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Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
    

  
Λονδίνο, 23 Νοεμβρίου 2017  
 

Ανακοινώσεις Βρετανού ΥΠΟΙΚ, κ. Hammond, για τον Προϋπολογισμό  
οικ. έτους 2018-2019 του Ηνωμένου Βασιλείου 

 
O βρετανός Υπουργός Οικονομικών κ. Μ. Hammond, κατέθεσε, χθες, στο 

Κοινοβούλιο το προσχέδιο προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 – 2019 
και τις κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο έτος.  
    Η Έκθεση Προϋπολογισμού αποδέχεται τις εκτιμήσεις του Ανεξάρτητου 
Γραφείου Προϋπολογισμού (Office of Budget Responsibility – OBR) για την 
πορεία της οικονομίας. Το OBR εκτιμά ότι, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί 
στην οικονομία μετά την απόφαση για Brexit,  η ανάπτυξη για το 2017 θα 
κυμανθεί περίπου στο 1,5%, αναθεωρώντας προς τα κάτω, σε σχέση με τη 
προηγούμενη πρόβλεψη για ανάπτυξη 2%. Ο ρυθμός ανάπτυξης για τα επόμενα 
έτη μέχρι το 2020 αναθεωρήθηκε, επίσης, προς τα κάτω (2018: 1,4%, 2019: 1,3%, 
2020: 1,5%) λόγω της εκτιμώμενης μείωσης των ιδιωτικών επενδύσεων, της 
παραγωγικότητας και της κατανάλωσης των νοικοκυριών. Επίσης, εκτιμά ότι ο 
πληθωρισμός θα κορυφωθεί το τρέχον έτος, για να επανέλθει στο επίπεδο του 2% 
το 2019, ενώ η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά στο 4,6%, λόγω της 
επιβράδυνσης της οικονομίας. 
      Αναφορικά με τη δημοσιονομική κατάσταση του Η.Β., λόγω των 
υψηλότερων του αναμενομένου φορολογικών εισπράξεων, το επίπεδο του 
δανεισμού το τρέχον έτος θα είναι χαμηλότερο από τις προβλέψεις των αρχών 
του έτους (2,4% του ΑΕΠ), ενώ προβλέπεται περαιτέρω αποκλιμάκωσή του κατά 
50% μέχρι το 2022-23. Αντίστοιχη πτωτική τάση εκτιμάται και για το δημόσιο 
χρέος ως προς το ΑΕΠ το οποίο από 86,5% του ΑΕΠ το τρέχον έτος, αναμένεται 
να κατέλθει στο 79,1% το 2022-23.  
 Σημαντικότερα μέτρα που εξήγγειλε ο β/ ΥΠΟΙΚ είναι:  

 Φορολογία & Εισόδημα: α) Αύξηση κατά 4,4% του Εθνικού Κατώτατου 
Μισθού σε £7,83/ώρα από £7,50 από τον Απρίλιο 2018 β) Αύξηση του 
αφορολόγητου ορίου στη φορολογία εισοδήματος στα £11.850 από £11.500 από 
τον Απρίλιο 2018. γ) η αντιμετώπιση της φοροαποφυγής μεγάλων επιχειρήσεων 
στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας δ) «Πάγωμα» των τελών αεροπορικών 
επιβατών πλην των τελών για επιβάτες διακεκριμένης θέσης και ιδιωτικών 
αεροπλάνων  



 Επιχειρήσεις & Καινοτομία:  α) αύξηση των δαπανών για έρευνα και 
ανάπτυξη κατά £2,3 δισ. β) επενδύσεις £500 εκατ. σε νέα δίκτυα (5G, οπτικές ίνες) 
και τεχνητή νοημοσύνη γ) επενδύσεις £540 εκατ. για διεύρυνση της χρήσης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων δ) περιορισμός της αύξησης των δημοτικών τελών 
που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις  

Όσον αφορά στη στέγαση: α) κρατική υποστήριξη ύψους £44 δισ. (το 
ύψος των νέων χρηματοδοτήσεων είναι, όμως, μόλις £5 δισ.) κατασκευή 
κατοικιών και εκπλήρωση του στόχου ανέγερσης 300.000 νέων κατοικιών κατ’ 
έτος μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας (τώρα κατασκευάζονται 217.000 
κατοικίες κατ’ έτος), β) κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου για αγορά πρώτης 
κατοικίας αξίας έως £300.000 και η απαλλαγή του αναλογούντος τέλους έως του 
ποσού των £300.000 για ακίνητα αξίας έως £500.000 στο Λονδίνο και σε άλλες 
ακριβές περιοχές. Από το μέτρο υπολογίζεται ότι θα επωφεληθεί περίπου το 95% 
των αγοραστών πρώτης κατοικίας. γ) διπλασιασμός του δημοτικού φόρου 
ακινήτων σε ακίνητα που παραμένουν κενά. Το μέτρο αφορά συνήθως ακίνητα 
που έχουν αγοραστεί από αλλοδαπούς υψηλού εισοδήματος. 

Όσον αφορά σε υγεία και περιβάλλον: α) αύξηση της χρηματοδότησης 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) κατά £2,8 δισ. σε βάθος τριετίας και 
σύσταση επενδυτικού ταμείου ύψους £3,5 δισ. για βελτίωση των υποδομών  β) 
αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καπνό, διατήρησή του στα ίδια 
επίπεδα στην πλειονότητα των προϊόντων αλκοόλ και αναβολή της 
ανακοινωθείσας αύξησης στον ΕΦΚ στα καύσιμα. γ) σύσταση ταμείου για την 
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας ύψους £220 εκ. το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί από αύξηση τελών στα ντιζελοκίνητα οχήματα. 

 
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνόλου των μέτρων στην επόμενη 

πενταετία θα είναι δημοσιονομικά αρνητικό κατά £25 δισ., ήτοι η κυβέρνηση 
προτίθεται να ασκήσει επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, με την αύξηση των 
δημοσίων δαπανών να κορυφώνεται τα επόμενα δύο οικονομικά έτη. Επίσης, £3 
δισ. θα χρησιμοποιηθούν ως «δημοσιονομικό μαξιλάρι» ενόψει Brexit, ποσό 
σαφώς μικρότερο του αναμενομένου.  
  


