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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

                                                                

        Λονδίνο, 10 Αυγούστου 2016 

 
Εκτιμήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας για τις επιχειρηματικές συνθήκες (Ιούλιος 2016) 

 

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

επιχειρηματικές συνθήκες που καλύπτουν το διάστημα αμέσως μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, 

οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι το αποτέλεσμα θα έχει αρνητικές συνέπειες στις επενδυτικές δαπάνες, στις 

προσλήψεις και στον κύκλο εργασιών τους επόμενους 12 μήνες. Η υποτίμηση της στερλίνας ευνόησε τις 

εξαγωγές του μεταποιητικού κλάδου, αλλά πλέον αναμένονται πληθωριστικές πιέσεις σε εισαγόμενα 

αγαθά και αγαθά που χρησιμοποιούν πρώτες ύλες από  το εξωτερικό. Ειδικότερα: 

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταναλωτικών δαπανών μετριάστηκε, εξέλιξη συνδεόμενη με 

τις μη κανονικές για την εποχή καιρικές συνθήκες και την αυξημένη επιφυλακτικότητα των καταναλωτών 

πριν και μετά το δημοψήφισμα για ζήτηση υψηλής αξίας καταναλωτικών αγαθών (π.χ. αυτοκίνητα). 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών στις επιχειρηματικές υπηρεσίες επιβραδύνθηκε περαιτέρω 

αντανακλώντας τη μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα στα εμπορικά ακίνητα και στον τομέα των 

Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Μ&Α). 

Η μεταποιητική παραγωγή για την εγχώρια αγορά συνέχισε να αυξάνεται, ενώ χάρις στην 

πρόσφατη υποτίμηση της στερλίνας, διεκόπη η πτώση των εξαγωγών της μεταποίησης, σε όρους όγκου. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα κινείται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, με τους 

περισσότερους να αναμένουν εντεινόμενη αδυναμία.   

Η πρόθεση για επενδύσεις εξασθένησε περαιτέρω, λόγω του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος 

και της ανακύψασας αβεβαιότητας, ιδίως στον κλάδο υπηρεσιών. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν 

προβαίνουν σε άμεσες αλλαγές των επενδυτικών τους σχεδίων, αλλά μια ευμεγέθης μειοψηφία προβαίνει 

σε αναθεώρηση της διάθεσης της για ανάληψη επενδυτικού ρίσκου ή σε αναβολή των επενδυτικών της 

σχεδίων.   

Η διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πιστώσεων παραμένει εν γένει σταθερή. 

Οι επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα παρουσίασαν σημαντική επιβράδυνση στο Λονδίνο μετά το 

δημοψήφισμα. Συγκριτικά καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η ζήτηση για ενοικίαση ακινήτων. 

Οι προοπτικές για την αγορά κατοικίας, επίσης, επιδεινώθηκαν, χωρίς, όμως, να είναι σαφές κατά 

πόσο η μείωση της ζήτησης οφείλεται στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ή στην καλοκαιρινή ραστώνη 

και τη μειωμένη ζήτηση από αγοραστές ακινήτων προς ενοικίαση (buy-to-let). 

Η χρήση του παραγωγικού δυναμικού στη μεταποίηση κυμάνθηκε σε επίπεδα ελαφρώς κάτω του 

φυσιολογικού, ενώ σε επίπεδα άνω του φυσιολογικού κυμάνθηκε η χρήση του στις υπηρεσίες. 
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Οι προθέσεις για απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών εξασθένησαν, με τις προβλέψεις να 

κάνουν λόγο πλέον, για σταθερή και όχι για αυξανόμενη τροχιά για τους επόμενους έξι μήνες. Επίσης, 

αναφέρθηκαν κάποιες αναβολές σχεδίων προσλήψεων, αντανακλώντας τη μείωση των προσδοκιών για τη 

μελλοντική ζήτηση. Οι δυσκολίες στις προσλήψεις έχουν σταθεροποιηθεί και παραμένουν ελαφρώς άνω 

των φυσιολογικών ορίων. 

Ο ρυθμός αύξησης του κόστους εργασίας ενισχύθηκε, εξαιτίας την εισαγωγής του νέου Εθνικού 

Κατώτατου Μισθού τον Απρίλιο. Ισχυρότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη μεταποίηση, ενώ στους 

υπόλοιπους τομείς οι αυξήσεις ήταν μεταξύ 1-3%. 

Το κόστος πρώτων υλών παρέμεινε σταθερό σε σχέση με πριν ένα έτος και οι τιμές εισαγόμενων 

τελικών προϊόντων έχουν αυξηθεί μετριοπαθώς, λόγω της υποτίμησης της στερλίνας.   

Οι τιμές παραγωγού στη μεταποίηση ήταν χαμηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, αλλά με 

επιβραδυνόμενο ρυθμό. Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις παρέμεινε 

συνολικά θετικός. 

Οι τιμές καταναλωτή για αγαθά παρέμειναν αμετάβλητες, αλλά πλέον αναμένεται αύξηση των 

τιμών σε εισαγόμενα αγαθά/υπηρεσίες, λόγω της υποτίμησης της στερλίνας. 

*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.  


