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Αύξηση προεξοφλητικού επιτοκίου από την Τράπεζα της Αγγλίας σε 4% 

 

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΤτΑ) ανακοίνωσε σήμερα νέα αύξηση του 
προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από 3,5% σε 4%, το υψηλότερο επίπεδο 
των τελευταίων δεκατεσσάρων ετών. Πρόκειται για τη δέκατη αύξηση από το Δεκέμβριο του 2021 (από 
0,1% σε 4%), υπαγορευόμενη από την ανάγκη τιθάσευσης του πληθωρισμού, που το Δεκέμβριο ανήλθε 
σε 10,5% σε δωδεκάμηνη βάση. 

Σύμφωνα με την ΤτΑ, οι προκλήσεις που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια η βρετανική οικονομία 
(αλλαγή στην εμπορική της σχέση με την ΕΕ, πανδημία και ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία) είχαν σημαντική επίπτωση, τόσο στην παραγωγικότητα, όσο και στην προσφορά εργασίας. Το 
κεντρικό σενάριο της Τράπεζας προβλέπει ότι η βρετανική οικονομία θα περιέλθει σε ύφεση που θα 
διαρκέσει ολόκληρο το 2023 και το πρώτο τρίμηνο του 2024, λόγω των υψηλών ακόμα τιμών ενέργειας 
και της επίπτωσης του επιπέδου των επιτοκίων στη δαπάνη. Η ύφεση πάντως θα είναι συγκριτικά πιο 
ήπια με αυτήν που είχε αρχικά προβλεφθεί. Έτσι, η Τράπεζα εκτιμά ότι το 2022 θα κλείσει με ανάπτυξη 
4% (προηγούμενη εκτίμηση για 4,25%) πριν η οικονομία περάσει σε αρνητική επίδοση -0,5% το 2023 και 
-0,25% το 2024, για να επιστρέψει σε θετικό πρόσημο 0,25% το 2025 (από -1,5% το 2023, -1% το 2024 
και 0,5% το 2025, που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη). Η εκτίμηση αυτή σημαίνει ότι η οικονομία δεν 
αναμένεται να φτάσει το προ πανδημίας επίπεδο πριν από τις αρχές του 2026.  

Ως προς τον πληθωρισμό, η ΤτΑ εκτιμά ότι θα ακολουθήσει πτωτική πορεία, χάρη στην άμβλυνση της 
πίεσης που ασκούν οι εξωγενείς παράγοντες. Αντίθετα, οι ενδογενείς πληθωριστικές πιέσεις, 
οφειλόμενες στις αυξήσεις μισθών λόγω στενότητας στην αγορά εργασίας και στις εγχώριες τιμές, 
αναγνωρίζονται ως δυνητικά πιο επίμονες και αβέβαιο πόσο γρήγορα και σε ποιο βαθμό θα 
υποχωρήσουν. Έτσι, στην κεντρική πρόβλεψη της Τράπεζας, ο πληθωρισμός παραμένει σε επίπεδο 
διπλάσιο του στόχου το 2023 (4%) πριν υποχωρήσει κάτω από αυτό τα επόμενα χρόνια (1,5% το 2024 
και 0,5% το 2025). Πάντως, η εκτίμηση αυτή για πτώση του πληθωρισμού οδήγησε την αγορά στο 
συμπέρασμα ότι ίσως έχει κλείσει ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων από την ΤτΑ. 

Συνεπής με την πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία της οικονομίας φέτος ήταν και αυτή 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που τις προηγούμενες ημέρες προέβλεψε ότι το ΗΒ θα είναι η μόνη 
αναπτυγμένη χώρα σε ύφεση το 2023, επίδοση χειρότερη ακόμα και από αυτήν της Ρωσίας υπό 
καθεστώς κυρώσεων, εξαιτίας των υψηλών τιμών ενέργειας, του αυξανόμενου κόστους των στεγαστικών 
δανείων, της αύξησης των φόρων και της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το ΑΕΠ 
του ΗΒ θα συρρικνωθεί κατά 0,6% το 2023, ενώ αντίθετα από την ΤτΑ, προβλέπει επιστροφή σε ανάπτυξη 
0,9% το 2024. 
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