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Ενδιάμεση αναθεώρηση προϋπολογισμού Η.Β. οικονομικού έτους 2021-2022 
 

 

Ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών κ. Rishi Sunak κατέθεσε, στις 27/10, στη Βουλή των 

Κοινοτήτων τις αναθεωρημένες προτάσεις του για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 

(Απρίλιος 2021 – Μάρτιος 2022) και ανέλυσε τους άξονες επί των οποίων στηρίζεται η 

αναθεώρηση σε σχέση με την κατάθεση του προϋπολογισμού τον περασμένο Μάρτιο, ήτοι: 

 

α) Την απρόσμενη άνοδο του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται να φθάσει το 4% το επόμενο 

έτος, οφειλόμενος στην παγκόσμια αύξηση της ζήτησης αγαθών λόγω του ανοίγματος των 

οικονομιών, στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί αντίστοιχα η εφοδιαστική αλυσίδα και στην 

αύξηση της ζήτησης της ενέργειας σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία η προσφορά υφίσταται 

αναταράξεις. Και στις δύο περιπτώσεις η αγορά μπορεί να πάρει μήνες πριν την ομαλοποίησή της. 

Στο πλαίσιο αυτό ο βρετανός Υπουργός Οικονομικών επαναβεβαίωσε στο Διοικητή της Τράπεζας 

της Αγγλίας (ΤτΑ) τη σταθερή δέσμευση της Κυβέρνησης στη πολιτική σταθερότητας των τιμών 

με ύψος πληθωρισμού στο 2%.   

 

β) Την αναθεώρηση του ύψους της ανάπτυξης για το 2021 από 4% στην αρχή του έτους, σε 6,5% 

(2022  6%, 2023 2,1%, 2024 1,3%) αλλά και του ύψους της κορύφωσης της ανεργίας από 6,5% 

στην αρχή του έτους σε 5,2% τώρα, εξελίξεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις 

αρνητικές συνέπειες από την άνοδο του πληθωρισμού, διότι θα φέρουν περισσότερα έσοδα στα 

δημόσια ταμεία.    

 

 

Για τους ως άνω λόγους και μετά την διάθεση από τη βρετανική Κυβέρνηση των μεγαλύτερων 

ποσών στην ιστορία για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκάλεσε η πανδημία το 

προηγούμενο δημοσιονομικό έτος, ετέθησαν δύο νέοι δημοσιονομικοί κανόνες επί των οποίων 

στηρίχθηκαν οι προτάσεις της αναθεώρησης, ήτοι της βαθμιαίας μείωσης του δημοσίου χρέους ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, με την εξαίρεση της ενδεχόμενης επίπτωσης που θα έχει μία αύξηση του 

προεξοφλητικού επιτοκίου της ΤτΑ για την τιθάσευση του πληθωρισμού και της εξισορρόπησης 

του προϋπολογισμού τρεχουσών δαπανών από το δημοσιονομικό έτος 2024-25 (μόνο ο 

προϋπολογισμός επενδύσεων θα υλοποιείται με δανεισμό). Ο δανεισμός του δημόσιου τομέα από 

7,9% του ΑΕΠ το τρέχον έτος, για την ικανοποίηση των ολιγότερων μεν, συνεχιζόμενων δε 

αυξημένων αναγκών λόγω της πανδημίας, θα πέσει στο 3,3% το 2022-23 (2,4% το 23/24, 1,7% το 

24/25 και 1,5% τα επόμενα έτη). Με βάση τους νέους κανόνες, το ποσοστό δημόσιου χρέους 

(σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε στην ομιλία του ο βρετανός Υπουργός) ως προς το ΑΕΠ 

αναμένεται να φθάσει τα δημοσιονομικά έτη 2021-22, 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα το 85,2%, 

85,4%, 85,7% και 85,1%. Στη περίπτωση που η ΤτΑ προχωρήσει σε αύξηση του επιτοκίου, τότε 

