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 Σε έθζεζε ηεο  Έλσζεο Βξεηαληθώλ Δπηκειεηεξίσλ αλαθέξεηαη όηη αλακέλεηαη ην εζληθό 

εηζόδεκα λα επηζηξέςεη ζηα πξν-θξίζεο επίπεδα θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο, 

έλαληη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηεο πξόβιεςεο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2013. Σηελ έθζεζε εθηηκάηαη 

όηη ε εζληθή παξαγσγή ζα απμεζεί θαηά 2,8% ην 2014 θαη 2,5% ην 2015, θπξίσο σο 

απνηέιεζκα ηεο πςειόηεξεο θαηαλάισζεο  (θαηά 2,4% ην 2014 θαη 2,5% ην 2015) θαη 

ηεο αλακελόκελεο αύμεζεο ησλ επελδύζεσλ (θαηά 6,6% ην 2014 θαη 5,7% ην 2015). 

Παξά ηαύηα, ην επίπεδν ησλ επελδύζεσλ εθηηκάηαη όηη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη 

θαηώηεξν ηνπ πξν-θξίζεσο αληηζηνίρνπ, ελώ δελ αλακέλεηαη αλάθακςε ησλ εμαγσγώλ, 

κε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ λα εθηηκάηαη ζην 1%. 

 

 Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 

νη επελδύζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απμήζεθαλ θαηά 2,4% ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2013 

(θαηά 8,5% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο) κε ηελ αλάθακςε ηεο 

βξεηαληθήο νηθνλνκίαο λα θαίλεηαη όηη γίλεηαη πην ζηαζεξή. Δπίζεο, ν δείθηεο 

επηρεηξεκαηηθώλ πξνζδνθηώλ ηεο  Markit γηα ηηο λέεο θεθαιαηαθέο  επελδύζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ (PMI) αλήιζε ζην 56,9% ην Φεβξνπάξην από 56,6% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2014. 

 

 Η Σπλνκνζπνλδία Βξεηαληθώλ Βηνκεραληώλ (CBI) απεύζπλε πξόηαζε ηνλ Υπνπξγό 

Οηθνλνκηθώλ, θ. G. Osborne, γηα ηε ζέζπηζε ελόο παθέηνπ κέηξσλ αμίαο 1 δηζ. ιηξώλ γηα 

ζηήξημε ησλ επελδύζεσλ θαη ησλ εμαγσγώλ. Παξά ηηο πξνζδνθίεο γηα ηζρπξή αλάπηπμε 

ην ηξέρνλ θαη ην επόκελν έηνο, ε CBI ηόληζε ηελ αλάγθε λα δνζεί βάξνο ζηηο επελδύζεηο 

ώζηε ε αλάπηπμε, πνπ σο ηώξα βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ θαηαλάισζε, λα απνθηήζεη 

πην ζηαζεξή βάζε. Η πξόηαζε πεξηιακβάλεη κέηξα γηα κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο, 

θνξνινγηθά θίλεηξα ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ώζηε λα απμήζνπλ ηηο επελδύζεηο 

ηνπο, θνξναπαιιαγέο ζηηο εηαηξείεο ιηαληθνύ εκπνξίνπ κε ζηόρν λα επελδύζνπλ 

καθξνπξόζεζκα θαη επέθηαζε ηεο παξνρήο "annual investment allowance" (παξνρή ζηηο 

επελδύζεηο ησλ εηαηξεηώλ ζε εξγνζηαζηαθό εμνπιηζκό θαη κεραλήκαηα) θαη κεηά ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2015. Τν θόζηνο ηνπ ζπλνιηθνύ παθέηνπ, αλ πηνζεηεζεί, εθηηκάηαη ζηα 2,8 

δηζ. Λίξεο ην 2018-19 θαη ε CBI πξνηείλεη λα εμνηθνλνκεζεί ην πνζόλ από πεξηθνπέο 

ζηνλ δεκόζην ηνκέα.  
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 Σύκθσλα κε πξόζθαηε έθζεζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Αγγιίαο, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε 76.947. Ο αξηζκόο απηόο είλαη ν πςειόηεξνο από ην 

2007 θαη απμεκέλνο  θαηά 42% ζε ζρέζε κε ηνλ Ιάλνπαξην ηνπ 2013 – κηθξόηεξνο 

σζηόζν από ην κέζν όξν ηεο πεξηόδνπ 1995-2007 (100.000). Δπίζεο, ην κέζν επηηόθην 

ησλ ζηεγαζηηθώλ κεηώζεθε ζην ηζηνξηθό ρακειό ηνπ 3,01% (ε κέηξεζε γίλεηαη από ην 

2004).  Σηελ ίδηα έθζεζε, ν δαλεηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεηαη κεησκέλνο θαηά 

4,7% ζε εηήζηα βάζε.  

 

 Οη ζέζεηο εξγαζίαο ζην City ηνπ Λνλδίλνπ απμήζεθαλ θαηά 25% ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2014 ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2013. Σύκθσλα κε ζηνηρεία  ηεο εηαηξείαο 

πξνώζεζεο εξγαζίαο Astbury Marsden, νη ηξάπεδεο παξακέλνπλ αηζηόδνμεο γηα ηηο 

καθξνπξόζεζκεο πξννπηηθέο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, εληζρύνληαο ηεο πξνζδνθίεο 

γηα αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα..    

 

 Σύκθσλα κε ηνλ νίθν αμηνιόγεζεο Standard and Poors, ελδερόκελε αλεμαξηεζία ηεο 

Σθσηίαο από ην ΗΒ, κπνξεί λα ελέρεη θηλδύλνπο γηα απηήλ εμαηηίαο ηνπ ππεξκεγέζνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηεο ηνκέα (ππνινγίδεηαη πεξίπνπ 12,5 θνξέο ην ΑΔΠ). Η 

πξνεηδνπνίεζε απηή έξρεηαη κεηά από ηε δήισζε ηεο εηαηξείαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ππεξεζηώλ Standard Life, κε έδξα ην Δδηκβνύξγν, όηη ππάξρεη πεξίπησζε λα κεηαθέξεη 

κέξνο ηεο επηρείξεζεο από ηε Σθσηία αλ απηή απνζρηζηεί από ην ΗΒ θαη ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο ηξάπεδαο Royal Bank of Scotland όηη ζα ρξεηαζηεί λα αλαινγηζηεί ηηο 

επηπηώζεηο ηεο ελδερόκελεο απόζρηζεο ζην ηκήκα ηεο ηξάπεδαο πνπ βξίζθεηαη ζην 

Δδηκβνύξγν. 

 

  

    

 


