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Ετήσια Έρευνα Επιχειρήσεων  

Εισαγωγείς και Εξαγωγείς Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έρευνα Επιχειρήσεων (Annual Business Survey-ABS) της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Η.Β., το 2014, από το σύνολο του μη χρηματοοικονομικού 

τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου στο διεθνές εμπόριο (εισαγωγές/εξαγωγές αγαθών /υπηρεσιών)  

δραστηριοποιήθηκαν 310.800 επιχειρήσεις, ήτοι ποσοστό 15,2% του συνόλου. Σε σχέση με το 

2013 καταγράφεται μια μείωση του αριθμού κατά  4.300 επιχειρήσεις (315.100). Από το 2011 

έως το 2014, υπάρχει μια γενική αύξηση στο ποσοστό των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται 

διεθνώς από 14,8% σε 15,2% στο μη χρηματοοικονομικό κλάδο της οικονομίας.  

Το ποσοστό των εισαγωγικών επιχειρήσεων μειώθηκε μεταξύ του 2013 και του 2014, 

από 10,9% σε 10,7%, παρά την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων κατά 3.200. Το ποσοστό 

εξαγωγικών επιχειρήσεων παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση, από το 11,6% το 2013 σε 10,8% το 

2014. Αυτό οφείλεται στη μείωση των επιχειρήσεων που εξάγουν αγαθά από 6,0% το 2013 σε 

5,2% το 2014 και σε εξαγωγικές επιχειρήσεις υπηρεσιών από 7,1% το 2013 σε 7,0% το 2014. 

Σε σχέση με το είδος των συναλλαγών, μεταξύ των ετών 2013 και 2014, η αύξηση του 

αριθμού των επιχειρήσεων εισαγωγέων υπηρεσιών (από 95,200 σε 99,600) ήταν πολύ 

μεγαλύτερη από εκείνη του αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων αγαθών  (από 151.000 σε 

151.300). Παρά ταύτα, το 2014, οι επιχειρήσεις ήταν πιο πιθανό να εισάγουν αγαθά (7,4%) από 

ό,τι  υπηρεσίες (4,9%). Ωστόσο, υπήρχαν περισσότεροι εξαγωγείς υπηρεσιών (7,0%) από ό,τι 

αγαθών (5,2%). 

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων αυξάνει την πιθανότητα 

δραστηριοποίησης στο διεθνές εμπόριο αγαθών ή / και υπηρεσιών. Αυτό ισχύει για τις  

εισαγωγές και τις εξαγωγές το 2014, με σχεδόν το ήμισυ (48,0%) των μεγάλων επιχειρήσεων 

(εκείνες με 250 ή περισσότερους εργαζόμενους) να δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές αγαθών 

ή /και υπηρεσιών και το 40,8% στις εξαγωγές. Αντίθετα, μόνο το ένα δέκατο (10,1%) των 

μικρών επιχειρήσεων (με λιγότερους από 50 εργαζόμενους) εισάγουν αγαθά ή/κα υπηρεσίες και 

το 10,3% εξάγουν. 

Ωστόσο, λόγω του πολύ μεγαλύτερου αριθμού μικρών επιχειρήσεων στο μη 

χρηματοοικονομικό τομέα της οικονομίας, η κατηγορία αυτή συμβάλλει κατά το μεγαλύτερο 

μέρος, με τον αριθμό των επιχειρήσεων να ανέρχεται, το 2014, σε 292.900, σε σύγκριση με 

13.800 μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (αυτές με 50 έως 249 εργαζόμενους), και 4.100 μεγάλες 

επιχειρήσεις. 



Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2014, οι επιχειρήσεις ξένης ιδιοκτησίας που εξάγουν 

προϊόντα ή/και υπηρεσίες είναι 15 φορές λιγότερες από τις αντίστοιχες βρετανικής ιδιοκτησίας 

(13.600 έναντι 207.700). Παρά τούτο, είναι περισσότερο εξωστρεφείς καθώς αποτελούν το  

59,3% του συνόλου των ξένης ιδιοκτησίας επιχειρήσεων στο ΗΒ έναντι των βρετανικής 

ιδιοκτησίας που αποτελούν το 10,3% του αντίστοιχου συνόλου. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις 

εισαγωγές είναι 62,0% (ξένες) και 10,1% (βρετανικές). 

Στο εξωτερικό εμπόριο δραστηριοποιήθηκε ποσοστό 43,1% των επιχειρήσεων στον 

μεταλλευτικό και λατομικό κλάδο το 2014. Αυτό συγκρίνεται με τις επιχειρήσεις που ανήκουν 

στον κλάδο "Καταλύματα και Υπηρεσίες Εστίασης", ο οποίος με 2,7% είχε το χαμηλότερο 

ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. 

Ωστόσο, με βάση τον αριθμό των επιχειρήσεων, ο κλάδος «Μεταλλεία και Λατομεία" 

έχει ένα σχετικά μικρό αριθμό εξαγωγικών/ εισαγωγικών επιχειρήσεων (500 επιχειρήσεις). Ο 

κλάδος "Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες» ήταν ο μεγαλύτερος 

από πλευράς αριθμού εξαγωγέων (60.900). Ο τομέας με το μεγαλύτερο αριθμό των εισαγωγέων 

ήταν αυτός του «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο: Επισκευή Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών" με 

82.400 επιχειρήσεις. 