κάθε ποσοστιαία αύξηση θα ισοδυναμεί με επιπλέον δαπάνη εξυπηρέτησης του χρέους ύψους 23 

δισ. λιρών το χρόνο. Συνεπώς με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, ο βρετανός Υπουργός  

προετοιμάζει την οικονομία έτσι ώστε να αντιμετωπίσει έγκαιρα κατά το δυνατόν τις επιπτώσεις 

από δυσμενείς εξελίξεις που σχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα του δημοσίου χρέους.  Παρ΄όλ΄αυτά 
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οδηγίες για την εξοικονόμηση περίπου του 5% των προϋπολογισμών των Υπουργείων, η οποία θα 

προκύψει από την περικοπή των αναποτελεσματικών δαπανών, θα ισχύσουν από το 

δημοσιονομικό έτος 2024-5, δηλαδή έτος μετά την λήξη της θητείας της σημερινής Βουλής.  

  

Ήδη από το προηγούμενο μήνα και πριν την κατάθεση των νέων μέτρων αναθεώρησης του 

προϋπολογισμού, η βρετανική Κυβέρνηση αύξησε τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων κατά 

1,25% προκειμένου να καλύψει κόστη που προκύπτουν από την στήριξη του εθνικού συστήματος 

(NHS) υγείας (αύξηση δυναμικότητας, αντιμετώπιση περιστατικών που εγκλωβίσθηκαν σε λίστες 

αναμονής λόγω πανδημίας, αντιμετώπιση χρηματοδοτικών προβλημάτων του συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας), μέτρο το οποίο θα αποδίδει 12 δισ. λίρες κατ΄έτος, τα επόμενα τρία χρόνια 

ενώ έχει ήδη προαναγγελθεί και η αύξηση, από το 2023, του φόρου των μεγάλων επιχειρήσεων 

(περίπου το 10% του συνόλου των βρετανικών επιχειρήσεων) από το 19% στο 25% και η ένταξη 

περίπου 1 εκ. πολιτών σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, μέτρα τα οποία αναμένεται να 

αποφέρουν  ετήσια έσοδα στο κράτος ύψους 25 δισ. λιρών (17 δισ.  + 8 δισ. αντίστοιχα).  

 

Οι προϋπολογισμοί των Υπουργείων ενισχύονται στο σύνολό τους με 150 δισ. λίρες το 

δημοσιονομικό έτος 2021-22 και θα συνεχίσουν να ενισχύονται μέχρι το δημοσιονομικό έτος 

2024-25 με αυξήσεις ύψους 3% και πάνω από τον πληθωρισμό. Το πλέον κερδισμένο Υπουργείο 

είναι το Υπουργείο Υγείας του οποίου ο προϋπολογισμός ενισχύεται κατά 3,8% και θα φθάσει τα 

177 δισ. λίρες με ενισχυμένες διαγνωστικές δυνατότητες και χρήση καινοτόμου ψηφιακής 

τεχνολογίας για τον περιορισμό ή και την εξάλειψη των λιστών αναμονής.   Επίσης το Υπουργείο 

Παιδείας ενισχύεται με αύξηση 18,4 δισ. λιρών και επί πλέον εφάπαξ ποσό 1,8 δισ. υπέρ της 

αναπλήρωσης χαμένων μαθημάτων λόγω της πανδημίας. Το Υπουργείο Στέγασης, Κοινοτήτων και 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ενισχύεται με επί πλέον κονδύλια μεταξύ των οποίων 4,8 δισ. για την 

τοπική αυτοδιοίκηση και 11,5 δισ. για την υποστήριξη της στέγασης (πώλησης ή ενοικίασης 

οικιών κάτω από την αξία της αγοράς, υποστηριζόμενη από σχετικά σχήματα της κεντρικής 

Κυβέρνησης ή της τοπικής Αυτοδιοίκησης). Ενισχύεται το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης με την 

