
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων1 
 

Λονδίνο,  Μάρτιος 2014 
 

Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ – Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία 

κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο Βαςίλειο (2013) 

1. Στοιχεία κατανάλωςησ για τα μη αλκοολοφχα ποτά  ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο  

 Η αγορά των μθ αλκοολοφχων ποτϊν ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο υπερβαίνει ςε αξία τα £13 δις. και 

τα 14 δις. λίτρα ςε όγκο, ενϊ τα προςωρινά ςτατιςτικά ςτοιχεία δείχνουν ότι κα ξεπεράςει τα 

15 δις. λίτρα  για το 2013. 

 Η κατανάλωςθ μθ αλκοολοφχων ποτϊν ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξεωσ 

του 2,5% κατά το ζτοσ 2012 ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2011. Αναλυτικότερα, κατά το 2012 

καταναλϊκθκαν 14,2 δις. λίτρα μθ αλκοολοφχων ποτϊν, αξίασ 14,95 δις. λιρϊν  ζναντι 14,5 

δις. λίτρων, αξίασ 14,47 δις. λιρϊν κατά το 2011. Η μζςθ αξία ενόσ λίτρου διαμορφϊκθκε ςε 

£1,05 λίρεσ το 2012 ζναντι £0,99 λιρϊν το 2011.  

  Η μζςθ κατά κεφαλι κατανάλωςθ μθ αλκοολοφχων ποτϊν ανιλκε ςε 226,8 λίτρα το 2012, 

παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 3% ςε ςχζςθ με το 2011 (233,8 λίτρα) 

 Τα ςτοιχεία τθσ κατανάλωςθσ μθ αλκοολοφχων ποτϊν για τθν περίοδο 2006-2012 

παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα:  

τοιχεία κατανάλωςησ μη αλκοολοφχων ποτών ςε εκατ.λίτρα-Ζτη 2006-2012 

Ζτοσ  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Εκατ.λίτρα 13.895 13.770 13.630 13.915 14.485 14.595 14.235 

%μεταβολι 2,9 -0,9 -1 2,1 4,1 0,8 -2,5 

Λίτρα ανά 
άτομο 

229,5 226,1 222,4 225,7 233,5 233,8 226,8 

Αξία Εκατ. £ 12.435 12.500 12.605 13.010 13.770 14.475 14.955 

% μεταβολι 2,9 0,5 0,8 3,2 5,8 5,1 3,3 

Αξία ανά 
λίτρο,£ 

0,9 0,91 0,92 0,94 0,95 0,99 1,05 
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(Πηγές: The 2013 UK Soft Drinks Report, British Soft Drinks Association, Zenith International) 

 

Η διάρκρωςθ τθσ κατανάλωςθσ των μθ αλκοολοφχων ποτϊν, ςτο Ηνωμζνο Βαςίλει,ο αναλφεται, 

ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ,  ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ : 

1.1 Καταναλωτικζσ προτιμήςεισ Βρετανών καταναλωτών 

Μη αλκοολοφχα ποτά χαμηλών Θερμίδων ςε ςχζςη με ποτά κανονικών Θερμίδων 

 

 



Μη αλκοολοφχα ποτά Ανά είδοσ 

  

Μη αλκοολοφχα ποτά ανά είδοσ ςυςκευαςίασ 

 

2. τοιχεία κατανάλωςησ για το εμφιαλωμένο νερό και τα ενεργειακά ποτά ςτο 

ΗΒ 

-  Η κατανάλωςθ του εμφιαλωμζνου νεροφ το 2012 παρουςιάηει αφξθςθ  κατά 3,3% ςε ςχζςθ με το 

2011 ποςοςτό που αντανακλάται και ςτον αυξθμζνο αρικμό πωλιςεων ο οποίοσ φτάνει ςτα 2.135 

εκατ. Λίτρα. Αυτι θ ανάπτυξθ ςτον τομζα τθσ κατανάλωςθσ δείχνει ότι το εμφιαλωμζνο νερό 

αντικατζςτθςε τα ενεργειακά ποτά τα οποία παρουςιάηουν μια ςυγκρατθμζνθ αφξθςθ  κατανάλωςθσ 

τθσ τάξεωσ του  5,2% το 2012. 



