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Στοιχεία για την παραγωγικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2015 

 

Η παραγωγικότητα του ΗΒ συνεχίζει να υπολείπεται των υπολοίπων χωρών του G7. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ (ONS) για το 2015, το 

προϊόν ανά ώρα στο ΗΒ ήταν 18 ποσοστιαίες μονάδες, κάτω από το μέσο όρο των 

υπολοίπων χωρών που ανήκουν στους G7, παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι. 

Το προϊόν ανά εργαζόμενο ήταν 19 ποσοστιαίες μονάδες κάτω του μέσου όρου από τις 

υπόλοιπες χώρες των G7. Επίσης, για το 2015, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του G7, το 

ΗΒ είχε κοντά στο μέσο όρο αύξηση της παραγωγικότητας ανά εργατοώρα και υπό του 

μέσου όρου αύξηση όσον αφορά την παραγωγικότητα ανά εργάτη.  

Ειδικότερα, με βάση το δείκτη ΑΕΠ/εργατοώρα, η παραγωγικότητα του ΗΒ το 2015 

ήταν 

 16% υψηλότερη σε σχέση με της Ιαπωνίας,  

 εφάμιλλη του Καναδά,  

 χαμηλότερη κατά 9% από την Ιταλία 

 χαμηλότερη κατά 27% από την Γαλλία 

 χαμηλότερη κατά 30% από τις Η.Π.Α 

 χαμηλότερη κατά 35% από την Γερμανία 

 και μεσοσταθμικά χαμηλότερη από τις ανωτέρω κατά 18% 

Η σύγκριση μεταξύ των ετών 2014-2015 δείχνει ότι η διαφορά στην  παραγωγικότητα 

του ΗΒ μειώθηκε σε σχέση με τον Καναδά, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. To HB 

ήταν πιο παραγωγικό από την Ιαπωνία σε όλη την διάρκεια του 2015, αν και η διαφορά 

μειώθηκε ελαφρώς. Το έλλειμμα στην παραγωγικότητα του ΗΒ παρέμεινε μεσοσταθμικά στο 

18% σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες εντός G7.  

Με βάση το δείκτη ΑΕΠ/εργαζόμενο, τα στοιχεία για το 2015 δείχνουν ότι για το ΗΒ 

ο δείκτης ήταν 

 Μεγαλύτερος σε σχέση με την Ιαπωνία κατά 14% 

 Μικρότερος  σε σχέση με τον Καναδά κατά 2% 

 Μικρότερος σε σχέση με την Γερμανία κατά 11%  

 Μικρότερος σε σχέση με την Ιταλία κατά 12% 

 Μικρότερος σε σχέση με την Γαλλία κατά 12%  
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 Μικρότερος σε σχέση με τις Η.Π.Α κατά 39%  

 και μεσοσταθμικά μικρότερος σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες στους G7 κατά 19% 

Η σύγκριση του 2015 με το 2014 δείχνει πως η διαφορά μεταξύ της παραγωγικότητας 

ανά εργάτη στο ΗΒ σε σχέση με τον Καναδά, την Ιταλία και την Γαλλία μειώθηκε. Σε σχέση 

με την Ιαπωνία και τη Γερμανία έμεινε αμετάβλητη. Η διαφορά μεταξύ του ΗΒ και των 

Η.Π.Α αμβλύνθηκε, ενώ η μεσοσταθμική διαφορά μεταξύ του ΗΒ και των υπόλοιπων χωρών 

στους G7 παρέμεινε 19%. 

Η διαφορά της παραγωγικότητας μεταξύ ΗΒ και ΗΠΑ είναι μεγαλύτερη ανά 

εργαζόμενο σε σχέση με την εργατοώρα, διότι οι εργάτες στις ΗΠΑ δουλεύουν περισσότερες 

ώρες από τους αντίστοιχους στο ΗΒ. Το αντίθετο συμβαίνει με το ΗΒ και τις Γερμανία και 

Γαλλία διότι οι Γερμανοί και Γάλλοι εργαζόμενοι δουλεύουν λιγότερες ώρες από τους 

Βρετανούς    

Τα τελευταία χρόνια, σε όλα τα μέλη του G7, υπήρξε μια γενική πτωτική τάση στις  

μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό των 

εργαζομένων με πλήρη απασχόληση μεταξύ 36 και 40 ωρών την εβδομάδα έχει αυξηθεί 

μεταξύ του διαστήματος  1995 - 2015, ενώ το ποσοστό που εργάζονται πάνω από 50 ώρες 

έχει μειωθεί. Αυτή η αλλαγή είναι πιθανό να αντανακλά τις διαρθρωτικές οικονομικές 

αλλαγές - συμπεριλαμβανόμενης της αυξανόμενης συμμετοχής του κλάδου υπηρεσιών στην 

απασχόληση - και τις προτιμήσεις των εργαζομένων. Η τάση αυτή έχει παύσει, διότι οι μέσες 

ώρες εργασίας ανά εβδομάδα σταθεροποιήθηκαν σε όλες τις χώρες που ανήκουν στο G7 

αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα από ό, τι πριν από την πρόσφατη οικονομική ύφεση. Ωστόσο, 

στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει παρατηρηθεί αύξηση των μέσων εβδομαδιαίων ωρών εργασίας 

μεταξύ 2011 και 2014, οι οποίες βρίσκονται πλέον στα προ-ύφεσης επίπεδα. 

