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Grønlands udenrigshandel 2001 – endelige tal 

Endelige tal for perioden 1996-2001 

Handelsbalancen udviste i 2001 et underskud på 460 mio. kr. – en forbedring på 282 
mio. kr. i forhold til 2000. Forbedringen af handelsbalancen skyldes en kombination 
af fald i importen og en stigning i eksporten.  
 
Den samlede eksportværdi steg således med 1,3 pct. fra 2.205 mio. kr. i 2000 til 2.233 
mio. kr. i 2001. Eksportværdien er steget mest inden for varegruppen Diverse varer og 
transaktioner i.a.n. hvor der har været en stigning på 84 mio. kr. mens eksporten in-
den for varegruppen Maskiner og transportmidler er steget med 60 mio. kr. fra 2000 
til 2001. Den øgede eksportværdi for Diverse varer og transaktioner i.a.n. skyldes pri-
mært, at flere returvarer (ikke prøve- eller bestillingsvarer) er sendt ud af Grønland i 
2001 end i 2000.  
 
Modsat er eksportværdien for varegruppen Næringsmidler og levende dyr faldet med 
ca. 120 mio. kr. – hvilket betyder at eksportværdien af fiskeprodukter var lidt mindre 
i 2001 end i 2000. Faldet er dog ikke er større end, at den samlede eksport i 2001 i 
forhold til 2000 er steget.  
 
Nedgangen i importen har været 8,6 pct. fra 2.947 mio. kr. i 2000 til 2.693 mio. kr. i 
2001. Det er primært inden for Mineralske brændsels- og smørrestoffer o.l. at importen 
er mindsket – for denne varegruppe er importværdien faldet med 138 mio. kr. fra 
2000 til 2001.  
 
Handelsbalancen i perioden 1996-2001 i mio. kr. 
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Publikationen kan hentes som pdf-fil på hjemmesiden www.statgreen.gl. 
 
Vil du i fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands Stati-
stiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og tilmelder dig. Så 
får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Fuldmægtig Finn Christensen, 
tlf. 34 55 82 (direkte) eller til journalist Thorkild Knudsen på tlf. 34 55 85 (direkte). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Thorkild Knudsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vil du i fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grøn-
lands Statistiks hjemmesiden, kan du tilmelde dig vores elektroniske ny-
hedsbrev. 

Gå ind på www.statgreen.gl. Nederst i menuen til venstre vælger du 
”abonner på nyhedsbrev”. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi 
offentliggør en ny statistik. 

 

Eventuel henvendelse
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