- Η αφξθςθ ςτθν κατανάλωςθ του εμφιαλωμζνου νεροφ επθρεάςτθκε ςε μεγάλο βακμό από αρκετοφσ 

παράγοντεσ όπωσ θ υγεία και το κόςτοσ. Για παράδειγμα, οι καταναλωτζσ προτιμοφν να καταναλϊνουν 

εμφιαλωμζνο νερό, το κόςτοσ του οποίου είναι χαμθλότερο από τα ενεργειακά ποτά, τα οποία 

περιζχουν αυξθμζνθ ποςότθτα ηάχαρθσ και υδατανκράκων και θ τιμι τουσ είναι  αιςκθτά υψθλότερθ. 

Στα ςχολεία επίςθσ τα παιδιά προτρζπονται να ακολουκοφν ζναν πιο υγιεινό  τρόπο ηωισ, και να 

ενυδατϊνονται τακτικά, γι αυτό και  παρατθρείται μία ςθμαντικι αφξθςθ ςτο εμφιαλωμζνο νερό με 

γεφςεισ φροφτων. Το ιταλικό San Pelegrino  κεωρείται το κυρίαρχο ςε αυτιν τθ κατθγορία με αφξθςθ 

24,5% ςτισ πωλιςεισ. 

- Οι πωλιςεισ των ενεργειακϊν ποτϊν όπωσ τα Powerade και Gatorade κατζγραψαν μείωςθ κατά 

29,2% και 49% αντίςτοιχα, γεγονόσ που δείχνει ότι γίνονται όλο και λιγότερο δθμοφιλι ςτθν αγορά. 

Νζεσ,  υγιεινζσ,  εναλλακτικζσ ςτισ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν αποτελοφν το νερό καρφδασ, όπωσ το 

Vita Coco, οι πωλιςεισ του οποίου παρουςίαςαν μεγάλθ αφξθςθ, φτάνοντασ ςτο 128,8%. 

-Τα ανκρακοφχα αναψυκτικά όπωσ Coca-Cola, Pepsi και Fanta  δεν ζμειναν ανεπθρζαςτα από τθν 

αυξανόμενθ τάςθ κατανάλωςθσ του εμφιαλωμζνου νεροφ και των προϊόντων του, κακϊσ τα ποςοςτά 

των πωλιςεϊν τουσ το 2012 δεν παρουςίαςαν ιδιαίτερθ άνοδο αλλά παρζμειναν ςτακερά ςτο 3,1%, 

2,4% και 7,9% αντίςτοιχα.  Παρϋόλα αυτά θ Coca-Cola ςυνεχίηει να κατζχει κυρίαρχθ κζςθ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ αγορά κακϊσ καταφζρνει να προςελκφει μεγάλο αρικμό καταναλωτϊν  μζςω των 

διαφόρων προςφορϊν και εκπτϊςεων ςτισ τιμζσ κακϊσ και των δραςτθριοτιτων ςτον τομζα του 

marketing και των πωλιςεων. Με πωλιςεισ πάνω από 1,6 δις. Λίρεσ, θ Coca-Cola διατιρθςε τθν φιμθ 

τθσ ωσ το πιο αγαπθμζνο αναψυκτικό ςτο ΗΒ, αντιπροςωπεφοντασ το 22% των ςυνολικϊν πωλιςεων 

αναψυκτικϊν. 

3. τοιχεία κατανάλωςησ και ειςαγωγών για τουσ χυμοφσ φροφτων ςτο ΗΒ 

Α. Κατανάλωςη χυμών φροφτων και smoothies 

- Η κατανάλωςθ χυμϊν φροφτων και smoothies (ςε αξία), θ οποία αποτελεί το 8% τθσ ςυνολικισ 

κατανάλωςθσ μθ αλκοολοφχων ποτϊν, παρουςίαςε μείωςθ τα ζτθ 2011 και 2012 κατά 1,7% και 4,9% 

αντίςτοιχα.  

- Ο χυμόσ πορτοκαλιοφ παρζμεινε πρϊτοσ ςτισ προτιμιςεισ των γεφςεων χυμϊν, ςε χαμθλότερα 

επίπεδα ωςτόςο λόγω τθσ υποκατάςταςισ του από τουσ ανάμεικτουσ χυμοφσ.  Τα smoothies, ωςτόςο 

παρουςίαςαν μείωςθ του όγκου κατανάλωςθσ κατά 6,4% , φτάνοντασ τα 55 εκατ. Λίτρα, (αντιςτοιχοφν 

ςε 0,8 λίτρα/άτομο) διατθρϊντασ το 0,4% τθσ κατθγορίασ. Η premium τιμι των smoothies οδιγθςε 

τουσ καταναλωτζσ ςε άλλεσ εναλλακτικζσ παρά τισ προςπάκειεσ των παραγωγϊν να κάνουν τα  

προϊόντα  πιο προςιτά, με νζεσ ελκυςτικζσ και καινοτόμεσ γεφςεισ.  

