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Ηβρετανική οικονομία αναπτύχθηκε με τον χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό εδώ και σχεδόν μία δεκαετία
στο τρίτο τρίμηνο, καθώς η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και οι ανησυχίες για το Brexit
πλήττουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις και τον μεταποιητικό τομέα. Το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε 1,0% έναντι αύξησης 1,3% στο δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τη
Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας. Πρόκειται για τον χαμηλότερο ρυθμό από το πρώτο τρίμηνο
του 2010 και λίγο κάτω από το 1,1% που προέβλεπαν οικονομολόγοι.
Ηεπιβράδυνση αντανακλά τη μικρότερη από την αναμενόμενη τριμηνιαία ανάκαμψη του ΑΕΠ μετά
τη συρρίκνωσή του στο δεύτερο τρίμηνο, όταν οι επιχειρήσεις βρέθηκαν με πλεονάζοντα
αποθέματα πρώτων υλών μετά την αναβολή του Brexit, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το
τέλος Μαρτίου. Κατά το τρίτο τρίμηνο, όταν έγινε πρωθυπουργός ο Μπόρις Τζόνσον, υπήρχαν
αυξανόμενες ανησυχίες μεταξύ των επιχειρήσεων ότι η Βρετανία θα μπορούσε να οδηγηθεί σε ένα
Brexit χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου. Τελικά, το βρετανικό κοινοβούλιο ανάγκασε τον
Τζόνσον να ζητήσει νέα αναβολή και ο ίδιος ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 12 Δεκεμβρίου,
σε μία προσπάθεια να κερδίσει μία αρκετά μεγάλη πλειοψηφία για τη συμφωνία που θέλει για το
Brexit πριν τη νέα καταληκτική προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου.
ΤοΑΕΠ αυξήθηκε με τριμηνιαίο ρυθμό 0,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2019 έναντι 0,4% που ανέμεναν
η Τράπεζα της Αγγλίας και οικονομολόγοι του ιδιωτικού τομέα. Η βρετανική οικονομία έχασε σε
δυναμική μετά το δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, πριν από το οποίο αναπτυσσόταν κατά
κανόνα περισσότερο από 2% ετησίως. Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι επιχειρηματικές επενδύσεις
διατηρήθηκαν σταθερές στο τρίτο τρίμηνο ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν μία μείωσή τους κατά
0,5%. Η κατανάλωση των νοικοκυριών, η οποία ήταν πολύ πιο ανθεκτική από τις επιχειρηματικές
επενδύσεις, λόγω της φθίνουσας ανεργίας και της αύξησης των μισθών, αυξήθηκε κατά 0,4% στο
τρίμηνο, ενώ οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,3%.
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