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Εκτιμήσεις για αύξηση βρετανικού επιτοκίου αναφοράς και επιπτώσεις Brexit στις δομές της 

βρετανικής οικονομίας 

 

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας, όπως αποτυπώνονται 

στην περιοδική Έκθεση για τον Πληθωρισμό, η παγκόσμια ανάκαμψη θα ενισχύσει τη ζήτηση στην 

οικονομία του ΗΒ σε μεγαλύτερο βαθμό από τις προβλέψεις της το Νοέμβριο, ενισχύοντας τις 

πληθωριστικές πιέσεις, καθώς η πλευρά της προσφοράς δεν αναμένεται να συμβαδίσει με την αυξημένη 

ζήτηση. Συνεπώς, η ΤτΑ προτίθεται να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα και ταχύτερα απ’ ό, τι είχε 

ανακοινώσει, προκειμένου να αναχαιτίσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό.  

  Επισημαίνεται ότι ο πληθωρισμός του ΗΒ είναι ήδη πολύ υψηλότερος από το στόχο της ΤτΑ, 

λόγω της πτώσης της στερλίνας, με αποτέλεσμα να έχουν συμπιεστεί τα πραγματικά εισοδήματα των 

νοικοκυριών και να έχουν μειωθεί τα ποσοστά αποταμιεύσεων και δαπανών. Ο Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή (CPI) τον Ιανουάριο παρέμεινε στο 3%, αν και οι αναλυτές ανέμεναν μικρή 

αποκλιμάκωση, ενώ ο Δείκτης Λιανικών Τιμών (RPI), ευρέως χρησιμοποιούμενος για την 

αναπροσαρμογή μεγάλου εύρους τιμολογίων από κινητά τηλέφωνα μέχρι τα ενοίκια κατοικιών έχει 

ανέλθει στο 4,1%. 

Μέχρι πρόσφατα, η ΤτΑ ήταν πρόθυμη να «ανεχθεί» υψηλότερο πληθωρισμό, προκειμένου να 

υποστηρίξει την απασχόληση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μετά το σοκ του Brexit. Ωστόσο, 

η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΑ (MPC) εκτιμά ότι οι σαφείς ενδείξεις αύξησης των 

μισθών που θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, ακόμη και όταν οι επιπτώσεις της υποτίμησης 

εξανεμιστούν, καθώς επίσης και η ταχεία αύξηση του καταναλωτικού χρέους του ΗΒ δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για ταχύτερο ρυθμό αύξησης επιτοκίων. 

Οι αγορές εκτιμούν ως υψηλή την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 0,25% το Μάιο ή 

τον Αύγουστο, αλλά ακόμη και αν ακολουθήσουν περαιτέρω αυξήσεις, το κόστος δανεισμού θα 

εξακολουθεί να είναι χαμηλό εν συγκρίσει με τα ιστορικά πρότυπα. Επίσης, η αύξηση του Νοεμβρίου 

2017 κατά 0,25% - η πρώτη σε μια δεκαετία - δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί πλήρως στα αναφερόμενα 

επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων.  

Αξίζει να τονιστεί ότι η Έκθεση για τον Πληθωρισμό της ΤτΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, 

σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του Brexit στις επιχειρηματικές επενδύσεις και την παραγωγικότητα 

και επισημαίνει ότι η πρόσφατη επενδυτική ανάκαμψη είναι μόνο προσωρινή. Ως ενδεικτικό 

αναφέρεται το γεγονός ότι οι βρετανοί εξαγωγείς, οι περισσότερο ωφελημένοι από την υποτίμηση της 

στερλίνας, δεν είναι διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν επενδύσεις περισσότερες από τις υπόλοιπες μη 

εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Τέλος, η ΤτΑ επισημαίνει ότι ανεξαρτήτως έκβασης των διαπραγματεύσεων για τη φύση της 

εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, οι επιπτώσεις της Εξόδου στη δομή και τις δυνατότητες της 

οικονομίας του ΗΒ έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται. Προς επίρρωση του συγκεκριμένου 

συμπεράσματος, η ΤτΑ χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα ερευνών που αποδεικνύουν τις μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις του υπό οποιασδήποτε μορφής Brexit σεναρίου στην ήδη αδύναμη απόδοση της 

παραγωγικότητας. 


