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«Εαρινή Δήλωση (Spring Statement)/ Ενδιάμεση Έκθεση για τον Προϋπολογισμό και Ομιλία 

ΥΠΟΙΚ κ. Hammond στη Βουλή, 13.3.2019» 

 

Εν μέσω της θυελλώδους διαδικασίας στη Βουλή για τη Συμφωνία Αποχώρησης και την Έξοδο 

του ΗΒ από την ΕΕ, δημοσιεύτηκε η Ενδιάμεση Έκθεση για τον Προϋπολογισμό στο πλαίσιο της 

Εαρινής Δήλωσης του βρετανού ΥΠΟΙΚ κ. Hammond στη Βουλή των Κοινοτήτων.  Επισημαίνουμε, ως 

κύρια σημεία, την επί τα χείρω αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας του ΗΒ για το τρέχον 

έτος και την παροχή υποσχέσεων για διανομή ενός «μερίσματος Εξόδου», σε περίπτωση που η 

Συμφωνία Αποχώρησης υπερψηφιστεί. Βασικός στόχος η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αύξησης των 

δαπανών για παροχή δημόσιων υπηρεσιών, κεφαλαιακών επενδύσεων για τη μελλοντική ευημερία της 

χώρας, διατήρηση της χαμηλής φορολογίας και σταθερή απομείωση του χρέους.  

Προβλέψεις του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής (Office of Budget 

Responsibility - OBR), οι οποίες βασίζονται στο σενάριο εύτακτης αποχώρησης του ΗΒ, ο ρυθμός 

ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας το 2019 θα επιβραδυνθεί στο 1,2% ( σε σχέση με την πρόβλεψη 

της Έκθεσης Προϋπολογισμού Οκτ. 2018 που ήταν 1,6%) και θα αναπτυχθεί ελαφρώς υψηλότερα τα 

επόμενα χρόνια. Το OBR εκτιμά, επίσης, ότι οι υψηλότεροι μισθοί και οι χαμηλότερες πληρωμές 

τοκοχρεολυσίων θα μειώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα και κατά συνέπεια τις χρηματοδοτικές 

ανάγκες για το τρέχον οικονομικό έτος 2019-20. 

Συγκεκριμένα, το OBR εκτιμά ότι η αναπτυξιακή επιβράδυνση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

αξιοσημείωτη αδυναμία των επιχειρηματικών επενδύσεων – οι οποίες αναμένεται να μειωθούν για 

δεύτερη συνεχή χρονιά το 2019 ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας του Brexit – αλλά και στο εμπόριο, σε 

σχέση με το οποίο η  μετά το δημοψήφισμα πτώση της λίρας είχε ελάχιστη επίπτωση στην ενίσχυση της 

εγχώριας παραγωγής. Αναμένει ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα ενισχυθεί στο 1,4% το 2020 και στο 1,6% το 

επόμενο έτος, αφήνοντας το επίπεδο παραγωγής στα τέλη του 2021 σε γενικές γραμμές αμετάβλητο σε 

σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Ακόμη και αυτή όμως η συγκρατημένη ανάκαμψη της αύξησης 

του ΑΕΠ εξαρτάται από την αναζωογόνηση της παραγωγικότητας και τη σταθερή αύξηση των 

μισθών, που θα υποστηρίξει την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών.  
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Εκτιμήσεις του OBR για τις επιπτώσεις του Brexit 

Το OBR υπογραμμίζει ότι η εκτίμησή του σχετικά με τη δυνητική ανάπτυξη είναι ακόμη πιο 

αβέβαιη από το συνηθισμένο, διότι εξακολουθεί να μην έχει «ουσιαστική βάση» για να εκτιμήσει τις 

πραγματικές επιπτώσεις του Brexit. Μέχρι στιγμής, έχει υπολογίσει τις επιπτώσεις των ασθενέστερων 

επιχειρηματικών επενδύσεων στην παραγωγικότητα και της μείωσης της μετανάστευσης στην προσφορά 

εργασίας. Εκτιμά λοιπόν ότι αυτές οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν πιο δυσμενείς εάν η 

Κυβέρνηση αποφασίσει για ένα αυστηρότερο καθεστώς μετανάστευσης μετά το Brexit, ενώ με την 

πάροδο του χρόνου οι επιπτώσεις των αυξημένων εμπορικών εμποδίων θα γίνουν επίσης "πιο 

σημαντικές".  

«Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι το Brexit δεν έχει καταστροφικές συνέπειες, η βραχυπρόθεσμη 

προοπτική της οικονομίας φαίνεται λίγο πιο αδύναμη από τον Οκτώβριο», δήλωσε στους 

δημοσιογράφους ο Robert Chote, Πρόεδρος του OBR. Σημειωτέον ότι το OBR εκτιμά ότι οι τρέχουσες 

προβλέψεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάκαμψη των επιχειρηματικών επενδύσεων σε 

περίπτωση που εξαφανιστεί η αβεβαιότητα του Brexit, βασίζονται στην «ομαλή μετάβαση σε μια νέα 

μακροπρόθεσμη σχέση ΗΒ-ΕΕ, αν και αυτή δεν είναι ακόμη καθορισμένη». Από την άλλη πλευρά, «η 

πιθανότητα μιας καταστροφικής εξόδου χωρίς συμφωνία, η οποία θα προκαλούσε ένα 

βραχυπρόθεσμο σοκ και θα είχε ένα μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στη δυνητική  

παραγωγική δυναμικότητα της χώρας είναι σαφώς ο μεγαλύτερος κίνδυνος», ανέφερε ο κ. Chote. 

 

Εαρινή Δήλωση προς τη Βουλή του ΥΠΟΙΚ κ. Hammond 

Από την πλευρά του, στην Εαρινή Δήλωσή του προς τη Βουλή, ο ΥΠΟΙΚ κ. Hammond υπονόησε 

το τέλος της λιτότητας, εάν η Βουλή εγκρίνει τη Συμφωνία Αποχώρησης, καθώς σε μια τέτοια 

περίπτωση θα υπάρξει διαθέσιμο «μέρισμα συμφωνίας» ύψους £ 26 δισ., το οποίο διατηρείται ως 

«δημοσιονομικό μαξιλάρι» για την περίπτωση άτακτης Εξόδου, για αύξηση των δημοσίων δαπανών ή 

μείωση των φόρων. Ένα εύτακτο Brexit, δήλωσε ο κ. Hammond, θα απελευθέρωνε περισσότερους 

πόρους για τις υπό πίεση δημόσιες υπηρεσίες, όπως η κοινωνική μέριμνα, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα 

σχολεία, η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις. 

Ο κ. Hammond προειδοποίησε ότι μια Έξοδος χωρίς συμφωνία θα συνεπαγόταν σημαντική 

αναστάτωση σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και μακροπρόθεσμα μια οικονομία 

μικρότερη και λιγότερο ευημερούσα. Εξέφρασε την άποψη ότι ένα πιο «μαλακό» Brexit (Norway +), που 

περιλαμβάνει μια τελωνειακή ένωση με την ΕΕ και συμμετοχή στην Ενιαία Αγορά, θα μπορούσε να 

αμβλύνει την πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή και να άρει το αδιέξοδο. 

 Τέλος, ο κ. Hammond προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις μέτρων πολιτικής κοινωνικού 

χαρακτήρα, όπως η κατανομή κονδυλίου για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων με χρήση μαχαιριού ή 

προώθησης της έρευνας (όπως η χρηματοδότηση για την κατασκευή υπερ-υπολογιστή στο ΗΒ). 
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Δηλώσεις των Εργατικών 

 Οι Εργατικοί, δια στόματος του σκιώδους ΥΠΟΙΚ κ. McDonnell, στηλίτευσαν την Εαρινή 

Δήλωση ως «ένα τοξικό μείγμα επίμονου εφησυχασμού για τη λιτότητα και αλλόκοτης ανικανότητας του 

χειρισμού του Brexit» και επεσήμαναν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε επειδή μεταφέρθηκε 

στους ώμους των δημοσίων υπαλλήλων μέσω των μειωμένων μισθών και δαπανών για κοινωνικές 

υπηρεσίες.  

Σχόλια για την Ενδιάμεση Έκθεση για τον Προϋπολογισμό και την  Ομιλία ΥΠΟΙΚ κ. 

Hammond στη Βουλή 

Το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών με ένα πρώτο του σχόλιο επισημαίνει ότι η 

προβλεπόμενη από το OBR ανάπτυξη εξακολουθεί να αφήνει την οικονομία του ΗΒ κατά 2,7% 

μικρότερη το 2020 από ό, τι αναμενόταν πριν από το δημοψήφισμα. 

 Είναι, επίσης, αρκετοί οι σχολιαστές στο ΗΒ που αναφέρουν ότι είναι καιρός η βρετανική 

Κυβέρνηση να αρχίσει να σχεδιάζει μια εικόνα της οικονομικής, αναπτυξιακής και φορολογικής 

πολιτικής που θα ταιριάζει σε μια μετα-Brexit Βρετανία. 

 "Η σημαντική υποβάθμιση στις προβλέψεις του OBR για αύξηση των επιχειρηματικών 

επενδύσεων αποτελεί βασικό παράγοντα ανησυχίας, καθώς τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων περιορίζουν 

σημαντικά την πορεία της παραγωγικότητας και ανάπτυξης του ΗΒ", δήλωσε ο Suren Thiru, επικεφαλής 

οικονομολόγος του British Chambers of Commerce. 

 


