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Δημόσια Οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου –  

Απρίλιος – Οκτώβριος 2015.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ, για την 

περίοδο Απρίλιος – Οκτώβριος 2015, τα δημόσια οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου 

δείχνουν κατ’ αρχήν να βρίσκονται σε πιο υγιή κατάσταση έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου του 2014. Ο καθαρός δανεισμός του δημόσιου μειώθηκε από £6,9 δισ. στην 

περίοδο Απρίλιος-Οκτώβριος 2014 σε £54,3 δισ. την ίδια περίοδο του 2015. Επιπλέον, ο 

γενικός δημόσιος δανεισμός μειώθηκε από £103,1 δισ. σε £93,5 δισ. αντίστοιχα.  

 

Ειδικότερα: 

 Τον Οκτώβριο 2015, ο καθαρός δημόσιος δανεισμός (εκτός από δημόσιες τράπεζες) 

ανήλθε σε £54,3 δισ., αυξημένος κατά £1,1 δισ. έναντι του Οκτωβρίου 2014. 

 

 Το διάστημα Απρίλιος - Οκτώβριος 2015, ο καθαρός δημόσιος δανεισμός (εκτός από 

κρατικές τράπεζες) μειώθηκε κατά £6,6 δισ. σε £54,3 δισ. έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου του 2014. 

 

 Στο τέλος του Οκτώβριου 2015, το δημόσιο χρέος (εκτός από δημόσιες τράπεζες) 

ανήλθε σε £1,526  τρισ., αποτελώντας το 80,5% του ΑΕΠ – αύξηση κατά  £70.4 δισ, 

σχετικά με τον Οκτώβριο 2014. 

 

Τον Οκτώβριο 2015 τα έσοδα της Κεντρικής Κυβέρνησης, εξαιρουμένων των 

μεταφορών από την Τράπεζα της Αγγλίας,  ανήλθαν σε £52,2 δισ., κατά περίπου 1% 

υψηλότερα από τον Οκτώβριου του προηγουμένου έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές 

εισφορές. 

Κατά τον ίδιο μήνα, οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε £59,3 

δισ., αυξημένες κατά 3% έναντι του προηγουμένου έτους. Τα σχεδόν 2/3 του ποσού 

αυτού αφορούν δαπάνες κρατικών τομέων όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η άμυνα, 

λιγότερο από 1/3 αφορούν κοινωνικές παροχές (όπως συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, 

οικογενειακά και μητρότητας) και το υπόλοιπο την κάλυψη των τόκων του δημοσίου 

χρέους.  

Μια πιο λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων δείχνει ελαφρά διαφορετική εικόνα. 

Το Ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού ( Οffice for Βudget Responsability -OBR), 

πρόβλεπε μεγαλύτερη μείωση του χρέους από την καταγραφόμενη. Συγκεκριμένα, ο 

δανεισμός για τον μηνά Οκτώβριου  (£8,2 δισ.)  ξεπερνά σημαντικά την πρόβλεψη του 

OBR για το μηνά  (£6,0 δισ.). Εάν συνεχιστεί αυτή η πορεία, ο συνολικός δανεισμός για 

το οικονομικό έτος Απρίλιος 2015 – Μάρτιος 2016 θα αυξηθεί κατά £10 δισ. 

περισσότερο από την πρόβλεψη.  

 


