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Λονδίνο, 24 Μαρτίου 2023 

 

Απροσδόκητη άνοδος του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο: 10,4% το 
Φεβρουάριο. Αύξηση προεξοφλητικού επιτοκίου σε 4,25%. 

 

Σε 10,4% ανήλθε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σε δωδεκάμηνη βάση το Φεβρουάριο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, από 10,1% τον Ιανουάριο, παρά τη γενική προσδοκία και τις προβλέψεις για σταδιακή 
αποκλιμάκωσή του. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση του πληθωρισμού είχαν οι κατηγορίες των 
εστιατορίων και ξενοδοχείων (πληθωρισμός 12,1% σε δωδεκάμηνη βάση το Φεβρουάριο, από 10,8% τον 
Ιανουάριο) και των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών (18% το Φεβρουάριο από 16,7% τον 
Ιανουάριο). Σε αντίθετη πορεία και αντισταθμίζοντας μερικώς την αύξηση κινήθηκε η κατηγορία των 
υπηρεσιών αναψυχής και πολιτισμού (4% το Φεβρουάριο από 5% τον Ιανουάριο). 

Η αύξηση του πληθωρισμού εντείνει την πίεση στα νοικοκυριά, τα οποία εξακολουθούν να βλέπουν την 
αγοραστική τους δύναμη να περιορίζεται, ιδίως τα οικονομικά ασθενέστερα που δαπανούν το 
μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε τρόφιμα και ενέργεια. Το τρίμηνο Νοέμβριος 2022 – 
Ιανουάριος 2023 οι πραγματικοί μισθοί εξαιρουμένων των προσαυξήσεων μειώθηκαν κατά 2,4%, ενώ 
και το Γραφείο Δημοσιονομικής Υπευθυνότητας (OBR) έχει προβλέψει ότι στη διάρκεια των οικονομικών 
ετών 2022-23 και 2023-24 θα συντελεστεί η μεγαλύτερη επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου από το 1956.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΤτΑ) ανακοίνωσε νέα 
αύξηση του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από 4% σε 4,25%, το 
υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκατεσσάρων ετών. Πρόκειται για την ενδέκατη αύξηση από το 
Δεκέμβριο του 2021 (από 0,1% σε 4,25%), υπαγορευόμενη από την ανάγκη τιθάσευσης του 
πληθωρισμού. Η ΤτΑ αναμένει τώρα ότι η οικονομία θα αποφύγει την τεχνική ύφεση το 2023 και ότι ο 
πληθωρισμός θα υποχωρήσει τους επόμενους μήνες, παρά την προσωρινή άνοδο το Φεβρουάριο, 
προβλέψεις συνεπείς με αυτές του OBR. 
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