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1 Οικονομία Ηνωμένου Βασιλείου 

1.1 Επισκόπηση της βρετανικής οικονομίας – η έξοδος από την ΕΕ 

Το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) περιλαμβάνει ολόκληρο το νησί της Μεγάλης Βρετανίας – 
δηλαδή την Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία - καθώς και το βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας1 
Πρωτεύουσα είναι το Λονδίνο2.  

Ο πληθυσμός του Η.Β. υπολογίζεται σε 66.796.800 κατοίκους (2019).3  Ο πληθυσμός της 
Αγγλίας ανέρχεται σε 56.286.961 κατοίκους , της Σκωτίας σε 5.463.300 κατοίκους, της 
Ουαλίας σε 3.152.879 κατοίκους και της Βορείου Ιρλανδίας σε 1.893.667 κατοίκους.  

Το 2019, η αύξηση του πληθυσμού ήταν η μικρότερη από το 2004, ανερχόμενη σε 0,5% 
(361.000 κατοίκους), η καθαρή διεθνής μετανάστευση ανήλθε σε 231.000 άτομα, ήτοι 
44.000 λιγότερα από ότι το 20184 , οι σημειωθείσες γεννήσεις ήταν οι λιγότερες από τα 
μέσα του 2005 (722.000), 12,4 εκατ. άτομα ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω (18,5% του 
συνολικού πληθυσμού) ενώ το 2,5% του συνολικού πληθυσμού ήταν ηλικίας 85 ετών και 
άνω. Η μέση ηλικία στο Η.Β. είναι 40,3 έτη. Τα υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται κυρίως στις παράκτιες περιοχές της νότιας και ανατολικής 
Αγγλίας. 

 

Η σταθερή ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών έχει καταστήσει την οικονομία της 
Βρετανίας την πέμπτη μεγαλύτερη σε μέγεθος στον κόσμο. 

Πίνακας 1: Οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου 

Αξίες σε δις $ ΗΠΑ 

 Χώρα ΑΕΠ 2020, τρέχουσες τιμές 

1. ΗΠΑ 20.932,7 

2. Κίνα 14.722,8 

3. Ιαπωνία 5.048,7 

4. Γερμανία 3.803,0 

5. ΗΒ 2.711,0 

6. Ινδία 2.708,8 

7. Γαλλία 2.598,9 

Πηγή: ΔNT 5 

 

 

1 Η ονομασία Βρετανία χρησιμοποιείται μερικές φορές για να αναφέρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ως σύνολο. 
2 Άλλες μεγάλες πόλεις είναι το Μπέρμιγχαμ, το Λίβερπουλ και το Μάντσεστερ στην Αγγλία, το Μπέλφαστ και 
το Londonderry στη Βόρεια Ιρλανδία, το Εδιμβούργο και η Γλασκώβη στη Σκωτία, καθώς και το Swansea και το 
Κάρντιφ στην Ουαλία. 
3 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates  
4https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulleti
ns/annualmidyearpopulationestimates/mid2019estimates  
5   https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-
report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,22
3,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,24
8,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,17
6,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,54
6,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,96
2,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,93
6,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,92
5,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2021&ssm=0&scs
m=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1  

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2019estimates
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2019estimates
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2019&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1


 

2 
 

Η χώρα χαρακτηρίζεται επίσης από σημαντική πολιτική και πολιτιστική επιρροή, μεταξύ των 
πρώτων 5 παγκοσμίως σε σχετικές κατατάξεις για το 2020.6 Παλαιότερα ήταν η πρώτη 
βιομηχανική δύναμη παγκοσμίως, όμως η οικονομία της υπέστη μετάλλαξη τις τελευταίες 
δεκαετίες και από ισχυρή βιομηχανική οικονομία, μέχρι τη δεκαετία του 1970, μετατράπηκε 
σε ανοικτή οικονομία υπηρεσιών, με αιχμή του δόρατος τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
που συντηρούν ένα ολόκληρο πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η διαδικασία 
αποβιομηχάνισης έχει αφήσει πίσω της σημαντικά κοινωνικά θέματα, αλλά και 
προβλήματα αδύναμης οικονομικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας. 

Ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε μια 
περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης και υψηλού δημόσιου χρέους, γεγονός που 
αποκάλυψε την υπερβολική εξάρτηση της χώρας από την εύκολη πίστωση, την εγχώρια 
κατανάλωση και τις αυξανόμενες τιμές των κατοικιών. Οι προσπάθειες για συγκράτηση του 
δημόσιου χρέους οδήγησαν σε σημαντικές περικοπές στην κοινωνική πρόνοια, στις 
κυβερνητικές υπηρεσίες και στο στρατό, προκαλώντας ανησυχίες για την καθημερινότητα 
αλλά και την πιθανή απώλεια διεθνούς επιρροής. Από το 2010 μέχρι και το 2019 η 
οικονομία της χώρας ανέκαμπτε με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα δημόσια οικονομικά 
βρίσκονταν υπό έλεγχο μέχρι το 2019, με την έννοια της διατήρησης της περιοριστικής 
πολιτικής και της αποκλιμάκωσης της σχέσης του ετήσιου ποσοστού καθαρού ετήσιου 
δανεισμού του κράτους προς το ΑΕΠ. Από το 2020 όμως, η νέα βρετανική Κυβέρνηση 
ξεκίνησε να εφαρμόζει μία φιλόδοξη πολιτική δημοσιονομικής επέκτασης, με αρχικό στόχο 
να αντιστρέψει την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας μετά το δημοψήφισμα 
του 2016 και να αναχαιτίσει τις επιπτώσεις της επικείμενης εξόδου από την Ε.Ε. Πολύ 
γρήγορα η επέκταση αυτή έλαβε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της πανδημίας, οι 
ανάγκες αντιμετώπισης και οι επιπτώσεις στην οικονομία της οποίας υπερκέρασαν κατά 
πολύ εκείνες του Brexit, το οποίο και επισκίασαν. Σημαντικά προβλήματα προς επίλυση, 
μέχρι την εκδήλωση της πανδημίας που επιβάρυνε σημαντικά το τοπίο, ήταν η ασθενική 
αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, η μείωση των επιχειρηματικών επενδύσεων, η 
πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, η αύξηση της μερικής απασχόλησης, η επιδείνωση των 
όρων πρόσβασης στο  Εθνικό Σύστημα Υγείας καθώς και το μείζον θέμα της αύξησης του 
κόστους αγοράς κατοικίας (ειδικότερα στο Λονδίνο) που καθιστά δύσκολη την απόκτηση 
κατοικίας στα μεσαία και χαμηλά στρώματα του πληθυσμού. Παρατηρείται επίσης 
διεύρυνση των ανισοτήτων, τόσο όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο του βρετανικού λαού, 
όσο και των δυνατοτήτων απασχόλησης μεταξύ του άξονα Λονδίνου - Ν.Α. Αγγλίας και των 
υπόλοιπων περιοχών του ΗΒ.  

Το Λονδίνο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά κέντρα και, μαζί με 
το Παρίσι,  η πόλη με το μεγαλύτερο ΑΕΠ μεταξύ των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.7 

Το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται ως αναπτυγμένη οικονομία.  Η χώρα έχει ισχυρούς 
νόμους περί ακινήτων και οι συμβάσεις είναι πολύ ασφαλείς. Υπάρχει επίσης μακρά 
ιστορία εφαρμογής του κράτους δικαίου κατά τρόπο δίκαιο στις επιχειρηματικές διαφορές. 

To ΗΒ κατατάσσεται στην 11η παγκοσμίως θέση του Δείκτη Διαφθοράς της Transparency 
International (2020).8 Η τρέχουσα δικαστική διαδικασία παραμένει επαρκώς διαρθρωμένη, 
δίκαιη και αξιόπιστη. Παρά τις μεμονωμένες περιπτώσεις δωροδοκίας και διαφθοράς, οι 
επενδυτές γενικά δεν έχουν εντοπίσει τη διαφθορά των δημόσιων υπαλλήλων ως 
παράγοντα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα νομικά, κανονιστικά και λογιστικά 
συστήματα είναι διαφανή και αποτελεσματικά, ενώ το νομικό σύστημα παρέχει ένα υψηλό 

 

6 https://ceoworld.biz/2021/02/10/ranked-worlds-most-influential-countries-
2021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ranked_world_s_most_influential_countri
es_2021&utm_term=2021-02-11 και https://www.usnews.com/news/best-countries/united-kingdom  
7Πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία ΟΟΣΑ 2018 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CITIES# και 
https://www.statista.com/statistics/923781/european-cities-by-gdp/  
8https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl  
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επίπεδο προστασίας για τις επιχειρήσεις βάσει ενός σαφώς καθορισμένου κανόνα δικαίου. 
Η αγορά εργασίας είναι σχετικά αποτελεσματική. Η κυβέρνηση διατηρεί λίγους ελέγχους 
τιμών (π.χ. για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και ορισμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα).  

  

Η έξοδος από την ΕΕ 

Το Η.Β. αποχώρησε από μέλος της Ε.Ε. την 31η Ιανουαρίου 2020 (Brexit). Tα δύο Μέρη, 
βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης, διέθεταν μεταβατική περίοδο μέχρι τα τέλη του 2020, 
για να διαπραγματευθούν τη μελλοντική Εταιρική Σχέση τους, στο πλαίσιο της Πολιτικής 
Διακήρυξης της 17ης Οκτωβρίου 2019, η οποία έθετε το διαπραγματευτικό πλαίσιο.  
 

Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις τα δύο Μέρη επέτυχαν, την παραμονή των 
Χριστουγέννων του 2020, να συμφωνήσουν ρυθμίσεις για την μελλοντική τους σχέση με την 
υπογραφή της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας (ΣΕΣ). Οι ρυθμίσεις αυτές, σε 
αντίθεση με άλλες Συμφωνίες Σύνδεσης, δεν αφορούν την σύγκλιση και το βαθμό 
εναρμόνισης με την Ε.Ε. αλλά την διαχείριση της απόκλισης λόγω της αποχώρησης του Η.Β. 
από την Ε.Ε. Αποτελούν επιτυχία των δύο πλευρών οι ρυθμίσεις της συμφωνίας που 
αφορούν την απελευθέρωση του διμερούς εμπορίου αγαθών από δασμούς και 
ποσοστώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους συμφωνηθέντες κανόνες καταγωγής. 
Η αποχώρηση όμως του Η.Β. από την Ε.Ε. σημαίνει ικανή παρουσία τελωνειακών 
διατυπώσεων στις συναλλαγές των δύο μερών στο μέτρο που πλέον το Η.Β. κατέστη τρίτη 
χώρα. Οι νέες αυτές διατυπώσεις και οι μη επαρκής προετοιμασία, είτε των σχετικών 
Υπηρεσιών είτε/και των ενδιαφερομένων, δημιουργούν καθυστερήσεις, οι οποίες σε 
ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. εξαγωγές βρετανικών φρέσκων ιχθυηρών στην Ε.Ε.) είναι 
επαχθείς. Η απελευθέρωση του εμπορίου επετεύχθη με αντάλλαγμα τη διασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού με την έννοια της διαχείρισης των αποκλίσεων με 
διορθωτικά μέτρα συγκλίσεων (ή σε αντίθετη περίπτωση με επιβολή αντισταθμιστικών 
μέτρων) στηριζόμενα στην εξισορρόπηση και όχι στην ισοδυναμία του επιπέδου προτύπων 
(συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών – SPS) των οικονομικών 
τμημάτων της συμφωνίας. Συμφωνήθηκαν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις-διαδικασίες 
συναλλαγών (εξαγωγές - εισαγωγές) για τους τομείς των φαρμάκων (αμοιβαία αποδοχή 
εγγράφων και πιστοποιητικών ορθών παρασκευαστικών πρακτικών και αμοιβαία 
αναγνώριση επιθεωρήσεων), των αυτοκινήτων (αμοιβαία αναγνώριση των εκατέρωθεν 
εγκρίσεων επί τη βάσει κανόνων των Η.Ε.), των βιολογικών προϊόντων (αναγνώριση της 
ισοδυναμίας των κανόνων, των απαιτούμενων προϋποθέσεων και των συστημάτων 
πιστοποίησης και επιθεώρησης για την παρασκευή και αναγνώριση ως τέτοιων των 
βιολογικών προϊόντων αλλά και επαναξιολόγηση της ισοδυναμίας μέχρι 31/12/23), των 
κρασιών (απλοποίηση – ηλεκτρονική έκδοση συνοδευτικού αυτοπιστοποιητικού και 
απλοποίηση σήμανσης) και των χημικών προϊόντων (εξασφάλιση υψηλών επιπέδων 
προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας ανθρώπων και ζώων). Έχει συμφωνηθεί 
επίσης η αμοιβαία αναγνώριση σχημάτων εξουσιοδοτημένων οικονομικών φορέων 
(Authorised Economic Operator – AEO), οι οποίοι θα υπόκεινται σε ολιγότερους ελέγχους 
σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια στην διακίνηση των αγαθών και συνεπώς σε 
ταχύτερους εκτελωνισμούς. Οι υφιστάμενες καταχωρήσεις προϊόντων Γεωγραφικών 
Ενδείξεων κατοχυρώθηκαν και αποδόθηκε το λογότυπο προστασίας του Η.Β. H 
οποιαδήποτε αναθεώρηση του συστήματος καταχώρησης Γ.Ε. στο μέλλον θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες σχετικές συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών και μπορεί 
να αποφασίζεται από κοινού.  

Η Βρετανική πλευρά διατυμπάνισε την απελευθέρωση του εμπορίου με την κατάργηση 
δασμών και ποσοστώσεων, την (σταδιακή) επανάκτηση της κυριαρχίας της στα βρετανικά 
θαλάσσια ύδατα - δικαιώματα αλιείας και ολιγότερο την πρόβλεψη προνοιών της 
συμφωνίας ως προς το εμπόριο υπηρεσιών. Στον πολύ σημαντικό για το Η.Β. τομέα των 
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χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ελλείψει σχετικών προνοιών, οι οντότητες που εδρεύουν 
στη χώρα (στο μέτρο που παύει να αποτελεί μέρος της ενιαίας αγοράς) χάνουν τα 
τραπεζικά τους διαβατήρια,  δηλαδή τα δικαιώματα που επιτρέπουν στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ να λειτουργούν σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς την 
ανάγκη μεμονωμένων αδειών από κάθε κράτος μέλος. Εναλλακτικές λύσεις που θα 
καθιστούσαν δυνατή την επίλυση αυτού του προβλήματος (για παράδειγμα, καθεστώς 
ισοδυναμίας ή συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης), παραπέμπονται στο περιεχόμενο 
σχετικής κοινής διακήρυξης των συμβαλλομένων μερών (που αποτελεί μέρος της 
συμφωνίας) που αφορά την προσπάθεια σύνταξης ενός μνημονίου κατανόησης. Αρκετές 
επιχειρήσεις του τομέα έχουν ήδη δημιουργήσει εγκατάσταση και έχουν μεταφέρει θέσεις 
εργασίας εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Ως προς την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βορείου 
Ιρλανδίας, το οποίο συνοδεύει τη Συμφωνία Αποχώρησης, εξακολουθούν να υπάρχουν 
αρκετά πρακτικά προβλήματα υλοποίησης, τα οποία η Ε.Ε. και το Η.Β. προσπαθούν να 
επιλύσουν έστω και με προσωρινές διευθετήσεις ή αναβολές, οι οποίες όμως αποτελούν 
μόνο την γέφυρα για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου. Ως προς τα 
θέματα που αφορούν την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων και 
προσκόμισης πιστοποιητικών κατά την διακίνηση των σχετικών αγαθών από την Βόρειο 
Ιρλανδία προς τη Μεγάλη Βρετανία και αντιστρόφως φαίνεται ότι υπάρχει καθυστέρηση 
της πλήρους λειτουργίας των μόνιμων σημείων ελέγχου. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο η 
Βόρειος Ιρλανδία αποτελεί τελωνειακό έδαφος του Η.Β. αλλά ταυτόχρονα και μέρος της 
ενιαίας αγοράς της Ε.Ε., συνδυασμός που από μόνος του δημιουργεί προβλήματα 
εφαρμογής. Η μικτή Επιτροπή που έχει συσταθεί για την ορθή εφαρμογή ορισμένων 
σχετικών θεμάτων, ειδικά θεμάτων ΦΠΑ, ΕΦΚ και συστάσεων ώστε να αποφεύγονται στο 
μέτρο του δυνατού, οι έλεγχοι στους λιμένες και στα αεροδρόμια της Βορείου Ιρλανδίας, 
έχει σημαίνοντα ρόλο.   

 

1.1.1 Η δομή της  οικονομίας 

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μια ανεξάρτητη, αναπτυγμένη και διεθνοποιημένη 
οικονομία. Πρόκειται κυρίως για μια ανοικτή οικονομία υπηρεσιών, με τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες να αποτελούν τον πυρήνα ενός πλέγματος υποστηρικτικών 
προς τις επιχειρήσεις υπηρεσιών, όπως νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 
Η βιομηχανία έχει απωλέσει τις τελευταίες δεκαετίες το σημαίνοντα ρόλο της στη 
βρετανική οικονομία, υποχωρώντας σταδιακά κάτω του 1/5 του ΑΕΠ, με παραδοσιακούς 
και εμβληματικούς κλάδους της να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και μόνο 
συγκεκριμένους τομείς να παρουσιάζουν δυναμισμό, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η 
αεροδιαστημική. 

Πίνακας 2: Διαχρονική Σύνθεση ΑΕΠ ΗΒ (1996-2020) 

Έτος  /  
Τομέας ως % του ΑΕΠ 

Γεωργία, δασοπονία, 
αλιεία  

Βιομηχανία Υπηρεσίες 

1996 1,2 27,4  71,4  

1997 1,1  26,5  72,4  

1998 1,1  25,9  73,0  

1999 1,0  25,7  73,3  

2000 1,0  25,8  73,2  

2001 0,9  24,5  74,6  

2002 1,0  24,1  74,8  

2003 1,0  23,5  75,6  

2004 1,0  22,6  76,5  

2005 0,6  22,5  76,8  
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Έτος  /  
Τομέας ως % του ΑΕΠ 

Γεωργία, δασοπονία, 
αλιεία  

Βιομηχανία Υπηρεσίες 

2006 0,7  22,6  76,7  

2007 0,6  21,9  77,4  

2008 0,7  22,1  77,1  

2009 0,8  20,8  78,5  

2010 0,7  21,1  78,2  

2011 0,8  21,0 78,2  

2012 0,7  20,9  78,4  

2013 0,7  21,2  78,1  

2014 0,8  20,8  78,3  

2015 0,7 20,6  78,6  

2016 0,6 20,0  79,3  

2017 0,6  20,4  79,0  

2018 0,6  20,3  79,4  

2019 0,7  20,0  79,4  

2020 0,6  18,7  80,7  

Πηγή: ΟΟΣΑ9  

 

Πίνακας 3: Η δομή της βρετανικής οικονομίας (2012-2020)  

Αξίες σε £ εκατ. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
% του 

ΑΕΠ 

Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν10 

1.711.770 1.780.336 1.863.008 1.919.641 1.994.712 2.068.757 2.141.792 2.217.787 2.112.039 100% 

Συνολική ακαθάρι-
στη προστιθέμενη 
αξία σε τρέχουσες 
τιμές11  

1.529.665 1.588.795 1.661.233 1.712.072 1.777.366 1.844.010 1.910.247 1.980.968 1.906.777 90,3% 

Γεωργία, 
Δασοπονία, Αλιεία12 

10.233 11.554 11.820 11.177 11.448 12.155 12.033 13.047 12.138   0,6% 

Βιομηχανία 
(περιλαμ. 
Ενέργειας)  

213.708 227.012 231.477 236.346 242.387 255.642 266.765 265.663 240.668 11,4% 

Mεταποίηση 148.193 158.273 164.105 171.249 176.017 183.887 188.884 192.534  175.876    9,0% 

Υπηρεσίες 1.290.969 1.334.657 1.402.658 1.444.516 1.502.210 1.558.076 1.608.327 1.702.258 1.660.137 80,7% 

Κατασκευές 87.228 91.257 97.492 102.269 104.720 111.769 114.443 129.817.0 116.258   6,1% 

Χονδρικό, Λιανικό 
Εμπόριο, Ξενοδο-
χεία, Μεταφορές 
κτλ 

263.617 276.383 291.194 299.960 310.377 323.438 337.549 346.993 298.719 15,6% 

Πληροφορίες και 
Επικοινωνία 

93.919 98.561 103.431 106.033 110.364 117.562 124.999 137.400  131.817 6,9% 

Ασφαλιστικές, 
Χρηματοοικονομικές 
Υπηρεσίες 

118.361 123.101 126.223 119.124 128.571 129.685 129.455 125.503 127.940 6,7% 

Δραστηριότητες 
Διαχείρισης 
Ακίνητης 
Περιουσίας 

202.068 206.076 220.737 235.353 243.090 247.663 251.795 265.538 267.438 14,0% 

 

9  https://stats.oecd.org/#  , https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1   
10 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG  
11 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE6   και 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG#    
12https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1  

https://stats.oecd.org/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE6
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
% του 

ΑΕΠ 

Επαγγελματικές, 
Επιστημονικές, 
Τεχνικές Υπηρεσίες 

173.799 185.470 198.195 206.973 216.562 227.700 241.249 258.353 241.515 12,6% 

Εκπαίδευση, 
Δημόσιες Υπηρεσίες, 
Υγεία 

291.016 291.389 299.856 307.059 317.539 321.796 330.354 365.900 419.903 21,9% 

Άλλες Υπηρεσίες 60.961 62.420 65.530 67.745 70.987 78.463 78.483 72.754 56.547 3,0% 

Φόροι μείον 
Επιδοτήσεις13 

179.507 188.124 198.340 203.800 213.479 223.756 230.599 237.471  200.102 10,5% 

Πηγές:  ΟΟΣΑ, ΟΝS 14  

 

1.1.1.1 Γεωργία – Κτηνοτροφία  - Αλιεία 

Ο τομέας της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Δασών αντιπροσωπεύει το 0,6% του 
ΑΕΠ, απασχολώντας το 1% του ενεργού πληθυσμού. Λόγω του Brexit, στο άμεσο μέλλον ο 
τομέας αναμένεται ότι θα γνωρίσει αλλαγές, καθώς η γεωργία και η αλιεία του ΗΒ 
λάμβαναν ενισχύσεις, τόσο από τη βρετανική κυβέρνηση όσο από την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ.   

1.1.1.1.1 Γεωργία  

Στον τομέα της γεωργίας, η αξία των καλλιεργειών  αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια σε 
περίπου  £ 9.400 εκ. Η βρετανική γεωργία συνέχισε και το 2020 τη διαχρονική καθοδική της 
πορεία ως ποσοστό του ΑΕΠ, ωστόσο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό εκσυγχρονισμού 
των μεθόδων παραγωγής και επιτυγχάνει να καλύψει το 61% των διατροφικών αναγκών 
του βρετανικού πληθυσμού, απασχολώντας το 1,53% (περίπου 477.000 άτομα) του 
συνολικού εργατικού δυναμικού. Τα επίπεδα αυτάρκειας στα φρούτα και τα λαχανικά 
έχουν μειωθεί σταθερά από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν το ΗΒ παρήγαγε το 78% 
των αναγκών του πληθυσμού σε τρόφιμα. Σήμερα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 64%. Το 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι μόλις 18% αυτάρκες σε φρούτα, 55% σε φρέσκα λαχανικά, 71% σε 
πατάτες.15 

Η μέση ηλικία του αγροτικού πληθυσμού είναι τα 59 έτη16 και περίπου το 72% της έκτασης 
της χώρας είναι χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση. 

Οι κυριότερες καλλιέργειες είναι πατάτες, δημητριακά (κυρίως σιτάρι και κριθάρι), 
ελαιοκράμβη, ζαχαρότευτλα, κηπευτικά (φρούτα, λαχανικά ή καλλωπιστικά φυτά). 
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, 17 μεταξύ 2018-2019: 

− Η συγκομιδή σιταριού αυξήθηκε κατά 20% σε 16,2 εκατ. τόνους. Η αξία της παραγωγής 
ήταν 16% υψηλότερη, ανερχόμενη σε  > 2,4 δισ. λίρες. 

− Η παραγωγή ελαιοκράμβης μειώθηκε κατά 13% σε λιγότερο από 1,8 εκατ. τόνους, 
κυρίως λόγω της χαμηλότερης έκτασης από το 2002. Η αξία της παραγωγής μειώθηκε 
λίγο περισσότερο, άνω του 10% ανερχόμενη σε 586 εκατ. £. 

− Η παραγωγή ζαχαρότευτλων μειώθηκε κατά 2% σε 7,5 εκατ. τόνους. Η αξία της 
παραγωγής ήταν 2,9% χαμηλότερη στα £ 208 εκατ. λίρες, με περίπου 4.500 
παραγωγούς.  

 

13https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8513/CBP-8513.pdf  
14https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG και 
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/datasets/gdpcontributionssummaryofrecords  
15https://www.thegrocer.co.uk/sourcing/how-can-the-uk-be-more-self-sufficient-in-
food/653103.article#:~:text=Self%2Dsufficiency%20levels%20in%20fruit,in%20the%20past%20two%20decades.  
16http://farmbusinesssurvey.co.uk/DataBuilder/Default.aspx?module=UGExampleFarmersAgeType  
17https://www.gov.uk/government/statistics/agriculture-in-the-united-kingdom-2019  

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8513/CBP-8513.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/datasets/gdpcontributionssummaryofrecords
https://www.thegrocer.co.uk/sourcing/how-can-the-uk-be-more-self-sufficient-in-food/653103.article#:~:text=Self-sufficiency levels in fruit,in the past two decades
http://farmbusinesssurvey.co.uk/DataBuilder/Default.aspx?module=UGExampleFarmersAgeType
https://www.gov.uk/government/statistics/agriculture-in-the-united-kingdom-2019
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− Η αξία της παραγωγής φρούτων αυξήθηκε κατά 9,7% σε 875 εκατομμύρια £. 

Τέλος, στο Η.Β. δραστηριοποιούνται 6.100 πιστοποιημένοι παραγωγοί βιολογικών 
προϊόντων18 και το  2019 η έκταση της γης που καλλιεργήθηκε βιολογικά αυξήθηκε κατά 
2,4% έναντι του 2018, σε 485 χιλιάδες εκτάρια.19 

Η βρετανική Κυβέρνηση σχεδίαζε να μιμηθεί το μοντέλο μηδενικών γεωργικών 

επιδοτήσεων της Νέας Ζηλανδίας μετά την αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε. Προς το παρόν 
διακρίνεται μία στροφή του βρετανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και 

Αγροτικών Θεμάτων20, προς την εφαρμογή αγροτικής πολιτικής σχετικής με την πράσινη 
Γεωργία με την παροχή Κινήτρων Αειφόρου Γεωργίας (Sustainable Farming Incentive), τα 
οποία αφορούν μία σειρά από πρότυπα που μπορούν να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι και 

τα οποία σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 
τα μέσα του 2022. Η στροφή αυτή ίσως αποτελέσει σημείο καμπής για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας, με την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με προτάσεις21 

φορέων βιολογικών προϊόντων, τα σχήματα που προτείνει το Υπουργείο θα 
διαφοροποιηθούν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν επιλέξιμες δράσεις που θα προωθούν τη 

βιολογική γεωργία συμβατή με την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής τροφίμων.  

1.1.1.1.2 Κτηνοτροφία 

Η κτηνοτροφία παραμένει μια σημαντική γεωργική δραστηριότητα. Το 2019, τελευταίο 
έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία22, καταγράφονται οι εξής μεταβολές έναντι 
του 2018: 

− Η αξία του βοείου κρέατος μειώθηκε κατά 6,5% σε 2,08 δισεκατομμύρια λίρες. 

− Η αξία της παραγωγής πρόβειου κρέατος και αρνιού μειώθηκε κατά 0,3% σε 1,26 
δισεκατομμύρια λίρες. 

− Η αξία της παραγωγής χοιρινού κρέατος αυξήθηκε κατά 5,2% σε 1,32 δισεκατομμύρια 
λίρες. 

− Η αξία του κρέατος πουλερικών αυξήθηκε κατά 1,0% σε 2,65 δισεκατομμύρια λίρες. 

− Η αξία του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων μειώθηκε κατά 1,2% σε 4,43 
δισεκατομμύρια λίρες. 

1.1.1.1.3 Αλιεία 

Η αλιεία, παρότι βαίνει μειούμενη ως οικονομική δραστηριότητα, παραμένει σημαντική για 
τη χώρα. Οι κύριες αλιευτικές μονάδες βρίσκονται στη Σκωτία και την ΒΑ Αγγλία, και τα 
κύρια αλιεύματα είναι ο βακαλάος, η γλώσσα, ο πλευρονήκτης ή πλατέσσα (plaice), η 
ρέγγα, ο σπάρος (bream).23  

 

 

18https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/929302/o
rganics-statsnotice-26oct20.pdf  
19https://www.gov.uk/government/statistics/agriculture-in-the-united-kingdom-2019  
20 Σχετική ομιλία του αρμόδιου Βρετανού Υπουργού στην Εθνική Ένωση Αγροτών εντοπίζεται στο σύνδεσμο:  
https://www.gov.uk/government/news/eustice-sets-out-approach-for-future-agriculture-
policy?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=d1899b65-bff6-49ec-a934-
cdf183eaa47a&utm_content=immediately  
21 Σχετικές προτάσεις από το English Organic Forum εντοπίζονται στο σύνδεσμο: 
https://www.soilassociation.org/media/22186/english-organic-forum-paper-final-high-res.pdf  
22 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950618/AU
K-2019-07jan21.pdf  σελ. 42 και εξής. 
23Πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία DEFRA/Marine Management Organisation 2019 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/920035/20
19_Main_stocks_and_their_level_of_exploitation.pdf  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/929302/organics-statsnotice-26oct20.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/929302/organics-statsnotice-26oct20.pdf
https://www.gov.uk/government/statistics/agriculture-in-the-united-kingdom-2019
https://www.gov.uk/government/news/eustice-sets-out-approach-for-future-agriculture-policy?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=d1899b65-bff6-49ec-a934-cdf183eaa47a&utm_content=immediately
https://www.gov.uk/government/news/eustice-sets-out-approach-for-future-agriculture-policy?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=d1899b65-bff6-49ec-a934-cdf183eaa47a&utm_content=immediately
https://www.gov.uk/government/news/eustice-sets-out-approach-for-future-agriculture-policy?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=d1899b65-bff6-49ec-a934-cdf183eaa47a&utm_content=immediately
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950618/AUK-2019-07jan21.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950618/AUK-2019-07jan21.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/920035/2019_Main_stocks_and_their_level_of_exploitation.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/920035/2019_Main_stocks_and_their_level_of_exploitation.pdf
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1.1.1.2 Ορυκτοί πόροι 

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει σημαντικούς ορυκτούς πόρους, κυριότεροι των οποίων είναι 
άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ασβεστόλιθος, κρητίδα, μεταλλεύματα σιδήρου, 
μολύβδου, ψευδαργύρου, κασσίτερο, ασήμι και χρυσό. Ο άνθρακας και τα μεταλλεύματα 
σιδήρου, που αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή χάλυβα, αποτέλεσαν τη βάση 
της αγγλικής βιομηχανίας, ωστόσο η παραγωγή τους έχει μειωθεί δραστικά τις τελευταίες 
δεκαετίες. 

Το 2020 η παραγωγή του κλάδου εξορύξεων και λατομείων έφθασε τα 6003 εκατ. λίρες.24 

1.1.1.3 Ενέργεια 

1.1.1.3.1 Παραγωγή ενέργειας 

Το Η.Β. είναι ο δέκατος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο με τεράστια 
αποθέματα φυσικού αερίου, η παραγωγή του οποίου όμως μειώνεται. Παρ' όλα αυτά, 
εταιρείες όπως η British Petroleum (BP) και η Shell εξακολουθούν να είναι μεταξύ των 
παγκόσμιων ηγετών στη βιομηχανία πετρελαίου. Με βάση τα αποδεδειγμένα πετρελαϊκά 
αποθέματα του, το ΗΒ κατατάσσεται 30ο παγκοσμίως (21ο όσον αφορά στην παραγωγή), 
ενώ με βάση τα αποθέματα φυσικού αερίου, κατατάσσεται 46ο στον κόσμο (20ο όσον 
αφορά στην παραγωγή).25 Η δραστηριότητα εξόρυξης πετρελαίου συγκεντρώνεται στην 
ανατολική ακτή της Σκωτίας και της βορειοανατολικής Αγγλίας. Το ήμισυ περίπου των 
αποθεμάτων πετρελαίου του Η.Β. βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα απέναντι από την 
ανατολική ακτή της Σκωτίας και το 1/4 αυτών στη Βόρεια Θάλασσα κοντά στις νήσους 
Shetland. Το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων φυσικού αερίου επίσης βρίσκεται στη 
Βόρεια Θάλασσα και ένα μικρότερο μέρος στην Ιρλανδική Θάλασσα και στην ηπειρωτική 
γη.  

Η συμβολή των ενεργειακών βιομηχανιών στην οικονομία του ΗΒ το 201926 περιλάμβανε  

− 2,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 

− 9,1% των συνολικών επενδύσεων 

− 29,5% των βιομηχανικών επενδύσεων. 

− 1,5% των ετήσιων επιχειρηματικών δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη (2018). 

− 177.000 άτομα απασχολούνταν άμεσα (6,0% της βιομηχανικής απασχόλησης) και άλλα  
έμμεσα (π.χ. περίπου 121.000 σε παραγωγή στην βρετανική υφαλοκρηπίδα). 

Η συμβολή των ενεργειακών βιομηχανιών στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου 
κορυφώθηκε το 1982 στο 10,4%. Παρά τη σημαντική πτώση το 1986, η εξόρυξη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου ήταν η κύρια ενεργειακή πηγή, συνεισφέροντας στην οικονομία του 
Ηνωμένου Βασιλείου (με την αξία της να εξαρτάται τόσο από την παραγωγή όσο και από 
την τιμή πετρελαίου και φυσικού αερίου) έως το 2013 πριν πέσει κάτω από τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2015 και το 2016 αν και η παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε, η 
μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου οδήγησε στη μείωση της συμβολής του τομέα του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ο οποίος παραμένει κάτω από τον τομέα του 
ηλεκτρισμού.  

Για το 2019,27 η συμβολή των ενεργειακών βιομηχανιών στην οικονομία του Ηνωμένου 
Βασιλείου ήταν 2,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (μόνο 0,08% υψηλότερη από 

 

24Πηγή ONS Monthly Business Survey turnover in production industries - Office for National Statistics 
(ons.gov.uk)   
25https://www.eia.gov/international/overview/country/GBR  και  https://www.eia.gov/ 
26Πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904503/UK
_Energy_in_Brief_2020.pdf  

https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/datasets/monthlybusinesssurveymbsturnoverinproductionindustries
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/datasets/monthlybusinesssurveymbsturnoverinproductionindustries
https://www.eia.gov/international/overview/country/GBR
https://www.eia.gov/
https://www.eia.gov/
https://www.eia.gov/
https://www.eia.gov/
https://www.eia.gov/
https://www.eia.gov/
https://www.eia.gov/
https://www.eia.gov/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904503/UK_Energy_in_Brief_2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904503/UK_Energy_in_Brief_2020.pdf
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ότι το 2018). Από το σύνολο της ενέργειας το 2019, η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού 
αερίου αντιπροσώπευε το 29% (μείωση 2.1%), η ηλεκτρική ενέργεια 
(συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) αντιπροσώπευε 46% (αύξηση 
2,3%) και το αέριο αντιστοιχούσαν στο 17% (αύξηση 0,2%). 

