
 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

    

Λονδίνο, 30 Οκτωβρίου 2017  

 

« Εκτιμήσεις για τον Προϋπολογισμό του Ηνωμένου Βασιλείου – Νοέμβριος 2017» 

 

 Σύμφωνα με σημερινή έκθεση της δεξαμενής σκέψης Institute of Fiscal Studies, 

ενόψει της σύνταξης και κατάθεσης του προϋπολογισμού στα τέλη Νοεμβρίου, η 

βρετανική Κυβέρνηση και ειδικότερα ο Υπουργός Οικονομικών κος P. Hammond, είναι 

«μεταξύ σφύρας και άκμονος», καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με το δίλημμα είτε να 

εγκαταλειφθεί η εφαρμοζόμενη πολίτικη και οι τεθέντες στόχοι είτε να αγνοηθεί η 

αυξανόμενη πίεση για αύξηση των δημοσίων δαπανών.       

  Προ έτους, ο κ. Hammond, έθεσε ως στόχο μείωσης του δημόσιου δανεισμού το 

2% του ΑΕΠ μέχρι το 2020-21 και το μηδενισμό του περί τα μέσα της επόμενης 

δεκαετίας. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως οι φυλακές 

και το ΕΣΥ (NHS),  δυσκολεύονται να λειτουργήσουν με το σημερινό προϋπολογισμό 

τους.  Από το 2010-1, η κατά κεφαλήν δημόσια δαπάνη έχει μειωθεί κατά 13%, και η ο 

εκτελούμενος προϋπολογισμός προβλέπει  περαιτέρω περικοπές ύψους 5%  μέχρι το 

2020-21. 

  Όμως οι υφιστάμενες συνθήκες αβεβαιότητας και πιέσεων στην οικονομία, δεν 

παρέχουν τα εχέγγυα για την μέχρι τέλους εφαρμογή αυτής της δημοσιονομικής 

πολιτικής. Η υποτίμηση της λίρας και οι πιέσεις στους μισθούς λόγω της συνακόλουθης 

ανόδου του πληθωρισμού, η καταγραφόμενη επιβράδυνση της αύξησης της 

παραγωγικότητας και η πορεία διαπραγματεύσεων για την Έξοδο, αυξάνουν την πίεση 

προς το Υπουργείο Οικονομικών για αλλαγή της οικονομικής πολιτικής και εγκατάλειψη 

του στόχου του πλεονάσματος του προϋπολογισμού. 

 Στους γενικότερους δείκτες για την πορεία της οικονομίας και το επικρατούν 

κλίμα μπορούν να προστεθούν και τα πρόσφατα στοιχεία για την παραγωγή και πώληση 

αυτοκινήτων στο ΗΒ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Παραγωγών και Εμπόρων 

Αυτοκινήτων (SMMT), για τον Σεπτέμβριο τ.έ. η παραγωγή αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 

4%, ενώ η εσωτερική ζήτηση κατέγραψε μείωση κατά 14,2%, με το Brexit και τη 

συζήτηση  για νέους περιβαλλοντικούς περιορισμούς να θεωρούνται οι κυριότερες αιτίες. 

 Υπό τις ανωτέρω συνθήκες, ο προϋπολογισμός του επομένου έτους αναμένεται 

με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς ασκούνται σημαντικές πολιτικές πιέσεις προς τον Υπουργό 

Οικονομικών να άρει τον περιορισμό του 1% στις αυξήσεις των μισθών του δημοσίου 

τομέα και να καθυστερήσει την μεταρρύθμιση του 2015 στην καταβολή των κοινωνικών 

επιδομάτων (προβλέπονται περικοπές κατά 3 δις. λίρες ετησίως). Ακόμη, οι 

επικρατούσες συνθήκες καθιστούν δύσκολη την οποιαδήποτε σημαντική αύξηση φόρων. 

Ταυτόχρονα όμως, παραμένουν άγνωστες η μορφή και οι συνέπειες της Εξόδου από την 

ΕΕ.  

     

 