- Προβλθματιςμό προκαλεί θ αφξθςθ του κόςτουσ των φροφτων το 2013, το οποίο επθρεάηεται ςε 

μεγάλο βακμό από τθν αυξανόμενθ γενικι ηιτθςθ των προϊόντων ςτθν αγορά και από τθν μειωμζνθ 

προςφορά τουσ, λόγω των δυςχερϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν που ζχουν αντίκτυπο ςτθν παραγωγι. 

Παρόλο που υπάρχει μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ χυμϊν,  θ αφξθςθ τθσ τιμισ ανά λίτρο χυμοφ 

(£1.69/λίτρο χυμοφ το 2012 ζναντι £1.58/λίτρο χυμοφ το 2011) είναι χαρακτθριςτικι. 



τοιχεία Κατανάλωςησ χυμών φροφτων, Ζτη 2006-2012 

Έτοσ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Εκατ.λίτρα 1210 1230 1190 1145 1180 1160 1105 

%μεταβολι 8 1.7 -3.3 -3.8 3.1 -1.7 -4.9 

Λίτρα ανά άτομο 20 20.2 19.4 18.6 19 18.6 17.6 

% επί όλων των μθ αλκοολοφχων ποτϊν 8.7 8.9 8.7 8.2 8.1 7.9 7.7 

Αξία εκατ.£ 1820 1830 1760 1670 1760 1835 1860 

%μεταβολι 8.7 0.5 -3.8 -5.1 5.4 4.2 1.5 

Αξία ανά λίτρο,£ 1.5 1.49 1.48 1.46 1.49 1.58 1.69 

        

τοιχεία Κατανάλωςησ smoothies, Ζτη 2006-2012       

Έτοσ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Εκατ.λίτρα 55 80 65 45 50 55 55 

%μεταβολι 57.1 43.6 -19 -26.6 8.5 11 -6.4 

Λίτρα ανά άτομο 0.9 1.3 1 0.8 0.8 0.9 0.8 

% επί όλων των μθ αλκοολοφχων ποτϊν 0.4 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 

(Πηγές: The 2013 UK Soft Drinks Report, British Soft Drinks Association, Zenith International) 

Β. Στοιχεία ειςαγωγών χυμών φροφτων ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο – Χώρεσ προζλευςησ 

 2012-2013 

- Οι ςυνολικζσ ειςαγωγζσ χυμϊν φροφτων (δαςμ. κλάςθ 2009) ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, κατά 

το 2013, ανιλκαν ςε 899 εκατ. κιλά, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 0,02% ςε ςχζςθ με το ζτοσ 

2012, ενϊ θ αξία τουσ ανιλκε ςε £713 εκατ, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 0,75% ςε ςχζςθ με το 

ζτοσ 2012.  

- Οι κφριεσ  χϊρεσ προζλευςθσ των βρετανικϊν ειςαγωγϊν χυμϊν είναι θ Ιςπανία, το Βζλγιο 

και θ Ολλανδία 

- Ο όγκοσ ειςαγωγϊν από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ από 812εκατ. κιλά το 2012, 

μειϊκθκε ςτα 809 εκατ. κιλά το 2013 (μείωςθ 0,34%) ενϊ ο αντίςτοιχοσ από χϊρεσ εκτόσ 

Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ ςθμείωςε αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 3,27% το 2013 ςε ςχζςθ με το 

προθγοφμενο ζτοσ (από 87 εκ. κιλά το 2012 ςε 90 εκ. κιλά το 2013).  

- Κατωτζρω παρατίκεται πίνακασ με ςτοιχεία ειςαγωγϊν  χυμϊν φροφτων ςτο Ηνωμζνο 

Βαςίλειο για τα ζτθ 2013 και 2013. 



- 

Μεηαβολή 

αξίαρ 

2013/2012

Μεηαβολή 

όγκος 

2013/2012

Ήπειρος Χώρα Αξία (£) Όγκορ (kg) Αξία (£) Όγκορ (kg)

ΔΔ Ασζηρία        30.489.877          23.449.269          25.727.775          20.938.101   15,62% 10,71%

Βέλγιο    158.327.467      226.914.221      150.191.145      222.709.958   5,14% 1,85%

Βοσλγαρία                7.099                23.245    ..  ..  ..  .. 

Κύπρος            116.163              179.562              155.299              284.371   -33,69% -58,37%

Σζετία              43.533                45.997              444.184              256.767   -920,34% -458,23%

Γανία          1.270.300              485.009            2.743.302              804.501   -115,96% -65,87%

Δζθονία  ..  ..                    18                      13    ..  .. 