1.1.1.3.2 Εισαγωγές ενέργειας 

Η μείωση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα είχε ως 
αποτέλεσμα το ΗΒ να εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εισαγωγές ενέργειας. Το 
2019, το 35% της ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο εισήχθη. 

Το Η.Β. είναι πλέον καθαρός εισαγωγέας τόσο πετρελαίου (κυρίως από Νορβηγία, Ρωσία 
και Νιγηρία) όσο και φυσικού αερίου (κυρίως από Νορβηγία, Ολλανδία, Κατάρ και Βέλγιο). 
Αναλυτικά: 

Πίνακας 4: Εισαγωγές ενέργειας στο ΗΒ, ανά τύπο καυσίμου 

 2000 2010 2016 2017 2018 2019 

Άνθρακας 39% 52% 48% 56% 80% 72% 

Αέριο -15% 40% 46% 45% 49% 50% 

Πετρέλαιο -55% 14% 34% 36% 29% 28% 

Σύνολο -17% 29% 36% 36% 36% 35% 

Πηγή: Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) 28 

 

Το 2019 οι εισαγωγές μειώθηκαν σε απόλυτες τιμές κατά 2,4%, με πτώσεις στις εισαγωγές 
αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά αύξηση στις 
εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και βιοενέργειας / αποβλήτων. 

Οι εισαγωγές προέρχονται από μεγάλη ποικιλία χωρών. 

- Αργό πετρέλαιο: Η βασική πηγή εισαγωγών ήταν ιστορικά η Νορβηγία και το μερίδιό της 
στις εισαγωγές του ΗΒ παρέμεινε αμετάβλητο στο 39% το 2019. Οι λοιπές εισαγωγές 
προέρχονται από χώρες του ΟΠΕΚ, κυρίως από την Αλγερία και τη Νιγηρία, 
αντιπροσωπεύοντας το 20% των εισαγωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο, από 32% το 2018, ενώ 
το μερίδιο των ΗΠΑ στις εισαγωγές αυξήθηκε από 17% το 2018 σε 26% το 2019. 

- Προϊόντα πετρελαίου: Το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων 
πετρελαίου, ενώ παραμένει καθαρός εξαγωγέας ορισμένων καυσίμων 
συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης. Παραδοσιακά η Ολλανδία , που λειτουργεί ως 
εμπορικός κόμβος, υπήρξε η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών. Ως τέτοια, η Ολλανδία είναι ο 
μεγαλύτερος προμηθευτής καυσίμων μεταφοράς. Τα καύσιμα αεροσκαφών προέρχονται 
κυρίως από τη Μέση Ανατολή. 

- Αέριο: Η Νορβηγία αντιπροσώπευε το 57% των εισαγωγών φυσικού αερίου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το 2019, με αγωγούς από το Βέλγιο και η Ολλανδία να προμηθεύουν 1% και 3% 
αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 39% έφτασε ως Υγρό Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ / LNG), εκ των οποίων το 
49% προέρχεται από το Κατάρ. Το 2019, Κατάρ, Ρωσία και ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το 82% 
όλων των εισαγωγών ΥΦΑ, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές ΥΦΑ από 
την Αγκόλα, το Καμερούν και την Ολλανδία. 

 

27Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904503/UK
_Energy_in_Brief_2020.pdf  
28  https://www.gov.uk/government/statistics/uk-energy-in-brief-2020   

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904503/UK_Energy_in_Brief_2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904503/UK_Energy_in_Brief_2020.pdf
https://www.gov.uk/government/statistics/uk-energy-in-brief-2020
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1.1.1.3.3 Ανανεώσιμες πηγές/χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
Το 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο απέκτησε το 19,8% της πρωτογενούς ενέργειας από πηγές 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 37% αυτού προήλθε από βιοενέργεια που ξεπέρασε για 
πρώτη φορά την πυρηνική ενέργεια (35%). 

Ο ενεργειακός εφοδιασμός από βιοκαύσιμα αυξήθηκε κατά 5,6%, ενώ η ηλιακή ενέργεια 
αυξήθηκε κατά 1,4%. Η προμήθεια πυρηνικής ενέργειας μειώθηκε κατά 5,7% λόγω 
διακοπής λειτουργίας στο Dungeness B και Hunterston B κατά τη διάρκεια του 2019. 

Ο ενεργειακός εφοδιασμός από αιολικές πηγές αυξήθηκε κατά 13% το 2019, με αύξηση 
δυναμικού 12% αλλά μείωση των ταχυτήτων του ανέμου κατά 0,3 κόμβους συγκριτικά με 
το 2018. 

Πίνακας 5: Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών ΗΒ από ανανεώσιμες/χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα πηγές 

 2000 2010 2016 2017 2018 2019 

Πυρηνική 8,4% 6,3% 8,0% 7,9% 7,3% 7,0% 

Αιολική  0,0% 0,4% 1,6% 2,2% 2,5% 2,9% 

Ηλιακή Ο,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 

Υδατική 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 

Βιοενέργεια 0,9% 2,7% 5,8% 6,2% 6,8% 7,3% 

Καύσιμα 
μεταφορών 

0,0% 0,6% 0,5% 0,5% 0,7% 0,9% 

Λοιπά 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 

Σύνολο 9,4% 10,2% 17,4% 18,3% 18,9% 19,8% 

Πηγή: Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) 29 

 

1.1.1.4 Βιομηχανία - Μεταποίηση 

Η βιομηχανία έχει απωλέσει τις τελευταίες δεκαετίες το σημαίνοντα ρόλο της στην 
οικονομία, με παραδοσιακούς κλάδους της να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και 
μόνο συγκεκριμένους τομείς να παρουσιάζουν δυναμισμό, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία 
και η αεροδιαστημική. Ως κύριο ζήτημα αναφέρεται ότι ο βιομηχανικός τομέας δεν είναι 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, κυρίως λόγω της χαμηλής παραγωγικότητας. Οι κυριότεροι 
τομείς είναι οι εργαλειομηχανές, ο εξοπλισμός μεταφοράς και τα χημικά. Οι τομείς με 
μεγάλες δυνατότητες είναι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι 
βιοτεχνολογίες, η αεροπορία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η άμυνα. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο παραμένει όμως μία από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής στον κόσμο σε 
σημαντικές πολιτικές και στρατιωτικές αεροδιαστημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες.  

Ο βιομηχανικός τομέας αντιπροσωπεύει το 18,66% του ΑΕΠ (2020) και απασχολεί το 
16,64% του ενεργού πληθυσμού, ήτοι 2,671 εκατ. στη μεταποίηση, 0,588 εκατ. σε 
εξορύξεις, ενέργεια και ύδρευση και 2,140 εκατ. στον κατασκευαστικό κλάδο επί 32,441 
εκατ συνόλου εργαζομένων.30  

Η συμμετοχή του βιομηχανικού / μεταποιητικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας μειώνεται 
διαχρονικά, καθώς από 27,39% το 1996 έπεσε σε 18,66% το 2020, ενώ η συμμετοχή του 
τομέα των υπηρεσιών έχει αυξηθεί, το ίδιο διάστημα, κατά περίπου 10 ποσοστιαίες 
μονάδες.  

 

29 https://www.gov.uk/government/statistics/uk-energy-in-brief-2020   
30https://www.ons.gov.uk/file?uri=/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetype
s/datasets/employmentbyindustryemp13/current/emp13nsafeb2021.xls  

https://www.gov.uk/government/statistics/uk-energy-in-brief-2020
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/employmentbyindustryemp13/current/emp13nsafeb2021.xls
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/employmentbyindustryemp13/current/emp13nsafeb2021.xls
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Στη μεταποίηση απασχολείται πλέον (2020) το 8,2% του εργατικού δυναμικού,31 από 22% 
το 1982, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 2% του εργατικού δυναμικού στο Λονδίνου 
απασχολείται στη βιομηχανία/μεταποίηση. Ο βιομηχανικός τομέας συνεχίζει, ωστόσο, να 
προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις και συνεισφέρει καθοριστικά στο εξωτερικό εμπόριο 
αγαθών, με ποσοστό ανώτερο του 40% επί του συνόλου των βρετανικών εξαγωγών. 

Οι παραδοσιακοί τομείς όπως μεταλλουργία (κυρίως χαλυβουργία), υφαντουργία, καπνός, 
βιομηχανία ξύλου & χάρτου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω του διεθνούς 
ανταγωνισμού, όπως επίσης ο κλάδος μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Άλλοι τομείς 
εμφανίζουν εξαιρετικές επιδόσεις συνολικά, όπως αυτοί των τροφίμων & ποτών, 
ηλεκτρονικών ειδών, της αεροδιαστημικής βιομηχανίας και του εξοπλισμού μεταφορών, 
καταγράφοντας αύξηση ανώτερη εκείνης του συνολικού ΑΕΠ.  

Σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, ο κλάδος τροφίμων – ποτών & καπνού 
παραμένει ο σημαντικότερος μεταποιητικός κλάδος, ακολουθούμενος από τον κλάδο 
εξοπλισμού μεταφορών και τον κλάδο βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων.  

Βάσει εσόδων, οι μεγαλύτερες μεταποιητικές βιομηχανίες στον κλάδο τροφίμων – ποτών – 
καπνού είναι η Unilever (τρόφιμα και προϊόντα προσωπικής υγιεινής), η Associated British 
Foods, η British American Tobacco και η Imperial Tobacco, στον κλάδο εξοπλισμού 
μεταφορών η Rolls Royce και η BAE Systems, στον κλάδο βασικών μετάλλων η Tata, Rio 
Tinto και η AngloAmerican, στον κλάδο χημικών η Ineos και οι φαρμακευτικές GSK και 
AstraZeneca, οι πετρελαϊκές BP και Shell.  

 

Πίνακας 6: Παραγωγή κλάδου τροφίμων & ποτών ΗΒ (2013-2020) 

Αξίες σε £ εκατ. 

Δραστηριότητα Τύπος 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Κρέας & 
προϊόντα αυτού 

Εξαγωγές 974,8 1.173,8 1.078,6 1.421,9 1.452,6 1.370,7 1.706,6 1.408,8 

 
Εσωτερική 
αγορά 

14.810,2 16.089,6 16.670,0 16.272,0 16.979,2 17.657,1 19.043,9 19.216,1 

 Σύνολο 15.785,0 17.263,4 17.748,6 17.693,9 18.431,8 19.027,8 20.750,5 20.624,9 

Ιχθυηρά & 
θαλασσινά 

Εξαγωγές 634,8 735,6 794,5 946,8 890,0 782,6 849,3 720,2 

 
Εσωτερική 
αγορά 

9.378,5 9.705,7 9.916,4 9.900,3 10.236,2 10.706,9 10.824,0 10.877,3 

 Σύνολο 10.013,3 10.441,3 10.710,9 10.847,1 11.126,2 11.489,5 11.673,3 11.597,5 

Λίπη & έλαια Εξαγωγές 77,7 69,6 66,6 55,3 79,1 91,0 170,6 206,6 

 
Εσωτερική 
αγορά 

502,9 680,9 722,8 857,4 930,7 883,4 811,6 833,8 

 Σύνολο 580,6 750,5 789,4 912,7 1.009,8 974,4 982,2 1.040,4 

Γαλακτοκομικά Εξαγωγές 779,8 769,5 694,8 680,7 902,2 1.064,8 941,5 848,0 

 
Εσωτερική 
αγορά 

9.027,3 9.741,4 8.804,7 8.591,2 9.875,9 9.764,1 9.742,7 10.132,2 

 Σύνολο 9.807,1 10.510,9 9.499,5 9.271,9 10.778,1 10.828,9 10.684,2 10.980,2 

Άλευρα και 
άμυλα 

Εξαγωγές 1.289,6 1.470,7 1.385,2 1.393,0 1.426,3 1.331,1 1.110,9 943,8 

 
Εσωτερική 
αγορά 

4.206,7 5.292,2 5.023,7 5.023,8 5.291,2 5.357,7 5.621,5 5.204,9 

 Σύνολο 5.496,3 6.762,9 6.408,9 6.416,8 6.717,5 6.688,8 6.732,4 6.148,7 

 

31https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletin
s/uklabourmarket/march2021  

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/march2021
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/march2021
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Δραστηριότητα Τύπος 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Προϊόντα 
αρτοποίας 
 

Εξαγωγές 523,3 936,0 550,4 498,2 791,0 838,2 642,4 521,1 

 
Εσωτερική 
αγορά 

9.835,4 10.217,7 9.230,6 9.199,4 9.540,1 10.078,1 10.310,2 9.781,9 

 Σύνολο 10.358,7 11.153,7 9.781,0 9.697,6 10.331,1 10.916,3 10.952,6 10.303,0 

Λοιπά τρόφιμα Εξαγωγές 2.073,3 2.029,3 1.921,6 1.972,5 1.907,5 2.211,6 2.084,7 1.990,9 

 
Εσωτερική 
αγορά 

14.321,2 14.496,4 14.543,9 15.113,2 16.454,8 16.750,4 17.334,4 16.784,8 

 Σύνολο 16.394,5 16.525,7 16.465,5 17.085,7 18.362,3 18.962,0 19.419,1 18.775,7 

Ζωοτροφές Εξαγωγές 501,2 561,9 569,1 670,2 775,5 745,3 761,5 610,1 

 
Εσωτερική 
αγορά 

6.589,2 6.441,3 5.992,5 6.039,8 7.179,3 8.114,2 7.432,9 7.723,3 

 Σύνολο 7.090,4 7.003,2 6.561,6 6.710,0 7.954,8 8.859,5 8.194,4 8.333,4 

Οινοπνευματώδη 
& καπνός 

Εξαγωγές 3.547,8 3.489,5 3.405,0 3.632,7 3.433,5 3.685,4 3.986,6 3.491,5 

 
Εσωτερική 
αγορά 

20.936,3 20.381,6 19.920,5 17.676,0 12.756,7 11.764,8 12.420,2 9.852,9 

 Σύνολο 24.484,1 23.871,1 23.325,5 21.308,7 16.190,2 15.450,2 16.406,8 13.344,4 

Αναψυκτικά, 
νερό & 
εμφιαλωμένα 
ποτά 

Εξαγωγές 134,9 145,3 144,8 171,5 232,9 257,9 225,8 286,7 

 
Εσωτερική 
αγορά 

3.854,0 4.290,4 4.489,5 4.592,2 4.683,4 5.120,1 5.205,3 4.993,4 

 Σύνολο 3.988,9 4.435,7 4.634,3 4.763,7 4.916,3 5.378,0 5.431,1 5.280,1 

Πηγή: ONS 32 

 

Η παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού μεταφορών αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους τομείς της βρετανικής μεταποίησης. Οι μεγαλύτερες διεθνείς 
αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν μονάδες παραγωγής στο Η.Β.: η BMW (MINI, Rolls-Royce), η 
Ford (Premier Automotive Group), η General Motors (Vauxhall Motors), η Honda, η Nissan, η 
Toyota, η Volkswagen (Bentley) κ.α.   

Η περίοδος όμως μετά το δημοψήφισμα ήταν αρκετά δύσκολη για την βρετανική 
αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία μέχρι τότε ήταν ένα από τα «αστέρια» της οικονομίας του 
Η.B. Αντιμετώπισε την μεγάλη μείωση των πωλήσεών της στην Κίνα, την μαζική αποστροφή 
της αγοράς για τα diesels  σε όλη την Ευρώπη λόγω του σκανδάλου της ‘Dieselgate’ της 
Volkswagen και την αβεβαιότητα του brexit που είχε επιπτώσεις και στην αγορά 
αυτοκινήτου στη Βρετανία και στις επενδύσεις του τομέα.  

Το 2019, λόγω brexit τόσο η παραγωγή όσο και οι πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν με τον 
μεγαλύτερο ρυθμό των τελευταίων 7 ετών, ενώ τo 2020 η βρετανική παραγωγή σημείωσε, 
λόγω της μειωμένης από την πανδημία ζήτησης, κατακόρυφη πτώση με 27% μείωση στην 
παραγωγή μηχανών για αυτοκίνητα33, 15,5% μείωση στην παραγωγή εμπορικών οχημάτων 
(η χαμηλότερη από το 1933)34 και 29,3% μείωση στα επιβατικά οχήματα.35 

Παρά τη ζοφερή αυτή κατάσταση, το Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισε να παράγει οχήματα που 
κινούνται με ηλεκτρικές μπαταρίες (BEV), υβριδικά με φόρτιση (plug-hybrid / PHEV) και 

 

32 https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/datasets/indexofproduction  
33https://www.smmt.co.uk/2021/01/british-engine-production-falls-27-0-in-2020-as-pandemic-hits-output/  
34https://www.smmt.co.uk/2021/01/coronavirus-pandemic-sends-uk-commercial-vehicle-production-down-15-
5-in-2020/  
35https://www.smmt.co.uk/2021/01/uk-car-production-down-29-3-as-coronavirus-slams-brakes-on-sector/  

https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/datasets/indexofproduction
https://www.smmt.co.uk/2021/01/british-engine-production-falls-27-0-in-2020-as-pandemic-hits-output/
https://www.smmt.co.uk/2021/01/coronavirus-pandemic-sends-uk-commercial-vehicle-production-down-15-5-in-2020/
https://www.smmt.co.uk/2021/01/coronavirus-pandemic-sends-uk-commercial-vehicle-production-down-15-5-in-2020/
https://www.smmt.co.uk/2021/01/uk-car-production-down-29-3-as-coronavirus-slams-brakes-on-sector/
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υβριδικά οχήματα (HEV) προμηθεύοντας  την αγορά εντός του ΗΒ και παγκοσμίως. Η 
συνδυασμένη παραγωγή αυτών των μοντέλων αυξήθηκε το 2020 στο 18,8% όλων των 
αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν στη Βρετανία, από 14,8% το προηγούμενο έτος, με τα 
BEV να αυξάνονται σε μερίδιο 4,5%, από 3,4%.36  Συνολικά, το Ηνωμένο Βασίλειο παρήγαγε 
172.857 οχήματα εναλλακτικών καυσίμων, με το 79,6% αυτών να εξάγονται, απόδειξη της 
υπάρχουσας ικανότητας της χώρας να κατασκευάσει τα οχήματα απαραίτητα για το μέλλον 
του στόχου  Net-Zero (μηδενικών εκπομπών). 

Σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές κλάδου οχημάτων 37: Το 2020 οι εξαγωγές οχημάτων 
από το ΗΒ μειώθηκαν λόγω των δυσμενών συνθηκών αγοράς που οφείλονται στην 
πανδημία. Όλες οι αποστολές προς τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Αυστραλία μειώθηκαν, 
κατά 33,7%, 21,6% και 21,8% αντίστοιχα. Οι εξαγωγές προς την Κίνα, ωστόσο, έκλεισαν το 
έτος με αύξηση 2,3%, ενώ οι εξαγωγές προς τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν αυξήθηκαν 
επίσης 3,6% και 16,7% αντίστοιχα, καθώς αυτές οι χώρες ακολούθησαν διαφορετική πορεία 
κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού Covid-19. 

Επίσης σημαντικός είναι και ο τομέας της αεροναυπηγικής με εταιρείες όπως η BAE 
Systems, η GKN και η Rolls Royce. Η Brush Traction κατασκευάζει αμαξοστοιχίες τρένων και 
άλλα σχετικά εξαρτήματα. 

Η βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών κατατάσσεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη πεντάδα στον 
κόσμο σε όρους παραγωγής και απασχολεί περίπου 400.000 άτομα στην παραγωγή 
ηλεκτρονικού υλικού, ενώ άλλα 130.000 απασχολούνται στον συγγενή χώρο της 
παραγωγής λογισμικού. Οι σημαντικότερες βρετανικές εταιρείες είναι η Amstrad, η Alba, η 
ARM, η Dyson, η Invensys, η Wolfson, η Linn, η Nallatech και η Axeon. Επίσης πολλές από τις 
μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες ΙΤ έχουν επιλέξει το Η.Β. ως έδρα της ευρωπαϊκής τους 
παρουσίας και εταιρείες όπως η Ericsson, η Fujitsu, η Samsung, η Sharp, η Sony και η 
Toshiba έχουν επίσης εγκαταστήσει εδώ μονάδες παραγωγής. 

 

Πίνακας 7: Παραγωγή κλάδου ηλεκτρονικών / ηλεκτρικού εξοπλισμού (2015-2020) 

Αξίες σε £ εκατ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

8.078,5 7.936,2 8.495,6 7.670,3 8.671,5 7.861,2 

Πηγή: ΟΝS 38 

 

Στο χημικό τομέα, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ καθαρά χημικών (προϊόντα 
πετρελαίου, χρώματα, σαπούνια, απορρυπαντικά κ.α.), από τη μία πλευρά, και 
φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων, από την άλλη.  

Η φαρμακοβιομηχανία από μόνη της εκπροσωπεί το 25% της βρετανικής χημικής 
βιομηχανίας, απασχολεί περίπου 300.000 άτομα και δαπανά περίπου 5 εκατ. λίρες 
ημερησίως στην έρευνα. Δύο από τις μεγαλύτερες διεθνείς φαρμακοβιομηχανίες η 
GlaxoSmithKline και η AstraZeneca είναι εγκαταστημένες στο Η.Β. και διεξάγουν εδώ 
μεγάλος μέρος της έρευνας αλλά και της παραγωγής τους. Εκτός αυτών, στο Η.Β. 
λειτουργούν περί τις 275 μικρομεσαίες επιχειρήσεις πού αντιπροσωπεύουν το 20% των 
εταιρειών του τομέα στην Ευρώπη.  

 

 

36 UK car production down -29.3% as coronavirus slams brakes on sector - SMMT   
37Στοιχεία από Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) UK car production down -29.3% as 
coronavirus slams brakes on sector - SMMT  
38https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/manufacturingandproductionindustry/timeseries/jqf9/diop  

https://www.smmt.co.uk/2021/01/uk-car-production-down-29-3-as-coronavirus-slams-brakes-on-sector/
https://www.smmt.co.uk/2021/01/uk-car-production-down-29-3-as-coronavirus-slams-brakes-on-sector/
https://www.smmt.co.uk/2021/01/uk-car-production-down-29-3-as-coronavirus-slams-brakes-on-sector/
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/manufacturingandproductionindustry/timeseries/jqf9/diop
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Πίνακας 8: Παραγωγή κλάδου φαρμακοβιομηχανίας (2015-2020) 

Αξίες σε £ εκατ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

13.872,1 14.766,6 14.545,5 15.917,8 18.069,5 20.703,0 
Πηγή: ΟΝS 39 

 

Στην κατηγορία της βιοτεχνολογίας, έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαπενταετία αύξηση 
του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων της τάξεως του 220% και αυτή τη στιγμή ο 
αριθμός τους ξεπερνά τις 480. To 2020 ήταν η καλύτερη χρονιά αναφορικά με την 
προσέλκυση επενδύσεων, καθώς οι εταιρείες βιοτεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου 
συγκέντρωσαν χρηματοδότηση ρεκόρ 2,8 δισεκατομμυρίων λιρών. Από το 2012 οι 
επενδύσεις στον κλάδο έχουν αυξηθεί πάνω από 1000%.40 

1.1.1.5 Υπηρεσίες 

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα το Λονδίνο, είναι κατά παράδοση ένα παγκόσμιο 
οικονομικό κέντρο. Η αναδιάρθρωση και η απορρύθμιση μετασχημάτισαν τον κλάδο των 
υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '80 και του '90, με σημαντικές αλλαγές στις 
τραπεζικές, ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές αγορές του Λονδίνου, τη ναυτιλία και τις 
εμπορευματικές μεταφορές.  

Ιδιαίτερα ο τομέας των χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών, επιχειρηματικών και 
κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, είναι καθοριστικός στην οικονομική δραστηριότητα της 
χώρας και η συμμετοχή του στο ΑΕΠ αυξάνεται συνεχώς. Ο τομέας των υπηρεσιών 
συμμετέχει κατά 76% στην σύνθεση του ΑΕΠ, απασχολεί το 80% του εργατικού δυναμικού 
της χώρας και συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Το Λονδίνο 
φιλοξενεί επίσης την έδρα πολλών πολυεθνικών εταιρειών. 

1.1.1.5.1 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

Ο τομέας των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών – τόσο βρετανικών όσο 
και διεθνών εταιρειών με έδρα το City του Λονδίνου– αντιστοιχούν περίπου στο 10% του 
ΑΕΠ και το 10,1% των φορολογικών εσόδων του ΗΒ41. Το Λονδίνο αποτελεί το μεγαλύτερο 
διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο, μαζί με τη Νέα Υόρκη. Περίπου 500 τράπεζες έχουν 
γραφεία στη πόλη και οι εργασίες τους προσανατολίζονται κυρίως στη διεθνή αγορά, με 
έμφαση στις αγορές χρεογράφων, συναλλάγματος, ενέργειας και ασφάλειας. Σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς του φορέα CityUK, ο τομέας των χρηματοοικονομικών και συναφών 
υπηρεσιών (λογιστικές, συμβούλων, νομικές) απασχολεί 2,3 εκατομμύριο εργαζομένους, 
(1:14) εκ των οποίων το 66% εργάζεται εκτός Λονδίνου. Παρόλο που οι χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες αυξήθηκαν ταχύτατα σε μεσαίες πόλεις, κυρίως στο Λιντς και στο Εδιμβούργο, 
το Λονδίνο εξακολούθησε να κυριαρχεί  και αυξήθηκε σε μέγεθος και επιρροή ως κέντρο 
διεθνών χρηματοοικονομικών πράξεων. Οι ροές κεφαλαίων έχουν αυξηθεί, όπως και οι 
συναλλαγές συναλλάγματος και τίτλων, με αποτέλεσμα το Λονδίνο να έχει περισσότερες 
ξένες τράπεζες από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο.  

 

39https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/manufacturingandproductionindustry/timeseries/jq7k/diop    
40Βρετανική Ένωση Βιοτεχνολογίας UK BioIndustry Association (BIA) 
https://www.bioindustry.org/news-listing/uk-biotech-success-continues-as-sector-secures-a-record-year-of-
investment-in-2020.html  
41 The CityUK, Key facts about UK-based financial and related professional services 2021 | TheCityUK 
https://www.thecityuk.com/assets/2021/Reports/4015f6e911/Key-facts-about-UK-based-financial-and-related-
professional-services-2021-v2.pdf  

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/manufacturingandproductionindustry/timeseries/jq7k/diop
https://www.bioindustry.org/news-listing/uk-biotech-success-continues-as-sector-secures-a-record-year-of-investment-in-2020.html
https://www.bioindustry.org/news-listing/uk-biotech-success-continues-as-sector-secures-a-record-year-of-investment-in-2020.html
https://www.thecityuk.com/research/key-facts-about-uk-based-financial-and-related-professional-services-2021/
https://www.thecityuk.com/assets/2021/Reports/4015f6e911/Key-facts-about-UK-based-financial-and-related-professional-services-2021-v2.pdf
https://www.thecityuk.com/assets/2021/Reports/4015f6e911/Key-facts-about-UK-based-financial-and-related-professional-services-2021-v2.pdf
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Το καθαρό πλεόνασμα στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών και συναφών υπηρεσιών 
απέφερε 77,9 δις £, ήτοι περισσότερο από το αθροιστικό πλεόνασμα όλων των άλλων 
κλάδων του ΗΒ. 

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στεγάζονται σε δύο κυρίως περιοχές του Λονδίνου: το City 
(όπου έχουν την έδρα τους, μεταξύ άλλων, το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, η 
Τράπεζα της Αγγλίας και η ασφαλιστική εταιρεία Lloyds of London) και τα Docklands – 
Canary Wharf (όπου έχουν την έδρα τους, μεταξύ άλλων, η ανεξάρτητη διοικητική αρχή 
Financial Conduct Authority42 και τράπεζες όπως η Barclays Bank, η Citigroup και η HSBC). 
Το Εδιμβούργο είναι το πέμπτο μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης και 
αποτελεί την έδρα εταιρειών όπως η Royal Bank of Scotland, η HBOS και η ασφαλιστική 
εταιρεία Standard Life Insurance. 

Αγορά Ομολόγων: Το Λονδίνο εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο κέντρο για 
την έκδοση και διαπραγμάτευση ομολόγων. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών 
Διακανονισμών, η αξία των χρεογράφων που τέθηκαν σε κυκλοφορία στο ΗΒ ήταν 6,5 τρις  
δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μεγαλύτερη αγορά 
χρεωγράφων στην Ευρώπη και η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, ακολουθώντας 
τις ΗΠΑ (45,6 τρις δολάρια ), την Κίνα (15,8 τρις $) και την Ιαπωνία (13,5 τρις $).43 

Παρά το Brexit, εκτιμάται ότι το Λονδίνο θα παραμείνει το κυρίαρχο οικονομικό κέντρο 
στην Ευρώπη τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Οι επιχειρήσεις του κλάδου επιθυμούν να 
διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησής τους στο Λονδίνο ενώ ακόμη και οι 
μεγαλύτερες μεταφορές δραστηριοτήτων αντιπροσωπεύουν το πολύ 10% του προσωπικού 
σε μεμονωμένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου πιθανόν άλλες 
ευρωπαϊκές πόλεις θα ενισχυθούν εις βάρος του City. 

1.1.1.5.2 Λιανεμπόριο 

Το λιανεμπόριο χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισμό, υψηλή διείσδυση των πωλήσεων 
μέσω διαδικτύου αλλά και ισχυρή καινοτομία, αναφορικά με τους τρόπους πληρωμής και 
τους τρόπους αποθήκευσης και παράδοσης. Το εμπόριο λιανικής στο Η.Β. 
πραγματοποιείται σε σημαντικό βαθμό από μεγάλες εταιρείες οι οποίες λειτουργούν με 
υπερκαταστήματα εντός και εκτός πόλεων και παράλληλη παρουσία σε κάθε γειτονιά μέσα 
από μικρά υποκαταστήματα της ίδιας αλυσίδας, καλύπτοντας το μεγαλύτερο τμήμα της 
αγοράς. Οι 5 μεγαλύτερες αλυσίδες Tesco, Asda, Sainsbury’s, Morrison’s και Aldi καλύπτουν 
το 60% της αγοράς (2019). Τα τοπικά συνοικιακά καταστήματα συνεχίζουν να παίζουν 
σημαντικό ρόλο στο λιανεμπόριο, παρά την πίεση από την είσοδο των μεγάλων εταιρειών 
στον χώρο και καταλαμβάνουν το 11,6% της αγοράς (2019).  

1.1.1.5.3 Δημιουργική βιομηχανία 

Η δημιουργική βιομηχανία, που περιλαμβάνει τη διαφήμιση, την κινηματογραφική και 
τηλεοπτική παραγωγή, τον σχεδιασμό προϊόντων, τις εκδόσεις, την μουσική βιομηχανία, τις 
καλές τέχνες και την αγορά αντίκας, έχει σημειώσει ένα από τα υψηλότερα επιμέρους 
ποσοστά ανάπτυξης κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Από το 2010, η Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία του κλάδου έχει αυξηθεί περισσότερο από 43% ήτοι υπερδιπλάσιο από 
την ανάπτυξη της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημαντική είναι η συνεισφορά του 
κλάδου και στην απασχόληση, καθώς οι δημιουργικές βιομηχανίες του ΗΒ παρείχαν 
συνολικά 2,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το 2019, με τα δύο τρίτα αυτών εκτός του 
Λονδίνου. Αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το διπλάσιο του ρυθμού ανάπτυξης των 
θέσεων εργασίας στην υπόλοιπη οικονομία. Περίπου το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού 
είναι αυτοαπασχολούμενοι.  

 

42 Πρώην Financial Services Authority 
43  Key-facts-about-UK-based-financial-and-related-professional-services-2021-v2.pdf (thecityuk.com)   

https://www.thecityuk.com/assets/2021/Reports/4015f6e911/Key-facts-about-UK-based-financial-and-related-professional-services-2021-v2.pdf
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Οι εταιρείες του τομέα έχουν διεθνή παρουσία. Οι δημιουργικές βιομηχανίες του 
Ηνωμένου Βασιλείου εξήγαγαν υπηρεσίες ύψους 35,6 δισ. λιρών το 201844, με ετήσιο 
ρυθμό αύξησης 8,9%. Οι εξαγωγές δημιουργικών υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν το 12% 
όλων των εξαγωγών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η 
WPP η μεγαλύτερη διαφημιστική εταιρεία παγκοσμίως έχει μόνο το 15% της 
δραστηριότητάς στην χώρα ενώ καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ασία.  

 

1.1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη 2020 

To 2020 αποτέλεσε ένα σημείο καμπής στην οικονομική πολιτική του Η.Β. Μετά από μία 
πολιτική λιτότητας που διήρκησε σχεδόν 10 χρόνια, το Η.Β. εστράφη αποφασιστικά προς 
μία φιλόδοξη πολιτική δημοσιονομικής επέκτασης, η οποία πέραν της σκόπιμης 
σηματοδότησης από την νέα Κυβέρνηση του  κ. Boris Johnson της μετάβασης σε μία άλλη, 
μετά την έξοδο από την Ε.Ε., περίοδο, συνοδεύτηκε και από αλλεπάλληλα μεγάλης έκτασης 
οικονομικά μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε ο ιός COVID-19, 
πράγμα το οποίο αφ΄ενός μεν επεξέτεινε έτι περισσότερο την πολιτική της επέκτασης και 
αφ’ ετέρου κυριάρχησε στο πεδίο των προοπτικών της οικονομίας επισκιάζοντας και 
βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το Brexit. Η κυβέρνηση δανείσθηκε για να χρηματοδοτήσει 
(εκτός των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας) και ένα νέο σύνολο πολιτικών ενίσχυσης 
της ανάπτυξης που επικεντρώνονται στην επίτευξη μιας σταδιακής αλλαγής στις επενδύσεις 
σε υποδομές και στην καινοτομία, η οποία στοχεύει να αυξήσει μακροπρόθεσμα την 
παραγωγικότητα και να αντιστρέψει την πορεία μείωσης των επιχειρηματικών επενδύσεων 
(παρά το γεγονός ότι η υποτίμηση της στερλίνας προσέλκυσε επενδυτικό ενδιαφέρον από 
το εξωτερικό, ιδίως για εμπορικά ακίνητα) χωρίς να επικεντρώνεται στη μείωση των 
επιπέδων δημοσίου χρέους.  

