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Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 2015
Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου
Βασιλείου, κατά το 2014, οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) από το Ηνωμένο
Βασίλειο προς το εξωτερικό (εξερχόμενες επενδύσεις) κατέγραψαν αρνητική ροή ύψους
79,9 δισ. λιρών, έναντι 28,40 δισ. του 2013, γεγονός που αντικατοπτρίζει αποεπένδυση.
Η διεθνής επενδυτική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου (εξερχόμενες επενδύσεις)
μειώθηκε από 1.024,6 δισ. λίρες το 2013 σε 1.015,4 δισ. λίρες το 2014, καταγράφοντας
έτσι την τρίτη συνεχόμενη πτώση από το 2011 (1.090,9 δισ. λίρες). Τα καθαρά κέρδη
από τις άμεσες επενδύσεις εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό μειώθηκαν
από 78,7 δισ. λίρες το 2013 σε 65,60 δισ. το 2014.
Οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν
από 33,0 δισ. λίρες το 2013 σε 27,80 δισ. το 2014. Η διεθνής επενδυτική θέση που
κατέχουν οι ξένες εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο (εισερχόμενες επενδύσεις) αυξήθηκε
από 910,30 δισ. λίρες το 2013 σε 1.034,3 δισ. το 2014. Τα καθαρά κέρδη από άμεσες
ξένες επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν από 50,8 δισ. το 2013 σε 52,30
δισ. το 2014.
Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ παρέμειναν οι κυριότεροι επενδυτικοί προορισμοί του
Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό αλλά και οι κυριότεροι επενδυτές σε αυτό.
Καθαρές ροές άμεσων επενδύσεων (Σχήμα 1)
Η καθαρή ροή των άμεσων επενδύσεων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου στο
εξωτερικό (εξερχόμενες ροές άμεσων ξένων επενδύσεων) μειώθηκε από 28,4 δισ. λίρες
σε - 79,9 δισ. λίρες μεταξύ 2013 και 2014. Καθώς οι ροές μπορούν να επηρεαστούν από
εφάπαξ μεγάλες συναλλαγές, η Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ εκτιμά ότι τα προσωρινά
στοιχεία για το 2014 δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως ένδειξη έναρξης μιας «πτωτικής
τάσης». Οι ροές των άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό κορυφώθηκαν το 2007,
ανερχόμενες σε 159,1 δισ. λίρες, πριν τη σημαντική μείωση του 2008 (£ 99,3 δισ.) και
του 2009 (£25,1 δισ.). Tο 2014, η αξία των καθαρών ροών άμεσων επενδύσεων στο
εξωτερικό είναι στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.
Οι καθαρές επενδυτικές ροές προς το ΗΒ (εισερχόμενες ΑΞΕ) μειώθηκαν από
33,0 δισ. λίρες το 2013 σε 27,8 δισ. λίρες το 2014. Οι ροές άμεσων επενδύσεων στο
Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν αξιοσημείωτη πτώση μετά την οικονομική ύφεση του
2008, μειούμενες από £93,1 δισ. το 2007 σε £48,9 δισ. το 2008 και £49,0
δισεκατομμύρια £ το 2009. Οι ροές άμεσων επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο
συνέχισαν να μειώνονται κατά τα επόμενα έτη, φθάνοντας στα £28,9 δισ. το 2011 πριν
αυξηθούν σε £44,6 δισ. το 2012. Οι ροές ΑΞΕ μειώθηκαν, εκ νέου, τα δύο τελευταία
έτη, καταγράφοντας νέο χαμηλό ρεκόρ το 2014.
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Σχήμα 1: Ροές ΑΞΕ Η.Β. (εξερχόμενες και εισερχόμενες), 2005 - 2014
£ δισ.
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Πηγή: Office for National Statistics, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

ΑΞΕ - Καθαρές διεθνείς επενδυτικές θέσεις (Σχήμα 2)
Η διεθνής επενδυτική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό
(εξερχόμενες ΑΞΕ) μειώθηκε από £ 1.024,6 δισ. σε £1.015,4 δισ. μεταξύ 2013 και 2014,
και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2009 (£981,5 δισ.).
Έτσι, το 2014 σηματοδότησε την τρίτη συνεχόμενη ετήσια πτώση από το 2011
(£1.090,9 δισ.).
Η διεθνής επενδυτική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου από τους κατοίκους και
επιχειρήσεις εξωτερικού (εισερχόμενες ΑΞΕ) στο τέλος του 2014 ανήλθε σε £1.034,3
δισ., από £ 910,3 δισ. το 2013. Το επίπεδο των εισερχομένων επενδύσεων το 2014 είναι
το υψηλότερο που έχει καταγραφεί, αφού κατά τις τελευταίες δεκαετίες συνέχισε να
ακολουθεί ανοδική τάση.
Σχήμα 2: ΗΒ θέσεις εξερχομένων και εισερχομένων ΑΞΕ, 2005 - 2014

£ δισ.

