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«Εκτιμήσεις ανταποκριτών της Τράπεζας της Αγγλίας για τις επιχειρηματικές συνθήκες, Δεκέμβριος 

2017 » 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των περιφερειακών γραφείων της ΤτΑ για τις επιχειρηματικές 

συνθήκες το Δεκέμβριο τ.έτ., οι δυσκολίες πρόσληψης προσωπικού αποτέλεσαν μια αυξανόμενη 

ανησυχία για τις επιχειρήσεις, καθώς η έλλειψη εργατικού δυναμικού γενικεύτηκε σε όλους τους τομείς 

και τα επίπεδα δεξιοτήτων. Παρά ταύτα, το επίπεδο των αμοιβών αυξήθηκε ελάχιστα, αντανακλώντας τη 

μεγαλύτερη έμφαση που αποδόθηκε στα μη σχετιζόμενα με την αμοιβή οφέλη, στον περιορισμένο αριθμό 

αξιολογήσεων των αποδοχών κατά το τέταρτο τρίμηνο και στο αυξανόμενο κόστος εισροών. Η 

διατήρηση και η πρόσληψη προσωπικού και, σε μικρότερο βαθμό, ο πληθωρισμός, εκτιμήθηκε ότι θα 

ωθήσουν τις μισθολογικές αμοιβές σε λίγο υψηλότερα επίπεδα το 2018. Η αύξηση της κατανάλωσης 

μειώθηκε ελαφρά, αντικατοπτρίζοντας τα συμπιεσμένα πραγματικά εισοδήματα και ενδεχομένως την 

προσμονή της Black Friday. Οι αγορές των  προϊόντων υψηλής αξίας μετριάστηκαν και ο ήπιος καιρός 

στις αρχές της περιόδου επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις ρούχων. 

Αναλυτικά: 

Η αύξηση της αξίας των λιανικών πωλήσεων επιβραδύνθηκε, αντανακλώντας τα συμπιεσμένα 

πραγματικά εισοδήματα και ενδεχομένως κάποια αναβολή των δαπανών ενόψει της Black Friday. H 

αύξηση του κύκλου εργασιών των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές διατηρήθηκε με σταθερό ρυθμό, 

αλλά οι δευτερεύουσες δαπάνες αμβλύνθηκαν. 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις παρέμεινε μέτρια, καθώς 

οι επιφυλάξεις από την πλευρά της ζήτησης αντισταθμίστηκαν από τη δύναμη των υπηρεσιών 

πληροφορικής και συμβουλευτικής. 

Η εγχώρια παραγωγή της μεταποίησης συνέχισε την ισχυρή αύξηση. Ο όγκος των εξαγωγών 

ενισχύθηκε, υποστηριζόμενος από τη βελτίωση των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας.  

Ο ρυθμός αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας μειώθηκε. Η αυξημένη αποστροφή 

του κινδύνου στον ιδιωτικό τομέα, αντανακλώντας τη γενικότερη αβεβαιότητα και οι καθυστερήσεις σε 

μεγάλα έργα, επιβράδυνε τη δραστηριότητα σε εμπορικά έργα και έργα υποδομής. 

Οι επενδυτικές προθέσεις αναπτύχθηκαν σε μέτριο βαθμό. 

H διαθεσιμότητα πίστωσης για τις επιχειρήσεις παρέμεινε γενικά καλή, αν και η διάθεση των 

τραπεζών για ανάληψη κινδύνου σχετικά με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων καταναλωτικών 



 

 

προϊόντων μειώθηκε ελαφρά. Η ζήτηση για χρηματοδότηση συνέχισε να αυξάνεται αναλογικά με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Η ζήτηση των εγχώριων και ξένων επενδυτών για τα εμπορικά ακίνητα του ΗΒ 

σταθεροποιήθηκε, καθώς διατηρήθηκε η τάση ανάκαμψής της από τα χαμηλά της επίπεδα του 

καλοκαιριού του 2016. 

Η δραστηριότητα της αγοράς κατοικιών μετριάστηκε το τέταρτο τρίμηνο μετά την αύξησή της 

κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Η ζήτηση παρέμεινε ασθενέστερη στη δευτερογενή αγορά καθώς και 

στο Λονδίνο, κυρίως για τις πιο ακριβές ιδιοκτησίες. Η ζήτηση για νέες κατοικίες έδειξε σημάδια 

αποδυνάμωσης σε εθνικό επίπεδο. 

Η χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού παρέμεινε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, παρότι 

υπήρξε τάση αύξησης του πλεονάζοντος παραγωγικού δυναμικού. 

Οι προθέσεις για την απασχόληση συνέχισαν να καταγράφουν μέτρια αύξηση του προσωπικού. 

Οι δυσκολίες πρόσληψης συνέχισαν να εντείνουν και γενικεύτηκαν σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα 

δεξιοτήτων. 

Ο ρυθμός αύξησης των αμοιβών επιταχύνθηκε ελαφρά ενώ εκτιμήθηκε ότι η αύξηση των 

αμοιβών θα ανέλθει σε 2½% -3½% κατά το επόμενο έτος, αντί 2% -3% κατά το 2017.  

Ο ετήσιος πληθωρισμός του κόστους εισροών διατηρήθηκε λόγω των υψηλότερων τιμών της 

παγκόσμιας αγοράς υλικών και συστατικών. Η υποτίμηση της στερλίνας συνέχισε να συμβάλλει στην 

αύξηση του πληθωρισμού στις τιμές των τελικών εισαγόμενων αγαθών, παρότι μειώθηκε από τους 

ρυθμούς που παρατηρήθηκαν κατά το β΄ εξάμηνο του 2016 και το α΄ εξάμηνο του 2017. 

Οι παραγωγοί κατάφεραν να αυξήσουν τις τιμές στην εγχώρια παραγωγή ελαφρώς, ιδίως στον 

τομέα επεξεργασίας τροφίμων, αλλά οι αυξήσεις των τιμών ήταν ανεπαρκείς για την αποκατάσταση του 

περιθωρίου στις εγχώριες επιχειρήσεις. Τα περιθώρια των επιχειρηματικών υπηρεσιών παρέμειναν υπό 

πίεση. 

Ο πληθωρισμός των τιμών των καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε, λόγω της μετακύλισης του 

υψηλότερου κόστους εισροών, για παράδειγμα σε τρόφιμα και ποτά. Ο πληθωρισμός των τιμών των 

υπηρεσιών προς τους καταναλωτές παρέμεινε σταθερός. 

Τέλος, εκτιμήθηκε ότι θα σημειωθεί εξασθένηση της αύξησης των πωλήσεων και της 

απασχόλησης κατά το επόμενο έτος. Το Brexit εκτιμήθηκε ότι θα μειώσει τις πωλήσεις το 2020, αλλά 

θεωρήθηκε απίθανο να επηρεάσει την αύξηση των μισθών. 

 


