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Σν Ζλ.Βαζίιεην ζπγθαηαιέγεηαη παξαδνζηαθά κεηαμχ ησλ κεγαιπηέξσλ νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ ηεο Διιάδνο θαη νη
ζρέζεηο καο εθηείλνληαη πέξαλ ηεο αληαιιαγήο πξντφλησλ ζε ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία, νη επελδχζεηο θαη
νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Οη δηκεξείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θηλνχληαη ζε πςειά επίπεδα κε ρξφλην έιιεηκκα
εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο ζην εκπφξην αγαζψλ, ην νπνίν φκσο αληηζηξέθεηαη ζε πιεφλαζκα αλ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη
αληαιιαγέο καο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (θπξίσο ηνπξηζκνχ θαη λαπηηιίαο).
Ζ Μεγ.Βξεηαλία, ηo 2010 ήηαλ ν 6νο εκπνξηθφο εηαίξνο καο - πειάηεο, απφ άπνςε ρψξαο πξννξηζκνχ ειιεληθψλ
πξντφλησλ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 5,2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Ωο ρψξα πξνκεζεχηξηα ηεο
Διιάδνο είρε ζπκκεηνρή θαηά 3% ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ.
Δκπόξην Αγαζώλ :
Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, παξαηεξνχκε φηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ειιελνβξεηαληθνχ
εκπνξίνπ αγαζψλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο, πέξαλ ησλ
θαξκαθεπηηθψλ, βαζίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ, ζηα θξνχηα θαη ηα παξαζθεπάζκαηα
ιαραληθψλ ελψ αμηνζεκείσηα κηθξή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνηψλ, ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ λσπψλ ιαραληθψλ. Ζ
ζπκκεηνρή ησλ εηνίκσλ ελδπκάησλ, ηα νπνία απνηεινχζαλ ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο έρεη
κεησζεί πνιχ ηα ηειεπηαία έηε.
Με βάζε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, αξλεηηθά εμειίρζε γηα ηελ ρψξα καο ην δηκεξέο εκπφξην κε ην Ζλ.Βαζίιεην θαη
θαηά ην έηνο 2009. Aλαιπηηθψηεξα, ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ Διιάδνο-Μ. Βξεηαλίαο ην 2009 κεηψζεθε θαηά
18,1%, έλαληη κείσζεο 5,3% ην 2008. Παξά ηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ην ίδην έηνο αλαθνξάο (23,2%), ην εκπνξηθφ καο έιιεηκκα ζεκείσζε ζπξξίθλσζε θαηά 10,7% ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ
καο (-16%),. ε απφιπηεο ηηκέο νη εμαγσγέο καο πξνο ηε Μ. Βξεηαλία αλήιζαλ ην 2009 ζε 629,4 εθ. €. Σαπηφρξνλα, νη
ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ην Ζλ. Βαζίιεην, αλήιζαλ ην 2009 ζε 1.644,6 εθ. €, ν δε ιφγνο ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο
εηζαγσγέο απφ Βξεηαλία ή βαζκφο θαιχςεσο εηζαγσγψλ ην 2009, επηδεηλψζεθε θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ
38,3%, έλαληη 41,9% ην 2008 θαη 46% ην 2007, θαζ’ φζνλ ε ζεκεησζείζα κείσζε ησλ εμαγσγψλ καο (-23,2%),
ππεξέβε θαηά 7,2% ηελ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ καο.
πγθεθξηκέλα, ηα θχξηα ειιεληθά εμαρζέληα πξντφληα ζην Ζλ. Βαζίιεην, ην 2009 ήηαλ : θάξκαθα θαη θαξκαθεπηηθά
πξντφληα (13%), ειεθηξνινγηθφο & ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο (θαιψδηα) (10,2%), ζηαθχιηα μεξά (ζηαθίδα) (5,3%),
ζσιήλεο ραιθνχ (4,2%), μεξνί θαξπνί (4,2%), ηπξηά (4%), πιάθεο/ηαηλίεο/θχιια απφ θξάκαηα αξγηιίνπ (3,3%),
ληνκάηεο παξαζθεπαζκέλεο ή δηαηεξεκέλεο (3%), ςάξηα λσπά ή ζε απιή ςχμε (ηζηπνχξεο/ιαπξάθηα 2,8%), κεζαία
ιάδηα θηλεηήξσλ (2,4%), ελδχκαηα πιεθηά (βακβαθεξά), ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα θαη δηαηεξεκέλα (1,8%),
γηανχξηηα (1,7%), ηάπεηεο (1,5%), θαλειάθηα (1,5%), θνζηνχκηα/ηαγηεξ (1,4%), θχιια/ηαηλίεο αξγηιίνπ,
βάηεο/ζεξβηέηεο/πάλεο, πνιπκεξή αηζπιελίνπ, πξντφληα νκνξθηάο.
Σα θπξηψηεξα εηζαρζέληα πξντφληα ην 2009 απφ ην Ζλ. Βαζίιεην, ήηαλ ηα εμήο : Φάξκαθα (18,3%), επηβαηηθά
νρήκαηα (12,5%), νπίζθη, πξντφληα εθδνηηθψλ νίθσλ θαη γξαθηθψλ ηερλψλ (1,6%), ζπζθεπέο νξζνπεδηθήο, ειεθηξηθέο
ζπζθεπέο ηειεθσλίαο, απνξξίκκαηα θαη ζξαχζκαηα θξακάησλ ράιπβνο, αληηδξαζηήξηα δηαγλσζηηθά, αίκα, ελδχκαηα,
ηξφθηκα, δίζθνη αλάγλσζεο κε laser, νξγαληθέο νπζίεο, ειεθηξνληθά θπθιψκαηα (κλήκεο), παηρλίδηα βίληεν,
θαιιπληηθά, πξντφληα νκνξθηάο θαη πεξηπνίεζεο πξνζψπνπ, πνχξα, εληνκνθηφλα θαη ζπλαθή.
Καηά ην 9κελν 2010, ν φγθνο εκπνξίνπ Διιάδνο – Ζλ.Βαζηιείνπ, ζεκείσζε αχμεζε 2,3%, έλαληη αληηζηνίρνπ 9κελνπ
2009 θαη αλήιζε ζηα 1.697,9 εθ.€. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο κεηψζεθε θαηά 45,4%. Σνχην
απνδίδεηαη ζηε κεγάιε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ καο θαηά ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα πξνο ην Ζλ.Βαζίιεην (+40,5%),
αλεξρνκέλσλ ζε 647,3 εθ.€, ζπλδπαδνκέλε κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζαγσγψλ καο απφ ηελ ρψξα απηή (-12,4%),
ζηα 1.050,6 εθ.€, έλαληη 1.199,1 εθ.€, αληηζηνίρνπ δηαζηήκαηνο ’09. Ο δε δείθηεο θάιπςεο ησλ ειι.εηζαγσγψλ απφ ηηο
εμαγσγέο βειηηψζεθε ην 9κελν 2010, απμεζείο ζε 61,1% (+60,4%), έλαληη 38,4% 9κήλνπ ’09.
Ο αληαγσληζκόο ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ πξνέξρεηαη,
-

