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Μηνιαίες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας για τις επιχειρηματικές συνθήκες  

(Ιαν. 2016) 

 

Σύμφωνα με τις μηνιαίες εκτιμήσεις των περιφερειακών γραφείων της ΤτΑ* για τις 

επιχειρηματικές συνθήκες, η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε σε στέρεες βάσεις σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος και αναμένεται να συνεχιστεί αυτή η πορεία κατά τους επόμενους μήνες. Αξιοσημείωτη 

εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος της μεταποίησης, όπου η παραγωγή ήταν ελαφρώς μικρότερη σε σχέση με 

πέρυσι, ενώ οι προοπτικές για τον τομέα είναι υποτονικές. Ειδικότερα: 

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταναλωτικών δαπανών ήταν ανθεκτικός. Ισχυρές πωλήσεις 

είχαν αναφερθεί για τη Black Friday/Cyber Monday (ορόσημο για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης 

σαιζόν). Πρώιμες ενδείξεις δείχνουν ότι οι λιανικές πωλήσεις, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ήταν 

ισχυρότερες σε σχέση με πέρυσι  από άποψη όγκου, αλλά στα ίδια επίπεδα σε αξία. 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών στις επιχειρηματικές υπηρεσίες ήταν γενικά σταθερή. Η 

ανάπτυξη των επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει εξασθενήσει ελαφρά, 

αντανακλώντας τη μικρότερη συναλλακτική δραστηριότητα στη χρηματοδότηση εταιρειών και στον κλάδο 

των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αντίθετα,  αύξηση παρατηρείται σε τομείς των επιχειρηματικών 

υπηρεσιών, όπως τα εταιρικά ταξίδια και οι εταιρικές εκδηλώσεις. 

Η μεταποιητική παραγωγή ήταν ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα, 

αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό την επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης, την ανατίμηση της στερλίνας 

και την ασθενή ζήτηση για επενδύσεις από το κλάδο εξόρυξης. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα συνέχισε να αυξάνεται σταθερά, κυρίως με την ανάπτυξη 

εμπορικών κτιρίων σε όλη τη χώρα. 

Η πρόθεση για επενδύσεις  εξασθένησε στον τομέα της μεταποίησης, αλλά συνέχισε να 

παρουσιάζει συγκρατημένη αύξηση μεταξύ των επιχειρήσεων στον κλάδο υπηρεσιών. 

Η διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πιστώσεων είναι άνω των φυσιολογικών επιπέδων για τις 

μεγαλύτερες εταιρείες, καθώς επικρατεί έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων για 

δανειοδοτήσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Αντίθετα, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις 

μικρές επιχειρήσεις κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Η ζήτηση για εμπορικά ακίνητα έχει αυξηθεί, τόσο για επαγγελματική χρήση (ενοικίαση χώρου), 

όσο και για επενδυτικούς σκοπούς. 

Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών παραμένει συγκρατημένη, σε σχέση με τα επίπεδα προ 

της κρίσης, λόγω των περιορισμένων ακίνητων προς πώληση. 
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Η χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού υποχώρησε σε μηνιαία βάση, και ήταν λίγο πιο 

κάτω από τα κανονικά επίπεδα στη μεταποίηση και λίγο παραπάνω στον τομέα των υπηρεσιών. 

Οι προθέσεις για απασχόληση έχουν εξασθενήσει σε όλους τους τομείς πλην των υπηρεσιών προς 

τους καταναλωτές και ήταν σύμφωνες με τη μετριοπαθή αύξηση της απασχόλησης. Η απασχόληση στο 

μεταποιητικό κλάδο αναμένεται να συρρικνωθεί ελαφρώς κατά το επόμενο εξάμηνο. Οι δυσκολίες στις 

προσλήψεις έχουν παραμείνει άνω του φυσιολογικού. 

Ο ρυθμός αύξησης του κόστους εργασίας υποχώρησε ελαφρά, αν και παραμένουν επαγγέλματα, 

όπου παρατηρείται έντονη αύξηση των μισθών, λόγω οξείας έλλειψης εξειδικευμένων εργαζομένων. Η 

εξασθένηση του ρυθμού αύξησης των αμοιβών οφείλεται στην επιβράδυνση του τομέα της μεταποίησης 

και στις επιπτώσεις του χαμηλού πληθωρισμού, γεγονός που επέτρεψε σε ορισμένες επιχειρήσεις να 

προσφέρουν χαμηλότερες αμοιβές σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Το κόστος πρώτων υλών και των τιμών εισαγόμενων τελικών προϊόντων παρέμειναν 

χαμηλότερα από ό, τι πριν από ένα χρόνο. 

Οι τιμές παραγωγού στη μεταποίηση ήταν χαμηλότερες από ό, τι πριν από ένα χρόνο. Αντίθετα, οι 

τιμές επιχειρηματικών υπηρεσιών αυξήθηκαν σε συνάρτηση και με την αύξηση της ζήτησης για 

υψηλότερης προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες. 

Οι τιμές καταναλωτή για αγαθά συνέχισε να μειώνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι 

τιμές των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές έχουν αυξηθεί ελαφρώς, αντανακλώντας εν μέρει τη 

συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες. 

 

*Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει δώδεκα περιφερειακά γραφεία (Agencies). Η κύρια λειτουργία 

τους είναι να παρέχουν οικονομική πληροφόρηση στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) εν 

όψει των αποφάσεων τους για την επιτοκιακή πολιτική. Οι οργανισμοί διαθέτουν περίπου 8.000 επαφές 

που προέρχονται από την επιχειρηματική κοινότητα. Κάθε μήνα μιλούν με περίπου 700 επαφές, 

προκειμένου να πάρουν μια σχετικά ισορροπημένη άποψη των τελευταίων οικονομικών εξελίξεων. Ως 

εκ τούτου, τα συμπεράσματα των επαφών μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμοι δείκτες της τρέχουσας 

οικονομικής συγκυρίας.  


