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Προσωρινά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Η.Β. και  

διμερών εμπορικών ανταλλαγών  Ελλάδος – Ηνωμένου Βασιλείου  

για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2015 

 

       Λονδίνο, 13 Νοεμβρίου 2015 

 

Εξωτερικό εμπόριο Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2015, οι 

βρετανικές εξαγωγές ανήλθαν σε 228,95 δισ. λίρες έναντι 227,36 δισ. του αντίστοιχου 

διαστήματος του 2014, σημειώνοντας μείωση κατά 0,83%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 

314,06 δισ. λίρες έναντι 307,90 δισ. λίρες του προηγουμένου έτους, μειωμένες κατά 1,96% 

περίπου. Το εμπορικό ισοζύγιο της υπό εξέταση περιόδου κατέλειπε έλλειμμα ύψους  80,86 

δισ. λιρών, σημειώνοντας μείωση κατά 5% έναντι του 9μήνου 2014 (85,11 δισ. λίρες). 

 

 
Ιαν. - Σεπτ. Ιαν. - Σεπτ. 

Μεταβολή 

% 

σε δισ. £ 2014 2015 2015/2014 

Εξαγωγές Η.Β. 228,951 227,046 -0,83% 

εκ των οποίων εξαγωγές ΗΒ σε ΕΕ 110,849 100,144 -9,66% 

% εξαγωγών προς ΕΕ επί συνόλου 

εξαγωγών ΗΒ 
48,42% 44,11% 

 

Εισαγωγές ΗΒ 314,064 307,907 -1,96% 

εκ των οποίων εισαγωγές ΗΒ από ΕΕ 165,451 163,699 -1,06% 

% εισαγωγών από ΕΕ επί συνόλου 

εισαγωγών ΗΒ 
52,68% 53,17% 

 

Εμπορικό ισοζύγιο ΗΒ -  85,113 -  80,861 -5,00% 
Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, www.uktradeinfo.com, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, προς την ΕΕ κατευθύνθηκε ποσοστό 44,11% των 

εξαγωγών και από εκεί προήλθε 53,17% των εισαγωγών του Η.Β., γεγονός που αντανακλά 

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

στην ευρωζώνη και την μείωση της κατανάλωσης στην ΕΕ. 

 Κυριότεροι πελάτες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι ΗΠΑ (με μερίδιο 15,11% επί 

των συνολικών εξαγωγών), Γερμανία (10,03%), Ελβετία (6,78%), Κίνα (5,98%), Ολλανδία 

(5,82%), Γαλλία (5,78%), Ιρλανδία (5,32%), Βέλγιο (3,85%), Ισπανία (2,91%) και Ιταλία 

(2,76%).  

Κυριότεροι προμηθευτές είναι οι Γερμανία (με μερίδιο 14,3% επί των συνολικών 

εισαγωγών), ΗΠΑ (8,58%), Κίνα (58,53%), Ολλανδία (7,47%),  Γαλλία (5,75%), Βέλγιο 

(4,94%), Ιταλία (3,82%), Ισπανία (3,38%), Νορβηγία (3,18%) και Ιρλανδία (2,90%). 

 

                                                 

1A Holland Park, London W11 3TP, 

Τηλ. 00442077278860, Φαξ. 00442077279934, 
Email: ecocom.london@mfa.gr, Webpage: www.agora.mfa.gr/gb66
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 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. 

 

 

 Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Ηνωμένου Βασιλείου 

 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την 6
η
 θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της 

Ελλάδος, ενώ η χώρα μας καταλαμβάνει την 43
η
 θέση μεταξύ των πελατών και την 56

η
 

μεταξύ των προμηθευτών του Η.Β..  

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

9μηνο 2015, στο ύψος των 1,17 δισ. λιρών, έναντι 1,25 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 

2014, μειωμένος κατά 6,36%. Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατέλειπε έλλειμμα ύψους 

12,7,23 εκ. λιρών, μειωμένο κατά 39% περίπου έναντι του 2014 (209,38 εκ λίρες). 