πρόσληψη επί πλέον 8000 αστυνομικών που θα φθάσουν τους 20.000 μέχρι το 2023, όπως είχε 

δεσμευτεί η Κυβέρνηση. Εξασφαλίζεται η παραμονή του Η.Β. στη λίστα των δωρητών 

αναπτυξιακής βοήθειας για το 2022, διαθέτοντας το 0,5% του εθνικού του εισοδήματος προς το 

σκοπό αυτό. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις της Σκωτίας, Ουαλίας και Βορείου Ιρλανδίας θα 

λάβουν ετήσια πρόσθετη χρηματοδότηση 8,7 δισ. λίρες (ετήσια βασική χρηματοδότηση 66 δισ. 

λίρες) για την ικανοποίηση των αναγκών τους στη παιδεία, υγεία, στέγαση και κοινωνική πρόνοια.  

 

 

Για την ενίσχυση της ανάπτυξης στη χώρα σύμφωνα με το όραμα του Πρωθυπουργού κ. Boris 

Johnson (υψηλοί μισθοί, υψηλής ποιότητας δεξιότητες, υψηλή παραγωγικότητα) ενισχύονται οι 

επενδύσεις που έχουν επίκεντρο την καινοτομία, τα έργα υποδομής και τις δεξιότητες. Διατίθενται 

100 δισ. λίρες για επενδύσεις σε έργα υποδομών (35 δισ. για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού 

δικτύου, 21 δισ. για το οδικό δίκτυο της χώρας, 10 δισ. για την συντήρηση τοπικών δρόμων και 

λωρίδων λεωφορείων, ποδηλάτων και πεζών,  5,7 δισ. για την βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορικών 

δικτύων της βόρειας Αγγλίας κυρίως με την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής 

ταχύτητας – High Speed 2, 1,2 δισ. για την βελτίωση των ευρυζωνικών συνδέσεων κ.α.), 20 δισ. 

ετησίως για επενδύσεις σε έργα έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας και 22 δισ. μέχρι το 2026-

27, 3,8 δισ. για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων εργαζομένων και 2,7 δισ. για την ανάπτυξη της 

μαθητείας, η οποία θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιμορφώσουν ικανών 

δεξιοτήτων εργατικό δυναμικό. Ως προς τις δαπάνες για την έρευνα και καινοτομία, ο 

διατυπωμένος στόχος της Κυβέρνησης είναι η πραγματοποίηση ετήσιας δαπάνης ίσης με το 2,4% 

του ΑΕΠ, πράγμα  το οποίο δεν συνάδει με βάση το διατιθέμενο ποσό, το οποίο είναι προδήλως 

αρκετά μικρότερο (1,1% του ΑΕΠ).   

 

Για την ενίσχυση του εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων: 
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Α) ως προς τα φυσικά πρόσωπα αυξάνεται κατά 6,6% ο κατώτατος μισθός (National Living Wage) 

από 8,91 λίρες την ώρα σε 9,50 λίρες, μέτρο το οποίο αφορά εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και 

άνω, ενώ αλλαγές στο σύστημα του επιδόματος ανεργίας παρέχουν δυνατότητα απόλαυσης 

υψηλότερου επιδόματος στους δικαιούχους. Για τις πλέον ευάλωτες οικογένειες προβλέπεται 

κονδύλι ύψους 500 εκ. λιρών, για να ανταπεξέλθουν το υψηλό κόστος ζωής το χειμώνα. Επίσης 

παγώνει πρακτικά το ποσοστό του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) που επιβάλλεται στα 

αλκοολούχα ποτά, μολονότι αλλάζει το ποσοστό επιβάρυνσης ανάλογα τον αλκοολικό βαθμό του 

ποτού και παγώνει και ο ΕΦΚ στη βενζίνη.  
 