Η δημοσιονομική αυτή επέκταση υποστηρίχθηκε ταυτόχρονα και από την Κεντρική Τράπεζα 
της Αγγλίας (ΤτΑ), η οποία σε διάστημα μιας εβδομάδος τον Μάρτιο του 2020 μείωσε δύο 
φορές το προεξοφλητικό επιτόκιο της Τράπεζας, από 0,75% το 2019, σε 0,25% και 0,1% 
(ιστορικό χαμηλό) αντίστοιχα και έθεσε τα υποχρεωτικά και αντικυκλικά διαθέσιμα των 
εμπορικών τραπεζών σε χαμηλότερα επίπεδα, ώστε οι τελευταίες να μπορέσουν να 
διαχειριστούν προσωρινές ζημιές χωρίς να περικόψουν δανεισμό. Επί πλέον επεξέτεινε το 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης με 200 δισ. λίρες για την αγορά κρατικών και 
επενδυτικής βαθμίδας εταιρικών ομολόγων ανεβάζοντας το συνολικό απόθεμα αυτών των 
αγορών στις 645 δισ. λίρες. Τα μέτρα αυτά είχαν στόχο να στηρίξουν την εμπιστοσύνη των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών, σε μια δύσκολη περίοδο, για την ενίσχυση των 
ταμειακών ροών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και για την μείωση του κόστους 
και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας της χρηματοδότησης.     

Από τα τέλη του 2018 είχαν ορισθεί κανόνες που υποχρέωναν την κυβέρνηση να 
εξισορροπεί (ισοσκελίζει) τις τρέχουσες δαπάνες του προϋπολογισμού με τα έσοδά του. 
Εξαιρούνταν οι δαπάνες για επενδύσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτούνταν με κρατικό 
δανεισμό. Με τον νέο Υπουργό Οικονομικών κ. Rishi Sunak και με την κατάθεση του νέου 
προϋπολογισμού τον Μάρτιο του 2020,  αναθεωρήθηκε αυτό το πλαίσιο με στόχο το 
κράτος να δανείζεται περισσότερα εκμεταλλευόμενο τα πολύ χαμηλά, σχεδόν μηδενικά 
επιτόκια δανεισμού, για να υποστηρίξει όχι μόνο τις δαπάνες δημοσίων επενδύσεων αλλά 
και των τρεχουσών και των έκτακτων που προκάλεσε η πανδημία. Η δημοσιονομική 
χαλάρωση αύξησε τον δημόσιο δανεισμό σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι επιπτώσεις βεβαίως 
στην αύξηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού και του χρέους είναι προφανείς, όμως 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, κατά την Ανεξάρτητη Αρχή Προϋπολογισμού (ΑΑΠ), 
θα είναι λιγότερο σημαντικές στο βαθμό που χωρίς τα οικονομικά μέτρα αντιμετώπισής 

 

44https://www.thecreativeindustries.co.uk/facts-figures/resources-infographics   

https://www.thecreativeindustries.co.uk/facts-figures/resources-infographics
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της, η πανδημία θα προκαλούσε μείζονα βλάβη στην πλευρά της προσφοράς της 
οικονομίας.  

Πίνακας 9: Βασικά οικονομικά μεγέθη ΗΒ (2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ονομαστικό ΑΕΠ 
(εκατ. λίρες) 

1.919.641 1.994.712 2.068.757 2.141.792 2.218.439 2.112.03945 

Μεταβολή ΑΕΠ (%) 2,3 1,9 1,9 1,3 1,4 -9,846 

Ονομαστικό κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ (λίρες) 

29.483 30.385 31.326 32.238 33.212 31.446 47 

Πραγματικό κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ (λίρες) 

26.913 27.113 27.363 27.489 27.725 24.31148 

Ανεργία 5,4 4,9 4,4 4,1 3,8 4,549 

Πληθωρισμός 
(2015=100) 

0,0 0,7 2,7 2,5 1,8 1,050 

Ισοζύγιο Γενικής 
Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 

-4,6 -3,3 -2,5 -2,2 -2,1 -12,5%51 

Πρωτογενές ισοζύγιο52 
(% ΑΕΠ) 

-3,4 -1,5 0,1 0,6 -0,3 -1,853 

Χρέος Γενικής 
Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 

86,9 86,8 86,2 85,7 85,4 104.5% 54 

Ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών (% ΑΕΠ) 

-4,9 -5,2 -3,5 -3,9 -3,8 -3,5  55 

Συναλλαγματική 
ισοτιμία (£/€) 

1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 1,156 

Βασικό επιτόκιο (%) 0,5 0,2 0,5 0,7 0,7 0,157 

Συναλλαγματικά 
διαθέσιμα (εκ. $ ΗΠΑ) 

35.763 35.992 44.489 54.257 71.715 91.350 58 

Πηγές: ONS, HM Treasury, Bank of England 59 

 

Η μείωση του ΑΕΠ το 2020 κατά 9,8% σε σχέση με το 2019 συνοδεύεται, από την 
χρηματοοικονομική κρίση και μετά60,  από την πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, η οποία είναι 

 

45 https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ybha/qna  
46 
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/quarterlynationalaccounts/octobertodec
ember2020  
47https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ihxt/pn2  
48https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/mwb6/ukea     
49 
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/timeseries/mgsx/lms  
50 https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/timeseries/l55o/mm23  
51 https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ct8m/ukea        
52 Αναφέρεται σε οικονομικό έτος που λήγει το Μάρτιο του έτους αναφοράς 
53 https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/timeseries/d28m/ukea  
54 
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/bulletins/ukgovernmentde
btanddeficitforeurostatmaast/december2020  
55 https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/timeseries/aa6h/ukea  
56 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949747/Av
erage_for_the_year_to_31_December_2020.csv/preview και https://www.bankofgreece.gr/statistika/eswterikh-
oikonomia-times#files  
57https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/december-2020  
58https://www.bankofengland.co.uk/statistics/uk-international-reserves/2020/december-2020  
59 https://www.gov.uk/government/statistics/public-sector-finances-bulletin  
60https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN02791/SN02791.pdf  

https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ihxt/pn2
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/mwb6/ukea
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ybha/qna
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/quarterlynationalaccounts/octobertodecember2020
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/quarterlynationalaccounts/octobertodecember2020
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ihxt/pn2
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/mwb6/ukea
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/timeseries/mgsx/lms
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/timeseries/l55o/mm23
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ct8m/ukea
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/timeseries/d28m/ukea
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/bulletins/ukgovernmentdebtanddeficitforeurostatmaast/december2020
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/bulletins/ukgovernmentdebtanddeficitforeurostatmaast/december2020
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/timeseries/aa6h/ukea
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949747/Average_for_the_year_to_31_December_2020.csv/preview
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949747/Average_for_the_year_to_31_December_2020.csv/preview
https://www.bankofgreece.gr/statistika/eswterikh-oikonomia-times#files
https://www.bankofgreece.gr/statistika/eswterikh-oikonomia-times#files
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/december-2020
https://www.bankofengland.co.uk/statistics/uk-international-reserves/2020/december-2020
https://www.gov.uk/government/statistics/public-sector-finances-bulletin
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN02791/SN02791.pdf
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σαφώς κατώτερη του μέσου όρου των G7. Το 2020 η παραγωγικότητα σημείωσε οριακή 
αύξηση 0,4% ενώ το 2019 είχε αυξηθεί μόνον κατά 0,2%. Η βραδεία συσσώρευση 
κεφαλαίων και η μείωση της καθαρής μετανάστευσης από την ΕΕ συμβάλλουν επίσης σε 
αυτή την επιβάρυνση. Η Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ (ONS) βρίσκεται σε διαδικασία 
επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο υπολογίζεται η παραγωγικότητα. Εκτιμάται 
δε ότι η απόκλιση με τη νέα μέθοδο , ήτοι τον υπολογισμό των εργατοωρών, θα είναι πολύ 
μικρότερη από την ως τώρα καταγραφόμενη.61 

Ο πληθωρισμός το 2020 μειώθηκε σε 1% από 1,8%  το προηγούμενο έτος.  

Το δημόσιο έλλειμμα (έλλειμμα προϋπολογισμού), το οποίο χάρη στα μέτρα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και περιοριστικής πολιτικής που εφαρμόσθηκαν μετά την 
οικονομική κρίση του 2008 διατηρούνταν σε επίπεδα κάτω του 3% του ΑΕΠ,  το 
ημερολογιακό έτος 2020 εκτοξεύθηκε στο 12,5% 62 και το δημοσιονομικό (Απρίλιος 2020 – 
Μάρτιος 2021) σε 14,5%63 από 2,9% το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.  

Η Κυβέρνηση του Η.Β. μόνο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της 
πανδημίας διέθεσε, το  δημοσιονομικό έτος 2020-2021, 407 δισ. λίρες, δηλαδή το 
μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία και μάλιστα σε καιρό ειρήνης. Για την κάλυψη των αναγκών 
αυτών, η Κυβέρνηση δανείσθηκε 303 δισ. λίρες, ποσό που αντιστοιχεί στο 14,5% του ΑΕΠ 
(αναθεωρημένα στοιχεία Απριλίου 2021). Πρόκειται για ένα από τα πλέον γενναιόδωρα και 
ολοκληρωμένα οικονομικά προγράμματα αντιμετώπισης της πανδημίας στον κόσμο, 
υποστηρίζοντας εργαζομένους, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα εκείνες του 
εθνικού συστήματος (NHS) υγείας και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό (ο 
προϋπολογισμός του οποίου ανήλθε σε 147 δισ. λίρες το 2020) αλλά και τη χρηματοδότηση 
της ανάπτυξης και την προμήθεια εμβολίων και τη λειτουργία του συστήματος ιχνηλάτησης 
επαφών ασθενών covid-19 (NHS Test and Trace). Προχώρησε στην καταβολή μισθών σε 12 
εκατομμύρια εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους, υποστήριξε περισσότερες από ένα 
εκατομμύριο επιχειρήσεις μέσω επιχορηγήσεων, δανείων και μειώσεων φορολογικών 
συντελεστών και στήριξε την αύξηση της απασχόλησης και την τόνωση της ζήτησης. Τα 
κρατικά εγγυημένα δάνεια προς επιχειρήσεις έφθασαν τα 71 δισ. λίρες.  

Αναλυτικότερα οι κυριότερες προτεραιότητες ως προς τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις ήταν και εξακολουθούν να είναι ο εξορθολογισμός της επιδοματικής πολιτικής 
στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων, των ανέργων (Universal Credit) και των ασθενούντων, 
η οποία έπρεπε να ανταποκριθεί στην άνευ προηγουμένου αύξηση του αριθμού των 
αιτημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η εισαγωγή του σχεδίου στήριξης εισοδήματος 
εργαζομένων (Job Retention Scheme, υποστήριξη περίπου 9 εκ. απασχολούμενων), το 
οποίο εγγυάτο την καταβολή του 80% του μηνιαίου μισθού του εργαζομένου μέχρι του 
ποσού των 2.500 λιρών και την διατήρηση της θέσης εργασίας του και το οποίο θα 
συνεχισθεί μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, η εισαγωγή αναλόγου σχήματος για τους 
αυτοαπασχολούμενους (Self Employment Income Support Scheme, υποστήριξη περίπου 3 
εκ. απασχολούμενων), το οποίο επίσης διατηρείται μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, οι 
μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, η εφ’ άπαξ ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναλόγως 
της φορολογητέας αξίας της επαγγελματικής τους στέγης, το πρόγραμμα δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας (πλήρης επιδότηση για 6 μήνες, συνολικού ύψους 2 δισ. λιρών) για νέους 
16-24 ετών που κινδυνεύουν από την μακροχρόνια ανεργία, το πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης νέων για την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης (επιδότηση 2000 λιρών ανά 

 

61 
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/productivitymeasures/articles/international
comparisonsofproductivityicpmethodologyupdates/labourinputmeasurementsfebruary2021  
62https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ct8m/ukea   
63 
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicsectorfinance/bulletins/publicsectorf
inances/march2021  

https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/productivitymeasures/articles/internationalcomparisonsofproductivityicpmethodologyupdates/labourinputmeasurementsfebruary2021
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/productivitymeasures/articles/internationalcomparisonsofproductivityicpmethodologyupdates/labourinputmeasurementsfebruary2021
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ct8m/ukea
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicsectorfinance/bulletins/publicsectorfinances/march2021
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicsectorfinance/bulletins/publicsectorfinances/march2021
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μαθητευόμενο, καθώς και η παροχή χαμηλότοκων εγγυημένων από το κράτος δανείων 
προς μικρές (100% εγγύηση), μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (80% εγγύηση) για την 
στήριξη της ρευστότητάς τους. 

Στις πιο μικρές επιχειρήσεις διατέθηκαν δάνεια από 2.000 λίρες έως το 25% του τζίρου τους 
με ανώτατο όριο τις 50.000 λίρες, άτοκα για ένα έτος, τα οποία ήταν εγγυημένα από το 
Κράτος κατά 100% (Bounce Back Loan Scheme – BBLS). Μετά το πρώτο έτος το ετήσιο 
επιτόκιο ορίσθηκε στο 2,5%.  Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δηλαδή αυτές που είχαν ετήσιο 
τζίρο έως 45 εκ. λίρες διατέθηκαν δάνεια ύψους έως 5 εκ. λίρες, άτοκα για ένα έτος, των 
οποίων οι κρατικές εγγυήσεις κάλυπταν το 80% του δανείου (Coronavirus Business 
Interruption Loan Scheme). Στις μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή αυτές που είχαν ετήσιο τζίρο 
πάνω από 45 εκ. λίρες διατέθηκαν δάνεια ύψους έως 200 εκ. λίρες, των οποίων οι κρατικές 
εγγυήσεις κάλυπταν το 80% του δανείου (Coronavirus Large Business Interruption Loan 
Scheme).  Από τα 71 δισ. λίρες του συνολικού ύψους των ως άνω τριών σχημάτων δανείων, 
τα 45 αφορούν το πρόγραμμα Bounce Back Loan Scheme, τα 20 το πρόγραμμα Coronavirus 
Business Interruption Loan Scheme και τα υπόλοιπα το πρόγραμμα Coronavirus Large 
Business Interruption Loan Scheme. Και για τα τρία σχήματα η ημερομηνία λήξης 
προθεσμίας υποβολής αίτησης ήταν η 31 Μαρτίου 2021, δηλαδή το τέλος του 
δημοσιονομικού έτους. 

Για το νέο σύνολο πολιτικών ενίσχυσης της ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην επίτευξη 
μιας σταδιακής αλλαγής στις επενδύσεις σε υποδομές και στην καινοτομία,  η Κυβέρνηση 
ξεκίνησε από το 2020 πρόγραμμα επενδύσεων υποδομών ύψους 640 δισ. λιρών μέχρι το 
2025 για δρόμους, σιδηροδρόμους, μεγάλης ισχύος, ταχύτητος και ικανού εύρους ζώνης 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα διαδικτύου – gigabit capable broadband - (που θα 
βοηθήσουν και ΜΜΕ σε απομακρυσμένες περιοχές), κατασκευή (και για πτωχούς) 
κατοικιών και για την έρευνα. Επί πλέον ξεκίνησε πρόγραμμα μέτρων για την πράσινη 
ανάπτυξη και για τις περιοχές της Βορείου Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Βορείου 
Ιρλανδίας με την ενίσχυση του προϋπολογισμού τους.  

Οι ακαθάριστες δαπάνες σχηματισμού πάγιων κεφαλαίων, παρά την αύξηση κατά 5,9% των 
επιχειρηματικών επενδύσεων το 4ο τρίμηνο 2020, βρίσκονται σε επίπεδα 7,4% χαμηλότερα 
από ότι στο τέλος του 2019. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας, οι επενδύσεις τείνουν να 
περιορίζονται στο βασικό εξοπλισμό ή την συντήρηση, παρά σε στρατηγικά έργα, λόγω των 
ανησυχιών σχετικά με το ύψος  της ανάκαμψης, της αβεβαιότητας για τις προοπτικές της 
οικονομίας και των θέσεων ρευστότητος. Η οικονομική αβεβαιότητα παρέμεινε υψηλή ή 
πολύ υψηλή για το 68% των επιχειρήσεων και οι επενδύσεις παρέμειναν κατά 20% σε 
χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα που θα βρίσκονταν, ελλείψει της πανδημίας.  

Το καθαρό χρέος του δημόσιου τομέα (εξαιρουμένων των τραπεζών του δημόσιου τομέα) 
στα τέλη Μαρτίου 2021 ισοδυναμούσε με 97,7%64 του ΑΕΠ (από 84,6%65 στα τέλη Μαρτίου 
του προηγουμένου έτους), ποσοστό που θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο εάν διαγραφούν 
επιχειρηματικά χρέη αξίας 27,2 δις £ , όπως εκτιμά το Γραφείο Ευθύνης Προϋπολογισμού 
του ΗΒ (Office for Budget Responsibility / OBR).   

Η ανεργία, πάντως, αν και εμφάνισε αύξηση λόγω των περιορισμών της οικονομικής 
δραστηριότητας το 2020, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και η ισοτιμία έναντι του ευρώ, η 
οποία είχε υποχωρήσει κατά περίπου 17% μετά το 2015 και μετά το δημοψήφισμα του 
2016, διατηρείται σταθερή στα ίδια χαμηλά επίπεδα την τελευταία 4ετία.  

 

64 
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicsectorfinance/bulletins/publicsectorf
inances/march2021 
65 
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/bulletins/ukgovernmentde
btanddeficitforeurostatmaast/september2020 

https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicsectorfinance/bulletins/publicsectorfinances/march2021
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicsectorfinance/bulletins/publicsectorfinances/march2021
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/bulletins/ukgovernmentdebtanddeficitforeurostatmaast/september2020
https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/bulletins/ukgovernmentdebtanddeficitforeurostatmaast/september2020
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Προκλήσεις και προτεραιότητες για τη βρετανική οικονομική πολιτική αποτελούν:  

− Το οικονομικό μοντέλο της χώρας, το οποίο πρέπει να εξελιχθεί για να αξιοποιήσει τις 
ευκαιρίες στο διεθνές εμπόριο. 

− Να επιτύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που όμως απαιτούν ριζικές 
αλλαγές σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας. 

− Η γήρανση του πληθυσμού του ασκεί πιέσεις στο χώρο της υγείας, των μέτρων 
κοινωνικής προστασίας και της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. 

− Η τεχνολογία διαταράσσει τα επιχειρηματικά μοντέλα και ασκεί πιέσεις για 
επανεξέταση των πολιτικών ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών κανόνων. 

− Ο ισχυρότερος ανταγωνισμός που δέχεται η χώρα από αναδυόμενες οικονομίες, ο 
οποίος γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος και περισσότερο εξελιγμένος. 
 

1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο 

Το εξωτερικό εμπόριο έχει παραδοσιακά μεγάλη σημασία για την οικονομία του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, με τις εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών της χώρας το 2020 να ανέρχονται σε £ 560,7  δισ. (-16,9% έναντι του 
2019) και τις εισαγωγές σε £ 575,7 δισ.(-17,9% έναντι του 2019).  

Πίνακας 10: Εξωτερικό εμπόριο ΗΒ (2015-2020) 

Αξίες σε δις £   

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% 
μεταβολής 
2019/2020 

Εξαγωγές αγαθών 285,9 297,9 337,5 349,6 372,5 300,5  -19,3 

Εισαγωγές αγαθών  403,6 432,1 473,4 488,9 502,2 421,9  -16,0 

Εμπορικό ισοζύγιο  -117,7 -134,2 -135,9 -139,4 -129,7 -121.4  -6,4 

Εξαγωγές υπηρεσιών  244,1 269,6 291,6 306,9 326,2 260,2 -20,2 

Εισαγωγές 
υπηρεσιών  

152,8 167,7 180,8 197,3 222,3 153,8 -30,8 

Ισοζύγιο υπηρεσιών  91,2 101,8 110,8 109,6 103,8 106,4  2,5 

- Εξαιρουμένων των συναλλαγών χρυσού και λοιπών πολύτιμων μετάλλων  

Πηγή: ΟΝS 66 

 

Σύμφωνα με ανωτέρω παρατιθέμενα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας HB (ONS), 

το 2020 οι συνολικές βρετανικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε £ 300.5 δισ. έναντι £ 372,5 

δισ. του 2019, σημειώνοντας μείωση 19,3% %, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε £ 421.9 δισ. 
έναντι £ 502,2 δισ. του προηγουμένου έτους, μειωμένες κατά 16%. Το εμπορικό ισοζύγιο 

(αγαθών) της υπό εξέταση περιόδου κατέλειπε έλλειμμα ύψους £ 121.4 δισ., βελτιωμένο 
κατά 6,4% έναντι του 2019 (£129,7 δισ.). 

Ο όγκος τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών του Η.Β. αυξάνεται σταθερά τα 
τελευταία χρόνια, με εξαίρεση το 2020 λόγω των περιορισμών της πανδημίας και του 
Brexit. Ο μέσος συντελεστής δασμολογικής επιβάρυνσης που εφαρμόζεται στις εισαγωγές 
αγαθών είναι 1,8% (2019), 67 έναντι 2,6% του παγκόσμιου μέσου όρου (2017). 

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει υψηλό πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών, χάρις 
κυρίως στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, το 

 

66https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/december2019 και 
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/december2020#uk-
trade-data   
67https://data.worldbank.org/indicator/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS  

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/december2019
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/december2020#uk-trade-data
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/december2020#uk-trade-data
https://data.worldbank.org/indicator/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS
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οποίο, όμως, δεν επαρκεί, προς το παρόν, για να ισοσκελίσει το  έλλειμμα στο ισοζύγιο του 
εμπορίου αγαθών.  

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που περιλαμβάνει επενδύσεις, 
εμβάσματα και εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, αντιστοιχούσε στο  3,5% του ΑΕΠ το 2020 
σε σύγκριση με το 3,1% το 2019.68  

1.1.3.1 Εμπόριο αγαθών 

Συνολικά, το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει περισσότερα από όσα εξάγει, πράγμα που σημαίνει 
ότι παρουσιάζει εμπορικό έλλειμμα. Το έλλειμμα ύψους £ 121.4  δισ. στο εμπόριο αγαθών 
αντισταθμίστηκε εν μέρει από πλεόνασμα £ 106.4 δισ. στο εμπόριο υπηρεσιών το 2020.  

Τις τελευταίες δεκαετίες οι κύριοι εμπορικοί δεσμοί του ΗΒ μετατοπίστηκαν από χώρες της 
πρώην αυτοκρατορίας προς την Ευρωπαϊκή ήπειρο, η οποία αντιπροσωπεύει άνω του 
ημίσεως του εμπορίου αγαθών του Η.Β.. Συγκεκριμένα, το 2020 προς την Ευρώπη 
κατευθύνθηκε το 54% των εξαγωγών αγαθών του  Ηνωμένο Βασίλειο και προήλθε το 
53,66% των εισαγωγών. 

Διαχρονικά παρατηρείται σταδιακή στροφή του βρετανικού εξωτερικού εμπορίου αγαθών 
προς τρίτες χώρες, έναντι της ΕΕ: Ποσοστό 46,05% των εξαγωγών αγαθών του Η.Β. 
κατευθύνθηκε το 2020 προς τις χώρες της Ε.Ε. (από 54% το 2002) και από εκεί προήλθε το 
46,41% των αντίστοιχων εισαγωγών του Η.Β. (από 57% το 2006, που ήταν το υψηλότερο 
σημείο).69 Η τάση αυτή αναμένεται να ενταθεί μετά την έξοδο του Η.Β. από την ΕΕ.  

Πίνακας 11: Το Εμπόριο Αγαθών του ΗΒ  με επιλεγμένες περιοχές 

Αξίες σε χιλ. $ ΗΠΑ 

 Εξαγωγές Εισαγωγές 

 

2019 2020 
% στο 

σύνολο 
(2020) 

% 
Διαφορά 

2019/ 
2020 

2019 2020 
% στο 

σύνολο 
(2020) 

% 
Διαφορά 

2019/ 
2020 

Ευρώπη  242.737.751 217.258.119 54,0 -10,5 409.415.301 339.036.560 53,7 -17,2 

Εξ αυτών, 
χώρες Ε.Ε. 

215.356.490 185.089.423 46,0 -14,0 342.513.887 293.224.679 46,4 -14,2 

Αμερική 88.475.158 71.667.374 17,8 -19,0 93.792.631 83.885.367 13,3 -10,6 

Εξ αυτών, 
Βόρεια 
Αμερική 
(NAFTA) 

82.060.280 66.360.661 16,5 -19,1 86.372.979 76.476.454 12,1 -11,6 

Ασία  109.588.718 85.100.282 21,2 -22,3 152.857.552 164.883.475 26,1 7,9 

Εξ αυτών, 
Μέση 
Ανατολή 

30.807.858 25.539.157 6,3 -17,1 22.152.632 18.378.400 2,9 -17,0 

Αφρική 11.032.601 8.481.743 2,1 -23,1 16.965.109 13.329.366 2,1 -21,4 

Εξ αυτών, 
Μαγκρέμπ 

1.724.714 1.236.815 0,3 -28,3 3.786.570 1.637.414 0,3 -56,8 

Ωκεανία 6.678.702 6.188.550 1,5 -7,3 11.999.666 11.324.379 1,8 -5,6 

         

Επί 
συνόλου 

468.322.416 401.923.451  -14,2 692.494.170 631.859.934  -8,8 

Πηγή: UN/ITC 70  

 

68 https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn02815/  
69https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7851/  
70 https://www.trademap.org/Index.aspx  

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn02815/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7851/
https://www.trademap.org/Index.aspx
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Σε επίπεδο χωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης σημαντικός επενδυτικός και 
εμπορικός εταίρος, καθώς και η Ιαπωνία και η Κίνα, οι οποίες έχουν καταστεί σημαντικοί 
εμπορικοί εταίροι και επενδυτές στην εγχώρια βρετανική παραγωγή. Οι αμερικανικές, 
ιαπωνικές και κινεζικές εταιρείες επιλέγουν συχνά το Η.Β. ως την ευρωπαϊκή τους βάση, 
ενώ και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολικής Ασίας με εξαγωγικές οικονομίες 
περιλαμβάνουν την ανοικτή αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των σημαντικών 
σημείων πώλησης των προϊόντων τους. Οι βρετανικές Κυβερνήσεις υποστηρίζουν 
διαχρονικά την απελευθέρωση του εμπορίου και η χώρα συμμετέχει στους Διεθνείς 
Εμπορικούς Οργανισμούς. 

Κυριότεροι προορισμοί των εξαγωγών αγαθών του ΗΒ το 2020 ήταν οι ΗΠΑ (1η με μερίδιο 
14,4% επί των συνολικών εξαγωγών), η Γερμανία (10,3%),  η Ιρλανδία (6,9%), η Ολλανδία 
(6,3%), η Γαλλία (5,9%), η Ελβετία (4,9%), η Κίνα (4,7%), το Βέλγιο (3,4%), η Ισπανία (2,8%) 
και η Ιταλία (2,75%). Η χώρα μας στον πίνακα αυτό κατατάσσεται 45η με συνολικό ποσοστό 
0,29% (μείωση βρετανικών εξαγωγών αγαθών προς Ελλάδα κατά 13,72% έναντι του 2019). 

Πίνακας 12: 25 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών αγαθών του ΗΒ και η θέση της 
Ελλάδας 

Αξίες σε £ εκατ. 

Κατάταξη Χώρα προορισμού 2020 2019 
% 

διαφοράς  
2020/ 2019 

% 
συμμετοχής 
στο σύνολο 

του 2020 

1 ΗΠΑ 44.700 57.392 -22,1 14,4 

2 Γερμανία 31.932 36.307 -12,0 10,3 

3 Ιρλανδία 21.339 21.922 -2,7 6,9 

4 Ολλανδία 19.462 23.844 -18,4 6,3 

5 Γαλλία 18.396 24.630 -25,3 5,9 

6 Ελβετία 15.167 12.074 25,6 4,3 

7 Κίνα 14.474 23.610 -38,7 4,7 

8 Βέλγιο 10.570 12.928 -18,2 3,4 

9 Ισπανία 8.615 10.741 -19,8 2,8 

10 Iταλία 8.533 9.992 -14,6 2,7 

11 Χονγκ Κονγκ 8.265 8.770 -5,76 2,7 

12 Συναλλαγές χαμηλής αξίας 7.873 7.247 8,6 2,5 

13 Καναδάς 5.903 5.215 13,2 1,9 

14 Ιαπωνία 5.669 6.527 -13,1 1,8 

15 Τουρκία 4.952 5.023 -1,4 1,6 

16 ΗΑΕ 4.891 7.776 -37,1 1,6 

17 Πολωνία 4.559 5.339 -14,6 1,5 

18 Σιγκαπούρη 4.427 5.385 -17,8 1,4 

19 Σουηδία 4.328 5.007 -13,6 1,4 

20 Νορβηγία 4.110 3.445 19,3 1,3 

21 Ν. Κορέα 4.075 3.761 8,3 1,3 

22 Αυστραλία 4.066 4.328 -6,0 1,3 

23 Ινδία 3.120 4.603 -32,2 1 

24 Σ. Αραβία 2.784 3.263 -14,7 0,9 

25 Κατάρ 2.563 2.553 0,4 0,8 

      

44 ΕΛΛΑΔΑ71 918 1.044 -13,7 0,3 

Πηγή: HM Revenue and Customs, Overseas Trade Statistics 72  

 

71 
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/datasets/uktradeallcountriess
easonallyadjusted/current/allcountriesdec2020final.xlsx  

https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/datasets/uktradeallcountriesseasonallyadjusted/current/allcountriesdec2020final.xlsx
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/datasets/uktradeallcountriesseasonallyadjusted/current/allcountriesdec2020final.xlsx
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Κυριότερες χώρες που αποτελούν πηγές εισαγωγών αγαθών του Η.Β. ήταν το 2020 η 
Γερμανία (1η με μερίδιο 11,5%), η Κίνα (10,9%), οι ΗΠΑ (9,2%%), η Ολλανδία (7,2%),  η 
Γαλλία (4,5%), το Βέλγιο (4,5%), η Ρωσία (3,9%) η Ιταλία (3,6%), το Χονγκ Κονγκ (3,35%), η 
Ισπανία (2,9%), η Ιρλανδία (2,7%), ο Καναδάς (2,5%) και η Νορβηγία (2,25%). Η χώρα μας 
στον πίνακα αυτό κατατάσσεται 47η με συνολικό ποσοστό 0,2% (μείωση ελληνικών 
εξαγωγών αγαθών προς ΗΒ κατά 7,52% έναντι του 2019). 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι, όσον αφορά τη διατροφική ασφάλεια, τα 
επίπεδα αυτάρκειας στα φρούτα και τα λαχανικά έχουν μειωθεί σταθερά από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980, όταν το ΗΒ παρήγαγε το 78% των αναγκών του σε τρόφιμα. Σήμερα, το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 64%. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μόλις 18% αυτάρκες σε 
φρούτα και 55% σε φρέσκα λαχανικά (μείωση -16% τις τελευταίες δύο δεκαετίες). Η 
βρετανική αγορά στηρίζεται στις εισαγωγές για να έχει επαρκή τροφοδοσία, ειδικά κατά 
τη διάρκεια των λεγόμενων " κενών μηνών" (“hungry gap” months) στις αρχές της άνοιξης, 
όταν η συγκομιδή τοπικά καλλιεργούμενων λαχανικών (όπως τα καρότα και το λάχανο) 
λήγει πριν η επόμενη συγκομιδή να είναι έτοιμη (γύρω στα μέσα του Μαΐου εκάστου 
έτους).73  

Πίνακας 13: Οι 10 σημαντικότεροι προμηθευτές του ΗΒ και η θέση της Ελλάδας 

Αξίες σε £ εκατ. 

Κατάταξη Χώρα προέλευσης 2020 2019 
% μεταβολή   
2020/ 2019 

% 
συμμετοχή 
στο σύνολο 

2020 

1 Γερμανία 56.375 66.910 -15,7 11,5 

2 Κίνα 53.430 46.375 15,2 10,9 

3 ΗΠΑ 45.204 51.066 -11,5 9,2 

4 Ολλανδία 35.426 42.534 -16,7 7,2 

5 Γαλλία 22.215 29.870 -25,6 4,5 

6 Βέλγιο 22.070 25.332 -12,9 4,5 

7 Ρωσία 19.042 11.169 70,5 3,9 

8 Ιταλία 17.381 20.279 -14,3 3,5 

9 Χονγκ Κονγκ 16.418 8.333 97,0 3,3 

10 Ισπανία 14.142 16.752 -15,6 2,9 

11 Ιρλανδία 13.216 13.926 -5,1 2,7 

12 Καναδάς 12.264 12.892 -4,9 2,5 

13 Νορβηγία 11.027 15.861 -30,5 2,2 

14 Ελβετία 10.861 20.588 -47,2 2,2 

15 Πολωνία 10.602 11.247 -5,7 2,2 

16 Τουρκία 9.081 9.664 -6,0 1,9 

17 Ιαπωνία 8.184 10.352 -20,9 1,7 

18 Αυστραλία 8.069 8.650 -6,7 1,6 

19 Ινδία 5.899 7.901 -25,3 1,2 

20 Ν. Αφρική 5.869 6.500 -9,7 1,2 

21 Σουηδία 5.751 6.527 -11,9 1,2 

22 Συναλλαγές χαμηλής αξίας   -9,0 1,1 

23 Ουζμπεκιστάν 4.717 1.873 151,8 1 

24 Δανία 4.707 6.632 -29,0 1 

25 Τσεχία 4.464 6.064 -26,4 0,9 

 

72 https://www.uktradeinfo.com/media/ajzmhlfx/ctys_2012.xlsx  
73https://www.thegrocer.co.uk/sourcing/how-can-the-uk-be-more-self-sufficient-in-food/653103.article  

https://www.uktradeinfo.com/media/ajzmhlfx/ctys_2012.xlsx
https://www.thegrocer.co.uk/sourcing/how-can-the-uk-be-more-self-sufficient-in-food/653103.article
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Κατάταξη Χώρα προέλευσης 2020 2019 
% μεταβολή   
2020/ 2019 

% 
συμμετοχή 
στο σύνολο 

2020 

47 Ελλάδα74 873 944 -7,5% 0,2% 

Πηγή: HM Revenue and Customs, Overseas Trade Statistics 75 

 

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων βρετανικών προϊόντων είναι: Μηχανές & 
Συσκευές, Πολύτιμα Μέταλλα, Οχήματα, Ορυκτά Καύσιμα, Φαρμακευτικά, Ηλεκτρικές 
Μηχανές, Συσκευές και Υλικά, Αεροσκάφη / Είδη αεροδιαστημικής , Όργανα Ακριβείας, 
Πλαστικά και Οργανικά Χημικά, ποτά και οινοπνευματώδη.  

 

Πίνακας 14: Εξαγωγές αγαθών ΗΒ: οι 20 σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων ανά 
κεφαλαιο Σ.Ο.  

Αξίες σε £ εκατ. 

