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  Λονδίνο, 9 Αυγούστου 2016 

 

Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου ΗΒ για τον Ιούνιο 2016 και το Β΄ τρίμηνο τ.ε. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ το 

εμπορικό έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου (αγαθά και υπηρεσίες) εκτιμάται ότι 

ήταν £ 5,1 δισ. τον Ιούνιο του 2016,  αυξημένο κατά £ 0,9 δισ. έναντι του Μαΐου τ.ε. 

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά £ 1,0 δισ. και οι εισαγωγές κατά £ 1,9 δισ. Οι 

εισαγωγές ανήλθαν στο ύψος ρεκόρ των £ 48,9 δισ. 

 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών ανήλθε τον Ιούνιο  σε £ 12,4 δισ. 

διευρυνόμενο κατά £ 0,9 δισ. έναντι του προηγούμενου μήνα. Αυτή η διεύρυνση 

αντανακλά την αύξηση των εξαγωγών κατά  £ 1,0 δισ. στα £ 24,6 δισ. και αύξηση 

των εισαγωγών κατά £ 1,8 δισ. στα £ 37,0 δισ. 

 

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

και υπηρεσιών αυξήθηκε, έναντι του Α΄ τριμήνου,  κατά £ 0,4 δισ., ανερχόμενο σε     

£ 12,5 δισ.  

 

Για την αντίστοιχη περίοδο το έλλειμμα του εμπορίου αγαθών διευρύνθηκε, 

έναντι του Α΄ τριμήνου, κατά £ 0,1 δισ. στα £ 34,4 δισ. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 

£ 4,1 δισ. (5,8%) και οι εισαγωγές κατά £ 4,1 δισ. (4,0%). 

 

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

αγαθών του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ αυξήθηκε κατά £ 0,4 δισ., στα £ 23,9 

δισ., ενώ το αντίστοιχο με χώρες εκτός της ΕΕ μειώθηκε κατά £ 0,3  δισ., στα £ 10,4 

δις και οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών (6,2%) προς τις χώρες αυτές. Προς την 

ΕΕ κατευθύνθηκε το 43,6% των βρετανικών εξαγωγών, ενώ από αυτήν προήλθε το 

53% των εισαγωγών. 

 

Μεταξύ Α΄ και Β΄ τρίμηνου 2016, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών 

περιορίστηκε κατά £ 0,4 δισ. ανερχόμενο στα £ 21,9 δισ., καθώς οι εξαγωγές 

μειώθηκαν κατά £ 0,3 δισ.        

  


