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1. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ – ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 Ο δημόσιος δανεισμός του ΗΒ, για την περίοδο Απριλίου 2014- Ιανουαρίου 2015, 

ανήλθε στα 74 δισ. λίρες  (περί τα 90 δισ. ευρώ), μειωμένος κατά 6 δισ. λίρες σε 

σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Προϋπολογισμού 

(Office for Budget Responsibility – OBS) αναθεώρησε την πρόβλεψή του για τις 

δανειακές ανάγκες της χώρας για το τρέχον οικονομικό έτος στα 91,3 δισ. λίρες. Το 

ποσόν αυτό είναι κατώτερο του περσινού δανεισμού που ανήλθε στα 97 δισ. λίρες. 

Παράλληλα, τον Ιανουάριο, αύξηση 1,7 δισ. λιρών κατεγράφη στα φορολογικά έσοδα 

που ανήλθαν στα 12,3 δισ.  

 

2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ τον Ιανουάριο ο 

πληθωρισμός ανήλθε, σε ετήσια βάση, στο 0,3%, καταγράφοντας το χαμηλότερο 

ποσοστό του από το 1996. Σύμφωνα με την Capital Economics, η, κατά το τελευταίο 

εξάμηνο, σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, έχει αποφέρει κέρδος 350 

λιρών ανά νοικοκυριό.  

 Ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας δήλωσε ότι η πτώση του πληθωρισμού δεν 

δημιουργεί ανησυχία για έναρξη αποπληθωριστικού κύκλου στην οικονομία, καθώς 

οφείλεται κυρίως στη ραγδαία μείωση των τιμών του πετρελαίου. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας της Συνομοσπονδίας Βρετανικών 

Βιομηχανιών (CBI), οι παραγγελίες προς το μεταποιητικό τομέα καταγράφουν τη 

σημαντικότερη αύξησή τους κατά το τελευταίο εξάμηνο. Εκτός της ανόδου της 

εσωτερικής ζήτησης αύξηση παρουσιάζουν και οι παραγγελίες από το εξωτερικό. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η παραγωγή του τομέα κατέγραψε αύξηση κατά 

2,7% έναντι του προηγουμένου έτους.    

3. ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 Σύμφωνα με έρευνα του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών η περιοχή του 

Λονδίνου είναι η μόνη στο ΗΒ όπου καταγράφεται μείωση των τιμών των ακινήτων 

το Ιανουάριο τ.έ. Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών καταγράφεται στην Βόρεια Ιρλανδία, 

ενώ σταθερά ανοδική είναι η τάση και στη Σκωτία. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, για το 



τρέχον έτος εκτιμάται ότι η μέση αύξηση στις τιμές των ακινήτων θα ανέλθει σε 1,8% 

για το σύνολο της χώρας και μόλις στο 0,6% για την περιοχή του Λονδίνου. 

 

 Η OakNorth ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτηση στις αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία 

νεοφυούς Τράπεζας που στοχεύει κυρίως στη χρηματοδότηση Μικρο-μεσαίων 

επιχειρήσεων, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι ιδρυτές της δήλωσαν ότι στόχος 

είναι να χορηγηθούν τα επόμενα χρόνια  επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους 1 

δισ. λιρών, συνδυάζοντας την αξιοποίηση των  ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τα 

παραδοσιακά εργαλεία δανεισμού και παρέχοντας πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε 

μικρές επιχειρήσεις. Η OakNorth αποτελεί την τέταρτη εταιρεία που έχει καταθέσει 

αίτηση αδειοδότησης στις αρμόδιες κανονιστικές αρχές. Παρόμοια αίτηση έχει 

καταθέσει  και η Atom Bank ενώ άδεια λειτουργίας έχει λάβει η Charter Court 

Financial Services για την λειτουργία της Charter Savings Bank. Οι ανωτέρω κινήσεις 

εντάσσονται στο αυξανόμενο ρεύμα υποστήριξης των εναλλακτικών πηγών 

χρηματοδότησης των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και 

σε αυτό των Κανονιστικών Αρχών.  

 

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (FCA) του ΗΒ ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ξεκινήσει 

έρευνα αγοράς για τον τομέα της χονδρικής τραπεζικής, ενόψει των νέων 

αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει από τον Απρίλιο τ.έ. Ειδικότερα, η έρευνα θα αφορά  

την αγορά της εμπορικής και επενδυτικής τραπεζικής, προκειμένου να διαπιστωθεί 

ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων και πρακτικές που φαλκιδεύουν τον 

ανταγωνισμό. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που θα διεξαχθεί σε μία αγορά 

ετήσιας αξίας 10 δισ. λιρών, στην οποία δραστηριοποιούνται ορισμένες από τις 

μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου (Barclays, JPMorgan, HSBC, Goldman Sachs και 

Bank of America Merrill Lynch). Σημειώνεται ότι η λιανική τραπεζική είναι ήδη υπό 

έλεγχο από την αναδιαρθρωμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού (Competition and Markets 

Authority - CΜΑ). 

 
4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ, το τρίμηνο 

Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014, η απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται και η ανεργία 

να μειώνεται. Ειδικότερα κατά το υπό εξέταση τρίμηνο, ο αριθμός των 

απασχολουμένων ανήλθε στα 30,9 εκ. άτομα, αυξημένος κατά 103.000 έναντι του 

προηγουμένου τριμήνου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) και κατά 608.000 έναντι του 

αντίστοιχου τριμήνου του 2013. Το ποσοστό των απασχολουμένων μεταξύ  16-64 

ετών ανήλθε σε 73,3%, φθάνοντας το αντίστοιχο ρεκόρ του 2005 και αποτελώντας το 

μεγαλύτερο ποσοστό από το 1971.  

 

 Κατά το ανωτέρω αναφερόμενο τρίμηνο η ανεργία ανήλθε στο 5,7% (1,86 εκ. 

άτομα), μειωμένη κατά 0,3% (97.000 άτομα) έναντι του προηγουμένου τριμήνου 

(Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2014) και κατά 1,3% (486.000 άτομα) έναντι του αντιστοίχου 

διαστήματος του 2013. Επίσης, 9,05 εκ. άτομα, μεταξύ 16 και 64 ετών, 



καταγράφονται ως οικονομικά ανενεργά. Το ποσοστό της ανεργίας των νέων ανήλθε 

στο 16,2% 

 

 Κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014, οι αμοιβές των εργαζομένων στο 

ΗΒ αυξήθηκαν, σε ετήσια βάση, κατά 2,1%, συμπεριλαμβανομένων των bonus και 

κατά 1,7% χωρίς  αυτά. 

 


