ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύριος τομέας της 5ης παγκοσμίως βρετανικής οικονομίας είναι οι χρηματοοικονομικές και
επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι οποίες παράγουν το 30% του ΑΕΠ και το 20% των φορολογικών εσόδων
της χώρας. Το Λονδίνο είναι από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά και ναυτιλιακά κέντρα
παγκοσμίως. Από τα μέσα του 2008 μέχρι το τέλος του 2010, το Η.Β. πέρασε μία από τις πιο σοβαρές
μεταπολεμικές οικονομικές κρίσεις με συνέπεια να χάσει σχεδόν το 6% του ΑΕΠ του.
Σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στις 23ης Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) , οι
πολίτες της χώρας επέλεξαν την έξοδο της από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). To αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ίδια τη χώρα, τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. και τον υπόλοιπο κόσμο, σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο.
Το εξωτερικό εμπόριο αποτελεί σημαντικό τμήμα της βρετανικής οικονομίας και αντιστοιχεί στο
4 % περίπου του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει
διαχρονικά ελλειμματικό, ενώ αυτό των υπηρεσιών παρουσιάζει πλεόνασμα. Οι υπηρεσίες αποτελούν
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τομέα της βρετανικής οικονομίας και συνεισφέρουν σημαντικά στον
περιορισμό του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών.
Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι του Η.Β. ως προς τις εξαγωγές, κατά σειρά σπουδαιότητας είναι οι
ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Κίνα και Σουηδία.Κυριότεροι
εμπορικοί εταίροι του Η.Β. ως προς τις εισαγωγές, κατά σειρά σπουδαιότητας είναι οι Γερμανία, ΗΠΑ,
Κίνα, Ολλανδία, Νορβηγία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία και Ισπανία.
Το Η.Β. είναι από τους πλέον ελκυστικούς τόπους εγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων και αποτελεί την
πρώτη χώρα μεταξύ των G7 σε ξένες άμεσες επενδύσεις (ΑΞΕ) ως ποσοστό του ΑΕΠ. To 2012 το Η.Β. είχε
το δεύτερο μεγαλύτερο στο κόσμο απόθεμα ΑΞΕ (1.028,5 δις €), μετά τις Η.Π.Α., ενώ το απόθεμα των
βρετανικών επενδύσεων προς άλλες χώρες (1.407,4 δις €), κατά την ίδια χρονιά, ήταν επίσης το δεύτερο
παγκοσμίως μετά τις Η.Π.Α., γεγονός που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό εξωστρέφειας της οικονομίας
του Η.Β. Το απόθεμα των ΞΑΕ στο Η.Β. το 2015 ανήλθε σε 1,29 τρις € (5ο παγκοσμίως) έναντι 1,1 τρις €
το 2014 και των ΞΑΕ του Η.Β. στο εξωτερικό ανήλθε σε 1,57 τρις € έναντι 1,4 τρις € το 2014 (4ο
παγκοσμίως). Ο μεγαλύτερος όγκος των ξένων επενδύσεων προς το Η.Β. προέρχεται από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, την Ολλανδία και τη Γαλλία, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης των ΑΞΕ προς το Η.Β., τα
τελευταία χρόνια, προέρχεται από την Ισπανία, το Λουξεμβούργο και το Χονγκ-Κονγκ. Οι κύριοι
επενδυτικοί προορισμοί του Η.Β. είναι οι Η.Π.Α., η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Γαλλία και
η Ιρλανδία, ενώ το υψηλότερο ποσοστό αύξησης παρουσιάζουν οι βρετανικές επενδύσεις προς το ΧονγκΚονγκ, το Βέλγιο και την Ισπανία.
Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας

1. Επιπλέον του κοινοτικού δικαίου, σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και H. Β. έχουν
υπογραφεί οι Συμφωνίες:
2. Συμφωνία περί εμπορίου μετά συνημμένης δήλωσης και επιστολών (2/12/1926 και 11/1/1927)
(Λονδίνο, 16/7/1926, ΝΔ 3384/1926, ΦΕΚ 278/10.6.1927).
3. Συμφωνία περί ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Αθήνα, 31/7/1929, Υπ. Ανακ. 31959/13-8-1929,ΦΕΚ
306/1929).
4. Περί αεροπορικών γραμμών εν Ευρώπη ( 26/11/1945, ΝΔ 325/19-4-1947, ΦΕΚ 81/1947)
5. Περί φόρων κερδών εισοδήματος ( Αθήνα, 17/9/1936 ΑΝ 426/1937 ΦΕΚ 65/5-2-1937).
6. Συμφωνία περί Φορολογίας Εισοδήματος και Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Αθήνα, υπογραφή
25/6/53, ΦΕΚ 329/12-11-1953 Ν.Δ 2732/1953, έναρξη ισχύος 15/1/1954).
