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        Λονδίνο, 29 Μαρτίου 2016 

 
Εκτιμήσεις α΄τριμήνου της Τράπεζας της Αγγλίας για τις επιχειρηματικές συνθήκες  

 

Σύμφωνα με τις μηνιαίες εκτιμήσεις των περιφερειακών γραφείων της ΤτΑ* για τις 

επιχειρηματικές συνθήκες, η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε  εξαιτίας της επιβραδυνόμενης 

παγκόσμιας ανάπτυξης και της αβεβαιότητας σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η διαθεσιμότητα των 

τραπεζικών πιστώσεων παραμένει σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα, αν και ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των δανειστών έχει σταθεροποιηθεί μετά από μία μακρά περίοδο έντασης. Οι συνθήκες για την 

χρηματοδότηση της κεφαλαιαγοράς έχουν γίνει λιγότερο ευνοϊκές λόγω των έντονης μεταβλητότητας των 

αγορών. Τέλος, το κόστος στην αγορά εργασίας γνώρισε μετριοπαθή ανάπτυξη. Ο χαμηλός πληθωρισμός 

έχει μετριοπαθή επίδραση στην αύξηση της αμοιβής των εργαζομένων. Οι εταιρίες δήλωσαν ότι οι 

ανταγωνιστικές πιέσεις στην αγορά περιορίζουν τον πληθωρισμό στις τιμές. 

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταναλωτικών δαπανών ήταν ανθεκτικός. Ωστόσο κάποιοι 

πάροχοι υπηρεσιών και λιανοπωλητές επηρεάστηκαν αρνητικά από την αποδυναμωμένη τουριστική 

δραστηριότητα, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι. 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών στις επιχειρηματικές υπηρεσίες έχει επιβραδυνθεί. 

αντανακλώντας εν μέρει τις συνέπειες της αυξημένης παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας. 

Η μεταποιητική παραγωγή ήταν χαμηλότερη σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα, αντανακλώντας σε 

μεγάλο βαθμό την επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης, την ανατίμηση της στερλίνας και την ασθενή 

ζήτηση για επενδύσεις από το κλάδο εξόρυξης. Η πρόσφατη υποβάθμιση της στερλίνας αναμενόταν να 

δώσει ώθηση στις εξαγωγές με τις γνωστές χρονικές καθυστερήσεις. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα όλο το τρίμηνο, 

αντανακλώντας την υποχώρηση στον ρυθμό αύξησης της κατασκευής οικιών και τις αναβολές 

ενεργειακών έργων και εμπορικών κατασκευών. 

Η πρόθεση για επενδύσεις  εξασθένησε εξαιτίας της αυξημένης παγκόσμιας οικονομικής 

αβεβαιότητας. 

Η διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πιστώσεων είναι άνω των φυσιολογικών επιπέδων ωστόσο οι 

συνθήκες έκδοσης κεφαλαίων έχουν γίνει λιγότερο ευνοϊκές, κυρίως λόγω της πρόσφατης μεταβλητότητας 

της αγοράς. 

Η ζήτηση για ακίνητα παρέμεινε υποτονική σε σχέση με τους μέσους όρους πριν την κρίση. Κάτι 

το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με την ανοδική πορεία των πωλήσεων για ακίνητα επενδυτικού σκοπού 

που σημειώθηκε μέχρι την αλλαγή στο τέλος χαρτοσήμου από τον Απρίλιο. 

Η χρήση του παραγωγικού δυναμικού υποχώρησε και κυμάνθηκε σε επίπεδα κάτω του 

φυσιολογικού στον κατασκευαστικό τομέα. Σε επίπεδα ελαφρώς άνω του φυσιολογικού κινήθηκε ο κλάδος 

παροχής υπηρεσιών. 
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Οι προθέσεις για απασχόληση έχουν εξασθενήσει σε όλους τους τομείς. Οι δυσκολίες στις 

προσλήψεις εξασθένησαν, αντανακλώντας την προσπάθεια από την πλευρά των εταιριών να αυξήσουν τα 

προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. 

Ο ρυθμός αύξησης του κόστους εργασίας υποχώρησε ελαφρά. Ο χαμηλός πληθωρισμός είχε 

μετριοπαθή επίδραση στην αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων. Ορισμένες εταιρίες καταναλωτικών 

υπηρεσιών αναμένουν αύξηση του κόστους εργασίας εξαιτίας την εισαγωγής του νέου Εθνικού 

Κατώτατου Μισθού τον Απρίλιο. 

Το κόστος πρώτων υλών και των τιμών εισαγόμενων τελικών προϊόντων παρέμειναν 

χαμηλότερα από ό, τι πριν από ένα χρόνο.  

Οι τιμές παραγωγού στη μεταποίηση ήταν χαμηλότερες από ό, τι πριν από ένα χρόνο. Ο 

πληθωρισμός των τιμών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις παράμεινε θετικός και άλλαξε ελάχιστα κατά τη 

διάρκεια του τριμήνου. 

Οι τιμές καταναλωτή για αγαθά συνέχισε παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα. Οι τιμές των 

υπηρεσιών προς τους καταναλωτές έχουν αυξηθεί ελαφρώς, αντανακλώντας εν μέρει τη συνεχιζόμενη 

αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες. Κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών αναμένουν να περάσουν μέρος του 

κόστους του νέου Εθνικού Κατώτατου Μισθού στις τιμές λιανικής. 

 

*Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει δώδεκα περιφερειακά γραφεία (Agencies). Η κύρια λειτουργία 

τους είναι να παρέχουν οικονομική πληροφόρηση στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) εν 

όψει των αποφάσεων τους για την επιτοκιακή πολιτική. Οι οργανισμοί διαθέτουν περίπου 8.000 επαφές 

που προέρχονται από την επιχειρηματική κοινότητα. Κάθε μήνα μιλούν με περίπου 700 επαφές, 

προκειμένου να πάρουν μια σχετικά ισορροπημένη άποψη των τελευταίων οικονομικών εξελίξεων. Ως 

εκ τούτου, τα συμπεράσματα των επαφών μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμοι δείκτες της τρέχουσας 

οικονομικής συγκυρίας.  


