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  Λονδίνο, 10 Οκτωβρίου 2016 

 

 

Προσωρινά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Ηνωμένου Βασιλείου και διμερών 

εμπορικών ανταλλαγών  Ελλάδος – Η.Β. για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2016 

 

 

Εξωτερικό εμπόριο Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2016, οι 

συνολικές βρετανικές εξαγωγές ανήλθαν σε 191,75 δισ. λίρες έναντι 201,36 δισ. του 

αντίστοιχου διαστήματος του 2015, σημειώνοντας μείωση κατά 4,77%, ενώ οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε 304,97 δισ. λίρες έναντι 273,42 δισ. λιρών του προηγουμένου έτους, αυξημένες  

κατά 11,54% περίπου. Το εμπορικό ισοζύγιο της υπό εξέταση περιόδου κατέλειπε έλλειμμα 

ύψους  113,22 δισ. λιρών, σημειώνοντας αύξηση κατά 57% περίπου έναντι του 8μήνου 2015 

(72,05 δισ. λίρες). 

 

 
Ιανουάριος – 

Αύγουστος. 

Ιανουάριος – 

Αύγουστος. 

Μεταβολή 

% 

σε δισ. £ 2015 2016 2016/2015 

Εξαγωγές Η.Β. 201,36 191,75 -4,77% 

εκ των οποίων εξαγωγές ΗΒ σε ΕΕ 88,79 92,23 3,87% 

% εξαγωγών προς ΕΕ επί συνόλου 

εξαγωγών ΗΒ 
44,10% 48,10% 

 

Εισαγωγές ΗΒ 273,42 304,97 -11,54% 

εκ των οποίων εισαγωγές ΗΒ από ΕΕ 145,02 152,96 5,47% 

% εισαγωγών από ΕΕ επί συνόλου 

εισαγωγών ΗΒ 
53,04% 50,15% 

 

Εμπορικό ισοζύγιο ΗΒ -  72,05 -  113,22 57,13% 
Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, www.uktradeinfo.com, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, προς την ΕΕ κατευθύνθηκε ποσοστό 48,10% των 

εξαγωγών και από εκεί προήλθε 50,15% των εισαγωγών του Η.Β.. Στο ποσοστό περίπου 

αυτό  διατηρούνται οι συναλλαγές ΗΒ – ΕΕ κατά την τελευταία τριετία (διακύμανση μεταξύ 

44% και 48% στις εξαγωγές και 50%-53% στις εισαγωγές), γεγονός που αντανακλά τη 

στροφή του βρετανικού εξωτερικού εμπορίου προς τρίτες χώρες, κυρίως λόγω της κρίσης και 

της συνακόλουθης χαμηλής ανάπτυξης  στην ευρωζώνη και την μείωση της κατανάλωσης 

στην ΕΕ.  

 

                                                 

1A Holland Park, London W11 3TP, 

Τηλ. 00442077278860, Φαξ. 00442077279934, 
Email: ecocom.london@mfa.gr, Webpage: www.agora.mfa.gr 
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Προς τις υπόλοιπες ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές η εικόνα του βρετανικού 

εξωτερικού εμπορίου, κατά την εξέταση περίοδο, είναι η ακόλουθη: 

 

 
Εξαγωγές ΗΒ  

σε δισ. λίρες 

2015 2016 

μεταβολή 

% 

2015/2016 

% επί του 

συνόλου 

2015 

% επί του 

συνόλου 

2016 

Ε.Ε. 88,79 92,23 3,87% 44,10% 48,10% 

Λατινική Αμερική & Καραϊβική 3,53 3,10 -12,14% 1,75% 1,62% 

Μέση Ανατολή και B Αφρική 13,56 12,40 -8,51% 6,73% 6,47% 

Βόρειος Αμερική 33,54 32,03 -1,90% 16,66% 17,16% 

Υπο-Σαχάρια Αφρική 3,87 3,44 -11,26% 1,92% 1,79% 

Δυτική Ευρώπη εκτός ΕΕ 18,69 11,96 -36,01% 9,28% 6,24% 

Καταστήματα & προμήθειες 0,03 0,03 -0,27% 0,01% 0,01% 

Χαμηλή εμπορική αξία 2,01 2,20 9,24% 1,00% 1,15% 

Σύνολο χωρών εκτός ΕΕ 112,57 99,53 -11,59% 55,90% 51,90% 

Σύνολο εξαγωγών 201,36 191,75 -4,77% 
  

 
     

