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Ομιλία Διοικητή Τραπέζης της Αγγλίας, κ. Carney (Peston Lecture):  

Αναφορά σε νομισματική πολιτική και προοπτική αύξησης επιτοκίων 

Σύμφωνα με  εκτιμήσεις Διοικητή Τραπέζης της Αγγλίας, κ. Carney, σε ομιλία του, 

χθες, στο Queen Mary University (Peston Lecture), η βρετανική οικονομία δεν είναι 

ακόμη αρκετά ισχυρή για να εξεταστεί ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων.  

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η αύξηση των επιτοκίων θα 

καθυστερήσει και δε θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε 

υπονοήσει σε παλαιότερες δηλώσεις του το προηγούμενο καλοκαίρι, δηλαδή εντός του 

πρώτου τριμήνου τ.έτ.. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη πτώση της τιμής του πετρελαίου, η 

αστάθεια στην Κίνα και η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και της αύξησης των μισθών 

στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μεταβάλει τις εκτιμήσεις του κ. Carney, ο οποίος, πλέον, 

εκτιμά ότι δεν είναι ακόμα η ώρα για να αυξηθούν τα επιτόκια.  

Σύμφωνα με Διοικητή ΤτΑ, πριν ενδυναμωθεί η οικονομική ανάπτυξη, αυξηθούν τα 

εγχώρια κόστη (κυρίως μισθοί) και ο πληθωρισμός αρχίσει να οδεύει προς τον στόχο του 

2%, η ψήφος του στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) για διατήρηση των 

επιτοκίων δεν πρόκειται να αλλάξει. Η διατήρηση των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά 

επίπεδα κατά τη διάρκεια της ύφεσης, αλλά και της ανάκαμψης, οφείλεται σε μια σειρά 

παραγόντων - συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών δημοσίων επενδύσεων, των 

δημογραφικών αλλαγών και της απομόχλευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. 

Δεδομένου ότι οι εν λόγω παράγοντες είναι ακόμα εν ισχύ, ο κ. Carney προέβλεψε ότι τα 

επιτόκια θα ανακάμψουν σταδιακά και σε περιορισμένο βαθμό, σε σχέση με τα προ 

κρίσεως επίπεδα. 

Ο κ. Carney αντιπαρέβαλε συνθήκες με Η.Π.Α., όπου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα 

αύξησε πρόσφατα τα επιτόκια, λέγοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι σταθερά 

προσηλωμένη στην πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας, ιδίως μάλιστα που οι φετινοί 

στόχοι του προϋπολογισμού δεν φαίνεται να επιτυγχάνονται, ενώ η δημοσιονομική 

πολιτική των ΗΠΑ αναμένεται να «χαλαρώσει» αισθητά. Πολλοί αναλυτές θεωρούν πλέον ότι 

αύξηση των επιτοκίων μπορεί να μην έρθει μέχρι το 2017, ενώ οι αγορές αντέδρασαν 

άμεσα με την ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου να πέφτει στο χαμηλότερο 

επίπεδο των τελευταίων επτά ετών. 

 


