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 Ο Οίκος Αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε ότι θέτει την βρετανική οικονομία υπό αρνητική 

προοπτική με ενδεχόμενο υποβάθμισης από την κατηγορία ΑΑΑ. Η ανακοίνωση εξεδόθη μετά την 

δημοσιοποίηση των δυσμενών προβλέψεων της Αρχής Προϋπολογισμού για την εξέλιξη του δημοσίου 

χρέους (εκτίμηση για 100,8% του ΑΕΠ το οικονομικό έτος 2016-17). Σημειώνεται ότι ο Οίκος 

Moody’s υποβάθμισε τη βρετανική οικονομία το Φεβρουάριο από την κατηγορία ΑΑΑ. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Η.Β. η παραγωγικότητα του 

τομέα υπηρεσιών κατέγραψε, τον Ιανουάριο, άνοδο κατά 0,3% έναντι του προηγούμενου μήνα. Όμως, 

σε ετήσια βάση, το τέταρτο τρίμηνο του 2012, η συνολική παραγωγικότητα μειώθηκε κατά 2,3%. 

 Ο Υπουργός Οικονομικών κ George Osborne δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Η.Β. είναι 

αποφασισμένη να επανεξετάσει το σύνολο των επιδομάτων που δίνονται, εξορθολογίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο τις δαπάνες .Πιο συγκεκριμένα, το κόστος για επίδομα στέγασης έχει διπλασιαστεί σε σχέση 

με το 2001-2002 (11.5 δισεκατομμύρια λίρες) εν αντιθέσει με το επίδομα αναπηρίας που έχει 

συρρικνωθεί στα 3 δισ. λίρες ( από 13 δισ. το 1992). Η πλειοψηφία των πολιτών αλλά και των 

πολιτικών κομμάτων συνηγορούν σε μια ριζική αναμόρφωση του συστήματος των επιδομάτων, που 

έχει να συμβεί από το 1920. Ο Υπουργός Οικονομικών υπεραμύνθηκε την εν λόγω κυβερνητική 

απόφαση σε δημόσια ομιλία του στο Sittingbourne. Επανέλαβε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να 

δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο σύστημα επιδομάτων, από το οποίο θα επωφελούνται αυτοί που 

πραγματικά το έχουν ανάγκη.  

 Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Βρετανικής Ένωσης Επιμελητηρίων σε δείγμα 7.300 

επιχειρήσεων, 90% των ερωτηθέντων ανέφερε αύξηση των εξαγωγών και των εγχωρίων πωλήσεων για 

το α΄τρίμηνο του έτους. Επίσης, έρευνα της Lloyds Bank, σε δείγμα 200 επιχειρήσεων, καταγράφει 

θετικότερο επιχειρηματικό κλίμα για το μήνα Μάρτιο σε σχέση με την αρχή του έτους. Και οι δύο 

έρευνες ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η βρετανική οικονομία θα αποφύγει την ύφεση για τρίτο κατά 

σειρά τρίμηνο.  

 Ο σκιώδης Υπουργός Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων κ Chuka Umunna, ανακοίνωσε  σε 

ομιλία του στο Federation of Small Businesses, την δημιουργία ενός  « Small Business Agency», 

βασισμένο στο αντίστοιχο Αμερικανικό «Small Business Administration», όταν θα το κόμμα του θα 

αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το SBA  θα διαχειρίζεται και θα διευθετεί υποθέσεις σχετικά με 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά  προβλήματα λόγω καθυστερήσεων στην 

καταβολή πληρωμών από μεγαλύτερες επιχειρήσεις.  

 

 



 Η παρατεταμένη κακοκαιρία που έχει πλήξει το Η.Β. τον τελευταίο μήνα, έχει προκαλέσει 

σημαντικές ζημιές στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο της χώρας. Η συνολική ζημία από τα 30.000 νεκρά ζώα 

εκτιμάται στο ύψος των 2,1εκ,. λιρών και προστίθεται στις ζημίες ύψους 1,3 δισ. που είχαν προκληθεί 

κατά το παρελθόν έτος, επίσης από την κακοκαιρία. ΄σο Η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU) απέστειλε 

επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. O. Paterson, αιτούμενη να καλύψει η Κυβέρνηση το κόστος 

συλλογής των νεκρών ζώων, το οποίο εκτιμάται σε τουλάχιστον 500.000 λίρες. Επίσης, ζητά εξαίρεση 

από τις κείμενες κοινοτικές διατάξεις, προκειμένου να επιτραπεί η επιτόπου καταστροφή των ζώων. 

