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Øget underskud på handelsbalancen 

Varehandlen med udlandet gav i 2002 et underskud på 668 mio. kr. – en for-
ringelse af handelsbalancen med 208 mio. kr. i forhold til 2001. Det større 
underskud på handelsbalancen i 2002 skyldes at importen er steget mere end 
eksporten. 

Den samlede værdi af eksporten steg med 7 pct. – fra 2.233 mio. kr. i 2001 til 2.389 
mio. kr. i 2002. Den største ændring er sket for varegruppen ’Næringsmidler og levende 
dyr’, hvor eksporten steg fra 1.986 mio. kr. i 2001 til 2.186 mio. kr. i 2002 – en stig-
ning på 199 mio. kr. Der er desuden sket en forøgelse af værdien af eksporten inden-
for varegruppen ’Maskiner og transportmidler’, hvor eksporten steg fra 69 til 78 mio. 
kr. – en stigning på 10 mio. kr. (+14 pct.).  
 
Det fremgår af publikationen ”Grønlands udenrigshandel 2002 (endelige tal)”, som 
Grønlands Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Importen er steget med 14 pct. – fra 2.693 mio. kr. i 2001 til 3.057 mio. kr. i 2002. 
Den øgede import er primært sket indenfor varegrupperne ’Bearbejdede varer, hoved-
sagelig halvfabrikata’ og ’Bearbejdede varer ikke andetsteds nævnt (i.a.n.)’. Importvær-
dien for disse varegrupper er steget med henholdsvis 207 mio. kr. (+74 pct.) og 107 
mio. kr. (+38 pct.). 
 
Handelsbalancen i perioden 1997-2002 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 journalist Thorkild Knudsen på 
tlf. 34 55 85 (direkte). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Thorkild Knudsen 
informationsmedarbejder 
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