 
Εισαγωγές ΗΒ 

σε δισ. λίρες 2015 2016 

μεταβολή 

% 

2015/2016 

% επί του 

συνόλου 

2015 

% επί του 

συνόλου 

2016 

Ε.Ε. 145,03 152,96 5,47% 53,04% 50,15% 

Λατινική Αμερική & Καραϊβική 4,03 4,11 1,81% 1,48% 1,35% 

Μέση Ανατολή και B Αφρική 8,61 7,37 -14,49% 3,15% 2,42% 

Βόρειος Αμερική 30,75 33,68 9,53% 11,25% 11,04% 

Υπο-Σαχάρια Αφρική 5,49 7,02 27,98% 2,01% 2,30% 

Δυτική Ευρώπη εκτός ΕΕ 20,13 32,42 61,05% 7,36% 10,63% 

Καταστήματα & προμήθειες 0,00 0,01 -78,21% 0,00% 0,00% 

Χαμηλή εμπορική αξία 1,24 2,20 76,45% 0,46% 0,72% 

Σύνολο χωρών εκτός ΕΕ 128,39 152,02 18,40% 46,96% 49,85% 

Σύνολο εισαγωγών 273,42 304,97 11,54% 
  

Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, www.uktradeinfo.com, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 
  

 

 Κυριότεροι πελάτες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι ΗΠΑ (με μερίδιο 15,22% επί 

των συνολικών εξαγωγών), Γερμανία (10,78%), Ολλανδία (6,45%), Γαλλία (6,41%), 

Ιρλανδία (5,53%), Κίνα (4,47%),  Βέλγιο (3,95%), Ελβετία (3,36%), Ιταλία (3,29%) και 

Ισπανία (3013%).  

Κυριότεροι προμηθευτές είναι οι Γερμανία (με μερίδιο 13,6% επί των συνολικών 

εισαγωγών), ΗΠΑ (8,54%), Κίνα (7,83%), Ολλανδία (7,26%),  Ελβετία (5,81%), Γαλλία 

(5,27%), Βέλγιο (4,79%), Ιταλία (3,60%), Ισπανία (3,51%), Ιρλανδία (2,65%) και Νορβηγία 

(2,55%). 

 Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων προϊόντων είναι: Πυρηνικοί 

Αντιδραστήρες, Πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι, Οχήματα, Φαρμακευτικά, Ορυκτά 

Καύσιμα, Μηχανές Συσκευές και Υλικά Ηλεκτρικά, Όργανα Ακριβείας, Οργανικά Χημικά,  

Αεροσκάφη / Διαστημόπλοια και πλαστικά και πλαστικές ύλες.  

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων είναι:  Οχήματα, Πυρηνικοί 

Αντιδραστήρες, Μηχανές, Μηχανές - Συσκευές και Υλικά Ηλεκτρικά, Ορυκτά καύσιμα, 

Πολύτιμες Πέτρες, Φαρμακευτικά, Όργανα Ακριβείας, Αεροσκάφη / Διαστημόπλοια και 

Ενδύματα. 

http://www.uktradeinfo.com/


 

 

 Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (7μηνο 2016) το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει 

την 5η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος. Σύμφωνα με τα βρετανικά στοιχεία 

(8μηνο 2016) η χώρα μας καταλαμβάνει την 43η θέση μεταξύ των πελατών και την 52η μεταξύ των 

προμηθευτών του Η.Β..  

