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Εξελίξεις στην αγορά στέγασης στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις Βρετανού Π/Θ, κ. Cameron, σχετικά με το σημαντικό 

ζήτημα της αγοράς στέγασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, το βρετανικό κράτος θα προβαίνει πλέον σε 

αιτήσεις χορήγησης οικοδομικής άδειας για την ανέγερση προσιτών κατοικιών, που θα 

προορίζονται για πρώτη κατοικία, σε πρώην στρατόπεδα ή σιδηροδρομικούς σταθμούς, καθώς και 

σε ζώνες πρώην βιομηχανικών/εμπορικών χρήσεων που ανήκουν στο βρετανικό δημόσιο. Οι 

χορηγηθείσες άδειες θα μεταβιβάζονται ακολούθως σε μικρού μεγέθους ιδιωτικές κατασκευαστικές 

εταιρείες, οι οποίες, με αυτό τον τρόπο, θα αποφεύγουν τον κίνδυνο μη χορήγησης αδείας. Ο 

αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την ανέγερση 13.000 κατοικιών σε 4 περιοχές εκτός Λονδίνου, 

καθώς και τη χρηματοδότηση με 1,2 δισ. λίρες για την ανέγερση 30.000 κατοικιών, σε δεύτερο 

στάδιο, σε ζώνες με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Απώτατος στόχος της Κυβέρνησης είναι η 

κατασκευή 200.000 προσιτών νέων κατοικιών μέχρι το 2020. 

Η απότομη αύξηση των τιμών των κατοικιών τα τελευταία χρόνια, έχει καταστήσει για 

πολλούς πολίτες την αγορά κατοικίας απλησίαστο στόχο. Ο κ. John Healey, σκιώδης υπουργός 

στέγασης των Εργατικών, υποστηρίζει ότι από το 2010 και έπειτα η Βρετανία έχει το χαμηλότερο 

επίπεδο ανέγερσης κατοικιών εν καιρώ ειρήνης από το 1920. 

Τα στοιχεία του National House-Building Council, ο οποίος είναι ο κύριος πάροχος 

εγγυήσεων και ασφάλισης για νεότευκτες οικίες, δείχνουν ότι, κατά τη διάρκεια του τριμήνου Σεπ. 

– Νοε. 2015, καταγράφηκαν 38.577 νέα σπίτια (30.170 στον ιδιωτικό τομέα και 8.407 στο δημόσιο 

τομέα), μια αύξηση της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 

Επισημαίνεται ότι στην περιοχή του Μείζονος Λονδίνου, τα νέα σπίτια παρουσίασαν μείωση κατά 

13,5%. 

Σύμφωνα, πάντως, με έρευνα που δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Τοπικών Αυτοδιοικήσεων (Local 

Government Association, LGA), υπάρχουν σχεδόν μισό εκατομμύριο (475.647) οικοδομικές άδειες 

που δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση κατοικιών. Ο αριθμός των χορηγηθεισών 

οικοδομικών αδειών για την περίοδο 2014/15 ήταν 212.468, ο οποίος αποτελεί ιστορικό υψηλό, σε 

σύγκριση με 187.605 το 2007/8, ενώ το ποσοστό έγκρισης ανέρχεται στο 90%. Συγκριτικά, 

προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι το 2012/13, το σύνολο των πολεοδομικών αδειών που δεν είχαν 

χρησιμοποιηθεί ήταν 381.390 και το 2013/14 ήταν 443.265. 

Η LGA υποστηρίζει ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι πολεοδομικές υπηρεσίες των 

τοπικών κυβερνήσεων, οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, δεν 

ευθύνονται για την έλλειψη νέων κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κατασκευαστές κατοικιών 

αναφέρουν συχνές καθυστερήσεις στο σύστημα αδειοδότησης ως έναν από τους σημαντικότερους 

λόγους καθυστέρησης ανέγερσης νέων κατοικιών. Ωστόσο, σύμφωνα με την LGA, η οικοδομική 

άδεια υπάρχει, αλλά η ανέγερση καθυστερεί. Στην έρευνα της LGA καταγράφεται ότι ο χρόνος 

