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1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ – ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 
- Τα υψθλότερα φορολογικά ζςοδα οδιγθςαν ςτθν ελαφρά βελτίωςθ των δθμοςίων 

οικονομικϊν του ΗΒ το Νοζμβριο. Ωςτόςο, ο Υπουργόσ Οικονομικϊν βρίςκεται ακόμα 

αντιμζτωποσ με τθν πρόκλθςθ να επιτφχει τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ του κακϊσ θ 

κυβζρνθςθ ζχει δανειςτεί μόνο 500 εκατ. λίρεσ λιγότερο απ’ ότι τον περαςμζνο χρόνο. 

Το Νοζμβριο, θ κυβζρνθςθ δανείςτθκε 14,1 διςεκατομμφρια λίρεσ προκειμζνου να 

καλφψει το κενό μεταξφ των φορολογικϊν εςόδων και των δαπανϊν, 1.6 

διςεκατομμφρια λιγότερο απ’ ότι είχε δανειςτεί τθν ίδια περίοδο το περαςμζνο ζτοσ. Ο 

Samuel Tombs, ςφμβουλοσ οικονομικϊν, διλωςε ότι ενϊ τα ποςοςτά των δθμοςίων 

οικονομικϊν του Νοεμβρίου είναι ςτθν ςωςτι κατεφκυνςθ, ο δρόμοσ για τθν 

δθμοςιονομικι βιωςιμότθτα φαίνεται να είναι μακρφσ και δφςβατοσ. Τα φορολογικά 

ζςοδα ανιλκαν ςε ποςοςτό άνω του 5,5% το Νοζμβριο ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο 

μινα του περαςμζνου ζτουσ και οι καταβολζσ του φόρου ειςοδιματοσ περί το 4,1%. 

Ωςτόςο, οι καταβολζσ του φόρου ειςοδιματοσ παραμζνουν ςε χαμθλό επίπεδο 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ταχεία αφξθςθ των κζςεων απαςχόλθςθσ. 

 

- Η κυβζρνθςθ ςυμφϊνθςε με τθν εταιρεία TDX Group, τθσ οποίασ θ μθτρικι εδρεφει 

ςτισ ΗΠΑ, για τθν ίδρυςθ κοινισ εταιρείασ που κα αναλάβει να ςυλλζξει, για 

λογαριαςμό του Υπουργείου Οικονομικϊν περιςςότερα από 20 δις. λίρεσ που αφοροφν 

μθ καταβλθκζντεσ φόρουσ και φοιτθτικά δάνεια, κακϊσ και αχρεωςτιτωσ 

καταβλθκζντα επιδόματα. Η νζα εταιρεία κα λαμβάνει ποςοςτό από κάκε απλιρωτο 

χρζοσ που ςυλλζγει άνω ενόσ ςυγκεκριμζνου ποςοφ.  

 

- Η κυβζρνθςθ του ΗΒ ετοιμάηεται να αποπλθρϊςει όλα τα χρζθ τθσ που 

χρονολογοφνται από τον 18ο αιϊνα. Πιο ςυγκεκριμζνα ο Υπουργόσ Οικονομικϊν του 

ΗΒ, George Osborn, ανακοίνωςε τον Οκτϊβριο ότι  θ κυβζρνθςθ κα αποπλθρϊςει 

χρζοσ φψουσ 214 εκατομμυρίων ςτερλινϊν που ανάγονται από το 1720, από τθν 

κατάρρευςθ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ South Sea Company που είχε μονοπϊλιο 

εμπορικϊν ςυναλλαγϊν με τθ Νότια Αμερικι και αςχολείτο και με τθ μείωςθ του 

κυβερνθτικοφ χρζουσ. Η κατάρρευςθ τθσ εν λόγω εταιρείασ το 1720 (South Sea Bubble) 

είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του κυβερνθτικοφ χρζουσ. Επίςθσ ο George Osborne 



διλωςε ότι το Υπουργείο Οικονομικϊν το Μάρτιο του 2015 κα αποπλθρϊςει ομόλογα 

από τον Πρϊτο Παγκόςμιο πόλεμο  φψουσ 1,9 διςεκατομμυρίων ςτερλινϊν. Ακόμα, 

χρυςά ομόλογα (perpetual gilts), που φζρουν το όνομά τουσ από τθν επιχρυςωμζνθ 

κάλυψι τουσ ςτο τελείωμα, τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ κα εξαργυρωκοφν από το 

κράτοσ.  Τα ανωτζρω ςτοχεφουν ςτθν αναδιοργάνωςθ του δθμόςιου χρζουσ με τθν 

ζκδοςθ νζων ομολόγων με χαμθλό επιτόκιο. 

