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 Σφμφωνα με τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία του ΗΒ, για το τελευταίο τρίμθνο του 2013 θ 

καταναλωτικι δαπάνθ αυξικθκε κατά 2,2%, αποτελϊντασ τον κφριο παράγοντα ανάκαμψθσ 

τθσ οικονομίασ. Σθμειϊνεται ότι θ αφξθςθ αυτι οφείλεται περιςςότερο ςτθν ανάλωςθ 

αποταμιεφςεων, παρά ςτθν αφξθςθ των μιςκϊν, κακϊσ καταγράφεται μείωςθ του ποςοςτοφ 

του αποταμιευόμενου ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν ςτο 5,3% ζναντι 7,3% του 2012. Επίςθσ, 

το ζλλειμμα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, για το τελευταίο τρίμθνο του 2013,  ανιλκε ςε 5,4% του 

ΑΕΠ (22,4 δις. λίρεσ). 

 Η Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία του ΗΒ ανακοίνωςε ότι, ο πλθκωριςμόσ το Φεβρουάριο τ.ε. 

ανιλκε ςτο 1,7%, καταγράφοντασ τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ τελευταίασ τετραετίασ. Η μείωςθ 

αυτι οφείλεται κυρίωσ ςτισ χαμθλότερεσ τιμζσ τθσ βενηίνθσ και του πετρελαίου κίνθςθσ κατά 

τον υπό εξζταςθ μινα. Σε δθλϊςεισ του ο Διοικθτισ τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ κ. M. Carney, 

ανζφερε ότι ο χαμθλόσ πλθκωριςμόσ και θ χαλαρι νομιςματικι πολιτικι μποροφν να 

οδθγιςουν ςε υπερβάλλοντα δανειςμό, ενιςχφοντασ τθν ευπάκεια τθσ οικονομίασ. 

 

 Ο Δείκτθσ Υπευκφνων Προμθκειϊν (επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν) τθσ Markit, για τον 

μεταποιθτικό τομζα, για το μινα Μάρτιο ανιλκε ςτο 55,3 παραμζνοντασ ςε κετικά επίπεδα για 

δωδζκατο ςυνεχι μινα, παρά τθν μείωςθ του ςε ςχζςθ με τον Φεβρουάριο τ.ε. (56,2).  Η 

μείωςθ οφείλεται ςτο χαμθλότερο επίπεδο των παραγγελιϊν από το εξωτερικό, κακϊσ οι 

εξαγωγζσ παραμζνουν κατϊτερεσ από τα προ-κρίςθσ επίπεδα. Παρ’ ταφτα, κετικά 

εμφανίςτθκαν τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ ςχετικά με τον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ με το ποςοςτό 

αφξθςθσ των διακζςιμων κζςεων εργαςίασ να παραμζνει υψθλό. Σε ότι αφορά τον τομζα των 

υπθρεςιϊν ο αντίςτοιχοσ Δείκτθσ τθσ Markit για το μινα Μάρτιο ανιλκε ςτο 57,6, 

καταγράφοντασ μείωςθ για πζμπτο ςυνεχι μινα.  Συνολικά, και οι τρείσ δείκτεσ τθσ  Markit 

(καταςκευζσ, μεταποίθςθ και υπθρεςίεσ) πάρα τθν επιβράδυνςι τουσ ςε ςχζςθ με τον 

προθγοφμενο μινα, καταγράφουν τθ ςυνεχι επζκταςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.  

 

 

 

 



 Η αφξθςθ των λιανικϊν πωλιςεων τον Φεβρουάριο του 2014 ξεπζραςε τισ εκτιμιςεισ 

ςθμειϊνοντασ αφξθςθ κατά  3,7% ςε ςχζςθ με το 2013 και 1,7% ςε ςχζςθ με τον Ιανουάριο του 

2014. Η μζςθ εβδομαδιαία κατανάλωςθ ςε είδθ λιανικισ τον Φεβρουάριο ανιλκε ςε 6,6 δις. 

λίρεσ ςε ςχζςθ με 6,4 δις. λίρεσ τον Ιανουάριο και 6,3 δις. λίρεσ το περαςμζνο ζτοσ.  Για πρϊτθ 

φορά από το 2009, καταγράφεται μείωςθ (κατά 0,2%) ςτθν μζςθ τιμι των πωλθκζντων 

αγακϊν, θ οποία οφείλεται κυρίωσ ςτθν πτϊςθ τθσ τιμισ των καυςίμων. Αναλυτζσ εκτιμοφν ότι 

ο ρυκμόσ  αφξθςθσ των λιανικϊν πωλιςεων δεν κα μπορζςει να διατθρθκεί ςε τόςο υψθλά 

επίπεδα κακϊσ θ αφξθςθ του πραγματικοφ ειςοδιματοσ είναι οριακά κετικι, ςθμειϊνοντασ ότι 

θ αυξθμζνθ κατανάλωςθ οφείλεται και ςτο γεγονόσ ότι τα νοικοκυριά ξοδεφουν από τισ 

αποταμιεφςεισ τουσ.  

 Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ του ΗΒ, θ διαφορά  μεταξφ του 

κόςτουσ τθσ αγοράσ ακινιτων ςτο Λονδίνο και τισ υπόλοιπεσ περιοχζσ του Ηνωμζνου 

Βαςιλείου, καταγράφει ςυνεχι αφξθςθ. Συγκεκριμζνα, τα ςτοιχεία του α’ τριμινου τ.ε., 

δείχνουν ότι ο μζςοσ όροσ τθσ τιμισ των κατοικιϊν ςτο Λονδίνο αυξικθκε κατά 18% μζςα ςε 

ζναν χρόνο, με το κόςτοσ μίασ τυπικισ κατοικίασ να προςεγγίηει τισ £362.699, ποςό διπλάςιο 

από το αντίςτοιχο ςτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ του ΗΒ. Τα ςτοιχεία, δθμιουργοφν ανθςυχία για τθν 

φπαρξθ ‘’φοφςκασ’’ ςτον τομζα των ακινιτων ςτθν πρωτεφουςα, ωσ ςυνζπεια τθσ αυξανόμενθσ 

επικυμίασ των επενδυτϊν να επενδφςουν τα χριματά τουσ ςε μία αγορά με καλφτερεσ 

αποδόςεισ από άλλεσ επενδυτικζσ επιλογζσ.  Παράλλθλα, καταγράφεται ραγδαία αφξθςθ των 

τιμϊν και ςε κοντινζσ ςτο Λονδίνο περιοχζσ. Συγκεκριμζνα, θ Οξφόρδθ, το Cambridge και το 

Brighton κατζχουν τα πρωτεία μεταξφ των υπολοίπων περιοχϊν ςτο ρυκμό αφξθςθσ των τιμϊν 

των ακινιτων (13%). Στθ βορειανατολικι Αγγλία θ κατάςταςθ είναι διαφορετικι, κακϊσ τα 

ςτοιχεία δείχνουν πωσ το 78% τθσ αγοράσ παρζμεινε, για τθν υπό εξζταςθ περίοδο,  

χαμθλότερα από τα υψθλά ποςοςτά του 2007, με τισ τιμζσ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ να απζχουν 

ωσ και 10% από το επίπεδο αυτό. 

 

 

 

 