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδος – Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε, για το 8μηνο 2016, 

στο ύψος των 1,09 δισ. λιρών, έναντι 1,05 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένος κατά 

3,52%. Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατέλειπε έλλειμμα ύψους 68,8 εκ. λιρών, μειωμένο κατά 

41% περίπου έναντι του 2014 (116,75 εκ λίρες). 

Αναλυτικότερα, η αξία των  ελληνικών εξαγωγών στο Η.Β. (συμπεριλαμβανομένων των 

πετρελαιοειδών) ανήλθε στα 509,9 εκ. λίρες έναντι 467,44 εκ. του αντίστοιχου διαστήματος του 

προηγουμένου έτους, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 9,09%. Χωρίς τα 

πετρελαιοειδή (δασμ. κλ. 27) η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 492,69 εκ. λίρες, καταγράφοντας 

αύξηση κατά 6,5% 

 Η αξία των ελληνικών εισαγωγών από το Η.Β. (συμπεριλαμβανομένων των 

πετρελαιοειδών) ανήλθε σε 578,74 εκ. λίρες έναντι 584,19 εκ. του αντίστοιχου διαστήματος 2015, 

σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 0,93%. Όμως, χωρίς τα πετρελαιοειδή (δασμ. κλ. 27), η αξία 

των εισαγωγών ανήλθε σε 541,16 εκ. λίρες, καταγράφοντας σημαντική μείωση της τάξης του 

4,91%.  

 

 

σε λίρες 

2014 2015 

% 

μεταβολή 

2015/2014 

2016 

% 

μεταβολή 

2016/2015 

Εξαγωγές Ελλάδος   456.989.331     467.445.022    2,29%  509.935.876    9,09% 

Εισαγωγές Ελλάδος    642.441.163     584.195.235    -9,07%  578.740.652    -0,93% 

Ογκος Εμπορίου     1.099.430.494       1.051.640.257    -4,35%    1.088.676.528    3,52% 

Εμπορικό ισοζύγιο -     185.451.832    -     116.750.213      -  68.804.776      

 
Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, www.uktradeinfo.com, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

   

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων στο Η.Β. προϊόντων είναι:  Φαρμακευτικά, 

Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, Παρασκευάσματα 

λαχανικών καρπών και φρούτων, Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, Ενδύματα και 

συμπληρώματα ενδύματος, Αργίλιο και προϊόντα αυτού, Καρποί και φρούτα,  Είδη από σίδηρο ή 

χάλυβα, Πλαστικά και πλαστικά προϊόντα, Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή 

πεπονιών και Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.  

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων από το Η.Β. προϊόντων είναι: Φαρμακευτικά, 

Αυτοκίνητα οχήματα και ελκυστήρες, Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, Πυρηνικοί 

αντιδραστήρες,  Ποτά αλκοολούχα ποτά και ξύδι, Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών, 

Ενδύματα άλλα από πλεκτά, Ενδύματα πλεκτά, Μηχανήματα οπτικής, φωτογραφίας ή 

κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας ή χειρουργικά εργαλεία,  Βιβλία και προϊόντα 

εκδοτικών οίκων, Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη, χρώματα και βερνίκια.  

Στον κατωτέρω πίνακα εμφανίζονται οι κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων και εισαγομένων 

προϊόντων με το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των εξαγωγών και εισαγωγών αντίστοιχα, 

σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Η.Β. 

 

http://www.uktradeinfo.com/


 

 

 

 
 Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, www.uktradeinfo.com, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου. 

Εξαγωγές Ελλάδας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αξία 
σε λίρες  

8μηνο 2016 % επί συνόλου 
εξαγωγών στο 

ΗΒ  

Εισαγωγές Ελλάδας από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, αξία σε 
λίρες 

8μηνο 2016 % επί συνόλου 
εισαγωγών στο 

ΗΒ  
Δασμολογικές κλάσεις - 
2ψήφια ανάλυση 

  
Δασμολογικές κλάσεις - 
2ψήφια ανάλυση 

  

30 - Φαρμακευτικά 
προϊόντα 

    75.962.175    13,13% 30 - Φαρμακευτικά προϊόντα 70.641.327    12,21% 

85 - Ηλεκτρικά μηχανήματα 
και εξοπλισμός και τα μέρη 
τους? Συσκευές εγγραφής 
ή αναπαραγωγής 
τηλεοπτικών εικόνων ….. 