 
2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

 
- Ο πλθκωριςμόσ ςτο ΗΒ παραμζνει ςτο χαμθλότερο επίπεδο τθν τελευταία δεκαετία, 

ςτο 1,3%,  εξαιτίασ τθσ πτϊςθσ των τιμϊν του πετρελαίου και των τρόφιμων. Ο 

Διοικθτισ τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ κ. Mark Carney, διλωςε ότι  θ πτϊςθ τθσ τιμισ του 

πετρελαίου ςε ποςοςτό άνω του 40% από τον περαςμζνο Ιοφνιο ιταν αναμφίβολα 

καλά νζα για το ΗΒ.  

 
- Η μεταποιθτικι παραγωγι τθσ Μ. Βρετανίασ επιβραδφνεται, λόγω τθσ οικονομικισ 

ςταςιμότθτασ ςτισ  αγορζσ τθσ Ευρωηϊνθσ. Η επιβράδυνςθ αυτι δε, μοιάηει να 

επθρεάηει τθ ςυνολικι οικονομικι ανάπτυξθ, θ οποία ςθμείωςε άνοδο 0,7% το τρίτο 

τρίμθνο τρζχοντοσ ζτουσ, αλλά αποδυναμϊνει τισ ελπίδεσ για μετατόπιςθ του κζντρου 

βάρουσ τθσ οικονομίασ από τισ υπθρεςίεσ και τθν εγχϊρια ηιτθςθ. Οι περιςςότεροι 

οικονομολόγοι αναμζνουν επιβράδυνςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ κατά 2,5% περίπου τον 

επόμενο χρόνο, εν μζρει λόγω τθσ αδυναμίασ τθσ Ευρωηϊνθσ, του μεγαλφτερου 

εμπορικοφ εταίρου του ΗΒ. Επίςθμα ςτοιχεία δείχνουν ότι θ ςυνολικι βιομθχανικι 

παραγωγι ζπεςε κατά 0,1% μεταξφ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, με μια απρόςμενθ 

πτϊςθ 0,7% ςτθ μεταποιθτικι παραγωγι. Η τελευταία, ωςτόςο, είναι κατά 1,7% 

υψθλότερθ ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο χρόνο.  

 
- Η μείωςθ τθσ τιμισ του πετρελαίου από 110 δολάρια το βαρζλι ςε μόλισ 70 δολάρια 

κατά τθ διάρκεια των 6 τελευταίων μθνϊν ζχει δϊςει ϊκθςθ ςτθ Βρετανικι οικονομία. 

Σφμφωνα με ζρευνα τθσ Lloyds Bank, τον τελευταίο μινα παρατθρικθκε θ μεγαλφτερθ 

άνοδοσ ςτισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ εταιρειϊν ςτο ΗΒ, κακϊσ θ μείωςθ τθσ 

τιμισ του πετρελαίου ςυνεπάγεται χαμθλά μεταφορικά ζξοδα και περιςςότερεσ 

προςλιψεισ. Ο Michael Saunders, οικονομολόγοσ τθσ Citigroup κεωρεί ότι θ μείωςθ τθσ 

τιμισ του πετρελαίου, παρόλο που πλιττει τουσ παραγωγοφσ τθσ Βόρειασ κάλαςςασ, 

ζχει πολλά οφζλθ για τα νοικοκυριά.  

 

 

 

 

 



3. ΚΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 
 

- Σφμφωνα με τθν Τράπεηα τθσ Αγγλίασ, ο τομζασ τραπεηικών εργαςιών αναμζνεται να 

διπλαςιαςτεί μζχρι το 2050 αντιπροςωπεφοντασ περιςςότερο από το 950% του 

εγχϊριου ακακάριςτου προϊόντοσ του ΗΒ. Παρόλο που κάποιοι οικονομικοί αναλυτζσ 

εκτιμοφν ότι οι μεγάλεσ τράπεηεσ είναι επικίνδυνεσ για τθ χρθματοπιςτωτικι 

ςτακερότθτα τθσ χϊρασ, θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ κεωρεί ότι δεν υπάρχει βάςιμοσ λόγοσ 