Β) ως προς τις επιχειρήσεις και για το δημοσιονομικό έτος 2022-23, επιλέξιμες μονάδες λιανικής, 

φιλοξενίας και αναψυχής, που εκτιμάται ότι θα φθάσουν το 90 % των μονάδων αυτών, θα 

επιβαρύνονται μόνο για το 50% του οφειλόμενου φόρου επαγγελματικής στέγης. Εισάγονται δε 

μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υπολογισμού του φόρου ώστε να καταστεί δικαιότερο. Επίσης 

εισάγονται μεταρρυθμίσεις στο σύστημα φορολογικών ελαφρύνσεων των επιχειρήσεων που 

εισάγουν καινοτόμες ερευνητικές μεθόδους ώστε αυτό να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό 

και στοχευμένο. 

 

Επιβεβαιώνεται και ενισχύεται η δέσμευση της βρετανικής Κυβέρνησης για την στρατηγική 

μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με την διάθεση αυξημένων κονδυλίων ύψους 30 δισ. 

λιρών από τον προϋπολογισμό για την πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων πράσινης 

ανάπτυξης και την επίτευξη του στόχου των δέκα σημείων που έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο 

Πρωθυπουργός (ηλεκτροκίνηση, καθαρή ναυτιλιακή τεχνολογία και αεροπλάνα μηδενικών 

εκπομπών, δέσμευση άνθρακα, παραγωγή υδρογόνου, πυρηνική ενέργεια, πολλαπλασιασμός της 

παραγόμενης αιολικής και κυρίως της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, δημόσιες συγκοινωνίες 

μηδενικών εκπομπών, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος, 

ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών αιχμής).          

       

Η κριτική προς τον βρετανό Υπουργό εστιάζεται περισσότερο στην πλήρη εξάλειψη των 

πραγματικών αυξήσεων των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων από τον πληθωρισμό, στην 

αύξηση των φόρων, η οποία θα καταστεί υψηλή από το 2023 και μετά και για τις επιχειρήσεις και 

για τα φυσικά πρόσωπα και στην αμφισβήτηση της επιδιωκόμενης αύξησης της παραγωγικότητας, 

η οποία είναι εκείνη, η οποία θα δώσει ικανούς βαθμούς ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας. 

Επίσης περισσότερο προχωρημένες κριτικές εκτιμούν ότι οι ενθαρρυντικές επί τω βελτίω 

προοπτικές της βρετανικής οικονομίας τουλάχιστον για το 2021 και 2022, δίνουν την δυνατότητα 

στο κ. Rishi Sunak να δημιουργήσει ένα αποθεματικό κεφάλαιο για την περίπτωση της ανόδου των 

επιτοκίων προκειμένου να εξυπηρετήσει την αύξηση του χρέους, ελπίζοντας όμως ότι αυτό δεν θα 

χρειασθεί, έτσι ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να κάνει προεκλογικά περικοπές φόρων.              

 

Αναλυτές από την δεξαμενή σκέψης Institute of Fiscal Studies
1
 υποστηρίζουν ότι η εξισορρόπηση 

του προϋπολογισμού τρεχουσών δαπανών από το δημοσιονομικό έτος 2024-25 θα επέλθει όχι με 

την μείωση των δαπανών, η οποία θα φθάσει το 42% του ΑΕΠ αλλά από την αύξηση των φόρων, 

οι οποίοι θα φθάσουν το 40% του ΑΕΠ από το 2023 και μετά. Μέχρι δε το δημοσιονομικό έτος 

2024-25 και σε σύγκριση με τους προϋπολογισμούς των ιδίων Υπουργείων το 2010, δηλαδή πριν 

την έναρξη των περικοπών λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης, το Ινστιτούτο εκτιμά ότι μόνο 

το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας θα έχουν μεγαλύτερους, σε πραγματικές τιμές, 

προϋπολογισμούς κατά 42,4% και 2,8% αντίστοιχα. Όλα τα άλλα Υπουργεία θα έχουν 

χαμηλότερους προϋπολογισμούς.   
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