60.543.757 10,46% 

87 - Οχήματα άλλα από εκείνα 
των σιδηροδρομικών ή 
παρόμοιων γραμμών, μέρη και 
εξαρτήματά τους 

68.542.419 11,84% 

04 - Γάλα και προϊόντα 
γαλακτοκομίας? αυγά 
πτηνών? φυσικό μέλι? 
Προϊόντα βρώσιμα ζωικής 
προέλευσης, που δεν 
κατονομάζονται  

48.685.525 8,41% 

85 - Ηλεκτρικά μηχανήματα 
και εξοπλισμός και τα μέρη 
τους? Συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής τηλεοπτικών 
εικόνων και ήχου και 
αναπαραγωγής,  

63.779.280 11,02% 

20 - Παρασκευάσματα 
λαχανικών, καρπών και 
φρούτων ή άλλων μερών 
φυτών 

38.030.502 6,57% 

84 - Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 
λέβητες, μηχανές, συσκευές 
και μηχανικές επινοήσεις? τα 
μέρη τους 

38.544.717 6,66% 

74 - Χαλκός και 
τεχνουργήματα 

26.805.221 4,63% 

27 - Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά 
λάδια και προϊόντα της 
απόσταξης αυτών? 
ασφαλτούχα ουσίες? ορυκτά 
κεριά 

37.584.337 6,49% 

61 - Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά ή κροσέ 

24.792.639 4,28% 
22 - Ποτά, αλκοολούχα υγρά 
και ξίδι 

27.793.837 4,80% 

76 - Αργίλιο και 
τεχνουργήματα 

22.374.897 3,87% 
38 - Διάφορα προϊόντα των 
χημικών βιομηχανιών 

19.720.158 3,41% 

08 - Καρποί και φρούτα 
βρώσιμα? φλούδες 
εσπεριδοειδών ή πεπονιών 

17.244.507 2,98% 

62 - Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, άλλα από τα 
πλεκτά 

18.025.605 3,11% 

27 - Ορυκτά καύσιμα, 
ορυκτά λάδια και προϊόντα 
της απόσταξης αυτών? 
ασφαλτούχα ουσίες? 
ορυκτά κεριά 

16.527.233 2,86% 
61 - Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά ή κροσέ 

17.026.823 2,94% 

73 - Είδη από σίδηρο ή 
χάλυβα 

15.788.234 2,73% 

90 - οπτικής, φωτογραφίας ή 
κινηματογραφίας, μέτρησης, 
ελέγχου, ακρίβειας ή 
χειρουργικά εργαλεία 

15.344.571 2,65% 

39 - Πλαστικά και πλαστικά 
προϊόντα 

15.384.212 2,66% 

49 - Βιβλία, εφημερίδες, 
φωτογραφίες και άλλα 
προϊόντα της βιομηχανίας 
εκτύπωσης? 

14.315.561 2,47% 

08 - Καρποί και φρούτα 
βρώσιμα? φλούδες 
εσπεριδοειδών ή πεπονιών 

13.860.742 2,39% 
64 - Υποδήματα, γκέτες και 
ανάλογα είδη? Μέρη των 
ειδών αυτών 

13.671.619 2,36% 

21 - Διάφορα 
παρασκευάσματα 
διατροφής 

24.792.639 13,13% 

32 - Δεψικά και βαφικά 
εκχυλίσματα? ταννίνες και τα 
παράγωγά τους? χρωστικά και 
άλλες χρωστικές ύλες? 
χρώματα και βερνίκια?  