ανθςυχίασ γιατί το μζγεκοσ των τραπεηϊν και το ενδεχόμενο οικονομικισ κατάρρευςθσ 

δε ςυνδζονται άμεςα. Αντίκετα, χαμθλά ποςοςτά τραπεηικοφ πακθτικοφ ςε 

ςυνδυαςμό με αφξθςθ τραπεηικϊν κεφαλαίων αποτελοφν τουσ πλζον βαςικοφσ λόγουσ 

να αποτραπεί μια ενδεχόμενθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ. Σφμφωνα με δθλϊςεισ του 

Διοικθτι τθσ ΤτΑ, κ. Carney, θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ δεν είναι αρμόδια να αποφαςίςει 

για το μζγεκοσ των τραπεηϊν αλλά για τθν εξαςφάλιςθ οικονομικισ ςτακερότθτασ ςτθ 

χϊρα. Αξίηει να αναφερκεί ότι με τα μζχρι πρότινοσ δεδομζνα, το ΗΒ διακζτει το 

μεγαλφτερο τραπεηικό όγκο ςε ςχζςθ με άλλεσ παγκόςμιασ οικονομικζσ δυνάμεισ όπωσ 

θ Ιαπωνία ,οι ΗΠΑ και οι δζκα πιο ιςχυρά οικονομικά Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 

 

- Σφμφωνα με ςχετικι ζρευνα,  οι τραπεηίτεσ και τα ςτελζχθ του City αναμζνουν αφξθςθ 

20% ςτα bonus του 2014, με το μζςο χορθγοφμενο ποςό να διαμορφϊνεται ςτισ 

124.680 λίρεσ ςε ςχζςθ με τισ 102.930 λίρεσ του προθγοφμενου ζτουσ, παρά τθν 

πολιτικι και δθμόςια πίεςθ για μειϊςεισ και λίγεσ μζρεσ πριν τεκεί ςε ιςχφ θ ςχετικι 

κοινοτικι νομοκεςία για επιβολι ανϊτατου ορίου ςτα bonus των τραπεηικϊν ςτελεχϊν 

από 1/1/2015. Η αυτοπεποίκθςθ ζχει επίςθσ αυξθκεί με το 40% των εργαηομζνων ςτο 

City  να περιμζνουν μεγαλφτερο δϊρο ςε ςχζςθ με το 34% το 2013. Μάλιςτα, οι 

εργαηόμενοι ςτα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια αναμζνουν δϊρο 145.000 λιρϊν ι 

115% του μζςου μιςκοφ για τον τομζα. Οι τράπεηεσ ετοιμάηουν τα ςχζδια των bonus, 

τα οποία κα χρειαςτεί να εγκρικοφν από τισ δφο ρυκμιςτικζσ αρχζσ του ΗΒ ςτισ αρχζσ 

του 2015. Η ρυκμιςτικι Αρχι FCA ζχει επανειλθμμζνα προειδοποιιςει τισ τράπεηεσ να 

λαμβάνουν υπόψθ τουσ ηθτιματα διαγωγισ, όταν απονζμουν δϊρα, ϊςτε να 

ελαχιςτοποιείται ο αντίκτυποσ μεγάλων προςτίμων ςτουσ μετόχουσ, ςτισ περιπτϊςεισ 

παραβάςεων τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ.  

 
- Η Τράπεηα τθσ Αγγλίασ εκτιμά ότι θ μεγάλθ πλειοψθφία των δανειολθπτϊν 

ςτεγαςτικϊν δανείων κα μποροφςαν να διαχειριςτοφν άνοδο επιτοκίων τθσ τάξθσ του 

2%, μεταβάλλοντασ ζτςι ςθμαντικά τθ ςτάςθ τθσ ωσ προσ τθν επίπτωςθ του 

υψθλότερου κόςτουσ δανειςμοφ ςτα νοικοκυριά. Σφμφωνα με τθν ετιςια ζρευνα τθσ 

Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ, αν τα επιτόκια δανειςμοφ αυξάνονταν κατά 2% με παράλλθλθ 

αφξθςθ του ειςοδιματοσ, μόνο το 4% των δανειολθπτϊν κα αναγκάηονταν να 

περικόψουν τα ζξοδά τουσ ι να εργάηονται περιςςότερεσ ϊρεσ, ποςοςτό που 

αντιπροςωπεφει μόνο το 1,3% των νοικοκυριϊν.  Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 



δείχνουν ότι τα επίπεδα χρζουσ και ευπάκειασ ςε αυξιςεισ επιτοκίων ςτεγαςτικϊν 

δανείων είχαν πζςει οριακά το 2014 ςυγκριτικά με το 2013, με τθν Τράπεηα τθσ Αγγλίασ 

τότε να εκφράηει ανθςυχίεσ για διπλαςιαςμό των ευπακϊν νοικοκυριϊν, αν 

αυξάνονταν τα επιτόκια. 