Αναλυτικότερα, η αξία των  ελληνικών εξαγωγών στο Η.Β. ανήλθε στο 522,20 εκ. 

λίρες έναντι 520,93 εκ. του αντίστοιχου διαστήματος του προηγουμένου έτους, 

σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,24%. 

 Η αξία των ελληνικών εισαγωγών από το Η.Β. ανήλθε σε 649,43 εκ. λίρες έναντι 

730,31 εκ. του 2014, σημειώνοντας μείωση κατά 11,07%.  

 
 

2010                    
9μηνο 

2011                    
9μηνο 

2012                    
9μηνο 

2013                    
9μηνο 

2014                    
9μηνο 

2015                    
9μηνο 

Μεταβολή 
2015/2014 σε λίρες 

Εξαγωγές       478.658.150       481.456.010     514.731.464     545.229.369       520.930.825       522.202.611  0,24% 

Εισαγωγές      990.858.642       856.025.542     639.028.095     685.463.429       730.312.971       649.431.578  -11,07% 

Όγκος Εμπορίου   1.469.516.792    1.337.481.552    1.153.759.559    1.230.692.798    1.251.243.796    1.171.634.189  -6,36% 

Εμπορικό ισοζύγιο - 512.200.492  - 374.569.532  - 124.296.631  -140.234.060  - 209.382.146  - 127.228.967  -39,24% 

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, 

Αργίλιο και προϊόντα αυτού, Καρποί και φρούτα, Ενδύματα και συμπληρώματα ενδύματος, 

Πλαστικά και πλαστικά προϊόντα και Αλάτι, θείο γύψος και τσιμέντο.  

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

Φαρμακευτικά, Αυτοκίνητα οχήματα και ελκυστήρες, Ηλεκτρικά μηχανήματα και 

εξοπλισμός, Πυρηνικοί αντιδραστήρες,  Αεροσκάφη / Διαστημόπλοια,  Ποτά αλκοολούχα 

ποτά και ξύδι, Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών, Ενδύματα άλλα από πλεκτά, 

Ενδύματα πλεκτά και. Βιβλία και προϊόντα εκδοτικών οίκων.  

 

  
 
 
 
 

http://www.uktradeinfo.com/
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 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. 

 

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 

- 2ψήφια ανάλυση 
  

Δασμολογικές κλάσεις - 
2ψήφια ανάλυση 

  

30 - Φαρμακευτικά 
προϊόντα 

78.784.056 15,1% 30 - Φαρμακευτικά προϊόντα 77.380.971 11,9% 

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

64.485.988 12,3% 

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

65.686.242 10,1% 

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

52.844.317 10,1% 

85 - Ηλεκτρικά μηχανήματα 
και εξοπλισμός και τα μέρη 
τους? Συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής τηλεοπτικών 
εικόνων και ήχου και 
αναπαραγωγής, καθώς και 
μέρη και εξαρτήματα των 
συσκευών αυτών 

56.840.250 8,8% 

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

39.198.679 7,5% 

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

44.152.115 6,8% 

74 - Χαλκός και 
τεχνουργήματα 

28.986.764 5,6% 
88 - Αεροσκάφη, 
διαστημόπλοια και τα μέρη 
τους 

43.311.437 6,7% 

76 - Αργίλιο και 
τεχνουργήματα 

28.606.265 5,5% 
22 - Ποτά, αλκοολούχα υγρά 
και ξίδι 

29.261.583 4,5% 

08 - Καρποί και φρούτα 
βρώσιμα? φλούδες 
εσπεριδοειδών ή πεπονιών 

22.607.052 4,3% 
38 - Διάφορα προϊόντα των 
χημικών βιομηχανιών 

26.876.964 4,1% 

61 - Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά ή 
κροσέ 

20.510.024 3,9% 

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

22.814.448 3,5% 

39 - Πλαστικά και 
πλαστικά προϊόντα 

16.248.039 3,1% 
61 - Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά ή κροσέ 

