БРИТАНСКАТА ИКОНОМИКА СЕ СВИ РЕКОРДНО ПРЕЗ МАРТ С 5,8%
Британската икономика се сви рекордно през март с 5,8% спрямо февруари,
когато се понижи с 0,2%, след като ескалиралата коронавирусна пандемия принуди
правителството да въведе извънредни мерки и ограничения в голяма част от страната, за
да се спре разпространението на вируса, съобщи БНР на 13.05.2020 г. като се позова на
данни на официалната статистика ONS.
През първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт на
Великобритания се понижи с 2,0% спрямо последното тримесечие на 2019 г.,
отбелязвайки най-голям спад от края на 2008 г., когато светът се намираше в разгара на
последната финансова и икономическа криза, известна като Голямата рецесия. Спрямо
година по-рано БВП се понижи през първото тримесечие с 1,6%, отбелязвайки найсолиден спад от 2009 година. Данните за БВП през април вероятно ще покажат още подраматичен икономически спад, тъй като през целия предишен месец Обединеното
кралство се намираше под карантина, заради която хората си останаха по домовете, а
бизнесът спря да работи.
"С пристигането на пандемията през март почти всеки аспект на икономиката
беше засегнат, което доведе до рекорден месечен спад на БВП", заяви Джонатан Атоу
от официалната британска статистика.
През миналата седмица Английската централна банка посочи, че британската
икономика може да отчете най-драматичният спад от последните повече от 300 години,
прогнозирайки, че БВП може дори да се свие с 14% през 2020 г., след което да отбележи
отскок с 15% през 2021 г.
Британската статистика отбеляза, че секторът на услугите се сви през първото
тримесечие с рекордни 1,9%, а само през март - с цели 6,2%, като значителен спад беше
отчетен и в строителството и производството. Частното потребление се сви с 1,7%,
правителствените разходи - с 2,6%, а бизнес инвестициите останаха без промяна спрямо
предходното тримесечие. Британският износ се понижи през първото тримесечие с
10,8%, докато вносът - с 5,3%, като общият търговски дефицит се увеличи с 1,3 млрд.
паунда до 2,3 млрд. паунда. Само в рамките на март индустриалното производство в
Обединеното кралство се понижи с 4,2% спрямо февруари, промишленото производство
- с 4,6%, а строителството - със 5,9%.

