
 

Pressemeddelelse 

Udenrigshandel 3. kvartal 2015 

Fald i eksporten i årets første ni måneder 

Indtægter fra eksporten af varer androg 1.867 mio. kr. i 3. kvartal 2015. Det er 

et fald på 237 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til 12,1 

pct. Faldet kan især henføres til fald i eksportmængden af Makrel, hvor ek-

sportmængden af denne vare er faldet med 69,1 pct. i forhold til samme peri-

ode året før. 

 

Udgifter til import udgjorde 2.940 mio. kr. i 3. kvartal 2015. Det er et fald på 

21 mio. kr. i forhold til samme periode året før, svarende til et fald på 0,7 pct. 

Der har primært været et fald i importen af Maskiner og transportmidler, som 

er faldet fra 720 mio. kr. i 3. kvartal 2014 til 659 mio. kr. i samme periode i 

2015. Det svarer til et fald på 61 mio. kr. eller 8,4 pct. 

 

Oversigt. Handelsbalancen 2011-2015, 3. kvartal 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Ændringer fra  
2014 til 2015 

   1.000 kr.   1.000 kr. Pct. 

Handelsbalancen  .   -1.646.374 -1.637.257 -1.280.659 -835.269 -1.072.465 -237.196 28,4 

Import  . . . . . . . . . . . . .   3.628.187 3.663.062 3.364.044 2.960.709 2.939.684 -21.025 -0,7 
Eksport  . . . . . . . . . . . .   1.981.813 2.025.805 2.083.385 2.125.440 1.867.219 -258.220 -12,1 

 

Underskuddet på handelsbalancen var dermed 1.072 mio. kr. i 3 kvartal 2015, 

hvilket er en forværring af handelsbalancen på 237 mio. kr. i forhold til sam-

me periode året før. 

 

Figur 1. Kvartalsopdelt udenrigshandel, 2013-2015 
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Tallene for eksporten i statistikbanken er blevet revideret tilbage til 2004. Det 

drejer sig om fejlagtig placering af hellefisk ian. i kategorien for hellefisk fileter. 

Revisionen ændrer ikke summen for eksporten i de pågældende år, men er 

alene en flytning af varenumre mellem kategorier. 

 

Det fremgår af publikationen ”Udenrigshandel 3. kvartal 2015” som 

Grølands Statistik netop har offentliggjort på hjemmesiden www.stat.gl. 
 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef 

Anders Blaabjerg på e-mail abla@stat.gl eller på telefon 34 57 81 (direkte). 
 

Med venlig hilsen 
 

Anders Blaabjerg 

Statistikchef 
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