 

- Η αλυςίδα μεςιτικϊν γραφείων Winkworth αναμζνει πτϊςθ κατά 5% τθσ μζςθσ τιμισ 

ακινιτων ςτο κεντρικό Λονδίνο για το πρϊτο εξάμθνο του 2015, ωσ αποτζλεςμα τθσ 

πρόταςθσ του Εργατικοφ κόμματοσ να επιβλθκεί «φόροσ πολυτελείασ» (mansion tax) 

ςε ακίνθτα αξίασ άνω των 2 εκ. λιρϊν. Ο φόροσ κα είχε ωσ ςυνζπεια ετιςιεσ  

επιβαρφνςεισ για τουσ ιδιοκτιτεσ  από 3.000 ζωσ 19.000 λίρεσ. Η Winkworth εκτιμά, 

επίςθσ, ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μεςιτικϊν ςυναλλαγϊν κα παραμείνει ςτακερόσ 

το 2014 και μόνο ςτο τζλοσ του 2015 κα επιςτρζψει ςε ανοδικι πορεία, ενϊ προβλζπει 

και άνκθςθ τθσ αγοράσ ενοικίαςθσ ςτο Λονδίνο, λόγω τθσ αφξθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ 

και τουσ μιςκοφσ. 

 

- Σφμφωνα με τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία (Office for National Statistics), θ μζςθ τιμι 

πώλθςθσ ενόσ ακινιτου ςτο ΗΒ αυξικθκε κατά 10,4% από τθν αρχι του 2014 μζχρι και 

τον Οκτϊβριο του ίδιου ζτουσ, ενϊ ςτο Λονδίνο θ ςυνολικι αφξθςθ ανζρχεται ςτο 

17,2%. Η περιοχι Milton Keynes είναι πρϊτθ ςτθν αφξθςθ τθσ αγοράσ κατοικιϊν κακϊσ 

βρίςκεται κοντά ςτο Λονδίνο και πραγματοποιοφνται πολλζσ επενδφςεισ. Επιπλζον, θ 

Τράπεηα τθσ Αγγλίασ ςτθν τελευταία ζκκεςι τθσ για τθν χρθματοπιςτωτικι 

ςτακερότθτα τθσ χϊρασ επιςθμαίνει τθν πτωτικι τάςθ ςτθν αγοραπωλθςία ακινιτων, 

ςχεδιάηοντασ ανακεϊρθςθ ςτον τρόπο χοριγθςθσ ςτεγαςτικϊν δανείων.   

 

- Η μείωςθ ςτο τζλοσ χαρτοςιμου κα δϊςουν ϊκθςθ ςτισ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων 

ςτο ΗΒ κατά 5% ςε ςχζςθ με πζρυςι, ςφμφωνα με ζρευνα κτθματομεςιτϊν. Η ζρευνα 

προβλζπει ότι θ νζα αναλογικι κλίμακα για το φόρο αγοράσ ακινιτων κα μποροφςε να 

αυξιςει τον αρικμό ςυναλλαγϊν κατά 2-5% ςτουσ επόμενουσ 12 μινεσ, ςε αντίκεςθ με 

τθν αμζςωσ προθγοφμενθ μθνιαία ζρευνα που κατζγραψε το βραδφτερο ρυκμό 

αφξθςθσ ςτεγαςτικϊν τιμϊν από το Μάιο του προθγοφμενου ζτουσ. 

    

- Σφμφωνα με ζρευνα, ο χαμθλόσ πλθκωριςμόσ ςε ςυνδυαςμό με τα υψθλά επίπεδα 

ανταγωνιςμοφ των supermarkets όςον αφορά τισ τιμζσ των προϊόντων ζχει ςτρζψει 

πολλοφσ Βρετανοφσ ςτθν κατανάλωςθ προϊόντων πολυτελείασ. Ειδικότερα όλο και 

περιςςότεροι Βρετανοί ξοδεφουν περιςςότερα χριματα ςε είδθ ρουχιςμοφ και ςτθν 

ψυχαγωγία τουσ ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Barclayscard.  

