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Στοιχεία για την παραγωγικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γ΄ Τρίμηνο 2017 

 

  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ (ONS), στη διάρκεια του 

τρίτου τριμήνου του 2017, η ωριαία παραγωγικότητα των Βρετανών εργαζομένων σημείωσε αύξηση κατά 

0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, που αποτελεί τη μεγαλύτερη άνοδο από το δεύτερο τρίμηνο 

του 2011, όταν η τριμηνιαία αύξηση ανήλθε στο 1%. 

 

  Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Philip Hammond, τόνισε το ζωτικό ρόλο της παραγωγικότητας στην 

αύξηση των μισθών και στην προσαρμογή της βρετανικής οικονομίας στις προκλήσεις του μέλλοντος κι 

εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη βελτίωση της παραγωγικότητας, 

αποδίδοντάς την στην επιλογή του ΗΒ να επενδύσει σε δεξιότητες, στέγαση και μεταφορές. Επισημαίνεται 

ότι ο κ. Hammond, κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Νοεμβρίου, εστίασε στην επιτάχυνση της 

παραγωγικότητας ιδρύοντας το Εθνικό Ταμείο Παραγωγικότητας, χρηματοδοτικού ύψους 23 δισ. λιρών. 

 

  Εντούτοις, τα στοιχεία από την ONS, κατέδειξαν επίσης ότι στη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζομένων του ΗΒ βρέθηκε στα χειρότερα 

επίπεδα από τη δεκαετία του 1820, με το επίπεδο της παραγωγικότητας να παραμένει ελάχιστα υψηλότερο 

σε σύγκριση με εκείνο της προ-κρίσης του 2008 εποχής. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το ΗΒ σε αντίθεση με 

πολλές προηγμένες οικονομίες, έχει βιώσει μια «χαμένη δεκαετία» μεγέθυνσης της παραγωγικότητας, η 

οποία αποτελεί την κύρια κινητήρια δύναμη της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης και του 

υψηλότερου βιοτικού επιπέδου. Συνεπώς, η ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης ήταν βραδύτερη από την 

αναμενόμενη, παρότι η ανεργία κατήλθε σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από τα μέσα της δεκαετίας 

του '70. 

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της παραγωγικότητας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, 

οφείλεται στη μείωση των ωρών εργασίας και όχι στην αύξηση της παραγωγής, αφού σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχεία, ανακόπηκε η φρενήρης πορεία της αύξησης των θέσεων εργασίας στο ΗΒ. Ωστόσο, οι 

οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης της απασχόλησης δε συνοδεύτηκε από 

δραματική ελάττωση του ρυθμού ανάπτυξης. Η οικονομία του ΗΒ αυξήθηκε κατά 0,4%, σε τριμηνιαία 

βάση,  κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2017, σημειώνοντας ελαφρά άνοδο από την τριμηνιαία 

αύξηση κατά 0,3% του δεύτερου τριμήνου. 

 

 Οι αναλυτές έχουν αναπτύξει διάφορες θεωρίες για τους λόγους συρρίκνωσης στην αύξηση της 

παραγωγικότητας κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτές περιλαμβάνουν τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων, την 

εσφαλμένη μέτρηση και το χαμηλό κόστος εργασίας που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνεχίζουν να 

απασχολούν μη παραγωγικούς εργαζόμενους. 

 

Επίσης, η ανάλυση της παραγωγικότητας ανά τομέα, απέδειξε πρώτον, ότι οι χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και η μη-μεταποιητική παραγωγή, μια κατηγορία που περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας και τις εξορυκτικές δραστηριότητες στη Βόρεια Θάλασσα, είναι υπαίτιοι για την επιβράδυνση 

στη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας του ΗΒ από την εποχή της κρίσης του 2008. Δεύτερον, ότι οι 

εργαζόμενοι που μετακινούνται από τους πιο παραγωγικούς τομείς της οικονομίας σε θέσεις εργασίας 

χαμηλότερης παραγωγικότητας έχουν μειώσει τον ρυθμό αύξησης της ωριαίας παραγωγικότητας. Τρίτον, 

ότι ορισμένοι τομείς της οικονομίας συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά όχι με τους ίδιους 



  

ρυθμούς σε σύγκριση με την προ-κρίσης εποχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η παραγωγικότητα 

στις μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που συνέβαλε κατά μόλις 4% κατά τα τελευταία εννέα χρόνια. 

 

Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η αύξηση της παραγωγικότητας, ακόμα και στην περίπτωση 

που διατηρηθεί, θα πρέπει να παραμείνει συνεπής, προκειμένου να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για το 

συνολικό χαμηλό ρεκόρ παραγωγικότητας του ΗΒ μετά την ύφεση του 2008. Επιπροσθέτως, τονίζουν ότι 

το μέγεθος της επένδυσης για το Εθνικό Ταμείο Παραγωγικότητας είναι αρκετά μικρό για να αντιμετωπίσει 

τα μακροχρόνια προβλήματα της βρετανικής οικονομίας.  

 

Το Γραφείo Προϋπολογισμού αναθεώρησε το Νοέμβριο 2017 τις προβλέψεις του για την αύξηση 

της παραγωγικότητας προς τα κάτω, προβλέποντας ότι θα ανέλθει μόνο σε 1,5% ετησίως, σε σύγκριση με 

περισσότερο από 2% στην περίοδο πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. 


