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Διατήρηση βασικού τραπεζικού επιτοκίου στο ΗΒ στο 0,5% 

Η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε να διατηρήσει το τραπεζικό επιτόκιο αναφοράς στο 0,5% και 

το μέγεθος του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (Asset Purchase Programme) 

αμετάβλητο, στα 375 δισεκατομμύρια £. 

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (MPC), η οποία χαράσσει τη 

νομισματική πολιτική με σκοπό την επίτευξη του στόχου για πληθωρισμό 2% και τη διατήρηση της 

ανάπτυξης και της απασχόλησης, κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Ιανουαρίου 2016, ψήφισε κατά 

πλειοψηφία 8-1 να διατηρηθεί το τραπεζικό επιτόκιο αναφοράς στο 0,5%. Η Επιτροπή ψήφισε ομόφωνα 

να διατηρηθεί το απόθεμα των αγορασθέντων στοιχείων του ενεργητικού που χρηματοδοτούνται από την 

έκδοση διαθεσίμων της κεντρικής τράπεζας στα 375 δισεκατομμύρια £.  

Σύμφωνα με την MPC, ο πληθωρισμός είναι πιθανό να αυξηθεί ελαφρώς περαιτέρω τους 

επόμενους μήνες, καθώς κάποιες από τις μεγάλες μειώσεις στις τιμές ενέργειας και τροφίμων ένα χρόνο 

νωρίτερα δε θα λαμβάνονται υπόψη στην ετήσια σύγκριση. Όμως, η μείωση κατά 40% της τιμής του 

πετρελαίου σε δολάρια σημαίνει ότι η αύξηση του πληθωρισμού αναμένεται να είναι ελαφρώς πιο 

σταδιακή, σε σχέση με τις προβλέψεις της Επιτροπής για τον πληθωρισμό στην έκθεση του Νοεμβρίου. 

Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της τρέχουσας απόκλισης του πληθωρισμού από το στόχο του 

2%, αντανακλά ασυνήθιστα μεγάλες μειώσεις στις τιμές ενέργειας και τροφίμων, ο δομικός 

πληθωρισμός παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα - συνέπεια της προηγούμενης ανατίμησης της 

στερλίνας, της εξασθένησης του πληθωρισμού παγκοσμίως και της συγκρατημένης αύξησης του 

εγχώριου κόστους. 

Στο εσωτερικό της χώρας, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι, μετά την ταχύτερη ανάπτυξη 

κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, η αύξηση της παραγωγής ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια του 2015. 

Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες των εγχώριων ιδιωτικών δαπανών φαίνονται υγιείς, επιχειρηματικές 

έρευνες υποδηλώνουν ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τη συνολική δραστηριότητα είναι ελαφρώς 

ασθενέστερες από τις προβλέψεις της Νομισματικής Επιτροπής το Νοέμβριο 2015. Παρά τη 

συνεχιζόμενη μείωση στο ποσοστό ανεργίας, η αύξηση των μισθών παραμένει συγκρατημένη, ενώ, 

συνολικά, ο ρυθμός ανόδου αναμένεται ότι θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου αν και η εγχώρια 

αύξηση του κόστους κατά το παρελθόν έτος ήταν κάτω από το απαραίτητο όριο  για να επιστρέψει ο 

πληθωρισμός με βιώσιμο τρόπο στον στόχο του 2%.  

Σε διεθνές επίπεδο, η MPC εκτιμά ότι η πρόσφατη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές υπογραμμίζει τους καθοδικούς κινδύνους για την παγκόσμια ανάπτυξη, που προέρχονται κατά 

κύριο λόγο από τις αναδυόμενες αγορές. Παρά το γεγονός ότι η πιο πρόσφατη μείωση στην τιμή του 

πετρελαίου θα συμπιέσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό στο άμεσο μέλλον, σε εύθετο χρόνο αναμένεται να 

συμβάλει στην αύξηση της κατανάλωσης του Ηνωμένου Βασιλείου και των κυριότερων εμπορικών της 

εταίρων. 

Μεσοπρόθεσμα, στόχος της MPC είναι να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο στόχο του 2%, χωρίς 

υπερβάσεις του στόχου, μόλις οι επίμονες αποπληθωριστικές δυνάμεις έχουν εξασθενήσει. Δεδομένων 

των ανωτέρω, η MPC προτίθεται να ακολουθήσει νομισματική πολιτική, η οποία εξασφαλίζει ότι η 

ανάπτυξη είναι αρκετή για να απορροφήσει την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα κατά τρόπο που να 

επιτρέψει  στον πληθωρισμό να κινηθεί προς το στόχο σε περίπου δύο χρόνια και να σταθεροποιηθεί σε 

αυτό το επίπεδο άνευ περαιτέρω κλυδωνισμών. 


