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 ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΗΒ, ε νηθνλνκία 

αλαπηύρζεθε ην 2013 θαηά 1,9%, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό πνπ θαηεγξάθε από ην 

2007. Παξά ηαύηα, o ξπζκόο αύμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο 

κεηώζεθε θαηά 0,1% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν θαη ε παξαγσγή 

βξίζθεηαη αθόκε 1,3% ρακειόηεξα από ηα πνζνζηά ηνπ 2008. Καηά ην 2013 ν 

ηνκέαο ησλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο απνηειεί ην 70% ηνπ ΑΔΠ, απμήζεθε θαηά 0,8% 

όπσο επίζεο θαη ν ηνκέαο ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαηά 0,9%. Ο Τπνπξγόο 

Οηθνλνκηθώλ θ. G. Osborne δήισζε όηη ε νηθνλνκία έρεη ζσζηή αλαπηπμηαθή 

πξννπηηθή, όκσο ππάξρνπλ αθόκε πνιιά βήκαηα λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζηαζεξνπνηεζεί ε πνξεία απηή.  

 

 ύκθσλα κε ηε λεόηεξε εθηίκεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο (ΒΟΔ), ν ξπζκόο  

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 3,4% γηα ην 2014 (έλαληη 

πξνεγνύκελεο πξόβιεςεο 2,8%) θαη ν πιεζσξηζκόο λα θηλεζεί θνληά ζην ζηόρν ηνπ 

2%. Παξά ηελ πξνβιεπόκελε αύμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηα ρακειά επηηόθηα, ν 

πιεζσξηζκόο δελ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαζώο εθηηκάηαη όηη ππάξρνπλ αθόκα 

πεξηζώξηα βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Οη επελδύζεηο 

ζηε βηνκεραλία αλακέλεηαη λα απμεζνύλ θαηά 11,5% θαη απηέο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα (θπξίσο ζηηο θαηνηθίεο) θαηά 23%. ηνλ αληίπνδα, 

απαηζηόδνμεο εκθαλίδνληαη νη εθηηκήζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο γηα ην εκπνξηθό 

ηζνδύγην ηνπ ΗΒ γηα ηα επόκελα ηξία ρξόληα. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο θ. Carney 

πξνεηδνπνίεζε όηη ε θαηαγξαθείζα κέρξη ζήκεξα αλάπηπμε δελ είλαη, πξνο ην 

παξόλ, ηζνξξνπεκέλε θαη δηαηεξήζηκε θαζώο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηώλ.  

 

 Η Οκνζπνλδία Βξεηαληθώλ Βηνκεραληώλ (CBI) εθηηκά όηη νη επελδύζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζα απμεζνύλ θαηά 6,6% ην ηξέρνλ έηνο θαη 8,3% ην επόκελν, από         

- 3,7% ην 2013, θαζώο νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαίλεηαη λα 

θαηαγξάθνπλ πην ζηαζεξνύο ξπζκνύο. Η Οκνζπνλδία ζεσξεί όηη ππάξρνπλ ζηνηρεία 

πνπ δείρλνπλ όηη νη επηρεηξήζεηο μεθηλνύλ λα επελδύνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο, ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, γεγνλόο πνπ έρεη 

ζεκειηώδε ζεκαζία γηα κηα ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάηαζε. 
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 Η Οκνζπνλδία Βξεηαληθώλ Βηνκεραληώλ (CBI) θάιεζε ηελ θπβέξλεζε λα ζεζπίζεη  

θνξνινγηθά θίλεηξα ώζηε λα παξαθηλεζνύλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ αύμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπο γηα επελδύζεηο από ηελ πώιεζε ησλ κεηνρώλ ηνπο (equity finance). 

