
 

  
    ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

     

                 

               Λονδίνο, 7 Φεβρουαρίου 2017 

Έρευνα δεξαμενής σκέψης για τη σημασία της ευρωπαϊκής αγοράς για τις 

βρετανικές πόλεις 

Σύμφωνα με έρευνα της δεξαμενής σκέψης Centre of Cities, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά για τη συντριπτική πλειοψηφία των 

βρετανικών πόλεων. Το 46% των εξαγωγών τους καταλήγουν στην ΕΕ, καθιστώντας 

έτσι, ενόψει της Εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ,  επιτακτική την ανάγκη για διεύρυνση των 

εξαγωγών σε τρίτες αγορές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι πόλεις υπό εξέταση αντιπροσωπεύουν 

το 62% των συνολικών βρετανικών εξαγωγών. Για τις 61 από τις 62 πόλεις, η Ε.Ε. 

αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό για αγαθά και υπηρεσίες. Εξαίρεση αποτελεί  η 

πόλη Hull στη ΒΑ Αγγλία, όπου το 46% των εξαγωγών της (κυρίως φαρμακευτικά 

αγαθά της βρετανικής φαρμακοβιομηχανίας Reckitt Benckiser) κατευθύνεται στις ΗΠΑ. 

Το Λονδίνο αντιπροσωπεύει το 28% του συνόλου των εξαγωγών, αλλά ως περισσότερο 

εξωστρεφείς πόλεις αναδεικνύονται πόλεις όπως το Sunderland (εργοστάσιο Nissan) και 

το Worthing (φαρμακευτικά προϊόντα GlaxoSmithKline). 

Η βόρεια και κεντρική Αγγλία εξάγει σε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό αγαθά σε 

αντίθεση με το Νότο της Αγγλίας όπου οι εξαγωγές υπηρεσιών καταλαμβάνουν 

σημαντικό μερίδιο των εξαγωγών.  Το Exeter είναι η πόλη που εξαρτάται περισσότερο 

από τις εξαγωγές προς την Ε.Ε., καθώς το 70% των εξαγωγών του κατευθύνεται εκεί, 

ενώ για πόλεις όπως το Plymouth, το Bristol, το Mansfield, το Cardiff και το Aberdeen 

άνω του 60% των εξαγωγών του κατευθύνεται προς την Ε.Ε.. Η πόλη με τις λιγότερες 

ποσοστιαία εξαγωγές προς την Ε.Ε. είναι η έδρα της Rolls-Royce, το Derby, όπου μόλις 

το 25% των εξαγωγών της καταλήγει στην ΕΕ. 

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του think tank, η προστασία και η προώθηση των 

εξαγωγών είναι το κλειδί για τη διατήρηση της ανάπτυξης και θα έπρεπε να είναι 

προτεραιότητα για την κυβέρνηση καθώς, σύμφωνα με την εξαγγελία της Κυβέρνησης, 

το ΗΒ αποχωρεί από την ενιαία αγορά και πιθανώς από την τελωνειακή ένωση. Επίσης, 

εκτιμά ότι η αισιοδοξία για αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με την Κίνα και τις 

ΗΠΑ είναι θεμιτή, το αποτέλεσμα όμως των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ θα 

έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις μελλοντικές προοπτικές των βρετανικών πόλεων. 



Η δεξαμενή σκέψης απαντάει σε όσους ισχυρίζονται πως η έξοδος θα 

απελευθερώσει τη χώρα από τον προστατευτισμό της Ένωσης και θα αναγκάσει τις 

επιχειρήσεις να συνεργαστούν με ραγδαίως αναπτυσσόμενες οικονομίες , πως για να 

καλυφθεί μια μείωση 10% στις εξαγωγές προς την ΕΕ θα πρέπει να διπλασιαστούν 

σχεδόν οι εξαγωγές προς την Κίνα. Ακόμη, υποστηρίζει την ανάγκη επίτευξης 

εμπορικών συμφωνιών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος παραγωγικών κλάδων, 

καθώς οι περισσότερες πόλεις στηρίζουν μέχρι το 1/5 των εξαγωγών τους σε μία μόνο 

βιομηχανία. 

Αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο 

http://www.centreforcities.org/publication/cities-outlook-2017/   
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