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Στο 9% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Η Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφθασε 
το 9% σε δωδεκάμηνη βάση τον Απρίλιο, από 7% το Μάρτιο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 
σαράντα ετών και το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της G7.  

Περισσότερο από 67% της ανόδου του πληθωρισμού τον Απρίλιο οφείλεται στην αύξηση του ανώτατου 
ορίου χρεώσεων λιανικής ανά νοικοκυριό που έθεσε η βρετανική Ρυθμιστική Αρχή ενέργειας (Office of 
Gas and Electricity Markets - OFGEM) για κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, το 
οποίο εφαρμόζεται από τις αρχές του μήνα, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις στους 
αντίστοιχους λογαριασμούς των νοικοκυριών. Άνοδος τιμών πάντως καταγράφηκε στις περισσότερες 
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και οι βιομηχανίες πέρασαν στους καταναλωτές αυξήσεις  
στις πρώτες ύλες για τρόφιμα, εξοπλισμό μεταφορών, μέταλλα και μηχανολογικό εξοπλισμό.  

Καθώς η οικονομική δραστηριότητα κατέγραψε ασθενική ανάπτυξη 0,8% το πρώτο τρίμηνο του έτους, 
φαίνεται να ξεκινά για τη χώρα η χειρότερη περίοδος στασιμοπληθωρισμού από την εποχή της 
ενεργειακής κρίσης της δεκαετίας του ’70.  

Στις αρχές του μήνα, σε μία προσπάθεια τιθάσευσης του πληθωρισμού, η Επιτροπή Νομισματικής 
Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΤτΑ) αύξησε το προεξοφλητικό επιτόκιο σε 1%. Ο Διοικητής της 
πάντως παραδέχτηκε την αδυναμία της ΤτΑ να περιορίσει την άνοδο τιμών, καθώς τα τέσσερα πέμπτα 
της αναμενόμενης αύξησης αφορούν εισαγόμενο πληθωρισμό, λόγω της παγκόσμιας αύξησης των τιμών 
ενέργειας και τροφίμων. 

Χωρίς εμφανή σημεία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες (αναμένεται ότι θα 
ξεπεράσει το 10% στο τέλος του έτους), εκφράζεται η ανησυχία ότι οι εργαζόμενοι θα αρχίσουν να 
διεκδικούν υψηλότερους μισθούς, γεγονός που θα οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο αυξήσεων. Οι 
εργαζόμενοι είναι πράγματι σε θέση να διεκδικήσουν υψηλότερες αμοιβές, καθώς για πρώτη φορά 
υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας από ανέργους στη χώρα. Η ανεργία το πρώτο 
τρίμηνο του έτους ανήλθε σε 3,7%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 σχεδόν ετών, ενώ το ίδιο 
διάστημα οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 4,2%. 
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