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  Λονδίνο, 10 Νοεμβρίου 2016 

 

Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου ΗΒ και του διμερούς εμπορίου με την Ελλάδα  

               για τον Σεπτέμβριο 2016, το Γ΄ τρίμηνο και το εννεάμηνο τ.ε. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ το 

εμπορικό έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου (αγαθά και υπηρεσίες), τον Ιούνιο του 

2016, εκτιμάται ότι ανήλθε σε £5,2 δισ.,  αυξημένο κατά £1,5 δισ. έναντι του 

Αυγούστου τ.ε. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά £0,2 δισ. και οι εισαγωγές κατά £1,2 

δισ.  

 

Για το Γ’ τρίμηνο τ.έ. το συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 

αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε, έναντι του Β΄ τριμήνου,  κατά £1,6 δισ., 

ανερχόμενο σε  £11,0 δισ. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά £4,5 δισ. (6,1%), 

ενώ αυτές των υπηρεσιών μειώθηκαν κατά £0,1 δισ. (0,1%). Οι εισαγωγές αγαθών 

κατέγραψαν αύξηση κατά £3.1 δισ. (2.8%) ενώ αυτές των υπηρεσιών κατέγραψαν 

μείωση κατά £0,3 δισ. (0,7%). Για την αντίστοιχη περίοδο το έλλειμμα του εμπορίου 

αγαθών συρρικνώθηκε, έναντι του Β΄ τριμήνου, κατά £ 1,5 δισ. στα £ 33,2 δισ. ενώ 

το πλεόνασμα του εμπορίου υπηρεσιών διευρύνθηκε κατά £0,2 δισ. ανερχόμενο σε 

£22,2 δισ.   

 

Μεταξύ Β΄ και Γ΄ τρίμηνου 2016, το έλλειμμα του ισοζυγίου εμπορίου 

αγαθών του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ αυξήθηκε κατά £0,4 δισ., στα £23,8 

δισ., ενώ το αντίστοιχο με χώρες εκτός της ΕΕ μειώθηκε κατά £1,9  δισ., στα £9,4 

δισ. 

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου το έλλειμμα του εμπορίου 

αγαθών ανήλθε σε £133, 20 δισ. αυξημένο κατά 64,17% έναντι του αντιστοίχου 

διαστήματος 2015 (£81,32 δισ.). Οι εξαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 4,2% 

ανερχόμενες σε £217,42 δισ., ενώ οι ειασγωγές αυξήθηκαν κατά 13,7%, ανερχόμενες 

σε £350,20 δισ.  

 

 

Ο διμερής όγκος εμπορίου ανήλθε, κατά το 9μηνο 2016, σε £1,252 δισ. 

καταγράφοντας αύξηση κατά 6,12%. Ειδικότερα, οι ελληνικές εισαγωγές από το ΗΒ 

ανήλθαν σε £670,36 εκ., καταγράφοντας αύξηση κατά 2,18% ενώ οι ελληνικές 

εξαγωγές στο ΗΒ ανήλθαν στα £581,08 εκ., αυξημένες κατά 11,06% έναντι του 

αντίστοιχου 9μήνου 2015. Το ισοζύγιο εμπορίου αγαθών κατέλειπε έλλειμμα εις 

βάρος της χώρας μας ύψους £89,29 εκ, μειωμένο κατά 32,78% έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου 2015. 

 