Νσπά νπσξνθεπεπηηθά: Κπξίσο απφ Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Γαιιία

-

Γαιαθηνθνκηθά: Γεξκαλία, Γαιιία, Γαλία

-

Ηρζπεξά: Γαιιία θαη Σνπξθία

-

Διαηφιαδν, ειηέο απφ, Ηηαιία, Ηζπαλία

-

Οίλνη: Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Υηιή, Απζηξαιία, ΖΠΑ

Πέξαλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ καο αλάινγα θαη κε ηηο εμειίμεηο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζα
πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη ηπρφλ λέα ζηξαηεγηθή πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ καο ζηηο δηάθνξεο μέλεο
αγνξέο.
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Πξννπηηθέο
Γπλακηθνί ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηφρνπο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πεξηιακβάλνπλ :
Tξόθηκα (ςάξηα, θξνύηα, ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά), αγνξέο αθηλήησλ ζηελ Διιάδα, νηθνδνκηθά πιηθά,
πξντόληα αινπκηλίνπ, ραιθνύ θαη ζηδήξνπ, πξντόληα πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη πιαζηηθά.
Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε βξεηαληθή αγνξά είλαη κία ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε θαη αληαγσληζηηθή αγνξά, κπνξνχκε λα
εθηηκήζνπκε φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ απαηηεί κία
ζπγθξνηεκέλε θαη κεζνδηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ : βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ή/θαη δηαθνξνπνίεζε
ησλ πξντφλησλ, ζπλεπέο πξφγξακκα πξνψζεζεο επηιεγκέλσλ πξντφλησλ θαη πξνβνιήο ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (ζπλερή ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, εθδειψζεηο, δηαθήκηζε), ππνζηήξημε ησλ Διιήλσλ
εμαγσγέσλ, ψζηε λα επηζθέπηνληαη ηε ρψξα θαη λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη γλψζε ησλ επθαηξηψλ θαη
απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ελδηαθέξνλ γηα παξαδνζηαθά πξντφληα πνπ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο
(νπσξνθεπεπηηθά, θξνχηα, ειαηφιαδν, ηπξί, γηανχξηη, αξσκαηηθά βφηαλα). Σν πιένλ αλαγλσξίζηκν επψλπκν ειιεληθφ
πξντφλ είλαη ην γηανχξηη ΦΑΓΔ θαη είλαη δηαδεδνκέλν ην εγρψξηαο παξαγσγήο γηανχξηη ειιεληθνχ ηχπνπ (Greek style
yoghurt).
Αηηίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο εμαγσγέο καο πξνο ηε Μ. Βξεηαλία είλαη θπξίσο ε απφζηαζε απφ ηελ αγνξά θαη ην
κεηαθνξηθφ θφζηνο (θπξίσο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ) αιιά θαη ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
πξντφλησλ καο γεληθφηεξα, θάηη πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεηψζεη δξακαηηθά ηελ παξνπζία πνιιψλ εμαγσγηθψλ
θιάδσλ
Γξάζεηο πξνβνιήο ζηε βξεηαληθή αγνξά
Πξαγκαηνπνηνχληαη αξθεηέο δξάζεηο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ζηελ βξεηαληθή αγνξά κε πξσηνβνπιία ησλ θξαηηθψλ
θνξέσλ αιιά θαη κε πξσηνβνπιία ηδησηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ ρψξα καο ζπκκεηέρεη ζπλήζσο ζηηο
δχν δηεζλείο εθζέζεηο ηξνθίκσλ θαη νίλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην Λνλδίλν. Πνιιέο εθδειψζεηο θαη αμηφινγν
δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα πινπνηεί ν ΔΟΣ θάζε ρξφλν. Γηνξγαλψλεηαη επίζεο ζε εηήζηα βάζε έλα ειιελνβξεηαληθφ
θφξνπκ ζην Λνλδίλν κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε Διιάδα κε
πξσηνβνπιία ηνπ Διιελνβξεηαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλέο επηζθέςεηο Διιήλσλ Τπνπξγψλ πνπ
