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Διατήρηση βρετανικού  βασικού επιτοκίου αναφοράς στο 0,25% - Ετοιμότητα 

ΤτΑ για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση 

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας αποφάσισε 

ομόφωνα, χθες (15/9), κατά τη συνεδρίασή της, να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο 

αναφοράς στο 0,25% καθώς και, χωρίς μεταβολές, το πρόγραμμα ποσοτικής 

χαλάρωσης που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο τ.έτ.. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πακέτο των μέτρων, που ανακοινώθηκε, κατά τη 

συνεδρίαση του Αυγούστου, οδήγησε σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ώθηση στις 

τιμές των περιουσιακών στοιχείων του Ηνωμένου Βασιλείου (αύξηση τιμών σε ομόλογα 

και μετοχές, μείωση των spreads στα εταιρικά ομόλογα). Εκτίμηση της Επιτροπής 

είναι ότι τα στοιχεία για τα αρχικά αποτελέσματα του πακέτου πολιτικής είναι 

ενθαρρυντικά και ότι το πακέτο συνέβαλε στην άμβλυνση των συνεπειών από την 

αβεβαιότητα που έχει προκύψει λόγω του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μια σειρά από βραχυπρόθεσμους δείκτες οικονομικής 

δραστηριότητας κατέγραψαν καλύτερες επιδόσεις του αναμενομένου, με αποτέλεσμα 

να προβλέπει πλέον μικρότερη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ του 

Ηνωμένου Βασιλείου, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.  

Η Επιτροπή αναμένει ότι οι επιχειρήσεις θα προσαρμοστούν ταχύτερα από τα 

νοικοκυριά στην αβεβαιότητα που έχει ενσκήψει, αναβάλλοντας ή ακυρώνοντας τις 

επενδυτικές αποφάσεις τους, επιδρώντας δευτερογενώς στο διαθέσιμο εισόδημα των 

νοικοκυριών και στις αποφάσεις αυτών για κατανάλωση ή επενδύσεις σε κατοικίες. Ως 

εκ τούτου, θεωρεί ότι η μη κάμψη της κατανάλωσης και τα καλύτερα του 

αναμενομένου στοιχεία για την αγορά κατοικίας είναι εντός του πλαισίου ανάλυσής 

της. 

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, αναφέρεται ότι τα μέλη της θα αξιολογήσουν τα 

νέα οικονομικά στοιχεία το Νοέμβριο. Εάν τα στοιχεία αυτά συμβαδίζουν με τις 

προβλέψεις της Έκθεσης για τον Πληθωρισμού του Αυγούστου, (έγγραφό μας 

ΑΠ2600/2783/4.8.16) η πλειοψηφία των μελών πρόκειται να υποστηρίξει μια 

περαιτέρω μείωση του επιτοκίου εντός του τρέχοντος έτους, σε επίπεδα λίγο πιο πάνω 

του μηδενός.  

   

 


