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Στοιχεία για την παραγωγικότητα και την αγορά εργασίας στο ΗΒ, Α΄ Τρίμηνο 2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία για την αγορά εργασίας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ (ONS),
για το α΄ τρίμηνο του 2018, η ωριαία παραγωγικότητα των Βρετανών εργαζομένων συρρικνώθηκε κατά
0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, χωρίς αντίστοιχη αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης.
Ειδικότερα, σε τριμηνιαία βάση, η παραγωγικότητα σημείωσε αύξηση κάθ’ όλη τη διάρκεια του
2016, μείωση τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2017 αλλά έντονη αύξηση τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2017
(κατά 1% και 0,7% το γ΄ και δ΄ τρίμηνο αντίστοιχα). Ωστόσο, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού της
Βουλής, το οποίο προέβη σε αναθεωρήσεις προς τα κάτω των προβλέψεων ανάπτυξης της παραγωγικότητας
του 2017, τα τελικά στοιχεία ισχυρής ανάπτυξης της παραγωγικότητας στο δεύτερο μισό του 2017 ήταν
απόρροια περισσότερο ασταθών μετρήσεων των ωρών εργασίας και λιγότερο πραγματικών αυξήσεων στην
παραγωγή.
Παρά τη μείωση της παραγωγικότητας, κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2018, καταγράφεται η
ταχύτερη αύξηση μισθών από το 2015 σε τριμηνιαία βάση. Οι μέσες εβδομαδιαίες αποδοχές, εξαιρουμένων
των επιδομάτων, ήταν 2,9% υψηλότερες το α΄ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2017, που ισοδυναμεί με αύξηση των πραγματικών μισθών κατά 0,4%. Εντούτοις, ιθύνοντες των
επιχειρήσεων επισημαίνουν ότι η αμυδρή ώθηση των πραγματικών μισθών, παρότι ευπρόσδεκτη από τους
εργαζομένους, δεν θα κάνει την ειδοποιό διαφορά στα εισοδήματα των νοικοκυριών σε περίπτωση που δε
συνοδευτεί από αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας.
Σημειωτέον ότι οι πραγματικοί μισθοί υποχώρησαν το 2017, λόγω υποτίμησης της στερλίνας που
ακολούθησε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για το Brexit, και που οδήγησε σε αύξηση του
πληθωρισμού με υψηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με το ρυθμό αύξησης των μισθών.
Όσον αφορά τις συνολικές αμοιβές των εργαζομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν και τα επιδόματα, ο
ρυθμός αύξησής τους ήταν 2,6% υψηλότερος το α΄ τρίμηνο 2018 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2017,
συμβαδίζοντας με τον πληθωρισμό, γεγονός που σημαίνει ότι οι πραγματικές συνολικές αμοιβές
διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα.
Αξίζει να τονιστεί ότι η μικτή εικόνα της αύξησης των μισθών συντελεί στην ενίσχυση της άποψης
της Νομισματικής Επιτροπής της ΤτΑ για αναμονή περισσότερων στοιχείων ενδεικτικών της επιτάχυνσης
της αύξησης των μισθών, πριν αποφασιστεί αύξηση των επιτοκίων.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την απασχόληση, τα στοιχεία της ONS συνθέτουν μια επίσης συγκεχυμένη
εικόνα. Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε στο 75,6% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 έναντι του α΄
τριμήνου του 2017, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 1971, όταν η ΟΝS άρχισε να διατηρεί
συγκρίσιμα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι το α΄ τρίμηνο του 2018 οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά
396.000 εν συγκρίσει με την ίδια περίοδο του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των θέσεων εργασίας
πλήρους απασχόλησης κατά 256.000 άτομα.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 4,2% το α΄ τρίμηνο 2018 έναντι 4,6% την αντίστοιχη περίοδο
του 2017, που σημαίνει ότι 1,42 εκ. άνθρωποι κατεγράφησαν ως άνεργοι.
Επισημαίνεται ότι η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων οφείλεται εξ ολοκλήρου σε
υπηκόους του ΗΒ, με τον αριθμό των απασχολούμενων στο ΗΒ υπηκόων της ΕΕ να μειώνεται κατά 1,2% το
α΄ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το 2017. Η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται στην πτώση, κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα, κατά 9,1% του αριθμού των εργαζομένων από τα οκτώ κράτη-μέλη ΕΕ στην Ανατολική
Ευρώπη.
Τονίζεται ότι τα επίσημα στοιχεία για τη μετανάστευση, τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από τα
ανωτέρω για τους απασχολούμενους, τους φοιτητές και εκείνους που έρχονται να ενταχθούν με τις
οικογένειές τους, επίσης καταδεικνύουν τη μείωση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που έρχονται στο ΗΒ
μετά το θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την Έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ.
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