Κατά-
ταξη 

Περιγραφή (2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας) 

Αξίες 2020 Αξίες 2019 
% Μεταβολή 
αξίας  2020/ 

2019 

% επί του 
συνόλου 

2020 

1 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 - ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, 
ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ κλπ 

47.041 57.390 -18 15 

2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71 - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ 
ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ κλπ. 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

33.918 32.893 3 11 

3 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87 - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥ-
ΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ κλπ 

28.269 39.572 -29 9 

4 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 - ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ 

20.636 31.670 -35 7 

5 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85 - ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ κλπ 

19.457 22.289 -13 6 

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 19.361 21.245 -9 6 

7 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 - ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ κλπ   

13.711 15.590 -12 4 

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88 - ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ 10.283 14.441 -29 3 

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9.910 9.928 0 3 

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 99 - ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9.215 8.819 4 3 

11 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡ-
ΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 

8.359 9.330 -10 3 

12 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 - ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ 
ΞΙΔΙ 

6.524 8.035 -19 2 

13 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙ-
ΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

6.113 5.477 12 2 

14 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟ-
ΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

5.193 9.691 -46 2 

15 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72 - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑ-
ΛΥΒΑΣ 

4.203 5.189 -19 1 

16 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ-
ΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 

4.149 4.555 -9 1 

Πηγή: UK Trade info76 

 

74 
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/datasets/uktradeallcountriess
easonallyadjusted/current/allcountriesdec2020final.xlsx 
75 https://www.uktradeinfo.com/media/ajzmhlfx/ctys_2012.xlsx   
76 Το γενικό σύνολο διαφέρει κατ΄ολίγον με αντίστοιχους πίνακες λόγω διαφορετικών πηγών και μεθοδολογιών. 
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx  και 
https://www.uktradeinfo.com/media/tb0luz5q/chap_2012.xlsx  

https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/datasets/uktradeallcountriesseasonallyadjusted/current/allcountriesdec2020final.xlsx
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/datasets/uktradeallcountriesseasonallyadjusted/current/allcountriesdec2020final.xlsx
https://www.uktradeinfo.com/media/ajzmhlfx/ctys_2012.xlsx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/Related-Data.aspx
https://www.uktradeinfo.com/media/tb0luz5q/chap_2012.xlsx
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Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων στο ΗΒ το 2020 ήταν:  Πολύτιμες και 
Ημιπολύτιμες πέτρες, Μηχανές & Συσκευές, Οχήματα, Ηλεκτρικές Μηχανές & Συσκευές, 
Ορυκτά Καύσιμα, Φαρμακευτικά, Όργανα Ακριβείας, Πλαστικά, Ενδύματα, Έπιπλα και 
Ιατροχειρουργικά  Έπιπλα και οργανικά χημικά. 

Πίνακας 15: Εισαγωγές αγαθών ΗΒ: οι 20 σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων ανά 
κεφαλαιο Σ.Ο.  

Αξίες σε £ εκατ.  

Κατά-
ταξη 

Περιγραφή (2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας) 

Αξίες  
2020 

Αξίες  
2019 

Μεταβολή  
2020/ 
2019 

% στο 
σύνολο 

του 2020 

1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71 - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ 
ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ κλπ. 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

84.175 69.734 21 17 

2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 - ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕ-
ΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ κλπ 

54.620 66.357 -18 11 

3 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87 - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥ-
ΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ κλπ 

45.028 58.689 -23 9 

4 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85 - ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ κλπ 

43.341 48.583 -11 9 

5 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 - ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ 

26.332 43.960 -40 5 

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20.199 21.979 -8 4 

7 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 - ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ κλπ 

14.656 15.074 -3 3 

8 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗ-
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 

14.089 14.987 -6 3 

9 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 

9.157 9.368 -2 2 

10 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ 

8.560 10.233 -16 2 

11 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94 - ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙ-
ΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ κλπ 

8.065 9.406 -14 2 

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.546 7.971 -5 2 

13 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ-
ΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 

6.676 8.917 -25 1 

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 99 - ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.309 6.866 -8 1 

15 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 - ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ 
ΞΙΔΙ 

6.305 6.529 -3 1 

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88 - ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ 6.239 8.526 -27 1 

17 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙ-
ΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

5.774 4.986 16 1 

18 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63  ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑ-
ΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ   

5.520 2.049 169 1 

19 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 - ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕ-
ΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 

5.484 5.856 -6 1 

20 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 - ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡ-
ΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ 

5.283 5.955 -11 1 

Πηγή: UK Trade info,  HM Revenue and Customs, Overseas Trade Statistics77  

 

 

77  https://www.uktradeinfo.com/media/tb0luz5q/chap_2012.xlsx  Το γενικό σύνολο διαφέρει κατ΄ολίγον με 
αντίστοιχους πίνακες λόγω διαφορετικών πηγών και μεθοδολογιών. 

https://www.uktradeinfo.com/media/tb0luz5q/chap_2012.xlsx
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1.1.3.2 Εμπόριο υπηρεσιών   

Όπως προαναφέρθηκε στην τομεακή ανάλυση της βρετανικής οικονομίας, ο τομέας των 
υπηρεσιών (ιδιαίτερα των χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών, επιχειρηματικών και 
κτηματομεσιτικών) είναι καθοριστικός στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας,  με τη 
συμμετοχή του στο ΑΕΠ να αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, ο 
τομέας των υπηρεσιών συμμετέχει κατά 80% στην σύνθεση του ΑΕΠ της χώρας και 
συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
παρουσιάζοντας κάθε χρόνο πλεονασματικό ισοζύγιο υπηρεσιών.  

Το 2020 οι συνολικές βρετανικές εισπράξεις από υπηρεσίες ανήλθαν σε £267 δισ.  έναντι 
£316 δισ. το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 15,6%. Εξ αυτών, 98,510 δις £ 
κατευθύνθηκαν προς την ΕΕ (ήτοι 36,9% του συνόλου). Επίσης, οι πληρωμές για υπηρεσίες 
ανήλθαν σε £179 δισ. έναντι £212 δισ.  του προηγουμένου έτους, μειωμένες κατά 25%, με 
68,112 δις £ να προέρχονται από την ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας 42% του συνόλου. 

Το ισοζύγιο υπηρεσιών το 2020 κατέγραψε πλεόνασμα ύψους £107 δισ., σημειώνοντας 
βελτίωση κατά 3,93% έναντι του 2019.  

Πίνακας 16: Ισοζύγιο Υπηρεσιών ΗΒ (2016-2020) 

Αξίες σε £ εκατ. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Μεταβολή  
2019/2020 

Εξαγωγές  265.693 286.660 310.469 316.320 267.102 -15,6 

Εισαγωγές 168.974 181.164 199.113 212.987 159.703 -25,0 

Ισοζύγιο 96.719 105.496 111.356 103.333 107.399 3,9 

Πηγή: ΟΝS 78 

 

Πίνακας 17: Εισπράξεις ΗΒ 

Αξίες σε £ εκατ. 

 2020 2019  

 Αξία  
% στο 

σύνολο 
Αξία  

% στο 
σύνολο 

% Μεταβολή 
2019/2020 

Σύνολο:  267.102 100 316.320 100 -15,6 

Εξ αυτών:       

1 Υπηρεσίες μεταποίησης 
αγαθών 

2.118 0,8 2.842 0,90 -25,5 

2 Υπηρεσίες συντήρησης και 
επισκευής  

3.137 1,2 3.606 1,14 -13,0 

3 Μεταφορές 15.929 6,0 30.017 9,49 -46,9 

3.1 Θαλάσσιες μεταφορές 7.104 2,7 11.748 3,71 -39,5 

3.2 Αεροπορικές μεταφορές 5.917 2,2 15.184 4,80 -61,0 

3.3 Άλλες μέθοδοι μεταφοράς 893 0,3 917 0,29 -2,6 

3.4  Ταχυδρομικές και 
ταχυμεταφορικές υπηρεσίες 

2.015 0,7 2.168 0,69 -7,1 

4 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 14.768 5,5 41.304 13,06 -64,2 

4.1 Επαγγελματικά ταξίδια 1.605 0,6 6.610 2,09 -75,7 

4.2 Προσωπικά ταξίδια 13.163 4,9 34.694 10,97 -62,1 

5 Κατασκευαστικές υπηρεσίες 2.859 1,1 3.589 1,13 -20,3 

5.1 Κατασκευαστικές υπηρεσίες 
στο εξωτερικό 

2.554 1,0 2.106 0,67 21,3 

5.2 Κατασκευαστικές υπηρεσίες 305 0,1 1.483 0,47 -79,4 

 

78https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesserv
icetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted/current/servicetypebycountry2020q4.xlsx  

https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted/current/servicetypebycountry2020q4.xlsx
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted/current/servicetypebycountry2020q4.xlsx
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 2020 2019  

 Αξία  
% στο 

σύνολο 
Αξία  

% στο 
σύνολο 

% Μεταβολή 
2019/2020 

στο ΗΒ 

6 Ασφαλιστικές και 
συνταξιοδοτικές υπηρεσίες  

20.739 7,8 19.112 6,04 8,5 

6.1 Άμεση ασφάλιση 17.661 6,6 15.845 5,01 11,5 

6.2 Αντασφάλιση 560 0,2 550 0,17 1,8 

6.3 Επικουρικές υπηρεσίες 
ασφάλισης 

2.518 0,9 2.717 0,86 -7,3 

7 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες  61.268 22,9 60.845 19,24 0,7 

 7.1 Με ρητές χρεώσεις  51.820 19,4 50.538 15,98 2,5 

7.2 Υπηρεσίες χρηματοοικονομι-
κής διαμεσολάβησης που μετρώ-
νται έμμεσα  

9.448 3,5 10.307 3,26 -8,3 

8 Δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας 

17.473 6,5 19.098 6,04 -8,5 

9 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 
πληροφορικής και πληροφόρη-
σης 

21.761 8,1 22.157 7,00 -1,8 

9.1 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 6.125 2,3 5.865 1,85 4,4 

9.2 Υπηρεσίες πληροφορικής 11.333 4,2 12.249 3,87 -7,5 

9.3 Υπηρεσίες πληροφόρησης 4.303 1,6 4.043 1,28 6,4 

10 Λοιπές επιχειρηματικές 
υπηρεσίες  

100.205 37,5 104.750 33,12 -4,3 

10.1 Υπηρεσίες έρευνας και 
ανάπτυξης 

10.942 4,1 10.842 3,43 0,9 

10.2 Επαγγελματικές και επιχει-
ρηματικές υπηρεσίες 
Εξ αυτών: 

47.214 17,7 46.865 14,82 0,7 

- Νομικές λογιστικές, συμβούλων 
επιχείρησης και δημόσιες σχέσεις 

38.408 14,4 35.904 11,35 7,0 

- Διαφήμιση, έρευνα αγοράς, 
δημοσκοπήσεις 

8.806 3,3 10.961 3,47 -19,7 

10.3 Τεχνικές, εμπορικές και λοι-
πές επιχειρηματικές υπηρεσίες 

42.049 15,7 47.043 14,87 -10,6 

11 Υπηρεσίες προσωπικές, πολι-
τιστικές και ψυχαγωγικές 

4.010 1,5 5.824 1,84 -31,1 

11.1 Οπτικοακουστικές και 
συναφείς υπηρεσίες 

2.181 0,8 2.669 0,84 -18,3 

11.2 Άλλες προσωπικές, πολιτι-
στικές και ψυχαγωγικές υπηρεσί-
ες 

1.829 0,7 3.155 1,00 -42,0 

12 Αγαθά και υπηρεσίες της γενι-
κής κυβέρνησης 

2.835 1,1 3.176 1,00 -10,7 

Πηγή: ΟΝS 79 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), oι 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το ήμισυ των βρετανικών εξαγωγών υπηρεσιών. Με ιδιαίτερα μειωμένο, 

 

79 
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypeby
partnercountrynonseasonallyadjusted  

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
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λόγω της πανδημίας, το μερίδιο του τουρισμού, οι υπηρεσίες πληροφορικής και οι 
ασφαλιστικές υπηρεσίες έχουν αυξήσει τη συμμετοχή τους επί του συνόλου το 2020.   

Κύριες κατηγορίες υπηρεσιών όσον αφορά τις πληρωμές του ΗΒ το 2020 ήταν οι Τεχνικές, 
εμπορικές και λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες (26,22%), οι χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες (10,43%) και οι μεταφορές (10,52%). Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οι οποίες το 
2019  αντιστοιχούσαν στο 26,44% των πληρωμών του Η.Β. για υπηρεσίες, το 2020 
συνεισέφεραν μόλις 10,57%.  

Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί, διαχρονικά, πλεονασματικό ισοζύγιο σχεδόν σε όλο το 
φάσμα υπηρεσιών, πλην των ταξιδιωτικών υπηρεσιών (λόγω του ισχυρού τουριστικού 
ρεύματος από το Η.Β. προς άλλες χώρες).  

 

Πίνακας 18: Πληρωμές ΗΒ  

Αξίες σε £ εκατ. 

 2020 2019  

 Αξίες  
% στο 

σύνολο 
Αξίες  

% στο 
σύνολο 

% Μεταβολής 
2019/2020  

Σύνολο 159.703 100 212.987 100 -25,0 

Εξ αυτών:       

1 Υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών 1.205 0,7 1.194 0,6 0,9 

2 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής  1.010 0,6 1.397 0,7 -27,7 

3 Μεταφορές 16.797 10,5 27.254 12,8 -38,4 

3.1 Θαλάσσιες μεταφορές 5.701 3,6 5.987 2,8 -4,8 

3.2 Αεροπορικές μεταφορές 6.582 4,1 15.874 7,4 -58,5 

3.3 Άλλες μέθοδοι μεταφοράς 3.378 2,1 3.845 1,8 -12,1 

3.4  Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 
υπηρεσίες 

1.136 0,7 1.548 0,7 -26,6 

4 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 16.888 10,6 56.313 26,4 -70,0 

4.1 Επαγγελματικά ταξίδια 1.758 1,1 5.186 2,4 -66,1 

4.2 Προσωπικά ταξίδια 15.130 9,5 51.127 24,0 -70,4 

5 Κατασκευαστικές υπηρεσίες 3.075 1,9 2.766 1,3 11,2 

5.1 Κατασκευαστικές υπηρεσίες στο 
εξωτερικό 

920 0,6 969 0,4 -5,1 

5.2 Κατασκευαστικές υπηρεσίες στο ΗΒ 2.155 1,3 1.797 0,8 19,9 

6 Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 
υπηρεσίες 

2.471 1,5 2.543 1,2 -2,8 

6.1 Άμεση ασφάλιση 2.223 1,4 2.348 1,1 -5,3 

6.2 Αντασφάλιση 0 0,0 0 0,0  

6.3 Επικουρικές υπηρεσίες ασφάλισης 248 0,2 193 0,1 28,5 

6.4 Συνταξιοδοτικές υπηρεσίες και υπη-
ρεσίες τυποποιημένων 
εγγυήσεων 

0 0,0 2 0,0  

7 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 16.655 10,4 18.863 8,9 -11,7 

7.1 Με ρητές χρεώσεις 13.228 8,3 15.681 7,4 -15,6 

7.2 Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής δια-
μεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα 

3.427 2,1 3.182 1,5 7,7 

8 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 13.136 8,2 13.759 6,5 -4,5 

9 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφο-
ρικής και πληροφόρησης 

10.221 6,4 10.926 5,1 -6,4 

9.1 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 4.810 3,0 4.851 2,9 -0,8 

9.2 Υπηρεσίες πληροφορικής 4.415 2,8 4.703 2,2 -6,1 

9.3 Υπηρεσίες πληροφόρησης 996 0,62 1.372 0,6 -27,4 

10 Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 70.511 44,1 69.436 32,6 1,5 

10.1 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 7.929 5,0 7.916 3,7 0,2 
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 2020 2019  

 Αξίες  
% στο 

σύνολο 
Αξίες  

% στο 
σύνολο 

% Μεταβολής 
2019/2020  

10.2 Επαγγελματικές και επιχειρηματικές 
υπηρεσίες 

20.711 13,0 22.385 10,5 -7,5 

10.3 Τεχνικές, εμπορικές και λοιπές 
επιχειρηματικές υπηρεσίες 

41.871 26,2 39.135 18,4 7,0 

11 Υπηρεσίες προσωπικές, πολιτιστικές 
και ψυχαγωγικές 

4.938 3,1 4.899 2,3 0,8 

11.1 Οπτικοακουστικές και συναφείς 
υπηρεσίες 

1.129 0,7 895 0,4 26,1 

10.3 Τεχνικές, εμπορικές και λοιπές επι-
χειρηματικές υπηρεσίες 

3.809 2,4 4.004 1,9 -4,9 

12 Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής κυ-
βέρνησης 

2.796 1,7 3.637 1,7 -23,1 

Πηγή: ONS 80  

 

Αναφορικά με τις χώρες που αγοράζουν υπηρεσίες από το Η.Β., οι ΗΠΑ βρέθηκαν και το 
2020 στην πρώτη θέση με 27,2% του συνόλου, ακολουθούμενες από τη Γερμανία (6,3%), 
την Ολλανδία (5,4%), την Ιρλανδία (5%) και τη Γαλλία (4,9%). Στο σύνολό της όμως η Ε.Ε. 
κατέλαβε την 1η θέση με ποσοστό 36,9% επί του συνόλου των εξαγόμενων υπηρεσιών του 
Η.Β. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 30η θέση με ποσοστό 0,41% του συνόλου. 

 

Πίνακας 19: Οι 10 σημαντικότεροι αγοραστές υπηρεσιών του ΗΒ και η θέση της Ελλάδας 
(2020) 

Αξίες σε £ εκατ. 

Χώρα / περιοχή Εισπράξεις  % επί του συνόλου 

Σύνολο 267.102 100 

Εξ αυτών:    

[εκτός σειράς] Σύνολο ΕΕ 98.510 36,9 

ΗΠΑ 72.719 27,2 

Γερμανία 16.815 6,3 

Ολλανδία 14.332 5,4 

Ιρλανδία 13.356 5,0 

Γαλλία 13.051 4,9 

 Ελβετία 10.416 3,9 

Ιαπωνία 6.351 2,4 

 Ιταλία 5.838 2,2 

Ισπανία 5.609 2,1 

Αυστραλία 5.444 2,0 

[εκτός σειράς] Ελλάδα 1.086 0,4 

Πηγή: ΟΝS 81 

Οι Η.Π.Α. ήταν το 2020 ο σημαντικότερος προμηθευτής υπηρεσιών στο Η.Β. με ποσοστό 
24,9%. Έπονται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ισπανία, με την Ελλάδα να βρίσκεται 
στη 21η θέση με ποσοστό 0,85%. Χαρακτηριστικό είναι ότι περίπου το ½ των προμηθειών 
υπηρεσιών του Η.Β.  προέρχονται από την ΕΕ. 

 

80 
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypeby
partnercountrynonseasonallyadjusted  
81https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypeb
ypartnercountrynonseasonallyadjusted  

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
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Πίνακας 20: Οι 10 σημαντικότεροι προμηθευτές υπηρεσιών του ΗΒ και η θέση της 
Ελλάδας (2020) 

Αξίες σε £ εκατ. 

Χώρα / περιοχή Εισπράξεις  % επί του συνόλου 

 Σύνολο 159.703 100 

[εκτός σειράς] Σύνολο ΕΕ 68.112 42,6 

ΗΠΑ 39.778 24,9 

Γαλλία 10.475 6,6 

Γερμανία 9.179 5,7 

Ιρλανδία 7.721 4,8 

Ισπανία 6.934 4,3 

Ολλανδία 6.036 3,8 

Ινδία 5.657 3,5 

Ιαπωνία 5.336 3,3 

Ελβετία 5.133 3,2 

Λουξεμβούργο 4.439 2,8 

[εκτός σειράς] Ελλάδα 1.361 0,8 

Πηγή: ONS 82 

 

1.1.4 Επενδύσεις 

Το Η.Β. είναι από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς άμεσων ξένων επενδύσεων και 
ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές παγκοσμίως, γεγονός που καταδεικνύει τον υψηλό 
βαθμό εξωστρέφειας της βρετανικής οικονομίας. Η χώρα είναι η 7η πιο ελεύθερη 
παγκοσμίως στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας του 2020. Το Η.Β. κατατάσσεται στην 3η 
θέση μεταξύ των 45 χωρών στην Ευρώπη83 και η συνολική βαθμολογία του είναι πολύ 
υψηλότερη από τους περιφερειακούς και παγκόσμιους μέσους όρους.  

Το Η.Β. έχει ένα σύστημα ανοιχτό, διαφανές και φιλικό προς τις επιχειρήσεις, το οποίο 
ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Υπάρχουν 4.350.913 εγγεγραμμένες 
επιχειρήσεις στο ΗΒ, σημειώνοντας αύξηση 84 κατά 3,5% ετησίως. Δεν απαιτείται άδεια για 
να εδραιώσει κανείς την επιχειρηματική του παρουσία στο Η.Β., παρόλο που υπάρχουν 
κανονισμοί για τη χρήση εταιρικής επωνυμίας και συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί τομείς οι 
οποίοι απαιτούν άδειες ή έγκριση (όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η άμυνα και η 
πετρελαϊκή έρευνα). 

Η καθαρή επενδυτική θέση του ΗΒ ήταν αρνητική το 2019, για τρίτη συνεχή χρονιά . 

Πίνακας 21: Επενδύσεις από και προς το ΗΒ / Διεθνής επενδυτική θέση ΗΒ (2010-2019) 

Αξίες σε £ δις   

 
ΞΑΕ (συνολικά κεφάλαια – από-
θεμα τέλος έτους αναφοράς) (In-

ward position) 

Άμεσες επενδύσεις του ΗΒ στο 
εξωτερικό (συνολικά κεφά-
λαια – απόθεμα τέλος έτους 

αναφοράς) 
(Outward position) 

Καθαρή επενδυ-
τική θέση (Net 

position) 

2010 682,3 1.077,1 394,8 

2011 748,7 1.118,0 369,4 

2012 912,9 1.073,5 160,6 

 

82https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypeb
ypartnercountrynonseasonallyadjusted  
83Προηγούνται οι Ελβετία (5η) και η Ιρλανδία (6η) 
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/economic_freedom/  
84 Στοιχεία 2019/2020, https://www.gov.uk/government/statistics/companies-register-activities-statistical-
release-2019-to-2020/companies-register-activities-2019-to-2020  

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/economic_freedom/
https://www.gov.uk/government/statistics/companies-register-activities-statistical-release-2019-to-2020/companies-register-activities-2019-to-2020
https://www.gov.uk/government/statistics/companies-register-activities-statistical-release-2019-to-2020/companies-register-activities-2019-to-2020
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ΞΑΕ (συνολικά κεφάλαια – από-
θεμα τέλος έτους αναφοράς) (In-

ward position) 

Άμεσες επενδύσεις του ΗΒ στο 
εξωτερικό (συνολικά κεφά-
λαια – απόθεμα τέλος έτους 

αναφοράς) 
(Outward position) 

Καθαρή επενδυ-
τική θέση (Net 

position) 

2013 918,5 1.090,6 172,2 

2014 1.013,3 1.078,7 65,4 

2015 1.032,5 1.084,0 51,4 

2016 1.187,3 1.274,6 87,3 

2017 1.392,5 1.369,1 -23,4 

2018 1.572,8 1.453,1 -119,7 

2019 1.558,6 1.498,2 -60,3 

Πηγή: ONS 85 

 

Κατά το διάστημα 2011-2019, οι κυριότεροι επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχονται 
από τις ΗΠΑ, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο. Αντίστοιχα, κατά την ίδια 
περίοδο, οι κύριοι επενδυτικοί προορισμοί των Βρετανών είναι οι ΗΠΑ, η Ολλανδία και το 
Λουξεμβούργο.  

Πίνακας 22: Οι σημαντικότερες Χώρες Προέλευσης ΞΑΕ στο ΗΒ (2018-2019) 

Aξίες σε £ εκατ. 

    2018 2019 
% 

Μεταβολή 
2018/2019 

% επί του 
συνόλου 

2020 

Ευρώπη 
Μεταξύ 
αυτών: 

  825.803 873.415 5,8 56,0 

 ΕΕ, μεταξύ αυτών:                        616.604 680.994 10,4 43,7 

  Αυστρία 1.127 1.050 -6,8 0,1 

  Βέλγιο 117.949 116.380 -1,3 7,5 

  Κύπρος 4.975 4.242 -14,7 0,3 

  Τσεχία 393 ..   

  Δανία 6.218 7.243 16,5 0,5 

  Εσθονία 19 24 26,3 0 

  Φινλανδία 570 569 -0,2 0,0 

  Γαλλία 62.874 71.290 13,4 4,6 

  Γερμανία 89.915 89.665 -0,3 5,7 

  Ελλάδα  .. ..   

  Ουγγαρία 16 115 618,7 0,0 

  Ιρλανδία 17.161 21.288 24,0 1,4 

  Ιταλία 6.170 6.807 10,3 0,4 

  Λετονία 34 34 0,0  

  Λιθουανία 22 174 690,9 0,0 

  Λουξεμβούργο 108.703 134.306 23,5 8,6 

  Μάλτα 1.115 1.015 -9,0 0,1 

  Ολλανδία 141.842 167.228 17,9 10,7 

  Πολωνία 219 244 11,4 0,0 

  Πορτογαλία 263 148 -43,7 0,0 

 

85https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinv
olvingukcompanies/2019  

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies/2019
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies/2019
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies/2019
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    2018 2019 
% 

Μεταβολή 
2018/2019 

% επί του 
συνόλου 

2020 

  Ρουμανία 3 54 1700,0  

  Σλοβενία 11 11 0,0  

  Ισπανία 50.222 50.005 -0,4 3,2 

  Σουηδία 7.754 9.051 16,7 0,6 

 
Χώρες ΕΦΤΑ, 
μεταξύ αυτών: 

 74.643 75.899 1,7 4,9 

  Νορβηγία 8.274 7.888 -4,7 0,5 

  Ελβετία 62.928 64.926 3,2 4,2 

 
Λοιπές ευρωπαϊ-
κές χώρες, μεταξύ 
αυτών 

 134.556 116.522 -13,4 7,5 

  Ρωσία 704 655 -7,0 0,0 

  
Υπερπόντια 
νησιά ΗΒ 

133.698 115.607 -13,5 7,4 

Αμερική, 
μεταξύ 
αυτών: 

  571.544 506.556 -11,4 32,5 

  Βραζιλία .. 1.158  0,1 

  Καναδάς 23.605 20.012 -15,2 1,3 

  ΗΠΑ 434.898 381.640 -12,2 24,5 

Ασία   156.832 160.281 2,2 10,3 

 
Εγγύς και Μέση 
Ανατολή 

 19.440 23.701 21,9 1,5 

 
Λοιπές ασιατικές 
χώρες, μεταξύ 
αυτών:  

 137.392 136.581 -0,6 8,8 

  Κίνα 1.808 3.189 76,4 0,2 

  Χονγκ Κονγκ 23.422 22.171 -5,3 1,4 

  Ινδία 11.550 9.542 -17,4 0,6 

  Ιαπωνία 89.908 90.474 0,6 5,8 

  Σιγκαπούρη  7.931 8.582 8,2 0,5 

  Ν. Κορέα 2.154 2.057 -4,5 0,1 

Αυστραλασία 
& Ωκεανία, 
μεταξύ 
αυτών: 

  16.657 14.864 -10,8 0,9 

  Αυστραλία 16.346 14.350 -12,2 0,9 

  Νέα Ζηλανδία 284 502 76,8 0,0 

Αφρική, 
μεταξύ 
αυτών:  

  1.983 3.435 73,2 0,2 

  Νότια Αφρική 985 2.109 114,1 0,1 

ΟΟΣΑ   1.263.028 1.275.173 1,0 81,8 

Σημείωση : … ήτοι στοιχεία που δεν αποκαλύπτονται για λόγους εμπιστευτικότητας των επιχειρήσεων. 

Πηγή: ΟΝS 86 

 

86 
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirect
investmentinvolvingukcompanies2013inwardtables/current/finalpublicationtablesinward.xlsx  

https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies2013inwardtables/current/finalpublicationtablesinward.xlsx
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies2013inwardtables/current/finalpublicationtablesinward.xlsx
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Πίνακας 23: Οι σημαντικότερες χώρες προορισμού ΑΞΕ του ΗΒ (επενδεδυμένο κεφάλαιο) 
(2018-2019)  

αξίες σε £ εκατ. 

   2018 2019 
% 

Μεταβολή 
2019/2020 

% 
συμμετοχή 

επί του 
συνόλου 

2020 

Ευρώπη, 
μεταξύ 
αυτών: 

  735.410 723.998 -1,5 48,3 

 ΕΕ, μεταξύ αυτών:                       607.197 602.425 -0,8 40,2 

  Αυστρία 4.961 5.073 2,3 0,3 

  Βέλγιο 15.523 28.223 81,8 1,9 

  Βουλγαρία .. 37  0,0 

  Κροατία 70 394 462,9 0,0 

  Κύπρος .. ..   

  Τσεχία 1.754 1.824 4,0 0,1 

  Δανία 6.848 6.381 -6,8 0,4 

  Εσθονία 641 653 1,9 0,0 

  Φινλανδία 637 2.823 343,2 0,2 

  Γαλλία 82.881 75.174 -9,3 5,0 

  Γερμανία 39.692 34.344 -13,5 2,3 

  Ελλάδα 251 311 23,9 0,0 

  Ουγγαρία 1.001 1.173 17,2 0,1 

  Ιρλανδία 52.287 55.020 5,2 3,7 

  Ιταλία 14.230 19.136 34,5 1,3 

  Λετονία 210 ..   

  Λιθουανία 50 341 582,0 0,0 

  Λουξεμβούργο 113.741 95.866 -15,7 6,4 

  Μάλτα 293 1.566 434,5 0,1 

  Ολλανδία 161.667 155.685 -3,7 10,4 

  Πολωνία 6.835 6.925 1,3 0,5 

  Πορτογαλία 4.419 4.335 -1,9 0,3 

  Ρουμανία 419 510 21,7 0,0 

  Σλοβακία 731 776 6,2 0,0 

  Σλοβενία 133 148 11,3 0,0 

  Ισπανία 74.715 75.217 0,7 5,0 

  Σουηδία 20.065 26.131 30,2 1,7 

 
Χώρες ΕΦΤΑ,  
μεταξύ αυτών: 

 47.422 39.521 -16,7 2,6 

  Νορβηγία 1.509 1.045 -30,7 0,1 

  Ελβετία 45.864 38.418 -16,2 2,6 

 
Λοιπές ευρωπαϊ-
κές χώρες, μεταξύ 
αυτών: 

 80.791 82.052 1,6 5,5 

  Ρωσία .. 12.284  0,8 

  
Υπερπόντια 
νησιά ΗΒ 

62.679 64.603 3,1 4,3 

Αμερική, 
μεταξύ 
αυτών: 

  451.699 491.176 8,7 32,8 

  Βερμούδα 28.948 18.198 -37,1 1,2 

  Βραζιλία 9.907 11.944 20,6 0,8 

https://data.oecd.org/fdi/outward-fdi-stocks-by-partner-country.htm#indicator-chart
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   2018 2019 
% 

Μεταβολή 
2019/2020 

% 
συμμετοχή 

επί του 
συνόλου 

2020 

  Καναδάς 28.693 32.089 11,8 2,1 

  Χιλή 1.120 1.309 16,9 0,1 

  Κολομβία 435 687 57,9 0,0 

  Μεξικό 8.973 10.670 18,9 0,7 

  Παναμάς 344 392 13,9 0,0 

  ΗΠΑ 336.943 379.747 12,7 25,3 

Ασία                         178.156 184.842 3,7 12,3 

 
Εγγύς και Μέση 
Ανατολή, μεταξύ 
αυτών: 

 29.088 38.144 31,1 2,5 

         Χώρες Κόλπου 18.005 26.565 47,5 1,8 

 
Λοιπες ασιατικές 
χώρες, μεταξύ 
αυτών: 

 149.068 146.698 -1,6 9,8 

  Κίνα 12.787 10.732 -16,1 0,7 

  Χονγκ Κονγκ 72.108 70.513 -2,2 4,7 

  Ινδία 14.507 15.334 5,7 1,0 

  Ινδονησία 4.641 7.116 53,3 0,5 

  Ιαπωνία 7.382 5.222 -29,3 0,3 

  Μαλαισία 3.080 3.795 23,2 0,2 

  Σιγκαπούρη 11.289 13.742 21,7 0,9 

  Ν. Κορέα 5.949 4.719 -20,7 0,3 

  Ταϋλάνδη 3.172 2.453 -22,7 0,2 

Αυστραλασία 
& Ωκεανία, 
μεταξύ 
αυτών: 

  43.744 47.646 8,9 3,2 

  Αυστραλία 41.014 37.286 -9,1 2,5 

  Ν. Ζηλανδία 1.120 953 -14,9 0,1 

Αφρική, 
μεταξύ 
αυτών: 

  44.062 50.572 14,8 3,4 

  Κένυα 904 791 -12,5 0,0 

  Νιγηρία 4.390 5.110 16,4 0,3 

  Ν. Αφρική 11.711 14.789 26,3 1,0 

  Ζιμπάμπουε 87 54 -37,9 0,00 

Χώρες ΟΟΣΑ   1.088.763 1.111.512 2,1 74,2 

Σημείωση : ...ήτοι στοιχεία που δεν αποκαλύπτονται για λόγους εμπιστευτικότητας των επιχειρήσεων. 

Πηγή: ΟΝS 87 

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους επενδύουν οι βρετανικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό 
διαχρονικά είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι εξορύξεις, οι υπηρεσίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών, τα τρόφιμα και ποτά και η βιομηχανία χημικών – 
πλαστικών. 

 

87 
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirect
investmentinvolvingukcompaniesoutwardtables/current/finalpublicationtablesoutward.xlsx   

https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompaniesoutwardtables/current/finalpublicationtablesoutward.xlsx
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompaniesoutwardtables/current/finalpublicationtablesoutward.xlsx
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Πίνακας 24: Κυριότεροι τομείς ΑΞΕ του ΗΒ στο εξωτερικό (2018-2019) 

αξίες σε £ εκατ. 

  2018 2019 
% 

Μεταβολή  
2018/2019 

% 
Συμμετοχή 

στο σύνολο 
2019 

Γεωργία, δασοπονία, αλιεία 2.143 2.761 28,8 0,2 

Εξορύξεις, λατομεία 143.771 139.070 -3,3 9,3 

Τρόφιμα, ποτά, καπνός 83.736 130.686 56,1 8,7 

Υφάσματα και ξυλεία 2.875 1.737 -39,6 0,1 

Πετρέλαιο, χημικά, πλαστικά 103.287 114.556 10,9 7,6 

Μέταλλα και μηχανήματα 18.840 18.255 -3,1 1,2 

Υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά 881 1.028 16,7 0,1 

Εξοπλισμός μεταφορών 10.862 15.400 41,8 1,0 

Λοιπά βιομηχανικά προϊόντα 39.646 32.727 -17,4 2,2 

Ηλεκτρική ενέργεια, φ. Αέριο, μερό, 
απόβλητα 

22.107 24.058 8,8 1,6 

Κατασκευές .. 15.634  1,0 

Λιανικό και χονδρικό εμπόριο, επι-
σκευές οχημάτων και μοτοσυκλετών 

88.641 77.952 -12,1 5,2 

Μεταφορές και αποθήκευση .. 16.566  1,1 

Πληροφόρηση και επικοινωνία 122.379 115.573 -5,6 7,7 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 376.360 381.584 1,4 25,5 

Επαγγελματικές, επιστημονικές, 
τεχνικές υπηρεσίες 

68.343 69.072 1,1 4,6 

Διοικητικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες 

25.162 23.416 -6,9 1,6 

Λοιπές υπηρεσίες 50.721 57.140 12,7 3,8 

Σύνολο 1.453.071 1.498.233 3,1 100 

Πηγή: ΟΝS 88 

 

1.1.4.1 Επενδυτικό περιβάλλον:  Αναπτυξιακός Νόμος - Κίνητρα Επενδύσεων 

Στο ΗΒ υπάρχει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και για εκείνους 
που επενδύουν σε αυτές. Εκτός από την αυξανόμενη ποικιλομορφία των πηγών 
χρηματοδότησης, όπως το crowdfunding και τον peer-to-peer δανεισμό, υπάρχουν 
συστήματα και κίνητρα που σχεδιάζονται για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις όλων των 
μεγεθών να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.  

