaard på 
tlf. 34 55 75 (direkte) eller pr. e-mail nbis@gh.gl 
 
 
Med venlig hilsen 
Nauja Bisgaard 
Statistikkonsulent  
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