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Στοιχεία για τον Τομέα της Μεταποίησης και των Κατασκευών στο ΗΒ, Νοέμβριος 2017 και τρίμηνο 

Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου2017 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ (ONS), στη διάρκεια του 

τριμήνου Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2017, σημειώθηκε ισχυρή και εκτεταμένη ανάπτυξη σε ολόκληρο τον 

τομέα της μεταποίησης, με αξιόλογες αυξήσεις στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κι 

επενδύσεις στον κλάδο των αερομεταφορών. Ωστόσο, παρά τη μικρή αύξηση που σημείωσε το Νοέμβριο 

του 2017 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο κατασκευαστικός τομέας σημείωσε και πάλι πτώση το 

τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2017 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, με τις κατασκευές 

ιδιωτικών κατοικιών να αποτελούν τη μόνη κατηγορία που παρουσιάζει ανάπτυξη.  

Πίνακας 1: Βραχυπρόθεσμοι Οικονομικοί Δείκτες, ΗΒ, Νοέμβριος 2017 

  

Σεπ.-Νοε.2017  

(% μεταβολή σε τριμηνιαία 

βάση) 

Νοέ. 2017 (% μεταβολή 

σε μηνιαία βάση) 

Σεπ.-Νοε.2017 (% 

μεταβολή σε τριμηνιαία 

βάση ένα χρόνο πριν) 

Νοε 2017 (% μεταβολή σε 

μηνιαία βάση με ένα χρόνο 

πριν) 

Συνολική παραγωγή (% 

μεταβολή) 
1,2 0,4 3,3 2,5 

Μεταποίηση (% Μεταβολή) 1,4 0,4 3,9 3,5 

Κατασκευές (% Μεταβολή) -2,0 0,4 1,6 0,4 

 

Πιο αναλυτικά, όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 1, η συνολική παραγωγή αυξήθηκε 

κατά 1,2% το τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2017 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο 

και κατά 0,4% το Νοέμβριο 2017 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, επιδόσεις που 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της αγοράς και οφείλονται κυρίως στην αύξηση του 

ενεργειακού εφοδιασμού κατά 3,2% και της μεταποίησης κατά 0,4%. Επισημαίνεται ότι η 

συνολική παραγωγή περιλαμβάνει, επίσης, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τις εξορυκτικές 

δραστηριότητες του ΗΒ στη Βόρεια Θάλασσα, ενώ ο τομέας της μεταποίησης και των 

κατασκευών αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 10% και 6% της συνολικής παραγωγής του ΗΒ. 

Η μεταποίηση παρουσίασε παρόμοια ανθεκτικότητα με άνοδο κατά 1,4% το υπό εξέταση 

τρίμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, που αποτελεί το μεγαλύτερο τριμηνιαίο ρυθμό 

αύξησης από το Φεβρουάριο του 2017, συνεισφέροντας κατά 1% στην αύξηση της συνολικής 

παραγωγής.  

 



  

Επίσης, η μεταποίηση το τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2017, κατέγραψε αύξηση 

κατά 3,9% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο το 2016, που αποτελεί τον ισχυρότερο ρυθμό 

ανάπτυξης από το Μάρτιο 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο 2011, η 

ανάπτυξη στον τομέα της μεταποίησης ξεπέρασε το 3% για τέσσερις διαδοχικές τριμηνιαίες 

περιόδους σε ετήσια βάση. 

Τέλος, σε μηνιαία βάση, η μεταποίηση παρουσίασε άνοδο (κατά 0,4% το Νοέμβριο 2017 

έναντι κατά 0,1% τον Οκτώβριο 2017), για έβδομο συνεχόμενο μήνα για πρώτη φορά από το 

Φεβρουάριο 1997, επίδοση που υπερβαίνει τις προσδοκίες της αγοράς για μηνιαία αύξηση κατά 

0,3%. Σημειωτέον ότι η αύξηση της μεταποίησης ήταν ευρέως διαδεδομένη, με 12 από τις 13 

βιομηχανίες να σημειώνουν ανάπτυξη. 

Η αύξηση του μεταποιητικού τομέα οφείλεται πρωτίστως στην ανάπτυξη της παγκόσμιας 

οικονομίας που συνάδει με την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, κυρίως της Ευρωζώνης, και την 

αύξηση των τιμών των προϊόντων, και δευτερευόντως, στην υποτίμηση της στερλίνας, που 

ακολούθησε το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit. Η ευρύτερη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας 

φαίνεται ότι ανατρέπει σταδιακά τις επιπτώσεις από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, την 

κρίση της ευρωζώνης του 2011 και την πτώση των τιμών των προϊόντων το 2014, αφού τα 

εργοστάσια σε ολόκληρη την υφήλιο, συμπεριλαμβανομένου του ΗΒ, είδαν τις παραγγελίες τους 

να φθάνουν σε επίπεδα ρεκόρ το 2017, σύμφωνα με έρευνες των διαχειριστών προμηθειών. 

Εξάλλου, η ποσοτική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνέβαλε στη βιώσιμη 

ανάκαμψη της ευρωζώνης, αυξάνοντας τη ζήτηση για βρετανικά προϊόντα. 