Η παραγωγικότητα είναι ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό των 

μακροπρόθεσμων ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς ισχυρότερη αύξηση της 

παραγωγικότητας οδηγεί απευθείας σε ταχύτερη αύξηση του ΑΕΠ. Παρά το γεγονός ότι η 

οικονομική ανάπτυξη στο ΗΒ έχει επιταχυνθεί από το 2013 και μετά, αυτό είναι κυρίως 

αποτέλεσμα της αύξησης του συνολικού αριθμού των ωρών εργασίας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, παρά χάρη στην αύξηση της παραγωγικότητας.  

Το 2015, η κυβέρνηση εκπόνησε σχέδιο για αύξηση της παραγωγικότητας της χώρας, 

καλύπτοντας θέματα όπως η βελτίωση των μεταφορικών και ψηφιακών υποδομών, η αύξηση 

των επενδύσεων, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, η αύξηση του 

ποσοστού του ενεργού πληθυσμού, η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, η 

ενθάρρυνση των εξαγωγών και η ενδυνάμωση της οικονομίας εκτός της περιοχής του 

Λονδίνου.  

Εκτιμάται ότι η έξοδος από την Ε.Ε. θα έχει πιθανότατα περιορισμένο αντίκτυπο στην 

παραγωγικότητα του ΗΒ. Το μεγαλύτερο περιθώριο για βελτίωση της παραγωγικότητας 

προέρχεται από την αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων. Το χαμηλό ύψος των 

επιχειρηματικών επενδύσεων στο ΗΒ είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

συμβάλλουν στη συγκριτικά χαμηλότερη παραγωγικότητα. Δεδομένου ότι οι ξένες 

πολυεθνικές τείνουν να βελτιώνουν την παραγωγικότητα μιας οικονομίας, εισφέροντας νέες 

τεχνολογίες και πρακτικές διαχείρισης, η μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη 

Βρετανία, λόγω της αβεβαιότητας και της επικείμενης Εξόδου, θα μπορούσε να είναι 

επιζήμια για τις προοπτικές της παραγωγικότητας της χώρας. Από την άλλη πλευρά, 

αναλυτές εκτιμούν ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις απλώς παραγκωνίζουν (crowding out) τις 

εγχώριες επενδύσεις και ως εκ τούτου η παραγωγικότητα δεν θα πληγεί σοβαρά από 

ενδεχόμενη πτώση των ΑΞΕ, ιδίως αν η κυβέρνηση προβεί σε σημαντικές επενδύσεις σε 

υποδομές, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί. Αποτελεί, βεβαίως, ερώτημα, κατά πόσον η 



βρετανική κυβέρνηση θα διαθέτει «δημοσιονομικό χώρο» για αύξηση των δημοσίων 

επενδύσεων. 

Εξάλλου, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων του εργατικού 

δυναμικού, ως πιθανή λύση για αύξηση της παραγωγικότητας, είναι αμφίβολης 

αποτελεσματικότητας  τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς απαιτούνται χρόνος 

και κεφάλαια για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Αντιθέτως, δεδομένου 

ότι το εργατικό δυναμικό από χώρες της ΕΕ διαθέτει εν γένει υψηλότερη εξειδίκευση, είναι 

πιθανό το επίπεδο παραγωγικότητας να μειωθεί βραχυπρόθεσμα, αν επιβληθούν φραγμοί στη 

μετακίνηση εργαζομένων. Ο αντίλογος είναι ότι μια μεταναστευτική πολιτική που θα 

επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο να επιλέξει τους μετανάστες με βάση τις ικανότητές τους 

και όχι απλώς με βάση τη χώρα προέλευσής τους, θα οδηγήσει σε υψηλότερη ειδίκευση και 

πιο παραγωγικούς εργαζόμενους. Δεδομένου ότι ο σημαντικότερος κλάδος των υπηρεσιών 

(80% του βρετανικού ΑΕΠ) είναι κλάδος εντάσεως εργασίας σε υψηλό βαθμό, τα περιθώρια 

για αύξηση της παραγωγικότητας είναι εξ ορισμού πιο περιορισμένα από ό, τι στο κλάδο π.χ. 

της μεταποίησης. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι εάν δεν υπάρξει στο μέλλον ενίσχυση του 

μεταποιητικού κλάδου, η αύξηση της παραγωγικότητας του ΗΒ θα σταθεροποιηθεί 

μακροπρόθεσμα σε χαμηλότερα επίπεδα. 

Εν κατακλείδι, η βελτίωση της παραγωγικότητας θα αποτελέσει μία ακόμη πρόκληση 

για τη βρετανική κυβέρνηση, ιδίως σε περίπτωση που επιχειρήσει να ασκήσει ενεργή 

βιομηχανική πολιτική, καθώς άνευ αυτής, αφενός οι προσδοκίες για βελτίωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας της βρετανικής βιομηχανίας, βοηθούσης της υποτίμησης, δεν θα 

εκπληρωθούν, αφετέρου οι αμοιβές των εργαζομένων θα παραμείνουν στάσιμες, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα. 

 


