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Πορεία της βρετανικής οικονομίας το γ’ τρίμηνο 2021  

Προβλέψεις Τράπεζας της Αγγλίας  

 

Κατά 1,3% αυξήθηκε το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου μετά από αύξηση 

5,5% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας1. 
Παρά τη θετική συνεισφορά των υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης κυρίως, οι διαταραχές στην 
εφοδιαστική αλυσίδα εμπόδισαν την ταχύτερη ανάκαμψη. Το ΑΕΠ εξακολουθεί να υπολείπεται κατά 
2,1% του προ πανδημίας επιπέδου (αυτό του τέταρτου τριμήνου του 2019).  

Αναλυτικά, οι υπηρεσίες εξακολούθησαν ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 1,6% το γ’ τρίμηνο από 6,5% 
το προηγούμενο, με το αποτέλεσμα να υπολείπεται μόλις κατά 0,7% του τέλους του 2019. Στην εξέλιξη 
συνεισέφεραν περισσότερο οι υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης (+30%), τεχνών και αναψυχής (19,6%), 
που επανέκαμψαν μετά την άρση και των τελευταίων μέτρων περιορισμού για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,8%, αν και παραμένει σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό του 
δ’ τριμήνου 2019 (-2,1%). Στο αποτέλεσμα συνεισέφερε κυρίως η επανεκκίνηση της εξορυκτικής 
βιομηχανίας, η δραστηριότητα της οποίας αυξήθηκε κατά 26,3% το γ’ τρίμηνο. Αντίθετα η 
κατασκευαστική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 1,5%, λόγω της αύξησης στις τιμές των υλικών και των 
καθυστερήσεων στις παραδόσεις τους.  

Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2% (κυρίως δαπάνες εστίασης και φιλοξενίας) το γ’ 
τρίμηνο, παραμένοντας πάντως χαμηλότερη κατά 4,4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2019. Αύξηση 0,9% 
κατέγραψε και η κρατική δαπάνη, κυρίως για υπηρεσίες υγείας. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 0,8%, οι κρατικές επενδύσεις κατά 4,3% και οι ιδιωτικές κατά 0,4%, που 
παραμένουν σε επίπεδο 12,4% χαμηλότερο από αυτό των ιδιωτικών επενδύσεων προ πανδημίας. Η 
μεταβολή των αποθεμάτων κινήθηκε πτωτικά και περιορίστηκε κατά 2,2 δισ. λίρες το γ’ τρίμηνο, εξέλιξη 
που αποδίδεται σε προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες που έπληξαν τις επιχειρήσεις λιανικής, αλλά 
και στην έλλειψη ημιαγωγών που επηρέασε κυρίως την αυτοκινητοβιομηχανία. 

Έλλειμα στο επίπεδο του 1,2% του ΑΕΠ καταγράφηκε στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών το γ’ τρίμηνο. 
Εξαιρουμένων των συναλλαγών πολύτιμων μετάλλων που εμφανίζουν σημαντική αστάθεια, οι εξαγωγές 
αγαθών ανήλθαν σε 79,5 δισ. λίρες, οι εισαγωγές σε 119,4 δισ., με το εμπορικό ισοζύγιο να 
διαμορφώνεται σε -39,9 δισ. Αντίθετα το ισοζύγιο υπηρεσιών ήταν πλεονασματικό κατά 35,6 δισ. 

 

Το τρίμηνο Ιούνιος – Αύγουστος η ανεργία ανήλθε σε 4,5%, ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού σε 
δωδεκάμηνη βάση μέχρι το Σεπτέμβριο ήταν 3,1%. 

 

Λίγες μέρες νωρίτερα, στην Έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική, η Τράπεζα της Αγγλίας (ΤτΑ) 
αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την πορεία του ΑΕΠ, την οποία τώρα τοποθετεί στο 7% 

 

1 https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpfirstquarterlyestimateuk/julytoseptember2021  
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για το 2021, με τη δραστηριότητα να επανέρχεται στο προ πανδημίας επίπεδο το πρώτο τρίμηνο του 
2022. Η ΤτΑ αναμένει ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 5% το 2022 και 1,5% το 2023.  

Στην τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΑ αποφάσισε να διατηρήσει 
στο 0,1% το βασικό επιτόκιο, αν και προέβλεψε ότι ο ρυθμός του πληθωρισμού θα κορυφωθεί περί το 
5% τον Απρίλιο 2022. Καθώς θα αμβλύνονται οι διαταραχές στην προσφορά, θα σταθεροποιείται η 
παγκόσμια ζήτηση και θα σταματήσει η άνοδος στην τιμή της ενέργειας, η Επιτροπή εκτιμά ότι ο 
πληθωρισμός θα υποχωρήσει σημαντικά από το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. 

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκαν ακόμα η διατήρηση του αποθέματος εταιρικών τίτλων 
επενδυτικού βαθμού εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα ύψους 20 δισ. λιρών και η συνέχιση αγοράς 
κρατικών ομολόγων μέχρι το στόχο των 875 δισ., που ανεβάζει το συνολικό στόχο αγορών περιουσιακών 
στοιχείων της ΤτΑ σε 895 δισ. 


