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Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΒ 

 5η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με ΑΕΠ $ 2,62 τρις το 2018 και 
πληθυσμό άνω των 66 εκ.  

 Μετάλλαξη από μια ισχυρή βιομηχανική χώρα μέχρι τη δεκαετία του 1970 
σε μια ανοικτή οικονομία υπηρεσιών.  

 Αιχμή του δόρατος: χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που συντηρούν ένα 
ολόκληρο πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

 Το μοντέλο αυτό τίθεται μερικώς σε κίνδυνο από την απόφαση για Έξοδο.  

  Η διατήρηση του Λονδίνου ως προεξάρχοντος χρηματοοικονομικού 
κέντρου της Ευρώπης και η ελκυστικότητά του ως προορισμού για 
κεφάλαια και ανθρώπους αποτελεί πλέον ζητούμενο και όχι δεδομένο. 

 

 

 



 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΒ: ΔΟΜΗ 

 

 

 

 

 

 Υπηρεσίες: Δυναμισμός σε τομείς όπως χρηματοοικονομικός, 
επιχειρηματικές υπηρεσίες, δημιουργική βιομηχανία, εκπαίδευση, 

χονδρικό & λιανικό εμπόριο, κατασκευές, εστίαση & ψυχαγωγία 
 

Βιομηχανία: Παραδοσιακοί όπως τρόφιμα & ποτά και βασικά 
μέταλλα.«Αναζωογονημένοι» όπως η αυτοκινητοβιομηχανία  και 

υψηλής τεχνολογίας όπως αεροδιαστημική και ηλεκτρονικά. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΒ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2015-2017 

  

 

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας και αντιπροσώπευε το 
44% των εξαγωγών το 2017. 

Έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών. 

Οι εξαγωγές του ΗΒ ανήλθαν σε £ 629,4 δισ.  το 2018 ή 29,8% του ΑΕΠ.  

Τα αυτοκίνητα ήταν το  σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν αξίας £ 33,3 δισ. 

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αντιστοιχούσαν σε £ 58,5 δισ. συνολικών 
εξαγωγών το 2018.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΒ:  

Πορεία προς την 4η Βιομηχανική Επανάσταση 

  

 

 Έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες και την Πληροφορική (Big Data, Cloud 
Computing, Artificial Intelligence, Robotics) 

 Προώθηση και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας με 
εφαρμογές στον τομέα της μεταποίησης (γραφένιο, new materials) 

 Διαμόρφωση ελκυστικών οικοσυστημάτων για έρευνα, 
χρηματοδότηση και εφαρμογή disruptive technologies σε 
παραδοσιακούς τομείς (π.χ. Fintech, EV & Driver-less) 

 Υποστήριξη κλάδων υπηρεσιών με δυναμική όπως η Δημιουργική 
Βιομηχανία (Creative Industries) 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ BREXIT 
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ΒREXIT 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία Εξόδου: 12/4/2019, 22/5/2019 ή ??/??/???? 

Με ή χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης; 

Ερωτηματικά όσον αφορά τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ 

Σημαντικά θέματα η πρόσβαση στην αγορά και οι 

διαμορφούμενες συνθήκες αγοράς 

Πιθανές νέες απαιτήσεις (σήμανση, τελωνεία, πιστοποιήσεις) 
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ΒREXIT: ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Επιβράδυνση Ρυθμού Ανάπτυξης 

Υποτίμηση στερλίνας κατά 15% 

Αβεβαιότητα: «Πάγωμα» επιχειρηματικών επενδύσεων 

Αβεβαιότητα: Μείωση καταναλωτικής εμπιστοσύνης 

Διαρροή κεφαλαίων και προσωπικού στο χρηματοοικονομικό 

τομέα προς άλλα κ-μ της ΕΕ 

Κλονισμός της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων 

στο πολιτικό σύστημα 
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ΔΙΜΕΡΕΙΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
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Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδος - Η.Β. 

 

Το ΗΒ καταλαμβάνει την 11η θέση μεταξύ των εμπορικών 

εταίρων της Ελλάδας (9η χωρίς πετρελαιοειδή) και την 8η 
μεταξύ των πελατών της (6η χωρίς πετρελαιοειδή).  

Η χώρα μας καταλαμβάνει την 41η θέση (17η μεταξύ των κ-
μ ΕΕ) μεταξύ των πελατών και την 48η θέση(18η μεταξύ 
των κ-μ ΕΕ) μεταξύ των προμηθευτών του ΗΒ. 

2018: Αξία διμερούς εμπορίου αγαθών: £ 2,07 δισ. (+12%) 

 Ελληνικές Εξαγωγές: £ 900 εκ. (+5%) 
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Διμερές Εμπόριο Ελλάδος - Η.Β. 