 

 



- Ο ιδιωτικόσ τομζασ ζχει κερδίςει το 1/3 των ςυμβολαίων παροχισ κλινικών 

υπθρεςιών ςτο Εκνικό φςτθμα Τγείασ (NHS) του ΗΒ, μετά τθν περςινι αιφνίδια 

αναδιοργάνωςθ των υπθρεςιϊν υγείασ. Σφμφωνα με ευριματα τoυ British Medical 

Journal, από τα 3.500 ςυμβόλαια που κατακυρϊκθκαν μεταξφ του Απριλίου 2013 και 

του Αυγοφςτου 2014, περιςςότερα από τα μιςά πιγαν ςτουσ προμθκευτζσ του ΝΗS.  Το 

10% των ςυμβολαίων κατακυρϊκθκε ςε εκελοντικζσ και κοινωνικζσ επιχειριςεισ και το 

υπόλοιπο 3% ςε άλλου είδουσ προμθκευτζσ όπωσ κοινοπραξίεσ ι τοπικζσ αρχζσ. 

Αναλυτζσ εκτιμοφν ότι τα δεδομζνα αυτά κα αποτελζςουν πεδίο αντιπαράκεςθσ 

ενόψει των γενικϊν εκλογϊν του Μαΐου 2015, κακϊσ το Εργατικό Κόμμα κατθγορεί τον 

κυβερνθτικό ςυναςπιςμό για ιδιωτικοποίθςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ. 

 

- Το Εργατικό Κόμμα διακιρυξε ότι κα κεςπίςει αυςτθρότερα μζτρα που ρυκμίηουν τθν 

εξαγωγι ςχιςτολικικοφ αερίου. Η κυβζρνθςθ πιςτεφει ότι θ βιομθχανία εξόρυξθσ 

ςχιςτολικικοφ αερίου δεν αναπτφςςεται αρκετά γριγορα κακϊσ απαιτείται δικαςτικι 

άδεια ϊςτε οι εταιρείεσ να ςκάψουν κάτω από τα ςπίτια των πολιτϊν και καταβάλει 

προςπάκειεσ να επιςπεφςει τθ διαδικαςία χοριγθςθσ αδειϊν που απαιτοφνται για να 

ξεκινιςει θ εξόρυξθ του αερίου. Σε κάκε περίπτωςθ επικριτζσ τθσ διαδικαςίασ εξόρυξθσ 

ςχιςτολικικοφ αερίου φοβοφνται ότι μπορεί να προκαλζςει ςειςμοφσ ι και να μολφνει 

τον υδροφόρο ορίηοντα κακϊσ απαιτείται θ προϊκθςθ χθμικϊν, άμμου και υπόγειων 

υδάτων ςε πολφ μεγάλθ πίεςθ για να ςυντριβεί ζνασ ςχιςτολικικόσ βράχοσ και να 

απελευκερωκεί το αζριο. 

 

- Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι οι νζεσ ριηικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα 

του ΗΒ που κα τεκοφν ςε ιςχφ ςε λιγότερο από 4 μινεσ μπορεί να οδθγιςουν ςε 

απϊλειεσ ςτισ ςυντάξεισ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι ςυνταξιοδοτικζσ μεταρρυκμίςεισ 

προβλζπουν ότι οι εργαηόμενοι κα ζχουν περιςςότερεσ επιλογζσ για το πϊσ και πότε 

κα ξοδζψουν το μιςκό τουσ με αρνθτικι επίδραςθ ςτο ειςόδθμά τουσ. Ο κφριοσ λόγοσ 

ανθςυχίασ του ΟΟΣΑ ςτρζφεται ςτα annuities, αςφαλιςτικό προϊόν που αγοράηεται ςε 

ςυνδυαςμό με ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα εξαςφαλίηοντασ ςτακερό ετιςιο ειςόδθμα 

ςτον ιδιοκτιτθ του. Σφμφωνα με τισ νζεσ αλλαγζσ όςοι είναι άνω των 55 ετϊν και 

υπάγονται ςε ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα κακοριςμζνων ειςφορϊν κα ζχουν τθ 