Η Βξεηαλία ζηεξίδεηαη ππεξβνιηθά ζε πίζησζε πνπ πξνέξρεηαη από ηε δεκηνπξγία 

ρξένπο, κε ηηο κηζέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα βαζίδνληαη ζε ηξαπεδηθά δάλεηα, 

ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ CBI. Μόλν ην 3% ρξεζηκνπνηεί πίζησζε από ηελ 

πώιεζε ησλ κεηνρώλ (ζηελ επεηξσηηθή Δπξώπε ην πνζνζηό απηό είλαη 7%) θαζώο 

ζρεδόλ νη κηζνί επηρεηξεκαηίεο θνβνύληαη όηη πνπιώληαο κεηνρέο ζα βξεζνύλ ζε 

θίλδπλν λα ράζνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηεο επηρείξεζεο. Η CBI εθηηκά όηη ε ππάξρνπζα 

έιιεηςε θαηαλόεζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ πξντόλησλ πίζησζεο από ηελ πώιεζε 

κεηνρώλ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί εθόζνλ ε British Business Bank  (θξαηηθά 

ζηεξηδόκελε ηξάπεδα αξκόδηα γηα ηε δαλεηνδόηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ) αλαπηύμεη έλα πβξηδηθό (ελδηάκεζν) ρξεκαηνπηζησηηθό πξντόλ 

(mezzanine finance), πνπ ζπλδπάδεη ηελ πίζησζε από ηελ πώιεζε κεηνρώλ θαη ηελ 

πίζησζε από ηε δεκηνπξγία ρξένπο, ώζηε λα θαζεζπράζεη ηνπο θόβνπο γηα ηελ 

απώιεηα ειέγρνπ. 

 

 Οη δαπάλεο ησλ επηζθεπηώλ ζην ΗΒ ην 2013 απμήζεθαλ θαηά 13% ζε ζρέζε κε ην 

2012 θαη έθηαζαλ γηα πξώηε θνξά ηα 21 δηο ζηεξιίλεο μεπεξλώληαο θαη ην 

αληίζηνηρν λνύκεξν ηνπ 2007 (πξηλ από ηελ θξίζε) ελώ ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ 

απμήζεθε θαηά 6% ηελ πεξίνδν 2012-2013. 

 

 ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΗΒ ν αξηζκόο ησλ αλέξγσλ 

κεηώζεθε θαηά 167.000 θαηά ην ηξίκελν επηεκβξίνπ - Ννεκβξίνπ 2013, θηάλνληαο 

ζηα 2,3 εθ. Δπίζεο, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ όηη νη  ιακβάλνληεο επίδνκα 

αλεξγίαο κεηώζεθαλ θαηά 32.600, θηάλνληαο ζην θαηώηαην επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ 

ηεζζάξσλ εηώλ. Αύμεζε όκσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ 

ππναπαζρνινύληαη ιόγσ ηεο δπζθνιίαο λα εμαζθαιίζνπλ ζέζε πιήξνπο 

απαζρόιεζεο θαη αλέξρεηαη ζηα 1,45 εθαηνκκύξηα.  

 

 Η έξεπλα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαηέδεημε όηη ζην Λνλδίλν δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ην 

παξειζόλ έηνο  66.000 ζέζεηο εξγαζίαο, θαιύπηνληαο πνζνζηό 22% ηεο ζπλνιηθήο 

αλάπηπμεο ηεο απαζρόιεζεο. ε αληίζεζε κε ην Λνλδίλν, κηθξόηεξεο πόιεηο όπσο  

ην Bradford, ην Blackpool θαη ε Γιαζθώβε παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ηόζν ζηνλ ηδησηηθό όζν θαη ηνλ δεκόζην ηνκέα. Οη κηζζνί ησλ 

εξγαδνκέλσλ απμήζεθαλ θαηά 1,0% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνύκελν έηνο ρσξίο όκσο 

λα αθνινπζνύλ κε ηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ πνπ αλέξρεηαη ζην 2,8%. Δηδηθόηεξα, 

αύμεζε θαηά 37% θαηεγξάθε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην City 

ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο ηνπ 2013, ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2012, 

