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Λονδίνο, 18 Φεβρουαρίου 2022 

 

Το εμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου το 2021 και η θέση της Ελλάδας -  

εκτίμηση συνεπειών Brexit 
 

Εμπόριο αγαθών 

Οι βρετανικές εξαγωγές αγαθών το 2021 ανέκαμψαν σε σχέση με το 2020, οπότε και είχαν υποχωρήσει 
κατά σχεδόν 14%, χωρίς πάντως να επανέλθουν στο επίπεδο του 2019. Επλήγησαν περισσότερο οι 
εξαγωγές προς την ΕΕ, μείωση 9% σε σχέση με το 2019, ενώ αυτές προς τον υπόλοιπο κόσμο 
περιορίστηκαν κατά 2,3%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποχώρηση της βαρύτητας της ΕΕ ως 
εξαγωγικός προορισμός του ΗΒ κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι, η διάρθρωση των 
βρετανικών εξαγωγών αγαθών το 2019 ήταν 47,4% προς χώρες ΕΕ και 52,6% προς χώρες εκτός ΕΕ. Το 
2021 η αναλογία έχει διαμορφωθεί σε 45,6% προς χώρες ΕΕ και 54,4% προς τον υπόλοιπο κόσμο. 

Και οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν σε σχέση με το 2020, παραμένοντας πάντως κατά 7,5% χαμηλότερα 
από το επίπεδο του 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη σημαντική υποχώρηση των 
εισαγωγών από την ΕΕ (-17,6% σε σχέση με το 2019), ενώ οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες κατέγραψαν 
μικρή αύξηση (+2,4%), η οποία ενδεχομένως οφείλεται σε υποκατάσταση εισαγωγών προέλευσης ΕΕ 
από εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς το ΗΒ εφαρμόζει πλέον ανεξάρτητη εμπορική πολιτική, 
τρίτες χώρες θα ωφεληθούν από δασμολογικές ελαφρύνσεις και απλοποιημένες διατυπώσεις που 
μπορεί να προκύψουν για τα προϊόντα τους από το περιεχόμενο μελλοντικών διμερών ή πολυμερών 
εμπορικών συμφωνιών τους με το ΗΒ. Και στις εισαγωγές συνεπώς, καταγράφεται μετατόπιση του 
κέντρου βάρους του ΗΒ προς χώρες εκτός ΕΕ. Συγκεκριμένα, η διάρθρωση των βρετανικών εισαγωγών 
αγαθών το 2019 ήταν 49,5% από χώρες ΕΕ και 50,5% από τον υπόλοιπο κόσμο. Το 2021 τα μερίδια 
διαμορφώθηκαν σε 44,1% και 55,9%, αντίστοιχα.   

 

Εμπόριο αγαθών Ηνωμένου Βασιλείου, εκ. λίρες 

Εξαγωγές αγαθών ΗΒ 2019 2020 2021 Δ21/20 Δ21/19 
Μερίδιο 

2019 
Μερίδιο 

2021 

στην ΕΕ 170.535 148.941 155.141 4,2% -9,0% 47,4% 45,6% 

στον υπόλοιπο κόσμο 189.487 162.070 185.042 14,2% -2,3% 52,6% 54,4% 

Σύνολο 360.023 311.010 340.183 9,4% -5,5%   

        

Εισαγωγές αγαθών ΗΒ 2019 2020 2021 Δ21/20 Δ21/19 
Μερίδιο 

2019 
Μερίδιο 

2021 

από την ΕΕ 270.099 231.754 222.532 -4,0% -17,6% 49,5% 44,1% 

από τον υπόλοιπο κόσμο 275.643 264.292 282.152 6,8% 2,4% 50,5% 55,9% 

Σύνολο 545.742 496.046 504.685 1,7% -7,5%   

Πηγή: HM Revenue and Customs. Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

mailto:ecocom.london@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/


 2 

 

 