ελίνηε ζπλνδεχνληαη απφ εθδειψζεηο δεκνζηφηεηαο (ελεκέξσζε επελδπηψλ, ζπλεληεχμεηο, επαθέο κε παξάγνληεο ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο θιπ). Δπίζεο ηαθηηθέο επηζθέςεηο - εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηεί ην Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην
ζην Λνλδίλν, ελψ πνιινί ηδησηηθνί θνξείο νξγαλψλνπλ εθδειψζεηο γηα ηελ πξνβνιή επί κέξνπο θιάδσλ φπσο ε
ζεξηλή θαηνηθία, ηα θξαζηά θιπ.
Δπελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Βξεηαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ ΟΟΑ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ βξεηαληθψλ
επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη πάξα πνιχ κηθξή (684 εθαη.£ ην 2007) θαη σο πνζνζηφ ζην ζχλνιν θαη ζε απφιπηνπο
αξηζκνχο, ζπγθξηλφκελε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ ζεκαληηθφο αξηζκφο βξεηαληθψλ
εηαηξεηψλ έρνπλ επελδχζεη ζηε ρψξα καο ζε ηνκείο φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο, ην ιηαληθφ εκπφξην, ν ηνπξηζκφο, νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, θιπ. Βάζεη ζηνηρείσλ Σξαπέδεο Διιάδνο, ην απφζεκα ησλ βξεηαληθψλ επελδχζεσλ
ζηελ ρψξα καο (31.12.2008 - stock of FDI) αλήιζε ζε 1,05 δηο €, ήηνη 3,8% επί ηνπ ζπλφινπ Ξέλσλ Ακεζσλ
Δπελδχζεσλ, ην νπνίν θαηαλέκεηαη ζηνπο ηνκείο : εκπνξίνπ (510 εθ€), κεηαπνίεζεο (341 εθ.€), θαηαζθεπψλ (100
εθ.€), κεηαθνξψλ / επηθνηλσληψλ (77 εθ.€), ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (5 εθ.€), θηεκαηαγνξά (25 εθ €) θαη ινηπνχο
θιάδνπο ηξηηνγελνχο ηνκέα (11 εθ.€).
Ζ λαπηηιία ζεκεηψλεηαη, φηη απνηειεί πξνεμάξρνληα ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Ζ.Β. κε
ακνηβαία νθέιε γηα ηηο δχν νηθνλνκίεο. ρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ησλ βξεηαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, ζα
κπνξνχζακε, λα ζεσξήζνπκε σο ηνκείο ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνύ, ηεο θηεκαηαγνξάο,
ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ηξνθίκσλ σο ηνπο πιένλ ειπηδνθφξνπο, αλ θαη ππφ ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, είλαη
δχζθνιε θάζε πξφβιεςε.
Σνπξηζκόο
Ζ Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πξνζθηιέζηεξσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ γηα ηνπο Βξεηαλνχο. Απφ ηα
18,7 εθαη. ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ Διιάδα ζπλνιηθά ην 2007, ηα 2,6 εθ. επηζθεπηψλ πξνέξρνληαλ απφ ην
Ζ.Β (ήηνη ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο). Σν έηνο 2008, επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα πεξί ηνπο 2.278.014
Βξεηαλνί ηνπξίζηεο (14,3% επί ηνπ ζπλφινπ,) κε κείσζε 9,2% έλαληη 2007. To 2009, επηζθέθζεζαλ ηελ ρψξα καο
2.112.149 Βξεη.ηνπξίζηεο (14,2% επί ηνπ ζπλφινπ), κε κείσζε 7,3% έλαληη ηνπ 2008.
Γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ πξνο Διιάδα ιεηηνπξγεί ζην Λνλδίλν Γξαθείν ηνπ ΔΟΣ. Πξψην πξννξηζκφ ησλ
Βξεηαλψλ ηνπξηζηψλ απνηειεί ε Ηζπαλία, παξά ην γεγνλφο φηη εκθάληζε ην 2009 κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 22%.
Οη Βξεηαλνί ηνπξίζηεο επηιέγνπλ σο ζεξηλνχο πξννξηζκνχο ηνπο επίζεο ηελ Σνπξθία, Αίγππην θαη Σπλεζία.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί αθφκε φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη Βξεηαλνί πξνηηκνχλ ηα all inclusive παθέηα δηαθνπψλ κε
απνηέιεζκα ε δήηεζε ηέηνησλ παθέησλ ζηελ Διιάδα κεηαμχ 2009/2010, λα ζεκεηψζεη αχμεζε θαηά 32%. Ζ Ρφδνο
απεηέιεζε ηνλ θπξηψηεξν πφιν έιμεο Βξεηαλψλ ηνπξηζηψλ ην 2009, κε κηθξή κείσζε έλαληη 2008 ηεο ηάμεσο ηνπ 2%,
αθνινχζεζε ε Κέξθπξα κε κείσζε 8%, ε Κσο κε 4%, ε Εάθπλζνο θαη ε Κξήηε.
Road Show Eιιεληθνύ Υξεκαηηζηεξίνπ ζην Λνλδίλν
