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Εκτιμήσεις ανταποκριτών της Τράπεζας της Αγγλίας για τις επιχειρηματικές
συνθήκες, Γ’ Τρίμηνο 2017
Σύμφωνα με τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις των περιφερειακών γραφείων της ΤτΑ
για τις επιχειρηματικές συνθήκες, τα νοικοκυριά ανταποκρίθηκαν στα συμπιεσμένα
εισοδήματα με τον περιορισμό των αγορών τους και την εστίαση σε απαραίτητες
αγορές. Ως αποτέλεσμα, o ρυθμός ανάπτυξης της ζήτησης επιβραδύνθηκε σε
ορισμένους καταναλωτικούς τομείς και η μέτρια αύξηση των ονομαστικών
καταναλωτικών δαπανών κατά κύριο λόγο αντανακλά τον αυξημένο πληθωρισμό.
Όσον αφορά στις επενδυτικές προθέσεις αναφέρθηκε ασθενέστερη ανάπτυξη στον
τομέα υπηρεσιών, αλλά ήταν πιο θετικές για τους εξαγωγείς αγαθών. Η αύξηση του
εργατικού κόστους ανά εργαζόμενο ήταν υποτονική, ενώ η αύξηση μισθών
κυμαίνεται γύρω στο 2% έως 3%. Οι δυσκολίες στις προσλήψεις παρέμειναν
σημαντικές, ιδιαίτερα για ορισμένες δεξιότητες. Ο αντίκτυπος της υποτίμησης της
στερλίνας στον πληθωρισμό τιμών καταναλωτικών αγαθών φαίνεται να εξαντλείται.
με το πληθωρισμό τιμών στις υπηρεσίες καταναλωτών να παραμένει σταθερός.
Αναλυτικά:
Η αύξηση των λιανικών πωλήσεων παρέμεινε υποτονική σε όρους αξίας, με
μειωμένους όγκους σε πολλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων
μεγάλης αξίας, όπως τα αυτοκίνητα. Ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών στις
καταναλωτικές υπηρεσίες μειώθηκε ελαφρά περαιτέρω, καθώς οι καταναλωτές
περιορίζουν το εύρος των αγορών τους.
Ο ρυθμός αύξησης των επιχειρηματικών υπηρεσιών ήταν σταθερός, με
αυξημένη ζήτηση για εταιρικές συναλλαγές.
Η αύξηση της μεταποίησης ήταν σταθερή. Οι εξαγωγείς συνέχισαν να
αναφέρουν αύξηση πέρα από τα κανονικά επίπεδα, αν και κάποιοι θέτουν υπό
αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του ρυθμού αυτού μεσοπρόθεσμα.
Ο ρυθμός αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας παρέμεινε
μέτριος, με ορισμένα σημάδια επιβράδυνσης.
Οι επενδυτικές προθέσεις εμφανίζονται εξασθενημένες στον κλάδο
υπηρεσιών, αντανακλώντας κυρίως τις απαισιόδοξες προοπτικές για την
καταναλωτική ζήτηση. Για τον κλάδο μεταποίησης, παρατηρείται μια μέτρια
μετατόπιση προς τις εξαγωγές, η οποία καθοδηγείται από μακροοικονομικούς
παράγοντες.
Η πιστωτική διαθεσιμότητα για τις επιχειρήσεις ήταν γενικά υψηλή, αλλά
με ορισμένες ενδείξεις αυξημένης επιφυλακτικότητας κατά περίπτωση σε αποφάσεις
δανειοδότησης, εν μέσω ενός δυσκολότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
Η ζήτηση για ενοικίαση εμπορικών ακινήτων συνέχισε να επιβραδύνεται. Η
αύξηση της ζήτησης για επενδύσεις και οι αντίστοιχες συναλλαγές παρέμειναν σε
υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας εν μέρει αυξημένο ενδιαφέρον μεταξύ ξένων
επενδυτών λόγω της υποτίμησης της στερλίνας.
Η δραστηριότητα της αγοράς κατοικίας ήταν υποτονική στις περισσότερες
περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στη δευτερογενή αγορά και στις
ακριβότερες κατοικίες. Η άνοδος των τιμών εξακολούθησε να μετριάζεται.

Οι προθέσεις για την απασχόληση ανέφεραν μια μικρή προγραμματισμένη
αύξηση απασχόλησης στη μεταποίηση, εντούτοις οι προθέσεις της απασχόλησης στις
υπηρεσίες ήταν ασθενέστερες, ενώ σε κάποιους τομείς σχεδιάζονται μειώσεις
προσωπικού. Οι δυσκολίες πρόσληψης παρέμειναν αυξημένες, με συνθήκες που
καθίστανται πολύ πιεσμένες για ορισμένες δεξιότητες.
Η αύξηση του κόστους εργασίας ανά εργαζόμενο παρέμεινε υποτονική με
την αύξηση μισθών να κυμαίνεται μεταξύ 2-3%.
Το κόστος εισροών και ο πληθωρισμός τιμών εισαγόμενων τελικών
προϊόντων ήταν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα, αλλά παρέμειναν σε υψηλά
επίπεδα. Η αύξηση σε ορισμένες τιμές βασικών εμπορευμάτων έχουν αυξήσει τις
κοστολογικές πιέσεις.
Ο ρυθμός αύξησης των τιμών παραγωγής ήταν σταθερός, καθώς πολλές
εταιρείες δεν κατάφεραν να πετύχουν πλήρη μετακύλιση του αυξημένου κόστους
εισροών. Ο πληθωρισμός των τιμών των επιχειρηματικών υπηρεσιών αυξήθηκε
ελαφρά.
Ο αντίκτυπος της υποτίμησης της στερλίνας στον πληθωρισμό καταναλωτή
φάνηκε να έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο του και αναμένεται να μετριασθεί ελαφρά
έως το τέλος του έτους, εάν δεν υπάρξει περαιτέρω υποτίμηση. Ο πληθωρισμός τιμών
των καταναλωτικών υπηρεσιών ήταν σταθερός. Η υποτίμηση της στερλίνας έχει
συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων, σε χαμηλότερα από τα κανονικά
επίπεδα.
Τα αποτελέσματα, τέλος, από την έρευνα μεταξύ διευθυντικών στελεχών
υποδηλώνουν ότι το Brexit είναι μια σημαντική πηγή αβεβαιότητας για πολλές αλλά
όχι για όλες τις εταιρείες, και ότι είναι πιθανό να επηρεάσει τις επενδύσεις κατά το
επόμενο έτος.

