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Επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, οι
επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν μεταξύ Μαρτίου 2014-2015 κατά 89.000,
σημειώνοντας αύξηση κατά 3,8%. Υπολογίζεται ότι την τελευταία πενταετία, έχουν ιδρυθεί
250.000 νέες επιχειρήσεις και ο αριθμός τους ανέρχεται πλέον στα 2,45 εκατ.1.
Τα 2/3 των επιχειρήσεων είναι εταιρικής μορφής (companies & public corporations),
ενώ ο αριθμός των ατομικών επιχειρήσεων και των ομόρρυθμων εταιρειών (partnership)
βαίνει μειούμενος, αντιπροσωπεύοντας πλέον περίπου το 30% του συνόλου των
επιχειρήσεων.
Η μητροπολιτική ζώνη του Λονδίνου κατέχει τα πρωτεία τόσο στον αριθμό των
επιχειρήσεων (18,2% επί του συνόλου) όσο και στο ρυθμό ίδρυσης νέων (+6,9% σε ετήσια
βάση), ακολουθούμενη από τη ΝΑ Αγγλία (15,4% επί του συνόλου) και την Ανατολική
Αγγλία (9,9%). Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η στασιμότητα ως προς την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων στη Βόρειο Ιρλανδία.
Όσον αφορά στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις
επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών είναι ο πλέον πολυάριθμος κλάδος,
καθώς αποτελεί το 17,8% του συνόλου, ακολουθούμενος από τον κλάδο χονδρικού &
λιανικού εμπορίου και επισκευής οχημάτων (15%) και τον κατασκευαστικό κλάδο (11,6%).
Είναι ενδεικτικό ότι, στο υπό εξέταση διάστημα, ο μοναδικός κλάδος που υπέστη μείωση
επιχειρήσεων, ως προς τον απόλυτο αριθμό, ήταν οι κλάδοι χονδρικού & λιανικού εμπορίου,
ενώ σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι μεταφοράς & αποθήκευσης, κατασκευών,
παροχής υποστηρικτικών προς τις επιχειρήσεις υπηρεσιών, επικοινωνιών & πληροφορικής,
παροχής υγείας και ο χρηματοοικονομικός κλάδος.
Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι το 44% των επιχειρήσεων με εταιρική μορφή είναι
μονοπρόσωπες εταιρείες (single employee limited company), ενώ οι 73.000 νέες
επιχειρήσεις μέσα στο υπό εξέταση διάστημα, δηλαδή 80% των νέων επιχειρήσεων, είναι
της μορφής αυτής. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την επιβολή από το 2010 ανώτατου
φορολογικού συντελεστή εισοδήματος φυσικών προσώπων 50%, που είχε ως αποτέλεσμα
την προσφυγή πολλών ελεύθερων επαγγελματιών και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων
στη συγκεκριμένο μέθοδο μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσής τους. Σύμφωνα, μάλιστα,
με τον Σύνδεσμο Ελευθέρων Επαγγελματιών (Professional Contractors Group), περίπου 40%
των ελεύθερων επαγγελματιών έχει ιδρύσει μονοπρόσωπη εταιρεία (600.000 εταιρείες εκ
συνόλου 1,56 εκατ. ελευθέρων επαγγελματιών).
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Στην έρευνα καταγράφονται οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο σύστημα PAYE, δηλαδή
διατηρούν προσωπικό και αποδίδουν φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές, ή/και τους έχει
αποδοθεί αριθμός VAT (η απόδοση είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις με κύκλο άνω των 82.000
λιρών ετησίως). Οι ενεργές επιχειρήσεις, όπως καταγράφονται στο Companies House, είναι περίπου
3,7 εκατομμύρια.