Με ηε ζπκκεηνρή 26 ζεκαληηθψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ έιαβε ρψξα ζην Λνλδίλν (9.9.2010), ην 5ν εηήζην Road
Show ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ. Ζ απνζηνιή πέξαλ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θ. . Καπξάινπ,
ζπλνδεχηεθε θαη απφ αμησκαηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ
Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ θ. Γ. Εαληά, ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θ. Γ. Υξηζηνδνπιάθε θαη
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ηνπ Γ.. ηνπ ΟΓΓΥ θ. Π. Υξηζηνδνχινπ. Σνλίζζεθε ε ηθαλνπνηεηηθή πνξεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζε εξσηήκαηα επηρ/ηηψλ θαη
δεκνζηνγξάθσλ, αιιά θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξί ηηο 700 θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο κεηαμχ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ θαη
βξεηαληθψλ νίθσλ. Σν ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ νίθσλ, ραξαθηεξίζζεθε θέηνο ζεκαληηθφ. Ωζηφζν, ηα θπξηψηεξα
εξσηήκαηα αθνξνχζαλ ελ πξψηνηο ηελ πνξεία ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο
πξννπηηθέο αλαζηξνθήο ηνπ θιίκαηνο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ησλ επί κέξνπο επηρ/ζεσλ πνπ
ζπκκεηείραλ. Ζ πξσηνβνπιία απηή ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ θξίζεθε επηηπρεκέλε.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Ι. Θεζκηθό Πιαίζην
Δπηπιένλ ησλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ, ζε δηκεξέο επίπεδν κεηαμχ Διιάδαο–Hλσκέλνπ Βαζηιείνπ έρνπλ ππνγξαθεί
νη θάησζη ζπκθσλίεο:
 πκθσλία πεξί εκπνξίνπ κεηά ζπλεκκέλεο δειώζεσο θαη επηζηνιώλ (2/12/1926 θαη 11/1/1927) (Λνλδίλν,
16/7/1926, ΝΓ 3384/1926, ΦΔΚ 278/10.6.1927).
 πκθσλία πεξί λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεσλ (Αζήλα, 31/7/1929, Τπ. Αλαθ. 31959/13-8-1929,ΦΔΚ 306/1929).
 Πεξί αεξνπνξηθώλ γξακκώλ ελ Δπξώπε ( 26/11/1945, ΝΓ 325/19-4-1947, ΦΔΚ 81/1947)
 Πεξί θόξσλ θεξδώλ εηζνδήκαηνο ( Αζήλα, 17/9/1936 ΑΝ 426/1937 ΦΔΚ 65/5-2-1937).
 πκθσλία πεξί Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (Αζήλα, 16/11/1950.ΦΔΚ
104/1952 Ν 2074/1952).
 πκθσλία νδηθώλ κεηαθνξώλ (Λνλδίλν,26/2/1974, Ν 366/22-6-1976, ΦΔΚ 169/25-6-1976)
 πκθσλία πεξί Ρπζκίζεσο ηεο Φνξνινγίαο ησλ Οδηθώλ Ορεκάησλ ζηε Γηεζλή πγθνηλσλία (Αζήλα
31/8/1978, Ν. 1016/1978,ΦΔΚ 35/12.2.1980).
 Μλεκόλην πκθσλίαο γηα ηε πλεξγαζία Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (2001)
 Μλεκόλην πκθσλίαο Βηνκεραληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο (Λνλδίλν 16/11/1979 δε ρξήδεη
θπξψζεσο).
 πκθσλία Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο (Αζήλα, 8/2/1985 ΦΔΚ 114/Α/18.7.1986 Ν.
1621/1986)
 ην πιαίζην ηεο ππνγξαθήο Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο ηεο ΓΓ ΓΟ&Α κε ηελ Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε
Ακπέινπ θαη Οίλνπ θαη ην χλδεζκν Διιεληθψλ Θαιαζζνθαιιηεξγεηψλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δξάζεηο θαη
πξσηνβνπιίεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ αλσηέξσ θιάδσλ ζηελ αγνξά ηνπ Ζλσκέλνπ
Βαζηιείνπ.
* Γηκεξείο πκθσλίεο ησλ νπνίσλ εθθξεκεί ε θχξσζε απφ ειιεληθήο πιεπξάο :
1. Λνλδίλν 2.3.01, πκθσλία γηα ακνηβαία πξνζηαζία δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ Διιάδνο-Ζλσκέλνπ
Βαζηιείνπ (8.2.2001).
2.Πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο Διιάδνο – Ζλ.Βαζηιείνπ 10 θαη 11
πξσηφθνιιν Αζήλα 8.3.2001 (22.4.2002).
ΙΙ. ΠΙΝΑΚΔ
Γηκεξείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο - Ηλ. Βαζηιείνπ
Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο – Hλ.Βαζηιείνπ
ζε εθ.Δπξώ

