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Πρώτη εκτίμηση για την πορεία της βρετανικής οικονομίας το γ’ τρίμηνο 
2022: υποχώρηση ΑΕΠ κατά 0,2% 

 

Κατά 0,2% υποχώρησε το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου μετά από 
αύξηση 0,7% το πρώτο και 0,2% το δεύτερο τρίμηνο (αναθεωρημένα στοιχεία), σύμφωνα με την πρώτη 
εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας1. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών 
G7 και της ευρωζώνης. Το ΑΕΠ του γ’ τριμήνου είναι κατά 0,4% χαμηλότερο από αυτό του τελευταίου 
τριμήνου πριν την πανδημία (δ’ τρίμηνο 2019). Το Σεπτέμβριο το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 0,6%, 
αποτέλεσμα στο οποίο συνεισέφερε η επιπλέον ημέρα αργίας λόγω της κηδείας της ΑΜ Βασίλισσας 
Ελισσάβετ ΙΙ.  

Αναλυτικά, στασιμότητα καταγράφηκε στις υπηρεσίες το γ’ τρίμηνο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις 
παρατηρούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, όπως και στις λοιπές υπηρεσίες, εξέλιξη που 
αντανακλά ενδεχομένως την πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά από την αύξηση του κόστους ζωής. Η 
παραγωγή μειώθηκε κατά 1,5%, με όλους τους υποκλάδους να συνεισφέρουν στο αρνητικό αποτέλεσμα, 
ενώ η κατασκευαστική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 0,6%. 

Η πραγματική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,5% (κυρίως για είδη ένδυσης και υπόδησης, 
είδη και υπηρεσίες σπιτιού, έπιπλα, εξοπλισμό και τρόφιμα), ενώ η πραγματική κρατική δαπάνη 
αυξήθηκε κατά 1,3% (κυρίως λόγω αυξήσεων στις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας). Έλλειμμα 
στο επίπεδο του 2% του ονομαστικού ΑΕΠ καταγράφηκε στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, ενώ ο 
ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 2,5%, χάρη στις κρατικές επενδύσεις 
(αύξηση 7,6%), ενώ η επένδυση των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,5%.  

Το τρίμηνο Ιούνιος – Αύγουστος η ανεργία ανήλθε σε 3,5%, ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού σε 
δωδεκάμηνη βάση μέχρι το Σεπτέμβριο ήταν 10,1%. 

Λίγες μέρες νωρίτερα, στην Έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική, η Τράπεζα της Αγγλίας περιέγραψε 
μια πολύ δύσκολη προοπτική για τη βρετανική οικονομία, η οποία αναμένεται να περιέλθει σε ύφεση 
που θα διαρκέσει ολόκληρο το 2023 και το πρώτο μισό του 2024, ενώ θα παραμείνει σε επίπεδο 
χαμηλότερο από το προ-πανδημίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2025.  

 

 

1 https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpfirstquarterlyestimateuk/julytoseptember2022  
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