αληαλαθιώληαο έλα πλεύκα εκπηζηνζύλεο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθό ηνκέα ηνπ 

Λνλδίλνπ.  Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ ινγηζηηθή εηαηξεία BDO, νη βξεηαληθέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ απμήζεη ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ σο ζπλέπεηα ηεο απμεκέλεο 

θαηαλαισηηθήο δήηεζεο.  
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 ύκθσλα κε πεξηνδηθή έξεπλα ηεο Οκνζπνλδίαο Βξεηαληθώλ Δπηκειεηεξίσλ, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 7.400 επηρεηξήζεσλ, νη ηνκείο πξσηνγελνύο 

παξαγσγήο θαη ππεξεζηώλ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή άλζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

εγρώξηεο πσιήζεηο ην 2013 απμήζεθαλ θαηά 12 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ελώ 

παξαηεξήζεθε επίζεο  ζεκαληηθή άλνδνο ζηηο εμαγσγέο θαηά 11 κνλάδεο. Οη εζληθέο 

επελδύζεηο παξνπζηάδνπλ επίζεο αλνδηθή ηάζε, ελώ θαηαγξάθεηαη κεησκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα επελδύζεηο ζε εξγνζηαζηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα. 

 

 ε έξεπλα πνπ δηεμήγε  ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηνλ βαζκό θαηαλάισζεο 

ζηηο ρώξεο κέιε, ην ΗΒ θαηαηαγεί  ζηελ 6
ε
 ζέζε κεηά ηηο Λνπμεκβνύξγν, Γεξκαλία, 

Απζηξία, νπεδία θαη Φηιαλδία. πγθεθξηκέλα, ην Β΄ εμάκελν ηνπ 2013 ε  θαηά 

θεθαιή θαηαλάισζε αλέξρεηαη ζηηο 4.037 ιίξεο. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΗΒ απμεκέλε είλαη ε θαηαλάισζε ζηνπο ηνκείο ησλ 

ελνηθίσλ θαη ησλ κεηαθνξώλ. Η θαηαλάισζε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

απμήζεθε θαηά £15 θαη £12 αληίζηνηρα. 

 

 Η Βξεηαληθή Έλσζε Ληαληθνύ Δκπνξίνπ (BΡC) παξνπζίαζε αλαιπηηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην Ηιεθηξνληθό Δκπόξην (e-commerce) θαη ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο ζην 

ΗΒ. Αύμεζε  θαηαγξάθεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ ςσλίδνπλ κέζσ 

δηαδηθηύνπ (online), ελώ κεησκέλε είλαη ε θίλεζε ζηα κεγάια εκπνξηθά θέληξα. Οη 

πεξηζζόηεξεο online πσιήζεηο αθνξνύζαλ ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ipad θαη 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα (αύμεζε θαηά 63%), θαζώο επίζεο θαη ζε νηθηαθέο ζπζθεπέο 

θαη είδε θήπνπ (αύμεζε θαηά 42%). Ο  Γηεπζπληήο ηεο κεγαιύηεξεο εηαηξείαο 

αθηλήησλ (CBRE) Chris Keen, δήισζε όηη ηα supermarkets Tesco, Sainsburys θαη 

Morrisons κείσζαλ ηα ηκήκαηά ηνπο, θαζώο νη πσιήζεηο πξντόλησλ κέζσ internet 

απμήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό. Ωο ζπλέπεηα απηνύ, νη κεγάινη ιηαλέκπνξνη 

ζηξέθνληαη ζε λέεο κνξθέο αλάπηπμεο, ηα ιεγόκελα c-stores ηα νπνία απνηεινύλ 

παξαξηήκαηα ησλ κεγάισλ supermarkets θαη νη ηδηνθηήηεο ηνπο κπνξνύλ λα 

εμαζθαιίζνπλ κεγαιύηεξε αλεμαξηεζία θαη θέξδνο. 

 

 

 

 

 

 

 


