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1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ – ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
φμφωνα με τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Προχπολογιςμοφ (Office of Budget Responsibility, OBR),
τα φορολογικά ζςοδα του ΗΒ για το οικονομικό ζτοσ 2014 βρίςκονται ςε χαμθλότερα
επίπεδα ςε ςχζςθ με τισ προβλζψεισ του προχπολογιςμοφ, εξζλιξθ που επιτάςςει
ακόμθ μεγαλφτερεσ περικοπζσ των δθμοςίων δαπανϊν και υψθλότερο δθμόςιο
δανειςμό ςε ςχζςθ με πζρυςι. Ενϊ οι δθμόςιεσ δαπάνεσ βρίςκονται ακόμθ υπό ζλεγχο,
τα φορολογικά ζςοδα ζχουν αυξθκεί μόνο κατά 2% κατά το τρζχον ζτοσ, παρά τθν
αφξθςθ ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν καταναλωτικι δαπάνθ και ςτα εταιρικά κζρδθ.
φμφωνα με τον κ. Robert Chote, επικεφαλισ του OBR, θ υςτζρθςθ ςτα ζςοδα από το
φόρο ειςοδιματοσ οφείλεται ςτο μεγάλο αρικμό εργαηόμενων ςε χαμθλά αμειβόμενεσ
εργαςίεσ ι ςε κζςεισ αυτοαπαςχόλθςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αδφναμθ αφξθςθ των
μιςκϊν, κακϊσ και ςτα μειωμζνα ζςοδα από πωλιςεισ πετρελαίου τθσ Βόρειασ
Θάλαςςασ.
Ο επικεφαλισ οικονομολόγοσ τθσ Σράπεηασ τθσ Αγγλίασ εκδιλωςε τθν προτίμθςι του
για κακυςτζρθςθ ςτθν αφξθςθ των επιτοκίων, ςε αντίκεςθ με τθν ουδζτερθ ςτάςθ που
είχε διατθριςει το καλοκαίρι. Ο κ. Haldane εςτιάηει ςε ενδείξεισ μιασ πιο αδφναμθσ
παγκόςμιασ οικονομίασ, ςτισ ανεπαίςκθτεσ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ από τισ τιμζσ των
προϊόντων (ΔΣΚ: 1,2%, επ. 2014) και ςτθ χαμθλι αφξθςθ των μιςκϊν ωσ παράγοντεσ
που τον οδιγθςαν να επαναξιολογιςει τισ εκτιμιςεισ του για τθν οικονομικι
κατάςταςθ του Ηνωμζνου Βαςιλείου, μειϊνοντασ τθν ανάγκθ για αυςτθρότερθ
νομιςματικι πολιτικι ςτο εγγφσ μζλλον.
2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
φμφωνα με τισ επίςθμεσ ανακοινϊςεισ, το βρετανικό Α.Ε.Π. αυξικθκε ςτο πρϊτο
εννεάμθνο 2014 κατά 3% ςε ετιςια βάςθ και κατά 0,7% ςε τριμθνιαία βάςθ (0,9% το β’
τρίμθνο του ζτουσ). Η ελαφρά επιβράδυνςθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο
υποςτθρίηεται από επιμζρουσ ςτοιχεία για τισ λιανικζσ πωλιςεισ, τθν αγορά κατοικιϊν
και τθ βιομθχανικι δραςτθριότθτα, ιδίωσ όςον αφορά τισ παραγγελίεσ από το
εξωτερικό, τα οποία δείχνουν ελαφρά «κόπωςθ». Παρόλα αυτά, ο ρυκμόσ μεγζκυνςθσ
του ΗΒ παραμζνει ςθμαντικά υψθλότεροσ, ςε ςχζςθ με τισ επιδόςεισ των χωρϊν τθσ
Ευρωηϊνθσ και άλλων ανεπτυγμζνων οικονομιϊν, κυρίωσ χάρισ ςτθν αναπτυξιακι
δυναμικι του τομζα υπθρεςιϊν.











