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 Η βρετανική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, της τάξεως του 2,8% σε 

σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις που έκαναν λόγο για 2,6%, το 2014. Παράλληλα, 

η ανεργία μειώθηκε σε επίπεδο κατώτερο του 6%, ενώ ο πληθωρισμός κινείται σε 

μηδενικά επίπεδα. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα στοιχεία, η ενίσχυση της οικονομίας 

βασίζεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ ο βιομηχανικός τομέας βρίσκεται 

σε στασιμότητα. Οι αναλυτές  εκτιμούν θετικά τις προοπτικές της οικονομίας για  το 

2015, και προβλέπουν  περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,7%. 

 

 Οι μειωμένες επιδόσεις της βρετανικής βιομηχανίας δείχνουν ότι η καταναλωτική 

κίνηση έχει παρουσιάσει μείωση, καθυστερώντας την ανάκαμψη της οικονομίας. 

Συγκεκριμένα, οι τιμές σημειώνουν την ταχύτερη πτώση από το Σεπτέμβριο του 

2009, ενώ οι εγχώριες βιομηχανίες πασχίζουν για να στηρίξουν την εξαγωγική τους 

δραστηριότητα. Πέρα από τη χορήγηση στεγαστικών δανείων που σημειώνει μικρή 

πτώση, τα νέα είναι καλύτερα όσον αφορά την παροχή πιστώσεων και δανείων από 

τον τραπεζικό τομέα.  

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ, κατά το Α΄ 

τρίμηνο (Ιανουάριος έως Μάρτιος) 2015,  η παραγωγή στον κλάδο των κατασκευών 

μειώθηκε κατά 1,1% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο  (Οκτώβριος - Δεκέμβριος) 2014 

και κατά 0,3% έναντι του αντιστοίχου τριμήνου 2014. Αυτή είναι τη πρώτη, σε 

ετήσια βάση,  πτώση από το Β΄ τρίμηνο  (Απρίλιος-Ιούνιος) 2013. Οι πτωτικές 

πιέσεις στο υπό εξέταση τρίμηνο προήλθαν κυρίως από τη μείωση κατά 1,1% των 

νέων εργασιών, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη από τρίμηνο σε τρίμηνο πτώση από 

Α΄ τρίμηνο (Ιαν-Μαρ) 2013. Εξετάζοντας αναλυτικά τους 3 μήνες που συνθέτουν το 

Α΄ τρίμηνο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2015, το μεγαλύτερο μέρος αυτής 

της πτώσης μπορεί να οφείλεται στη μεγάλη μείωση που κατεγράφη τον Ιανουάριο. 

Στις συνολικές εργασίες κατοικιών, τα δημόσια έργα και άλλες νέες εργασίες 

κατεγράφη μείωση κατά 3,4%, 6,6% και 3,0% αντίστοιχα. Επίσης, μείωση κατά 0,2% 

κατέγραψαν όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης, πλην αυτών του δημοσίου. 

Το Μάρτιο 2015, η παραγωγή στον κλάδο των κατασκευών εκτιμάται ότι αυξήθηκε 

κατά 3,9% έναντι του Φεβρουαρίου 2015 και κατά 1,6%  σε σύγκριση με το Μάρτιο 

2014.  

 



 Η βρετανική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγικότητας όπως δείχνουν 

τα στοιχεία για το 2014. Η συνολική τομεακή παραγωγικότητα μειώνεται κατά τρία 

συνεχόμενα έτη,  ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό αποτελεί σημάδι της ασθενικής 

ανάπτυξης που πλήττει όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα έχει γίνει ζήτημα πολιτικής 

αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τη δεύτερη να ρίχνει 

ευθύνες στην πολιτική λιτότητας που ακολουθεί η κυβέρνηση του Ντέιβιντ Κάμερον. 

Ωστόσο, η βρετανική οικονομία υστερεί στο βιομηχανικό τομέα σε σύγκριση με 

άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες  όπως η Γερμανία και η Γαλλία, γεγονός  που 

δυσχεραίνει την προοπτική για καινοτόμες επενδύσεις. 

 

 Παρά το βελτιωμένο κλίμα στη βρετανική οικονομία, οι περισσότεροι βρετανοί 

αδυνατούν να δουν τα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Ενώ οι Βρετανοί 

ψηφοφόροι αναγνωρίζουν τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, δεν είναι 

σίγουροι εάν η βελτίωση αυτή έχει επηρεάσει την οικονομική κατάσταση των ιδίων. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, το εισόδημα των Βρετανών αυξήθηκε κατά 1.8% 

από την περίοδο 2011/12 και η ανεργία μειώθηκε από 7,9% σε 5,6%.  

