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Πορεία της βρετανικής οικονομίας το β’ τρίμηνο 2021  

Προβλέψεις Τράπεζας της Αγγλίας  

 

Κατά 4,8% αυξήθηκε το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου μετά από 
συρρίκνωση 1,6% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας 
της χώρας. Σε ονομαστικές τιμές, η αύξηση του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο εκτιμάται σε 3,6%, από μείωση 
0,2% το πρώτο. Το αποτέλεσμα αποτυπώνει τη χαλάρωση των μέτρων περιορισμού που είχαν ληφθεί 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη συνακόλουθη επανεκκίνηση της οικονομίας. Ωστόσο, το ΑΕΠ 
εξακολουθεί να υπολείπεται κατά 4,4% του προ πανδημίας επιπέδου το τέταρτο τρίμηνο του 2019.  

Αναλυτικά, το β’ τρίμηνο οι υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 5,7%, μετά από υποχώρηση 2,1% το α’ 
τρίμηνο, με το αποτέλεσμα να υπολείπεται κατά 3,5% του τέλους του 2019. Στο αποτέλεσμα 
συνεισέφεραν περισσότερο οι υπηρεσίες εστίασης (+87,8%), εκπαίδευσης (19,4%) και χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου (12,8%), εξέλιξη που αποδίδεται στην επανεκκίνηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης, 
εστίασης σε εσωτερικούς χώρους, λιανικού εμπορίου, αλλά και στο Euro 2020. Η παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 0,5% και οι κατασκευές κατά 3,3%, από -0,5% και 2,3%, αντίστοιχα, το α’ τρίμηνο. Παραμένουν 
πάντως σε επίπεδο χαμηλότερο σε σχέση με αυτό του δ’ τριμήνου 2019 (κατά 3,3% η παραγωγή και 0,6% 
οι κατασκευές). 

Η κατανάλωση των νοικοκυριών συνεισέφερε κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική αύξηση του 
ΑΕΠ, καθώς αυξήθηκε κατά 7,3% (κυρίως δαπάνες εστίασης και μεταφορών) το β’ τρίμηνο, 
παραμένοντας πάντως χαμηλότερη κατά 7% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2019. Αύξηση 6,1% κατέγραψε 
και η κρατική δαπάνη, κυρίως για υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Ο ακαθάριστος σχηματισμός 
παγίου κεφαλαίου συνέχισε να υποχωρεί. Μειώθηκε κατά 0,5%, μετά από περιορισμό 1,7% το α’ 
τρίμηνο. 

Εξαιρουμένων των συναλλαγών πολύτιμων μετάλλων που εμφανίζουν σημαντική αστάθεια, το β’ 
τρίμηνο οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 82,1 δισ. λίρες, οι εισαγωγές σε 115,6 δισ., με το εμπορικό 
ισοζύγιο να διαμορφώνεται σε -33,5 δισ., αύξηση 12,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το 
ισοζύγιο υπηρεσιών ήταν πλεονασματικό κατά 28,3 δισ., αύξηση 0,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο. 

Το τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος η ανεργία ανήλθε σε 4,8%, ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού σε δωδεκάμηνη 
βάση μέχρι τον Ιούνιο ήταν 2,4%. 

 

Λίγες μέρες νωρίτερα, στην Έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική, η Τράπεζα της Αγγλίας (ΤτΑ) 
προέβλεψε ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 7,25% το 2021, με τη δραστηριότητα να επανέρχεται στο προ 
πανδημίας επίπεδο ήδη προς το τέλος του έτους. Η ΤτΑ αναμένει ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 6% το 
2022 και περί το 1,5% το 2023. Εκτιμά επίσης ότι η ανεργία θα ανέλθει σε 4,75% στο τέλος του 2021 για 
να περιοριστεί σε 4,25% το 2022 και το 2023. 
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Στην τελευταία της συνεδρίαση, στις 4 τρχ., η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΑ ψήφισε 
ομόφωνα για τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο 0,1%, αν και προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα 
ανέλθει σε 4% το τελευταίο τρίμηνο του έτους και το πρώτο του επόμενου. Εν συνεχεία εκτιμά ότι θα 
υποχωρήσει σε 2,5% στο τέλος του 2022 και ότι θα επιστρέψει στο επίπεδο-στόχος του 2% στο δεύτερο 
μισό του 2023. Παρόλο που η άνοδος του πληθωρισμού θεωρείται προσωρινή, ο Διοικητής της Τράπεζας 
προειδοποίησε για την πιθανότητα να απαιτηθεί κάποιος περιορισμός στη νομισματική πολιτική τα 
επόμενα δύο χρόνια. 

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. 