Η βιομθχανικι δραςτθριότθτα του ΗΒ επιβραδφνκθκε ςτο χαμθλότερο επίπεδο των
τελευταίων 17 μθνϊν το επτζμβριο, ςφμφωνα με τθν τελευταία μζτρθςθ του Δείκτθ
Τπευκφνων Προμθκειϊν (PMI). Η μείωςθ αυτι αναςτράφθκε εν μζρει ςτθ μζτρθςθ του
Οκτωβρίου, κακϊσ μζροσ αυτι οφειλόταν ςτθν αβεβαιότθτα λόγω του
δθμοψθφίςματοσ για τθν ανεξαρτθςία τθσ κωτίασ.
Σο εμπορικό ζλλειμμα του Ηνωμζνου Βαςιλείου ςθμείωςε διεφρυνςθ ξανά τον Ιοφλιο,
με το ςυνολικό ζλλειμμα να ανζρχεται ςτα 3,3 δις. λίρεσ τον Ιοφλιο (από 2,5 δις. τον
προθγοφμενο μινα), ενϊ το ζλλειμμα του ιςοηυγίου αγακϊν ςκαρφάλωςε ςτα 10,2
δις. λίρεσ, το υψθλότερο από τον Απρίλιο του 2012. Σο Γραφείο Εκνικισ τατιςτικισ
αποδίδει τθ διεφρυνςθ κυρίωσ ςτθν ειςαγωγι βιομθχανικϊν προϊόντων. Η εξαςκζνθςθ
των εξαγωγϊν προσ Ουκρανία και Ε.Ε., κακϊσ και θ υποτίμθςθ τθσ ςτερλίνασ λόγω του
επενδυτικοφ πανικοφ που προκάλεςε το δθμοψιφιςμα για τθν ανεξαρτθςία τθσ
κωτίασ ςυνετζλεςαν, επίςθσ, ςτθν άνοδο του εμπορικοφ ελλείμματοσ.
φμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία, το ποςοςτό ανεργίασ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο κατά το
γ’ τρίμθνο 2014 κατιλκε ςτο 6%, το οποίο αποτελεί το χαμθλότερο ποςοςτό που ζχει
ςθμειωκεί τα τελευταία 6 χρόνια. Η απότομθ πτϊςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ, που
διατθρικθκε ςτο φφοσ αυτό κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθν
αφξθςθ του αρικμοφ των διακζςιμων κζςεων εργαςίασ που ανιλκαν ςε 674.000 κατά
τθ διάρκεια των 3 μθνϊν από τον Ιοφλιο ζωσ το επτζμβριο υποδεικνφουν ότι το
ποςοςτό ανεργίασ είναι πικανό να μειωκεί ακόμα περιςςότερο εντόσ των επόμενων
μθνϊν.
3. ΚΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
Οι τράπεηεσ του ΗΒ κα πρζπει να υποβάλλουν μζχρι τον Ιανουάριο του 2015 επίςθμα
ςχζδια για το Πρόγραμμα Προςταςίασ των Σραπεηών του ΗΒ (ringfencing regime). Πιο
ςυγκεκριμζνα, θ Εποπτικι Ρυκμιςτικι Αρχι (Prudential Regulatory Authority) απαιτεί
από τισ τράπεηεσ ςτο ΗΒ να διακζτουν τουλάχιςτον 25 δις. ςτερλίνεσ ςε κατακζςεισ
μζχρι το 2019. Η Εποπτικι Ρυκμιςτικι Αρχι, που αποτελεί παράρτθμα τθσ Σράπεηασ
τθσ Αγγλίασ, δθμοςίευςε επίςθμο ζγγραφο διαβοφλευςθσ κακορίηοντασ τισ νομικζσ
προχποκζςεισ και δίνοντασ ςτισ εν λόγω τράπεηεσ περικϊριο μζχρι τισ 6 Ιανουαρίου
του 2015 να κατακζςουν τα προκαταρκτικά ςχζδια αναδιάρκρωςθσ. Σο Πρόγραμμα
ζχει ωσ ςτόχο τθν προςταςία των κατακετϊν από προβλιματα που μποροφν να
δθμιουργθκοφν από τα τμιματα επενδυτικισ τραπεηικισ των βρετανικϊν τραπεηϊν,
«περιφράςςοντασ» το ςυγκεκριμζνο κομμάτι λιανικισ τραπεηικισ από τισ υπόλοιπεσ
τραπεηικζσ λειτουργίεσ. Εκτιμάται ότι το κόςτοσ εφαρμογισ αυτϊν των αλλαγϊν για τισ
τράπεηεσ κα κυμανκεί μεταξφ 1,7-4,4 δις. ςτερλινϊν.
