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«Αύξηση 12% της αξίας των διμερών εμπορικών συναλλαγών Ελλάδας – ΗΒ για το έτος 2018, με αύξηση των 

εξαγωγών μας» 

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βρετανικής Υπηρεσίας Εσόδων & Τελωνείων (HMRC), η αξία του 

διμερούς εμπορίου Ελλάδος – ΗΒ ανήλθε,  το  έτος 2018, στο ύψος των £ 2,07 δισ., έναντι £1,85 δισ. το 2017, 

αυξημένη κατά 12%.  

Διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου 

σε £ 

2018 2017 

% 

μεταβολή 

2018/2017 

Εξαγωγές Ελλάδος 907.179.350 864.429.539 5 % 

Εισαγωγές Ελλάδος 1.166.508.924 986.698.538 18 % 

Όγκος Εμπορίου 2.073.688.274 1.851.128.077 12 % 

Εμπορικό ισοζύγιο -  259.329.574 - 122.268.999 
 

Πηγή: HMRC, www.uktradeinfo.com, επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου 

Αναλυτικότερα, βάσει των στοιχείων της βρετανικής Υπηρεσίας, το 2018 η αξία των  ελληνικών εξαγωγών 

στο Η.Β. (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) ανήλθε στα £ 907 εκ. έναντι £ 864 εκ. του προηγουμένου 

έτους, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή (δασμ. κλ. 27) η αξία των εξαγωγών 

ανήλθε σε  £ 872 εκ. λίρες, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,5%.  

 Η αξία των ελληνικών εισαγωγών από το Η.Β. (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) ανήλθε σε £ 

1.166 εκ.  έναντι £ 987 εκ. του 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 18%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή (δασμ. κλ. 27), η 

αξία των εισαγωγών ανήλθε σε  £ 1.008 εκ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7%.  

Δεδομένων των ανωτέρω εμπορικών ροών, το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατέλειπε έλλειμμα σε βάρος της 

χώρας μας ύψους £ 259 εκ., αυξημένο σε σχέση με το έλλειμμα του προηγούμενου έτους 2017 που είχε 

ανέλθει σε £ 122 εκ.  

Η χώρα μας καταλαμβάνει την 41
η
 θέση (17

η 
μεταξύ των κ-μ ΕΕ) μεταξύ των πελατών και την 48

η
 θέση(18

η
 

μεταξύ των κ-μ ΕΕ) μεταξύ των προμηθευτών του ΗΒ. 

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων εξαγομένων στο Η.Β. είναι:  φάρμακα, γαλακτοκομικά, 

παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων, ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, χαλκός και 

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

ορυκτέλαια, παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια.  
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Οι 10 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων εισαγόμενων στην Ελλάδα από το Η.Β. είναι: ορυκτά καύσιμα και 

ορυκτέλαια, φαρμακευτικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, αυτοκίνητα οχήματα και ελκυστήρες, λέβητες, 

μηχανές και συσκευές, αλκοολούχα ποτά, πλαστικά, μηχανήματα οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, 

μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας ή χειρουργικά εργαλεία, ενδύματα, προϊόντα σιδήρου και χάλυβα. 

Στον επισυναπτόμενο Πίνακα 1 εμφανίζονται, σύμφωνα με το HMRC, οι κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων 

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

αντίστοιχα. 

Επίσης, στο επισυναπτόμενο Πίνακα 2 μπορείτε να αναζητήσετε 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. 

Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι, μεταξύ των ανωτέρω εξαγομένων από τη χώρα 

μας προϊόντων, τη μεγαλύτερη αύξηση, έναντι του 2017, καταγράφουν τα ορυκτέλαια (+167%), καρποί και 

φρούτα βρώσιμα παρασκευασμένα ή διατηρημένα (+65%), τα προϊόντα ομορφιάς (+62%), απορρίμματα 

αλουμινίου (+28%) και λοιπά παρασκευάσματα διατροφής (+25%). 

Σε ότι αφορά τα εισαγόμενα, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν τα πετρελαιοειδή, τα απορρίμματα σιδήρου 

και χάλυβα, τα πολυμερή του αιθυλενίου και οι ράβδοι από αλουμίνιο. 

Επισημαίνεται ότι το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών αντισταθμίζεται πλήρως από το πλεόνασμα στο εμπόριο 

υπηρεσιών, με συνέπεια το συνολικό ισοζύγιο εμπορίου να είναι πλεονασματικό για την Ελλάδα.  

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ για το εννεάμηνο 2018 

(Ιαν.-Σεπ.), οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών (κυρίως τουρισμός και αεροπορικές μεταφορές) ανήλθαν στα 2,41 

δισ. λίρες, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές στα 1,08 δισ. λίρες, με το πλεόνασμα ισοζυγίου υπηρεσιών να 

διαμορφώνεται στα 1,33 δισ. λίρες. 

