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Προσωρινά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Η.Β. και διμερών εμπορικών ανταλλαγών 

μεταξύ    Ελλάδος – Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 2012 

 

Εξωτερικό εμπόριο Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2012, οι βρετανικές εξαγωγές ανήλθαν σε 

297,55 δισ. λίρες έναντι 295,74 δισ. του 2011, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,61%, ενώ οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 405,8 δισ. λίρες έναντι 397,81 δισ. λίρες του προηγουμένου έτους, 

αυξημένες κατά 2,01% περίπου. Το εμπορικό ισοζύγιο της υπό εξέταση περιόδου κατέλειπε 

έλλειμμα ύψους  108,3 δισ. λιρών, σημειώνοντας αύξηση κατά 6% έναντι του 2011 (102,07 

δισ. λίρες). 

 

Έτος 2011 Έτος 2012 Μεταβολή

2012/2011

Εξαγωγές Η.Β.            295,74       297,55 0,61%

εκ των οποίων Εξαγωγές Η.Β. σε Ε.Ε.            158,31       150,84 -4,72%

% Εξαγωγών προς Ε.Ε. σε σύνολο εξαγωγών Η.Β. 53,5% 50,7%  

Εισαγωγές Η.Β.            397,81       405,81 2,01%

εκ των οποίων Εισαγωγές Η.Β. από Ε.Ε.            202,65       206,53 1,91%

% Εισαγωγών από Ε.Ε. σε σύνολο εισαγωγών Η.Β. 50,9% 50,9%  

Εμπορικό ισοζύγιο Η.Β. (102,07)         (108,26)     6,06%

Σε  εκ. £

 
 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, προς την ΕΕ κατευθύνθηκε ποσοστό 50,70% των 

εξαγωγών και από εκεί προήλθε 50,9% των εισαγωγών του Η.Β. Κυριότεροι πελάτες του 

Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Κίνα, 

Ισπανία, Ιταλία, και Ελβετία , ενώ κυριότεροι προμηθευτές είναι οι Γερμανία, ΗΠΑ, 

Ολλανδία, Κίνα, Γαλλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ελβετία. 

 Τα 10 κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα είναι: Πυρηνικοί Αντιδραστήρες, Ορυκτά 

Καύσιμα, Οχήματα, Μηχανές Συσκευές και Υλικά Ηλεκτρικά, Φαρμακευτικά, Πολύτιμες 

Πέτρες, Όργανα Ακριβείας, Οργανικά Χημικά,  Αερόπλοια / Διαστημόπλοια και πλαστικά 

και πλαστικές ύλες.  

Τα 10 κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα είναι:  Ορυκτά καύσιμα, Πυρηνικοί 

Αντιδραστήρες, Μηχανές,  Οχήματα, Μηχανές - Συσκευές και Υλικά Ηλεκτρικά, 

Φαρμακευτικά, Πολύτιμες Πέτρες, Πλαστικά και Πλαστικές Ύλες, Οργανικά Χημικά, 

Όργανα Ακριβείας και Ενδύματα. 
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 Διμερές εμπόριο 

 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την 7
η
 θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της 

Ελλάδος, ενώ η χώρα μας καταλαμβάνει την 43
η
 θέση (από 38

η
 αντίστοιχα το 2011) μεταξύ 

των πελατών και την 56
η
 (από 55

η
 αντίστοιχα το 2011) μεταξύ των προμηθευτών του Η.Β..  

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδος – Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε, για το 

2012, στο ύψος των 1,50 δισ. λιρών, έναντι 1,78 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, 

μειωμένος κατά 16%. Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατέλειπε έλλειμμα ύψους 181,33 εκ. 

λιρών, μειωμένο κατά 61% περίπου έναντι του 2011 (470,07 εκ λίρες). 

Αναλυτικότερα, η αξία των  ελληνικών εξαγωγών στο Η.Β. ανήλθε στο 662,51 εκ. 

λίρες έναντι 654,70 εκ. του προηγουμένου έτους, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 

1,19% περίπου. 

 Η αξία των ελληνικών εισαγωγών από το Η.Β. ανήλθε σε 843,84 εκ. λίρες έναντι 

1,129 δισ. του 2011, σημειώνοντας μείωση κατά 25,3%.  

 Τα 10 κυριότερα εξαγόμενα στο Η.Β. προϊόντα είναι:  Μηχανές Συσκευές και Υλικά 

Ηλεκτρικά, φαρμακευτικά, παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων, Χαλκός και 

τεχνουργήματα από χαλκό, Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, Αλουμίνιο και προϊόντα 

αυτού, Ψάρια νωπά, Πλαστικές ύλες, καρποί και φρούτα βρώσιμα και ενδύματα πλεκτά.  