Σθν ζναρξθ ςυςτιματοσ τραπεηικοφ δανειςμοφ υποςτθριηόμενου από τθν κυβζρνθςθ
ςε μικρζσ επιχειριςεισ ανακοίνωςε ο Τπουργόσ Οικονομικϊν ςε ςυνζδριο ςτο Λονδίνο.
Η διοικοφμενθ από τθν κυβζρνθςθ Βρετανικι Σράπεηα Επιχειριςεων κα εγγυάται τα
δάνεια που χορθγοφν δανειςτζσ ςε μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ αναλαμβάνοντασ
τον κίνδυνο για ςυγκεκριμζνεσ απϊλειεσ. Σο εν λόγω ίδρυμα αναμζνεται να
προχωριςει ςτθν πρϊτθ τθσ ςυναλλαγι ςτο τζλοσ του Οκτωβρίου. Ο κ. George
Osborne, Τπουργόσ Οικονομικϊν του ΗΒ, ζχει ιδθ εξαγγείλει αυςτθρά μζτρα για τισ
τράπεηεσ που αρνοφνται να παράςχουν δάνεια ςτισ εν λόγω επιχειριςεισ και τισ



εξαναγκάηει να χορθγιςουν κατάλογο με πικανζσ εναλλακτικζσ πθγζσ δανειςμοφ,
προκειμζνου να μθ διακοπεί θ χρθματοδότθςι τουσ.
H Royal Bank of Scotland (RBS) ςχεδιάηει να εγκαινιάςει εντόσ του ζτουσ μια νζα
θλεκτρονικι πλατφόρμα δανειςμοφ P2P (peer to peer lending), προκειμζνου να
διευκολφνει το δανειςμό μικρομεςαίων επιχειριςεων. Πιο ςυγκεκριμζνα, μετά τθν
οικονομικι κρίςθ, οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ζχουν ςτραφεί ςε εναλλακτικζσ πθγζσ
δανειςμοφ, κακϊσ οι μεγάλεσ τράπεηεσ αρνοφνταν να χορθγιςουν δάνεια ςε αυτζσ. Ωσ
επακόλουκο το οικονομικό τοπίο ζχει αλλάξει με τουσ 'μθ παραδοςιακοφσ δανειςτζσ'
να κερδίηουν όλο και περιςςότερο τθν εμπιςτοςφνθ των επιχειριςεων. Η RBS κα
ςυνεργαςτεί με 'εναλλακτικοφσ δανειςτζσ' προκειμζνου να χρθματοδοτθκοφν οι μME
που απορρίπτονται τα αιτιματα δανειςμοφ του, βάςει των κανόνων τθσ τράπεηασ. Ήδθ
θ τράπεηα Santander ςτισ αρχζσ του 2014 είχε ανακοινϊςει τθ ςυνεργαςία τθσ με τθ
Funding Circle, θγζτθ του κλάδου P2P Finance. Εκτιμάται ότι ο κλάδοσ P2P κα
χορθγιςει δάνεια φψουσ 1 δις. ςτερλινϊν εντόσ του 2014. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
επί των εναλλακτικϊν μορφϊν χρθματοδότθςθσ μΜΕ, παρακαλοφμε ακολουκιςτε το
ςφνδεςμο:







http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=40829
φμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Εκνικισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ, οι τιμζσ των
ακινιτων αυξικθκαν ςτο ΗΒ κατά 11,7% και ςτο Λονδίνο κατά 19,6% μζςα ςε ζνα
χρόνο. Παρά τθν καταγραφείςα αλματϊδθ αφξθςθ, ζρευνεσ του επτεμβρίου και
πρόδρομοι δείκτεσ (προςδοκίεσ εμπλεκομζνων ςτθν αγορά, προβλζψεισ μεγάλων
μεςιτϊν ακινιτων) δείχνουν ελαφρά επιβράδυνςθ. Οι αναλυτζσ και οι μεςίτεσ
ακινιτων αποδίδουν τθν «αποκζρμανςθ» αυτι ςτα νζα μζτρα για περιοριςμό των
ςτεγαςτικϊν δανείων, ςτα οποία περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, αφξθςθ τθσ
ελάχιςτθσ προκαταβολισ από τθν πλευρά του δανειολιπτθ και παροχι περιςςότερων
πλθροφοριϊν, όςον αφορά ςτο ειςόδθμα και τα ζξοδά τουσ, ενϊ εξετάηεται θ
ικανότθτά τουσ να αποπλθρϊςουν το δάνειο με υψθλότερο επιτόκιο.