2006

2007

Διιεληθέο
994,7
932,3
εμαγσγέ ο
Διιεληθέο
1.888,2
1.999
Δηζαγσγέο
Δκπνξηθό
-893,6
-1.066,7
ηζνδύγην
Όγθνο
2.882,9
2.931,3
εκπνξίνπ
Κάιπςε
52%
46%
ΔΙαπό ΔΞ
Πεγή : ΔΤΔ, Eπεμεξγαζία : Β4

2008

2009

2010

%
Μεηαβνιή
09/08

%
Μεηαβνιή
2010/09

820,1

629,4

849,3

-23,2%

34,9%

1.956,9

1.644,6

1.433,1,

-16,0%

-12,9%

-1.136,8

-1.015,2

-583,8

-10,7%

-42,5%

2.777

2.274

2.282,4

-18,1%

0,37%

41,9%

38,3%

59,3%

-

-
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Οηθνλνκία ηεο Βξεηαλίαο
Α. Γεληθά
1) Ζ εθδεισζείζα ηνλ Αχγνπζην 2008 παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηδηαίηεξα ηε Βξεηαληθή νηθνλνκία. Οη
επηπηψζεηο ηεο θξίζεσο, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο βξήθε θαη πξφζθνξν έδαθνο ζηελ θηινζνθία
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο αγγινζαμνληθνχ ηχπνπ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνθπγή ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλείο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ν νπνίνο είλαη
αλαινγηθά πνιχ κεγαιχηεξνο θαη εμσζηξεθήο απφ φ,ηη ζε άιιεο ρψξεο.
Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ην 2009 ζεκείσζε πξαγκαηηθή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,3%, έλαληη απμήζεσο 0,5% θαη 3,0%
αληηζηνίρσο ην 2008 θαη ην 2007. χκθσλα κε πξνβιέςεηο ηεο πλνκνζπνλδίαο Βξεηαληθψλ Βηνκεραληψλ (CBI) ην
ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλακέλεηαη λα ζεκεηψζεη αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,6% θαη 2,0% ην 2010 θαη 2011 αληηζηνίρσο,
ζεκαηνδνηψληαο ηνηνπηνηξφπσο ζπγθξαηεκέλε αλάθακςε θαη έμνδν ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ θξίζε.
Βεβαίσο ε πνιηηηθή ζπξξηθλψζεσο ησλ δαπαλψλ, ε κεγαιπηέξα επηρεηξεζείζα κεηά ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν, πξνο
ζπγθξάηεζε θαη κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ, ζα επηδξάζεη πξνθαλψο αλαζρεηηθά ζηελ δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο.
Ο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηνχ (ΓΣΚ) απμεζείο ζε 3,6% ην 2008, έλαληη 2,3% ην 2007, δηεκνξθψζε ζην επίπεδν ηνπ
2,9% ην 2009. O ΓΣΚ ην β’ 3κελν 2010, αλήιζε ζην 3,5%, ιφγσ απμήζεσο ηνπ ΦΠΑ, ελψ ην γ’ 3κελν 2010
θαηεγξάθεζαλ ηάζεηο απνθιηκάθσζήο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα θπκαλζεί πεξί ην 3,1%, πνζνζηφ φκσο πνιχ
πςειφηεξν ηνπ ζηφρνπ 2%. Καηά δε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Μ. Βξεηαλίαο θ.Osborne, αιιά θαη ζχκθσλα κε
πξνβιέςεηο ηνπ Γξαθείνπ Παξαθνινχζεζεο Πξνυπνινγηζκνχ (ΟΒR), ν πιεζσξηζκφο ζα ζπλερίζεη λα ζεκεηψλεη
πησηηθέο ηάζεηο, γηα λα θπκαλζεί ζηηο αξρέο 2012, ιίγν θάησ ηνπ 2%. Ωζηφζν, θαηά ηνλ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο
Αγγιίαο θ.M.King, ν πιεζσξηζκφο ην 2011 ζα παξακείλεη ζε πςειά επίπεδα κε αλνδηθή ηάζε θαη πηζαλφηεηα λα
πξνζεγγίζεη ηα αλεζπρεηηθά επίπεδα ηνπ 4-5%, κε ην ελδερφκελν λα αξρίζεη λα κεηψλεηαη, κε ζπγθξαηεκέλν ξπζκφ
φκσο, απφ ην 2012.Σν πξφβιεκα αλφδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ εζηηάδεηαη ζε ηξία αίηηα : πςειφηεξεο ηηκέο ζε πξντφληα
εηζαγσγήο ιφγσ δηνιίζζεζεο ηνπ βξεηαληθνχ λνκίζκαηνο, δηεζλή αχμεζε ηηκψλ ζε ζεηξά πξντφλησλ, φπσο ηξνθίκσλ
θαη ελεξγεηαθψλ θαη ηέινο, ζηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ.
Δπηδείλσζε ζεκεηψλεηαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ν δείθηεο αλεξγίαο λα πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ην
2010, ζην 9,6%, ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο), έλαληη 7,6% θαη 5,6% ην 2009 θαη ην 2008
αληηζηνίρσο, κε πξνβιεπφκελν αξηζκφ αλέξγσλ άλσ ησλ 3 εθ. αηφκσλ.
Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζεκεηψλνληαο αχμεζε, αλήιζε ην 2009 ζην 11,8% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 6,2% ηνπ ΑΔΠ ην
2008, ελψ πξνβιέςεηο νκηινχλ γηα έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 2010 ηεο ηάμεσο ηνπ 12% ηνπ ΑΔΠ. Σν
δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο βαίλνλ απμαλφκελν δηεκνξθψζε ην 2008 ζην 50,9% ηνπ ΑΔΠ (1,45 ηξηο ιίξεο) θαη ην 2009
ζην 54,0% ηνπ ΑΔΠ (1,40 ηξηο ιίξεο). Οη δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ αλήιζαλ ην 2009 ζε 120 δηο £,
ήηνη 8% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 78 δηο £ ην 2008 θαη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ζε 170-180 δηο ιίξεο ην 2010. Σν δεκφζην
ρξένο, ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εθηηκάηαη λα δηακνξθσζεί ζην 60% ηνπ ΑΔΠ ην 2010,
έλαληη 54% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 θαη ζην 75% ηνπ ΑΔΠ ην 2013/2014.
2. Ιδησηηθνπνηήζεηο
Ζ Κπβέξλεζε εμήγγεηιε πξφγξακκα εθηεηακέλσλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Δηδηθφηεξα, πψιεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ κεηνρψλ
ζηελ εηαηξεία URENCO (ππξεληθφο ηνκέαο-εκπινπηηζκφο νπξαλίνπ), ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο νπνίαο θαηά ηα 2/3
αλήθεη ζην νιιαλδηθφ Γεκφζην θαη ζηνπο γεξκαληθνχο ελεξγεηαθνχο θνξείο EON θαη RWE, ηνπ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ
ζηνηρεκάησλ Tote, ησλ δηθαησκάησλ δηνδίσλ επί θπξίσλ νδηθψλ αξηεξηψλ, ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο London &
Continental Railways (LCR), ζηελ νπνία αλήθεη ε ππνζαιάζζηα ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ ηελνχ ηεο Μάγρεο,
κεξηδίνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξήγεζεο ζπνπδαζηηθψλ δαλείσλ, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη 25 δηο Λίξεο). Πεξηθεξεηαθέο
θαη Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο ζα παξαθηλεζνχλ παξάιιεια λα πξνβνχλ ζε πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ ηνπο
ζηνηρείσλ φπσο: βηνκεραληθά πάξθα, Γξαθεία, θαηνηθίεο αιιά θαη ηνπηθά αεξνδξφκηα, κε ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε 11
δηο Ληξψλ πεξίπνπ. Ζ Κπβέξλεζε, παξά ηηο αληηδξάζεηο θαη επηθξίζεηο ηεο Αληηπνιηηεχζεσο θαη Φνξέσλ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ, ειπίδνληαο λα
εηζξεχζνπλ ζηα θξαηηθά ηακεία έζνδα χςνπο 16 δηο Ληξψλ πεξίπνπ έσο ην 2011.
3. πκβνιή ηνπ θιάδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Βξεηαληθή νηθνλνκία (2010)
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζην Βξεηαληθφ ΑΔΠ ήηαλ ην 2001 5,3%, γηα λα θζάζεη ην 10% πεξίπνπ ην 2010. χκθσλα
κε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ TheCityUk, ε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ μεπέξαζε ηηο αληίζηνηρεο ζηηο ΖΠΑ (8,4%), θαη ζηελ Ηαπσλία
(5,8%). ηελ Γαιιία, ε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ζηε γαιιηθή νηθνλνκία αλέξρεηαη ζε 5,1% ηνπ ΑΔΠ θαη ζηε Γεξκαλία ζε
4,3% ηνπ ΑΔΠ. Ο θιάδνο απαζρνιεί πιένλ ηνπ 1 εθ.αηφκσλ (3,8% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ), κε 17.000
άηνκα πεξίπνπ, λα έρνπλ εηζέιζεη εξγαζηαθά ζηνλ θιάδν εληφο ηνπ 2010. Οη ρξεκαην-νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο
δεκηνχξγεζαλ εκπνξηθνχ ηχπνπ πιεφλαζκα πεξί ηα 36 δηο Λίξεο (έλαληη 40 δηο ιηξψλ ην 2009). Οη βξεηαληθέο
εηαηξείεο πξαγκαηνπνίεζαλ θέξδε πιένλ ησλ 8,2 δηο Ληξψλ, απφ άκεζεο επελδχζεηο ζε άιιεο ρψξεο . Απφ ηηο 953
αιινδαπέο εηαηξίεο ηνπ City θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Financial Services Authority, νη 420 είλαη Ακεξηθαληθέο, ελψ
άιιεο 6 αλήθνπλ ζε άιιεο ρψξεο. Σα θέξδε ηνπ Βξεηαληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηε ζπλνιηθή θνξνιφγεζε ηνπ θιάδνπ
αλήιζαλ ζε 53,4 δηο Λίξεο (θνξνινγηθφ έηνο 2000/2010), γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ηνλ θιάδν λα θαηέρεη ηε
κεγαιχηεξε εηζθνξά (11%) ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηεο ρψξαο.
Β. Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε
α) Ζ βξεηαληθή νηθνλνκία επξίζθεηαη αληηκέησπε κε «αζηαζή αλάπηπμε» γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα, πξνεηδνπνίεζε
(10/2010), ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο, Μέξβηλ Κηλγθ. Σα ζρφιηα απηά πξαγκαηνπνίεζε κεηά ηελ
