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Στο 10,1% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Ανακοινώθηκε σήμερα από τη Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ότι ο Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή έφθασε το 10,1% σε δωδεκάμηνη βάση τον Ιούλιο, από 9,4% τον Ιούνιο, το υψηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων σαράντα ετών.  

Αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν σε όλες σχεδόν τις επιμέρους κατηγορίες, αλλά τη μεγαλύτερη 
συνεισφορά στην άνοδο του πληθωρισμού τον Ιούλιο είχαν τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (αύξηση 
2,3% μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου), κυρίως ψωμί, δημητριακά, αυγά και γαλακτοκομικά. Εξάλλου, τον 
Ιούλιο η τιμή των καυσίμων αυξήθηκε κατά 2,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 43,7% σε 
δωδεκάμηνη βάση, η υψηλότερη αύξηση από την έναρξη της χρονολογικής σειράς (Ιανουάριος 1989), 
ενώ οι αυξήσεις σε δωδεκάμηνη βάση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου διαμορφώθηκαν σε 
54% και 95,7% αντίστοιχα.  

Ο πληθωρισμός διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ιδίως των οικονομικά 
ασθενέστερων που δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε τρόφιμα και ενέργεια. Το 
δεύτερο τρίμηνο του έτους οι πραγματικοί μισθοί εξαιρουμένων των προσαυξήσεων μειώθηκαν κατά 
3%, η μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων είκοσι χρόνων. Η μείωση του πραγματικού εισοδήματος 
αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμό της κατανάλωσης και τελικά της οικονομικικής 
δραστηριότητας. Το ΑΕΠ ήδη υποχώρησε κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας (ΤτΑ) 
προβλέπει ότι η χώρα θα περιέλθει σε ύφεση από το τέταρτο τρίμηνο. 

 

Η σημερινή ανακοίνωση οδήγησε σε αύξηση της απόδοσης του διετούς και του δεκαετούς ομολόγου, 
καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι η ΤτΑ θα υποχρεωθεί να συνεχίσει και να επιταχύνει την περιοριστική 
νομισματική πολιτική. Εκτιμάται ότι στην επόμενη συνεδρίασή της, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής 
θα αυξήσει εκ νέου το προεξοφλητικό επιτόκιο κατά 0,50 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από 1,75% σε 2,25%. 
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