Σε αντίθεση με τις ροές εμπορίου του ΗΒ σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
Ελλάδα παρουσιάζει έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και 

πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών με το ΗΒ. 
 

Συνολικά, η Ελλάδα έχει πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο έναντι 
του ΗΒ, χάρις στον τουρισμό. 
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Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδος - Η.Β. 

Κυριότερα Εξαγόμενα Είδη: φάρμακα, γαλακτοκομικά, 
παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων, ηλεκτρικά 

μηχανήματα και εξοπλισμός, τεχνουργήματα από χαλκό, καρποί και 
φρούτα, αλουμίνιο και τεχνουργήματα, ενδύματα, ορυκτά καύσιμα, 

παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια 

Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου 

σε £ 

2018 2017 

% 

μεταβολή 

2018/2017 

Εξαγωγές Ελλάδος 907.179.350 864.429.539 5 % 

Εισαγωγές Ελλάδος 1.166.508.924 986.698.538 18 % 

Όγκος Εμπορίου 2.073.688.274 1.851.128.077 12 % 

Εμπορικό ισοζύγιο -  259.329.574 - 122.268.999 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ:  

ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 

Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες  

Θαλάσσιες Μεταφορές  

Λοιπές Επιχειρηματικές Υπηρεσίες 

Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική & Υπολογιστές 

Φάρμακα 

Αεροπορικές Μεταφορές  

Πετρελαιοειδή 

Γαλακτοκομικά Προϊόντα  

Ασφαλιστικές & Συνταξιοδοτικές Υπηρεσίες 

Μηχανές, Συσκευές & Υλικά Ηλεκτρικά 

2017 

2016 

2015 



 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΗΒ 

Αυξημένος αριθμός Ελλήνων στο ΗΒ(περίπου 100.000) 

2009-2017: 23.000 ενεργές βρετανικές εταιρείες με 

διευθυντή ελληνικής υπηκοότητας ή ελληνικής 

καταγωγής 

Διαχρονική παρουσία ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών 

συμφερόντων 

Επενδύσεις ελληνικών βιομηχανικών ομίλων στο ΗΒ 

(πχ Viohalco, Πλαστικά Θράκης) 

Το City βασική πηγή επενδυτικών κεφαλαίων για 

εταιρείες 
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ΒREXIT: Πιθανές Επιπτώσεις  

στις Ελληνικές Εξαγωγές 

Μείωση τουριστικού ρεύματος και αγοραστικής δύναμης σε 

περίπτωση επιδείνωσης της βρετανικής οικονομίας 

No-deal Scenario: Πιθανή επιβολή δασμών θα έχει μικρή 

επίπτωση στις σημαντικότερες εξαγωγικές κατηγορίες. 

No-deal Scenario: Πιθανές έμμεσες αρνητικές συνέπειες, 

καθώς τα ελληνικά προϊόντα θα καταστούν λιγότερο 

ανταγωνιστικά σε σχέση με προϊόντα τρίτων χωρών 

No-deal Scenario: Πιθανές αρρυθμίες σε μεταφορές 

εμπορευμάτων και αύξηση κόστους για τελωνειακές και 

συναφείς διαδικασίες 
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ΒREXIT 

Πώς θα ενημερωθώ για τις αλλαγές; 

 

 Ιστοσελίδα ΥΠΕΞ  www.brexit.gov.gr  

 Ιστοσελίδα Γραφείου μας στον κόμβο Agora www.agora.mfa.gr  

Επικοινωνία με αρμόδιες Αρχές στην Ελλάδα (π.χ. ΑΑΔΕ) 

Ευρωπαϊκή Ένωση: υπηρεσία Europe Direct 

(https://europa.eu/european-union/contact_el) τηλ. 00 800 6 7 8 

9 10 11 από οπουδήποτε στην ΕΕ και σε οποιαδήποτε επίσημη 

γλώσσα της ΕΕ χωρίς χρέωση. 

Βρετανική Κυβέρνηση – https://www.gov.uk/government/brexit  
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https://europa.eu/european-union/contact_el


 

 

ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟ ΗΒ 
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Η αγορά τροφίμων και ποτών 

 Μέγεθος αγοράς περίπου £ 200 δισ. (2018)  

 Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

 Οι  4 μεγαλύτερες αλυσίδες super-markets (Tesco, Sainsbury's,  

Asda, Morrisons) ελέγχουν το 50% της  αγοράς τροφίμων & 

ποτών (στοιχεία 2016). Μικρότερα μερίδια οι λοιπές (Aldi, Co-
op, Lidl, Waitrose, Iceland, Ocado)  