Το ΗΒ προσφέρει ελκυστικά προγράμματα venture capital για να βοηθήσει τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις να επεκταθούν. Προσφέρει επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις για 
άτομα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε μικρές επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν 
γενναιόδωρα κίνητρα για τις εταιρείες που επενδύουν στο R&D για την προώθηση των 
ταχέως αναπτυσσόμενων και καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.  

Τέλος, εάν μια επιχείρηση πληροί ορισμένα κριτήρια, ενδέχεται να δικαιούται 
χρηματοδοτική ή φορολογική υποστήριξη, όπως για παράδειγμα βοήθεια για 

 

88 
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestme
ntinvolvingukcompaniesoutwardtables  

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompaniesoutwardtables
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompaniesoutwardtables
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επιχειρηματική ανάπτυξη ή φορολογικές ελαφρύνσεις για έρευνα και ανάπτυξη. 
Συγκεκριμένα89:  

1. Επιδότηση επιχειρηματικής χρήσης ακινήτων: Ορισμένα ακίνητα είναι επιλέξιμα για 
εκπτώσεις από το τοπικό Συμβούλιο όσον αφορά στις φορολογικές τους επιβαρύνσεις. 
Αυτό το πλαίσιο δράσεων ονομάζεται «business rate reliefs». 

2. Επιχειρηματικές ζώνες: Υπάρχουν σήμερα 24 Ζώνες Επιχειρήσεων σε όλο το Ηνωμένο 
Βασίλειο οι οποίες υποστηρίζουν νέες επιχειρήσεις μέσω μιας σειράς κινήτρων. 

3. Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων (The Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS): 
Στόχος των συγκεκριμένων ρυθμίσεων είναι να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε εταιρείες 
πρώιμου σταδίου, μειώνοντας τον κίνδυνο για τους επενδυτές που επενδύουν σε αυτές. 

4. Επίδομα απασχόλησης: Οι εργοδότες μπορούν να μειώσουν έως και £ 2.000 το ποσό των 
Εθνικών Ασφαλιστικών Εισφορών (National Insurance Contributions - NICs) που πληρώνουν 
για τους υπαλλήλους τους. 

5. Ετήσιο επίδομα επενδύσεων: Δυνατότητα επιδοματικής ενίσχυσης επί αγοράς στοιχείων 
ενεργητικού που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, όπως για παράδειγμα: εξοπλισμό, 
μηχανήματα ή επαγγελματικά οχήματα. Δυνατότητα να αφαιρεθούν κάποια ή όλη την αξία 
του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού από τα κέρδη της επιχείρησης προτού καταβληθεί ο 
φόρος. 

6. Κεφαλαιακές επιδοτήσεις: Πρόκειται για μια φορολογική απαλλαγή που αποσκοπεί στο 
να καταστεί δυνατή η αποκοπή του κόστους ορισμένων περιουσιακών στοιχείων των 
εταιρειών ή οργανισμών από τα φορολογητέα κέρδη τους. 

7. Σχέδιο επενδυτικής βοήθειας μικρών επιχειρήσεων: Βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να 
αντλήσουν χρηματοδότηση προσφέροντας φορολογικές ελαφρύνσεις στους επενδυτές που 
αγοράζουν μετοχές στις εταιρείες αυτές. 

8. Ανακούφιση από την καταβολή φόρου υπεραξίας (Capital Gains Roll-over Relief): 
Δυνατότητα να καθυστερήσει η καταβολή του Φόρου Υπεραξίας (Capital Gains Tax) αν 
πωλούνται κάποια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή χρησιμοποιείται  το σύνολο ή 
μέρος του προϊόντος της πώλησης για την αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η 
ανακούφιση σημαίνει ότι η επιχείριση δεν θα πληρώσει κανένα φόρο μέχρι να πωληθεί το 
περιουσιακό στοιχείο. 

9. Φορολογικές ελαφρύνσεις έρευνας και ανάπτυξης: Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να 
λάβουν 225% φορολογική ελάφρυνση για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης τους. 

10. Τομέας ευρεσιτεχνιών: Επιτρέπει στις εταιρείες να απολαμβάνουν χαμηλότερο 
συντελεστή φόρου επιχειρήσεων στα κέρδη που αποκτήθηκαν μετά την 1η Απριλίου 2013 
από τις κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφευρέσεις και λοιπές καινοτομίες τους. 

11. Φορολογική αρωγή στις επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα: Για τις επενδύσεις που 
έχουν κοινωνικό όφελος (Social Investment Tax Relief – SITR), παρέχεται καθεστώς 
φορολογικών ελαφρύνσεων 

12. Φορολογικές ελαφρύνσεις για τις δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries): Μια 
ομάδα οκτώ διαφορετικών απαλλαγών επιχειρηματικού φόρου που επιτρέπουν σε 
εταιρείες που είναι επιλέξιμες στον τομέα των creative industries να ζητήσουν μεγαλύτερη 

 

89Αναλυτικά σε “ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2020” Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων σελ. 72, διαθέσιμο στο διαδίκτυο:  
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%
CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%BD%C
F%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
%20-%202020%20gb.pdf  
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έκπτωση ή σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτήσουν μια πληρωτέα πίστωση φόρου κατά 
τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών τους. 

13. Ανακούφιση του επιχειρηματία: Όταν ένας επιχειρηματίας πωλεί ή κλείνει την 
επιχείρησή του, μπορεί να καταβάλλει μόνο 10% φόρο υπεραξίας για τα προκύπτοντα 
κέρδη.  

 

1.1.4.2 Επενδύσεις χαρτοφυλακίου  

Το Λονδίνο θεωρείται από τους επενδυτές, λόγω του ισχυρού ρυθμιστικού, νομικού και 
φορολογικού περιβάλλοντος, μια υψηλού επιπέδου αγορά με σημαντικές υποστηρικτικές 
υποδομές και  υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό. 

Το City of London στεγάζει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ολοκληρωμένα 
χρηματοοικονομικά κέντρα παγκοσμίως προσφέροντας όλες τις μορφές 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: εμπορική τραπεζική, επενδυτική τραπεζική, αντασφάλιση, 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, αγορά ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων, μεσιτικά 
γραφεία μετοχών και νομισμάτων, διαχειριστές κεφαλαίων, εμπόρους εμπορευμάτων, 
λογιστικές και νομικές υπηρεσίες, καθώς και ηλεκτρονικά συστήματα εκκαθάρισης και 
συστήματα διακανονισμού πληρωμών.  

Η βρετανική Κυβέρνηση είναι γενικά φιλόξενη έναντι των επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
εξωτερικού και οι κυβερνητικές πολιτικές αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ελεύθερης 
ροής κεφαλαίων και στη στήριξη της ροής των πόρων στις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών. Οι ξένοι επενδυτές είναι σε θέση να λάβουν πίστωση σε τοπικές αγορές υπό 
κανονικούς όρους της αγοράς και είναι διαθέσιμα ευρέως φάσματος πιστωτικά μέσα. Οι 
αρχές που διέπουν τα νομικά, ρυθμιστικά και λογιστικά συστήματα είναι διαφανή και 
συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι κανονισμοί δημοσιεύονται και 
εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις από την Αρχή Επιτήρησης Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών που λειτουργεί υπό την Kεντρική Tράπεζα της Αγγλίας (Prudential Regulation 
Authority – PRA). 

Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι μία από τις πιο δραστήριες αγορές μετοχών στον 
κόσμο. Οι αγορές του Λονδίνου έχουν το πλεονέκτημα της γεφύρωσης του χάσματος 
μεταξύ της ημέρας διαπραγμάτευσης στις ασιατικές αγορές και το άνοιγμα της αγοράς των 
ΗΠΑ. Αυτό το φαινόμενο γέφυρας είναι επίσης εμφανές, καθώς πολλές εταιρείες της 
Ρωσίας και της Κεντρικής Ευρώπης έχουν χρησιμοποιήσει χρηματιστήρια του Λονδίνου για 
να αξιοποιήσουν τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Η Αγορά Εναλλακτικών Επενδύσεων 
(Alternative Investment Market - ΑΙΜ), η οποία ιδρύθηκε το 1995 ως «δευτερεύουσα» 
αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρότερες, ταχέως 
αναπτυσσόμενες εταιρείες. Η AIM έχει ένα πιο ευέλικτο ρυθμιστικό σύστημα από την κύρια 
αγορά του χρηματιστηρίου. Από την έναρξη της λειτουργίας της, η AIM έχει συγκεντρώσει 
πάνω από £60 δισ. για περισσότερες από 3.000 εταιρείες. 

 

1.2 Στοιχεία της οικονομίας των διοικητικών διαιρέσεων του 
Ηνωμένου Βασιλείου 

Η οικονομική διάρθρωση του Ηνωμένου Βασιλείου διαφοροποιείται ανά περιοχή και 
περιφέρεια. Η Αγγλία είναι η πιο πλούσια, ακολουθεί η Σκωτία, η Βόρεια Ιρλανδία και 
τελευταία η Ουαλία (κατά κεφαλήν ΑΕΠ). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία 
γεωγραφικής έκτασης, πληθυσμού και πλούτου ανά περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου: 
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Βάσει των πλέον πρόσφατων στοιχείων 9μήνου 2020 της Βρετανικής στατιστικής 
υπηρεσίας,90 όλες οι χώρες και περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασαν διψήφιο 
ποσοστό αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) μεταξύ του 2ου και του 3ου 
τριμήνου 2020. Παρά την ανάπτυξη αυτή, το ΑΕΠ σε όλες τις περιοχές παρέμεινε 
χαμηλότερο από ότι το αντίστοιχο διάστημα του 2019. 

Στο 3ο τρίμηνο 2020, και οι τέσσερις χώρες στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν ανάπτυξη.  

Η Αγγλία αυξήθηκε κατά 17,2%, ακολουθούμενη από τη Σκωτία που αυξήθηκε κατά 15,8%, 
τη Βόρεια Ιρλανδία κατά 15,4% και την Ουαλία κατά 14,4%. 

Από τις εννέα αγγλικές περιοχές, τη μεγαλύτερη θετική ανάπτυξη το 3ο τρίμηνο του 2020 
εμφάνισε η Νοτιοδυτική Περιοχή, που αυξήθηκε κατά 19,9%, ενώ τη μικρότερη θετική 
ανάπτυξη το Λονδίνο, στο 13,3%. 

Η Νοτιοδυτική Αγγλία (West Midlands) παρουσίασε τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση του ΑΕΠ 
το 3ο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019, -11,3%. Η Βόρεια Ιρλανδία και 
η Βορειοδυτική παρουσίασαν τις μικρότερες ετήσιες μειώσεις -2,9% και 4,2% αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 25: ΑΕΠ ανά περιοχή του ΗΒ, 2018 

Χώρα / περιοχή Πληθυσμός 
ΑΕΠ 

(εκ. λίρες) 

Κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ 

(λίρες) 

Ετήσια 
αύξηση 

πραγματικού 
ΑΕΠ (%) 

Ετήσια 
αύξηση 

πραγματικού 
κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ (%) 

Ηνωμένο Βασίλειο 66.435.550 2.140.278 31.976 1,4 0,8 

Αγγλία 55.977.178 1.839.264 32.857 1,4 0,8 

 Βορειοανατολική Αγγλία 2.657.909 62.644 23.569 0,9 0,4 

 Βορειοδυτική Αγγλία 7.292.093 207.452 28.449 1,4 0,9 

 Yorkshire και The Humber 5.479.615 141.698 25.859 1,2 0,6 

 Κεντροανατολική Αγγλία 4.804.149 124.647 25.946 1,1 0,4 

 Κεντροδυτική Αγγλία 5.900.757 159.832 27.087 2,0 1,3 

 Ανατολική Αγγλία 6.201.214 186.462 30.069 1,7 1,2 

 Λονδίνο 8.908.081 487.145 54.686 2,0 1,1 

 Νοτιοανατολική Αγγλία 9.133.625 311.300 34.083 0,6 0,0 

 Νοτιοδυτική Αγγλία 5.599.735 158.084 28.231 0,9 0,1 

Ουαλία 3.138.631 74.906 23.866 1,3 0,9 

Σκωτία 5.438.100 161.295 29.660 0,9 0,7 

Βόρεια Ιρλανδία 1.881.641 48.887 25.981 -0,5 -1,1 
Οικονομική δραστηριότητα 
που δεν μπορεί να 
αντιστοιχισθεί σε κάποια 
χώρα / περιοχή  15.927  7,1  

Πηγή: ΟNS 91 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις πλέον αστικοποιημένες χώρες, καθώς οι πόλεις όχι μόνο 
αντιπροσωπεύουν τον εθνικό τρόπο ζωής αλλά είναι ασυνήθιστα σημαντικά στοιχεία στη 

 

90 
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpukregionsandcountries/julytoseptem
ber2020  
91https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/regionaleconomicactivitybygrossdomes
ticproductuk/1998to2018 και 
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/grossvalueaddedgva/datasets/nominalregionalgrossvalueaddedbala
ncedperheadandincomecomponents/current/regionalgrossvalueaddedbalancedperheadandincomecomponents.
xlsx  

https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpukregionsandcountries/julytoseptember2020
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpukregionsandcountries/julytoseptember2020
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/regionaleconomicactivitybygrossdomesticproductuk/1998to2018
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/regionaleconomicactivitybygrossdomesticproductuk/1998to2018
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/grossvalueaddedgva/datasets/nominalregionalgrossvalueaddedbalancedperheadandincomecomponents/current/regionalgrossvalueaddedbalancedperheadandincomecomponents.xlsx
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/grossvalueaddedgva/datasets/nominalregionalgrossvalueaddedbalancedperheadandincomecomponents/current/regionalgrossvalueaddedbalancedperheadandincomecomponents.xlsx
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/economy/grossvalueaddedgva/datasets/nominalregionalgrossvalueaddedbalancedperheadandincomecomponents/current/regionalgrossvalueaddedbalancedperheadandincomecomponents.xlsx
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γεωγραφία της χώρας. Από τους 10 κατοίκους του Η.Β., περίπου οκτώ ζουν σε πόλεις, ενώ 
πάνω από τρείς από αυτούς του ζουν σε μία από τις 10 μεγαλύτερες μητροπολιτικές 
περιοχές της χώρας. Η μητροπολιτική περιοχή του Μεγάλου Λονδίνου - το μεγαλύτερο 
λιμάνι, το μεγαλύτερο κέντρο της βιομηχανίας, το σημαντικότερο κέντρο γραφείων  και η 
πρωτεύουσα - είναι μακράν η μεγαλύτερη από αυτές τις μητροπολιτικές περιοχές. Η 
ανάγκη για φιλοξενία επαγγελματικών χώρων έχει εκτοπίσει πληθυσμό από το κεντρικό 
Λονδίνο και αυτό το γεγονός, εν μέρει, οδήγησε στην ανάπτυξη νέων πόλεων έξω από την 
Πράσινη Ζώνη μήκους 16 χιλιομέτρων που περιβάλλει την αστική περιοχή του Λονδίνου. Η 
κατά κεφαλή Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου 
αντιστοιχεί στο 171% της μέσης ΑΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι πιο φτωχές περιοχές 
του Η.Β. βρίσκονται στη Βορειοανατολική Αγγλία και στην Ουαλία.  

 

Πίνακας 26: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά τοπική περιοχή, 2018 (5 πρώτες, 5 τελευταίες) 

Χώρα / περιοχή Πληθυσμός 
Κατά 

κεφαλήν 
ΑΕΠ (λίρες) 

Ετήσια 
αύξηση 

πραγματικού 
κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ (%)  

ΑΕΠ (εκ. 
λίρες) 

Ετήσια 
αύξηση 

πραγματικού 
ΑΕΠ (%) 

Ηνωμένο Βασίλειο 66.435.550 31.976 0,8 2.140.278 1,4 

Τοπικές περιοχές με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

Camden και City of 
London 

270.932 395.309 0,3 107.102 4,2 

Westminster 255.324 282.093 -1,2 72.025 3,0 

Tower Hamlets 317.705 113.559 -4,5 36.078 -1,5 

Kensington & Chelsea και 
Hammersmith & Fulham 

341.623 65.468 3,3 22.366 4,1 

Hounslow και Richmond 
upon Thames 

467.686 61.899 5,4 28.949 6,1 

Τοπικές περιοχές με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

Sefton 275.396 17.850 0,7 4.916 1,0 

Isle of Anglesey 69.961 17.781 3,8 1.244 4,1 

Torbay 135.780 17.409 -7,0  2.364 -6,6 

East Ayrshire και North 
Ayrshire mainland 

251.219 16.795 -0,3 4.219 -0,5 

Ards και North Down 160.864 15.034 0,1 2.419 0,5 
Πηγή: ONS 

Μεγάλες μητροπολιτικές αστικές περιοχές σχηματίστηκαν σε συγκεκριμένες βιομηχανικές 
περιοχές κατά τη διάρκεια του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Το Μπέρμιγχαμ 
κυριαρχεί στην εκτεταμένη οικιστική περιοχή της μητροπολιτικής περιοχής του West 
Midlands, αλλά η βιομηχανική Μαύρη Χώρα - που ονομάζεται έτσι για τους πρώην 
μολυσμένους ουρανούς και τα βρώμικα κτίρια - έχει επίσης αρκετές μεγάλες και ανθηρές 
πόλεις.  

Στο ευρύτερο Μάντσεστερ, με παρόμοιο αριθμό κατοίκων, η αστικοποίηση συνοδευόταν 
από τη μηχανοποίηση της βαμβακοβιομηχανίας. Σε όλο το Pennines 92  λόγω της παρόμοιας 
μηχανοποίησης της παραγωγής μάλλινων υφασμάτων δημιουργήθηκε η μητροπολιτική 
περιοχή του Δυτικού Yorkshire, με το Leeds και Bradford ως δίδυμα κέντρα. Η 
μητροπολιτική περιοχή Tyne and Wear (με κέντρο το Newcastle upon Tyne) και η 

 

92 Η περιοχή Pennines είναι μια σειρά από βουνά και λόφους που χωρίζουν τη Βορειοδυτική Αγγλία από το 
Yorkshire και τη Βορειοανατολική Αγγλία. 

https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/regionaleconomicactivitybygrossdomesticproductuk/1998to2018
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μητροπολιτική περιοχή της ευρύτερης Γλασκόβης βρίσκονται επίσης σε περιοχή 
ανθρακωρυχείων.  

Η ευρύτερη Γλασκώβη στεγάζει περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Σκωτίας. Το 
Merseyside (με επίκεντρο το Λίβερπουλ) λειτουργεί παραδοσιακά ως λιμάνι και κέντρο 
διανομής για το Μάντσεστερ και το υπόλοιπο Lancashire.  

Άλλες μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές στη Μεγάλη Βρετανία περιλαμβάνουν το Νότιο 
Yorkshire (στο Σέφιλντ), το Νόττινχαμ και το Μπρίστολ. Περίπου το ένα πέμπτο του 
πληθυσμού της Βόρειας Ιρλανδίας ζει στο Μπέλφαστ. Εκτός από αυτές τις μεγάλες 
μητροπολιτικές περιοχές, υπάρχουν και πολλοί άλλοι μικρότεροι αστικοί οικισμοί και 
πόλεις. 

 

1.3 Οικονομικές προβλέψεις 2021 
Ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών κ. Rishi Sunak με την κατάθεση (3 Μαρτίου) του 
προϋπολογισμού για το νέο δημοσιονομικό έτος (Απρίλιος 2021 – Μάρτιος 2022) ανέλυσε 
και τους τρεις άξονες επί των οποίων στηρίζεται η οικονομική πολιτική του Η.Β. στην μετά 
την πανδημία και την brexit εποχή, ήτοι την υποστήριξη και την προστασία επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, την υποστήριξη επενδύσεων 
για την ανάκαμψη της οικονομίας καθώς το Η.Β. θα εξέρχεται από την πανδημία και τις 
μελλοντικές αλλαγές για την ενδυνάμωση των δημοσίων οικονομικών. Αρχική 
προτεραιότητα δίδεται στις δαπάνες για την ενίσχυση επιχειρήσεων και νοικοκυριών και 
την σφυρηλάτηση της πορείας προς την ανάκαμψη της οικονομίας με την διάθεση ενός 
πακέτου μέτρων ύψους 65 δισ. λιρών. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, η οποία θα 
διαρκέσει περίπου και κατά περίπτωση ένα με δύο χρόνια, θα ακολουθήσει η ανάταξη των 
δημοσίων οικονομικών με μέτρα αύξησης της φορολογίας και μείωσης των δαπανών.  

Το πρόγραμμα του βρετανού Υπουργού Οικονομικών ενισχύεται από την Τράπεζα της 
Αγγλίας (ΤτΑ), η οποία αύξησε κατά 250 δισ. λίρες το προγραμματισμένο επίπεδο της 
ποσοτικής χαλάρωσης μέχρι το τέλος του 2021, σε 895 δισ. λίρες (από 645 κατά την 
κατάθεση του προϋπολογισμού του δημοσιονομικού έτους 2020-2021) σχεδόν εξ 
ολοκλήρου για την αγορά κρατικών ομολόγων (αυτά τα κεφάλαια καταλήγουν στις 
εμπορικές τράπεζες οι οποίες τα τοποθετούν – overnight - στην ΤτΑ για να κερδίζουν το 
επίσημο επιτόκιο) και διατήρησε το πρόγραμμα δημιουργίας χρήματος (creating money) 
και αγοράς επί πλέον 150 δισ. λιρών κρατικού χρέους (buying government debt). Θα 
αυξήσει τα επιτόκια μόνο όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ανάκαμψη έχει εξαλείψει 
κάθε πλεονάζουσα παραγωγική δυνατότητα στην οικονομία και όταν η επίτευξη 
πληθωρισμού 2% είναι βιώσιμη. Σημειώνουμε ότι με 895 δισ. ποσοτική χαλάρωση, μία 
μονάδα αύξηση στο επιτόκιο επιβαρύνει 9 δισ. την ετήσια εξυπηρέτηση του κρατικού 
χρέους. Μια τέτοια άμεση σύνδεση νομισματικής πολιτικής και δημόσιων οικονομικών 
εγείρει ερωτηματικά για την ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής. Υπουργοί ίσως 
ασκήσουν πιέσεις για την συγκράτηση του επιτοκίου χαμηλά. 

Για δε τα 1,95 τρισ. λιρών εκδοθέντα κρατικά ομόλογα , η αύξηση του επιτοκίου τους κατά 
μία μονάδα αυξάνει την ετήσια εξυπηρέτηση του χρέους κατά 7 δισ. και δεδομένου ότι το ¼ 
από αυτά είναι συνδεδεμένα με το πληθωρισμό, μία μονάδα ανόδου του πληθωρισμού 
σημαίνει επί πλέον 6 δισ. στην εξυπηρέτηση του χρέους.   

Το 2021-22 οι ανάγκες δανεισμού θα ανέλθουν στα 234 δισ. λίρες (10,3% του ΑΕΠ) και το 
2022-23 στα 107 δισ. Η οικονομία το 2021, μετά την πολύ καλή πορεία του βρετανικού 
εμβολιαστικού προγράμματος και την σχετική πρόσφατη (Μάιος) αναθεώρηση των 
προβλέψεων από την Τράπεζα της Αγγλίας,  προβλέπεται ότι θα αναπτυχθεί κατά 7,25%, 
έναντι προβλέψεων κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού 4% ενώ για τα έτη 2022 και 
2023 προβλέπεται (σύμφωνα με προβλέψεις κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού) 
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ανάπτυξη 7,3% και 1,7% αντίστοιχα (που μάλλον θα αναθεωρηθούν). Η μεγάλη αύξηση του 
διαθέσιμου αποταμιευθέντος εισοδήματος των νοικοκυριών κατά την περίοδο της 
πανδημίας (αύξηση κατά 16,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και κατά 14,3% το τρίτο 
τρίμηνο του 2020), εντείνουν τις προσδοκίες περί ταχύτερης και ισχυρότερης ανάπτυξης της 
οικονομίας, σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, όταν θα επιτραπεί η επαναλειτουργία 
όλων των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας, τον Φεβρουάριο του 2021 
τα νοικοκυριά αποταμίευσαν 17 δισ. λίρες μηνιαίως περισσότερες από ότι αποταμίευαν 
κατά μήνα το 2019 (4,6 δισ.). 

Τα οικονομικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας που εξετέθησαν παραπάνω (ενότητα 
1.1.2) είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ανεργίας στο 5,1% το τελευταίο τρίμηνο 
του 2020. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που αυτή φθάσει το 6,5% το τελευταίο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους, όπως αναμένεται, θα δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό να  
επιχειρηματολογεί ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας χάθηκαν λιγότερες θέσεις εργασίας 
απ΄ ότι κατά την οικονομική κρίση του 2008.   

Ο προϋπολογισμός του 2021 είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ανακοίνωση του 
Πρωθυπουργού κ. Boris Johnson, περί άρσης των μέτρων περιορισμού μέχρι τον Ιούνιο 
2021, αν και το χρονοδιάγραμμα της τήρησής της θα εξαρτηθεί από την πορεία των 
δεδομένων που προκύπτουν από την εξέλιξη της πανδημίας και όχι από τον αρχικό 
σχεδιασμό. Ο προϋπολογισμός 2021 του βρετανικού εθνικού συστήματος υγείας ανέρχεται 
σε 139 δισ. λίρες.  

Θα δοθεί ποσό 1,65 δισ. λιρών για την διασφάλιση της ανάπτυξης του προγράμματος 
εμβολιασμού του πληθυσμού, το οποίο είναι από τα πλέον επιτυχημένα στον κόσμο, με 
τους εμβολιασθέντες να έχουν φτάσει μέχρι το τέλος Μαΐου τα 39 εκατ. άτομα και εκείνους 
που έχουν κάνει και την δεύτερη δόση τα 25 εκ. Η καλή πορεία του προγράμματος 
δημιουργεί και συνθήκες εφαρμογής μεγαλύτερης αξιοπιστίας προγράμματος εξόδου από 
τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας. 

Τα βιοποριστικά μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί από πέρυσι τον Μάρτιο για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας δηλαδή τα προγράμματα υποστήριξης της 
εργασίας (Coronavirus Job Retention Scheme - CJRS), υποστήριξης των 
αυτοαπασχολούμενων (Self Employment Income Support Scheme – SEISS) και υποστήριξης 
του εισοδήματος των ανέργων θα διατηρηθούν με την σημερινή τους μορφή μέχρι και τον 
Ιούνιο και ορισμένα με αυστηρότερη μορφή μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Το πρώτο θα 
διατηρηθεί ως έχει μέχρι και τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να 
επιστρέψουν στις δουλειές τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης και οι εργοδότες θα 
καταβάλλουν το 10% του μισθού τους και το 20% τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, 
υποκαθιστώντας εν μέρει την κρατική συνεισφορά, με τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να 
εξακολουθούν να λαμβάνουν το 80% του μηνιαίου μισθού τους, μέχρι το ποσό των 2.500 
λιρών. Ανάλογο πρόγραμμα θα ισχύσει και για τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι για 
περίοδο τριών μηνών μέχρι τον Ιούνιο θα λάβουν το 80% του μέσου όρου των τριμηνιαίων 
κερδών τους, με ανώτατο όριο το ποσό των 7.500 λιρών, υπολογιζόμενων από τις δηλώσεις 
του προηγούμενου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 600.000 σε σχέση με 
το 2018-2019. Και τα δύο προγράμματα υπολογίζεται ότι θα κοστίσουν 15 δισ. λίρες. Το 
πρόγραμμα για τους αυτοαπασχολούμενους θα διατηρηθεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Η 
αύξηση του επιδόματος ανεργίας (Universal Credit) κατά 20 λίρες την εβδομάδα, που 
εισήχθη πέρυσι τον Μάρτιο με την έναρξη της πανδημίας, θα διατηρηθεί επίσης μέχρι τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο με την Κυβέρνηση να καταβάλλει ένα εφ΄άπαξ ποσό των 500 περίπου 
λιρών ανά δικαιούχο. 

Ως προς τα μέτρα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, τα σημαντικότερα που 
ανακοινώθηκαν, μεταξύ άλλων, είναι:  
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-  ένα νέο σχήμα επιδοτήσεων κυρίως για το χώρο της μαζικής εστίασης, ο οποίος πλήττεται 
από τα μέτρα κατά της πανδημίας, ύψους 5 δισ. λιρών. Η επιδότηση, η οποία θα 
υλοποιηθεί από τα τοπικά συμβούλια, θα έχει ανώτατο ύψος εφ’ άπαξ καταβολής 18.000 
λιρών που θα δοθεί σε καταστήματα, χώρους παροχής ποτών (pubs),  ξενοδοχεία και άλλες 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί. Συνολικά από την αρχή της πανδημίας έχουν διατεθεί 
25 δισ. λίρες από το πρόγραμμα αυτό.  

-  Απαλλαγή 750.000 μονάδων λιανικής, φιλοξενίας και αναψυχής από το φόρο 
επαγγελματικής στέγης για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου, μέτρο το οποίο συνδυαζόμενο 
με την απαλλαγή των μικρών χώρων επαγγελματικής στέγης, θα είναι διαθέσιμο και για το 
δεύτερο εξάμηνο του 2021. 

 – Επέκταση της εφαρμογής του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ 5% για τις μονάδες φιλοξενίας, 
διαμονής, θεαμάτων και αξιοθέατων μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου και εφαρμογής 
συντελεστή 12,5% για το επόμενο εξάμηνο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022. 

-  Διατήρηση της προσωρινής κατάργησης του φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο στην Αγγλία και τη Βόρειο Ιρλανδία για την υποστήριξη της αγοράς κατοικίας 
και την διατήρηση θέσεων εργασίας. Το μέτρο αυτό συνδυάζεται με ένα νέο σχήμα 
εγγυήσεων στεγαστικών δανείων, το οποίο επιτρέπει στους αγοραστές κατοικίας να 
εξασφαλίζουν το 95% δανείου μέχρι 600.000 λίρες με μία προκαταβολή 5%. Αυτό όμως 
προφανώς θα παρέχεται από τις τράπεζες με μεγαλύτερο επιτόκιο σε σχέση π.χ. με δάνειο 
του οποίου η προκαταβολή είναι 25%. Το μέτρο αφορά την αύξηση του κατωφλίου ισχύος 
του φόρου μεταβίβασης ακινήτων που εισήχθη τον Ιούλιο του 2020, από 125.000 σε 
500.000 λίρες, προσφέροντας εξοικονόμηση ύψους 15.000 λιρών στους αγοραστές. Με τον 
νέο προϋπολογισμό το μέτρο παρατείνεται μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, ενώ μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο του 2021 το κατώφλι μειώνεται στις 250.000 λίρες, για να επιστρέψει μετά στο 
προηγούμενο επίπεδο των 125.000.    

-  Το πρόγραμμα των τριών μέτρων στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων έναντι της 
πανδημίας με την έκδοση χαμηλού κόστους και με κρατική εγγύηση δανείων, το οποίο 
στήριξε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων το τρέχον δημοσιονομικό έτος με δάνεια ύψους 
73 δισ. λιρών (μέχρι την λήξη του δηλαδή μέχρι και τον Μάρτιο του 2021), παύει να ισχύει 
ως έχει (στις μικρές επιχειρήσεις άτοκα δάνεια για ένα έτος, εγγυημένα από το Κράτος κατά 
100% και μετά το πρώτο έτος με ετήσιο επιτόκιο 2,5%, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που 
έχουν ετήσιο τζίρο έως 45 εκ. λίρες, δάνεια ύψους έως 5 εκ. λίρες, άτοκα για ένα έτος, με 
κρατικές εγγυήσεις που καλύπτουν το 80% του δανείου και στις μεγάλες επιχειρήσεις 
δάνεια ύψους έως 200 εκ. λίρες, με κρατικές εγγυήσεις που καλύπτουν το 80% του 
δανείου). Το νέο πρόγραμμα πλησιάζει τους όρους κανονικής αγοράς. Θα δίδονται πλέον 
δάνεια από 20.000 έως 10 εκ. λίρες με 80% κρατική εγγύηση και με επιτόκιο μέχρι 15%. 
Ενδεχομένως να ζητούνται και προσωπικές εγγυήσεις σε δάνεια άνω των 250.000 λιρών. 

 Ως προς την υποστήριξη επενδύσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας καθώς το Η.Β. θα 
εξέρχεται από την πανδημία, ανακοινώθηκαν τα εξής μέτρα και κίνητρα:  

-   Κατά τη περίοδο της πανδημίας υπήρξαν και επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποίησαν 
αποταμιεύσεις, τις οποίες ο Υπουργός σχεδιάζει να κατευθύνει σε επενδυτικά σχέδια. Aπό 
το προσεχή Απρίλιο, θα παρέχεται έκπτωση του 130% του ποσού του φορολογητέου 
εισοδήματός τους, το οποίο θα κατευθύνεται σε επενδύσεις (κυρίως κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού), μέτρο το οποίο αναμένεται να αυξήσει κατά 10% τις επενδύσεις και συνεπώς 
να συμβάλλει στην ανάπτυξη. Εκτιμάται ότι το κόστος του μέτρου αυτού,   τα επόμενα δύο 
χρόνια θα ανέλθει σε 24,2 δισ. λίρες. 

-    H Βρετανική Κυβέρνηση από τις αρχές του έτους έχει αρχίσει να μετατρέπει σε κρατικά 
εταιρικά μερίδια, δάνεια ή τμήματα δανείων, τα οποία έχουν καταβληθεί σε εταιρείες  start 
ups που κρίνονται ότι είναι πολλά υποσχόμενες  και ταχέως αναπτυσσόμενες, στο πλαίσιο 
εφαρμογής προγράμματος συνολικού μέχρι στιγμής ύψους 1 δισ. λιρών (καλουμένου 



 

43 
 

Future Fund) που αφορά σχήματα δανείων προς νεοφυείς επιχειρήσεις, για να ξεπεράσουν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, λόγω 
πανδημίας. Το Future Fund προσφέρει δάνεια από 125.000 λίρες έως 5 εκ., ωρίμανσης 
τουλάχιστον 36 μηνών, με επιτόκιο 8%, σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα το Η.Β., που έχουν 
προσελκύσει ήδη ίδια κεφάλαια από τρίτα μέρη, ύψους το λιγότερο 250.000 λιρών τα 
τελευταία πέντε έτη και που έχουν το ήμισυ των εργαζομένων τους εγκατεστημένους στο 
Η.Β. ή τουλάχιστον το ήμισυ του εισοδήματός τους επιτυγχάνεται από πωλήσεις στο Η.Β. 
Μετά την προσέκλυση ιδιωτικών επενδύσεων με την μορφή ιδίων κεφαλαίων ως πρώτη 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η δεύτερη αύξηση μπορεί να γίνει με την μετατροπή του 
δανείου ή τμήματός του σε κρατικό εταιρικό μερίδιο, εφόσον αυτό δεν αποπληρώνεται. Το 
επιτόκιο δεν καταβάλλεται κάθε μήνα αλλά αντίθετα σωρεύεται όταν το δάνειο 
μετατρέπεται σε κρατικό εταιρικό μερίδιο. Σε αυτό το χρονικό σημείο όμως μπορεί η 
νεοφυής εταιρεία να επιλέξει αντί της μετατροπής να καταβάλλει το σωρευμένο επιτόκιο93. 
1.055 εταιρείες έχουν κάνει μέχρι τώρα χρήση του προγράμματος και έχουν δανεισθεί 1,07 
δισ. λίρες.         