Εμπόριο υπηρεσιών 

Σε απόλυτη αντιστοιχία, οι βρετανικές εξαγωγές υπηρεσιών ανέκαμψαν το εννεάμηνο του 2021 σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, υπολείπονται πάντως του 2019 κατά 7,8%. Και σε αυτή την 
περίπτωση, οι εξαγωγές προς την ΕΕ επλήγησαν περισσότερο, με αποτέλεσμα την υποχώρηση της 
βαρύτητας των κ-μ ΕΕ στο εξαγωγικό εμπόριο υπηρεσιών του ΗΒ κατά περισσότερο από δύο ποσοστιαίες 
μονάδες. Έτσι, η διάρθρωση των βρετανικών εξαγωγών υπηρεσιών το εννεάμηνο του 2019 ήταν 37,5% 
προς χώρες ΕΕ και 62,5% προς χώρες εκτός ΕΕ, ενώ το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε 35,2% προς 
χώρες ΕΕ και 64,8% προς τον υπόλοιπο κόσμο. 

Ελάχιστη αύξηση στις βρετανικές εισαγωγές υπηρεσιών καταγράφεται το εννεάμηνο του 2021 
συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου χρόνου και σημαντική υποχώρηση 21% σε σχέση με 
το εννεάμηνο του 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην υποχώρηση των εισαγωγών κυρίως από την ΕΕ (-
33,7% σε σχέση με το 2019) και δευτερευόντως από τον υπόλοιπο κόσμο   (-9%). Και σε αυτή την 
περίπτωση συνεπώς, αποδυναμώνεται η σημασία των κ-μ ΕΕ ως προμηθευτές υπηρεσιών του ΗΒ. 
Συγκεκριμένα, η διάρθρωση των βρετανικών εισαγωγών υπηρεσιών το εννεάμηνο του 2019 ήταν 48,3% 
από χώρες ΕΕ και 51,7% από τον υπόλοιπο κόσμο. Το αντίστοιχο διάστημα του 2021 η αναλογία 
διαμορφώθηκε σε 40,5% προς 59,5%.  

 

Εμπόριο υπηρεσιών Ηνωμένου Βασιλείου, εκ. λίρες 

Εξαγωγές υπηρεσιών ΗΒ 
9μηνο 
2019 

9μηνο 
2020 

9μηνο 
2021 

Δ21/20 Δ21/19 
Μερίδιο 

2019 
Μερίδιο 

2021 

στην ΕΕ 89.887 77.847 77.910 0,1% -13,3% 37,5% 35,2% 

στον υπόλοιπο κόσμο 150.007 140.791 143.153 1,7% -4,6% 62,5% 64,8% 

Σύνολο 239.894 218.638 221.063 1,1% -7,8%   
        

Εισαγωγές υπηρεσιών ΗΒ 
9μηνο 
2019 

9μηνο 
2020 

9μηνο 
2021 

Δ21/20 Δ21/19 
Μερίδιο 

2019 
Μερίδιο 

2021 

από την ΕΕ 76.178 54.030 50.525 -6,5% -33,7% 48,3% 40,5% 

από τον υπόλοιπο κόσμο 81.538 70.226 74.231 5,7% -9,0% 51,7% 59,5% 

Σύνολο 157.716 124.256 124.756 0,4% -20,9%   

Πηγή: Office for National Statistics. Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

Η θέση της Ελλάδας 

Μείωση 6,7% σε σχέση με το 2020 και 11% σε σχέση με το 2019 καταγράφεται στις ελληνικές εξαγωγές 
αγαθών στο ΗΒ, με τις μεγαλύτερες απώλειες συγκριτικά με το 2019 να έρχονται από την υποχώρηση 
στις εξαγωγές βιομηχανικών αγαθών (-61 εκ. λίρες), τροφίμων (-47 εκ.) και καυσίμων (-35,5 εκ.). Η θετική 
συνεισφορά ιδίως των βιομηχανικών ειδών που ταξινομούνται κυρίως κατά πρώτη ύλη και των 
μηχανημάτων και υλικού μεταφορών δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τις απώλειες.  