Η «αποκζρμανςθ» τθσ αγοράσ κατοικιϊν είναι γεγονόσ επικυμθτό από τθν Σράπεηα τθσ
Αγγλίασ, θ οποία ζχει προςδιορίςει τθν επιταχυνόμενθ ςτεγαςτικι αγορά ωσ ζναν από
τουσ βαςικοφσ εγχϊριουσ κινδφνουσ για τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα. φμφωνα
με τουσ αναλυτζσ τθσ τράπεηασ Halifax, υπάρχουν ενδείξεισ βελτίωςθσ ςτον τομζα
παροχισ ςτζγθσ, θ οποία αναμζνεται να βελτιϊςει και τθν ιςορροπία προςφοράσ και
ηιτθςθσ, ςυμβάλλοντασ ςτθ χαλάρωςθ του ρυκμοφ αφξθςθσ των τιμϊν κατοικιϊν.
φμφωνα με ςχετικι ζκκεςθ του βιομθχανικοφ ςυνδζςμου Oil & Gas UK, θ παραγωγι
πετρελαίου και φυςικοφ αερίου του ΗΒ ςθμείωςε αφξθςθ κατά το πρϊτο εξάμθνο του
ζτουσ, αντιςτρζφοντασ τισ απότομεσ πτϊςεισ των προθγοφμενων ετϊν. Η κατά 1%
βελτίωςθ ςτθν απόδοςθ περιγράφεται ωσ "ενκαρρυντικι". Η απόδοςθ μειϊκθκε κατά
το 1/3 μεταξφ 2010 και 2012 ςτα 1,54 εκ. βαρζλια ανά θμζρα, ςθμειϊνοντασ επιπλζον
πτϊςθ 8% πζρυςι, ενϊ προβλζπεται να παραμείνει κάτω του 1,5 εκ. βαρζλια ανά
θμζρα για τθν υπόλοιπθ δεκαετία. Ελπίδεσ για μικρι ανάκαμψθ γεννά το ρεκόρ 14,4
δις. λιρϊν ςε επενδφςεισ πζρυςι.
Η δραςτθριότθτα ςτον καταςκευαςτικό τομζα ςθμείωςε άνοδο το επτζμβριο,
ςφμφωνα με τον τελευταίο δείκτθ υπευκφνων προμθκειϊν (PMI), υποδθλϊνοντασ ότι θ
οικοδομικι δραςτθριότθτα αυξάνεται με ταχφτθτα κοντά ςτον ταχφτερο ρυκμό από τθν

φφεςθ, θ οποία όμωσ ςυνοδεφεται από άνοδο του κόςτουσ υλικϊν και εργατικοφ
δυναμικοφ. Η απόδοςθ του τομζα παραμζνει ςθμαντικά χαμθλότερθ από τα επίπεδα
του 2010 και κατά πολφ χαμθλότερθ από τθν ανϊτατθ τιμι του 2007. Εκτιμάται ότι
πρζπει να καταςκευάηονται 60.000 κατοικίεσ ςτο Η.Β. κατ’ ζτοσ (50.000 μόνο ςτο
Λονδίνο), ϊςτε να υπάρξει εξιςορρόπθςθ τθσ υπερβάλλουςασ ηιτθςθσ.






