Βρετανία: Ο υψηλός δανεισμός
απειλεί το σχέδιο δαπανών του
υπουργείου Οικονομικών
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Κατάένα πέμπτο υψηλότερος είναι ο δανεισμός κατά το πρώτο μισό του τρέχοντος οικονομικού
έτους, καθώς τους πρώτους έξι μήνες από την έναρξη της φορολογικής χρονιάς τον Απρίλιο,
έφτασε τα 40,3 δισεκατομμύρια λίρες, δηλαδή 21,6% υψηλότερος από ότι την ίδια περίοδο του
2018, όπου ο δανεισμός αντιστοιχούσε σε 33,2 δισεκατομμύρια.
Σύμφωναμε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS),
ταυτόχρονα με μία αύξηση της τάξης του 5,4% σε καθημερινές δαπάνες προς τις δημόσιες
υπηρεσίες από την αρχή του οικονομικού έτους μέχρι σήμερα, τα έσοδα από φόρους αυξήθηκαν
μόλις κατά 2,8%, εξαιτίας της μεγαλύτερης μέσα σε έξι μήνες πτώσης των εσόδων από φορολογία
εισοδήματος των εταιριών (από το 2013) και της πτώσης σε εισπράξεις από φόρους καυσίμων.
Ταστοιχεία αυτά δημοσιεύονται λίγες μέρες πριν ο υπουργός Οικονομικών Σατζιντ Τζαβίντ
δημοσιοποιήσει τον πρώτο του προϋπολογισμό στις 6 Νοεμβρίου, ενώ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει
να αυξήσει επιπλέον τον δανεισμό για να χρηματοδοτήσει δαπάνες σε νοσοκομεία, σχολεία,
μεταφορές και σε σχέδια για υποδομές. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να μείνει με λιγότερα
χρήματα για δαπάνες, εάν ξεπεράσει το ετήσιο όριο του ελλείμματος που προβλέπεται για τις
δημόσιες δαπάνες.
Επιπλέον, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με επιπλέον κόστη, εάν η κυβέρνηση καταφέρει να
ολοκληρώσει το νομοσχέδιο για την Συμφωνία Αποχώρησης και ολοκληρωθεί το Brexit στο τέλος
του μήνα.
Ουπουργός Οικονομικών απέρριψε αιτήματα των βουλευτών να διεξαγάγει νέα λεπτομερή
εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης στην οποία θα βρεθεί η χώρα από τη νέα συμφωνία της
κυβέρνησης στο Brexit. Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση που δημοσιεύτηκε πέρσι, η εκτίμηση
ήταν ότι η βρετανική οικονομία θα είναι σημαντικά πιο αδύναμη υπό μία συμφωνία ελεύθερου
εμπορίου, στην οποία στοχεύει και ο Μπόρις Τζόνσον στη νέα του συμφωνία. Αλλά σύμφωνα με
το υπουργείο Οικονομικών, το είδος της σχέσης ελεύθερου εμπορίου της Βρετανίας με την ΕΕ θα
γίνει ξεκάθαρο στη διάρκεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, μόλις συμβεί το Brexit.
Ανεξάρτητηέρευνα του ινστιτούτου "UK in a Changing Europe", δείχνει ότι το σχέδιο της

συμφωνίας του Μπόρις Τζόνσον, θα μπορούσε να μειώσει το ΑΕΠ κατά 2,3-7% για την επόμενη
δεκαετία, σε σύγκριση με το εάν η χώρα παραμείνει στην ΕΕ. Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για την
συμφωνία της Τερέζα Μέι ήταν 1,9-5,5% μείωση στο ΑΕΠ.
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