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Σύμφωνα με αναλυτικό σημείωμα της Βουλής των Κοινοτήτων για την
κατάσταση της βρετανικής οικονομίας, η υστέρηση της βρετανικής οικονομίας έναντι
των υπόλοιπων ανεπτυγμένων οικονομιών είναι ήδη αισθητή, ενώ ανησυχητικές
ενδείξεις παρουσιάζουν οι καταναλωτικές δαπάνες, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές.
Ειδικότερα, η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε το καλοκαίρι μετά από μια
χαμηλότερη του αναμενόμενου ανάπτυξη στις αρχές του έτους. Η καταγραφείσα χαμηλή
ανάπτυξη οφείλεται στο δριμύ χειμώνα που είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερη παραγωγή
στον τομέα των κατασκευών και ασθενέστερες λιανικές πωλήσεις, ενώ ο παρατεταμένος
θερμός καιρός τους επόμενους μήνες ήταν σημαντικός παράγοντας στην ανάκαμψη της
οικονομίας.
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του βρετανικού ΑΕΠ μεταξύ 1% και 1,5% παραμένει
κάτω από τις αντίστοιχες επιδόσεις των τελευταίων ετών και χαμηλότερα από ό, τι σε
πολλές άλλες μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες.
Η ασθενής οικονομική ανάπτυξη αντικατοπτρίζει κυρίως την υποτονικότητα των
καταναλωτικών δαπανών, οι οποίες παραδοσιακά αποτελούν την κύρια κινητήρια
δύναμη της οικονομικής δραστηριότητας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμπίεση των
προϋπολογισμών των νοικοκυριών μετά την αύξηση του πληθωρισμού τον περασμένο
χρόνο, κυρίως λόγω της πτώσης της λίρας μετά το δημοψήφισμα της ΕΕ, εξακολουθεί να
επιδρά αρνητικά στην καταναλωτική δαπάνη.
Άλλοι τομείς της οικονομίας, εξάλλου, δεν παρέχουν μεγάλη στήριξη για την
ανάπτυξη, με επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων και την αύξηση των
εξαγωγών να επιβραδύνεται απότομα το 2018 μετά από μια ισχυρή επίδοση το 2017.
Αντιθέτως, θετική εξέλιξη αποτελεί η επιτάχυνση της αύξησης των μισθών τους
τελευταίους μήνες, η οποία, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για χαμηλότερο
πληθωρισμό το 2019, θα μπορούσαν να αυξήσουν το εισόδημα των νοικοκυριών. Η
αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή με το ποσοστό ανεργίας σε χαμηλό άνω των 40 ετών
και το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Οι προοπτικές χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις της Εξόδου. Οι περισσότερες οικονομικές προβλέψεις,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού (OBR),
βασίζονται σε συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Αυτό θα είχε ως
αποτέλεσμα μια μεταβατική περίοδο μετά το Brexit, κατά την οποία το Ηνωμένο
Βασίλειο θα παραμείνει στην ενιαία αγορά της ΕΕ και την τελωνειακή ένωση. Σε
περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ χωρίς συμφωνία, οι
οικονομικές συνθήκες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές, με την προειδοποίηση του
OBR ότι μία άτακτη Έξοδος θα μπορούσε να έχει σοβαρές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις
στην οικονομία.
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Σχετικά με τα δημόσια οικονομικά του ΗΒ, ο κρατικός δανεισμός βρίσκεται σε
σχετικά φυσιολογικά επίπεδα. Το καταγραφέν έλλειμμα ύψους 1,9% του ΑΕΠ για το
2017/18 ήταν κάτω από το μέσο όρο των τελευταίων 70 ετών. Το OBR αναμένει ότι ο
δανεισμός θα υποχωρήσει περαιτέρω κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, χάρις στον
περιορισμό των τρεχουσών δημοσίων δαπανών.
Επίσης, ο δανεισμός κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018/19 ήταν χαμηλότερος από
τον αναμενόμενο και μπορεί να οδηγήσει το OBR σε επί τα βελτίω αναθεώρηση των
προβλέψεων του.
Ενώ η κατάσταση για το δημόσιο δανεισμό φαίνεται θετική, το δημόσιο χρέος
παραμένει υψηλό στο 85% του ΑΕΠ. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ ήταν ξανά πάνω
από 85% στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν εξακολουθούσε να
ανακάμπτει από το 200% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το
OBR έχει προβλέψει σταδιακή πτώση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά τα προσεχή έτη,
αλλά μέχρι το 2022/23 αναμένει ότι ο λόγος αυτός δεν θα παραμείνει πολύ κάτω από το
80%.
Οι προβλέψεις του OBR υποθέτουν ότι οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση
του ΗΒ οδηγούν σε μια ομαλή μετάβαση σε μια νέα μακροπρόθεσμη σχέση με την ΕΕ.
Ένα λιγότερο ομαλό αποτέλεσμα θα έχει πιθανώς αρνητικό αντίκτυπο στα δημόσια
οικονομικά.
Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

2

