Pressemeddelelse

Udenrigshandel 1. halvår 2015
Fald i eksporten og importen i første halvår
Indtægter fra eksporten af varer androg 877 mio. kr. i første halvår 2015. Det
er et fald på 228 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til
20,6 pct. Faldet kan især henføres til fald i eksportmængden af Rejer og Hellefisk, hvor eksportmængden af disse varer er faldet med hhv. 31,0 pct. og 27,8
pct. i forhold til samme periode året før.
Udgifter til import udgjorde 1.732 mio. kr. i årets første 6 måneder. Det er et
fald på 62 mio. kr. i forhold til samme periode året før, svarende til et fald på
3,5 pct. Der har primært været et fald i importen af Maskiner og transportmidler, som er faldet fra 501 mio. kr. i første halvår 2014 til 397 mio. kr. i samme
periode i 2015. Det svarer til et fald på 104 mio. kr. eller 20,8 pct.
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Underskuddet på handelsbalancen var dermed 856 mio. kr. i første halvår
2015, hvilket er en forværring af handelsbalancen på 166 mio. kr. i forhold til
samme periode året før.
Figur. Kvartalsopdelt udenrigshandel, 2013-2015

Bearbejdning af tallene for udenrigshandelen til brug i det produktionsbaserede nationalregnskab, har givet anledning til revision af tallene vedrørende
import og eksport af skibe og fly. Endvidere er transportomkostningerne for
importen revideret som følge af nye oplysninger. Oversigt over revisionerne
kan ses i kapitel 7 i publikationen.
Det fremgår af publikationen ”Udenrigshandel 1. halvår 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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