 Τα μικρά συνοικιακά καταστήματα  (mini market, 

convenience stores) καλύπτουν το 22% της αγοράς 

 Ισχυρός ανταγωνισμός από Discounters / E-tailers 

 Πόλεμος Τιμών – Κινήσεις συγκέντρωσης της αγοράς 

 Ανατίμηση εισαγόμενων λόγω υποτίμησης στερλίνας 

 Στα περισσότερα τρόφιμα, δεν επιβάλλεται ΦΠΑ 
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Κυριότερα εξαγόμενα τρόφιμα στο Η.Β 

Προϊόν (σε λίρες) 2018 2017 

Φέτα 44.913.824 45.653.738 

Γιαούρτι 39.972.304 38.834.940 

Ελιές 20.505.056 20.227.425 

Σταφύλια 18.818.948 28.723.755 

Λοιπά παρασκευάσματα διατροφής 17.747.929 14.084.712 

Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, 
ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 

16.968.422 14.831.819 

Ροδάκινα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 14.956.090 8.487.676 

Σταφίδα μαύρη κορινθιακή 11.627.639 13.807.342 

Μείγματα Φρούτων 9.112.205 7.385.186 

Άλλα προϊόντα ζαχαροπλαστικής 8.436.596 8.415.286 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα γάλακτος, κεφίρ και άλλα 
γάλατα και κρέμες 

7.421.476 5.241.297 

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 5.663.110 5.175.093 

Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια 5.431.418 6.984.560 

Ελαιόλαδο, Παρθένο 5.095.493 4.468.218 

Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς 5.065.424 5.404.709 

Σύνολο Τρόφιμα & Ποτά 320.964.683 311.962.489 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΩ  

ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες στο κόσμο 

Ανοιχτή, δυναμική και ανταγωνιστική αγορά 

Διαφανές και φιλικό στον επιχειρηματία Θεσμικό Πλαίσιο 
Δραστηριοποίησης 

Εύρωστο και δυναμικό Καταναλωτικό Κοινό 

«Αγορά Διαβατήριο» για άλλες αγορές του εξωτερικού 

 Σημαντική ελληνική κοινότητα με πολυποίκιλα επιχειρηματικά 
ενδιαφέροντα 

 Πρόσβαση σε κεφάλαια και καινοτόμες ιδέες 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

• Είναι αυξημένη η ζήτηση υγιεινών, φυσικών και βιολογικών προϊόντων.  
• Η αγορά εξελίσσεται και ζητά νέα, υγιή, νόστιμα και εύκολα προϊόντα 

διατροφής 
• Οι καταναλωτές έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση των κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών ζητημάτων (παιδική εργασία, πειραματόζωα κά).  
• Αναπτύσσονται  ολοκληρωμένα συστήματα κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης και πιστοποίησης με αυξημένη ανταλλαγή 
πληροφοριών κατά μήκος της συνολικής αλυσίδας εφοδιασμού. 

• Συνεχώς αναπτύσσονται καινοτόμα προϊόντα που βελτιώνουν την 
εμπειρία και την ικανοποίηση των βρετανών καταναλωτών.  
Αυτές οι εξελίξεις απαιτούν την περαιτέρω εξειδίκευση, αλλά και την 

ενσωμάτωση του έλληνα εξαγωγέα με παράγοντες στην αλυσίδα 
εφοδιασμού. 

 

 

 

 



 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

Η αγορά Τροφίμων & Ποτών – Τρόποι Προσέγγισης 

 Απαιτείται συγκροτημένη και μεθοδική προσέγγιση που πρέπει να 

συνοδεύεται από βελτίωση της ποιότητας,  διαφοροποίηση των 

προϊόντων, χρησιμοποίηση καινοτόμων και ελκυστικών συσκευασιών 

(eye catching) και την εισαγωγή νέων προϊόντων 

 Πιστοποιήστε και οργανώστε την παραγωγή σας πριν εξάγετε στο ΗΒ. 

Διασφαλίστε την ποιότητα πάνω απ 'όλα.  

 Εφαρμόστε τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια των τροφίμων και την 

πιστοποίηση. Απαιτείται πιστοποίηση (αν και μη υποχρεωτική) σύμφωνα 

με τα Πρότυπα της BRC (British Retail Consortium – BRC). Είναι μία 

σύνθεση τεσσάρων τεχνικών προδιαγραφών που καθορίζουν τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάποιος οργανισμός για να μπορεί 

να παράγει, συσκευάζει, αποθηκεύει και διανέμει ασφαλή τρόφιμα και 

καταναλωτικά προϊόντα.  

