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Πρώτη εκτίμηση για την πορεία της βρετανικής οικονομίας το β’ τρίμηνο 
2022: υποχώρηση ΑΕΠ κατά 0,1% 

 

Κατά 0,1% υποχώρησε το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου μετά από αύξηση 
0,8% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας1. 
Το ΑΕΠ του β’ τριμήνου είναι κατά 0,6% υψηλότερο από αυτό του τελευταίου τριμήνου πριν την 
πανδημία (δ’ τρίμηνο 2019) και κατά 2,9% υψηλότερο από αυτό του β’ τριμήνου 2021.  

Αναλυτικά, οι υπηρεσίες κατέγραψαν μείωση 0,4% το β’ τρίμηνο, αλλά η δραστηριότητα του τομέα 
ξεπερνά κατά 1,1% το προ πανδημίας επίπεδο. Η αρνητική εξέλιξη οφείλεται κυρίως στον περιορισμό 
των υπηρεσιών ιχνηλάτησης και εμβολιασμού Covid-19 (-5,4%), και δευτερευόντως στη συρρίκνωση του 
χονδρικού και λιανικού εμπορίου (-1%). Η παραγωγή αυξήθηκε μεν κατά 0,5%, με χαμηλότερο όμως 
ρυθμό από το 1,3% του προηγούμενου τριμήνου και πάντως υπολείπεται κατά 1,2% του προ πανδημίας 
επιπέδου. Στο αποτέλεσμα συνεισέφερε κυρίως η αύξηση κατά 2,7% στην παραγωγή αερίου και στην 
παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Και η κατασκευαστική δραστηριότητα 
αυξήθηκε κατά 2,3%, ξεπερνώντας πλέον κατά 2,7% το προ πανδημίας επίπεδο.  

Η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,2% (κυρίως η πραγματική δαπάνη τουρισμού, ένδυσης 
και υπόδησης, τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών, καθώς και εστίασης και φιλοξενίας) και η κρατική 
δαπάνη κατά 2,9% (κυρίως οι υπηρεσίες υγείας σχετιζόμενες με την πανδημία). Έλλειμμα στο επίπεδο 
του 4,7% του ονομαστικού ΑΕΠ καταγράφηκε στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, ενώ ο ακαθάριστος 
σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 0,6%, ξεπερνώντας πλέον κατά 2,4% το προ πανδημίας 
επίπεδο. Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 1,9 δισ. λίρες το β’ τρίμηνο, εξέλιξη που αποδίδεται στο 
χονδρικό εμπόριο και στις δραστηριότητες εξόρυξης και λατομείων.  

 

Το τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος η ανεργία ανήλθε σε 3,8%, ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού σε δωδεκάμηνη 
βάση μέχρι τον Ιούνιο ήταν 9,4%. 

 

Λίγες μέρες νωρίτερα, στην Έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική, η Τράπεζα της Αγγλίας αναθεώρησε 
προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την πορεία του ΑΕΠ, και πλέον αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
θα περιέλθει σε ύφεση από το τέταρτο τρίμηνο φέτος. Εκτιμά ότι το έτος θα κλείσει με ανάπτυξη 3,5% 
πριν η οικονομία περάσει σε αρνητική επίδοση -1,5% το 2023 και -0,25% το 2024. 

 

1 https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpfirstquarterlyestimateuk/apriltojune2022  
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