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Εκτιμήσεις ανταποκριτών της Τράπεζας της Αγγλίας για τις επιχειρηματικές συνθήκες, 

1
ο
 τρίμηνο του 2018 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των περιφερειακών γραφείων της ΤτΑ για τις επιχειρηματικές 

συνθήκες το πρώτο τρίμηνο τ.έτ., η αύξηση των εξαγωγών αγαθών σε συνδυασμό με την αύξηση των 

περιθωρίων κέρδους ενίσχυσε τις επενδυτικές προθέσεις στην μεταποίηση. Οι δυσκολίες πρόσληψης 

προσωπικού συνέχισαν να αποτελούν μια πηγή ανησυχίας, παρότι, το επίπεδο των αμοιβών δεν 

επηρεάστηκε σημαντικά. Παρατηρηθήκαν επίσης συμπτώματα «χρηματοοικονομικής ασφυξίας» στο 

λιανικό εμπόριο και τον κλάδο εστίασης και αναψυχής, λόγω της μειούμενης καταναλωτικής δαπάνης, 

αλλά και της αύξησης των δημοτικών τελών (business rates) και της λήξης μακροχρόνιων μισθώσεων που 

οδήγησαν σε τεράστιες αυξήσεις στο ύψος των μισθωτηρίων συμβολαίων.  

Αναλυτικά: 

Η αύξηση της αξίας των λιανικών πωλήσεων επιβραδύνθηκε, αντανακλώντας ισχνότερη δαπάνη 

για τις λευκές συσκευές και τα είδη σπιτιού. Αυτό πιθανότατα συνδέεται με την υποτονική δραστηριότητα 

στην αγορά κατοικίας, την μεταφορά δαπανών στην εκπτωτική εβδομάδα της Black Friday τον Νοέμβριο 

και την συνεχή πίεση των εισοδημάτων των νοικοκυριών.  

Η αύξηση του κύκλου εργασιών των υπηρεσιών στους καταναλωτές διατηρήθηκε, μολονότι 

υπάρχουν κάποιες ενδείξεις επιβράδυνσης , όπως π.χ. στις δαπάνες για εστίαση . 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις ενισχύθηκε ελαφρώς, 

αντανακλώντας στην αύξηση της ζήτησης για νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς 

και εργασιών σχετιζόμενων με την κήρυξη χρεωκοπίας και αναδιάρθρωσης χρεών που επίσης αυξήθηκαν. 

Η μεταποίηση για εγχώριους πελάτες εξασθένισε ανεπαίσθητα, μολονότι οι εξαγωγείς 

συνέχισαν να αναφέρουν ισχυρή μεγέθυνση λόγω αυξημένης ζήτησης από την ΕΕ.  

Ο ρυθμός αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας μειώθηκε περαιτέρω, με τη συνολική 

δραστηριότητα να παραμένει συγκριτικά στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. 

Οι επενδυτικές προθέσεις παρέμειναν μετριοπαθείς. Αυξήθηκαν ελαφρώς στη μεταποίηση, όπου 

προκειμένου οι εξαγωγείς να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες 

στην πρόσληψη προσωπικού προβαίνουν σε επενδύσεις και αυτοματοποίηση της παραγωγής, 

βελτιώνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα. 

H ζήτηση πιστώσεων από τις επιχειρήσεις παρέμεινε υποτονική, αντανακλώντας τη σταθερή 

αποστροφή στην ανάληψη κινδύνου, ως αποτέλεσμα την οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά 

παρατηρήθηκε μια αύξηση της ζήτησης πίστωσης από τις επιχειρήσεις για την διευκόλυνση της 

ανάπτυξης και βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας.  

Παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης των ξένων επενδυτών, κυρίως από την Ασία, για τα εμπορικά 

ακίνητα του ΗΒ, η διαθεσιμότητα των οποίων μειώθηκε λόγω της έλλειψης εισόδου νέων ακινήτων στην 

αγορά. Στο Λονδίνο όμως πολλοί επενδυτές συνέχισαν να χαρακτηρίζουν την αγορά ως υπερτιμημένη και 

συνεπώς λιγότερο ελκυστική.   



 

 

Η δραστηριότητα της αγοράς κατοικιών παρέμεινε υποτονική. Η έλλειψη προσφοράς στην αγορά 

μεταχειρισμένων περιόρισε τις επιλογές για τους αγοραστές. Αντίθετα, η ζήτηση για νεόδμητες κατοικίες 

ήταν ισχυρή, υποστηριζόμενη από το πρόγραμμα Help To Buy.  

Η χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού  παρέμεινε σε  φυσιολογικά επίπεδα, παρότι  

παρατηρήθηκε μια ελαφριά αύξηση στην μεταποίηση και οι περιορισμοί στις προσλήψεις άρχισαν να 

επηρεάζουν τους εξαγωγείς. 

Οι προθέσεις για την απασχόληση συνέχισαν να καταγράφουν μέτρια αύξηση του προσωπικού. 

Σε επίπεδο τομέων παρατηρήθηκε μια αύξηση της πρόθεσης προσλήψεων στo νομικό και λογιστικό 

κλάδο καθώς και στον κλάδο των μεταφορών αλλά μειωθήκαν στις καταναλωτικές υπηρεσίες.   

Η αύξηση του κόστους της εργασίας παρέμεινε σταθερή και χαμηλή παρόλο που οι  

Ο ρυθμός αύξησης των αμοιβών παρέμεινε μέτρια μολονότι, σε υψηλοτέρα επίπεδα συγκριτικά 

με πέρυσι, και διαμορφώθηκε ανάμεσα σε 2,5% και 3,5%  

Ο ετήσιος πληθωρισμός του κόστους εισροών μειώθηκε ελαφρά, καθώς η υποτίμηση της 

στερλίνας έχει πάψει να συμβάλλει στην αύξηση του. 

Ο πληθωρισμός των τιμών των καταναλωτικών αγαθών παραμένει υψηλός, αλλά πλέον 

παρουσιάζει σημάδια εξασθένισης, καθώς οι συνέπειες από την υποτίμηση της στερλίνας έχουν πλήρως 

απορροφηθεί. Ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές ελαφρώς αυξήθηκε. 

 


