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Προβλέψεις για τον κατασκευαστικό κλάδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, CITB 

 

 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης 
στην Βιομηχανία Κατασκευής (Construction Industry Training Board, CITB), ο 
κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιβράδυνση της 
ανάπτυξης στον απόηχο της ψηφοφορίας του βρετανικού δημοψηφίσματος 
για την παραμονή στην ΕΕ. 

Σύμφωνα με την έκθεση του CITB, ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης της 
παραγωγής του κλάδου των κατασκευών για τα επόμενα πέντε χρόνια θα 
μειωθεί από 2,5% σε 2%. Το υπόλοιπο του 2016 και το 2017, ωστόσο, θα 
υπάρξει μια περίοδος περιορισμένης ανάπτυξης και, ενδεχομένως, μια μικρή 
συρρίκνωση της τάξεως του -0,2%.  

Ενώ η μέση παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά  2%, η κατάσταση 
διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. Ο προβλεπόμενος μέσος ρυθμός 
ανάπτυξης της Ουαλίας παραμένει αρκετά πάνω από το μέσο στο 5,7% και 
στην Αγγλία, η ΝΔ Αγγλία (2,8%) και η ΒΔ Αγγλία (2,2%) παρουσιάζουν τις 
καλύτερες προοπτικές. Η Σκωτία (-0,6%), η Βορειοανατολική Αγγλία (-0,1%) 
και η Ανατολική Κεντρική Αγγλία (East Midlands) (-0,2%) παρουσιάζουν 
συρρίκνωση της δραστηριότητας. Η μεγαλύτερη αλλαγή στις προβλέψεις είναι 
για την περιοχή του Μείζονος Λονδίνου, όπου η εκτιμώμενη ανάπτυξη έχει 
μειωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, από 3,5% στις προβλέψεις του 
Ιανουαρίου στο 1,5%.  

Σύμφωνα με το Διευθυντή Πολιτικών του CITB, ενώ η επιβράδυνση 
στις κατασκευές δεν μπορεί να οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, τα νέα στοιχεία αντανακλούν την 
αυξημένη αβεβαιότητα λόγω Brexit. Οι συνθήκες έχουν γίνει το τελευταίο 
διάστημα πιο δύσκολες και τα περιθώρια κέρδους έχουν συμπιεστεί. Το 
αποτέλεσμα της του δημοψηφίσματος αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα, όπου η παραγωγή 
αναμένεται να μειωθεί από το  3,4% στο 1%. Ιδιαίτερα αναμένεται να 
επηρεαστεί ο τομέας κατασκευής εμπορικών ακινήτων, καθώς στηρίζεται σε 
μεγάλο βαθμό σε ξένους επενδυτές στην αγορά του Λονδίνου. Ο τομέας της 
κατασκευής  ιδιωτικής  κατοικίας  αναμένεται να κρατηθεί ψηλά, με μια 
προβλεπόμενη αύξηση κατά 1,6%, μόλις 0,3% κάτω από την  προηγούμενη 
πρόβλεψη. Ο τομέας της επισκευής και συντήρησης κατοικιών, αναμένεται στο 
0,7% από 1,2%, ως αποτέλεσμα του  περιορισμένου  διαθέσιμου εισοδήματος 
των νοικοκυριών. 

 



Η παραγωγή στον τομέα των υποδομών θα αποτελέσει τη βασική 
κινητήρια δύναμη της προβλεπόμενης συνολικής αύξησης, με την 
αποφασισθείσα κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Hinkley Point C να 
παρέχει ιδιαίτερη ώθηση, όπως και τα έργα Wylfa (πυρηνικός σταθμός) και 
HS2 (σιδηρόδρομοι).  Σε αντίθετη τροχιά αναμένεται να κινηθεί ο υποτομέας 
των έργων οδοποιίας, ενώ αναιμικές επιδόσεις αναμένονται και για τον 
υποτομέα  ηλεκτρισμού, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια. 

Η πρόβλεψη της ζήτησης για νέες προσλήψεις στον κατασκευαστικό 
κλάδο την επόμενη πενταετία έχει μειωθεί κατά ένα τρίτο, από 232.000 σε 
157.000, δηλ. περίπου 31.000 νέες προσλήψεις κατ’ έτος. Αυξημένη ζήτηση 
αναμένεται για επαγγέλματα όπως ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι και εγκαταστάτες 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και γενικά επιστημονικό προσωπικό του εν 
λόγω τομέα. 

 

 


