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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

             

Λονδίνο, 9 Φεβρουαρίου 2016 

 

 «Ομιλία Υποδιοικητή ΤτΑ και μέλους Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της 

ΤτΑ, Sir Jon Cunliffe, για τη σχέση πιστωτικής επέκτασης και οικονομικής 

ανάπτυξης» 

Σε σημερινή ομιλία του (9.2.2016) στην Ετήσια Σύνοδο της Βρετανικής Ομοσπονδίας 

Ιδιοκτητών Ακινήτων (British Property Federation), o Sir Jon Cunliffe, Υποδιοικητής της 

ΤτΑ και μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, ανέλυσε τους παράγοντες που 

οδήγησαν στην ταχεία πιστωτική επέκταση τη δεκαετία 1997-2007, πριν την εκδήλωση της 

κρίσης, ιδίως όσον αφορά στα νοικοκυριά. Επίσης, διερεύνησε τους κινδύνους που 

απορρέουν από την αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, με ρυθμό υψηλότερο της αύξησης 

του ΑΕΠ, για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομία. 

Κατά τα δεκαετία 1997-2007, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στο Ηνωμένο Βασίλειο 

ήταν διπλάσιος του ρυθμού ανάπτυξης, με το απόθεμα των πιστώσεων σε σχέση με το ΑΕΠ 

να κορυφώνεται το 2009 στο 177%. Το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού ήταν προς τα 

βρετανικά νοικοκυριά, με το απόθεμα του χρέους σε σχέση προς το εισόδημά τους να 

φθάνει το 2007 στο 155%. Έκτοτε, έχει πέσει στο 135%. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μέχρι την 

οικονομική κρίση, το Ηνωμένο Βασίλειο γνώρισε έναν πολύ ισχυρό χρηματοπιστωτικό 

κύκλο, τον οποίο ακολούθησε μια απότομη διόρθωση, που έχει αντιστρέψει εν μέρει την 

προηγούμενη αύξηση των πιστώσεων. Οι πιστώσεις άρχισαν να αυξάνονται και πάλι από το 

2012, με το ρυθμό της πιστωτικής επέκτασης να ακολουθεί πλέον το ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας, πέριξ του 2,5% ετησίως. 

Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη, ο Sir Cuncliffe υποστήριξε ότι η ταχεία 

πιστωτική επέκταση τη δεκαετία πριν την κρίση δεν οδήγησε σε υπερβάλλοντες ρυθμούς 

ανάπτυξης, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε υποτονικός. Η αύξηση του χρέους των 

νοικοκυριών, κυρίως για στεγαστικά δάνεια, είχε μάλλον θετικό αντίκτυπο στην οικονομική 

ανάπτυξη, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο δε βίωσε οικονομική άνθηση χρηματοδοτούμενη από 

τις αυξημένες πιστώσεις (credit-financed boom). 

Σύμφωνα με τον Υποδιοικητή, δύο βασικοί παράγοντες, ήδη από τη δεκαετία του 

1980, συνετέλεσαν στη μετατόπιση της βιώσιμης αναλογίας των πιστώσεων προς το ΑΕΠ: το 

επίπεδο των μακροπρόθεσμων πραγματικών επιτοκίων και οι βελτιωμένοι όροι παροχής 

πιστώσεων. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, υπήρξε σημαντική πτώση στο 

μακροπρόθεσμο πραγματικό επιτόκιο σε πολλές χώρες, κατά περίπου 4,5 ποσοστιαίες 

μονάδες, η οποία ώθησε προς τα πάνω όλες τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, ιδίως των 

κατοικιών, δεδομένης της ανελαστικής προσφοράς. Πολλοί από τους παράγοντες που 
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οδήγησαν στην πτώση αυτή αναμένεται να συνεχίζουν να υφίστανται (βλ. έγγραφό μας 

Α.Π.Φ.: 2600/269/21.1.2016). 

Επίσης, οι όροι παροχής πιστώσεων βελτιώθηκαν σημαντικά με τα περιθώρια των 

δανειακών επιτοκίων να μειώνονται, κατά την περίοδο πριν από την κρίση σε ιστορικά 

χαμηλά επίπεδα (στεγαστικά δάνεια με spread 34 μονάδες βάσης το 2007).  

Ένας άλλος δείκτης για τη βιωσιμότητα της αυξημένης μόχλευσης των νοικοκυριών 

είναι ο λόγος εξυπηρέτησης του χρέους. Ο δείκτης εξυπηρέτησης του χρέους των 

νοικοκυριών βρίσκεται στο επίπεδο του 2001, περίπου στο 8%, γεγονός που αποδεικνύει 

ότι η αύξηση του χρέους κατέστη δυνατή λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων.  

Σε αντίθεση, τέλος, με άλλες χώρες, τα σχετικά υψηλά επίπεδα χρέους των 

νοικοκυριών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν οδήγησαν σε τραπεζικές ζημιές ή σε τεράστια 

πτώση στις τιμές των κατοικιών, καθώς τα νοικοκυριά συνέχισαν να εξυπηρετούν το χρέος 

τους, ακόμη και αν το πραγματικό εισόδημα τους μειωνόταν. Η κύρια επίπτωση ήταν η 

μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, με συνέπεια την εμβάθυνση και την παράταση της 

ύφεσης. 

Παρότι, επομένως, ο Υποδιοικητής ΤτΑ αναγνώρισε ότι η πιστωτική επέκταση ήταν 

απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και ότι οι προηγμένες οικονομίες επωφελήθηκαν 

από την αύξηση του βιώσιμου λόγου χρέος/ΑΕΠ, προειδοποίησε ότι η εις το εξής πιστωτική 

επέκταση με ρυθμό ταχύτερο της αύξησης του ΑΕΠ ελλοχεύει κινδύνους για την 

οικονομική σταθερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Υποδιοικητής Cuncliffe υπογράμμισε 

ότι εάν η πιστωτική επέκταση επανέλθει σε ρυθμούς προ κρίσης, ιδίως στην αγορά 

κατοικίας, σε περίπου τρία χρόνια η αναλογία χρέους προς το εισόδημα των νοικοκυριών 

θα επανέλθει στο επίπεδο του 2009. Μια τέτοια εξέλιξη θα υπαγόρευε άμεση ανάληψη 

δράσης από την ΤτΑ/MPC για την αναχαίτιση του κινδύνου, αναφέροντας χαρακτηριστικά 

ότι «τα δέντρα δεν μπορούν να φυτρώσουν στον ουρανό (no trees can grow to the sky)".  

  


