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Αύξηση προεξοφλητικού επιτοκίου από την Τράπεζα της Αγγλίας σε 
1,75% 

 

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΤτΑ) ανακοίνωσε σήμερα νέα αύξηση του 
προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 0,50 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από 1,25% σε 1,75%. Πρόκειται για την 
έκτη αύξηση από το Δεκέμβριο του 2021 (από 0,1% σε 1,75%) υπαγορευόμενη από την ανάγκη 
τιθάσευσης του πληθωρισμού, που τον Ιούνιο ανήλθε σε 9,4% σε δωδεκάμηνη βάση και πλέον 
προβλέπεται να ξεπεράσει το 13% το τέταρτο τρίμηνο φέτος, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 42 
χρόνων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στο διπλασιασμό σχεδόν της χονδρικής τιμής φυσικού αερίου 
στα συμβόλαια του τέλους έτους σε σχέση με αυτά του Μαΐου, αλλά και σε ενδογενείς παράγοντες, όπως 
η αύξηση του κόστους παραγωγής και η συνεχιζόμενη στενότητα στην αγορά εργασίας που πιέζει τους 
μισθούς προς τα πάνω. Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός όλο το 2023, πριν επανέλθει 
στο επίπεδο – στόχος του 2% το 2024. 

Η ΤτΑ διαπιστώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνεται ως αποτέλεσμα της αύξησης στην 
τιμή του φυσικού αερίου και πλέον αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα περιέλθει σε ύφεση από το 
τέταρτο τρίμηνο φέτος. Εκτιμά ότι το έτος θα κλείσει με ανάπτυξη 3,5% πριν η οικονομία περάσει σε 
αρνητική επίδοση -1,5% το 2023 και -0,25% το 2024 (από 3,75% το 2022, -0,25% το 2023 και 0,25% το 
2024, που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη). 

Με τις αυξήσεις να μετακυλίονται στους καταναλωτές και τους μισθούς να αυξάνονται με χαμηλότερο 
ρυθμό από τον πληθωρισμό, το πραγματικό εισόδημα των εργαζόμενων μετά από φόρους προβλέπεται 
να συρρικνωθεί κατά 3,5% το 2022 και κατά 4,25% το 2023, ακόμα και μετά το συνυπολογισμό της 
στήριξης για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους ζωής που ανακοινώθηκε το Μάιο (έγγραφό μας 
με Α.Π.Φ.: 4100/2169/27.5.2022). Η μείωση του πραγματικού εισοδήματος αναμένεται να παρασύρει σε 
αρνητικό έδαφος και την κατανάλωση (-0,75% το 2023), συνεισφέροντας περαιτέρω στην επιβράδυνση 
της οικονομίας.  

Για τη συγκράτηση του πληθωρισμού, εκτός της αύξησης του προεξοφλητικού επιτοκίου, η Επιτροπή 
προσανατολίζεται ακόμα στην εκκίνηση προγράμματος πώλησης κρατικών ομολόγων από το Σεπτέμβριο 
και για ένα χρόνο, με στόχο τη μείωση κατά περίπου 80 δισ. λίρες του αποθέματος των 875 δισ. που 
διακρατεί. 

Οι σημερινές ανακοινώσεις οδήγησαν σε μικρή υποχώρηση της στερλίνας σε σχέση με ευρώ και δολάριο 
ΗΠΑ, αλλά σε μείωση της απόδοσης του δεκαετούς ομολόγου, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να εικάζουν 
πως, σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο, η ΤτΑ δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό την 
περιοριστική νομισματική πολιτική. 
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