4. ΑΠΑΧΟΛΗΗ – ΘΕΜΑΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
φμφωνα με δθμοςιεφματα του βρετανικοφ τφπου, ο Βρετανόσ Πρωκυπουργόσ κ. David
Cameron ςχεδιάηει να ενεργοποιιςει ζνα "φρζνο ζκτακτθσ ανάγκθσ (emergency break)"
για τουσ μετανάςτεσ ευρωπαϊκϊν χωρϊν που αναηθτοφν εργαςία ςτο Ηνωμζνο
Βαςίλειο με απϊτερο ςτόχο να αντιμετωπίςει τθν απειλι του Κόμματοσ Ανεξαρτθςίασ
του Ηνωμζνου Βαςιλείου. φμφωνα με τθν ιςχφουςα ευρωπαϊκι νομοκεςία, μια
τζτοιου είδουσ πρωτοβουλία κα μποροφςε να ενεργοποιθκεί μόνο ςε περιπτϊςεισ
εκτάκτου ανάγκθσ, όπωσ π.χ. ςε περίπτωςθ φυςικισ καταςτροφισ. Όςον αφορά ςτον
περιοριςμό τθσ ελευκερίασ κίνθςθσ εργαηομζνων ςτθν Ε.Ε., οι ςχετικζσ με τον
περιοριςμό τθσ κίνθςθσ διατάξεισ δεν ζχουν μζχρι ςτιγμισ μεταφερκεί ςε οδθγία και ο
Βρετανόσ ΠΘ ίςωσ να προςπακιςει να βρει νομικό ζρειςμα για μια τζτοια κίνθςθ ςε
άλλεσ ευρωπαϊκζσ πρωτεφουςεσ.
Περιςςότερο από το 6% των 8.000 Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Τγείασ (GP) ςτο ΗΒ
απειλοφνται με παφςθ λειτουργίασ εντόσ του επόμενου ζτουσ, λόγω ζλλειψθσ ιατρϊν
που να αντικακιςτοφν όςουσ ςυνταξιοδοτοφνται, προειδοποίθςε το Βαςιλικό Κολζγιο
Γενικισ Ιατρικισ. Περιςςότεροι από 1.000 γενικοί ιατροί το χρόνο αναμζνεται να
εγκαταλείπουν το επάγγελμα μζχρι το 2022, ενϊ ο αρικμόσ των κενϊν κζςεων γενικϊν
ιατρϊν ςχεδόν τετραπλαςιάςτθκε τα τελευταία τρία χρόνια φτάνοντασ το 7,9% το 2013.
Η προειδοποίθςθ ιρκε δφο θμζρεσ μετά τθ υπόςχεςθ του Ντζιβιντ Κάμερον να
δθμιουργιςει Μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ Τγείασ που κα λειτουργοφν επτά θμζρεσ τθν
εβδομάδα. Εκτιμάται ότι τα GP ςτθν Αγγλία ζχουν ανάγκθ 40.100 Γενικϊν Ιατρϊν
πλιρουσ απαςχόλθςθσ, όταν αυτι τθ ςτιγμι απαςχολοφνται 32.075.
χεδόν τα 2/3 των 200.000 ανκρϊπων ςε 189 χϊρεσ που ςυμμετείχαν ςε ζρευνα
ςυμβουλευτικισ εταιρείασ διλωςαν πρόκυμοι να μετοικιςουν ςε άλλθ πόλθ ι χϊρα
για εργαςιακοφσ ςκοποφσ, με το Λονδίνο να αποτελεί τον προτιμϊμενο προοριςμό,
ακολουκοφμενο από τθ Νζα Τόρκθ και το Παρίςι. Ο εργαηόμενοσ πλθκυςμόσ με
διαφορετικι χϊρα γζννθςθσ ςε Λονδίνο και Νζα Τόρκθ ςυνολικά εκτιμάται ςτα 3 εκ. Οι
ΗΠΑ είναι θ πιο δθμοφιλισ χϊρα μετοίκθςθσ και ακολουκοφν το ΗΒ και ο Καναδάσ,
ενϊ από τισ μθ-αγγλόφωνεσ χϊρεσ προτιμάται θ Γερμανία. τισ ΗΠΑ άνκρωποι θλικίασ
21 ζωσ 30 ετϊν εκδιλωςαν ιδιαίτερο ενκουςιαςμό να φφγουν ςτο εξωτερικό για τθν
καριζρα τουσ, ενϊ λιγότερο από το 5% των Ελλινων και των Βοφλγαρων ιταν πρόκυμοι
να κάνουν το ίδιο.

