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Αύξηση προεξοφλητικού επιτοκίου από την Τράπεζα της Αγγλίας σε 3% 

 

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΤτΑ) ανακοίνωσε νέα αύξηση του 
προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από 2,25% σε 3%. Πρόκειται για την 
όγδοη αύξηση από το Δεκέμβριο του 2021 (από 0,1% σε 3%) και τη μεγαλύτερη των τελευταίων 33 
χρόνων, υπαγορευόμενη από την ανάγκη τιθάσευσης του πληθωρισμού, που το Σεπτέμβριο ανήλθε σε 
10,1% σε δωδεκάμηνη βάση. 

Η ΤτΑ προβλέπει ότι η προοπτική για τη βρετανική οικονομία είναι πολύ δύσκολη, καθώς αναμένεται να 
περιέλθει σε ύφεση που θα διαρκέσει ολόκληρο το 2023 και το πρώτο μισό του 2024, η μακρύτερη 
περίοδος ύφεσης του αιώνα. Πάντως, αν και παρατεταμένη, η ύφεση θα είναι συγκριτικά πιο ήπια. Έτσι, 
η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι το 2023 θα κλείσει με ανάπτυξη 4,25% πριν η οικονομία περάσει σε 
αρνητική επίδοση -1,5% το 2023 και -1% το 2024 (από 3,5% το 2022, -1,5% το 2023 και -0,25% το 2024, 
που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη). Ο πληθωρισμός αναμένεται να κορυφωθεί στο 11% το τελευταίο 
τρίμηνο φέτος, ενώ η ανεργία σχεδόν θα διπλασιαστεί μέχρι το 2025 (6,5% το 2025 από 3,75% που 
εκτιμάται ότι θα κλείσει το 2022). 

Το προηγούμενο διάστημα η αγορά εκτιμούσε ότι το προεξοφλητικό επιτόκιο θα μπορούσε να φτάσει 
το 5,25% το τρίτο τρίμηνο του 2023, αλλά η Τράπεζα προέβλεψε σήμερα ότι δε θα χρειαστεί να αυξηθεί 
σε αυτό το επίπεδο. Μετά τις ανακοινώσεις, η αγορά αναθεώρησε την πρόβλεψη για κορύφωση του 
επιτοκίου στο επίπεδο του 4,6% το τρίτο τρίμηνο του 2023. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 
απόδοσης των κρατικών ομολόγων, αν και η βρετανική λίρα υποχώρησε εκ νέου σε σχέση με το δολάριο 
ΗΠΑ. 

Για τη συγκράτηση του πληθωρισμού, εκτός της αύξησης του προεξοφλητικού επιτοκίου, η ΤτΑ ξεκίνησε 
ακόμα πρόγραμμα μείωσης του αποθέματος των 875 δισ. που διακρατεί κατά περίπου 80 δισ. λίρες το 
χρόνο. 
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