-    Δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας υποδομών (UK Infrastructure Bank), η οποία θα έχει 
έδρα τη πόλη του Leeds στη Βόρειο Αγγλία. Κύριο αντικείμενό της θα είναι η παροχή 
δανείων και εγγυήσεων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, σε σύνθετα έργα υποδομών σχετικά 
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κυρίως στην παραγωγή αιολικής ενέργειας από 
υπεράκτιες ανεμογεννήτριες), μεταφορές, δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα και άλλα έργα πράσινης ανάπτυξης. Το αρχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται 
σε 12 δισ. λίρες (χωρίς να περιλαμβάνει την παροχή εγγυήσεων) για την υποστήριξη έργων 
αξίας 40 δισ. λιρών. Η Τράπεζα θα υποστηρίζει το κυβερνητικό  πρόγραμμα 
κεφαλαιουχικών δαπανών 2021, οι οποίες θα ανέλθουν σε 100 δισ., που θα διατεθούν τόσο 
σε υφιστάμενα έργα, σχολεία, νοσοκομεία και έργα μεταφορών, όσο και νέα, όπως 
επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και καθαρή ενέργεια. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για 
το μετασχηματισμό των οικονομικών υποδομών της χώρας αναλύεται στη νέα Εθνική 
Στρατηγική Υποδομών94, η οποία βασίζεται σε τρεις στόχους: οικονομική ανάκαμψη, 
ισόρροπη ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού όλης της χώρας, καθώς και επίτευξη των 
στόχων μηδενικών εκπομπών ρύπων μέχρι το 2050. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η 
κατασκευή 40 νέων νοσοκομείων, 500 σχολείων σε ορίζοντα δεκαετίας και η δημιουργία 
18.000 θέσεων σε σωφρονιστικά καταστήματα στην Αγγλία και στην Ουαλία μέχρι το 2025.  

-  Έκδοση κρατικών ομολόγων πράσινης ανάπτυξης (sovereign green bonds), ύψους 15 δισ. 
λιρών, από τον προσεχή Νοέμβριο, δίδοντας στoυς αποταμιευτές την δυνατότητα να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη της χώρας. 

-    Δημιουργία 8 ειδικών οικονομικών ζωνών (Free ports στις περιοχές East Midlands 
Airport, Felixstowe & Harwich, Humber, Liverpool City Region, Plymouth, Solent, Thames και 
Teesside) στις οποίες θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε υποδομές και σε εξοπλισμό και 
θα επιβάλλονται χαμηλότεροι δασμοί και φόροι με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και 
την  ανάπτυξη των περιοχών.  

-  Θα χρηματοδοτούνται προγράμματα ανάπτυξης της ψηφιακής και διοικητικής 
διαχείρισης 130.000 μικρών επιχειρήσεων κατά 50% και 90% από το κράτος αντίστοιχα, τα 
οποία θα υλοποιούνται από ειδικούς συμβούλους προκειμένου αυτές να ανταποκριθούν 
στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί η ανάπτυξη του διαδικτύου.   

-  Νέο πρόγραμμα (visa) θεωρήσεων για την προσέλκυση επαγγελματιών υψηλών 
προσόντων. 

 

93 Σύνοψη του σχήματος του δανείου εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.uk-futurefund.co.uk/s/    
94 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938539/NIS
_Report_Web_Accessible.pdf  

https://www.uk-futurefund.co.uk/s/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938539/NIS_Report_Web_Accessible.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938539/NIS_Report_Web_Accessible.pdf
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Μετά την άρση των μέτρων θα ξεκινήσει σταδιακά μία περίοδος ανάκαμψης των δημοσίων 
οικονομικών με μέτρα όπως η αύξηση, από το 2023, του φόρου των μεγάλων επιχειρήσεων 
(περίπου το 10% του συνόλου των βρετανικών επιχειρήσεων) από το 19% στο 25% (παρ’ όλ’ 
αυτά θα εξακολουθήσει να είναι το ανταγωνιστικότερο ποσοστό εντός των G7), η 
διατήρηση του αρχικού κλιμακίου, στο φόρο εισοδήματος, των 12.501 λιρών (με αύξηση 
από το επόμενο έτος στις 12.571 λίρες και διατήρησή του μέχρι το 2026) με φορολογικό 
συντελεστή 20% και του κλιμακίου των 50.001 λιρών (με αύξηση από το επόμενο έτος στις 
50.271 λίρες μέχρι το 2026) με φορολογικό συντελεστή 40%, πράγμα το οποίο, σύμφωνα με 
τρίτους αναλυτές, θα ωθήσει περισσότερα από 1 εκ. άτομα σε υψηλότερο φορολογικό 
κλιμάκιο και η διατήρηση του κατωφλίου του φόρου κληρονομιών στα τρέχοντα επίπεδα 
μέχρι το 2026. 

Η αύξηση του φόρου επιχειρήσεων και του φόρου εισοδήματος εκτιμάται ότι θα αποφέρει 
κάθε χρόνο έσοδα στο κράτος ύψους 25 δισ. λιρών (17 δισ.  + 8 δισ. αντίστοιχα). 

Από την άλλη πλευρά παγώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το ποσοστό του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης (ΕΦΚ) που επιβάλλεται στα αλκοολούχα ποτά, κάτι που θα αποφέρει 
συνολικό όφελος στους  καταναλωτές 1,7 δισ. λίρες. Επίσης παγώνει ο ΕΦΚ στη βενζίνη για 
ενδέκατο συνεχόμενο χρόνο.  

 

1.4 Οικονομικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στο διεθνές 
πεδίο 

Ως κράτος μέλος της ΕΕ, η πολιτική εξωτερικού εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου 
πραγματοποιείτο συλλογικά με την υπόλοιπη Ε.Ε. βάσει των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει 
η ΕΕ έναντι άλλων μελών του ΠΟΕ. Αυτές οι δεσμεύσεις καθόριζαν τη βασική πρόσβαση 
αγαθών και υπηρεσιών από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
Ηνωμένου Βασιλείου και προσδιόριζαν την πρόσβαση την οποία μπορούσαν να έχουν οι 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που εδράζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε τρίτες χώρες. 
Μετά την αποχώρηση από την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο καλείται να επικεντρωθεί σε νέες 
προτεραιότητες στο πλαίσιο της μελλοντικής του εμπορικής πολιτικής. Σύμφωνα με τη 
Λευκή Βίβλο που εξέδωσε το 2017, μετά την Έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ, το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα επιδιώξει την υλοποίηση μιας ανεξάρτητης πολιτικής διεθνούς εμπορίου που 
θα περιλαμβάνει πέντε βασικά στοιχεία:  

I. Θα διέπεται από διαφάνεια και θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις μιας ευρείας 
ομάδας κοινωνικών εταίρων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.ο.κ. εντός του Η.Β. 

II. Το Η.Β. θα υποστηρίξει ένα διεθνές εμπορικό σύστημα βασισμένο σε κανόνες, στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Καθορισμός της θέσης του ΗΒ υπό 
το πλαίσιο του ΠΟΕ θα είναι ένα από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία για την 
ανάπτυξη της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής του Η.Β. Για τις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες, το βασικό πλαίσιο με το οποίο τα μέλη του ΠΟΕ δεσμεύονται να 
παρέχουν πρόσβαση στις αγορές τους καθορίζεται στη Γενική Συμφωνία του ΠΟΕ για 
το εμπόριο υπηρεσιών (GATS).  

III. Το Η.Β. θα επιδιώξει τη διατήρηση και συνέχεια των εμπορικών συμφωνιών που έχει 
συνάψει η Ε.Ε., καθώς και τη σφυρηλάτηση νέων στενότερων εμπορικών δεσμών με 
άλλες χώρες/περιοχές. 

IV. Το Η.Β. θα υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες στη μείωση της φτώχειας, μέσω 
της διατήρησης των υπαρχόντων, στο πλαίσιο Ε.Ε., ή/και της εκ νέου διαμόρφωσης 
προτιμησιακών καθεστώτων πρόσβασης στη βρετανική αγορά. 
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V. Το Η.Β. θα διασφαλίσει ισότιμους όρους στο διεθνές εμπόριο μέσω της 
διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου μέσων εμπορικής άμυνας και ενός 
υποστηρικτικού κυβερνητικού οργάνου για την παρακολούθηση του μηχανισμού 
διευθέτησης εμπορικών διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει στο σύνολο, σχεδόν, των διεθνών οικονομικών και 
εμπορικών οργανισμών. Αναμένεται επίσης να συνεχίσει να είναι υπέρμαχος της 
φιλελευθεροποίησης του διεθνούς εμπορίου. Ιδίως στον κλάδο των υπηρεσιών, στον 
οποίο η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, εκτιμάται ότι η περαιτέρω 
φιλελευθεροποίηση, σε συνδυασμό με την άνοδο συγκεκριμένων αναδυόμενων 
οικονομιών και την αύξηση των αναγκών τους σε παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, θα 
ευνοήσει σε υπερθετικό βαθμό τους βρετανούς εξαγωγείς υπηρεσιών. Επί τη βάσει αυτών 
των εκτιμήσεων, το Η.Β. αναμένεται να επιδιώξει την ολοκλήρωση της πολυμερούς 
συμφωνίας για το εμπόριο υπηρεσιών (TiSA), η οποία διεξάγεται εκτός πλαισίου 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τυχόν ολοκλήρωση της συμφωνίας θα δώσει 
σημαντική ώθηση στις εξαγωγές υπηρεσιών, οι οποίες, ήδη, τα τελευταία έτη αποσπούν 
ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των βρετανικών εξαγωγών. 

Επίσης, το Η.Β. προσπαθεί να διαδραματίσει ρόλο «εμπορικού κόμβου» (trade hub), μέσω 
του οποίου θα μπορούν να διακινούνται προϊόντα και υπηρεσίες μεταξύ μεγάλων 
εμπορικών εταίρων, όπως των ΗΠΑ, της Ε.Ε. και της Κίνας. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού, πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις. Αφενός, οι εν λόγω εταίροι να μην έχουν 
συνάψει μεταξύ τους Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ-FTAs), αφετέρου το ίδιο το 
Η.Β. να επιτύχει να συνάψει με αυτούς τους εταίρους ΣΕΣ. Επιδιώκει να διασφαλίσει τη 
συνέχεια των εμπορικών συμφωνιών που συμμετέχει ως μέλος της Ε.Ε. Η βρετανική 
Κυβέρνηση έχει ήδη υπογράψει σχετικές συμφωνίες με σειρά χωρών95.  

Οι ρυθμίσεις πρόσβασης στην αγορά για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναμένεται να 
είναι ένας τομέας στον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιδιώξει να προωθήσει την 
ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου. Παραδοσιακά, οι Συμφωνίες Ελευθέρων 
Συναλλαγών (ΣΕΣ) έχουν επικεντρωθεί στην ελευθέρωση του εμπορίου αγαθών 
περισσότερο από τις υπηρεσίες. Οι ρυθμίσεις πρόσβασης στην αγορά για 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ακόμη και στις πιο σύγχρονες ΣΕΣ είναι περιορισμένες. Για 
μια σύγχρονη ανεπτυγμένη οικονομία όπως του ΗΒ, για την οποία ο τομέας των υπηρεσιών 
συμβάλλει σημαντικά, θα είναι σημαντικό να εξεταστεί πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια 
συμφωνία FTA του 21ου  αιώνα ώστε να είναι κατάλληλη για αυτή την εξέλιξη. 

Η επίτευξη των στόχων αυτών δε θα πρέπει να θεωρείται εύκολη αποστολή. Υπάρχουν 
σημαντικές εξωγενείς και ενδογενείς προκλήσεις που θα δυσχεράνουν την επίτευξη των 
βρετανικών στοχεύσεων στο πεδίο της διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Παρά την έντονη 
δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, μετά το δημοψήφισμα, στον τομέα των διμερών επαφών 
που άπτονται και των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων του ΗΒ, τα αποτελέσματα δεν είναι 
τα αναμενόμενα. 

  

 

95 https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries?utm_source=93b6a70e-ffff-4335-
8219-201d0f1d5259&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate 

https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries?utm_source=93b6a70e-ffff-4335-8219-201d0f1d5259&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries?utm_source=93b6a70e-ffff-4335-8219-201d0f1d5259&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
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2 Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου 

2.1 Διμερές εμπόριο 

2.1.1 Εμπόριο αγαθών 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος για την Ελλάδα. Το 2020 οι 
ελληνικές εξαγωγές στο Η.Β. αντιπροσώπευαν το 3,9% του συνόλου των εξαγωγών μας στον 
κόσμο, ενώ οι εισαγωγές το 2,2%, περιλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, σύμφωνα με τα 
προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 96 

Έτσι, το Η.Β. ήταν για την Ελλάδα ο 7ος πελάτης και ο 14ος προμηθευτής.  

Σύμφωνα επίσης με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2020 καταγράφηκε πλεόνασμα 
της Ελλάδας στο εμπορικό της ισοζύγιο με το Η.Β., ύψους 146 εκ. ευρώ. Το αποτέλεσμα 
αυτό αποδίδεται στον περιορισμό των εισαγωγών μας από το ΗΒ κατά 15,1 % και στην σε 
πολύ χαμηλότερο ποσοστό μείωση των εξαγωγών μας κατά 5,6%.  

Από πλευράς ΗΒ, η βαρύτητα της Ελλάδας στο εξωτερικό εμπόριο του Η.Β. είναι μικρότερη, 
αφού σύμφωνα με τη βρετανική στατιστική υπηρεσία, το 2020 αποτέλεσε τον 44ο 
εξαγωγικό προορισμό (0,3% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας) και τον 47ο 
προμηθευτή (0,2% του συνόλου).97  

Σημειώνουμε ότι η απόκλιση στο ύψος του ελλείμματος που εμφανίζεται μεταξύ των 
διαφορετικών πηγών, οφείλεται στη διαφορετική αποτίμηση ορισμένων από τα  
περιλαμβανόμενα αγαθά, και συγκεκριμένα της στατιστικής κατηγορίας 27 (ορυκτά 
καύσιμα, λάδια και προϊόντα απόσταξης).  

Πίνακας 27: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – ΗΒ (2015-2020) 

Πηγή: UK Trade 
Info (σε £ λίρες) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Εισαγωγές 
αγαθών στο ΗΒ 
από την Ελλάδα 

714.245.423 795.012.697 864.429.539 908.199.678 937.248.264 879.117.957 

Εξαγωγές 
αγαθών από το 
ΗΒ προς την 
Ελλάδα 

878.980.205 908.688.381 983.829.045 1.168.144.175 1.021.110.583 886.742.379 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 

-164.734.782 -113.675.684 -119.399.506 -259.944.497 -83.862.319 - 7.624.422 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (σε 
ευρώ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Εξαγωγές 
αγαθών προς ΗΒ 

1.096.558.363 1.076.530.351 1.126.458.615 1.212.872.919 1.244.621.265 1.179.312.491 

Εισαγωγές 
αγαθών από ΗΒ 

1.237.077.726 1.231.037.153 1.185.108.666 1.371.955.659 1.185.828.629 1.033.193.902 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 

-140.519.363 -154.506.802 -58.650.051 -159.082.740 58.792.636 146.118.589 

Πηγή: ΟΝS, UK Trade Info 98 
 

Αναλυτικά, βάσει των στοιχείων της βρετανικής Υπηρεσίας Υπηρεσία Εσόδων και 
Τελωνείων (HM Revenue and Customs – HMRC, βλ. στη συνέχεια), το 2020 η αξία των 
εισαγωγών του ΗΒ από την Ελλάδα ανήλθε σε 879 εκατ. λίρες, έναντι  937 εκ. το 
προηγούμενο έτος, ήτοι μείωση 6,6 %. Οι κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων από την 

 

96http://www.pse.gr/sites/default/files/ImpExpCountry_12_20_Euro.xls  
97https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/datasets/uktradeallcountriesseasonal
lyadjusted  
98 www.uktradeinfo.com/trade-data/ots-custom-table/  

http://www.pse.gr/sites/default/files/ImpExpCountry_12_20_Euro.xls
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/datasets/uktradeallcountriesseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/datasets/uktradeallcountriesseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/datasets/uktradeallcountriesseasonallyadjusted
http://www.uktradeinfo.com/trade-data/ots-custom-table/
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Ελλάδα προϊόντων στο ΗΒ ήταν φάρμακα (13,9% του συνόλου των εισαγωγών του ΗΒ από 
την Ελλάδα), γαλακτοκομικά (12,8% του συνόλου), παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών 
και φρούτων με συμμετοχή 11,8% στο σύνολο των εισαγωγών του ΗΒ από την Ελλάδα), 
ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, καρποί και 
φρούτα, πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα, ενδύματα, ορυκτά καύσιμα και ορυκτέλαια, 
διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, αλουμίνιο και τεχνουργήματα, παρασκευάσματα 
από δημητριακά, αιθέρια έλαια και καλλυντικά.  

Μεταξύ αυτών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εισαγωγών καταγράφηκαν το 2020 σε κατηγορίες 
του κλάδου τροφίμων, ενώ αντίθετα, περιορίστηκαν σημαντικά οι εξαγωγές 
φαρμακευτικών (-12%), αιθέριων ελαίων και καλλυντικών (-24,8%), ως και ορυκτών 
καυσίμων και ορυκτελαίων (- 42,8%). 

Πίνακας 28: Εισαγωγές του ΗΒ από την Ελλάδα – μεγάλες κατηγορίες 

Αξίες σε £  

 2019 2020 
% Διαφορά 
2020 έναντι 

2019 

2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία  
% στο 

σύνολο 
Αξία  

% στο 
σύνολο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

138.871.736 14,8% 122218.058 
13,9 

 
-12,0 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. 
ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ.  

115.648.375 12,3% 112406.977 
12,8 

 
-2,8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 

75.551.028 8,1% 84465.608 
9,6 

 
11,8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85 - ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ 
ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ,  ΕΙΚΟΝΩΝ, ΜΕΡΗ 
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

72.691.770 7,8% 75207.764 
8,6 

 
3,5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74 - ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

57.176.469 6,1% 54.532.731 
6,2 

 
-4,6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 - ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

34.955.099 3,7% 39.634.437 
4,5 

 
13,4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ 
ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 
Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 

42.722.818 4,6% 38.330.209 
4,4 

 
-10,3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥ-
ΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ 
ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

30.485.244 3,3% 37.123.334 4,2 21,8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

38.527.690 4,1% 36.371.921 4,1 -5,6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 
ΠΛΕΚΤΑ 

36.521.077 3,9% 35.333.738 4,0 -3,2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76 - ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

30.863.812 3,3% 24.025.244 
2,7 

 
-22,2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73 – ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ 

9.132.851 1,0% 22.575.572 
2,6 

 
0,0 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 - ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, 
ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ-
ΣΤΑΞΗΣ 

35.480.553 3,8% 20.279.323 
2,3 

 
-42,8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 - ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ 25.571.901 2,7% 19.234.680 2,2 -24,8 
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 2019 2020 
% Διαφορά 
2020 έναντι 

2019 

2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία  
% στο 

σύνολο 
Αξία  

% στο 
σύνολο 

 

ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 177.582.784 18,9% 157.378.361 
17,9 

 
-11,4 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 937.248.264 100% 879.117.957 100% -6,2 

Πηγή: UK Trade info 99  

 

Πρώτο εισαγόμενο ελληνικό προϊόν στο ΗΒ το 2020 παραμένουν τα φάρμακα με μορφή 
δόσεων για λιανική πώληση (102 εκ. λίρες), με μικρή μείωση έναντι του 2019 (-3,4%). 
Ακολουθούν οι ευθείς σωλήνες χαλκού, οι εισαγωγές των οποίων υποχώρησαν ελαφρά το 
2020 (-4%). Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών, με 43,8 εκ. λίρες εισαγωγές η φέτα είναι 
το σημαντικότερο προϊόν, με αύξηση 2,9% σε σχέση με το 2019. Μείωση 5,1% 
παρουσίασαν οι εισαγωγές γιαουρτιών με χαμηλά λιπαρά, ενώ αύξηση (13,1% και 12,1%) 
κατέγραψαν οι εισαγωγές των επομένων δύο σημαντικών κατηγοριών  γιαουρτιών με 
λιπαρά άνω του 3%.  

Από τα υπόλοιπα τρόφιμα, σημειώνουμε την εξαιρετική εικόνα των παρασκευασμένων 
ροδάκινων (αύξηση εισαγωγών κατά 70,8%), των μειγμάτων για την παρασκευή προϊόντων 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής  (+22%), των αλεύρων από σπέρματα και ελαιώδεις 
καρπούς (+71,3%) των παρασκευασμάτων διατροφής (+32,9%), του εξαιρετικού παρθένου 
ελαιολάδου (+30,2%) και των παρασκευασμάτων φρούτων (+49,1%). Οι μεγάλες 
ποσοστιαίες αυξήσεις των προϊόντων αυτών οφείλονται εν πολλοίς στην αύξηση της 
κατανάλωσης στην λιανική προϊόντων που διατηρούνται ή αποτελούν συστατικά για την 
μαγειρική, λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία και της ενδυνάμωσης της 
τάσης κατανάλωσης προϊόντων που συμβάλλουν περισσότερο στην ανθρώπινη υγεία.  

Αντίθετα, η εισαγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών μειώθηκε κατά 38,5%, της κορινθιακής 
σταφίδας κατά 13,8%, των  επιτραπέζιων ελιών κατά 1,4% και οι παρασκευασμένες 
ντομάτες κατά 33%. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές επιτραπέζιων 
σταφυλιών στο ΗΒ το 2020 , μειώθηκαν κατά πολύ ολιγότερο από την ως άνω καταγραφή 
της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας (11,09%, ήτοι 17,039 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 
19,152 εκατ. ευρώ το 2019). 

 

Πίνακας 29: Εισαγωγές ΗΒ από την Ελλάδα – κυριότερα προϊόντα 

Αξίες σε £  

8ψήφιος κωδικός συνδυασμένης 
ονοματολογίας  

2019 
% στο 

σύνολο 
2020 

% στο 
σύνολο 

% 
Διαφορά 

2020 
έναντι  

2019 

30049000 - Φάρμακα με μορφή δόσεων ή 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση – 
άλλα 

105.697.217 11,3 102.075.748 11,6 -3,4 

74111010 - Σωλήνες κάθε είδους από χαλ-
κό καθαρισμένο – ευθείς 

53.222.519 5,7 51.077.611 5,8 -4,0 

04069032 - Φέτα 42.576.073 4,5 43.809.197 5,0 2,9 

 

99 https://www.uktradeinfo.com/trade-data/ots-custom-table/  

https://www.uktradeinfo.com/trade-data/ots-custom-table/
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8ψήφιος κωδικός συνδυασμένης 
ονοματολογίας  

2019 
% στο 

σύνολο 
2020 

% στο 
σύνολο 

% 
Διαφορά 

2020 
έναντι  

2019 

04031011 – Γιαούρτια μη αρωματισμένα, 
χωρίς γλυκαντικές ουσίες, περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες  <= 3,0% 

30.824.555 3,3 29.243.023 3,3 -5,1 

21069098 - Παρασκευάσματα διατροφής 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά-
νονται αλλού – άλλα 

16.795.384 1,8 25.047.395 2,8 32,9 

85444995 - Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για 
τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν 
υπερβαίνουν τα 1000 V 

28.698.023 3,1 24.279.279 2,8 -15,4 

19012000 - Μείγματα και ζυμάρια για την 
παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχα-
ροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 

16.013.982 1,7 19.535.973 2,2 22,0 

04031019 - Γιαούρτια μη αρωματισμένα, 
χωρίς γλυκαντικές ουσίες, περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6,0% 

13.361.539 1,4 15.106.082 1,7 13,1 

33049900 - Προϊόντα ομορφιάς – άλλα 20.377.570 2,2 14.164.061 1,6 -30,5 

20057000 – Ελιές παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες 

14.144.313 1,5 13.951.233 1,6 -1,4 

85444999 Σύρματα, καλώδια (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώ-
δια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνω-
ση  Για τάσεις 1000 V  

16.046.882 1,7 12.391.031 1,4 -22,8 

08061010 – Επιτραπέζια σταφύλια 19.734.467 2,1 12.145.405 1,4 -38,5 

08062010 - Σταφίδα μαύρη κορινθιακή 13.571.420 1,4 11.697.482 1,3 -13,8 

04031013 - Γιαούρτια μη αρωματισμένα, 
χωρίς γλυκαντικές ουσίες, περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 3,0% και 
<= 6,0% 

10.057.585 1,1 11.276.691 1,3 12,1 

20087098 -  Ροδάκινα παρασκευασμένα 
χωρίς αλκοόλη και ζάχαρη, σε συσκευασίες 
< 5 kg  

5.338.195 0,6 9.116.547 1,0 70,8 

12089000 Αλεύρια από σπέρματα και ε-
λαιώδεις καρπούς 

5.089.987 0,5 8.716.625 1,0 71,3 

20089798 – Παρασκευάσματα φρούτων, 
χωρίς αλκοόλη και ζάχαρη, σε συσκευασίες 
< 4,5 kg 

5.713.320 0,6 8.519.314 1,0 49,1 

19059080 Πίτσες, πίτες  6.344.284 0,7 8.311.130 0,9 31,0 

27132000 Άσφαλτος από πετρέλαιο   6.334.454 0,7 8.179.565 0,9 29,1 

20087079 - Ροδάκινα παρασκευασμένα 
χωρίς αλκοόλη, αλλά με ζάχαρη > 9% και 
<= 15% του βάρους, σε συσκευασίες <= 1kg 

5.265.699 0,6 8.026.808 0,9 52,4 

27101921 - Ειδικό καύσιμο 
αεριωθουμένων 

27.567.166 2,9 7.791.978 0,9 -71,7 

61046200 Βαμβακερά γυναικεία ενδύματα 
/ παντελόνια, σορτς , πλεκτά  

1.478.122 0,2 7.035.800 0,8 376,0 

73269092 τεχνουργήματα από σίδηρο ή 
χάλυβα, σφυρηλατημένα 

- 0,0 6.775.032 0,8  

20021090 Ντομάτες παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό 
οξύ  

5.258.499 0,6 6.652.859 0,8 26,5 

08105000 Φρέσκα ακτινίδια 4.071.964 0,4 6.522.611 0,7 60,2 

38249958 - Επιθέματα νικοτίνης που προο- 10.377.019 1,1 6.404.298 0,7 -38,3 

https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
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8ψήφιος κωδικός συνδυασμένης 
ονοματολογίας  

2019 
% στο 

σύνολο 
2020 

% στο 
σύνολο 

% 
Διαφορά 

2020 
έναντι  

2019 

ρίζονται να βοηθήσουν τους καπνιστές να 
σταματήσουν το κάπνισμα 

20029031 - Ντομάτες παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες σε συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg 

8.269.668 0,9 5.509.890 0,6 -33,4 

30039000 - Φάρμακα που δεν παρουσιάζο-
νται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευ-
ασμένα για τη λιανική πώληση - άλλα 

9.897.661 1,1 4.655.888 0,5 -53,0 

21050010 Παγωτά 5.361.456 0,6 4.644.157 0,5 -13,4 

61143000 Επαγγελματικά ενδύματα, 
συνθετικά, πλεκτά  

5.701.168 0,6 4.586.180 0,5 -19,6 

20089774  Μείγματα φρούτων σε συσκευ-
ασίες καθαρού περιεχομένου που υπερ-
βαίνει το 1 kg  

4.751.204 0,5 4.582.681 0,5 -3,5 

61044300 – Φορέματα από συνθετικές ίνες 7.978.729 0,9 4.385.904 0,5 -45,0 

15091020 - Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3.265.427 0,3 4.253.196 0,5 30,2 

73061910 Σωλήνες κάθε είδους των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς 
πετρελαίου ή αερίου, Συγκολλημένοι, από 
ανοξείδωτους χάλυβες 

5.456 0,0 3.314.228 0,4 - 

72163390 Είδη με καθορισμένη μορφή από 
σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες σε 
σχήμα Η  > 180 mm 

 0,0 3.127.548 0,4  

27101999 Λιπαντικά και βαριά λάδια από 
πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά  

1.290.103 0,1 3.123.120 0,4 142,1 

73051100 Σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα , 
π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι, κυ-
κλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο 
που υπερβαίνει τα 406,4 mm, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς 
πετρελαίου ή αερίου συγκολλημένοι κατά 
μήκος 

 0,0 2.883.255 0,3  

76020090 - Θραύσματα αργιλίου 7.754.257 0,8 2.491.818 0,3 -67,9 

61046300 Συνθετικά γυναικεία ενδύματα / 
παντελόνια, σορτς , πλεκτά  

1.721.794 0,2 2.358.127 0,3 37,0 

61142000 Επαγγελματικά ενδύματα, 
βαμβακερά, πλεκτά  

1.693.219 0,2 2.282.265 0,3 34,8 

20089978 Δαμάσκηνα σε κονσέρβα  < 5 kg 1.926.950 0,2 2.079.431 0,2 7,9 

03028410 - Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 1.951.355 0,2 740.479 0,1 -62,1 

71131900 – Κοσμήματα από άλλα πολύτι-
μα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επι-
στρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 

22.483.486 2,4 689.173 0,1 -96,9 

22042178 – Άλλο κρασί σε δοχεία με πε-
ριεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2l, περιε-
κτικότητας αλκοόλ <= 15 %, με προστατευ-
όμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 

391.406 0,0 613.225 0,1 56,7 

22042179 - Λευκό κρασί σε δοχεία με πε-
ριεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2l, περιε-
κτικότητας αλκοόλ <= 15 %, με προστατευ-
όμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)     

332.150 0,0 300.987 0,0 -9,4 

22089041 – Ούζο σε δοχεία <= 2 l 325.806 0,0 285.334 0,0 -12,4 

22042180 - Άλλο κρασί σε δοχεία με περιε- 271.169 0,0 220.264 0,0 -18,8 
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8ψήφιος κωδικός συνδυασμένης 
ονοματολογίας  

2019 
% στο 

σύνολο 
2020 

% στο 
σύνολο 

% 
Διαφορά 

2020 
έναντι  

2019 

χόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2l, περιεκτι-
κότητας αλκοόλ <= 15 %, με προστατευό-
μενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)     

Πηγή: UK Trade info100 

 

Η αξία των εξαγωγών του ΗΒ προς την Ελλάδα υποχώρησε κατά 13,2% το 2020 φτάνοντας 
τα 886,5 εκατ. λίρες το 2020, έναντι 1,021 δισ. λίρες το 2019 και 1,168 δισ. το 2018.  

Το ΗΒ εξάγει ποικιλία προϊόντων προς την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων μηχανές και 
συσκευές διάφορων ειδών, αυτοκίνητα, φαρμακευτικά, καύσιμα, αλκοολούχα ποτά, 
διάφορα όργανα, χημικά, ενδύματα, πλαστικά, κ.α. 

Πίνακας 30: Εξαγωγές ΗΒ προς Ελλάδα – μεγάλες κατηγορίες 

Αξίες σε £ 

2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

2020 
% στο 

σύνολο 
2019 

% στο 
σύνολο 

% 
Διαφορά 

2020/2019 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85 - ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ 
ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑ-
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ,  ΕΙΚΟΝΩΝ, 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

104.052.601 11,7 124.403.480 12,2 -16,4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 - ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, 
ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ-
ΣΤΑΞΗΣ 

91.287.089 10,3 63.111.579 6,2 44,6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87 - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΛΚΥ-
ΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ο-
ΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

76.040.918 8,6 86.589.816 8,5 -12,2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 - ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙ-
ΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

71.044.162 8,0 91.179.785 8,9 -22,1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

57.004.304 6,4 71.879.450 7 -20,7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

34.384.932 3,9 32.433.043 3,2 6,0 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΥΛΕΣ 

32.870.195 3,7 29.571.115 2,9 11,2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 - ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 
ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 

31.386.947 3,5 60.760.658 6 -48,3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 - ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥ-
ΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

26.986.296 3,0 37.255.487 3,6 -27,6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 
ΠΛΕΚΤΑ 

23.784.707 2,7 32.012.415 3,1 -25,7 

 

100 https://www.uktradeinfo.com/trade-data/ots-custom-table/  

https://www.uktradeinfo.com/trade-data/ots-custom-table/
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2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

2020 
% στο 

σύνολο 
2019 

% στο 
σύνολο 

% 
Διαφορά 

2020/2019 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 - ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 

23.048.608 2,6 25.406.294 2,5 -9,3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 - ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 

22.724.534 2,6 26.769.371 2,6 -15,1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, 
ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 

21.416.711 2,4 31.607.107 3,1 -32,2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 - ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

19.689.969 2,2 19.195.225 1,9 2,6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 - ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ, ΛΙΠΑ-
ΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 
ΓΥΨΟ 

19.225.335 2,2 19.236.713 1,9 -0,1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚ-
ΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ κλπ 

17.548.621 2,0 18.211.909 1,8 -3,6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72 - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗ-
ΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 

11.242.911 1,3 15.786.731 1,5 -28,8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73: ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ 
ΧΑΛΥΒΑ 

11.155.490 1,3 8.136.616 0,8 37,1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76 - ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

10.609.318 1,2 17.162.974 1,7 -38,2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ 

10.143.459 1,1 15.432.028 1,5 -34,3 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 171.095.272 19,3 203.105.403 19,9 -15,8 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 886.742.379 100,0 1.021.110.583 100 -13,2 

Πηγή: UK Trade info 101 

 

Συγκεκριμένα, το κυριότερο εξαγόμενο από το ΗΒ προς την Ελλάδα προϊόν το 2020 ήταν 
κινητά τηλέφωνα, με αύξηση 10,6% και τα ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο, που 
αυξήθηκαν κατά 32,6% Τα φάρμακα με μορφή δόσεων για λιανική πώληση παραμένουν 
μεταξύ των σημαντικών εξαγωγών του ΗΒ προς τη χώρα μας, αν και η αξία τους υποχώρησε 
περισσότερο κατά 17,3% σε σχέση με το 2019. Ακολούθησαν τα αυτοκίνητα διάφορων 
ειδών,, τα οινοπνευματώδη (ουίσκυ και τζίν), τα παρασκευάσματα για πλύσιμο και 
παρασκευάσματα καθαρισμού, τα βιβλία κλπ.  

Γενικά, το διμερές εμπόριο με το ΗΒ είναι σχετικά ισορροπημένο ως προς την προστιθέμενη 
αξία των διακινούμενων αγαθών.  

