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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
 

 

Πορεία βρετανικής οικονομίας το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Γραφείου Εθνικών Στατιστικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου (Office for National Statistics - ONS), το δεύτερο τρίμηνο του έτους το βρετανικό ΑΕΠ 
συρρικνώθηκε κατά 0,2% σε σταθερές τιμές έναντι του πρώτου τριμήνου, κατά το οποίο είχε 
καταγραφεί ανάπτυξη 0,6%. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, η οικονομία 
αναπτύχθηκε κατά 1,3%, έναντι ανάπτυξης 2,1% που είχε επιτευχθεί το πρώτο τρίμηνο φέτος σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. 

Εκτιμάται ότι αυτή η εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα της μετάθεσης της ημερομηνίας εξόδου της 
χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίδοση του πρώτου τριμήνου 
ενισχύθηκε λόγω των μέτρων έκτακτης ανάγκης που ελήφθησαν εν όψει της αρχικά 
σχεδιαζόμενης ημερομηνίας αποχώρησης (29 Μαρτίου), όπως η αποθεματοποίηση προϊόντων 
και πρώτων υλών που αναλώθηκαν εν μέρει το δεύτερο τρίμηνο και, στην περίπτωση της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, ο προγραμματισμός των ετήσιων διακοπών της παραγωγής τον Απρίλιο. 
Έτσι, το αποτέλεσμα του δεύτερου τριμήνου εμφανίζεται τεχνητά δυσμενές συγκρινόμενο με 
αυτό του πρώτου.   

Προσέτι, αναθεωρήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης του έτους 2017 σε 1,9%, από 1,8% αρχικά και  
παρέμεινε αμετάβλητος για το 2018 (1,4%). 

 

Το δεύτερο τρίμηνο η παραγωγή μειώθηκε κατά 1,8%, έναντι αύξησης 1,1% το πρώτο τρίμηνο. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συρρίκνωση στην παραγωγή που καταγράφεται από το τέταρτο 
τρίμηνο του 2012. Η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 2,8%, ενώ οι υπηρεσίες 
σημείωσαν την ισχνότερη ανάπτυξη των τελευταίων τριών ετών, 0,1%. Η επιβράδυνση της 
ανάπτυξης των υπηρεσιών οφείλεται στις χαμηλότερες επιδόσεις των τομέων χονδρεμπορίου, 
λιανικής και εμπορίου αυτοκινήτων. Παρόλα αυτά, ο τριτογενής τομέας είναι ο μόνος που 
συνεισέφερε θετικά στη διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο.  

Η ιδιωτική κατανάλωση και η δαπάνη του κράτους εξακολούθησαν να συνεισφέρουν θετικά στο 
ΑΕΠ, καταγράφοντας αύξηση 0,4% και 1,1% αντίστοιχα. Αντίθετα, αρνητική ήταν η επίδραση του 
ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, που μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, καθώς οι επιχειρήσεις αναβάλλουν επενδύσεις εν μέσω κλίματος 
αβεβαιότητας για την έκβαση της διαδικασίας εξόδου από την ΕΕ.  

Βελτιωμένο εμφανίζεται και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το δεύτερο τρίμηνο, που 
αντιπροσωπεύει το 2,1% του ονομαστικού ΑΕΠ, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο 
από τις εξαγωγές (-13% και -6,6%, αντίστοιχα) συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο. Η 
μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στην εισαγωγή μη προσδιοριζομένων ειδών, εξοπλισμού 
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μεταφορών και χημικών, όπως και στην εξαγωγή μη προσδιοριζομένων ειδών, μηχανολογικού 
εξοπλισμού και εξοπλισμού μεταφορών. 

 

Εκτιμάται ότι καθώς οι επιχειρήσεις επαναλαμβάνουν την αποθεματοποίηση εν όψει της νέας 
ημερομηνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και η δαπάνη του κράτους 
αυξάνεται για να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο εξόδου χωρίς συμφωνία, το τρίτο τρίμηνο η 
χώρα θα ανακάμψει. Σε περίπτωση πάντως εξόδου χωρίς συμφωνία, και εν μέσω περιορισμού 
της ζήτησης παγκοσμίως λόγω του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας, θεωρείται πιθανό η 
βρετανική οικονομία να περιέλθει σε ύφεση προς τέλος του έτους ή στην αρχή του επόμενου.  

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία ήταν οι μόνες χώρες των G7 που κατέγραψαν αρνητικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης το δεύτερο τρίμηνο του 2019. 

 

 


