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Πρώτη εκτίμηση για την πορεία της βρετανικής οικονομίας το 2021 
προβλέψεις Τράπεζας της Αγγλίας 

 

 

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου1 το ΑΕΠ της χώρας 
αυξήθηκε κατά 7,5% το 2021 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, κατά τον οποίο οι περιορισμοί για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας είχαν οδηγήσει στον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας κατά 
9,4%. Το τέταρτο τρίμηνο του 2021 πάντως, η οικονομία εξακολουθούσε να υπολείπεται κατά 0,4% του 
προ πανδημίας επιπέδου (αυτό του τέταρτου τριμήνου του 2019).  

Αναλυτικά, το τέταρτο τρίμηνο του 2021 οι υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 1,2% και πλέον έχουν 
ξεπεράσει το προ πανδημίας επίπεδο κατά 0,5%. Στην εξέλιξη συνεισέφεραν περισσότερο οι υπηρεσίες 
υγείας, διοικητικών και υποστηρικτικών εργασιών και μεταφορών και αποθήκευσης, ενώ αρνητική ήταν 
η πορεία των κλάδων φιλοξενίας και εστίασης που επλήγησαν περισσότερο από την εμφάνιση της 
μετάλλαξης Όμικρον. Η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,4% και παραμένει σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό 
του δ’ τριμήνου 2019 (-3,6%). Το αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως στον περιορισμό της προσφοράς 
προϊόντων ενέργειας και της εξορυκτικής δραστηριότητας, ενώ αντίθετα σημαντική αύξηση 
καταγράφηκε στην παραγωγή φαρμακευτικών. Η στατιστική υπηρεσία αναφέρεται ακόμα σε 
ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για έλλειψη πρώτων υλών, που οδήγησε τη βιομηχανία σε περιορισμό της 
παραγωγής, παρά την αύξηση της ζήτησης, σχόλιο που ενδεχομένως αφορά την καταγεγραμμένη 
έλλειψη ημιαγωγών παγκοσμίως και τις επιπτώσεις της στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τέλος, η 
κατασκευαστική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 1%.  

Από την πλευρά της δαπάνης, το δ’ τρίμηνο η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,2% (κυρίως 
δαπάνες μεταφορών, τουρισμού, ένδυσης και υπόδησης), παραμένοντας πάντως χαμηλότερη κατά 0,4% 
σε σχέση με το προ πανδημίας επίπεδο. Αύξηση 1,9% κατέγραψε και η κρατική δαπάνη, κυρίως για 
υπηρεσίες υγείας. Θετικά εξελίχθηκε και ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (2,2%). Οι 
ιδιωτικές επενδύσεις αυξήθηκαν μεν κατά 0,9%, παραμένουν πάντως 10,4% χαμηλότερα από το προ 
πανδημίας επίπεδο.  

Έλλειμμα στο επίπεδο του 1,1% του ΑΕΠ καταγράφηκε στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών το δ’ τρίμηνο. 
Οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 82,6 δισ. λίρες, οι εισαγωγές σε 125,6 δισ., με το εμπορικό ισοζύγιο να 
διαμορφώνεται σε -43 δισ. Αντίθετα το ισοζύγιο υπηρεσιών ήταν πλεονασματικό κατά 30,2 δισ. Το 
τελευταίο τρίμηνο οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν ενώ αντίθετα από την ΕΕ μειώθηκαν. 
Συνολικά το 2021 οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ ήταν υψηλότερες από αυτές από την ΕΕ, γεγονός που 
αποδίδεται στις αυξημένες εισαγωγές καυσίμων. Το δ’ τρίμηνο οι εξαγωγές κινήθηκαν ανοδικά και στις 
δύο ομάδες χωρών, ταχύτερα πάντως αυξήθηκαν οι βρετανικές εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ. Όπως 

 

1 https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpfirstquarterlyestimateuk/octobertodecember2021  
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σημειώνει η στατιστική υπηρεσία, δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί αν αυτές οι εξελίξεις οφείλονται σε 
βραχυπρόθεσμες διαταραχές ή αν αντανακλούν ευρύτερη αναπροσαρμογή των εφοδιαστικών 
αλυσίδων. Σημειώνει πάντως ότι σε έρευνά της μεταξύ επιχειρήσεων, το 66% των εξαγωγέων και το 79% 
των εισαγωγέων δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα μεταξύ τέλους Δεκεμβρίου 2021 και αρχών 
Ιανουαρίου 2022, με σημαντικότερα την πρόσθετη γραφειοκρατία και τις αλλαγές στο μεταφορικό 
κόστος και στους εισαγωγικούς δασμούς.  

 

Το τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος η ανεργία ανήλθε σε 4,1%, ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού σε 
δωδεκάμηνη βάση μέχρι το Δεκέμβριο ήταν 5,4%. 

 

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 το 2022, την οποία τώρα τοποθετεί στο 3,75%, 
ενώ αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα εξακολουθήσει να αυξάνεται σημαντικά ταχύτερα από το στόχο του 
2% (εκτίμηση για 5,75% το 2022). Έτσι, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Νομισματικής 
Πολιτικής αποφάσισε την αύξηση του βασικού επιτοκίου σε 0,5% και τον περιορισμό των αποθεμάτων 
κρατικών ομολόγων και των εταιρικών τίτλων επενδυτικού βαθμού εκτός του χρηματοοικονομικού 
τομέα. 


