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Σύμφωνα με έρευνα για τις λιανικές πωλήσεις, που διεξήγαγε για το μήνα Ιούνιο, η 
Βρετανική Ένωση Λιανεμπορίου (BRC) σε συνεργασία με την KPMG, οι πωλήσεις λιανικής 
σημείωσαν πτώση κατά 0,5% έναντι του Ιουνίου 2015, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
επιβράδυνση που κατεγράφη κατά το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Παρά την ανωτέρω 
εικόνα, η BRC εκτιμά ότι ακόμη δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς η ύπαρξη γενικότερης 
καθοδικής τάσης των λιανικών πωλήσεων. Σε μέση ετήσια βάση, οι πωλήσεις στο ΗΒ 
σημείωσαν αύξηση 1,2%, τη χαμηλότερη από τον Μάιο του 2009. Οι πωλήσεις τροφίμων 
σημείωσαν άνοδο, ενισχυμένες από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ενώ το 
δημοψήφισμα είχε ως αποτέλεσμα μια γενική πτώση στον τομέα τροφίμων και ποτών.  Οι 
διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9%, σε σχέση με την αύξηση 17,6% το περασμένο 
έτος. Οι πωλητές λιανικής του ΗΒ αναμένουν πλέον την αύξηση της θερμοκρασίας και τις 
διακοπές των εργαζομένων που δε θα μετακινηθούν από τις πόλεις τους, ώστε να υπάρξει 
ανάκαμψη της αγοράς.  

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών 
Εκτιμητών (RICS), για το μήνα Ιούνιο, κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που ακολούθησαν το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, στην αγορά κατοικίας καταγράφεται σημαντική πτώση στις 
ζητήσεις αγοράς προς τους μεσίτες, μείωση των συμφωνηθέντων πωλήσεων κατοικιών, και 
αύξηση των προσδοκιών για πτώση των τιμών. Ο αριθμός των μελών του RICS που ανέφερε ότι 
υπάρχει μείωση του ενδιαφέροντος για αγορά κατοικίας αυξήθηκε κατά 36%, η μεγαλύτερη 
αύξηση από το 2008. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των μεσιτών θεωρεί ότι οι τιμές των 
κατοικιών θα σημειώσουν περαιτέρω πτώση μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, ενώ εκτιμά ότι 
και ο αριθμός πωλήσεων θα κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς οι πωλήσεις του Ιουνίου 
ήταν οι λιγότερες από το 2008. Το Λονδίνο και η νότια Αγγλία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
πτώση στη ζήτηση, ενώ η μειωμένη δραστηριότητα της αγοράς αναμένεται να συνεχιστεί τους 
επόμενους μήνες. Η καταγραφόμενη πτώση στην αγορά κατοικιών υποδεικνύει ότι πολλοί 
υποψήφιοι αγοραστές πρόκειται να καθυστερήσουν την απόφασή τους λόγω της αβεβαιότητας 
που επικρατεί.   

Σημειώνεται ότι η εν λόγω  μηνιαία έρευνα αποτελεί τον κύριο και πλέον αξιόπιστο 
δείκτη των συνθηκών που επικρατούν στην κτηματαγορά και τα ανωτέρω αποτελέσματα 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το επόμενο διάστημα θα είναι μια δύσκολη περίοδος για την 
αγορά κατοικίας, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις τιμές και τον όγκο πωλήσεων. 

Πάντως η αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας, ως συνέπεια του αποτελέσματος 
του δημοψηφίσματος, καταγράφεται από όλες τις μέχρι σήμερα διεξαγόμενες έρευνες και 
μετρήσεις και σύμφωνα με τις δηλώσεις του νέου Υπουργού Οικονομικών κ. P. Hammond, η 
αντιμετώπιση της αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της Κυβέρνησης.  