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 



 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 

 Βελτιστοποιήστε την επικοινωνία και το χρονοδιάγραμμα με τους βρετανούς 
συνεργάτες σας. Να είστε ευέλικτοι και να παρέχετε λύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
Παρέχετε σαφείς και εφαρμόσιμες συμφωνίες 

 Ταιριάξτε την προσφορά με τη ζήτηση. Ορίστε το προϊόν σας διαφοροποιώντας το 
από ανταγωνιστικά προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στη στρατηγική πωλήσεων του 
πελάτη σας στο ΗΒ 

 Να είστε σε κάθε περίπτωση επαγγελματίας και η αλυσίδα εφοδιασμού σας να είναι 
ισχυρή και αξιόπιστη.  

 Οι εισαγωγείς είναι το κλειδί για τη βρετανική αγορά. Πολλές αλυσίδες εφοδιασμού 
είναι αυστηρά οργανωμένες υπό την καθοδήγηση του εισαγωγέα / χονδρεμπόρου ή 
του παρόχου υπηρεσιών κατά την τήρηση των απαιτήσεων του λιανοπωλητή. 
Αντικατοπτρίζει τη σημαντική τάση προς την κάθετη ολοκλήρωση. Ως τακτικός 
εξαγωγέας είναι σημαντικό να πλησιάζετε αυτούς τους κύριους παρόχους υπηρεσιών. 
Είναι η πύλη προς τη μαζική αγορά. 

  Όταν εστιάζετε σε συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς (πχ βιολογικά φρούτα και 
λαχανικά), βρείτε συγκεκριμένους συνεργάτες της βρετανικής αγοράς που είναι καλά 
ενσωματωμένοι σε αυτόν τον τομέα 

 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε εξαιρετικό εποχικό σχεδιασμό.  
 



 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 Συμμετέχετε σε σημαντικές κλαδικές εκθέσεις με συνέπεια και συνέχεια. Εδώ, 
μπορείτε να βρείτε τους περισσότερους σημαντικούς εμπόρους. 

 Επιχειρείστε επιτόπιες επισκέψεις. Επισκεφθείτε τοπικές αγορές και καταστήματα 
λιανικής πώλησης για να κατανοήσετε την τοπική δυναμική και τις προτιμήσεις της 
κάθε αγοράς. 

 Μελετήστε ανάλυση της αγοράς ενδιαφέροντός σας και αναζητήστε πληροφόρηση 
από εξειδικευμένα περιοδικά ή εταιρείες 

 Ενημερωθείτε για τις τοπικές επιχειρηματικές συνήθειες ή απαιτήσεις 

 Αξιοποιήστε δίκτυα της ελληνικής διασποράς 

 Προσέξτε με ποιον επιλέγετε να συνεργαστείτε. Ρωτήστε γύρω από τι γνωρίζουν 
άλλοι άνθρωποι στον τομέα σας για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Επιλέξτε εταιρείες που 
είναι αξιόπιστες και οικονομικά υγιείς. 

Η εξ αποστάσεως προσπάθεια  

έχει χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας. 
 

 



 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

Προγράμματα προώθησης επιλεγμένων προϊόντων και προβολής των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους σε εμπορικούς επισκέπτες, 

υπεύθυνους αγορών αλυσίδων τροφίμων και στο ευρύ καταναλωτικό 

κοινό (π.χ. Ελιές – Φέτα) 

Αξιοποίηση ΠΟΠ–ΠΓΕ σε συνδυασμό με προγράμματα προώθησης 

Οργάνωση συναντήσεων διαμορφωτών κοινής γνώμης στα τρόφιμα, 

εξειδικευμένων δημοσιογράφων, συγγραφέων, chefs, γευσιγνωστών   

για γνωριμία με την ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά τρόφιμα που ήδη 

βρίσκονται στην αγορά ή επιχειρούν να τοποθετηθούν 

Οργάνωση επισκέψεων στην Ελλάδα υπεύθυνων αγορών μεγάλων 

αλυσίδων λιανικής για επί τόπου γνωριμία με τις παραγωγικές 

δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων σε επίπεδο περιφέρειας 
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ 

 Παροχή πληροφόρησης για τη βρετανική οικονομία 

 Παροχή πληροφόρησης για τον τομέα ενδιαφέροντός σας 

 Παροχή καταλόγων πιθανών συνεργατών 

 Διασύνδεση μέσω επιχειρηματικών επαφών του Γραφείου 

 Έλεγχος για την αξιοπιστία βρετανικών εταιρειών 

 Συνεργασία με θεσμικούς φορείς για την προώθηση προϊόντων 

και υπηρεσιών μέσω κοινών δράσεων 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης 
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Πληροφορίες: www.agora.mfa.gr   

    Επικοινωνία: ecocom.london@mfa.gr 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom.london@mfa.gr

