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Λονδίνο, 10 Φεβρουαρίου 2023 

 

Στάσιμο το ΑΕΠ του ΗΒ το τέταρτο τρίμηνο 2022, συρρίκνωση κατά 0,5 το μήνα Δεκέμβριο  

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, σήμερα, από τη βρετανική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του ΗΒ παρέμεινε αμετάβλητο το τέταρτο τριμήνου του 2022, μετά 
από συρρίκνωση -0,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. 

Τα εν λόγω στοιχεία δείχνουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο απέφυγε την είσοδο σε τεχνική ύφεση, που 
ορίζεται ως δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικών επιδόσεων, παραμένουν ωστόσο κατώτερα από τις 
προβλέψεις της Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία ανέμενε ανάπτυξη 0,1%. 

Ο τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης ενισχύθηκε από την ανάπτυξη τον Οκτώβριο (0.5%) και τον Νοέμβριο 
(0.1%), ωστόσο, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,5% μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, εν μέρει ως 
αποτέλεσμα των εκτεταμένων απεργιακών κινητοποιήσεων (μεταφορές, σύστημα υγείας κλπ). 

Τα λεπτομερή στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο του 2022 έδειξαν ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις 
του ΗΒ «αποδεικνύονται ανθεκτικά» καθώς, οι πραγματικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν 
οριακά και οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4,8%, όπως επίσης και οι κρατικές δαπάνες 
(αύξηση κατά 0,8%). Ωστόσο, η ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς αντισταθμίστηκε, μεταξύ άλλων, από 
συρρίκνωση 3,2 % στις επενδύσεις σε κατοικίες, που προέκυψε από την άνοδο των επιτοκίων των 
στεγαστικών δανείων, και από μείωση του εξωτερικού εμπορίου. 

Ως αποτέλεσμα, το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει κατά 
0,8% κάτω από το προ πανδημίας επίπεδο (τέταρτο τρίμηνο 2019), καθιστώντας το Ηνωμένο Βασίλειο 
τη μόνη οικονομία της G7 που δεν έχει ανακτήσει το έδαφος που έχασε κατά τη διάρκεια της 
υγειονομικής κρίσης. 

Ο Υπουργός Οικονομικών, Τζέρεμι Χαντ, δήλωσε ότι «η αποφυγή της ύφεσης δείχνει ότι η οικονομία 
μας είναι πιο ανθεκτική από ό,τι πολλοί φοβόντουσαν» πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σημαντικές 
προκλήσεις παραμένουν, ειδικά στο πεδίο του πληθωρισμού. 

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο συνδυασμός διψήφιου πληθωρισμού, υψηλότερων επιτοκίων 
και μικρότερης δημοσιονομικής στήριξης σημαίνει ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών πρόκειται να συρρικνωθεί απότομα το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οδηγώντας 
στο συμπέρασμα ότι η ύφεση έχει απλώς καθυστερήσει. 

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Αγγλίας εκτιμά ότι, παρότι το 2022 θα κλείσει με ανάπτυξη 4%, η 
οικονομία θα περάσει σε αρνητική επίδοση -0,5% το 2023 και -0,25% το 2024, για να επιστρέψει σε 
θετικό πρόσημο 0,25% το 2025. Η εκτίμηση αυτή σημαίνει ότι η οικονομία δεν αναμένεται να φτάσει το 
προ πανδημίας επίπεδο πριν από τις αρχές του 2026. Τέλος, το ΔΝΤ προβλέπει για το ΗΒ ύφεση για 
το τρέχον έτος (- 0,6%) με ταχύτερη, ωστόσο, επιστροφή σε ανάπτυξη (0,9% το 2024). 
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