13.533.531 2,34% 

Σύνολο Εξαγωγών 
Ελλάδας στο ΗΒ 

 
509.935.876 

 
100,0% 

Σύνολο Εισαγωγών 
Ελλάδας από το ΗΒ 

 
578.740.652 

100,0% 

http://www.uktradeinfo.com/


  

Τα 15 κυριότερα εξαγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα (κατά 4ψήφια Δασμ. Κλάση) 

με το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο αντίστοιχα των ελληνικών εξαγωγών και 

εισαγωγών προς/από το ΗΒ, εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  

Εξαγωγές Ελλάδας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αξία 
σε λίρες  

Έτος 2015 
% επί 

συνόλου 
εξαγωγών 
στο ΗΒ για 
το 9μηνο 

2015 

Εισαγωγές Ελλάδας από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, 
αξία σε λίρες 

Έτος 2015 
% επί 

συνόλου 
εισαγωγών 
στο ΗΒ για 
το 9μηνο 

2015 

Δασμολογικές κλάσεις - 
4ψήφια ανάλυση 

  
Δασμολογικές κλάσεις - 
4ψήφια ανάλυση 

  

3004 - Φάρμακα που 
αποτελούνται από 
προϊόντα αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, 

    68.574.996    13,45% 
8703 - Επιβατικά 
αυτοκίνητα και άλλα 
αυτοκίνητα οχήματα  

    58.532.698    10,11% 

8544 - Μονωμένα "συμπ 
σμαλτωμένο ή 
ανοδιωμένο." Σύρμα, 
καλώδιο "συμπερ 
ομοαξονικό καλώδιο." ...... 

    32.578.342    6,39% 

3004 - Φάρμακα που 
αποτελούνται από 
προϊόντα αναμειγμένα ή 
μη αναμειγμένα,  .... 

     43.509.073    7,52% 

0403 - Βουτυρόγαλα, 
πηγμένο γάλα και πηγμένη 
κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και 
άλλα ζύμωση 

    30.544.663    5,99% 
2710 - Λάδια από 
ασφαλτούχα ορυκτά 
(ακατέργαστο εκτός.) …. 

     27.628.475    4,77% 

7411 - Σωλήνες χαλκού και 
σωλήνες 

    25.337.649    4,97% 
2208 - Αιθυλική αλκοόλη 
μη μετουσιωμένη με 
αλκοολικό τίτλο <80%… 

     25.939.261    4,48% 

2710 - Λάδια από 
ασφαλτούχα ορυκτά 
(ακατέργαστο εκτός.) …. 

    24.454.751    4,80% 

3002 - Ανθρώπινο αίμα? 
Αίμα ζώων 
παρασκευασμένο για 
θεραπευτικές,….. 

     23.473.179    4,06% 

6104 -. Tαγιέρ, σύνολα, 
σακάκια, παντελόνια, 
φορέματα, φούστες, 
διαιρούμενο φούστες, 
παντελόνια, …. 

    17.240.705    3,38% 

8517 - Τηλεφωνικές 
συσκευές, συμπερ. 
τηλέφωνα για κυψελοειδή 
δίκτυα ή για άλλα 
ασύρματα δίκτυα… 

     17.325.077    2,99% 

2008 -. Καρποί και φρούτα 
και άλλα βρώσιμα μέρη 
φυτών, ... 

    13.775.262    2,70% 

8523 - Οι δίσκοι, ταινίες, 
διατάξεις στερεάς 
κατάστασης μη πτητικής 
αποθήκευσης με 
ημιαγωγό, "έξυπνες 
κάρτες» .... 