αλαθνίλσζε ηεο Σξάπεδαο γηα ππνβάζκηζε ησλ πξνβιέςεψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνζζέηνληαο φηη ν
πιεζσξηζκφο, ελ αληηζέζεη κε πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο, αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζε πςειά επίπεδα γηα κεγαιχηεξν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα αλακέλεη φηη ε νηθνλνκία ζα αλαπηπρζεί κε ξπζκφ κηθξφηεξν ηνπ 3% ην 2011,
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ελψ ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο πξνβιέςεηο ην βξεηαληθφ ΑΔΠ ζα εκεγεζχλεην κε ξπζκφ 3,5%. Ο Βξ Γηνηεθεηήο
αλαθέξεη επίζεο φηη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ζα επηβξαδχλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. "Θα
ρξεηαζηνχλ πνιιά ρξφληα πξνηνχ λα επηζηξέςνπλ ζε ζρεηηθά νκαιή θαηάζηαζε νη ηζνινγηζκνί ησλ ηξαπεδψλ”,
δήισζε ν θ.Κηλγθ, πξνζζέηνληαο φηη "ζην κεηαμχ ζα ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε". Τπνζηεξίδεη φηη
ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο ηα νηθνλνκηθά κέηξα ηφλσζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε πηψζε ηεο αμίαο ηεο ζηεξιίλαο. Ωζηφζν ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Μ. Βξεηαλίαο
επηζεκαίλεη φηη ζα ρξεηαζηνχλ πνιιά ρξφληα πξνηνχ ε βξεηαληθή νηθνλνκία πξνζαξκνζηεί θαη εηζέιζεη ζηελ πξν ηεο
θξίζεσο θαηάζηαζε. Πέξαλ ηεο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ζηελ εμάιεηςε ησλ αληζνξξνπηψλ ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο
πνπ απνδίδεηαη ζηελ ππνηίκεζε ηεο ιίξαο έλαληη ηνπ επξψ θαη ησλ θπξηφηεξσλ λνκηζκάησλ, ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξ.
Σξάπεδαο θ. King, επηζεκαίλεη φηη γηα λα ζπλερηζηεί ε αλάθακςε είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θαη γηα
ηνχην απαηηείηαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ησλ βξεηαληθψλ επηρεηξήζεσλ.
β) Αλαθνξηθά κε ηα ζπγθεληξσηηθά κέηξα ηεο Βξ.Κπβέξλεζεο γηα εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ έσο ην 2015,
απηά ζπλίζηαληαη ζε πεξηθνπέο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (2010-2015), ζπλνιηθνχ χςνπο 81 δηο Ληξψλ,
(επηκεξηδφκελσλ θαηά 46 δηο Λίξεο πεξίπνπ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη 7 δηο Λίξεο ζην ζχζηεκα θνηλσληθψλ
παξνρψλ). ε απηέο ηηο πεξηθνπέο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 11 δηο Λίξεο, πνπ είραλ αλαθνηλσζεί ηνλ 6/2010, 6 δηο
Λίξεο αλαθνηλσζείζεο ηνλ 5/2010 θαη 11 δηο Λίξεο απφ ηε κείσζε ησλ ηνθνρξενιπζίσλ, ήηνη ελ ζπλφισ 81 δηο Λίξεο
γ) εκεηψλεηαη, φηη βάζεη πξνζθάησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ αγγιηθνχ ηχπνπ, ην Ζλ.Βαζίιεην θέξεηαη δηαηεζηκέλν λα
ζπκβάιεη ζηελ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο Δπξσδψλεο θαη φπσο καο κεηέθεξε εδψ Βξεηαληθή Πξεζβεία
αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε εμεχξεζεο πνιηηηθήο ιχζεο.
.
ε) πγθέληξσζε θεληξηθώλ γξαθείσλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ Νόην ηεο Μ. Βξεηαλίαο
Σν 2009, δεκφζηεο θαη επηρ/ζεηο θνηλήο σθειείαο, κεηέθεξαλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο κείδνλνο πεξηθέξεηαο
ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο ΝΑ Αγγιίαο. Σν πνζνζηφ ησλ επηρ/ζεσλ ηνπ δείθηε FTSE 350, κε έδξα ην Λνλδίλν, έθζαζε ην
41,1% ηνπ ζπλφινπ (ήηνη 142 επηρ/ζεηο ζε ζχλνιν 350). Ωο θχξην αίηην απηήο ηεο κεηεγθαηαζηάζεσο θαη ηεο
επαθφινπζεο ζπγθέληξσζεο κεγάισλ επηρ/ζεσλ ζηε Νφηηα Αγγιία, ζεσξείηαη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε
δξαζηεξηφηεηα μέλσλ επελδπηψλ, νη νπνίνη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εμαγνξάδνπλ βξεηαληθέο επηρ/ζεηο θαη ζηε
ζπλέρεηα κεηαθέξνπλ ηελ έδξα ηνπο θπξίσο ζην Λνλδίλν, κε παξάιιειν ηεξκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηε
Βφξ. Βξεηαλία, φπσο ζηελ πξφζθαηε πεξίπησζε ηεο Κraft-Cadbury. Ζ δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ ζην λφην ηεο ρψξαο θαίλεηαη πξνο ην παξφλ κε αλαζηξέςηκε, γεγνλφο πνπ ζα έρεη επηδήκηεο
επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο.
ζη) Σν Λνλδίλν δηεζλέο θέληξν ησλ εηαηξεηώλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ
Σν Λνλδίλν, δηεζλέο θέληξν ππεξεζηψλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη λαπηηιηαθφ ηνκέα, ηνπιάρηζηνλ απφ δεθαεηίαο,
παξέρεη κε επηηπρία ππεξεζίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Γεκνζηνγξαθηθή έξεπλα, θαηέγξαςε φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο
ινλδξέδηθεο εηαηξείεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, εμαζθαιίδνπλ εμαηξεηηθά θεξδνθφξα ζπκβφιαηα κε εγέηεο θαη δηεζλείο
πξνζσπηθφηεηεο, ακαπξσζέληνο πξνθίι, απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε δεκνθξαηηθέο επαηζζεζίεο θαη
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ην επηθνηλσληαθφ πξνθίι ηνπο. Σα θέξδε ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ,
αλέξρνληαη ζε πνιιά εθαηνκκχξηα Λίξεο εηεζίσο, απφ ζπκβφιαηα κε θαζεζηψηα θαη εγέηεο ρσξψλ φπσο, ανπδηθή
Αξαβία, Ρνπάληα, Καδαθζηάλ θαη ξί Λάλθα. Σα θέξδε αλά ζπκβφιαην αλέξρνληαη έσο θαη 2 εθ. Λίξεο.
δ) ύζηαζε πκβνπιίνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Πνιηηηθήο
Ο Βξεηαλφο Π/Θ θ.Cameron αλαθνίλσζε ζηηο 30/9/10, ηε ζχζηαζε ζπκβνπιεπηηθνχ θπβεξλεηηθνχ νξγάλνπ γηα ζέκαηα
επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη πξνψζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ηνπ. Δπηθεθαιήο ηνπ λένπ
ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ ζα είλαη ν ίδηνο ν Βξ Π/Θ θαη κέιε ζεκαίλνληα πξφζσπα ηεο Βξεηαληθήο επηρ/θήο
θνηλφηεηαο, κε ζπκκεηνρή επίζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβεξλήζεσο θ. N.Clegg, ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ.
G.Osborne θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δπηρ/θήο Αλάπηπμεο θ.Vince Cable.
Γ. Ξέλεο Ακεζεο Δπελδύζεηο (FDI) : Σν ΖΒ παξακέλεη απφ ηνπο πιένλ ειθπζηηθνχο ηφπνπο εγθαηαζηάζεσο μέλσλ
επηρεηξήζεσλ θαη απνηειεί ηελ πξψηε ρψξα κεηαμχ ησλ G7 ζε μέλεο άκεζεο επελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Σν
2007 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat ην χςνο ησλ FDI πνπ εηζέξξεπζαλ ζηε ρψξα ήηαλ ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ησλ
ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ.(136 δηο €), ελψ νη βξεηαληθέο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ αλήιζαλ ζε 165 δηο €, γεγνλφο πνπ
θαηαδεηθλχεη ηνλ πςειφ βαζκφ εμσζηξέθεηαο ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, νη
ζπλνιηθέο εηζξνέο FDI θαηά ηε δεθαεηία 1997-2006 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλήιζαλ ζε 797 δηο $ (3νο απνδέθηεο
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, κεηά ηηο ΖΠΑ θαη ην Βέιγην/Λνπμεκβνχξγν), ελψ νη εθξνέο ην ίδην δηάζηεκα αλήιζαλ ζε
1.045 δηο $. Σν χςνο ησλ FDI ζηε Βξεηαλία ην 2009, εθηηκψληαη ζε 89 πεξίπνπ δηο €. Οη θχξηνη επελδπηηθνί πξννξηζκνί
ησλ Βξεηαλψλ είλαη ελ ζεηξά Οιιαλδία, ΖΠΑ, Βέιγην, Λνπμεκβνχξγν, Γαιιία θαη Ηξιαλδία. Οη θπξηψηεξνη ηνκείο
ζηνπο νπνίνπο επελδχνπλ νη Βξεηαλνί ζην εμσηεξηθφ είλαη νη ππεξεζίεο (45%), ε βηνκεραλία (40%), ε γεσξγία, νη
θαηαζθεπέο θαη ε ελέξγεηα. Καηά ην 2009, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Ernst & Young’s, νη μέλεο επελδχζεηο πξνο ηελ
Δπξψπε παξφιν πνπ επηβξαδχλζεθαλ ιφγσ ηεο χθεζεο (–11%), ε Μ. Βξεηαλία παξέκεηλε ζηελ θνξπθή απφ
πιεπξάο ειθπζηηθφηεηαο, εμαζθαιίδνληαο 678 μέλα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ δεκηνχξγεζαλ ζπλνιηθά πεξί ηηο 20
ρηι.ζέζεηο εξγαζίαο. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο ΖΠΑ θαη έπνληαη Γαιιία,
Γεξκαλία θαη Ηλδία. Σν Λνλδίλν παξακέλεη ε πην ειθπζηηθή πφιε γηα μέλνπο επελδπηέο ζηελ Δπξψπε, ελψ ν θχξηνο
φγθνο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ θαηεπζχλεηαη ζηηο ππεξεζίεο.
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