 Η διακομματική Επιτροπή Περιβάλλοντος του βρετανικού Κοινοβουλίου ζήτησε από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της μείωση του πληθυσμού των 

μελισσών, από τη χρήση εντομοκτόνων.  Κατά την Επιτροπή, τα neonicotinoids  μια ειδική κατηγορία 

εντομοκτόνων  είναι η κύρια κατηγορία που προκαλεί τα εν λόγω προβλήματα. Στον αντίποδα οι 

εταιρείες που κατασκευάζουν τα εντομοκτόνα αναφέρουν ότι οι μείωση των μελισσών οφείλεται στα 

παράσιτα και σε αρρώστιες. 

 Σύμφωνα με έρευνα της δεξαμενής σκέψης Z/YEN, σε δείγμα 2.300 επαγγελματιών του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, το Λονδίνο κατέλαβε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις τους ως το πλέον 

ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό κέντρο παγκοσμίως, ακολουθούμενο από τη Νέα Υόρκη, το Χονγκ 

Κονγκ και τη Σιγκαπούρη. Ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Παρίσι, η Ζυρίχη και η Γενεύη 

βελτίωσαν σημαντικά τη θέση τους στην κατάταξη, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ για πρώτη 

φορά στη δέκατη θέση βρίσκεται η Φραγκφούρτη. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιείται ανά εξάμηνο. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας ο δανεισμός προς τα νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις έχει μειωθεί κατά περίπου 2 δισ. λίρες ενώ ο τομέας μεταποίησης αντιμετωπίζει μειωμένη 

παραγωγή. Επιπλέον, ο δείκτης PMI της εταιρεία Markit προβάλει την πτώση της εργοστασιακής 

δραστηριότητας για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο (μήνα) τον Μάρτη (48,3), καταγράφοντας έτσι την 

ευαίσθητη πορεία της βρετανικής οικονομίας. 

 Η Ομοσπονδία Βρετανικών Βιομηχανιών (CBI) ανακοίνωσε ότι τα επίπεδα τον πωλήσεων σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κατώτερα από το μέσο όρο, για τον Μάρτιο. Συγκεκριμένα το 26% 

των επιχειρήσεων ανέφεραν αύξηση των πωλήσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2012.Αντίθετα 37% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δήλωσε μείωση των πωλήσεων συγκριτικά με τα 

προηγούμενα χρόνια. 

 Σε έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία London Econimics για λογαριασμό του City του 

Λονδίνου, αναφέρεται ότι ο Φόρος Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών που πρόκειται να επιβληθεί  από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδράσει αρνητικά στο κόστος δανεισμού των κρατών μελών και των 

εταιρειών τους. Αίτια μπορεί να αποτελέσει η αύξηση του κόστους εμπορίας των ευρωπαϊκών 

ομολόγων, υποσκάπτοντας την ρευστότητά τους και οδηγώντας τους  επενδυτές να αναζητούν σχετικά 

υψηλότερες αποδόσεις προκειμένου να αγοράσουν τίτλους. Σύμφωνα με την έρευνα, αν ο εν λόγω 

φόρος εφαρμοσθεί στο Η.Β. θα αυξήσει, για το 2013, το κόστος δανεισμού της Κυβέρνησης κατά 3,95 

δισ. λίρες. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Τραπεζικό Τομέα, σε σχετική έκθεσή της, κατηγορεί   

τους πρώην ιθύνοντες της HBOS (Halifax Bank of Scotland)) για την πτώχευση της Τράπεζας. 

Συγκεκριμένα προτείνεται  η απαγόρευση απασχόλησης του Lord Stevenson (πρώην Πρόεδρος), του 

Sir James Crosby και του  Andy Hornby (πρώην Διευθύνοντες Σύμβουλοι)  στον τραπεζικό τομέα 

καθώς και η επιβολή ποινών.  Μέχρι στιγμής μόνο σε ένα στέλεχος, τον τότε επικεφαλής της εταιρικής 

τραπεζικής της HBOS, έχει επιβληθεί πρόστιμο 500,000 και η απαγόρευση απασχόλησης στον 

τραπεζικό τομέα. 