Φιλανδία                   111                     220                  9.255                  4.572   -8237,84% -1978,18%

Γαλλία      24.925.975        27.767.927        18.556.460        25.086.093   25,55% 9,66%

Γεπμανία      55.437.944        78.596.090        58.768.129        87.926.684   -6,01% -11,87%

Ελλάδα        3.329.567          4.751.228          4.343.365          5.408.224   -30,45% -13,83%

Οσγγαρία              24.172                  6.000            2.066.644            1.695.541   -8449,74% -28159,02%

Ιρλανδία        16.371.278          21.542.509          18.544.286          25.776.084   -13,27% -19,65%

Ιηαλία        16.767.624          15.278.291          24.426.233          25.337.683   -45,67% -65,84%

Λεηηονία              74.066              129.648                64.386              113.393   13,07% 12,54%

Λιθοσανία              53.793                95.189                40.009                74.537   25,62% 21,70%

Μάληα  ..  ..                2.112                     225    ..  .. 

Ολλανδία      94.809.143      128.563.998        97.741.564      132.181.821   -3,09% -2,81%

Πολωνία      46.843.862        53.049.122        33.564.979        36.872.148   28,35% 30,49%

Πορηογαλία            969.640            1.310.211            3.021.435            3.941.787   -211,60% -200,85%

Ροσμανία              85.025              300.244                56.015              158.208   34,12% 47,31%

λοβακία                8.314                  8.476                  2.737                  5.165   67,08% 39,06%

λοβενία                8.090                  6.240                      10                      16   99,88% 99,74%

Ιζπανία    156.998.699      226.612.752      147.481.942      222.316.165   6,06% 1,90%

οσηδία            414.561              290.072              431.566              286.448   -4,10% 1,25%

Σύνολο ΕΕ    607.376.303      809.405.520      588.382.850      812.178.505   3,13% -0,34%

Αζία και Ωκεανία        10.087.111          12.707.080            8.412.894            8.411.204   16,60% 33,81%

Αναηολική Δσρώπη            234.244                69.233              405.347              228.759   -73,04% -230,42%

Λαηινική Αμερική        73.103.829          60.380.791          87.412.791          61.949.954   -19,57% -2,60%

Μέζη Αναηολή          1.840.392            1.220.041            1.990.086            1.459.748   -8,13% -19,65%

Βόρεια Αμερική          8.965.666            5.970.303            7.999.286            5.098.749   10,78% 14,60%

Αθρική          1.066.006            1.203.815              946.628              905.800   11,20% 24,76%

Γσηική Δσρώπη εκηός  

Δ.Δ.
       10.793.651            8.642.857          12.535.301            9.192.636   

-16,14% -6,36%

ύνολο Δκηός ΔΔ      106.090.899          90.194.120        119.702.333          87.246.850   -12,83% 3,27%

ΣΥΝΟΛΟ    713.467.202      899.599.640      708.085.183      899.425.355   0,75% 0,02%

Ειζαγωγέρ σςμών θπούηων ζηο Ηνωμένο Βαζίλειο 2012-2013

2013 2012

 

-  



 2009-2013 

- Στα παρακάτω γραφιματα απεικονίηονται οι ειςαγωγζσ (μζςοι όροι) τθσ τετραετίασ 2009-

2013 ανά χϊρα προζλευςθσ, ςε αξία (£) και ςε όγκο (kg).   

- Κατά τθν τετραετία 2009-2013 παρατθροφμε ότι θ Ιςπανία, το Βζλγιο και θ Ολλανδία είναι 

οι ςτακεροί βαςικοί εξαγωγείσ χυμοφ προσ το Ηνωμζνο Βαςίλειο.  

- Χϊρεσ όπωσ Πολωνία, Αυςτρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα και άλλεσ  αποτελοφν μικρό 

ποςοςτό των ειςαγωγϊν χυμϊν φροφτων του Ηνωμζνου Βαςιλείου. 

 

 

Χώρες προέλεσσης εισαγωγών τσμών υρούτων στο ΗΒ 2009-2013 σε £ (μέσοι 

όροι) 

 

 

 

 

 
 
 
 



Χώρες προέλεσσης εισαγωγών τσμών υρούτων στο ΗΒ 2009-2013 σε kg (μέσοι 
όροι) 

 

 

 

(Πηγή: HM Revenue & Customs - HMRC Trade Statistics unit) 

 

 

Λονδίνο, 6/3//2014 

Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

 

 

 

 


