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Δηλώσεις Διοικητή Τράπεζας της Αγγλίας – Μέτρα για τη στήριξη της 

ανάπτυξης και προβλέψεις για την πορεία της βρετανικής οικονομίας 

 

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΤτΑ – ΒοΕ) κ. Μ. Carney, ανακοίνωσε σήμερα, την 

απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής της Τράπεζας για μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 

μονάδες βάσης, στο 0,25%. Η Νομισματική Επιτροπή της ΤτΑ αποφάσισε να προχωρήσει στην εν 

λόγω πρώτη μείωση επιτοκίων από το 2009, με στόχο τη θωράκιση της οικονομίας έναντι της 

αυξημένης αβεβαιότητας, που έχει προκληθεί από την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από 

την Ε.Ε. Ο Διοικητής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων εντός του 

έτους. «Εάν τα μακροοικονομικά μεγέθη αποδειχθούν αρνητικά, τότε η πλειοψηφία των μελών της 

Νομισματικής Επιτροπής θα στηρίξει τη νέα μείωση των επιτοκίων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη 

σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής διευκρινίζεται ότι, η νέα μείωση - εάν επέλθει - δεν θα οδηγήσει 

τα επιτόκια σε μηδενικά επίπεδα, αλλά «λίγο πάνω από το μηδέν». 

 

Επιπρόσθετα, ο Διοικητής ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης κατά 70 δισ. στερλίνες, στα 435 δισ. στερλίνες, αλλά και την έναρξη του προγράμματος 

αγοράς εταιρικών ομολόγων, ύψους 10 δισ. στερλινών (το υπόλοιπο των 60 δισ. αφορά την αγορά 

κρατικών ομολόγων). Επίσης, ανακοινώθηκε η στήριξη της τραπεζικής χρηματοδότησης μέσω του 

νέου προγράμματος Τerm Funding Scheme, μέσω του οποίου θα παρασχεθεί χρηματοδότηση (μέχρι 

100 δισ. στερλίνες από τα κεντρικά αποθέματα)  στις Τράπεζες, με επιτόκιο κοντά στο βασικό. 

Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του επιτοκίου να «περάσει» στους δανειολήπτες, χωρίς να 

χρειασθεί να μειωθούν τα, ήδη κοντά στο μηδέν, επιτόκια καταθέσεων, προκειμένου οι Τράπεζες να 

διατηρήσουν την κερδοφορία τους. Η απόφαση της ΤτΑ θεωρούταν αναμενόμενη από την 

πλειονότητα των αναλυτών – επενδυτών. 

 

 Παράλληλα, ο κ. Carney ανακοίνωσε τις προβλέψεις της Τράπεζας για την πορεία της 

οικονομίας. Καθώς το Brexit έχει επιδεινώσει τις προοπτικές της βρετανικής οικονομίας, η Τράπεζα 

αναθεώρησε σημαντικά τις προηγούμενες εκτιμήσεις της και ανακοίνωσε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 

θα περιοριστεί το 2017 στο 0,8%, από 2,3% προηγουμένως, και στο 1,8% το 2018, έναντι 2,3%. Ο 

Διοικητής κατέληξε ότι τα στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα υποδεικνύουν πως το 

Ηνωμένο Βασίλειο πιθανώς να σημειώσει οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης, στο β’ εξάμηνο του 

τρέχοντος έτους.  

 

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η Τράπεζα εκτιμά ότι θα ενισχυθεί, και λόγω της υποτίμησης 

της στερλίνας, και θα διαμορφωθεί στα ακόλουθα επίπεδα : 0,8%  για το 2016 (0,4% προηγούμενη 

πρόβλεψη), 1,9% το 2017 (1,5%) και 2,4% το 2018 (2,1%), με το τελευταίο ποσοστό να υπερβαίνει 

το στόχο της ΤτΑ για πληθωρισμό στο 2%. 

 

Επίσης, εκτιμάται ότι η ανεργία θα ανέλθει στο 5,5% μέχρι το 2018, έναντι 4,9% σήμερα. (Η 

πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ) 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/inflationreport/2016/aug.pdf


Ο κ. Carney, κλείνοντας την συνέντευξη τύπου, επανέλαβε ότι η ΤτΑ είναι έτοιμη να προβεί 

« σε όποια ενέργεια χρειαστεί» για να στηρίξει την οικονομία την περίοδο προσαρμογής στις νέες 

συνθήκες. Στην ίδια δήλωση είχε προβεί και την επομένη του δημοψηφίσματος (24/7). 

  

Η δεξαμενή σκέψης Resolution Foundation μετατρέποντας τις ανωτέρω εκτιμήσεις σε 

αριθμούς υπολογίζει ότι το 2018 η οικονομία θα είναι μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις κατά 45 

δισ. λίρες, οι τιμές θα είναι 1,1% υψηλότερες, το ονομαστικό εισόδημα κατά 380 λίρες το έτος 

χαμηλότερο και το πραγματικό εισόδημα κατά 615 λίρες/έτος χαμηλότερο, ενώ το πραγματικό 

εισόδημα ανά νοικοκυριό εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 680 λίρες/έτος. 

 

Από την πλευρά τους, αναλυτές και εκπρόσωποι εταιρειών και παραγωγικών φορέων 

(Ένωση Βρετανικών Βιομηχανιών, Fidelity, ING), χαιρέτισαν μεν τις αποφάσεις επισημαίνουν δε 

ότι τα ανακοινωθέντα μέτρα στηρίζουν μεν, προς το παρόν, την οικονομία αλλά από μόνα τους δεν 

αρκούν για να απορροφήσουν τις αρνητικές μεσοπρόθεσμες τάσεις που καταγράφονται. εκτιμούν δε 

ότι, καθώς  οι προβλέψεις της ΤτΑ, για σημαντική επιβράδυνση της οικονομίας για το υπόλοιπο του 

2016 και το 2017 βασίζονται στο αισιόδοξο σενάριο, είναι πιθανό τελικά η βρετανική οικονομία να 

καταγράψει τελικά και αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κατά αυτούς, προκειμένου να αποφευχθεί 

μία τέτοια εξέλιξη, θα πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση από πλευράς Κυβέρνησης, με λήψη μέτρων 

δημοσιονομικού χαρακτήρα. 

 

 Μετά τις ανακοινώσεις της ΤτΑ, ο Υπουργός Οικονομικών κ.  P. Hammond, σε δήλωση του 

εξέφρασε ικανοποίηση για τις ληφθείσες αποφάσεις και υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση, όπως και η 

Τράπεζα, έχουν τα εργαλεία να στηρίξουν την οικονομία στην αντιμετώπιση αυτής της περιόδου 

προσαρμογής, στην οποία η χώρα εισέρχεται από οικονομικά ισχυρή θέση. Ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι 

τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης, που ανακοινώθηκαν, διαμορφώθηκαν σε συνεργασία του 

Υπουργείου με τη Τράπεζα.  

 