Πιο αναλυτικά από άποψη κλάδων μεταποίησης, η ανάκαμψη των τιμών αργού 

πετρελαίου αλλά και η υποτίμηση της στερλίνας αύξησαν τη ζήτηση πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν πολλές μεταποιητικές εταιρείες του ΗΒ, που 

προμηθεύουν εξοπλισμό για τις εξορυκτικές δραστηριότητες του ΗΒ στη Βόρεια Θάλασσα, όπως 

βαλβίδες, αισθητήρες και σωλήνες.  

Η ανάπτυξη του τομέα συνίσταται, επίσης, στη μεγαλύτερη παραγωγή μηχανολογικού 

εξοπλισμού και εξοπλισμού μεταφορών (αύξηση κατά 8% το γ’ τρίμηνο 2017 σε σχέση με την 

περίοδο του δημοψηφίσματος) και κεφαλαιουχικών αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ηλεκτρονικών και των οπτικών ειδών με αύξηση κατά 8%) 

καθώς και ηλεκτρικών ειδών (αύξηση κατά 4%). Σημειωτέον ότι, η βιομηχανία υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών ειδών του ΗΒ τείνει να παράγει εξειδικευμένα προϊόντα, όπως αισθητήρες, και όχι 

ανταγωνιστικά σε σχέση με το κόστος καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, τα οποία παράγονταν 

κυρίως όταν το κόστος της εργασίας ήταν χαμηλότερο. 

 Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω κατηγορίες μαζί με τη συντήρηση και εγκατάσταση των 

υφιστάμενων μηχανημάτων αντιπροσωπεύουν το 74% της αύξησης του μεταποιητικού κλάδου του 

ΗΒ στην εν λόγω περίοδο αναφοράς. Επιπροσθέτως, η παραγωγή τροφίμων, η μεγαλύτερη 

κατηγορία στον τομέα, αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 5%, αντιπροσωπεύοντας το 22% της 

συνολικής αύξησης. Αξιόλογη αύξηση παρουσιάζει η ζήτηση, τόσο εγχώρια όσο και από το 

εξωτερικό, για θαλασσινά και κυρίως για σολομό υψηλής ποιότητας, ως αποτέλεσμα της 

απομάκρυνσης των καταναλωτών από το κόκκινο κρέας. 

Από την άλλη, δύο κύριες κατηγορίες, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας και των 

φαρμακευτικών του ΗΒ έχουν χάσει τη δυναμική τους. Σε ό,τι αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, 

η τάση για μείωση παραγωγής οφείλεται στην επιβράδυνση των εγχώριων πωλήσεων, καθώς και 

στη συρρίκνωση της ζήτησης από το εξωτερικό, αφού η προς εξαγωγή παραγωγή – με το 80% της 

βρετανικής παραγωγής αυτοκινήτων να προορίζεται για εξαγωγή - μειώθηκε κατά 0,7% την 

περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2017, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Οι 



  

υπεύθυνοι των αυτοκινητοβιομηχανιών αποδίδουν την έλλειψη αύξησης στην παραγωγή τους εν 

μέρει στην πτώση των πωλήσεων των πετρελαιοκίνητων οχημάτων που αντισταθμίζουν την 

αύξηση των βενζινοκίνητων μοντέλων. 

Επίσης, η παραγωγή βασικών φαρμάκων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων 

εξακολουθεί να υπολείπεται κατά 25% το Νοέμβριο 2017 έναντι της προ κρίσης κορυφής. Ο 

ιδιαίτερα ασταθής φαρμακευτικός κλάδος συρρικνώθηκε κατά 7% τους 15 μήνες που 

ακολούθησαν το δημοψήφισμα υπέρ της Εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ.  

Από την άλλη μεριά, η εικόνα των στοιχείων διαφέρει σε ό,τι αφορά τον κατασκευαστικό 

τομέα, όπου σημειώθηκε μείωση κατά 2% το τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2017 σε σύγκριση 

με το προηγούμενο τρίμηνο, η οποία είναι η μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από τον Αύγουστο 

2012 ενώ αποτελεί την έκτη συνεχόμενη πτώση σε τριμηνιαία βάση. Η συγκεκριμένη μείωση 

οφείλεται στην πτώση των εργασιών νέων ιδιωτικών εμπορικών κατασκευών κατά 5,4%, στην 

πτώση των συνολικών εργασιών επισκευής και συντήρησης κατοικιών κατά 2,2% και στην πτώση 

των κατασκευών υποδομών κατά 3,3%, που αφαιρούν από τη συνολική ανάπτυξη 1%, 0,4% και 

0,4% αντίστοιχα. Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση κατά 1,2% των 

ιδιωτικών νέων κατοικιών, ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής υποστήριξης προς τους αγοραστές 

νεόδμητης, πρώτης κατοικίας μέσω του προγράμματος βοήθειας για λήψη στεγαστικού δανείου. 

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, η κατασκευαστική παραγωγή αυξήθηκε κατά 

0,4% το Νοέμβριο 2017, που είναι η χαμηλότερη μηνιαία αύξηση σε ετήσια βάση από το Μάρτιο 

2016.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντιδιαστολή με προγενέστερες πρακτικές, τα 

συγκεκριμένα στοιχεία της ONS ήταν τα πρώτα που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν, 

χρησιμοποιώντας τις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, 

περιελάμβαναν σημαντικές αναθεωρήσεις των προηγούμενων στοιχείων, καθώς το μέγεθος του 

δείγματος υπερπολλαπλασιάστηκε. 