 

 Η HSBC αναμένεται να αυξήσει το δανεισμό σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

περισσότερο από 25% μέσα στο τρέχον έτος ενώ σχεδιάζει την ακύρωση χρεώσεων 

για επιχειρηματικά δάνεια προβάλλοντας τη δέσμευσή της για στήριξη προς τις 

μικρές εταιρίες. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, ο δανεισμός προς τις 

μικρότερες εταιρίες παρουσίασε αύξηση, με τον καθαρό δανεισμό να αυξάνεται κατά 

1,9%. Από την περίοδο της κρίσης, ο δανεισμός σε μικρές επιχειρήσεις στο ΗΒ είχε 

σημειώσει σοβαρή πτώση. Οι τράπεζες όμως πλέον καλούνται να εκχωρήσουν 

μεγαλύτερο ποσό ειδικού ρυθμιστικού αποθέματος για να στηρίξουν τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

 

 Μικρότερο ρυθμό αύξησης παρουσιάζουν οι τιμές των ακινήτων στο Λονδίνο 

σχετικά με την αρχή του έτους. Σε ετήσια βάση, οι τιμές στο Λονδίνο ήταν 12,7% 

υψηλότερες το πρώτο τρίμηνο του 2015, από 17,8 % κατά το τελευταίο τρίμηνο του 

2014 και 25,8 % κατά το τρίτο. Επί του παρόντος, η μέση τιμή κατοικίας στο Λονδίνο 

είναι 36 % υψηλότερη από την ανώτερη τιμή που παρουσίασε η αγορά το 2007. 

Παρόλα αυτά οι τιμές στο Λονδίνο παραμένουν υψηλότερες συγκριτικά με την 

υπόλοιπη Βρετανία. Επιπλέον, η αύξηση των τιμών στα Βορειοδυτικά, τη Σκωτία και 

την Ουαλία συνέχισε να παρουσιάζει χαλάρωση, με τις τιμές να παραμένουν 

χαμηλότερες από το 2007. 

 

 Ανακοινώθηκε επισήμως η έναρξη σημαντικού σχεδίου πενταετούς  έρευνας για τη 

θαλάσσια ενέργεια, κόστους 24,5εκ ευρώ, μέρος του οποίου συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έρευνα θα διεξαχθεί στο ‘Wave Hub’, ένα πλωτό 

εργαστήριο στα νοτιοδυτικά του Η.Β. και όπως δηλώνουν οι αντιπρόσωποι της 

εταιρείας ‘Fortum’, που έχει αναλάβει το έργο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

ερευνητικά εγχειρήματα στον τομέα της θαλάσσιας ενέργειας παγκοσμίως. Η 

ευρύτερη περιοχή έχει ήδη προσελκύσει πολλές start-up εταιρείες, ενώ ο τομέας της 

κυματικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας έως το 

2030. 

 



 Ρεκόρ χαμηλών επιδόσεων σημείωσε η Tesco στα περίπου 100 έτη παρουσίας της 

στο χώρο, καταγράφοντας ζημία ύψους 6,38 δις λίρες προ φόρων, ενώ για το 

προηγούμενο έτος η ζημία είχε αγγίξει τα 2,26 δισ. λίρες. Η Tesco έκλεισε ήδη 49 

καταστήματα, παγώνοντας ισόποσο αριθμό σχεδίων ανάπτυξης της. Η ζημιά 

θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των Βρετανικών επιχειρήσεων, 

αναφορικά με τις εταιρίες εκτός του τραπεζικού τομέα. 

 

 Η βρετανική κυβέρνηση δείχνει απρόθυμη να επιτρέψει πιθανή εξαγορά  της 

εταιρείας πετρελαίου BP, καθώς δεν επιθυμεί την απαλλοτρίωση της εταιρείας από 

ξένους επενδυτές. Εταιρείες, όπως η αμερικανική Exxon έχουν δείξει ενδιαφέρον για 

την BP, αλλά όπως φαίνεται το οικονομικό μέγεθος μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης 

λειτουργεί αποτρεπτικά. Η ίδια η ΒΡ από την άλλη,  βρίσκεται σε δύσκολη 

οικονομική κατάσταση μετά το ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικού, το οποίο της έχει 

στοιχίσει μέχρι στιγμής πάνω από $43,5 δισεκατομμύρια δολάρια. 

 

 Το ανεξάρτητο ζυθοποιείο BrewDog έκανε παγκόσμιο ρεκόρ συμμετοχικής 

χρηματοδότησης επιτυγχάνοντας το στόχο των 25 εκ. λιρών, έχοντας φιλόδοξα 

σχέδια επέκτασης στο ΗΒ καθώς και στο εξωτερικό. Η εταιρία από το Aberdeenshire 

της Σκωτίας ιδρύθηκε το 2007, έχει ήδη πάνω από 14 χιλιάδες μετόχους και 28 μπαρ 

ενώ εξάγει σε 55 χώρες. 

 


