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«Εκτιμήσεις ΔΝΤ και PWC για πορεία βρετανικής οικονομίας» 

 

 

Στην αναθεωρημένη Έκθεση του για την Παγκόσμια Οικονομία, το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας για το 

2017 θα κινηθεί στο επίπεδο του 1,3%, έναντι 2,2% της προηγούμενης εκτίμησης. Η νέα 

αυτή εκτίμηση ενσωματώνει την ανησυχία του Ταμείου για τις συνέπειες του 

δημοψηφίσματος για αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Το Ταμείο 

εκτιμά ότι ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΒ και ΕΕ καταλήξουν γρήγορα 

χωρίς την προσθήκη νέων εμποδίων στο μεταξύ τους εμπόριο, οι συνέπειες για την 

οικονομία του ΗΒ δεν θα είναι μικρές. Στην έκθεση γίνεται αναφορά για αύξηση του 

δημόσιου δανεισμού της χώρας το 2017 κατά 0,7% του ΑΕΠ, με αρνητική 

μακροπρόθεσμη εκτίμηση για τα δημόσια οικονομικά του ΗΒ. 

Επίσης, , το Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή του για την 

παγκόσμια ανάπτυξη κατά 0,1%, τόσο για το 2016 όσο και για το 2017, λόγω  των 

εκτιμώμενων συνεπειών του Brexit στην παγκόσμια οικονομία, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά ότι το γεγονός προσέθεσε «σημαντική αβεβαιότητα στην ήδη εύθραυστη 

παγκόσμια ανάκαμψη» . 

 

  Παρεμφερείς με το ΔΝΤ είναι και οι εκτιμήσεις της PriceWaterhouseCoopers 

για το 2017, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα. Στο δελτίο του Ιουλίου για την οικονομία 

του ΗΒ, το κύριο σενάριο της PwC προβλέπει 1,6% ρυθμό ανάπτυξης για το 2016 και 

0,7% για το 2017, επιβράδυνση αποδιδόμενη κυρίως στην πολιτική και οικονομική 

αβεβαιότητα που ακολούθησε το δημοψήφισμα. Ανάλογα με το σενάριο εκτίμησης  (από 

το δυσμενέστερο στο ευνοϊκότερο) η ανάπτυξη του ΗΒ εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθεί 

για το 2017 από -1% έως 1,5%. Η εταιρεία εκτιμά ότι θα υπάρξει επιβράδυνση στις 

επενδύσεις (λόγω πολιτικής αβεβαιότητας βραχυπρόθεσμα), την κατανάλωση (λόγω 

υποτίμησης λίρας και αύξησης τιμών εισαγομένων προϊόντων), την αγορά κατοικίας 

(κυρίως τιμές ακινήτων στο Λονδίνο) και ενίσχυση των εξαγωγών (λόγω τιμής 

στερλίνας), με συνακόλουθη βελτίωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. 

 
      