Καταληκτικά να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ΗΒ καταλαμβάνει 

την 11η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος (9η χωρίς πετρελαιοειδή) και την 8η μεταξύ των 

πελατών της χώρας μας (6η χωρίς πετρελαιοειδή). Το έτος 2018, ο όγκος εμπορίου ανήλθε σε  2,6 δισ. Ευρώ, με 

τις ελληνικές εξαγωγές να ανέρχονται σε 1,21 δισ. Ευρώ (+7,5% σε ετήσια βάση) και τις εισαγωγές σε 1,37 δισ. 

Ευρώ (+15,5% σε ετήσια βάση). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
 

Κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων και εισαγομένων προϊόντων  

και ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των εξαγωγών και εισαγωγών αντίστοιχα 

 

Εξαγωγές Ελλάδας 
στο ΗΒ, αξία σε £ 2018 

% επί 
συνόλου 

εξαγωγών 
στο ΗΒ 

Εισαγωγές Ελλάδας 
από το ΗΒ, αξία σε £ 2018 

% επί συνόλου 
εισαγωγών στο ΗΒ 

Δασμολογικές κλάσεις 
- 2ψήφια ανάλυση   

Δασμολογικές κλάσεις 
- 2ψήφια ανάλυση 

 

30 - Φαρμακευτικά 
προϊόντα 135.691.605 14,96% 

27 -  Ορυκτά καύσιμα, 
ορυκτά λάδια και 
προϊόντα της απόσταξης 
αυτών 157.959.993 13,54% 

04 - Γάλα και προϊόντα 
γαλακτοκομίας, αυγά 
πτηνών, φυσικό μέλι  101.845.511 11,23% 

30 - Φαρμακευτικά 
προϊόντα 124.141.995 10,64% 

20 - Παρασκευάσματα 
λαχανικών, καρπών και 
φρούτων ή άλλων μερών 
φυτών 76.419.322 8,42% 

85 - Ηλεκτρικά 
μηχανήματα και 
εξοπλισμός και τα μέρη 
τους 106.976.834 9,17% 

85 - Ηλεκτρικά 
μηχανήματα και 
εξοπλισμός και τα μέρη 
τους 75.942.101 8,37% 

87 - Οχήματα, μέρη και 
εξαρτήματά τους 81.935.860 7,02% 

74 - Χαλκός και 
τεχνουργήματα 67.058.967 7,39% 

84 - Πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές, συσκευές και 
μηχανικές επινοήσεις 81.639.430 7,00% 

08 - Καρποί και φρούτα 
βρώσιμα 41.575.990 4,58% 

22 - Ποτά, αλκοολούχα 
υγρά και ξύδι 58.634.091 5,03% 

76 - Αλουμίνιο και 
τεχνουργήματα 40.336.747 4,45% 

39 - Πλαστικά και 
πλαστικά προϊόντα 35.242.266 3,02% 

61 - Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά ή 
κροσέ 37.022.757 4,08% 

90 – Μηχανήματα 
οπτικής, φωτογραφίας ή 
κινηματογραφίας, 
μέτρησης, ελέγχου, 
ακρίβειας ή χειρουργικά 
εργαλεία 33.610.391 2,88% 

27 - Ορυκτά καύσιμα, 
ορυκτά λάδια και 
προϊόντα της απόσταξης 
αυτών? ασφαλτούχα 
ουσίες? ορυκτά κεριά 34.551.561 3,81% 

62 - Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, άλλα από τα 
πλεκτά 31.705.926 2,72% 

19 – Παρασκευές από 
σιτηρά, αλεύρι, άμυλο 
και γάλα. Είδη 
ζαχαροπλαστικής 29.110.996 3,21% 

61 - Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά ή 
κροσέ 31.259.776 2,68% 

Σύνολο Εξαγωγών 
Ελλάδας στο ΗΒ 907.179.350 100,00% 

Σύνολο Εισαγωγών 
Ελλάδας από το ΗΒ 1.166.508.924 100,00% 

Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, www.uktradeinfo.com, Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
 

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

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

Εξαγωγές Ελλάδας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αξία 
σε λίρες  2018 

% επί 
συνόλου 

εξαγωγών στο 
ΗΒ  

Εισαγωγές Ελλάδας από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, 
αξία σε λίρες 2018 

% επί 
συνόλου 

εισαγωγών 
στο ΗΒ  

Δασμολογικές κλάσεις - 
4ψήφια ανάλυση   

Δασμολογικές κλάσεις - 
4ψήφια ανάλυση   

3004 - Φάρμακα που 
αποτελούνται από 
προϊόντα αναμειγμένα  

123.290.389 13,59% 

2709 - Λάδια ακατέργαστα, 
από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά 
(ακατέργαστο πετρέλαιο) 99.579.118 8,54% 

7411 - σωλήνες χαλκού και 
σωλήνες 

56.435.769 6,22% 

3004 - Φάρμακα που 
αποτελούνται από προϊόντα 
αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για 
θεραπευτικές ή 
προφυλακτικές χρήσεις 89.202.229 7,65% 

