
 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

    

Λονδίνο, 25 Μαΐου 2017  

             

  

     Στοιχεία για την ανάπτυξη το Α΄ Τρίμηνο τ.έ. -  Εκτιμήσεις Citigroup για οικονομία ΗΒ 

 

 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ 

(ONS), ο ρυθμός ανάπτυξης, σε τριμηνιαία βάση, για το Α΄ Τρίμηνο 2017 ανήλθε σε 

0,3%, έναντι 0,7% του προηγούμενου τριμήνου.  Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από 

την πρόβλεψη της Τράπεζας της Αγγλίας για ρυθμό ανάπτυξης 0,6%.  Η μείωση αυτή 

απετέλεσε έκπληξη για τις αγορές και τους αναλυτές, καθώς τα στοιχεία υποδεικνύουν 

ότι  οφείλεται στον περιορισμό της καταναλωτικής δαπάνης.  

 Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Citigroup εκτιμά ότι, παρά την ανωτέρω μείωση 

του Α΄ Τριμήνου 2017, οι πρόωρες ενδείξεις για το Β΄ τρίμηνο προμηνύουν ανάκαμψη 

της ανάπτυξης. Η άνοδος του  Δείκτη Διευθυντών Προμηθειών (ΡΜΙ) τον Απρίλιο σε 

αντίθεση με τις εκτιμήσεις της τράπεζας για μείωση, αντανακλά ισχυρότερη ανάπτυξη 

στην ΕΕ και υποδηλώνει ότι η ενεργοποίηση του Άρθρου 50 για την Έξοδο, η 

διαφαινόμενη σκληρή διαπραγματευτική στάση της Ε.Ε. και ο θόρυβος των Μ.Μ.Ε γύρω 

από τις διαπραγματεύσεις για το Brexit πριν από τις γενικές εκλογές στις 8 Ιουνίου, δεν 

επηρεάζουν το επιχειρηματικό κλίμα, μέχρι στιγμής. 

 Ειδικότερα ο ΡΜΙ του τομέα υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύει το 55% της 

οικονομίας του Η.Β., κατέγραψε αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, φθάνοντας το 

55,8 τον Απρίλιο. Επίσης, μετά από 3 μήνες μείωσης, ο PMI της μεταποίησης αυξήθηκε 

τον Απρίλιο από το 54,2 στο 57,3, το υψηλότερο σημείο τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ ο 

αντίστοιχος δείκτης των κατασκευών ανέκαμψε από το 52,2 τον Μάρτιο στο 53,1 τον 

Απρίλιο.  

 Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Αγγλίας, η  καταναλωτική 

πίστη αυξήθηκε κατά 1,6 δις λίρες (0.1% ανά μήνα) τον Μάρτιο. Τα δεδομένα του Α΄ 

Tριμήνου δείχνουν την υψηλότερη ετήσια αύξηση καταναλωτικής πίστης από το 2004. 

 Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Βρετανικής Ομοσπονδίας Λιανικού 

Εμπορίου, οι λιανικές πωλήσεις τον Απρίλιο κατέγραψαν αύξηση κατά 5,6%, 

οφειλόμενη κυρίως στην πασχαλινή εορταστική περίοδο. 

 Οι αναλυτές της Citigroup εκτιμούν ότι, παρά τα αρνητικά προσωρινά στοιχεία 

για την ανάπτυξη του Α΄ τριμήνου, κάθε θετικό οικονομικό δεδομένο μπορεί να 

ενισχύσει τους σκληροπυρηνικούς  οπαδούς του Brexit και μπορεί να καταστήσει πιο 

δύσκολη την γρήγορη επίτευξη συμφωνίας με την Ε.Ε., ειδικότερα στο δρόμο για τις 

εκλογές της 8
ης

 Ιουνίου.  

 