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών υποχώρησαν παρόλο που το 2021 το ΗΒ δεν έθεσε σε πλήρη ισχύ 
προϋποθέσεις και τελωνειακές διατυπώσεις για την εισαγωγή ορισμένων κατηγοριών προϊόντων από 
την ΕΕ. Εφαρμογή και των τελευταίων εκκρεμουσών διατυπώσεων μπορεί να σημάνει περαιτέρω μείωση 
των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στη χώρα.  

 

 



 3 

 

Ελληνικές εξαγωγές αγαθών στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκ. λίρες 

 2019 2020 2021 Δ21/20 Δ21/19 

0 Τρόφιμα και ζώα ζωντανά  334,0 345,7 287,0 -17,0% -14,1% 

1 Ποτά και καπνός 3,2 3,7 5,9 57,8% 84,1% 

2 Πρώτες ύλες μη εδώδιμες, εκτός από καύσιμα 24,7 21,0 20,2 -3,8% -18,2% 

3 Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ 35,5 19,2 0,0 -99,9% -100,0% 

4 Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 5,1 6,8 5,6 -18,0% 9,4% 

5 Χημικά προϊόντα και συναφή (μ.α.κ) 214,0 190,9 218,4 14,4% 2,0% 

6 Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη 
ύλη 134,8 136,7 157,6 15,3% 16,9% 

7 Μηχανήματα και υλικό μεταφορών  85,2 88,0 97,4 10,6% 14,3% 

8 Διάφορα βιομηχανικά είδη 117,3 97,0 56,2 -42,0% -52,0% 

9 Είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες 0,0 0,2 0,4 130,3% 5065,5% 

Σύνολο 953,8 909,3 848,7 -6,7% -11,0% 

Πηγή: HM Revenue and Customs. Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

Ισχυρότερη ήταν η υποχώρηση των ελληνικών εισαγωγών αγαθών από το ΗΒ (-18,4% σε σχέση με το 
2020 και -31,0% σε σχέση με το 2019), που το 2021 διαμορφώθηκαν σε 707,6 εκ. λίρες. 

 

Εξάλλου, το εννεάμηνο του 2021 οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών προς το ΗΒ ανέκαμψαν συγκριτικά 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, αν και απέχουν ακόμα σημαντικά από το επίπεδο του 2019. Η 
δαπάνη των Βρετανών για ταξίδια περιορίστηκε περαιτέρω το εννεάμηνο του 2021, ενώ αντίθετα 
αυξήθηκε αυτή για μεταφορές, κυρίως αεροπορικές. Η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να αποδίδεται κυρίως 
στις επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό, ενώ σε μικρότερο βαθμό μπορεί να έχει επηρεάσει και η 
υποχρεωτική πλέον επίδειξη διαβατηρίου για την είσοδο στην ΕΕ. 

 

Ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκ. λίρες 

  
9μηνο 
2019 

9μηνο 
2020 

9μηνο 
2021 

Δ21/20 Δ21/19 

Σύνολο ελληνικών εξαγωγών 
υπηρεσιών στο ΗΒ 

2.184 1.159 1.505 29,9% -31,1% 

εκ των οποίων      

ταξίδια 1.835 584 434 -25,7% -76,3% 

αεροπορικές μεταφορές 33 170 725 326,5% 2097,0% 

θαλάσσιες μεταφορές 101 67 119 77,6% 17,8% 

Πηγή: Office for National Statistics. Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

Το εννεάμηνο του 2021 οι ελληνικές εισαγωγές υπηρεσιών από το ΗΒ ανήλθαν σε 998 εκ. λίρες, αύξηση 
8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, αλλά κατά 37,5% χαμηλότερα από το επίπεδο του 
εννεαμήνου 2019. 

 