8544 – Kαλώδια με 
μόνωση »συμπ 
σμαλτωμένο ή 
ανοδιωμένο." Σύρμα, 
καλώδιο "συμπερ 
ομοαξονικό καλώδιο." Και 
άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική 
μόνωση 53.064.215 5,85% 

8703 - Επιβατικά 
αυτοκίνητα και άλλα 
αυτοκίνητα οχήματα που 
είναι κατασκευασμένα 
κυρίως για τη μεταφορά 
προσώπων 

64.150.796 5,50% 

0406 - Τυριά και πηγμένο 
γάλα για τυρί 

52.017.463 5,73% 

2710 - Λάδια από πετρέλαιο 
ή από ασφαλτούχα ορυκτά 
(εκτός από αργό.)  58.229.264 4,99% 

0403 - Βουτυρόγαλα, 
πηγμένο γάλα και πηγμένη 
κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και 
άλλα  47.393.780 5,22% 

2208 -  Αποστάγματα, λικέρ 
και άλλα οινοπνευματώδη 
ποτά  

56.209.221 4,82% 

2710 - Λάδια από 
πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά 
(εκτός από αργό). 

34.551.561 3,81% 

8517 - Τηλεφωνικές 
συσκευές, συμπερ. 
τηλέφωνα για κυψελοειδή 
δίκτυα ή για άλλα 
ασύρματα δίκτυα 40.333.245 3,46% 

2008 - Καρποί και φρούτα 
και άλλα βρώσιμα μέρη 
φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών. 32.091.506 3,54% 

3002 - Ανθρώπινο αίμα. 
Αίμα ζώων 
παρασκευασμένο για 
θεραπευτικές, 
προφυλακτικές ή 
διαγνωστικές χρήσεις 29.555.486 2,53% 

0806 - Σταφύλια, νωπά ή 
ξερά 

30.447.032 3,36% 

7204 - Απορρίμματα και 
θραύσματα χυτοσιδήρου, 
σιδήρου ή χάλυβα 
(παλιοσίδερα).  21.761.685 1,87% 

6104 -. Γυναίκεια 
ενδύματα ή ταγιέρ, 
σύνολα, σακάκια, 
παντελόνια, φορέματα, 
φούστες, διαιρούμενο 
φούστες, παντελόνια 19.269.763 2,12% 

7604 - Ράβδοι και είδη 
καθορισμένης μορφής, από 
αλουμίνιο, μ.κ.α. 

18.952.999 1,62% 

2106 - Παρασκευάσματα 
διατροφής, n.e.s. 

17.786.865 1,96% 

8523 - Δίσκοι, ταινίες, 
διατάξεις στερεάς 
κατάστασης μη πτητικής 
αποθήκευσης με ημιαγωγό, 
«έξυπνες κάρτες» και άλλα 
μέσα για την εγγραφή του 
ήχου 18.222.604 1,56% 
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2005 - Άλλα λαχανικά 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα αλλιώς παρά 
με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι 
κατεψυγμένα (εκτός από 
διατηρημένα με ζάχαρη, 

17.523.978 1,93% 

3402 - Οργανικοί 
επιφανειοδραστικοί 
παράγοντες (εκτός από 
σαπούνι). επιφανειακά 
ενεργά παρασκευάσματα, 
παρασκευάσματα 
πλυσίματος. 16.626.771 1,43% 

1901 - Εκχύλισμα βύνης · 
Παρασκευάσματα 
διατροφής από αλεύρια, 
πλιγούρια, σιμιγδάλια, 
άμυλα κάθε είδους ή 
εκχυλίσματα βύνης 16.969.508 1,87% 

3808 - Εντομοκτόνα, 
ποντικοφάρμακα, 
μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα 

15.903.302 1,36% 

3304 - Προϊόντα ομορφιάς 
ή φτιασιδώματος 
(μακιγιάζ) 
παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα για τη 
συντήρηση ή τη φροντίδα 
του δέρματος. 
Παρασκευάσματα για την 
περιποίηση των νυχιών 
των χεριών ή των ποδιών 16.121.915 1,78% 

8903 - Θαλαμηγοί (γιοτ) και 
άλλα πλοία και πλοιάρια 
αναψυχής ή αθλητισμού. 
Πλοία με κουπιά και κανό 

13.649.953 1,17% 

7602 - Απορρίμματα και 
θραύσματα από αλουμίνιο 

14.600.944 1,61% 

3901 - Πολυμερή του 
αιθυλενίου, σε αρχικές 
μορφές 12.776.603 1,10% 

2002 - Ντομάτες, 
παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες αλλιώς παρά 
με ξίδι ή οξικό οξύ 9.686.014 1,07% 

4901 - Τυπωμένα βιβλία, 
διαφημιστικά φυλλάδια και 
παρόμοια έντυπα, έστω και 
σε ξεχωριστά φύλλα . 12.766.398 1,09% 

ΣΥΝΟΛΟ 907.179.350 100,00% ΣΥΝΟΛΟ 1.166.508.924 100,00% 

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