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

του έτους η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,3%, ταχύτερα από τις προβλέψεις των 

ειδικών που υπολόγιζαν το ρυθμό ανάπτυξης στο 0,1%. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. 

G. Osborne δήλωσε ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ενθαρρυντική ένδειξη για την 

πορεία ανάκαμψης της οικονομίας. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως στην 

σημαντική άνοδο του τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος συνεισφέρει το 70% του ΑΕΠ,  

κατά 0,6%.  

 

 Στην εξαμηνιαία έκθεση του για την παγκόσμια οικονομία το ΔΝΤ εκτιμά ότι η 

ανάπτυξη της οικονομίας του ΗΒ, σε ετήσια,  θα ανέλθει σε 0,7% έναντι προηγούμενης 

εκτίμησης για ρυθμό ανάπτυξης 1%.  

 

 Ο Υπουργός Επιχειρήσεων Vince Cable ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου 

μισθού από τον Οκτώβριο τ.ε. Το ποσοστό αύξησης για νέους από 16 μέχρι 20 ετών, 

πρόκειται να αυξηθεί κατά 1%, ενώ το αντίστοιχο για ενηλίκους κατά 1,9% φτάνοντας 

τις 6,31 λίρες την ώρα. Η αύξηση των κατώτατων μισθών ενηλίκων είναι υψηλότερη 

εκείνης του μέσου εισοδήματος που ανέρχεται στο 1,2% και των επιδομάτων ανεργίας 

που βρίσκεται στο 1%, αλλά χαμηλότερη από το ποσοστό πληθωρισμού που 

αναμένεται να ξεπεράσει το 3% .   

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ  για το Α΄ τρίμηνο του 

έτους, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 70.000 άτομα, φτάνοντας τα 2,56 εκ. το διάστημα 

μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Φεβρουαρίου 2013. Το ποσοστό ανεργίας που ανήλθε 

στο 7,9% έναντι 7,8% του προηγούμενου τριμήνου δημιουργεί ανησυχία για την 

δυνατότητα ανάκαμψης  της οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, ο αριθμός των 

εργαζομένων μειώθηκε στα 29,7 εκατ., για πρώτη φορά μετά από 16 μήνες. Η αύξηση 

του μέσου εισοδήματος, σε ετήσια βάση,  ανήλθε στο 0,8%, από 1,2% τον 

προηγούμενο μήνα. Εάν εξαιρέσει κανείς τα επιδόματα, η αύξηση των μισθών (1%) 

της περιόδου αυτής υπολογίζεται ως η χαμηλότερη καταγεγραμμένη αύξηση από το 

2001. Θετική για την οικονομία ήταν η πτώση του αριθμού επιδομάτων ανεργίας (κατά 

7.000) που δόθηκαν τον Μάρτιο σε 1,53 εκατ. ανέργους.  

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 

πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,8% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. 

Κατεγράφη  ταχύρυθμη αύξηση τιμών σε είδη όπως οπτικοακουστικός εξοπλισμός, 

βιβλία, εφημερίδες και χαρτικά, η οποία αναμένεται να  συμβάλλει στη διατήρηση του 

πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα. Πληθωριστικές πιέσεις σημειώθηκαν επίσης στις 

τιμές των καυσίμων, επίπλων και αλκοολούχων ποτών. 
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 Η Ομοσπονδία Βρετανικών Επιμελητηρίων (ΒCC) ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με 

έρευνα που διεξήγαγε, οι επιχειρήσεις που ενστερνίζονται τη θέση του πρωθυπουργού 

David Cameron για επαναδιαπραγμάτευση των όρων της παραμονής του Ηνωμένου 

Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζουν ότι η αποχώρηση από την ΕΕ θα 

ήταν επιζήμια για τη χώρα. Οι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων βρετανικών επιχειρήσεων 

(FTSE 100) θεωρούν ότι το δημοψήφισμα δεν θα οδηγήσει σε απόφαση εξόδου του 

ΗΒ από την ΕΕ.  Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η BBC σε επιχειρήσεις μέλη της, 

ποσοστό 64% εξ αυτών τάχθηκε υπέρ της παραμονής του ΗΒ στην ΕΕ αλλά με 

επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης του με αυτήν και με επαναπατρισμό ορισμένων εκ 

των εξουσιών που σήμερα ασκούνται από την ΕΕ. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η 

επαναδιαπραγμάτευση αφορά τομείς όπως η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις , την υγεία 

και την ασφάλεια καθώς και τοπικές πολιτικές.  