δυνατότθτα χοριγθςθσ εφάπαξ χωρίσ να χρειάηεται να πλθρϊςουν για annuity. Το 

γεγονόσ ότι οι εργαηόμενοι μποροφν να αποφφγουν τθν πλθρωμι των annuities 

μεταφράηεται ςε μικρότερο ποςό ςυντάξεων ενϊ είναι καταςτροφικό και για τα 

κίνθτρά τουσ για εργαςία κατά τον ΟΟΣΑ. Η Κυβζρνθςθ του ΗΒ ςκζφτεται να 

υιοκετιςει ζνα νζο ςφςτθμα annuities, ςφμφωνα με το οποίο οι εργαηόμενοι μποροφν 

να τα αγοράςουν κατά το ςτάδιο ςυνταξιοδότθςισ τουσ με μζροσ των αποταμιεφςεων 

τουσ, προκειμζνου να μθ ςπαταλιςουν όλο το μιςκό τουσ οι εργαηόμενοι πολφ νωρίσ, 

χωρίσ να εξαςφαλίςουν αςφαλζσ ποςό για τθ ςφνταξι τουσ. Επιπλζον ο ΟΟΣΑ 



προειδοποίθςε και για τα ποςοςτά γιρανςθσ του πλθκυςμοφ  και το τωρινό οικονομικό 

περιβάλλον που χαρακτθρίηεται από χαμθλά ποςοςτά επενδυτικϊν επιςτροφϊν, 

χαμθλι ανάπτυξθ και χαμθλά τραπεηικά επιτόκια δθμιουργϊντασ ςοβαρά προβλιματα 

ςτο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα όλων των χωρϊν μελϊν του. 

 

- Οι επενδφςεισ ςε εταιρείεσ μθ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο με αντάλλαγμα μετοχζσ 

ςτισ εν λόγω εταιρείεσ (equity crowdfunding) ζχουν ςθμειϊςει ςθμαντικι αφξθςθ παρά 

τον υψθλό κίνδυνο που εμπεριζχουν. Η ρυκμιςτικι Αρχι FCA ζχει ιδθ εκφράςει τθν 

ανθςυχία τθσ, όχι μόνο για τουσ κινδφνουσ που ζχουν, αλλά και για τα υψθλά ποςοςτά 

αποτυχίασ που φζρουν, κακϊσ οι επενδυτζσ ωσ μζτοχοι κεωροφνται και ιδιοκτιτεσ των 

εταιρειϊν κατά το ποςοςτό των μετοχϊν που κατζχουν. Ωσ αποτζλεςμα ζχουν μερίδιο 

όχι μόνο ςτα κζρδθ τθσ εταιρείασ αλλά και ςτα χρζθ. Η Julia Groves, επικεφαλισ τθσ 

Βρετανικοφ Συνδζςμου Συμμετοχικισ Χρθματοδότθςθσ (UK Crowdfunding Association) 

παραδζχεται ότι θ FCA ζχει δίκιο που εκφράηει διςταγμοφσ για το νζο τρόπο 

επενδφςεων κακϊσ οι περιςςότερεσ επενδφςεισ πραγματοποιοφνται θλεκτρονικά ςε 

νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ και πάνω από το 90% των εταιρειϊν αυτϊν ζχουν αυξθμζνα 

ποςοςτά αποτυχίασ. Παρόλα αυτά όμωσ το equity crowdfunding αποτελεί τθ πιο ταχεία 

αναπτυςςόμενθ εναλλακτικι πλατφόρμα χρθματοδότθςθσ ςτο ΗΒ κακϊσ οι 

νεοςφςτατεσ εταιρείεσ επωφελοφνται από φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και δεν 