  Τα 10 κυριότερα εισαγόμενα από το Η.Β. προϊόντα είναι: Φαρμακευτικά, Ποτά 

αλκοολούχα ποτά και ξύδι, Μηχανές Συσκευές και Υλικά Ηλεκτρικά,  Αυτοκίνητα οχήματα 

και ελκυστήρες, Πυρηνικοί αντιδραστήρες,  Ενδύματα πλεκτά, Ενδύματα άλλα από πλεκτά, 

Οπτικά, φωτογραφικά και συσκευές μέτρησης,  Αιθέρια έλαια και Βιβλία και προϊόντα 

εκδοτικών οίκων. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Σε  εκ. £ 2012/2011

Εξαγωγές      632,87      624,27       535,46      666,66      654,70      662,50 1,19%

Εισαγωγές   1.340,37   1.599,23    1.574,24   1.313,88   1.129,20      843,80 -25,27%

Όγκος Εμπορίου 1.973,24 2.223,50 2.109,70  1.980,54 1.787,14 1.506,30 -15,71%

Εμπορικό ισοζύγιο -707.50 (974,94)   (1.038,78) (647,22)   (470,07)   (181,30)   -61,43%  
Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, www.uktradeinfo.com 
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 Στον κατωτέρω πίνακα εμφανίζονται τα κυριότερα εξαγόμενα και εισαγόμενα 

προϊόντα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των εξαγωγών και εισαγωγών 

αντίστοιχα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Η.Β. 

 
Εξαγωγές Ελλάδας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, αξία σε λίρες ΗΒ

Έτος 2012

% επί 

συνόλου 

εξαγωγών 

στο ΗΒ για 

το έτος 

2012

Εισαγωγές Ελλάδας από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, αξία σε λίρες ΗΒ

Έτος 2012

% επί 

συνόλου 

εισαγωγών  

από το ΗΒ 

για το έτος 

2012

Δασμολογικές κλάσεις - 2ψήφια 

ανάλυση

Δασμολογικές κλάσεις - 2ψήφια 

ανάλυση

85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά 

ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές 

εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, 

συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των 

εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, 

και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών 

αυτών

    117.211.663 17,7% 30 - Φαρμακευτικά προϊόντα     170.203.187 20,2%

30 - Φαρμακευτικά προϊόντα      84.516.308 12,8% 22 - Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι      64.904.035 7,7%

20 - Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών 

και φρούτων ή άλλων μερών φυτών
     62.388.642 9,4%

85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά 

ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές 

εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, 

συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των 

εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, 

και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών 

αυτών

     62.033.407 7,4%

74 - Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό      45.752.540 6,9%

87  - Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, 

ποδήλατα και άλλα οχήματα για χερσαίες 

μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματά τους

     52.616.757 6,2%

76 - Αργίλιο και τεχνουργήματα από 

αργίλιο
     45.238.456 6,8%

84 - Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 

μηχανές, συσκευές και μηχανικές 

επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή 

συσκευών .

     41.998.687 5,0%

4 - Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. 

Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα 

βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν 

κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 

αλλού

     45.097.367 6,8%
61 - Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, πλεκτά
     34.375.270 4,1%

8 - Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες 

εσπεριδοειδών ή πεπονιών
     42.709.309 6,4%

62 Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά
     30.583.677 3,6%

3 - Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και 

άλλα ασπόνδυλα υδρόβια
     30.827.561 4,7%

49-  Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του 

Τύπου ή άλλων βιομηχανιών που 

ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. 

Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα 

και σχέδια

     28.474.049 3,4%

39 -  Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 

από αυτές τις ύλες
     23.150.281 3,5%

90 - Όργανα και συσκευές οπτικής, 

φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, 

μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα 

και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και 

εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή 

συσκευών

     24.889.630 2,9%

61 -  Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, πλεκτά.
     17.846.965 2,7%

39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 

από αυτές τις ύλες
     22.602.898 2,7%

33 - Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 

Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού 

παρασκευασμένα και καλλυντικά 

παρασκευάσματα

     10.201.463 1,5%

33 - Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 

Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού 

παρασκευασμένα και καλλυντικά 

παρασκευάσματα

     22.475.277 2,7%

Σύνολο Εξαγωγών Ελλάδας στο ΗΒ  662.513.995 100,0%
Σύνολο Εισαγωγών Ελλάδας από το 

ΗΒ
 843.845.462 100,0%

 
Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, www.uktradeinfo.com 

 


