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Μηχανισμός μετάδοσης των συνεπειών από την υποτίμηση της στερλίνας στη 

βρετανική οικονομία: Ανάλυση από την Τράπεζα της Αγγλίας 

Ανάλυση της Τράπεζας της Αγγλίας διερευνά το μηχανισμό μετάδοσης των συνεπειών από 

την υποτίμηση της στερλίνας, η οποία έχει απολέσει περίπου 15% της αξίας έναντι των άλλων 

νομισμάτων, μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου. 

Όσον αφορά στις εξαγωγές αγαθών, η υποτίμηση έχει οδηγήσει σε αύξηση των περιθωρίων 

κέρδους για τους περισσότερους εξαγωγείς, η οποία μερικώς αντισταθμίζεται από πράξεις 

αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου. Το μέγεθος των εξαγωγών φαίνεται πως ακόμα 

δεν έχει επηρεαστεί από την υποτίμηση, η όποια προήλθε λόγω του δημοψηφίσματος, αλλά μόνο 

από την προγενέστερη υποτίμηση στα τέλη του 2015. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρόνος από τις 

βρετανικές εταιρείες να διεισδύσουν σε νέες αγορές και από τους αγοραστές να 

συνειδητοποιήσουν τα οφέλη από την αλλαγή προμηθευτών. 

Όσον αφορά στον τουρισμό, έχει αυξηθεί τόσο ο εισερχόμενος όσο και ο εσωτερικός 

τουρισμός (staycationing) στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς κάποιοι Βρετανοί επιλέγουν να 

περάσουν τις διακοπές του εντός του ΗΒ, αντί να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.  

Όσον αφορά στην υποκατάσταση εισαγωγών με εγχώρια προϊόντα, πέρα από 

περιορισμένες περιπτώσεις, δεν έχουν βρεθεί ακόμα υποκατάστατα των εισαγόμενων προϊόντων. 

Πρόσφατα στοιχεία αναφέρουν ότι η υποκατάσταση στα εισαγόμενα  βιομηχανικά προϊόντα 

αναμένεται να είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν 

διαθέσιμοι βρετανοί προμηθευτές στα αντίστοιχα προϊόντα. 

Όσον αφορά στις τιμές και στον πληθωρισμό, παρατηρήθηκαν μεταβολές τιμών λόγω της 

πτώσης της στερλίνας. Συγκεκριμένα, οι ενδείξεις για τις τιμές των εισαγόμενων εισροών και 

τελικών αγαθών έχουν αυξηθεί στα υψηλοτέρα επίπεδα τους  από το 2013, περίοδο κατά την 

οποία η ισοτιμία ευρώ-στερλίνας ήταν στα ίδια περίπου επίπεδα. Αναμένονται περαιτέρω 

κοστολογικές πιέσεις τους επόμενους μήνες με την ανανέωση των συμβολαίων των προμηθευτών. 

Επί του παρόντος, έχουν παρατηρηθεί περιορισμένες μετακυλίσεις του αυξημένου κόστους 

στις τιμές λιανικής. Οι επιχειρηματίες στην λιανική πώληση είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην 

οποιαδήποτε αύξηση των τιμών, δεδομένου ότι οι καταναλωτές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητοι 

στις μεταβολές των τιμών, και επομένως το μέγεθος και ο χρόνος, κατά τον οποίο θα γίνει η 

μεταβολή των τιμών, εξαρτάται από τις κινήσεις του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στον τομέα της 

λιανικής τροφίμων. Ορισμένοι λιανοπωλητές εκτός τροφίμων έχουν αρχίσει να αυξάνουν τις 

τιμές σε απάντηση της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, κυρίως για αγαθά εκπεφρασμένα 

σε δολάρια ΗΠΑ. Οι ανατιμήσεις αναμένεται να γίνουν περισσότερο αισθητές κατά τη διάρκεια 

του 2017.       