 

 

 

 

 

 

 

101 https://www.uktradeinfo.com/trade-data/ots-custom-table/  

https://www.uktradeinfo.com/trade-data/ots-custom-table/
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Πίνακας 31: Εξαγωγές ΗΒ προς Ελλάδα – κυριότερα προϊόντα 

Αξίες σε £ 

8ψήφιος κωδικός συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

2020 
% στο 

σύνολο 
2019 

% στο 
σύνολο 

% 
διαφορά 

2020 
έναντι 

2019 

85171200 - Τηλέφωνα για κυψε-
λοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρμα-
τα δίκτυα 

43.661.489 4,9 39.471.768 3,9 10,6 

27090090 - Λάδια ακατέργαστα, 
από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά – άλλα 

41.078.558 4,6 30.985.004 3,0 32,6 

30049000 - Φάρμακα με μορφή 
δόσεων ή συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση – άλλα 

38.843.787 4,4 46.974.029 4,6 -17,3 

87034010 – Καινούργια μη ηλε-
κτρικά επιβατικά αυτοκίνητα 

24.527.168 2,8 28.156.467 2,8 -12,9 

27101966 - Πετρέλαιο εξωτερικής 
καύσης περιεκτικότητας κατά βά-
ρος σε θείο >01% και  <05 (αντικα-
τέστησε τον ΚΣΟ 27101964 του 
2019 με περιεκτικότητα σε θείο  > 
0,1% και <= 1%)  

21.300.790 2,4 22.791.315 2,2 -6,5 

22083071 - Ουίσκι Scotch σε δο-
χεία περιεκτικότητας <= 2l  

15.975.670 1,8 33.830.261 3,3 -52,8 

27079999 Λάδια και άλλα προϊό-
ντα που προέρχονται από την α-
πόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία 
των πισσών από λιθάνθρακα  

12.065.838 1,4 0 0,0  

34022090 –  Παρασκευάσματα για 
πλύσιμο και παρασκευάσματα 
καθαρισμού 

11.913.115 1,3 12.271.984 1,2 -2,9 

85176200 - Συσκευές για τη λήψη, 
τη μετατροπή και τη μετάδοση ή 
την αναγέννηση της φωνής, των 
εικόνων ή άλλων δεδομένων 

10.894.911 1,2 15.471.136 1,5 -29,6 

49019900 - Βιβλία, φυλλάδια και 
παρόμοια έντυπα, έστω και σε 
ξεχωριστά φύλλα – άλλα  

10.256.904 1,2 11.613.405 1,1 -11,7 

27101921 Κηροζίνη, καύσιμα 
αεροπλάνων 

8.873.103 1,0 0 0,0  

38089260 Mυκητοκτόνα 8.598.896 1,0 4.942.970 0,5 74,0 

21069092 Παρασκευάσματα 
διατροφής  

8.589.617 1,0 7.623.734 0,7 12,7 

87032210 - Καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα με κυλινδρισμό > 1000 
cm³ και <= 1500 cm³ 

8.546.975 1,0 13.727.059 1,3 -37,7 

78019990 - Μόλυβδος σε ακατέρ-
γαστη μορφή – άλλος  

8.519.853 1,0 12.855.959 1,3 -33,7 

22085011 - Τζιν σε δοχεία περιε-
κτικότητας <=2l 

7.883.261 0,9 13.752.140 1,3 -42,7 

74040099 - Απορρίμματα και 
θραύσματα από κράματα χαλκού – 
άλλα  

7.415.560 0,8 11.070.555 1,1 -33,0 

32061100 – Χρωστικά που περιέ- 7.363.214 0,8 10.210.697 1,0 -27,9 
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8ψήφιος κωδικός συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

2020 
% στο 

σύνολο 
2019 

% στο 
σύνολο 

% 
διαφορά 

2020 
έναντι 

2019 

χουν κατά βάρος >= 80 % διοξείδιο 
του τιτανίου 

39011090 Πλαστικά πολυμερή του 
αιθυλενίου 

7.070.829 0,8 4.111.141 0,4 72,0 

89039210 Θαλαμηγοί (γιοτ) και 
άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυ-
χής ή αθλητισμού, με κινητήρα, 
εκτός των εξωλέμβιων   

6.456.270 0,7 2.717.831 0,3 137,6 

85389099 – Μέρη συσκευών και 
διατάξεων ηλεκτρικών κυκλωμά-
των και πινάκων για τον έλεγχο ή 
τη διανομή του ρεύματος 

6.021.920 0,7 10.412.088 1,0 -42,2 

84713000 Ηλ. Υπολογιστές,  
φορητοί <= 10 kg 

5.801.619 0,7 4.135.965 0,4 40,3 

33072000 Αποσμητικά σώματος 
και αντιιδρωτικά 

4.610.236 0,5 4.913.115 0,5 -6,2 

72043000 Απορρίμματα και θραύ-
σματα από επικασσιτερωμένο 
σίδηρο ή χάλυβα  – αντικατέστησε 
τον ΚΣΟ 72041000 - Απορρίμματα 
και θραύσματα χυτοσιδήρου του 
2019 

3.786.838 0,4 10.378.688 1,0 -63,5 

76041010 - Ράβδοι από αργίλιο, 
όχι σε κράμα  

3.754.820 0,4 10.903.625 1,1 -65,6 

71102900 Παλλάδιο 3.420.095 0,4 0 0,0  

Πηγή: UK Trade info 102 

 

2.1.2 Εμπόριο υπηρεσιών 

Διαχρονικά, το ισοζύγιο υπηρεσιών είναι θετικό για τη χώρα μας. Σύμφωνα με τη βρετανική 
στατιστική υπηρεσία,103 το 2020 οι εισαγωγές υπηρεσιών στο ΗΒ από τη χώρα μας ανήλθαν 
σε 1,316 δισ. λίρες, μείωση, αποδιδόμενη στην πανδημία, κατά 51% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο, με τις εξαγωγές του ΗΒ (πληρωμές της Ελλάδας) όμως να μειώνονται 
επίσης, κατά 63%, οπότε το πλεόνασμα για τη χώρα μας διαμορφώθηκε σε 275 εκατ. Λίρες. 

 

Πίνακας 32: Ισοζύγιο υπηρεσιών  (2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Πηγή: ONS104 (αξίες σε £ εκατ.)        

Εισπράξεις Ελλάδας (Εισαγωγές υ-
πηρεσιών στο ΗΒ από την Ελλάδα ) 

μ.δ. 2.294 2.317 2.469 2.782 1.361 

Πληρωμές Ελλάδας(Εξαγωγές υπη-
ρεσιών ΗΒ προς Ελλάδα) 

μ.δ. 1.501 1.649 1.698 2.943 1.086 

Ισοζύγιο υπηρεσιών  793 668 771 -161 275 

 

102 https://www.uktradeinfo.com/trade-data/ots-custom-table/  
103https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetype
bypartnercountrynonseasonallyadjusted  
104https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetype
bypartnercountrynonseasonallyadjusted  

https://www.uktradeinfo.com/trade-data/ots-custom-table/
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Πηγή: Eurostat105 (αξίες σε εκατ. ευ-
ρώ)  

      

Εισπράξεις Ελλάδας 3.206,3 3.081 3.283 3.137 3.756  μ.δ.  

Πληρωμές Ελλάδας 1.720,5 1.836 1.951 1.620 1.399  μ.δ. 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 1.495,7 1.244 1.332 1.517 2.357 μ.δ.  

 

Πίνακας 33: Πληρωμές ΗΒ προς Ελλάδα  

Αξίες σε £ εκατ. 

 2019  2020  
Μεταβολή 
στην αξία 

Είδος Υπηρεσίας Αξία 
% στο 

σύνολο 
Αξία 

% στο 
σύνολο 

2019/2020 

Σύνολο 2.782 100 1.361 100 -51,1 

Εξ αυτών:      

3 Μεταφορές 162 5,8 387 28,4 138,9 

3.1 Θαλάσσιες μεταφορές 20 0,7 22 1,6 10,0 

3.2 Αεροπορικές μεταφορές 128 4,6 353 25,9 175,8 

3.3 Άλλες μέθοδοι μεταφοράς 10 0,4 8 0,6 -20,0 

3.4  Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 
υπηρεσίες 

4 0,1 4 0,3 0,0 

4 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 2.366 85,0 711 52,2 -69,9 

4.1 Επαγγελματικά ταξίδια 218 7,8 75 5,5 -65,6 

4.2 Προσωπικά ταξίδια 2.148 77,2 636 46,7 -70,4 

5 Κατασκευαστικές υπηρεσίες ..  26 1,9  

5.1 Κατασκευαστικές υπηρεσίες στο 
εξωτερικό 

..  26 1,9  

6 Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 
υπηρεσίες 

..  31 2,3  

6.1. Άμεση ασφάλιση ..  31 2,3  

7 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 36 1,3 45 3,3 25,0 

7.2 Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής δια-
μεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα 

12 0,4  0,0 0,0 

8 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ..   0,0 0,0 

9 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληρο-
φορικής και πληροφόρησης 

..  28 2,1 0,0 

9.1 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ..  26 1,9 0,0 

9.2 Υπηρεσίες υπολογιστών (Computer 
services) 

..  2 0,1 0,0 

9.3 Υπηρεσίες πληροφόρησης 3 0,1 0,00 0,0 -100 

10 Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 81 2,9 89 6,5 9,9 

10.1 Έρευνα και ανάπτυξη ..  14 1,0 0,0 

10.2 Υπηρεσίες συμβούλων (Professional 
and management consulting services) 

..  34 2,5 0,0 

10.3 Τεχνικές, εμπορικές και λοιπές επι-
χειρηματικές υπηρεσίες 

..  41 3,0 0,0 

12 Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής κυ-
βέρνησης  

71 2,5 40 2,9 -43,7 

Πηγή: ONS  106 

 

105Eurostat - Data Explorer (europa.eu)  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bop_its6_tot&lang=en  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bop_its6_tot&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bop_its6_tot&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bop_its6_tot&lang=en
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Ο τουρισμός αποτελεί τη βασική πηγή ελληνικών εισπράξεων από το Η.Β., με τα προσωπικά 
ταξίδια να αντιπροσωπεύουν, το 2019, 77,2 % του συνόλου. Το 2020, λόγω των 
ταξιδιωτικών περιορισμών, η μείωση των τουριστικών πληρωμών του ΗΒ προς την Ελλάδα 
άγγιξε το 70%, και τα προσωπικά ταξίδια αντιπροσώπευαν 46,73% των πληρωμών 
υπηρεσιών του ΗΒ προς τη χώρα μας. 

Ακολουθούν με 25,9% οι αεροπορικές μεταφορές, τα επαγγελματικά ταξίδια 5,5% και οι 
λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 6,5%. 

− Η Ελλάδα είναι καθιερωμένος ταξιδιωτικός προορισμός για τους Βρετανούς και οι 
οποίοι είναι παραδοσιακά μεταξύ των τριών σημαντικότερων πελατών για το ελληνικό 
τουριστικό προϊόν. Περίπου 10% των αφίξεων προέρχεται από το ΗΒ, ενώ σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΤτΕ, τo 2019 καταγράφηκε υψηλό αφίξεων, σχεδόν 3,5 εκατομμύρια, 
αύξηση 19% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. 

− Το 2020 , λόγω των περιορισμών της πανδημίας, καταγράφηκε μείωση αφίξεων που 
άγγιξε το 70%, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επισκέφθηκαν 
την Ελλάδα 1,068 εκατ. Βρετανοί, έναντι 3,5 εκατ. το 2019. Κατά 70,5% περιορίστηκαν 
και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, που ανήλθαν το 2020 σε 755,8 εκατ. ευρώ, έναντι 
2.564,2 του 2019. 

− Λόγω της πανδημίας και ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο είναι δύσκολο να γίνουν 
προβλέψεις για την εξέλιξή της, διαφαίνεται ότι το καλοκαίρι του 2021 δεν θα πρέπει 
να αναμένεται επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα του αριθμού των επισκεπτών 
στη χώρα μας.  

 

Πίνακας 34: Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από το ΗΒ (2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο στην 
Ελλάδα (χιλ. ταξιδιώτες) 

2.397,2 2.894,7 3.002,0 2.942,8 3.499,3 1.068,6 

Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων 9,2% 10,3% 10,0% 8,9% 10,3% 14,4% 

Μεταβολή 14,7% 20,8% 3,7% -2,0% 18,9% -69,5% 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 107 

 

Πίνακας 35: Τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα από το ΗΒ (2015-2020) 

Αξίες σε εκατ. ευρώ 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο 
στην Ελλάδα (εκ. ευρώ) 

2.019,5 1.944,2 2.064,7 1.937,2 2.564,2 755,8108 

Ποσοστό στο σύνολο των εισπράξεων 14,3% 14,7% 14,1% 12,0% 14,1% 17,5% 

Μεταβολή έναντι του προηγουμένου 
έτους 

30,1% -3,7% 6,2% -6,2% 32,4% -70,5% 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 109 

 
Παραδοσιακά, ήδη από το 19ο αιώνα, η ελληνική ναυτιλία είχε ισχυρή παρουσία στο Η.Β. 
Κατ΄ εκτίμηση περίπου 60 ελληνικές εταιρίες διαθέτουν γραφεία αντιπροσώπευσης στο 

 

106Πηγή: 
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypeby
partnercountrynonseasonallyadjusted  
107  https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/isozygio-plhrwmwn/taksidiwtikes-yphresies  
108 Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 υπολογίσθηκε κατ’ εκτίμηση και ανέρχεται στο αμελητέο ποσό των 4,6 εκ. 
ευρώ. 
109 https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/isozygio-plhrwmwn/taksidiwtikes-yphresies  

https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/isozygio-plhrwmwn/taksidiwtikes-yphresies
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/isozygio-plhrwmwn/taksidiwtikes-yphresies
https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/isozygio-plhrwmwn/taksidiwtikes-yphresies
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Λονδίνο, τα οποία δραστηριοποιούνται τόσο προς την βρετανική όσο και την διεθνή αγορά. 
Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει επιτύχει μερικό επαναπατρισμό ναυτιλιακών εταιρειών 
όχι τόσο λόγω των αλλαγών στο βρετανικό φορολογικό καθεστώς (non-doms) αλλά 
περισσότερο μέσω κινήτρων και κυρίως μέσω των ανταγωνιστικών ρυθμίσεων του Ν. 
4646/2019, ο οποίος παρέχει στους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού υψηλού 
εισοδήματος (δεν περιλαμβάνονται δηλαδή μόνο εισοδήματα από τη ναυτιλία), αξιόλογα 
κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα. Το εναλλακτικό 
φορολογικό ελληνικό καθεστώς (non-dom) υπαγορεύει ότι ο επενδυτής θα καταβάλει έναν 
σταθερό φόρο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, ανεξάρτητα 
από το συνολικό εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό. Αυτό το ευνοϊκό καθεστώς 
μπορεί να εφαρμοστεί για μέγιστη χρονική διάρκεια 15 οικονομικών ετών.  

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες που κάνουν χρήση των διατάξεων του non-dom στο Η.Β. 
υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 20 με 30 σε σύνολο περίπου 200 ξένων και ελλήνων  
πλοιοκτητών που κάνει ανάλογη χρήση. Ο τομέας εξακολουθεί να είναι ικανού 
ενδιαφέροντος από βρετανικής πλευράς, καθώς το City προσφέρει ένα μεγάλο πλέγμα 
χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και νομικών υπηρεσιών προς τη ναυτιλία.                  

 

Πίνακας 36: Εισπράξεις του ΗΒ από την Ελλάδα (εξαγωγές υπηρεσιών του ΗΒ) 

Αξίες σε £ εκατ. 

 2019 2020  

Είδος Υπηρεσίας Αξία  
% στο 

σύνολο 
Αξία  

% στο 
σύνολο 

% 
Μεταβολή 
στην αξία 

2019/2020 

Σύνολο 2.943 100 1.086 100 -63,1 

Εξ αυτών:       

2 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής  14 0,5 10 0,9 -28,6 

3 Μεταφορές 1.614 54,8 76 7,0 -95,3 

3.1 Θαλάσσιες μεταφορές ..  28 2,6  

3.2 Αεροπορικές μεταφορές 1.566 53,2 37 3,4 -97,6 

3.4 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 
υπηρεσίες 

..  11 1,0  

4 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 248 8,4 87 8,0 -64,9 

4.1 Επαγγελματικά ταξίδια 39 1,3 9 0,8 -76,9 

4.2 Προσωπικά ταξίδια 209 7,1 78 7,2 -62,7 

6 Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 
υπηρεσίες 

161 5,5 171 15,7 6,2 

6.1 Άμεση ασφάλιση 124 4,2 138 12,7 11,3 

6.2 Αντασφάλιση 4 0,1 4 0,4 0,0 

6.3 Επικουρικές υπηρεσίες ασφάλισης 33 1,1 29 2,7 -12,1 

7 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 275 9,3 274 25,2 -0,4 

7.1 Με ρητές χρεώσεις 239 8,1 250 23,0 4,6 

7.2 Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής δια-
μεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα 

36 1,2 24 2,2 -33,3 

8 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ..  95 8,7  

9 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληρο-
φορικής και πληροφόρησης 

..  174 16,0  

9.1 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ..  41 3,8  

9.2 Υπηρεσίες πληροφορικής 87 2,7 119 11,0 36,8 

9.3 Υπηρεσίες πληροφόρησης 12 0,4 14 1,3 16,7 
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 2019 2020  

Είδος Υπηρεσίας Αξία  
% στο 

σύνολο 
Αξία  

% στο 
σύνολο 

% 
Μεταβολή 
στην αξία 

2019/2020 

10 Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες ..  161 14,8  

10.2 Επαγγελματικές και επιχειρηματικές 
υπηρεσίες 

..  117 10,8  

10.3 Τεχνικές, εμπορικές και λοιπές επι-
χειρηματικές υπηρεσίες 

264 9,0 44 4,0 -83,3 

11 Υπηρεσίες προσωπικές, πολιτιστικές 
και ψυχαγωγικές 

8 0,3 14 1,3 75,0 

11.1 Οπτικοακουστικές και συναφείς 
υπηρεσίες 

   ..  

11.2 Άλλες προσωπικές, πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες 

8 0,3 .. ..  

12 Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής κυ-
βέρνησης 

24 0,8 20 1,8 -16,7 

Σημειώσεις: .. Αξία μηδενική ή χαμηλότερη από 500 χιλ. λίρες. 

Πηγή: ONS 110  

 

Η Ελλάδα αγοράζει κυρίως από το ΗΒ αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες όμως, λόγω της 
πανδημίας, από 28,4% του συνόλου το 2019, μειώθηκαν κατά 97,6% το 2020. Οι υπόλοιπες 
εισπράξεις του ΗΒ προέρχονται από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (25,23% του συνόλου 
το 2020), υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης (16,2%), λοιπές 
επιχειρηματικές υπηρεσίες (14,8%), προσωπικά ταξίδια (7,2%) και επιχειρηματικές 
υπηρεσίες (18,8%). 

Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές για υπηρεσίες εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στα 
προσωπικά ταξίδια και στις Άλλες προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες. 
Σύμφωνα με στοιχεία του HESA (Higher Education Statistics Agency) το ακαδημαϊκό έτος 
2019/20 γράφτηκαν σε βρετανικά Πανεπιστήμια 9.795 Έλληνες φοιτητές, έναντι 9.920 του 
2018/19. Πρόκειται για τον 6ο μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών μεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ. Εξ 
αυτών, οι 4.325 παρακολουθούσαν μεταπτυχιακά προγράμματα.  

Η συντριπτική πλειοψηφία, 8.035, γράφτηκε σε πανεπιστήμια της Αγγλίας, ενώ Σκωτία, 
Ουαλία και Β. Ιρλανδία κέρδισαν την προτίμηση 1.290, 440 και 25 φοιτητών, αντίστοιχα. 
Αύξηση 5,2% καταγράφηκε το 2018/19 στον αριθμό των φοιτητών που παρακολουθούν 
τμήματα βρετανικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Με 18.315 φοιτητές, η Ελλάδα κατέλαβε 
την πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης μεταξύ των Κ-Μ ΕΕ.111 

 

2.2 Άμεσες επενδύσεις 

2.2.1 Επενδύσεις της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Μεμονωμένες ελληνικές επενδύσεις στο Η.Β. και αποεπένδυση καταδεικνύουν τα στοιχεία 
της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας για τα τελευταία χρόνια. Το 2019 η διεθνής 
επενδυτική θέση της Ελλάδας στο Η.Β. συγκεντρωνόταν στους τομείς λιανικής και 
χονδρικής πώλησης (58 εκ. λίρες), χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (5 εκ.) και πληροφορικής 

 

110 
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypeby
partnercountrynonseasonallyadjusted  
111https://www.hesa.ac.uk/news/16-01-2020/sb255-higher-education-student-statistics/location  

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/datasets/uktradeinservicesservicetypebypartnercountrynonseasonallyadjusted
https://www.hesa.ac.uk/news/16-01-2020/sb255-higher-education-student-statistics/location
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και επικοινωνιών (2 εκ.).112 Συστηματική αποεπένδυση εμφανίζουν και τα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία τα συνολικά ελληνικά κεφάλαια (σε όρους 
αποθεμάτων) στο Η.Β. στο τέλος του 2019 ανέρχονταν σε 42,9 εκ. Ευρώ. 

Πίνακας 37: Επενδύσεις στο ΗΒ προερχόμενες από την Ελλάδα (2012-2019) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ροές (αξίες σε £ εκατ., πηγή: ONS) 178 -10 3 21 30 .. .. 242 

Διεθνής επενδυτική θέση Ελλά-
δας στο Η.Β. (πηγή: ONS113) 

325 511 179 710 251 -124 .. ... 

Άμεσες Επενδύσεις κατοίκων 
Ελλάδας στο ΗΒ (αξίες σε εκατ. 
Ευρώ, πηγή : Τράπεζα της Ελλά-
δος114) 

362,8 -49,6 -417,8 -1.421,7 -1.188,7 -653,9 -74,9 42,9 

Σημείωση: ..Η αξία δεν εμφανίζεται γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη συγκεκριμένης συναλλαγής 

 

Σημαντικές ελληνικές επενδύσεις στο Η.Β. είναι αυτές των ομίλων ΒΙΟΧΑΛΚΟ (παραγωγική 
εταιρεία Bridgnorth Aluminium και εμπορική Metal Agencies) και Πλαστικά Θράκης (Don & 
Low). 

Η αξιόλογη ελληνική παρουσία στους τομείς χονδρικής και λιανικής, θα πρέπει να 
συνδέεται και με το σημαντικό αριθμό Ελλήνων που διαβιούν και δραστηριοποιούνται 
επιχειρηματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Στο τέλος του 2020 στο βρετανικό μητρώο επιχειρήσεων καταγράφονταν 11.698 
συμμετοχές με σημαντικό έλεγχο115 επί ενεργών βρετανικών επιχειρήσεων από άτομα με 
ελληνική ή διπλή ιθαγένεια (ελληνοκυπριακή, ελληνοβρετανική, ελληνοαυστραλιανή, 
ελληνοκαναδική, ελληνοαμερικανική).  Ο αριθμός των ατόμων δεν ταυτίζεται απαραίτητα 
με τον αριθμό των συμμετοχών, καθώς ένα πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει σε 
περισσότερες από μία εταιρίες. Αν υποτεθεί πάντως ότι πρόκειται για μοναδικά πρόσωπα, 
8.459 εξ αυτών διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2.735 στην Ελλάδα και 504 σε άλλες 
χώρες (72,3%, 23,4% και 4,3%, αντίστοιχα, ποσοστά που θα πρέπει να είναι αρκετά κοντά 
στην πραγματική εικόνα). 

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού Υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων, ο 
αριθμός των Ελλήνων που απέκτησαν Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης από το 2010 
ανέρχεται σε 111.182. Μόνο το 2019 ο αριθμός αυξήθηκε κατά 31%, μετά από δύο χρόνια 
υποχώρησης. Το 2020, λόγω πιθανώς των περιορισμών κίνησης, σημειώθηκε μείωση κατά -
76%.  

Ο Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης είναι απαραίτητος για την είσοδο στην αγορά εργασίας 
του Η.Β. και αποτελεί τον ασφαλέστερο δείκτη για τον αριθμό των Ελλήνων που 
μεταβαίνουν στο Η.Β. για εργασία.  

 

 

112https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinv
olvingukcompanies/2019#:~:text=The%20inward%20FDI%20position%20went,41.8%25%20lower%20over%20th
at%20period.  
113 
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirect
investmentinvolvingukcompanies2013inwardtables/current/finalpublicationtablesinward.xlsx  
114 https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/ameses-ependyseis/apothemata  Σημ. ΤτΕ: Τα 
στοιχεία περιλαμβάνουν τα επανεπενδυθέντα κέρδη/ζημίες / Αρνητική θέση προκύπτει όταν η αξία του 
επενδυθέντος κεφαλαίου είναι μικρότερη των δανειακών υποχρεώσεων του κατοίκου επενδυτή προς την 
αλλοδαπή επιχείρηση άμεσης επένδυσης. 
115 Για το βρετανικό μητρώο επιχειρήσεων, πρόσωπα με σημαντικό έλεγχο είναι συνήθως αυτά που κατέχουν 
περισσότερο από το 25% των μετοχών, περισσότερο από το 25% των δικαιωμάτων ψήφου και το δικαίωμα να 
ορίζουν ή να παύουν την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies/2018
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies/2018
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies/2019#:~:text=The inward FDI position went,41.8%25 lower over that period
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies/2019#:~:text=The inward FDI position went,41.8%25 lower over that period
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies/2019#:~:text=The inward FDI position went,41.8%25 lower over that period
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies2013inwardtables/current/finalpublicationtablesinward.xlsx
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies2013inwardtables/current/finalpublicationtablesinward.xlsx
https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/ameses-ependyseis/apothemata
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Πίνακας 38: Απόκτηση βρετανικού Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης από Έλληνες πολίτες 
(2010-2020) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Σύνολο 
2010-
2020 

Αριθμός 
πολιτών 

3.260 5.598 7.417 9.891 9.790 12.022 14.656 14.371 13.044 17.095 4.038 111.182 

Μεταβολή 18,5% 71,7% 32,5% 33,4% -1,0% 22,8% 21,9% -1,9% -9,2% 31,1% -76%  

Πηγή: Department for Work and Pensions 116 

 

2.2.2 Επενδύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα 

Με διακυμάνσεις και πάντως υποτονική εμφανίζεται η βρετανική επενδυτική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής 
στατιστικής υπηρεσίας. Το 2019 οι καθαρές επενδυτικές ροές στην από το ΗΒ στη χώρα μας 
ήταν μόλις 7 εκατ. λίρες, ενώ η επενδυτική θέση ανήλθε σε 311 εκατ. Λίρες. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα συνολικά βρετανικά κεφάλαια 
(σε όρους αποθεμάτων) στην Ελλάδα στο τέλος του 2019 καταγράφηκαν σε 578 εκατ. ευρώ, 
καθώς στα αποθέματα ΞΑΕ 2017, 2018 και 2019 προστέθηκαν και οι επενδύσεις σε ακίνητη 
περιουσία. 

Πίνακας 39: Επενδύσεις στην Ελλάδα προερχόμενες από το ΗΒ (2012-2019) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ροές (αξίες σε £ εκατ.) -46 35 -33 160 .. 119 88 7 

Διεθνής επενδυτική θέση Η.Β. στην 
Ελλάδα(αξίες σε £ εκατ., πηγή: 
ONS117) 

1.301 1.612 1.442 544 272 321 256 311 

Άμεσες Επενδύσεις κατοίκων ΗΒ 
στην Ελλάδα (αξίες σε εκατ. Ευρώ, 
πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος118) 

393,1 -262,6 -698,1 314,3 101,0 458,0 686,3 578,0 

 

Βρετανικές επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί σε τομείς όπως οι 
τηλεπικοινωνίες (Vodafone), το λιανικό εμπόριο (Dixon’s – Κωτσόβολος), η υγεία 
(GlaxoSmithKline, BC Partners και CVC Capital), ο τουρισμός, οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες 
(συμμετοχή της Brevan Howard Asset Management LLP στην Orilina Properties Real Estate 
Investment Company το 2019), οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες 
(πώληση της θυγατρικής της Τραπέζης Πειραιώς Piraeus Insurance and Reinsurance 
Brokerage S.A. στην Matrix Insurance and Reinsurance Brokers S.A. το 2019), η πρωτογενής 
παραγωγή (συμμετοχή της Lamex στην Alterra Lamex) κλπ., ενώ και η επένδυση της 
κινεζικής State Grid στον ΑΔΜΗΕ το 2017 πραγματοποιήθηκε μέσω της βρετανικής State 
Grid Europe Ltd.  

 

Το 2019 οι περισσότερες ΑΞΕ του ΗΒ στη χώρα μας καταγράφονται στους κλάδους 
βιομηχανικών προϊόντων, πληροφορικής και επικοινωνιών (52 και 35 εκ. λίρες αντίστοιχα) 
ως και διαφόρων ειδών υπηρεσιών .  

 

116 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/964376/
nino-registrations-adult-overseas-nationals-december-2020.ods   

117 
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirect
investmentinvolvingukcompaniesoutwardtables/current/finalpublicationtablesoutward.xlsx  Σημειώσεις: .. Η 
αξία δεν εμφανίζεται γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη συγκεκριμένης συναλλαγής 
118 https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/ameses-ependyseis/apothemata  

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies/2018
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/964376/nino-registrations-adult-overseas-nationals-december-2020.ods
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/964376/nino-registrations-adult-overseas-nationals-december-2020.ods
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompaniesoutwardtables/current/finalpublicationtablesoutward.xlsx
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompaniesoutwardtables/current/finalpublicationtablesoutward.xlsx
https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/ameses-ependyseis/apothemata
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Πίνακας 40: Διεθνής επενδυτική θέση του ΗΒ στην Ελλάδα ανά κλάδο (2016-2019)  

Αξίες σε £ εκατ 

 2016 2017 2018 2019 

Σύνολο 272 321 251 311 

Εξ αυτών:      

Τρόφιμα, ποτά, καπνός .. .. .. 15 

Λοιπά βιομηχανικά προϊόντα .. .. .. 52 

Κατασκευές - .. 1 1 

Λιανικό και χονδρικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων 
και μοτοσυκλετών 

69 63 -47 3 

Μεταφορές και αποθήκευση 3 7 5 4 

Πληροφορική και επικοινωνίες 18 18 17 35 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 7 1 8 7 

Υπηρεσίες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές  33 38 46 53 

Διοικητικές και επικουρικές υπηρεσίες 34 .. 49 44 

Λοιπές υπηρεσίες 17 11 12 9 

Σημείωση: Το άθροισμα των καταγεγραμμένων αποθεμάτων επενδύσεων ανά βιομηχανική δραστηριότητα δεν 
αντιστοιχεί στο σύνολο, καθώς υπάρχουν επενδύσεις και σε άλλους τομείς, των οποίων η αξία δεν εμφανίζεται 
γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη συγκεκριμένης συναλλαγής. 

Πηγή: ΟΝS 119 

Πέραν των επενδύσεων βρετανικών επιχειρήσεων, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τομέας 
των επενδύσεων ιδιωτών σε ακίνητα και δη στη θερινή κατοικία. Σύμφωνα με την πιο 
πρόσφατη έρευνα Wealth and Assets Survey της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας, το 
ποσοστό των νοικοκυριών στη Μεγάλη Βρετανία (δηλαδή, όλες οι χώρες πλην της Βόρειας 
Ιρλανδίας) που δηλώνουν ότι διαθέτουν ιδιοκτησία ακινήτων στο εξωτερικό παραμένει 
σταθερά στο 3% μεταξύ 2006 και 2018120. Το ένα τρίτο περίπου αυτών των ακινήτων 
εκτιμάται πως βρίσκεται στην Ευρώπη, με Γαλλία και Ισπανία να συγκεντρώνουν το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Βρετανών επενδυτών. (Στοιχεία 2013/14. Δεν υπάρχουν 
στοιχεία για την Ελλάδα). 

Το Λονδίνο αποτελεί σημαντική πηγή κεφαλαίων για ομολογιακές εταιρικές εκδόσεις, 
καθώς και αναζήτησης επενδυτών, χρηματοοικονομικών ή μη. Επίσης, μέρος των ελληνικών 
ομολόγων διακινείται μέσω Λονδίνου, καθώς έντεκα από τις είκοσι τράπεζες που 
χρησιμοποιεί το ελληνικό Δημόσιο για την έκδοση ομολόγων και τη διαχείριση της 
δημοπρασίας τους (primary dealers) βρίσκονται στη βρετανική πρωτεύουσα121.  

 

2.3 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – 
Ηνωμένου Βασιλείου 

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συμφωνία Εμπορίου και 
Συνεργασίας (ΣΕΣ) μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
αποτελεί πλέον το βασικό θεσμικό πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Η 
συμφωνία προβλέπει τη συνέχιση του εμπορίου άνευ δασμών και δασμολογικών 

 

119 
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirect
investmentinvolvingukcompaniesoutwardtables/current/finalpublicationtablesoutward.xlsx  
120 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/da
tasets/earlyindicatorestimatesfromthewealthandassetssurvey   
121 https://www.afme.eu/reports/publications/details//European-Primary-Dealers-Handbook-Updated-20192020  

https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompaniesoutwardtables/current/finalpublicationtablesoutward.xlsx
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompaniesoutwardtables/current/finalpublicationtablesoutward.xlsx
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/datasets/earlyindicatorestimatesfromthewealthandassetssurvey
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/datasets/earlyindicatorestimatesfromthewealthandassetssurvey
https://www.afme.eu/reports/publications/details/European-Primary-Dealers-Handbook-Updated-20192020
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ποσοστώσεων για προϊόντα των οποίων πιστοποιείται η ενωσιακή ή βρετανική καταγωγή. 
Εφαρμόζονται όμως τελωνειακές διατυπώσεις στις συναλλαγές αφού τα μέρη είναι πλέον 
τρίτες χώρες.   

Η ΣΕΣ είναι διαθέσιμη στην ελληνική γλώσσα στο σύνδεσμο: 
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-
agreement_en     

Διμερώς, εξακολουθεί να ισχύει η «Σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας και 
αποτροπής της φορολογικής διαφυγής σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος» 
(ΝΔ 2732, ΦEK 329/12.11.1953), η οποία τελεί υπό αναθεώρηση. 
 
 
 

2.4 Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2020 

2.4.1 Ενέργειες για την υποστήριξη των Κλάδων Ενδιαφέροντος  

Το 2020 το Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου προέβη στις ακόλουθες ενέργειες για την υποστήριξη 
των κύριων κλάδων ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος στο Ηνωμένο Βασίλειο: 

 

Πίνακας 41: Ενέργειες για την υποστήριξη κλάδων ενδιαφέροντος 

Α/Α 
Κλάδοι 
ενδιαφέροντος 

Τρόπος υποστήριξης 

1 Τρόφιμα - ποτά 

- Σύνταξη έρευνας αγοράς για τον κλάδο ελαιολάδου στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

- Σύνταξη σύντομων σημειωμάτων για εξελίξεις στις αγορές 
κρασιού και εναλλακτικών τροφίμων. Ομοίως περί της 
σημασίας πιστοποιήσεων για την προώθηση των 
τροφίμων. 

- Συμμετοχή – παρουσίαση σε διαδικτυακή ημερίδα ΥΠΕΞ - 
ΕΒΕΑ για τον κλάδο τροφίμων και ποτών στις αγορές Η.Β., 
Γαλλίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας (02/07/2020). 

