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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

    

                  Λονδίνο, 23 Απριλίου 2018 

                                           

Έκθεση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Επιχειρήσεων, Ενέργειας και 

Βιομηχανικής Στρατηγικής  για τις επιπτώσεις συμφωνίας Εξόδου σε τομέα παραγωγής 

Τροφίμων και Ποτών ΗΒ 

 

Δημοσιεύτηκε έκθεση της Επιτροπής Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής 

Στρατηγικής του βρετανικού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις επιπτώσεις της Εξόδου,  στον 

τομέα παραγωγής Τροφίμων και Ποτών του Η.Β. και ειδικότερα το εμπορικό καθεστώς που θα 

συμφωνηθεί μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου (τέλος 2020). Σε αυτήν εξετάζονται 

κυρίως οι επιπτώσεις στον τομέα από α) την εφαρμογή δασμολογικών και μη-δασμολογικών 

εμποδίων στο εμπόριο με την ΕΕ, στην περίπτωση μη-συμφωνίας, β) την εναρμόνιση ή 

απόκλιση του κανονιστικού πλαισίου, και γ) τις ευκαιρίες εμπορίου στη μετά Brexit εποχή και 

το πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Επίσης, εξετάζεται η θέση και ο ρόλος των 

μεταναστών, ειδικότερα των προερχομένων από την ΕΕ27 και οι πιθανές επιπτώσεις από την 

απώλεια των ενωσιακών χρηματοδοτήσεων για Ε&Α. 

 

Τα συμπεράσματα της Έκθεσης είναι τα ακόλουθα: 

 

 Η Έξοδος θα φέρει σημαντικές προκλήσεις και θα αλλάξει τον τομέα επεξεργασίας 

τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από δεκαετίες διαμόρφωσης αλυσίδων 

εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη λειτουργία σε περιβάλλον ελευθέρου εμπορίου 

και  ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων στην ΕΕ. Ο τομέας χρειάζεται βεβαιότητα όσον 

αφορά τους όρους της μελλοντικής σχέσης του ΗΒ με την ΕΕ μετά τη μεταβατική περίοδο 

προκειμένου να προσαρμοστεί. 

 Η μετάπτωση σε καθεστώς δασμών του ΠΟΕ δεν θα ήταν αποδεκτό αποτέλεσμα 

για τον τομέα, θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των βρετανικών εξαγωγών 

και θα αποτελούσε κίνδυνο αύξησης των τιμών για τους καταναλωτές. Η διαπραγμάτευση 

Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με την ΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για τον 

τομέα αυτόν. Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να «αντιγράψει» σε διμερή βάση 

όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, καθώς ορισμένες εξ αυτών 

αποτελούν σημαντικούς προορισμούς των εξαγωγών του Η.Β. 

  Η διασφάλιση ότι η κυκλοφορία των αγαθών θα παραμείνει ουσιαστικά 

απρόσκοπτη αποτελεί επίσης μια επιτακτική ανάγκη για έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από 

την έγκαιρη παράδοση και τη μικρή διάρκεια ζωής σημαντικού μέρους των προϊόντων του. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη τη Μεγάλη 

Βρετανία και την Ιρλανδία, όπου δεν έχει ακόμη διατυπωθεί και συμφωνηθεί μια λύση στο 

πρόβλημα των συνόρων. 

 Η αποχώρηση από την ΕΕ θα δημιουργήσει ενδεχομένως  εμπορικές ευκαιρίες για 

τον τομέα και μακροπρόθεσμα, το εμπορικό ισοζύγιο του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε 

να επωφεληθεί από τη διαφοροποίηση και να στηριχθεί λιγότερο στην ΕΕ ως εμπορικό εταίρο. 

Ωστόσο, οι ευκαιρίες είναι ταυτόχρονα σχετικά μικρές και σαφώς αβέβαιες, όταν εξετασθούν 
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σε σχέση με τα οφέλη που προσφέρει στον καταναλωτή η ελεύθερη πρόσβαση στο τρέχον 

φάσμα προϊόντων, πρόσβαση που διευκολύνεται από τη συμμόρφωση των προϊόντων στα 

συμφωνηθέντα πρότυπα. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η εναρμόνιση με τους 

κανονισμούς της ΕΕ και η επιρροή στους οργανισμούς της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας 

για την προστασία της ανταγωνιστικότητας των βρετανικών εξαγωγών. Υπάρχουν περιοχές 

στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ωφεληθεί από αποκλίσεις, αλλά οι καταναλωτές 

δεν θα το ανεχθούν, αν αυτό οδηγεί σε χαμηλότερα πρότυπα. 

 Ο τομέας αντιμετωπίζει ήδη ένα κενό δεξιοτήτων, το οποίο προβλέπεται να 

επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια. Θα είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, να 

αντικατασταθεί ο σημαντικός αριθμός των υπηκόων της ΕΕ που υπάρχει σήμερα στο εργατικό 

δυναμικό. Είναι απαραίτητο για τους υποτομείς παραγωγής, εστίασης και Ε&Α να 

διατηρήσουν την ικανότητα να φέρνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται. 

 Περισσότερο από οτιδήποτε, οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου χρειάζονται 

σαφήνεια και βεβαιότητα για το μέλλον των σχέσεών της χώρας με την ΕΕ. Η κυβέρνηση έχει 

πολύ λίγο χρόνο για να διαπραγματευτεί ένα ομαλό εμπορικό σύστημα μετά τη μεταβατική 

περίοδο που θα προσφέρει στις επιχειρήσεις τη βεβαιότητα που χρειάζονται για να επενδύσουν 

και να καινοτομήσουν. 

 

Σημειώνεται ότι ο τομέας επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών του Η.Β. αποτελεί τον 

μεγαλύτερο κλάδο της μεταποίησης, με Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ύψους 28,8 δισ. 

λιρών (εκ των οποίων 6,8 δισ. ο τομέας ποτών). Απασχολεί 400.000 εργαζόμενους, 1/3 των 

οποίων προέρχονται από την ΕΕ. Οι μΜΕ αποτελούν το  96% των επιχειρήσεων, καλύπτουν 

27% των θέσεων εργασίας και 19% του κύκλου εργασιών. Οι εξαγωγές το 2017, ανήλθαν στα 

22 δισ. λίρες, 60% εκ των οποίων κατευθύνθηκε στην ΕΕ. Η μέση αύξηση των εξαγωγών του 

τομέα για το διάστημα 2007-2017 ανήλθε σε 7%. Η εγχώρια παραγωγή τροφίμων καλύπτει το 

61% των αναγκών της αγοράς σε τρόφιμα, ενώ το  Η.Β. επαφίεται σημαντικά στις εισαγωγές 

φρούτων, λαχανικών και κρέατος. Από την ΕΕ προέρχεται το 30% των εισαγωγών και το 

συνολικό εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα ανέρχεται σε 27 δισ. λίρες. Στα ποτά το ισοζύγιο 

είναι πλεονασματικό για το Η.Β. 

 

Το σύνολο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό σύνδεσμο του Βρετανικού 

Κοινοβουλίου   

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmbeis/381/38103.htm   
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