υπάγονται ςε κακεςτϊσ πλιρουσ ρφκμιςθσ. Ο νζοσ αυτόσ τρόποσ επενδφςεων είναι 

ιδιαίτερα ελκυςτικόσ για επενδυτζσ με μικρότερο κεφάλαιο, κακϊσ κατά μζςο όρο οι 

επενδφςεισ ξεκινοφν από 10 ςτερλίνεσ, αλλά και για νζουσ επενδυτζσ, χωρίσ 

προθγοφμενθ εμπειρία ςτισ επενδφςεισ. Το τρζχον ζτοσ θ FCA προςπάκθςε για πρϊτθ 

φορά να προβεί ςε ρυκμίςεισ ςχετικά με το equity crowdfunding ορίηοντασ ότι μόνο 

ζμπειροι επενδυτζσ μποροφν να επενδφςουν μεγάλα ποςά ενϊ οι νζοι επενδυτζσ 

μποροφν κεωρθτικά να επενδφςουν μζχρι 10% επί του κακαροφ κατά κεφαλι 

εταιρικοφ ποςοφ, χωρίσ να προςμετροφνται ςε αυτό τυχόν εταιρικι ιδιοκτθςία ι 

ςυντάξεισ. Βζβαια ςτθν πράξθ είναι εφκολο να παρακάμψει κάποιοσ αυτοφσ  τουσ 

κανόνεσ και ουςιαςτικά θ τιρθςι τουσ εξαρτάται αποκλειςτικά από το βακμό 

αυτοπεικαρχίασ του κάκε επενδυτι. Ο John Allan, επικεφαλισ τθσ Ζνωςθσ Μικρϊν 

Επιχειριςεων (Federation of Small Businesses) τάχκθκε υπζρ του equity crowdfunding 

αλλά τόνιςε τθν ανάγκθ ςφςταςθσ ρυκμιςτικοφ και φορολογικοφ πλαιςίου για αυτζσ τισ 

επενδφςεισ. 

 
4. ΑΠΑΧΟΛΗΗ  

 
- Σφμφωνα με ζρευνα του γραφείου προςλιψεων Manpower Group, οι μεγαλφτερεσ 

εταιρείεσ του ΗΒ κα προβοφν ςε περιςςότερεσ προςλιψεισ το νζο ζτοσ, αλλά 

παραμζνουν επιφυλακτικοί ςτθν αφξθςθ των μιςκϊν.. Επιπρόςκετα, αναμζνεται να 

μειωκοφν ςθμαντικά τα ποςοςτά ανεργίασ μζςα ςτουσ επόμενουσ μινεσ, κακϊσ ιδθ οι 



Βρετανοί επιχειρθματίεσ ζχουν προςλάβει πολφ περιςςότερα άτομα από ό,τι 

περίμεναν οι οικονομολόγοι. Παρόλα αυτά, το Γραφείο για τθν ευκφνθ του 

Προχπολογιςμοφ (Office for Budget Responsibility) τθν περαςμζνθ εβδομάδα εκτιμά 

ότι οι προςλιψεισ κα μειωκοφν το επόμενο ζτοσ, αλλά κα αυξθκεί θ παραγωγικότθτα. 

Η ςχετικι ζρευνα είχε διεξάγει και πζρςι, με παρόμοια αποτελζςματα, που όμωσ δεν 

επαλθκεφτθκαν. Η ζρευνα τθσ Manpower Group κατζδειξε ότι οι περιςςότερεσ 

προςλιψεισ πραγματοποιικθκαν ςε επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ και ςε 

καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ αλλά οι μιςκοί δε δείχνουν ςθμαντικι ανάκαμψθ ςε κανζνα 

κλάδο. 

-  

- Σφμφωνα με το CBI, τθ μεγαλφτερθ οργάνωςθ εργοδοτϊν ςτο ΗΒ, θ αφξθςθ των 

μιςκϊν κα επιβραδυνκεί ςθμαντικά και το 2015. Παρόλα αυτά κετικά παραμζνουν τα 

νζα όςον αφορά τθν πλιρωςθ κζςεων μόνιμου εργατικοφ δυναμικοφ. Ακόμα, 

αναμζνονται περιςςότερεσ κζςεισ για αποφοίτουσ, νζουσ και μακθτευόμενουσ. Οι 

μιςκοί ανακάμπτουν αργά κακϊσ οι εταιρείεσ ςυνεχίηουν να είναι επιφυλακτικζσ. Κατά 

το CBI ο κφριοι λόγοι αναχαίτιςθσ τθσ αφξθςθσ των μιςκϊν είναι θ χαμθλι 

παραγωγικότθτα των εργαηομζνων και θ υποχρζωςθ των επιχειριςεων, βάςει νζου 

νόμου, να εγγράφουν όλουσ τουσ υπαλλιλουσ άνω των 21 ετϊν και να παρζχουν 

περιςςότερεσ μζρεσ άδειασ ςτουσ εργαηομζνουσ τουσ.  

 