 Σύμφωνα με την έκθεση της  Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Πολιτικής (Financial Policy 

Committee) της Τράπεζας της Αγγλίας οι βρετανικές Τράπεζες θα πρέπει να ενισχύσουν τα κεφάλαιά 

τους με το επιπλέον ποσόν των 25 δισ. λιρών.  Το ποσόν είναι σημαντικά μικρότερο από το αρχικά 

υπολογιζόμενο (60 δισ. λίρες), όμως θα πρέπει να καλυφθεί μέχρι τέλους του έτους. 

 Σε έκθεση της εταιρείας Job Economist Consultancy, αναφέρεται ότι το 2018  το ποσοστό  

των θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα του Η.Β.  αναμένεται να επιστρέψει στα επίπεδα της 

δεκαετίας 1940, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης και η επέκταση 

του κοινωνικού κράτους. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας John Philpott υποστήριξε ότι, 

μέχρι το 2015, πρόκειται να  χαθούν περίπου 700.000 θέσεις εργασίας  στο δημόσιο και περίπου 1,1εκ. 

θέσεις την περίοδο 2010-2018. Το ποσοστό του δημόσιου τομέα στην συνολική αγορά εργασίας 

ανέρχεται στο 20% και εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση στο 15% τα προσεχή έτη. Στον αντίποδα, 

αύξηση αναμένεται στην συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κατά 2,4 εκ. θέσεις μέχρι το 2018. 

 Η Κυβέρνηση του ΗΒ προτίθεται να ανακοινώσει τη δέσμευση πόρων ύψους  20εκ λιρών 

στον τομέα  έρευνας και ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας. Η εν λόγω κίνηση εντάσσεται στη 

βιομηχανική στρατηγική της Κυβέρνησης ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια 

αγορά ενέργειας.  Στο ανωτέρω ποσό αναμένεται να προστεθούν και ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 13 εκ. 

λιρών. Η ανακοίνωση ακολουθεί την χορήγηση από το 1995, της πρώτης  άδειας κατασκευής νέου 

πυρηνικού αντιδραστήρα. Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει όλες τις πτυχές της 

συγκεκριμένης αγοράς, από τη διαχείριση απορριμμάτων και την απενεργοποίηση αντιδραστήρων 

μέχρι την κατασκευή νέων. 

 Η BP ανακοίνωσε ότι η κοινοπραξία που διαχειρίζεται  την εξόρυξη πετρελαίου στην περιοχή 

του Clair προτίθεται  να επενδύσει 500 εκατομμύρια δολάρια στην αναβάθμιση του προγράμματος 

εξορύξεων. Συνεργάτες της BP στην στρατηγική αυτή κίνηση είναι η Shell, η ConocoPhillips και η 

Chevron. Η ανακοίνωση της BP και των συνεργατών της ακολούθησε την ανακοίνωση της νέας 

στρατηγικής για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη βρετανική Κυβέρνηση. 

 Η κυβέρνηση της Σκωτίας ενέκρινε την κατασκευή αιολικού πάρκου, στην ακτή του 

Aberdeenshire, παρά την αντίδραση του Αμερικανού επενδυτή Donald Trump, ο οποίος έχει επενδύσει 

στη δημιουργία κέντρου αναψυχής και γκολφ σε κοντινή περιοχή. Το European Offshore Wind 

Development centre είναι μία κοινοπραξία μεταξύ της Swedish Energy Group, της Technip και του 

Aberdeen Renewable Energy Group με συνολική αξία 230 εκατομμύρια λίρες. Ο Υπουργός της 

Σκωτίας για θέματα Ενέργειας και Τουρισμού, κ. Fergus Ewing δήλωσε ότι αυτή η κοινοπραξία 

αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία που μπορεί να αποφέρει 7 δισ. λίρες καθώς και 28.000 θέσεις 

εργασίας άμεσες και 20.000 έμμεσες. Αντίθετα ο κύριος Trump δήλωσε πως η κυβέρνηση της Σκωτίας 

τον διαβεβαίωνε, τον Απρίλιο του 2012 ότι το έργο δεν θα προχωρήσει.                

 

  


