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Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας (ONS), το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2015, 

φέρνοντας την ανάπτυξη για το σύνολο του 2015 σε 2,2%. Αυτό είναι το 12ο 

συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης, αν και ο ρυθμός επιβραδύνθηκε το 2015 σε 

σύγκριση με το 2,9% του 2014.  

Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες του G7, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο 

Καναδάς και οι ΗΠΑ επωφελήθηκαν, στη διάρκεια της κρίσης, από την αύξηση 

του πληθυσμού, κυρίως λόγω μετανάστευσης,  για να εμφανίσουν βελτιωμένες 

επιδόσεις στο ΑΕΠ. Αντίθετα, αν ληφθεί υπόψη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η 

Γερμανία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις 

τώρα επανέρχεται στο προ-κρίσης επίπεδο. 

Η αύξηση του ΑΕΠ το 2015 βασίστηκε, εκτός της συνεχούς ανάπτυξης 

του κλάδου παροχής υπηρεσιών, στην αύξηση της παραγωγής των εξορύξεων 

και λατομείων, κυρίως στον κλάδο εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι 

τρεις τομείς υπηρεσιών με τη μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη το 2015 ήταν 

ο τομέας χονδρικής & λιανικής πώλησης & επισκευών, οι επαγγελματικές, 

επιστημονικές & τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες πληροφορικής & 

επικοινωνιών, οι οποίες μαζί συνέβαλαν κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες (από τη 

συνολική αύξηση 2,2%). Αντίθετα, οι χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές 

υπηρεσίες και οι κατασκευές είχαν αρνητική συμβολή κατά 0,1%. 

Ο τομέας της μεταποίησης έχει βιώσει μόνο μια αργή ανάκαμψη από την 

ύφεση το 2008-2009, ενώ συρρικνώθηκε ελαφρώς το 2015. Ο κλάδος τροφίμων, 

ποτών & καπνού είναι σταθερά ο μεγαλύτερος μεταποιητικός κλάδος, 

αντιπροσωπεύοντας το 16% της μεταποιητικής ΑΠΑ, ακολουθούμενος από τον 

κλάδο εξοπλισμού μεταφορών και τον κλάδο βασικών μετάλλων (12%) και 

μεταλλικών προϊόντων (11%). 

Με την πάροδο του χρόνου, έχει υπάρξει μια μετατόπιση από την εξόρυξη 

και κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας προς κλάδους υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας και ετοίμων προϊόντων, καθώς και μια αυξανόμενη 

εξωστρέφεια. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από εξαγωγές 



έχει αυξηθεί και για τους δώδεκα κλάδους. Ο πιο εξωστρεφής κλάδος είναι των 

φαρμακευτικών προϊόντων με τις εξαγωγές να αποτελούν το 57% του κύκλου 

εργασιών για την περίοδο 2010-2015. Επίσης, οι κλάδοι ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών συσκευών, διαφόρων μηχανημάτων και 

εξοπλισμών, εξοπλισμού μεταφορών και χημικών προϊόντων παρουσιάζουν 

επίσης ποσοστά άνω του 40%.  

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παραμένει σε γενικές γραμμές 

αμετάβλητο από το 2011. Το εμπορικό έλλειμμα με την ΕΕ έχει επιδεινωθεί, 

ενώ με τους εμπορικούς εταίρους εκτός ΕΕ έχει βελτιωθεί. Αυτές οι 

αποκλίνουσες τάσεις σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στο εμπόριο με τη Γερμανία 

και τις ΗΠΑ αντίστοιχα. 

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, σε 

επίπεδα ρεκόρ το 2014, είναι κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των κερδών των 

βρετανικών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) από το 2011. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

έχει τα τελευταία χρόνια χαμηλότερα ποσοστά απόδοσης στις επενδύσεις του 

στο εξωτερικό, ενώ τα ποσοστά απόδοσης των ξένων επενδύσεων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο είναι πιο ανθεκτικά. 

Ο πληθωρισμός, τέλος, παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (Δεκ. 

2015: 0,2%). Μια σειρά από παράγοντες επιδρούν στο χαμηλό πληθωρισμό 

συμπεριλαμβανομένων του ανταγωνισμού τιμών μεταξύ των σούπερ μάρκετ, της 

πτώσης των τιμών των βασικών εμπορευμάτων (κυρίως του πετρελαίου), και της 

ανατίμησης της στερλίνας, μέχρι τα μέσα του 2015. Ιδίως, οι τιμές της 

ενέργειας, βάσει του ΔΤΚ, μειώθηκαν κατά 7,6% κατά τη διάρκεια του 2015, με 

συνέπεια τα εισοδήματα των νοικοκυριών να αυξηθούν σε πραγματικούς όρους 

και να αυξήσουν την κατανάλωση αγαθών (ιδίως αυτοκίνητα) και υπηρεσιών 

αναψυχής (τουρισμός, εστιατόρια, δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού). 


