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Στοιχεία για το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης του ΗΒ 

 

Το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για το οικονομικό έτος 

Απρίλιος 2014 – Μάρτιος 2015 διαμορφώθηκε στα 93,5 δισ. λίρες, μειωμένο κατά 9,6 δισ. 

λίρες σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, ενώ ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, ανήλθε 

στο 5,1%, σύμφωνα με τα κριτήρια του Maastricht. 

Το ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στα 1,601 τρισ. λίρες, 

αυξημένο κατά 79,3 δισ. λίρες, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 87,5%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Η.Β., το έλλειμμα 

Γενικής Κυβέρνησης κορυφώθηκε, τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, το οικονομικό έτος Απρ. 2009-Μάρ. 2010, όταν έφτασε στα 163 δισ. λίρες και το 

10,8% του ΑΕΠ. Έκτοτε, έχει υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση των ετήσιων ελλειμμάτων, 

με το έλλειμμα πέρυσι να διαμορφώνεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων επτά 

ετών. Το επίπεδο του χρέους, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, 

έχοντας, όμως, διαγράψει κατακόρυφη άνοδο μετά την κρίση του 2008: από 640,7 δισ. λίρες 

και 42,7% ΑΕΠ (οικ. Έτος 2007/8) υπερδιπλασιάστηκε τόσο σε απόλυτα ποσά όσο και ως 

ποσοστό επί του ΑΕΠ. 

Εξετάζοντας τον τρόπο περιστολής του ελλείμματος μεταξύ των οικονομικών ετών 

2009-2014
1
, τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης (φορολογία και ασφαλιστικές 

εισφορές) αυξήθηκαν κατά 21% ή 107,8 δισ. λίρες. Όσον αφορά στα φορολογικά έσοδα, 

παρατηρείται αύξησή τους κατά 22% ή 89,1 δισ. λίρες. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση των εισπράξεων από φόρους προϊόντων (+40%, +66,6 δισ. λίρες), με σημαντικότερη 

την αύξηση των εσόδων από Φ.Π.Α. κατά 56%
2
, καθώς και την αύξηση των εισπράξεων από 

φόρους αγοραπωλησιών ακινήτων (Stamp Duty Land Tax) κατά 97%. Σημαντική αύξηση 

παρουσίασαν ακόμη οι εισπράξεις από ειδικούς φόρους κατανάλωσης (+18%) και φόρους 

τοπικού χαρακτήρα επί ακινήτων που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (Non-Domestic Rates ή 

Business Rates - NNDR, +17%) ή ιδιώτες (Council Tax: +11%). Αντίθετα, οι εισπράξεις από 

φόρο εισοδήματος και διανεμόμενων κερδών αυξήθηκαν σε πολύ χαμηλότερο βαθμό (+9%), 

ενώ οι φόροι επί του κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 8%. Στο υπό εξέταση διάστημα, οι 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκαν, επίσης, κατά 15% ή 18 δισ. λίρες, καθώς η 

αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα στην κρίση, με 

το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται από 7,6% το 2009, σε 5,7% στα τέλη του 2014 (ποσοστό 

πολύ κοντά στα προ κρίσης επίπεδα). 

 

                                                   
1
 Τα αναφερόμενα ποσοστά βασίζονται στη σύγκριση των οικονομικών ετών 2009-2014. 

Επισημαίνεται ότι το 2009 ήταν το μοναδικό έτος από το 1995, όπου υπήρξε μείωση των δημοσίων 

εσόδων (-10%). 
2
 O Φ.Π.Α. αυξήθηκε από 15% σε 17,5% την 1.1.2010 και σε 20% από 4.1.2011. 



 

 

  

Όσον αφορά στις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης, αυτές αυξήθηκαν με πολύ 

χαμηλότερο ρυθμό κατά 7,5%. Η αύξησή τους οφείλεται σε σημαντικό ποσοστό στην 

αύξηση των κοινωνικών παροχών κατά 38 δισ. λίρες ή +17% (περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

για συντάξεις), οι οποίες πλέον αντιπροσωπεύουν το 32% των συνολικών δαπανών. Οι 

μισθολογικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά μόλις 3,6%, αντιπροσωπεύοντας το 22% των 

δημοσίων δαπανών, οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7%, αντιπροσωπεύοντας το 

25% των δημοσίων δαπανών, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,7%, 

αντιπροσωπεύοντας το 6,7% των δημοσίων δαπανών. Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους, 

τέλος, αυξήθηκαν κατά 43% ή περίπου 14 δισ. λίρες, αντιπροσωπεύοντας το 5,7% των 

δημοσίων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης. 

Εκ των ανωτέρω στοιχείων, προκύπτει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή επετεύχθη 

κυρίως από την πλευρά των εσόδων και πρωτίστως από την αύξηση των έμμεσων φόρων 

που σχετίζονται με την κατανάλωση (Φ.Π.Α. – Ε.Φ.Κ.), ενώ σημαντική συμβολή στα 

φορολογικά έσοδα είχε η υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά ακινήτων, η οποία οδήγησε σε 

άνοδο των αποτιμήσεων και σε αυξημένο αριθμό αγοραπωλησιών. Αντίθετα, οι δημόσιες 

δαπάνες παρέμειναν μάλλον σταθερές, με την εξαίρεση των κοινωνικών παροχών οι οποίες 

αυξήθηκαν σημαντικά, λόγω της εξοικονόμησης πόρων μέσω των περικοπών, κυρίως ,στις 

δημόσιες επενδύσεις και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ζητήματα που κατέχουν κεντρική θέση 

στο δημόσιο διάλογο. 