- Συμμετοχή – παρουσίαση σε webinar των Reco Exports, 
British Hellenic Chamber Of Commerce με θέμα «The UK 
Organic Market: New Trends, Opportunities for Greek 
Organic Producers, Roadmap to Exports and BREXIT» 
(08/07/2020). 

- Συμμετοχή – παρουσίαση σε webinar του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος με θέμα 
«Νέα δεδομένα στο ηλεκτρονικό εμπόριο - ευκαιρίες και 
προοπτικές» (21/07/2020). 

- Παρακολούθηση και υποβολή έκθεσης υλοποίησης 
προγραμματισμένων δράσεων του προγράμματος δράσης 
“Olive You” της ΠΕΜΕΤΕ για την προώθηση των 
επιτραπέζιων ελιών στο Ηνωμένο Βασίλειο (21-
28/02/2020). 

- Παρακολούθηση και επισήμανση κακόβουλων αιτήσεων 
κατοχύρωσης ελληνικών ονομασιών ΠΟΠ/ΠΓΕ ως εμπορικά 
σήματα, που είχε ως αποτέλεσμα την αποτροπή 
καταχώρισης του εμπορικού σήματος “FETTLE” από 
βρετανική εταιρεία παραγωγής τυριού από πρόβειο γάλα.  

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-03/FEK_HNOMENO_VASILEIO.pdf
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Α/Α 
Κλάδοι 
ενδιαφέροντος 

Τρόπος υποστήριξης 

2 

Προσέλκυση 
επενδύσεων/ 
ενημέρωση ξένων 
επενδυτών 

- Διοργάνωση webinar (επιλογή Βρετανού συνδιοργανωτή, 
συντονισμός συνεργασίας, αποστολή προσκλήσεων 
συμμετοχής) των Enterprise Greece και London Chamber of 
Commerce and Industry με θέμα «Let Greece inspire you! 
Investment Opportunities in Tourism & Real Estate» 
(24/09/2020).  

3 Υπηρεσίες/ Τουρισμός 
- Ίδιο με παραπάνω (Διοργάνωση webinar «Let Greece 

inspire you! Investment Opportunities in Tourism & Real 
Estate» - 24/09/2020). 

 

2.4.2 Λοιπές δράσεις για την Προώθηση Εξαγωγών  

Σημειώματα  

− Σύνταξη σύντομων σημειωμάτων για εξελίξεις στην αγορά δομικών υλικών και για τις 
προοπτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Ενημέρωση επιχειρήσεων / φορέων 

− Σειρά ενημερωτικών σημειωμάτων προς Υπουργεία, συλλογικούς και κλαδικούς φορείς 
για την προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων για την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ.  

− Σειρά ενημερωτικών σημειωμάτων προς Υπουργεία, συλλογικούς και κλαδικούς φορείς 
για τη βρετανική οικονομία και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας 
- ΗΒ. 

− Ανταπόκριση σε 225 αιτήματα πληροφόρησης ελληνικών επιχειρήσεων και πολιτών για 
θέματα εμπορικής ή επενδυτικής δραστηριοποίησής τους στο ΗΒ. 

− Απάντηση - ενημέρωση βρετανικών επιχειρήσεων και πολιτών που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον επενδυτικής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα. 

− Συστηματική τροφοδότηση πύλης Agora. 

Συμμετοχή σε Κλαδικές Εκθέσεις 

− Επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση «Pure London» (9-11/2/2020) και συναντήσεις με τους 
εκπροσώπους των συμμετεχουσών ελληνικών εταιρειών.  

− Γενικότερα η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις περιορίσθηκε λόγω της πανδημίας και της 
κατά συνέπεια ακύρωσης της πραγματοποίησής τους  

Συναντήσεις, συνεργασίες 

− Συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις των Συμβούλων κ-μ ΕΕ για θέματα εμπορίου, 
χρηματοοικονομικών, αγροτικών, έρευνας και ψηφιακής πολιτικής.  

− Συμμετοχή σε άτυπες διαδικτυακές συναντήσεις των Συμβούλων διπλωματικών 
αποστολών στο ΗΒ για θέματα εμπορίου και έρευνας. 

Πανδημία 

− Σειρά ενημερωτικών σημειωμάτων για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας από το ΗΒ. 

− Έκτακτη κατάρτιση καταλόγου πιθανών προμηθευτών από το ΗΒ για υγειονομικό υλικό 
και ιατρικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα. 

− Συμμετοχή στελέχους του Γραφείου στις εργασίες διαχείρισης του επαναπατρισμού 
Ελλήνων στην πρώτη φάση της πανδημίας. 
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2.4.3 Δράσεις για την Άρση των Εμποδίων Πρόσβασης στην Αγορά 
− Σειρά ενημερωτικών σημειωμάτων προς Υπουργεία, συλλογικούς και κλαδικούς φορείς 

για εμπόδια που ενδεχομένως θα ήγειρε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ. και για διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών αγαθών στο Η.Β. στη 
περίπτωση κατά την οποία το Η.Β. θα αποχωρούσε από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία. 
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3 Συμπεράσματα – προτάσεις 

3.1 Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και 
υπηρεσιών 

 
Πίνακας 42: Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

1 Τρόφιμα - ποτά 

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αντιπροσωπεύει το 
41% (2020) των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στο ΗΒ 
και αντίστοιχο περίπου ποσοστό των αιτημάτων από 
ελληνικές επιχειρήσεις που δέχεται το Γραφείο μας. 

2 
Προσέλκυση επενδύσεων/ 
ενημέρωση ξένων 
επενδυτών 

Το Λονδίνο αποτελεί σημαντικό χρηματοοικονομικό 
κέντρο και συνακόλουθα πηγή επενδυτικών 
κεφαλαίων. 

 

Λόγω της πορείας εξόδου του ΗΒ από την Ε.Ε. το 2020 και προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των ελληνικών επιχειρήσεων για την αναμενόμενη  
σταδιακή μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου και των όρων εμπορίου, οι απαιτήσεις 
κάλυψης της βρετανικής αγοράς ήταν αυξημένες.  

Στο διαμορφούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον ήταν και είναι απαραίτητη η συνεχής και 
αδιάλειπτη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του Enterprise Greece, τουλάχιστον στις 
κυριότερες, οι οποίες έχουν αντικείμενο τα τρόφιμα, τα κρασιά-οινοπνευματώδη και τα 
ενδύματα (Διεθνής Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων Natural & Organic Products Europe, 
Διεθνής Έκθεση Food and Drink Expo, Διεθνής Έκθεση Food and Drink Event - IFE, Διεθνής 
Εκθεση Τροφίμων Σπεσιαλιτέ - Speciality - Fine Food Fair - SFFF, Διεθνής Έκθεση Οίνου 
London Wine Fair, Διεθνή Έκθεση Ενδυμάτων και Μόδας - Pure London - χειμερινή και 
καλοκαιρινή) και η διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων προώθησης ελληνικών 
προϊόντων. Με την πανδημία όλες οι εκθέσεις αλλά και οι εκ του σύνεγγυς εκδηλώσεις 
αναβλήθηκαν το 2020 για το 2021 και εκ νέου για το 2022 με εξαίρεση την Wine fair, η 
οποία έλαβε χώρα διαδικτυακά τον τρέχοντα μήνα Μάιο, την  Food and Drink Expo, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Ιουλίου στο Birmingham  και την Διεθνή Έκθεση 
Τροφίμων Σπεσιαλιτέ SFFF, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 6 και 7 
Σεπτεμβρίου, στο μέτρο που έχει υποχωρήσει η έκταση της πανδημίας κυρίως λόγω της 
πολύ καλής πορείας του εμβολιαστικού προγράμματος στη Βρετανία.  

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η πρόβλεψη για διάθεση κονδυλίου για την 
κάλυψη μέρους εξόδων διοργάνωσης ετησίων εκδηλώσεων προώθησης. Έχουμε προτείνει 
όπως - κατ’ αρχήν – δοθεί προσοχή στον κλάδο τροφίμων και ποτών (κρασί, ελαιόλαδο, 
τρόφιμα), ο οποίος αντιπροσωπεύει το 41%  των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (σύνολο εξαγωγών τροφίμων και ποτών £362,8 εκ. το 2020) αλλά και 
περισσότερα από το 40% των αιτημάτων που δέχεται το Γραφείο μας από ελληνικές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.   

Προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν ει δυνατόν συγκριτικό πλεονέκτημα 
στην βρετανική αγορά έχουμε εισηγηθεί την προβολή της μοναδικότητας της ελληνικής 
παραγωγής σε ορισμένους κλάδους με αιχμή του δόρατος στα τυροκομικά προϊόντα, το 
κρασί, το ελαιόλαδο και τις ελιές. H επαναλειτουργία του ΚΕΡΑΣΜΑΤΟΣ από τον Enterprise 
Greece, η οποία ήταν μία δράση, η οποία αναδείκνυε τον πλούτο των γευστικών 
απολαύσεων και τα οφέλη της ελληνικής - μεσογειακής κουζίνας και βασικών και 
σημαντικών ελληνικών τροφίμων και οίνων στην υγιεινή διατροφή, όπως κατά κόρον έχουν 
κάνει προ πολλού άλλες χώρες του ανταγωνισμού, θα προσέφερε σε ικανό βαθμό προς την 
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κατεύθυνση αυτή, μετά την υποχώρηση της πανδημίας και την κάλυψη κενών που τυχόν η 
τελευταία δημιούργησε.  

Η βρετανική αγορά εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρος στο χώρο της διαμόρφωσης και 
ενδυνάμωσης τάσεων αγοράς όπως η προαγωγή της υγείας, της ευεξίας, της αναζήτησης 
νέων προϊόντων, τα οποία προσφέρουν νέες γευστικές εμπειρίες και ποικιλία, της 
χορτοφαγικής διατροφής, των λιγότερο επεξεργασμένων προϊόντων, της απουσίας 
συντηρητικών και της ευαισθητοποίησης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας 
του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό καθιστά το έδαφος πρόσφορο για τη διατήρηση, 
ανάδειξη αλλά και τη διεύρυνση της παρουσίας των ποιοτικών ελληνικών τροφίμων και 
κρασιών τα οποία ικανοποιούν τις τάσεις αυτές. Με την έλευση της πανδημίας ενισχύθηκε 
ακόμα περισσότερο η τάση της προαγωγής της υγείας, της ευαισθητοποίησης σε θέματα 
βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, της στροφής προς τη μαγειρική 
στο σπίτι και της πραγματοποίησης ολιγότερων επισκέψεων στο κατάστημα αλλά με 
μεγαλύτερη αξία αγορών ανά επίσκεψη.  

Η προσπάθεια αυτή χρήζει πραγματοποίησης ανεξάρτητα από τυχόν δυσκολίες που 
δημιούργησε η αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε.  Για το λόγο αυτό η  χώρα μας χρειάζεται 
να έχει συμμετοχή και συνεχή παρουσία στη βρετανική αγορά καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο 
είναι μία χώρα στην οποία ο ανταγωνισμός από τις  εγχώριες επιχειρήσεις είναι γενικά 
μικρότερος σε σχέση με τον ανταγωνισμό που δέχονται τα ελληνικά προϊόντα από τις 
αντίστοιχες εγχώριες επιχειρήσεις σε νοτιότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες-αγορές.  

Μολονότι το ως άνω περιεχόμενο των προοπτικών δεν αλλάζει ως επιδιωκόμενη στόχευση, 
η ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων, η αύξηση των πωλήσεων στην λιανική, 
η κατάρρευση της αγοράς μαζικής εστίασης που θα ανακάμψει σε ικανό βαθμό με την 
αποκλιμάκωση και την αποχώρηση της πανδημίας και οι συνεργασίες των αλυσίδων 
λιανικής με εταιρείες που λειτουργούν διαδικτυακές πλατφόρμες παραγγελιών από 
εστιατόρια, οι οποίες έχουν επεκτείνει εκθετικά τη δραστηριότητά τους και στη λιανική με 
αιτία και αφορμή την πανδημία, έφεραν αλλαγές κυρίως στο διαδικτυακό πεδίο, το οποίο 
αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική του ανεξάρτητα από τις διορθωτικές κινήσεις που 
θα λάβουν χώρα με την αποδρομή της πανδημίας.  

Τα  διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις θα μεγαλώσουν σε ένα βαθμό το μερίδιό τους 
ως μέσο προώθησης των πωλήσεων μολονότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την 
προσωπική επαφή. Στοχευμένα διαδικτυακά σεμινάρια με μικρής διάρκειας video, με 
ανάδειξη της ιχνηλασιμότητας, γρήγορη συνομιλία έως 30 λεπτά μαζί με το  video και με 
όλα τα σωστά άτομα μαζί από τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τα χρηματοοικονομικά και τα  
logistics της επιχείρησης να βρίσκονται στην ίδια κλήση, μπορούν να απαντούν γρήγορα και 
εύστοχα τις ερωτήσεις των αγοραστών με μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου. 

Στον τομέα των κατασκευαστικών υλικών η πανδημία δημιούργησε πρακτικά ζητήματα 
(επισκέψεων τεχνικών συνεργείων λόγω περιορισμού απομόνωσης δύο εβδομάδων, κ.λ.π.), 
τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στη ανάπτυξη του business development.  Είναι σύνηθες, 
η ανάπτυξη αυτή να πραγματοποιείται δια της φυσικής παρουσίας και των επαγγελματικών 
συναντήσεων και όχι διαδικτυακά. Η κανονικότητα όμως και εδώ επανέρχεται, αν δεν έχει 
ήδη επανέλθει με την βοήθεια και την εξέλιξη και των διαδικτυακών επαφών.     

 

3.2 Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

Τομείς, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι: 

α) Η αγορά ακινήτων σε καλές περιοχές ή σε ευκαιρίες σε υπάρχουσες ξενοδοχειακές 
μονάδες για επέκταση ή εξυγίανση. 
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β) Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα του ιατρικού τουρισμού 
στους τομείς των κέντρων μετάγγισης αίματος (kidney blood transfusion centers), κέντρων 
αποκατάστασης (rehabilitation centers) και ιαματικών κέντρων (thermal spa centers). 
Πρέπει όμως να κατανοηθούν και διερευνηθούν τα εμπόδια που λειτουργούν αποτρεπτικά 
για την ανάπτυξή του. Πρώτον, η απουσία διμερών συνεργασιών μεταξύ κρατικών και 
ιδιωτικών φορέων υγείας, αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα. Για παράδειγμα, το 
βρετανικό Moorefield’s Hospital έχει συνεργασία με το Dubai για οφθαλμολογικά. 
Δεύτερον, η αυστηρότητα του βρετανικού νόμου σχετικά με την ευθύνη των παρόχων 
τουριστικών πακέτων και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών (ATOL protection - Air Travel 
Organiser's Licence - που εγγυάται η Βρετανική Πολιτική Αεροπορία) σε περίπτωση 
ακυρώσεων ή παύσης λειτουργίας του παρόχου. Έτσι, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες 
αποφεύγουν τη δημιουργία πακέτων ιατρικού τουρισμού, τα οποία θα περιελάμβαναν 
μεγαλύτερες σχετικές απαιτήσεις.  

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούνται ως σκόπιμα τα εξής: 

− Ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ νοσοκομείων και κέντρων αποκατάστασης, ιδιωτικών 
και δημόσιων, για συγκεκριμένες παθήσεις και θεραπείες.  

− Ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ, αφενός βρετανικών τουριστικών πρακτορείων και 
διαμεσολαβητών παροχής ιατρικών υπηρεσιών και αφετέρου ελληνικών νοσοκομείων, 
κλινικών και κέντρων αποκατάστασης, για την ανάπτυξη πακέτων ιατρικού τουρισμού 
στην Ελλάδα. Διερεύνηση δυνατότητας ασφαλιστικής κάλυψης των εν λόγω πακέτων 
από ελληνικές ή βρετανικές εταιρείες. 

− Διερεύνηση δυνατότητας κάλυψης μέρους της δαπάνης από τα εθνικά συστήματα 
υγείας. 

γ) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συμπεριλαμβάνεται ο τομέας εξερεύνησης και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο τομέα του φυσικού αερίου στην προσπάθεια 
προσέλκυσης περισσότερων ξένων και ιδιαίτερα βρετανικών εταιρειών στους σχετικούς 
διαγωνισμούς. 

δ)  Οι νεοφυείς επιχειρήσεις ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού , της αγροτεχνολογίας 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

ε)  Η εγκατάσταση στην Ελλάδα των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) μεγάλων 
εταιρειών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν την υψηλή επαγγελματική και επιστημονική 
κατάρτιση του άρτια εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της 
χώρας μας ειδικά στους τομείς των Επιστημών Υγείας. 

στ) Στην κινηματογραφική βιομηχανία (film industry or motion picture industry) η 
συνεργασία θα μπορούσε δυνητικά να είναι επωφελής για την ελληνική οικονομία σε 
κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.  

 

3.3 Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

3.3.1 Δράσεις για Επενδύσεις και Επιχειρηματική Συνεργασία 

− Στο μέτρο που το Λονδίνο αποτελεί διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο, καταβάλλεται 
προσπάθεια συστηματοποίησης των εκδηλώσεων παρουσίασης της ελληνικής 
οικονομίας και κλάδων αυτής, του  προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και των συναφών 
επενδυτικών ευκαιριών με σκοπό την ενημέρωση στοχευμένα επιλεγμένου κοινού. 

− Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προώθησης και Διευκόλυνσης Επενδύσεων του 
Enterprise Greece, το Γραφείο μας υποστηρίζει διαδικτυακές εκδηλώσεις του Enterprise 
Greece στο Η.Β. Ήδη και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους υποστήριξε σχετικές 
εκδηλώσεις στους τομείς επιχειρηματικών υπηρεσιών (Shared Services Centers / 
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Business Process Outsourcing), εναλλακτικών επενδύσεων (Alternative Investment 
Funds), τουρισμού, ακινήτων και  Golden visa. 

− Η ετήσια ημερίδα που οργανώνει στο Λονδίνο το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο είναι 
σημαντική εκδήλωση για την ενημέρωση δυνητικών επενδυτών σχετικά με τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζει η Ελλάδα και το Γραφείο μας πάντοτε επιδιώκει την κατάλληλη 
επικοινωνία και συνεργασία για την συνδρομή του στην εκάστοτε οργάνωση της 
εκδήλωσης του επόμενου έτους. 

− Κάθε χρόνο πραγματοποιείται στο Λονδίνο εκδήλωση του ΧΑΑ για την προώθηση των 
εταιρειών-μελών του στην εδώ αγορά, στην οποία παρευρίσκεται, συνήθως, και 
εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης. Το Γραφείο μας θα συνεχίσει να συνδράμει 
στην επιτυχία της εκδήλωσης αυτής.  

 

3.3.2 Δράσεις για την Προώθηση Εξαγωγών  
− Το Γραφείο μας έχει προτείνει ένα πρόγραμμα προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου 

στην αγορά του Η.Β. και ένα δεύτερο πρόγραμμα προώθησης των ελληνικών κρασιών, 
προς διερεύνηση της δυνατότητος υποστήριξης των σχετικών διαδικτυακών 
εκδηλώσεων όχι μόνο για το ερχόμενο έτος αλλά και περαιτέρω. Σε χώρες ελευθέρου 
εμπορίου, μόνο προγράμματα με στοχευμένες δράσεις, οι οποίες θα φέρουν και θα 
πείσουν τον καταναλωτή να έλθει κοντά σε ελληνικά και δη επώνυμα προϊόντα είναι 
ικανά να βελτιώσουν τις εξαγωγικές επιδόσεις αυτών των προϊόντων. Βεβαίως θα 
πρέπει και οι ίδιες οι εταιρείες που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά να είναι 
αποφασισμένες να επενδύσουν σε δαπάνες προώθησης του επώνυμου προϊόντος τους 
για την βιώσιμη τοποθέτησή τους στο ράφι των μεγάλων αλυσίδων και των 
καταστημάτων εκλεκτών ειδών ή εξειδικευμένων αγορών. 

− Το Γραφείο υποστηρίζει δράσεις και πρωτοβουλίες κρατικών και ιδιωτικών φορέων που 
έχουν στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως την 
ομαδική συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις ή/και εκδηλώσεις προώθησης 
προϊόντων (τώρα πλέον με διαδικτυακή μορφή, όπου αυτό είναι δυνατόν) που 
πραγματοποιούνται στο Η.Β. και συνεισφέρει με την αποστολή προσκλήσεων σε 
δυνητικούς αγοραστές. Επίσης δημοσιοποιεί τις πρωτοβουλίες αυτές με αναρτήσεις 
στα κοινωνικά δίκτυα που διατηρεί το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας 
Λονδίνου (Facebook, Twitter). Σε πολλές περιπτώσεις οι πρωτοβουλίες αυτές που 
αφορούν το επόμενο έτος, δεν γίνονται γνωστές στο Γραφείο μέχρι την ημερομηνία 
σύνταξης του παρόντος.  

− Σε συνεργασία με διαδικτυακές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, το 
Γραφείο αποστέλλει προσκλήσεις σε αγοραστές αλυσίδων ή άλλες μεγάλες εταιρείες 
διανομής με στόχο να συμμετάσχουν σε επιλεγμένα διαδικτυακά προγράμματα των 
εκθέσεων.  

− Το Γραφείο ΟΕΥ υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που απευθύνονται σε αυτό με 
ερωτήματα για τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά του ΗΒ εξαγωγικά ή επενδυτικά.  
 

3.3.3 Δράσεις για την Άρση των Εμποδίων Πρόσβασης στην Αγορά 

Λόγω της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, το Γραφείο, όπως έπραξε και το 2020, θα 
εξακολουθήσει να παρακολουθεί τα θέματα που άπτονται νομοθετικών ρυθμίσεων και 
διαδικασιών που σχετίζονται με την πρόσβαση στην αγορά αλλά και θέματα πρακτικής 
εφαρμογής διαδικασιών και ρυθμίσεων που προβλέπονται στη Συμφωνία Εμπορίου και 
Συνεργασίας Η.Β. –Ε.Ε. (ΣΕΣ).  
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3.4 Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου 

− Ολοκλήρωση της νέας διμερούς συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας. 

− Η Συμφωνία για εφαρμοσμένη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία Ελλάδας και 
Ηνωμένου Βασιλείου (Ν.1621, ΦΕΚ 114/18.7.1986) τυπικά βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, 
αλλά στο βαθμό που είμαστε σε θέση να κρίνουμε είναι ανενεργή. Η Συμφωνία 
προβλέπει πάντως τη δυνατότητα τροποποίησης και συμπλήρωσής της, μετά από 
συμφωνία των Μερών, ενώ και η Μικτή Επιτροπή για την παρακολούθηση εφαρμογής 
της θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την πλήρη αναθεώρησή της. Εναλλακτικά, θα 
μπορούσε να προταθεί η σύναψη νέας συμφωνίας ή συμφωνιών συνεργασίας σε 
θέματα έρευνας και καινοτομίας σε επίπεδο Υπουργείων ή η σύναψη επιμέρους 
συμφωνιών μεταξύ ελληνικών δημόσιων ερευνητικών φορέων απευθείας με τους 
βρετανικούς ομολόγους τους. 
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4 Παράρτημα 

4.1 Χρήσιμες διευθύνσεις 
1. Ελληνικές Αρχές – Ελληνική Κοινότητα 

Ελληνική Πρεσβεία  
Embassy of Greece in London 
1A Holland Park 
London W11 3TP 
Tel: +44 (0) 2072293850 
Email: gremb.lon@mfa.gr 
Web: https://www.mfa.gr/uk/  
 
Προξενικό Γραφείο 
1A Holland Park 
London W11 3TP 
Tel: +44 (0) 2073135600 
Email: grgencon.lon@mfa.gr 
Web: https://www.mfa.gr/uk/presveia/sections/proxeniko-grapheio.html  
 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων  
Economic & Commercial Section 
1A Holland Park 
London W11 3TP 
Tel: +44 (0) 2077278860 
Email: ecocom.london@mfa.gr  
Web: https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/834 
 
Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας 
Public Diplomacy Office 
1A Holland Park 
London W11 3TP 
Tel: +44 (0) 2077278860 
Email: press.lon@mfa.gr  
Web: https://www.mfa.gr/uk/presveia/sections/grafeio-tupou-kai-epikoinonias.html  
fb: @GreeceInUK  
twitter: @GreeceinUk  
 
Αρχιεπισκοπή Θυατειρών και Μεγάλης Βρετανίας 
(πληροφορίες για την Ελληνική Κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο) 
Thyateira House 
5 Craven Hill 
London W2 3EN 
Tel: + 44 (0) 2077234787 
Email: mail@thyateira.org.uk 
Web: www.thyateira.org.uk  
 

Ελληνικές κοινότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο 
https://www.mfa.gr/uk/ellada/ellada-kai-inomeno-vasileio/ellenikes-koinotetes.html  
 
 
 
 

https://www.mfa.gr/uk/
https://www.mfa.gr/uk/presveia/sections/proxeniko-grapheio.html
mailto:ecocom.london@mfa.gr
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/834
mailto:press.lon@mfa.gr
https://www.mfa.gr/uk/presveia/sections/grafeio-tupou-kai-epikoinonias.html
http://www.thyateira.org.uk/
https://www.mfa.gr/uk/ellada/ellada-kai-inomeno-vasileio/ellenikes-koinotetes.html
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2. Βρετανικά Οικονομικά Υπουργεία, Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Αρχές 

 
Κεντρική πύλη Βρετανικής Κυβέρνησης 
https://www.gov.uk/ 
 
Ευρετήριο Κεντρικής Κυβέρνησης 
https://www.gov.uk/government/organisations  
 
Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)  
1 Victoria Street, London SW1H 0ET 
Tel.: 020 7215 5000, Fax: 020 72150105 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-
industrial-strategy 
 
Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA)  
Seacole Building 
2 Marsham Street 
London, SW1P 4DF 
Tel.: 03459 33 55 77, +44 20 7238 6951 
defra.helpline@defra.gov.uk 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-
affairs    
 
Department for International Trade 
King Charles Street  
Whitehall 
London 
SW1A 2AH United Kingdom 
Tel.: 44 (0)20 7215 5000 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade 
 
ΗΜ Treasury 
1 Horse Guards Road 
London SW1A 2HQ 
Tel.: 020 72705000 
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury  
 
HM Revenue & Customs 
(φορολογική υπηρεσία) 
Somerset House, Strand 
London WC2R 1LB 
Tel.: 020 74387711 
Fax: 020 74386494 
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs  
 
Companies House 
(μητρώο βρετανικών επιχειρήσεων -  έλεγχος στοιχείων τους) 
Crown way, Maindy  
Cardiff CF 14 3UZ  
Tel.: 0303 1234 500 
enquiries@companieshouse.gov.uk 
https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house  

https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
mailto:defra.helpline@defra.gov.uk
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
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Office for National Statistics 
(Βρετανική στατιστική υπηρεσία) 
1 Drummond Gate 
London SW1V 2QQ 
Tel.: 020 75335888 
Fax: 020 75336224 
http://www.ons.gov.uk/  
 
Food Standards Agency  
Aviation House 
125 Kingsway 
London WC2B 6NH  
Switchboard: 020 7276 8000 
http://www.food.gov.uk/   
 
Medicines & Healthcare products Regulatory Agency 
10 South Colonnade 
London E14 4PU 
Email: info@mhra.gov.uk 
Tel.: 020 3080 6000 
Fax: 020 3118 9803 
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-
regulatory-agency 
 
Intellectual Property Office 
Concept House 
Cardiff Road 
Newport 
South Wales NP10 8QQ 
Tel: +44 1633 813930 
Fax: +44 1633 817777 
Email: enquiries@ipo.gov.uk  
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office  
 
The Financial Conduct Authority 
(ανεξάρτητη αρχή εποπτείας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών) 
25 The North Colonnade 
Canary Wharf, 
London E14 5HS  
Tel: +44 20 7066 1000 
Fax: +44 20 7066 1099 
www.fca.org.uk  
 
Competition & Markets Authority 
Victoria House  
37 Southampton Row  
London WC1B 4AD 
Tel.: +44 (0) 20 3738 6000 
https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority 
 
Chartered Trading Standards Institute 
1 Sylvan Court - Sylvan Way 
Southfields Business Park 

http://www.ons.gov.uk/
http://www.food.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
mailto:enquiries@ipo.gov.uk
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
http://www.fca.org.uk/
http://www.fca.org.uk/
http://www.fca.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority
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Basildon 
Essex SS15 6TH, UK 
http://www.tradingstandards.uk/ 
 
 

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

 
British Chambers of Commerce in the UK (Ένωση Επιμελητηρίων) 
65, Petty France,  
London SW1H 9EU 
Tel: 0207 654 5800  
Fax: 0207 654 5819  
info@britishchambers.org.uk  
www.britishchambers.org.uk  
 
London Chamber of Commerce 
33 Queen Street,  
London EC4R 1AP 
Tel.: 020 7248 4444 
www.londonchamber.co.uk 
 
Greater Birmingham Chambers of Commerce 
75 Harborne Road 
Edgbaston 
Birmingham 
B15 3DH 
Tel: 0121 454 6171 
info@birmingham-chamber.com 
www.greaterbirminghamchambers.com/ 
 
Edinburgh Chamber of Commerce  
27 Melville Street  
Edinburgh EH3 7JF  
Tel: 0131 221 2999 
www.edinburghchamber.co.uk/ 
 
South Wales Chamber of Commerce 
Orion Suite, Enterprise Way, Newport NP20 2AQ 
Tel: 01633 254 041 
https://chamberswales.com/  
 
Northern Ireland Chamber of Commerce and Industry 
22 Great Victoria Street, Belfast BT2 7BJ. 
tel: +44 (0)28 9024 4113 fax: +44 (0)28 9024 7024 
mail@northernirelandchamber.com 
http://www.northernirelandchamber.com    
 
 
 
 
 
 

http://www.tradingstandards.uk/
mailto:info@britishchambers.org.uk
http://www.britishchambers.org.uk/
http://www.londonchamber.co.uk/
http://www.greaterbirminghamchambers.com/
https://chamberswales.com/
mailto:mail@northernirelandchamber.com
http://www.northernirelandchamber.com/
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4. Τράπεζες 

 
Bank of England 
(Κεντρική Τράπεζα) 
Threadneedle Str. 
London EC2R 8AH 
Tel.: 020 76014444 
Fax: 020 76015460 
e-mail: enquiries@bankofengland.co.uk  
www.bankofengland.co.uk  
 
UK Finance 
(Κλαδικός φορέας) 
www.ukfinance.org.uk/ 
Κατάλογος μελών: www.ukfinance.org.uk/membership/find-a-member 
 
National Bank of Greece S.A. 
75 King William Street  
London EC4N 7BE  
Tel: +44 20 7015 0650 
www.nbglondon.co.uk/ 
 
Alpha Bank London Limited 
Capital House 
85 King William Street 
London EC4N 7BL 
Tel.: +44 20 7332 6767 
https://alphabanklondon.co.uk/  
 
 

5. Άλλοι οικονομικοί φορείς 

 
Confederation of British Industry (CBI) 
Centre point, 103 New Oxford St. 
London WC1A 1DU 
Tel.: 020 73797400 
 www.cbi.org.uk  
 
London Stock Exchange 
10 Paternoster Square 
London EC4M 7LS 
Tel.: 020 7797 1000 
www.londonstockexchange.com  
 
Hellenic Bankers Association - UK  
The Hellenic Centre 
16-18 Paddington Street 
London W1U 5AS 
hba@hellenicbankers.org.uk 
http://www.hellenicbankers.org.uk/ 
 
 

mailto:enquiries@bankofengland.co.uk
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.nbglondon.co.uk/
https://alphabanklondon.co.uk/
http://www.cbi.org.uk/
http://www.londonstockexchange.com/
mailto:hba@hellenicbankers.org.uk
http://www.hellenicbankers.org.uk/
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Greek Shipping Cooperation Committee 
The Baltic Exchange 
38 St. Mary Axe 
London EC3A 8BH 
Tel: +44 (0)2076 264 545 
Fax: +44 (0)2076 960 701 
Email: committee@greekshipping.org 
 
British Hellenic Chamber of Commerce  
25 Vas. Sophias Av. 
Athens 10674 Greece 
Tel: + 30 210 7210361 - 7210493  
Fax: + 30 210 7212119 
Email: info@bhcc.gr 
www.bhcc.gr 
 
 

6. Διοργανωτές Εκθέσεων  

 
Trade Fairs and Exhibitions UK 
www.exhibitions.co.uk 
 
 

7. Ξενοδοχεία στο κεντρικό Λονδίνο 

 
HOLIDAY INN 
3 Berkeley Street Piccadilly, 
Mayfair, London,W1J 8NE 
Tel.:+44 8719429110 
www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation 
 
Le Méridien Piccadilly 
21 Piccadilly, London W1J 0BH 
Tel.:+44 20 7734 8000  
https://www.marriott.co.uk/hotels/travel/lonpm-le-meridien-piccadilly/ 
 
The May Fair Hotel 
Stratton Street, London  
W1J 8LT 
Tel.: +44 20 7629 7777 
www.themayfairhotel.co.uk 
 
Grosvenor House, A JW Marriott Hotel 
Park Lane, London, W1K 7TN 
http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/longh-grosvenor-house-a-jw-marriott-hotel/ 
 
London Marriott Hotel Park Lane 
140 Park Lane 
London, W1K 7AA 
http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/lonpl-london-marriott-hotel-park-lane/ 
 
 

mailto:info@bhcc.gr
http://www.bhcc.gr/
http://www.exhibitions.co.uk/
http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/longh-grosvenor-house-a-jw-marriott-hotel/
http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/longh-grosvenor-house-a-jw-marriott-hotel/
http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/lonpl-london-marriott-hotel-park-lane/
http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/lonpl-london-marriott-hotel-park-lane/
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The Ritz London 
150 Piccadilly 
London 
W1J 9BR 
Tel: +44 (0) 20 7300 2222 
Fax: +44 (0) 20 3283 8216 
https://www.theritzlondon.com/ 
Email: reservations@theritzlondon.com 
 
 

8. Διπλωματικές Αποστολές 

Κατάλογος διπλωματικών αποστολών στο Ηνωμένο Βασίλειο 
www.gov.uk/government/publications/foreign-embassies-in-the-uk 
 
 

9. Βρετανικά ΜΜΕ 

 
Οικονομικές εφημερίδες 
Financial Times 
1 Southwark Bridge, London SE1 9HL 
Tel.: 020 78733000, Fax: 020 78733194 
e-mail: news.desk@ft.com 
www.ft.com 
 
Οικονομικά Περιοδικά 
The Economist 
25 St James’s Street, London SW1A 1HG 
Tel.: 020 78307000, Fax: 020 78392968 
e-mail: inquiries@economist.com 
www.economist.com  
 
Τηλεόραση  
British Broadcasting Television and Radio (BBC) 
Broadcasting House, London W1A 1AA 
Tel.: 020 75804468 
www.bbc.co.uk  
 
 

mailto:reservations@theritzlondon.com
https://www.gov.uk/government/publications/foreign-embassies-in-the-uk
mailto:news.desk@ft.com
http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
mailto:inquiries@economist.com
http://www.economist.com/
http://www.bbc.co.uk/