 

 Έρευνα της Deloitte κατέγραψε αυξημένη αυτοπεποίθηση μεταξύ των οικονομικών 

διευθυντών μεγάλων εταιρειών, καθώς η ανασφάλεια για την πορεία της οικονομίας 

βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα 2,5 τελευταία χρόνια. Η έρευνα 

διενεργήθηκε σε δείγμα 120 οικονομικών διευθυντών, (26 από τον FTSE 100 και 44 

από τον mid-cap FTSE 250). Σύμφωνα με τα ευρήματα της τριμηνιαίας έρευνας, η 

αύξηση της αξίας μετοχών και η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών οδήγησαν στην 

αισιοδοξία των μεγάλων εταιριών. Παρά την κατάρρευση των κυπριακών τραπεζών 

τον προηγούμενο μήνα, οι ερωτηθέντες δήλώσαν πεπεισμένοι πως η πιθανότητα να 

διάλυσης της Ευρωζώνης είναι μόλις 18%. Η έρευνα της Deloitte ακολούθησε, 

παρόμοια πρόβλεψη που έκανε η Ernst & Young, εντός της ίδιας εβδομάδας.  

 

 Τα στεγαστικά δάνεια προς αγοραστές πρώτης κατοικίας, αυξήθηκαν κατά 17,5% κατά 

το πρώτο δίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012, 

σημειώνοντας υψηλό πενταετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το 

Council of Mortgage Lenders (CML). Ο Julian Wadley, εκπρόσωπος της CML δήλωσε 

ότι αν και ο δανεισμός εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, η αύξηση είναι 

ενθαρρυντική για το μέλλον. Επίσης το μέσο κόστος διετούς δανείου σταθερού 

επιτοκίου και με προκαταβολή το 10% του συνολικού ποσού, μειώθηκε από 5,93% τον 

Αύγουστο σε 4,57% το Φεβρουάριο λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών. 

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών, κ. George Osborne, στο πλαίσιο της 

παρουσίασης του προϋπολογισμού τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ένα προσχέδιο 

υποστήριξης του δανεισμού με κυβερνητικές εγγυήσεις και μείωση της αναγκαίας 

προκαταβολής προς την τράπεζα στο 5% της αξίας της περιουσίας.  

 

 Ο διαδικτυακός τόπος της βρετανικής Κυβέρνησης, Gov.UK έλαβε το βραβείο Design 

of the year 2013. Το καινούργιο site περιέχει όλων των ειδών τις πληροφορίες που 

χρειάζεται ένας πολίτης από το κράτος, από πληροφορίες, αιτήσεις και δικαιώματα 

μέχρι την απόκτηση ιθαγένειας, το φορολογικό καθεστώς και τις επιχειρήσεις. Το site 

κατασκευάστηκε στο Η.Β. από την Κυβερνητική Υπηρεσία Ψηφιακής Τεχνολογίας  

(Government Digital Service), κατάφερε δε να συνδυάσει εύκολα και απλά, για τον 

χρήστη, διάφορες υπηρεσίες και όπως δήλωσε ο Π/Θ κ. David Cameron η κυβέρνηση 

είναι περισσότερο ανοικτή στον κόσμο.    
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 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Oil & Gas UK,  οι επενδύσεις στη Βόρεια Θάλασσα 

κινούνται σε υψηλά επίπεδα, καθώς προβλέπεται η λειτουργία 14 καινούργιων 

πετρελαιοπηγών και αύξηση της εξόρυξης πετρελαίου μετά από μία δεκαετία συνεχούς 

πτώσης. Σύμφωνα με την Oil & Gas UK, εντός του 2013 αναμένεται  να παραχθούν 

470 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Επίσης, ο Malcolm Webb, γενικός διευθυντής 

της εταιρείας δήλωσε ότι τα κέρδη θα ανέλθουν το τ.ε. σε 13  δισ. Λίρες  σε σχέση με 

τα 11,5 δισ. Λίρες το 2012. Τέλος, η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί από 1,5 εκ 

boe/d σε 2 εκ boe/d. 

 

 H υπό δημόσια διαχείριση εταιρεία East Coast αποτελεί την πιο αποδοτική και 

αποτελεσματικά διαχειριζόμενη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 

αντιδράσεων στην πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει την 

επιχείρηση. Σύμφωνα με μελέτη του Office of Rail Regulation, η γραμμή που συνδέει 

το Λονδίνο με το Εδιμβούργο απαιτεί μικρότερη κυβερνητική χρηματοδότηση σε 

σχέση με τις υπόλοιπες 15 γραμμές, που έχουν δοθεί για εκμετάλλευση από τον 

ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, που εστιάζει στην παροχή των 

υπηρεσιών και στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, πολλοί από τους 

ανάδοχους, στο Νοτιοανατολικό τμήμα του δικτύου, έχουν κερδοφορία που τους 

επιτρέπει να καταβάλλουν υψηλό αντίτιμο στο κράτος, σε αντίθεση με άλλους που 

εξυπηρετούν τις λοιπές περιοχές, όπου και το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης του 

δικτύου είναι πολύ υψηλό. Σημειώνεται ότι η συνεισφορά των φορολογούμενων στο 

ετήσιο κόστος συντήρησης του δικτύου των £11,6 δισ., ανέρχεται σε £4 δισ. 

 

 