20.345.558 3,1% 

25 - Αλάτι? θείο; Γαίες και 
πέτρες? Γύψος υλικό, 
ασβέστης και τσιμέντα 

13.370.958 2,6% 

49 - Βιβλία, εφημερίδες, 
φωτογραφίες και άλλα 
προϊόντα της βιομηχανίας 
εκτύπωσης? Κείμενα 
χειρόγραφα ή 
δακτυλογραφημένα και 
σχέδια 

17.682.590 2,7% 

73 - Είδη από σίδηρο ή 
χάλυβα 

10.624.623 2,0% 
74 - Χαλκός και 
τεχνουργήματα 

17.239.492 2,7% 

21 - Διάφορα 
παρασκευάσματα 
διατροφής 

10.192.426 2,0% 

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

16.200.891 2,5% 

Σύνολο Εξαγωγών 
Ελλάδας στο ΗΒ 

522.202.611 100,0% 
Σύνολο Εισαγωγών 
Ελλάδας από το ΗΒ 

649.431.578 100,0% 

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

http://www.uktradeinfo.com/
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 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, ...... 

       
68.039.979  

13,0% 
8703 - Επιβατικά 
αυτοκίνητα και άλλα 
αυτοκίνητα οχήματα ……. 

       
56.459.554  

8,7% 

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

       
34.564.137  

6,6% 

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

       
49.471.560  

7,6% 

0406 - Τυριά και πηγμένο 
γάλα 

       
27.523.237  

5,3% 
2208 - Αιθυλική αλκοόλη 
μη μετουσιωμένη με 
αλκοολικό τίτλο <80%… 

       
26.942.751  

4,1% 

7411 - Σωλήνες χαλκού και 
σωλήνες 

       
26.354.908  

5,0% 

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

       
24.312.724  

3,7% 

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

       
24.005.186  

4,6% 

7404 -. Απορρίμματα και 
θραύσματα χαλκού (εκτός 
από πλινθώματα ή άλλες 
παρόμοιες ακατέργαστες 
μορφές, .... 

       
16.394.064  

2,5% 

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

       
16.879.216  

3,2% 

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

       
14.393.791  

2,2% 

0806 - Σταφύλια, νωπά ή 
ξερά 

       
15.361.291  

2,9% 
2710 - Λάδια από 
ασφαλτούχα ορυκτά 
(ακατέργαστο εκτός.) …. 

       
13.382.347  

2,1% 

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

       
13.873.507  

2,7% 

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

       
12.557.024  

1,9% 

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

       
12.355.085  

2,4% 

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

       
12.338.300  

1,9% 

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

       
10.272.874  

2,0% 

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

       
10.748.489  

1,7% 

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

       
10.217.279  

2,0% 

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

         
9.625.177  

1,5% 

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

         
8.362.566  

1,6% 

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

         
9.457.951  

1,5% 
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2002 - Ντομάτες, 
παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες αλλιώς παρά 
με ξίδι ή οξικό οξύ 

         
7.908.137  

1,5% 

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

         
8.466.847  

1,3% 

2106 - Τρόφιμα 
παρασκευάσματα, n.e.s. 

         
6.323.731  

1,2% 

Υποκινητές αντίδρασης, 
επιταχυντές αντίδρασης 
και καταλυτικά 
παρασκευάσματα… 

         
7.546.919  

1,2% 

3304 - Προϊόντα ομορφιάς 
ή μακιγιάζ και τα 
παρασκευάσματα για την 
περιποίηση του δέρματος,  
… 

         
6.205.919  

1,2% 
2106 - Τρόφιμα 
παρασκευάσματα, n.e.s. 

         
6.401.094  

1,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 522.202.611 100,0% ΣΥΝΟΛΟ 649.431.578 100,0% 

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