    13.443.847    2,32% 

2005 - Άλλα λαχανικά 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα αλλιώς παρά 
με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι 
κατεψυγμένα… 

    12.664.595    2,48% 

3808 - Εντομοκτόνα, 
ποντικοφάρμακα, 
μυκητοκτόνα, 
ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά 
της βλάστησης  … 

    10.947.740    1,89% 

1509 - Ελαιόλαδο και τα 
κλάσματά του που 
λαμβάνεται από τον καρπό 
της ελιάς μόνο με 
μηχανικές μεθόδους 

 9.952.948    1,95% 

6403 - Υποδήματα που 
έχουν τα εξωτερικά 
πέλματα από καουτσούκ, 
πλαστική ύλη, … 

 9.049.761    1,56% 

2106 - Τρόφιμα 
παρασκευάσματα, n.e.s. 

 8.309.206    1,63% 

8518 - Μικρόφωνα και τα 
υποστηρίγματά τους? 
(Εκτός από ασύρματα 
μικρόφωνα με 
ενσωματωμένο πομπό.)  

 8.822.458    1,52% 

2002 - Ντομάτες, 
παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες αλλιώς παρά 
με ξίδι ή οξικό οξύ 

 8.300.990    1,63% 

4901 - Τυπωμένα βιβλία, 
διαφημιστικά φυλλάδια και 
παρόμοια έντυπα, έστω 
και σε ξεχωριστά φύλλα… 

 8.353.781    1,44% 



0806 - Σταφύλια, νωπά ή 
ξερά 

 8.239.295    1,62% 

6204 -. Για γυναίκες ή 
κορίτσια κοστούμια, 
σύνολα, σακάκια, 
παντελόνια, φορέματα, 
φούστες, … 

 7.090.091    1,23% 

8517 - Τηλεφωνικές 
συσκευές, συμπερ. 
τηλέφωνα για κυψελοειδή 
δίκτυα ή για άλλα 
ασύρματα δίκτυα.... 

 7.788.866    1,53% 

3206 - Ανόργανες ή 
ορυκτές χρωστικές ουσίες 
ν, n.e.s .; 
παρασκευάσματα με βάση 
ανόργανα ή ορυκτές 
χρωστικές ουσίες 

 6.656.136    1,15% 

7606 - Πλάκες, φύλλα και 
ταινίες, από αργίλιο, με 
πάχος> 0,2 mm 

 7.716.460    1,51% 

2403 - καπνά και 
υποκατάστατα του καπνού 
και να «ομογενοποιημένα" 
ή "ανασχηματισμένα" 
καπνά,  … 

 5.907.672    1,02% 

7607 - Αλουμινόχαρτο, 
«έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, 
χαρτόνι, πλαστική ύλη ή 
παρόμοια υποθέματα", με 
πάχος <= 0,2 mm .... 

 7.273.162    1,43% 

8471 – Μηχανήματα 
αυτόματης επεξεργασίας 
δεδομένων μηχανές και 
μονάδες αυτών? 
Μαγνητικές ή οπτικές 
διατάξεις ανάγνωσης, 

 5.873.063    1,01% 

ΣΥΝΟΛΟ 
    

 509.935.876    
 

100,0% ΣΥΝΟΛΟ  578.740.652    100,0% 

 
Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, www.uktradeinfo.com, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου. 
 

 

 Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι, μεταξύ των ανωτέρω 

εξαγομένων από τη χώρα μας προϊόντων, τη μεγαλύτερη αύξηση, έναντι του αντιστοίχου 

διαστήματος του 2015, καταγράφουν τα λάδια από πετρέλαιο ( 272,38%), το ελαιόλαδο 

(209,39%), τα παρασκευάσματα διατροφής (56,72%), τα γυναικεία ενδύματα (42,9%), τα 

τυριά (32,22%)και οι παρασκευασμένες τομάτες (21,18%).  

Σε ό,τι αφορά τα εισαγόμενα, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν τα μικρόφωνα 

(1.023,87%), τα λάδια από πετρέλαιο (108,89%), οι ανόργανες χρωστικές ουσίες (78,16%), 

οι δίσκοι και ταινίες (44,85%), τα ανταλλακτικά ελκυστήρων (40,20%) και τα μηχανήματα 

επεξεργασίας δεδομένων (35,25%).  

 

http://www.uktradeinfo.com/

