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 Σύμφωνα με έρευνα του CBI σε δείγμα  348 μικρομεσαίων εταιρειών, οι παραγγελίες 

κατέγραψαν μείωση το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρά ταύτα σημαντικό ποσοστό των 

ερωτηθέντων εξέφρασαν την βεβαιότητα για αύξηση τους κατά το δεύτερο τρίμηνο του 

έτους.  Η έρευνα επιβεβαιώνει τη βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών για την πορεία 

της οικονομίας, 

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα η  κυβέρνηση σκέπτεται να προβλέψει την παροχή κινήτρων 

(ανταποδοτικά τέλη ) για τις τοπικές κοινωνίες στη Βορειοδυτική και Νοτιοανατολική 

Αγγλία , σε περιοχές, οι οποίες έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σχιστολιθικού αερίου, 

προκειμένου να κάμψει τις αντιστάσεις που εκδηλώνονται για την εκμετάλλευση των 

κοιτασμάτων αυτών.  Αν και η τιμή του αερίου έπεσε στην χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 

δεκαετίας, η Cuadrilla Resources, που είναι η μοναδική Αγγλική εταιρία που 

δραστηριοποιείται στο χώρο εξόρρυξης σχιστολιθικού αερίου, έκανε επανέναρξη των 

εργασιών της μετά από υποχρεωτική αναστολή το 2011, κατόπιν ενστάσεων που είχαν 

κατατεθεί λόγω πρόκλησης μικρών σεισμικών δονήσεων, ως αποτέλεσμα των ερευνών που 

διεξήγαγε..   

 Η οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε ελαφρά άνοδο τον Απρίλιο έναντι του 

προηγουμένου μηνός. Η Markit, η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του κλάδου, 

ανακοίνωσε ότι ο δείκτης ΜCI ανήλθε σε 49,4 έναντι 47,2 το Μάρτιο, προσεγγίζοντας το 50 

που αποτελεί το όριο μεταξύ της συρρίκνωσης και της ανάπτυξης. O Tim Moore Senior 

economist της Markit, δήλωσε πως ο δείκτης ανέτρεψε τις προβλέψεις οι οποίες τον είχαν 

υπολογίσει στο 48 και ήταν ο καλύτερος από τον Οκτώβριο του 2012. Τέλος ενθαρρυντικό 

για τον κλάδο είναι η αύξηση στο χώρο των κατοικιών. 

 Οι τράπεζες αν και συρρικνώνονται, συνεχίζουν να συντηρούν εταιρίες ¨φαντάσματα¨. 

Περιπτώσεις όπως αυτές της CIBC η οποία έχει μετοχικό κεφάλαιο στην Burton’s Biscuits, 

της Barclays που κατέχει τμήμα της Soreen’s fruity malt bread και της JPMorgan Chase που 

έχει στην κατοχή της τμήμα της London Whale, προκαλούν επικρίσεις. Ωστόσο για τους 

ιδιοκτήτες είναι προτιμότερη η επιλογή της  απομείωσης χρέους παρά η ολική πτώχευση 

γιατί έτσι διασφαλίζουν την υστεροφημία τους, έστω και αν αυτό επιφέρει οικονομικό 

κόστος.  



 Η Rio Tinto ανακοίνωσε επέκταση του ορυχείου σιδήρου στην Pilbara, με συνολική αξία 

5δις δολλάρια ΗΠΑ και αύξηση της παραγωγής σε 360 εκατ. τόνους έως το 2015. Αν και η 

εταιρία έχει ήδη ανακοινώσει αύξηση της παραγωγής σε 290 εκατ. τόνους μέσα στο τρίτο 

τρίμηνο του έτους, έχει δημιουργήσει ήδη τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για να μπορεί να 

διαχειριστεί την νεα αυξημένη παραγωγή σιδήρου. Σύμφωνα με τη CityGroup η αγορά του 

σιδήρου θα φτάσει σε μικρό πλεόνασμα μέσα στο 2014 και θα αυξηθεί κοντά στους 70εκατ. 

τόνους το 2015, πράγμα που ενισχύει την γενική ανησυχία καθώς εμφανίζεται μείωση την 

ανάπτυξης της Κίνας, που αποτελεί την κυριότερη αγορά και είχε ως αποτέλεσμα την πτώση 

της τιμής της του τόνου από 159 $ , το Φεβρουάριο, σε 128,10 $ τον Απρίλιο τ.ε. 

 Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εναντιώνεται στην πρόθεση του βρετανικού Υπουργείο 

Αμύνης να δημιουργήσει έναν καινούργιο οργανισμό για την διαχείριση των στρατιωτικών 

προμηθειών ύψους 14δις Λιρών Αγγλίας, τον Goco, ο οποίος θα ανήκει στο βρετανικό 

δημόσιο αλλά τη διαχείριση του θα έχουν ιδιωτικές εταιρίες. Στην προσπάθεια για εύρεση 

λύσης, οι δύο κυβερνήσεις συναποφάσισαν τη δημιουργία μίας επιτροπής που θα δείξει το 

αν και πως μία τέτοια κίνηση μπορεί να επηρεάσει τις στενές σχέσεις των δύο κρατών. 


