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Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, Β΄Τρίμηνο 2015 

 

Σύμφωνα με τους δημοσιευθέντες τριμηνιαίους Εθνικούς Λογαριασμούς, η 

βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,7% το β΄ τρίμηνο του 2015 σε τριμηνιαία βάση 

και κατά 2,4% σε ετήσια βάση. Εκτιμάται ότι το βρετανικό ΑΕΠ είναι πλέον κατά 5,9% 

υψηλότερο από το προ της ύφεσης του 2008-2009 επίπεδο. Είναι αξιοσημείωτο ότι η αύξηση 

έχει προέλθει, κυρίως, από την αύξηση του πληθυσμού, λόγω και της μετανάστευσης από 

άλλα κράτη-μέλη ΕΕ, καθώς το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. έχει αυξηθεί κατά μόλις 0,6%.  

Η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε κατά 0,9% το β΄ τρίμηνο του 2015, και 

έχει υπερβεί πλέον το προ της ύφεσης επίπεδο, οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση 

της παραγωγικότητας στον κλάδο των υπηρεσιών. Οι μισθοί, που κατά τα προηγούμενα έτη 

παρουσίαζαν αναιμική αύξηση, επίσης, βελτιώθηκαν αισθητά, αυξημένοι σε ετήσια βάση 

κατά 4,7% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2014, ενώ το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των 

νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2%. Η ανεργία βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ, 

ήδη, παρατηρείται έλλειψη ειδικοτήτων σε αρκετούς τομείς της οικονομίας, με 

συνακόλουθες μισθολογικές πιέσεις προς τα πάνω. 

Το ποσοστό των νοικοκυριών με υψηλή μόχλευση λόγω στεγαστικού δανείου, 

μειώθηκε από 13,9% σε 13,2% το 2013, ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωση στα στοιχεία 

του 2014, λαμβανομένων υπόψη της αύξησης της απασχόλησης, των μισθών και των 

επικρατούντων χαμηλών επιτοκίων. Κατανάλωση, ιδιωτικές επενδύσεις και υπηρεσίες 

αποτελούν, τη δεδομένη περίοδο, τις κινητήριες δυνάμεις της βρετανικής οικονομίας. 

Η μεταποιητική δραστηριότητα, αντιθέτως, παρουσίασε κάμψη κατά 0,8%, 

ευρισκόμενη πλέον σε καθεστώς τεχνικής ύφεσης. Είναι ενδεικτικό ότι η βιομηχανική και 

μεταποιητική δραστηριότητα βρίσκονται ακόμη σε επίπεδα χαμηλότερα της προ-υφεσιακής 

περιόδου, κατά 9,4% και 6,5% αντίστοιχα. Η αδύναμη εικόνα της βρετανικής μεταποίησης, 

σε συνδυασμό με το ασταθές οικονομικό περιβάλλον διεθνώς, δημιουργεί ερωτηματικά για 

την αναγκαιότητα αύξησης των επιτοκίων εντός των πρώτων μηνών του 2016. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του Ηνωμένου Βασιλείου, τέλος, παρουσίασε 

βελτίωση από έλλειμμα 6,3% του ΑΕΠ στο δ΄ τρίμηνο του 2014 σε έλλειμμα 3,6% του ΑΕΠ 

το β΄ τρίμηνο του 2015. Η μείωση αυτή ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της βελτίωσης 

του εμπορικού ισοζυγίου, ενώ το υπόλοιπο του πρωτογενούς εισοδήματος παρέμεινε 

ελλειμματικό. Αναλυτές διατηρούν επιφυλακτική στάση για διατηρησιμότητα βελτίωσης του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δεδομένης της εύθραυστης κατάστασης της παγκόσμιας 

οικονομίας και της μεταβλητότητας των στοιχείων εμπορικού ισοζυγίου.  

 


