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 Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's διατήρησε την αξιολόγηση ΑΑΑ για 

την οικονομία του Η.Β. επιλέγοντας να μην ακολουθήσει τον οίκο 

αξιολόγησης Moody's, ο οποίος απέσυρε από την λίστα των ισχυρότερων 

οικονομιών την Βρετανική για το 2013. Με ανακοίνωση του την Παρασκευή 

12/4, ο S&P διατήρησε την αξιολόγησή του για την Μεγάλη Βρετανία αλλά 

εκτίμησε ότι μεταξύ 2013 και 2016 αναμένεται “ αρνητική” οικονομική 

ανάπτυξη με μέσο όρο 1.6%. Η πρόβλεψη τους βασίζεται στην παραμονή του 

Η.Β. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην σταθερότητα της οικονομίας του. 

 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας του Η.Β., η 

βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου κατά 

1%, οφειλόμενη στην άνοδο κατά  0.8% του μεταποιητικού τομέα και την 

ανάκαμψη του τομέα εξόρυξης. Παράλληλα, τα στατιστικά στοιχεία για το 

εξωτερικό εμπόριο καταγράφουν διεύρυνση του  εμπορικού ελλείμματος της 

χώρας, για το Φεβρουάριο. Αναλυτές δηλώνουν ότι τα στοιχεία του πρώτου 

διμήνου του έτους επιτρέπουν την εκτίμηση ότι η θα αποφευχθεί η πιθανότητα 

να καταγραφεί αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης για τρίτο κατά σειρά τρίμηνο. 

 

 Η Βρετανική Ένωση Λιανεμπορίου (British Retail Consortium) ανακοίνωσε 

ότι η συνολική αξία πωλήσεων των μελών της αυξήθηκε το Μάρτιο κατά 

3,7% έναντι του ιδίου μηνός του προηγουμένου έτους. Οι πωλήσεις 

ενδυμάτων επηρεάστηκαν αρνητικά από την παρατεταμένη κακοκαιρία, αλλά 

σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι αντίστοιχες στα τρόφιμα και τα είδη 

σπιτιού.    

 

 Σύμφωνα με έρευνα της ΚPMG  σε 400 γραφεία ευρέσεως εργασίας η  

βρετανική αγορά εργασίας παρουσιάζει χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, 

καθώς τον Μάρτιο κατεγράφη ο μικρότερος αριθμός διαθέσιμων θέσεων 

εργασίας από τον Οκτώβριο 2012. Στην έρευνα καταγράφεται επίσης τάση 

δημιουργίας αγοράς εργασίας δύο ταχυτήτων, με έλλειψη υποψηφίων για 

θέσεις υψηλών προσόντων παρά την σχετικά υψηλή ανεργία (7,8%). Επίσης, 

σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφεται αύξηση των συμβάσεων 

εργασίας με ελαστικό ωράριο κατά 25% την τελευταία διετία και περισσότερο 

από 150% από το 2005. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελαστικές μορφές 

εργασίας στο παρελθόν αφορούσαν κυρίως ανειδίκευτο προσωπικό, ενώ τώρα 

έχουν επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.  
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 Το Υπουργείο Οικονομικών του Η.Β. ανακοίνωσε την εφαρμογή από 1
ης

 

Απριλίου του νέου ηλεκτρονικού συστήματος δήλωσης εργασίας. Σύμφωνα 

με το νέο σύστημα, όσες επιχειρήσεις απασχολούν περισσότερα  από 50 

άτομα προσωπικό καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές κάθε 

φορά που πραγματοποιούν πληρωμές προσωπικού μέσω του διαδικτυακού 

τόπου του Υπουργείου. Το νέο μέτρο (RTI) φέρνει γενικές αλλαγές στο τρόπο 

απόδοσης φόρων. Οι εργοδότες από την πλευρά τους εκφράζουν αντιρρήσεις 

υπό τον φόβο των προστίμων από τυχόν λάθη καταχωρήσεων. Στόχος του 

μέτρου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ο οποίος θα μπορεί να ελέγχει 

τις κοινωνικές παροχές που δίδονται από το Κράτος, ούτως ώστε να υπάρξει 

αντιστοιχία μεταξύ των κοινωνικών παροχών και των εισοδημάτων που 

λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. 

 

 H εταιρεία μελετών Gfk, η οποία παρακολουθεί τις τάσεις του εξερχόμενου 

από το ΗΒ τουρισμού,  αναφέρει ότι οι πωλήσεις ολοκληρωμένων πακέτων 

διακοπών (all inclusive) αυξήθηκαν για την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου 2013 

κατά 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Ακόμη ο ταξιδιωτικός 

οργανισμός TUI επιβεβαιώνει ότι έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις των πακέτων 

διακοπών κατά 9% για το 2013. 

 

 Αύξηση 6,2% σε σχέση με την περσινή χρονιά κατέγραψε η αλυσίδα 

λιανεμπορίου Sainsburys, ενώ η μέση ανάπτυξη του κλάδου κυμάνθηκε στο 

3,9%. Τα νοικοκυριά εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, 

στρέφονται σε εκπτωτικές αλυσίδες όπως Aldi,Lidl και Iceland . Στον 

αντίποδα οι Sainburys και Waitrose κατάφεραν να ελαχιστοποιήσουν τις 

συνέπειες από το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου. Οι εταιρείες Tesco και 

Morrison επιλέγουν νέες στρατηγικές προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο 

που κατέχουν στην αγορά μέσω της καθιέρωσης της διανομή κατ΄ οίκον και 

χορήγησης εκπτωτικών κουπονιών.  

 

 Η Βρετανική Βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει 800 χιλιόμετρα από ράφια σε 

τεράστιες αποθήκες και υπόγειες σήραγγες, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη 

μεγαλύτερη έως τώρα επέκταση, της αρχειοθετικής της πτέρυγας μετά από 

τον 17ο αιώνα. Ως φύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Βρετανίας θα 

αποκτήσει νομική υποστήριξη για να συλλέξει και να αποθηκεύσει κάθε 

βρετανική ιστοσελίδα, ακόμη και αυτές των κοινωνικών δικτύων όπως, 

Twitter και Facebook. Σκοπός αυτής της αρχειοθέτησης είναι η κατανόηση 

του πλήρους φάσματος του τρόπου με τον οποίο η Βρετανία χρησιμοποιεί το 

διαδίκτυο τον 21ο αιώνα.  

 

 


