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 Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Η.Β. η ανεργία ανήλθε στο 7,8% 

του ενεργού πληθυσμού κατά το τρίμηνο Νοεμβρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013. Ο αριθμός των 

ανέργων αυξήθηκε κατά 7.000 άτομα ανερχόμενος σε 2,52 εκ. Η ανεργία στους νέους ηλικίας 

16-24 ετών ανήλθε στο 21,1% . 

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Owen Paterson, φέρεται να 

προετοιμάζεται να υποστηρίξει την επέκταση των γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών στην 

Ε.Ε. Ο Βουλευτής των Συντηρητικών κ. Freeman, ο οποίος ενεργεί και ως σύμβουλος της 

Κυβέρνησης σε θέματα νέας πολιτική στην αγροτική τεχνολογία, δήλωσε ότι εφόσον δεν 

τροποποιηθεί η κοινοτική θέση στο ζήτημα των καλλιεργειών αυτού του τύπου τότε η διάθεση η 

μη μεταλλαγμένων προϊόντων πρέπει να υπόκειται στις χώρες αυτές καθαυτές Παρόλα αυτά η 

Αγγλική Κυβέρνηση παραμένει επιφυλακτική εξαιτίας και του πρόσφατου διατροφικού 

σκανδάλου με το κρέας από άλογο. 

 Η βρετανική Κυβέρνηση δημιούργησε ειδική ομάδα για την προσέλκυση και στήριξη 

του Μουσουλμανικού Χρηματοοικονομικού τομέα προκειμένου να ενισχύσει το ρόλο του  

Λονδίνου σε αυτήν την αγορά. Ευρέως διαδεδομένα είναι τα Ισλαμικά ομόλογα, γνωστά και ως 

sukuk στα οποία ο ομολογιούχος πληρώνεται με ένα σταθερό χρηματικό ποσό και οχι με 

κουπόνια όπως στα κοινά ομόλογα. Η άνθηση της “Ισλαμικής Τραπεζικής” ( Islamic Banking) 

oοφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη της οικονομίας της Μαλαισίας και των χωρών του  

Κόλπου. Με αυτήν την κίνηση η Μεγάλη Βρετανία προσπαθεί να προσελκύσει επενδυτές από 

αυτές τις χώρες, τονώντας έτσι την οικονομία της ( τόνωση μικρών επιχειρήσεων και 

υποδομών). 

 Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας ευρέσεως εργασίας McKinley, o αριθμός των 

θέσεων εργασίας στο City του Λονδίνου αυξήθηκε κατά 11% για τον Φεβρουάριο σε σύγκριση 

με τον  προηγούμενο μήνα, αν και  υπολείπεται κατά 15% από τον Φεβρουάριο 2012.  

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η πορεία  του δείκτη FTSE, επηρεάζοντας θετικά και 

αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση των εταιρειών του City. Επιπρόσθετα, ο δείκτης CIPS της 

εταιρείας Markit κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας  του 



προηγουμένου 5μήνου. Αύξηση στη ζήτηση ανθρωπίνου δυναμικού καταγράφεται κυρίως στους 

τομείς του investment banking και management asset. 

 Η Ένωση Βρετανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων (BCC) σε ανακοίνωση της αναφέρει 

ότι ο Υπουργός Οικονομικών  George Osborn θα χρειαστεί να δανειστεί περισσότερο  για να 

καλύψει το κενό από τις μεγάλες μειώσεις στην είσπραξη φόρων από επιχειρήσεις, εάν η 

οικονομία δεν σημειώσει ανάπτυξη το επόμενο εξάμηνο. Η Ένωση Βρετανικών Βιομηχανιών 

(CBI) όμως  προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε  αβεβαιότητα στις αγορές, 

κατά συνέπεια  θα οδηγούσε σε υψηλότερα επιτόκια και θα τραυμάτισε την επιχειρηματική 

εμπιστοσύνη. H BCC υποστηρίζει τις κυβερνητικές πολιτικές για μείωση του ελλείμματος αλλά 

επισημαίνει ότι περαιτέρω, ενός ορίου, μείωση θα είναι άνευ ουσίας εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη. 

Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να υπάρξει επιπρόσθετος δανεισμός για να μειωθεί η 

φορολογία στις επιχειρήσεις.. Σημειώνεται ότι έως τώρα η Ένωση Επιμελητηρίων είναι ο 

μοναδικός φορέας που προτείνει επιπρόσθετο δανεισμό.  

 H Google ανέθεσε το έργο κατασκευής των κεντρικών γραφείων της στο Λονδίνο  

(King'sCross) στη Δανέζικη εταιρεία Bam Construct (ευρέως γνωστή για το Riverside Museum 

στη Γλασκώβη). Το συγκεκριμένο έργο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 1 δισεκατομμύριο λίρες 

και θα ολοκληρωθεί εντός του 2016. Υπεύθυνοι για την κατασκευή είναι οι αρχιτέκτονες Αllford 

Hall Monagham Morris. Η κίνηση  αυτή της Google είναι συνέχεια παρόμοιων ενεργειών των 

δύο κύριων ανταγωνιστών της ( Αpple, Facebook) . To νέο οίκημα θα στεγάσει 3,000-4,000 

εργαζόμενους και θα τονώσει την περιοχή του King's Cross και ως εκ τούτου αναμένεται 

αύξηση στα ενοίκια της περιοχής. 

 Η ΒΡ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής στη ρωσική ΤΝΚ-

ΒΡ, της οποίας κατείχε το 50%, στη ROSNEFT έναντι του ποσού των 12,5 δισ. δολ. ΗΠΑ. Από 

το ποσόν αυτό 8 δισ. θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά από τη BP μετοχών της ROSNEFT, σε 

εφαρμογή της συμφωνίας των δύο εταιρειών το παρελθόν έτος. Με την ολοκλήρωση της 

εξαγοράς η ΒΡ θα είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της ρωσικής κρατικής εταιρείας 

κατέχοντας το 19,75% του μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι οι δύο 

εταιρείες επεξεργάζονται σχέδιο συνεργασίας για την υλοποίηση κοινών δράσεων εξερεύνησης 

πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην Αρκτική. 

 Ο Υπουργός Επιχειρήσεων κ. V. Cable άσκησε κριτική στη διοίκηση της Τράπεζας 

Barklays μετά την ανακοίνωση ότι ο επικεφαλής της Επενδυτικής Τραπεζικής του Ιδρύματος 

αποκόμισε σχεδόν 18 εκ. λίρες από την πώληση 5,7 εκ μετοχών της Τράπεζας που είχε στην 

κατοχή του. Η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι, μετά το σκάνδαλο διαχείρισης του LIBOR και την 

αντικατάσταση του προηγουμένου Δ/ντος Συμβούλου, η πολιτική παροχής κινήτρων και bonus 

στα στελέχη της έχει διαφοροποιηθεί και τα αντίστοιχα ποσά έχουν μειωθεί .  


