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«Σημαντικές πιέσεις στη βρετανική βιομηχανική παραγωγή  
εν αναμονή των εξελίξεων για το Brexit» 

 
 

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές χώρες παγκοσμίως. Σχεδόν 3 

εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στον βιομηχανικό τομέα παρέχοντας σχεδόν το ήμισυ όλων των 

εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο βιομηχανικός τομέας προωθεί επίσης πάνω από το 60% της 

έρευνας και ανάπτυξης στην οικονομία της χώρας. Όμως, σε συνέχεια του δημοψηφίσματος του 2016, 

η βιομηχανική παραγωγή στο ΗΒ υφίσταται σημαντικές πιέσεις καθώς οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί 

σοβαρά από την αναστάτωση  του επερχόμενου Brexit (που δεν ήλθε τον περασμένο Μάρτιο).  

Δραστική μείωση νέων παραγγελιών 

Στοιχεία από πρόσφατη έρευνα για τη βιομηχανία - που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα - 

δείχνουν ότι οι νέες παραγγελίες, με σκοπό την αποθεματοποίηση  για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων μιας πιθανής εξόδου χωρίς συμφωνία το Μάρτιο, σταμάτησαν ξαφνικά όταν 

αποφασίστηκε ότι το  Brexit θα καθυστερήσει για τον Οκτώβριο.  

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι, οι εισροές νέων παραγγελιών μειώθηκαν τόσο από τις 

εγχώρια αγορά όσο και από τις αγορές του εξωτερικού (όπως φαίνεται και από τον Γράφημα 1 

κατωτέρω), καθώς τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων στους κατασκευαστές και τους πελάτες τους 

οδήγησαν σε δυσκολίες στη διατήρηση των επιπέδων παραγωγής αλλά και στην επίτευξη συμφωνιών 

για νέες προμήθειες. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1 

 

Ιδιαίτερα ανησυχητικό κρίνεται το γεγονός ότι, ο σημαντικός δείκτης IMS Markit / CIPS UK 

Manufacturing Purchasing Managers (PMI) μειώθηκε τον Μάιο στις 49,4 μονάδες, από 53,1 τον 

Απρίλιο, παρουσιάζοντας πολύ πιο απότομη πτώση από ό, τι προέβλεπε πρόσφατη δημοσκόπηση του 

Reuters.  

Συγκεκριμένες περιπτώσεις προβληματικών βιομηχανικών τομέων και μονάδων 

Υπάρχουν φόβοι ότι η τρέχουσα ύφεση της παραγωγής μπορεί να έχει πρόσθετες αρνητικές 

συνέπειες για την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας τους προσεχείς μήνες. Συγκεκριμένες 

περιπτώσεις βιομηχανικών μονάδων είναι ενδεικτικές της κατάστασης.  

H πτώση των παραγγελιών των αγοραστών από την ΕΕ, λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τις 

μελλοντικές εμπορικές ρυθμίσεις του ΗB, ήταν παράγοντας στην κατάρρευση της British Steel, η οποία 

εισήλθε σε καθεστώς πτώχευσης τον περασμένο μήνα.  

Υπάρχουν επίσης προβλήματα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος μέχρι 

πρόσφατα ήταν ένα από τα «αστέρια» της οικονομίας του ΗB. Οι εξαγωγικές παραγγελίες στον τομέα 

έπεσαν, το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2016. Σύμφωνα με 

την Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), η παραγωγή αυτοκινήτων του ΗΒ μειώθηκε 

σχεδόν κατά το ήμισυ τον Απρίλιο 2019, δεδομένου του γεγονότος ότι οι εταιρείες αυτοκινήτων 

έκλεισαν εργοστάσια κατά τη διάρκεια του μήνα, αναμένοντας ότι το ΗΒ θα είχε εγκαταλείψει την ΕΕ 

όπως είχε προγραμματιστεί στις 29 Μαρτίου. Η Honda επίσης ανακοίνωσε, νωρίτερα το τρέχον έτος, 

ότι θα κλείσει το 2021 το εργοστάσιο στο Swindon, με απώλεια 3.500 θέσεων εργασίας. Η ιαπωνική 
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εταιρεία δήλωσε ότι η απόφασή της ήταν επειδή έπρεπε να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες (ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα) και δεν αφορούσε την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ.  