7. Πρωτόκολλο Συμφωνίας της 20/2/1950: Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Κληρονομιών
(Αθήνα, υπογραφή 18/7/53, ΦΕΚ 329/12-11-1953 Ν.Δ 2734/1953, έναρξη ισχύος 30/12/1953).
8. Συμφωνία οδικών μεταφορών (Λονδίνο,26/2/1974, Ν 366/22-6-1976, ΦΕΚ 169/25-6-1976)
9. Συμφωνία περί Ρυθμίσεως της Φορολογίας των Οδικών Οχημάτων στη Διεθνή Συγκοινωνία
(Αθήνα 31/8/1978, Ν. 1016/1978,ΦΕΚ 35/12.2.1980).
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10. Μνημόνιο Συμφωνίας για τη Συνεργασία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (2001)
11. Μνημόνιο Συμφωνίας Βιομηχανικής και οικονομικής συνεργασίας (Λονδίνο 16/11/1979 δε
χρήζει κυρώσεως).
12. Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
(Αθήνα, 8/2/1985 ΦΕΚ
114/Α/18.7.1986 Ν. 1621/1986).
13. Μνημόνιο Κοινών Θέσεων Συνεργασίας στον Τομέα της Ενέργειας Ελλάδας – Αγγλίας (Λονδίνο,
03/02/1986, Κύρωση με Υπουργική Απόφαση 17/04/1986, ΦΕΚ 54/Α 24/04/1986).
14. Συμφωνία για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων πληροφοριών Ελλάδος-Ηνωμένου
Βασιλείου (υπογραφή Λονδίνο, 3.8.2000 και Αθήνα, 8.2.2001). Ισχύει από 2 Μαρτίου 2001.
15. Πρακτικά της 10ης και 11ης Συνόδου της Γ. Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του
Βρετανικού Συμβουλίου δια την εκτέλεση της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής
Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και του Η.Β. της 8.2.85 (υπογραφή στην Αθήνα την 8.3.2001
και την 22.4.2002 αντίστοιχα, κύρωση με υπουργική απόφαση δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 203 Α΄
/25.8.03).
16. Στο πλαίσιο της υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας της ΓΓ ΔΟΣ&ΑΣ με την Εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου και το Σύνδεσμο Ελληνικών
Θαλασσοκαλλιεργειών (Ιούλιος 2007) δύναται να πραγματοποιηθούν δράσεις και
πρωτοβουλίες με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας των ανωτέρω κλάδων στην αγορά του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Γ.Διμερές Εμπόριο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι παραδοσιακά ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς εταίρους της
Ελλάδος και οι σχέσεις μας εκτείνονται πέραν της ανταλλαγής προϊόντων σε τομείς όπως ο τουρισμός, η
ναυτιλία, οι επενδύσεις και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
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Παρόλα αυτά η απόφαση για αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις μεταξύ μας σχέσεις. Το εμπόριο, οι επενδύσεις, ο
τραπεζικός και χρηματοοικονομικός τομέας, η αγορά εργασίας και τα δημόσια οικονομικά,
αποτελούν κάποιες από τις κύριες διόδους μετάδοσης των επιπτώσεων.
Ωστόσο, το ακριβές μέγεθος απώλειας προϊόντος-εισοδήματος για κάθε χώρα εκτιμάται ότι θα
διαφέρει ανάλογα με τους ιδιαίτερους δεσμούς που τη συνδέουν με το Η.Β., τη μορφή της
μελλοντικής εμπορικής συνεργασίας Η.Β.-Ε.Ε., καθώς και τις πρωτοβουλίες των αρμόδιων Αρχών,
προκειμένου να περιορίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις.
Ειδικότερα, για την Ελλάδα, οι επιπτώσεις του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος για
αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε. θα μπορούσαν να αποδειχθούν σημαντικές. Καταρχήν, το Η.Β.
είναι ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδότες του κοινοτικού προϋπολογισμού. Συνεπώς, η
αποχώρησή του από την Ε.Ε. δεν αποκλείεται να έχει άμεση επίπτωση στο μέγεθος του κοινοτικού
προϋπολογισμού με αρνητικές συνέπειες για τα συνολικά κεφάλαια που είναι σήμερα διαθέσιμα
για την Ελλάδα (περί τα 35 δισ. ευρώ, μέχρι το 2020). Δεύτερον, η παρατεταμένη αβεβαιότητα που
σχετίζεται με τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και τη νέα εμπορική σχέση μεταξύ του Η.Β. και της
Ε.Ε., ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας τόσο άμεσα,
μέσω του εμπορίου και του τουρισμού όσο και έμμεσα, μέσω της επιβράδυνσης της οικονομίας της
ευρωζώνης. Μία τέτοιου είδους εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει σε επιδείνωση του επενδυτικού
κλίματος, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης της εγχώριας οικονομίας.
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