Θέση ΑΞΕ Η.Β. στο εξωτερικό
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Πηγή: Office for National Statistics, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου
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Καθαρά κέρδη Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Σχήμα 3)
Η αξία των καθαρών κερδών από τις άμεσες ξένες επενδύσεις επιχειρήσεων και
κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό μειώθηκε από £ 78,7 δισ. σε £65,6
δισ. μεταξύ 2013 και 2014. Αυτό ήταν το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από
το 2004 (£62,5 δισ. ) και σηματοδότησε την τρίτη συνεχόμενη ετήσια μείωση από το
2011 (£100,0 δισ.).
Η αξία των καθαρών κερδών που παράγεται από άμεσες επενδύσεις ξένων
επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε από £ 50,8 δισ. σε £52,3 δισ. μεταξύ 2013
και 2014. Τα καθαρά κέρδη των εισερχομένων ΑΞΕ καταγράφουν αύξηση κάθε χρόνο
από το 2008 και το 2014 ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.
Σχήμα 3: Κέρδη εισερχομένων και εξερχομένων ΑΞΕ στο ΗΒ, 2005 – 2014

£ δισ.
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Πηγή: Office for National Statistics, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

Άμεσες ξένες επενδύσεις Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό ανά
γεωγραφική περιοχή και τομέα
Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ παρέμειναν οι κυριότεροι επενδυτικοί προορισμοί του
Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό, αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα το 46,7% και το
35,1% των συνολικών θέσεων εκροών βρετανικών άμεσων ξένων επενδύσεων.
Η αξία των βρετανικών επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρώπη
μειώθηκε από £493,0 δισ. σε £474,5 δισ. μεταξύ 2013 και 2014, σηματοδοτώντας την
τρίτη συνεχόμενη ετήσια πτώση από το 2011 (£614,8 δισ.). Η μείωση της θέσεως του
Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρώπη, εμφανίστηκε κυρίως στα προϊόντα τροφίμων, ποτών
και προϊόντων καπνού βιομηχανίες, όπου η αξία των άμεσων επενδύσεων μειώθηκε κατά
£15,1 δισ. κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Αντίθετα, η αξία των ΑΞΕ του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ αυξήθηκε από
£319,4 δισ. σε £356,0 δισ. μεταξύ 2013 και 2014, λίγο μεγαλύτερη από την
προηγούμενη κορύφωση του 2008 με £354,7 δισ. Η αύξηση της αξίας των βρετανικών
άμεσων επενδύσεων στις ΗΠΑ εμφανίστηκε στην πλειοψηφία των γενικών
βιομηχανικών τομέων, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται στην εξορυκτική
βιομηχανία, η οποία κατέγραψε αύξηση κατά 17,0 δισ. λίρες.
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Η αξία των βρετανικών επενδύσεων στην Ασία (11,9% του συνόλου) κατέγραψε
το 2014, μείωση στα £121,0 δισ. από τα £125,1 δισ. του 2013. Στην Αφρική, (4,2% του
συνόλου) οι εξερχόμενες ΑΞΕ του ΗΒ ανήλθαν σε £42,5 δισ. το 2014, από £36,4 δισ. το
2013 και αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε κατά την τελευταία
δεκαετία. Στην Αυστραλία και Ωκεανία, (2,1% του συνόλου) η αξία των βρετανικών
ΑΞΕ μειώθηκε σε £21,4 δισ. από £50,6 δισ. μεταξύ 2013 και 2014, λόγω της μείωσης
τους στην Αυστραλία κατά £29,5 δισ.
Κέρδη
Τα καθαρά κέρδη που αποκόμισαν επιχειρήσεις και κάτοικοι του Ηνωμένου
Βασιλείου από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό ποικίλλουν αισθητά ανάλογα με την
περιοχή. Στην Ευρώπη, τα κέρδη μειώθηκαν στα £20,5 δισ. το 2014, κατά £10,3 δισ.
χαμηλότερα από τα κέρδη του 2013, καταγράφοντας έτσι το χαμηλότερο επίπεδο σε
διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των κερδών από
την Ευρώπη, κατεγράφη στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (- 4,0 δισ. λίρες), στα
Μεταλλεία και Λατομεία (- 2,6 δισ. λίρες) και στα προϊόντα πετρελαίου, χημικών,
φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών (- 2,3 δισ. λίρες).
Τα κέρδη από τις βρετανικές ΑΞΕ στην Αμερική επίσης μειώθηκαν, από £24,2
δισ. σε £22,7 δισ. μεταξύ 2013 και 2014. Η πτώση των καθαρών κερδών αντανακλάται
στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (- £1,1 δισ.), άλλες υπηρεσίες (- £1,1 δισ.), και στα
προϊόντα πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών, και πλαστικών (- £0,9 δισ.).
Αυτές οι μειώσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αυξήσεις στους τομείς των
ορυχείων και λατομείων (£1,4 δισ.) και Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (£1,3 δισ.).
Άλλες περιοχές που κατεγράφη υποχώρηση των καθαρών κερδών των
βρετανικών ΑΞΕ ήταν η Αφρική και οι Αυστραλία και Ωκεανία, όπου τα κέρδη
μειώθηκαν από £5,1 δισ. σε £3,8 δισ. και από £3,6 δισ. σε £2,9 δισ. αντίστοιχα μεταξύ
2013 και 2014
Η μόνη περιοχή που καταγράφεται αύξηση ήταν η Ασία, όπου τα κέρδη
αυξήθηκαν κατά £0,8 δισ. στα £15,7 δισ. μεταξύ 2013 και 2014.
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ανά περιοχή και τομέα
Η μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο προήλθε από τις ΗΠΑ
και την Ευρώπη, όπου οι άμεσες επενδύσεις αυξήθηκαν από £59,2 δισ. σε £ 336,8 και
από £ 54,8 δισ. σε £ 608,7 δισ. αντίστοιχα.
Η αύξηση των άμεσων επενδύσεων από τις ΗΠΑ προήλθε από διαφορετικούς
βιομηχανικούς κλάδους, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφουν οι
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (£27,9 δισ.), το λιανικό και χονδρικό εμπόριο και
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (£13,9 δισ.) και τα ορυχεία και λατομεία (£9,9 δισ.).
Η αύξηση των άμεσων επενδύσεων από την Ευρώπη είχε επίσης ευρεία βάση, με
τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφουν οι τομείς Πληροφορίας και Επικοινωνίας (£21,4
δισ.), Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες (£8,8 δισ.) και διοικητικές
και υποστηρικτικές υπηρεσίες (£ 6,9 δισ. ).
Στις λοιπές περιοχές η αύξηση των άμεσων επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο
το 2014 ήταν: Αυστραλασία και Ωκεανία (κατά £8,2 δισ. στα £12,2 δισ.), Ασία (κατά
£1,1 δισ. στα £ 73,6 δισ.) και Αφρική (κατά £0,7 δισ. στα £3,0 δισ.).
Κέρδη
Σχεδόν όλη η αύξηση των κερδών που αποκόμισαν οι ξένοι επενδυτές στο
Ηνωμένο Βασίλειο αφορά επενδυτές από την Ασία, όπου τα κέρδη αυξήθηκαν από £2,4
δισ. σε £5,4 δισ. μεταξύ 2013 και 2014. Η αύξηση των κερδών στην Ασία προήλθε
κυρίως από το λιανικό και χονδρικό εμπόριο και την επισκευή των οχημάτων με
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κινητήρα (κατά £1,1 δισ.), άλλες υπηρεσίες (£0,4 δισ.) και τις υπηρεσίες Πληροφοριών
των Επικοινωνιών (£0,3 δισ.).
Αντίθετα, τα κέρδη που παράγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τους επενδυτές
προερχόμενους από όλες τις άλλες γεωγραφικές περιοχές κατέγραψαν μείωση: κατά £1,3
δισ. για τους επενδυτές από ΗΠΑ, κατά £0,1 δισ. από Ευρώπη, £0,1 δισ. από
Αυστραλασία και Ωκεανία, και £0,1 δισ. από την Αφρική.
Οικονομικό πλαίσιο
Τα κέρδη των βρετανών επενδυτών στο εξωτερικό κατέγραψαν πτώση για τρίτη
συνεχή χρονιά το 2014 στα £ 65,6 δισ., μειωμένα κατά £34,4 δισ. σε σύγκριση με το
2011. Αντίθετα, τα κέρδη των ξένων ΑΞΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν άνοδο για
έκτη συνεχή χρονιά στα £52,3 δισ. το 2014, αυξημένα κατά £ 7,9 δισ., σε σύγκριση με
το 2011και κατά £49,2 δισ. έναντι του 2008.
Η μείωση των κερδών από τις ΑΞΕ του Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό και
η αύξηση των κερδών από των ξένων άμεσων επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε ως
αποτέλεσμα το καθαρό υπόλοιπο κερδών ΑΞΕ του ΗΒ με τον κόσμο να μειωθεί από
£55,6 δισ. το 2011 σε £13,2 δισ. το 2014.

Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου
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