Στον τομέα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, η Καναδέζικη Bombardier έχει διαθέσει προς 

πώληση τη δραστηριότητά της στο Μπέλφαστ, η οποία παράγει εξαρτήματα αεροσκαφών, 

συμπεριλαμβανομένων φτερών για την Airbus, προκαλώντας ανησυχίες για το μακροπρόθεσμο μέλλον 

ενός από τους μεγαλύτερους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στη Βόρεια Ιρλανδία. 

Τα αίτια της βιομηχανικής επιβράδυνσης 

Τα νέα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες της πλειονότητας των βρετανικών 

βιομηχανιών που προειδοποιούν ότι η βρετανική βιομηχανία έχει σαφώς επηρεαστεί από ένα κοκτέιλ 

πτώσης των επενδύσεων1, κατάρρευσης των εγχώριων πελατών και λήξης της αποθεματοποίησης. Το 

κατωτέρω Γράφημα 2 εμφανίζει με σαφήνεια την ισχυρή τάση αποθεματοποίησης το τελευταίο 

χρονικό διάστημα: 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

 

Παράγοντες της εδώ αγοράς αναφέρουν ότι οι πελάτες από την ΕΕ βρίσκονται σε μια περίοδο 

κατά την οποία αρχίζουν να εξετάζουν τα επόμενα 12μηνα συμβόλαια και αρχίζουν να αναρωτούνται 

γιατί πρέπει να αναλάβουν τον διαφαινόμενο κίνδυνο στο ΗB. Η εταιρία δεδομένων IHS Markit 

δήλωσε πρόσφατα ότι «οι ευρωπαϊκές εταιρείες απομακρύνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού από τη 

                                                           
1
 Οι επενδυτικές προθέσεις που μετρούνται από την Make UK, η οποία διεξάγει τη μελέτη της με την BDO, έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο 

επίπεδό τους από το τέλος του 2016. 
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Βρετανία και προσαρμόζονται στις αυξανόμενες παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις που προκλήθηκαν σε 

μεγάλο βαθμό από τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump».  

Ξεχωριστές εκτιμήσεις για τη πορεία της Ευρωζώνης δείχνουν ότι η αυξανόμενη παγκόσμια 

επιβράδυνση είναι επίσης επιζήμια για τη βιομηχανία του ΗΒ, με τα γερμανικά και ιταλικά εργοστάσια 

να πιέζονται κατά τρόπο ανάλογο. "Με βάση αυτές τις αναλύσεις, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξουν 

περισσότερα άσχημα νέα", δήλωσε ο Duncan Brock, Διευθυντής στο Chartered Institute of 

Procurement & Supply. Προσέθεσε μάλιστα ότι "οι πελάτες από την Ευρώπη και την Ασία είναι 

ιδιαίτερα απρόθυμοι να δεσμευτούν για νέες συνεργασίες …".  

Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί υποψήφιοι στην κούρσα για την 

αντικατάσταση της Theresa May δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να φύγουν χωρίς συμφωνία με τον 

μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Βρετανίας, το ερώτημα το οποίο κυριαρχεί στη βρετανική αγορά έχει 

σχέση με την έκταση των οικονομικών επιπτώσεων μιας άτακτης εξόδου του ΗΒ. Έχοντας το σύνολο 

των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων υπόψη του και σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, ο Stephen 

Phipson, Δ.Σ. της Make UK, δήλωσε σήμερα ότι " εάν το ΗΒ εγκαταλείψει την ΕΕ χωρίς συμφωνία τον 

Οκτώβριο το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων θα ήταν τεράστιο ". 

 
 


