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Forværring af handelsbalancen
Handelsbalancen gav et underskud på 1.166 mio. kr. i 2005, hvilket er en forværring på ca. 178 mio. kr. i forhold til året før, hvor underskuddet var på 987
mio. kr. Forværringen skal i høj grad tilskrives stigende udgifter til import af
olie, der mere end opvejede øgede eksportindtægter.
Det fremgår af publikationen ”Grønlands Udenrigshandel 2005 (endelige tal)” som
Grønlands Statistik netop har offentliggjort på hjemmesiden www.statgreen.gl.
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Stigende
importværdier

Importværdien steg med 322 mio. kr. eller 9,9 pct. i forhold til 2004. Største stigning
skete inden for gruppen af energivarer (Mineral. brændsels- og smørestoffer o.l.), der
steg med 209 mio. kr. eller 46,4 pct. i forhold til året før.

Stigende
eksportværdier

Efter en række år med stagnerede indtægter fra eksporten, var der i 2005 tale om en
stigning på 144 mio. kr. eller 6,3 pct. Det skyldes først og fremmest eksporten af rejer,
der er steg med 178 mio. kr. eller 15,4 pct. Bag dette ligger en væsentlig stigning i de
eksporterede mængder, der mere end opvejer de vigende verdensmarkedspriser gennem 2005.

Kraftig forværring
siden 2001

Siden 2001 er handelsbalancen forværret med 706 mio. kr. Det skyldes primært udviklingen i importen, der er steget med 899 mio. kr. mens eksporten kun er steget
med 193 mio. kr. Stigning i importen har været rettet mod et bredt udsnit af varer til
privatforbrug, fremstillingsvirksomheder og byggeri.

Revision

I forhold til de foreløbige tal for 2005, er der med denne offentliggørelse af endelige
tal kun beskedne ændringer af tallene. Importen er opjusteret med ca. 8 mio. kr.,
mens eksporten er nedjusteret med ca. 10 mio. kr. Dermed udviser handelsbalancen
et underskud på 1.166 mio. kr. mod 1.148 mio. kr. ved sidste offentliggørelse.

Som pdf-fil

”Grønlands udenrigshandel 2005 (endelige tal)” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik.

Tegn et e-mail
abonnement

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 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
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