ολοκλήρωσης των εργασιών ανέγερσης κατοικιών έχει επιμηκυνθεί, καθώς ανέρχεται, πλέον, κατά 

μέσο όρο, στους 32 μήνες, διάστημα κατά 12 μήνες μεγαλύτερο από το 2007/8.  
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Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την LGA, κυρίως, στην έλλειψη εξειδικευμένων 

εργατών στον κλάδο των κατασκευών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 300.000 εξειδικευμένοι 

εργάτες αποχώρησαν από το κλάδο κατά τη διάρκεια της ύφεσης, ενώ ο αριθμός των 

επαγγελματικών προσόντων που χορηγούνται μέσω μαθητείας, από κολέγια και πανεπιστήμια έχει 

επίσης μειωθεί κατά 10.000 τα τελευταία δύο χρόνια, με αποτέλεσμα το κόστος εργασίας να 

αυξάνεται. Οι κτίστες κερδίζουν 20% περισσότερο από ό, τι πριν από δύο χρόνια, ενώ παρατηρείται 

έλλειψη και στους ξυλουργούς. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της LGA, οι ιδιώτες κατασκευαστές κατοικιών αδυνατούν να 

κατασκευάζουν 230.000 κατοικίες κάθε χρόνο, ο οποίος είναι ο εκτιμώμενος απαιτούμενος 

αριθμός για να καλύπτεται επαρκώς η ζήτηση. Για το λόγο αυτό, οι τοπικές κυβερνήσεις επιθυμούν 

να τους εκχωρηθεί η δυνατότητα να επενδύσουν οι ίδιες στην αγορά στέγασης, καθώς και να 

επιβάλλουν στους κατασκευαστές το φόρο οικιστικών ακινήτων (Council Tax) στο σύνολό του, από 

τη στιγμή που λήγει η αρχική οικοδομική άδεια, ως κίνητρο για την κατασκευή των κατοικιών 

εντός της αρχικής οριζόμενης προθεσμίας. 

Οι τοπικές κυβερνήσεις απαιτούν, επίσης, μεγαλύτερο ρόλο στις πολιτικές αντιμετώπισης 

της αυξανόμενης έλλειψης εξειδικευμένων εργατών,  μέσω της  αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και 

πόρων για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σταδιοδρομίας και τα προγράμματα 

απόκτησης δεξιοτήτων. 

Το Συνδικάτο των Οικοδόμων (UCATT) επικρότησε τα πορίσματα της μελέτης με τον 

εκτελούντα χρέη Γενικό Γραμματέα, κ. Rye, να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση των Συντηρητικών 

επιθυμεί, στην πραγματικότητα, τη διατήρηση των τιμών ακινήτων σε υψηλά επίπεδα και την 

προστασία των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών, οι οποίες είναι φιλικά διακείμενες στην 

παρούσα κυβέρνηση, από οποιουδήποτε είδους πίεση για την ταχύτερη αποπεράτωση των 

οικιστικών τους αναπτύξεων.   

Από την πλευρά τους, η Ομοσπονδία Κατασκευαστών Κατοικιών (Home Builders 

Federation, HBF) απορρίπτει όλες τις αιτιάσεις της LGA, υποστηρίζοντας ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των 475.647 αδειών αφορά είτε σε χώρους όπου οι οικοδομικές εργασίες έχουν ήδη 

ξεκινήσει, είτε δεν υπάρχει πλήρως «εφαρμόσιμη» οικοδομική άδεια και δεν επιτρέπεται εκ του 

νόμου να αρχίσει η κατασκευή. H HBF ισχυρίζεται ότι η ανέγερση κατοικιών αυξήθηκε κατά 22% 

κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, και κατά 33% από το κατώτατο σημείο το 2010-11, ενώ 

αρνείται τις κατηγορίες ότι οι κατασκευαστές ακολουθούν την πρακτική της άθροισης των 

αγροτεμαχίων/οικοπέδων για μελλοντική πώληση ή ανάπτυξη (land banking).  

Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι οι κατασκευαστές κατοικιών απολαμβάνουν την 

καλύτερη χρονιά τους από το 2007, παρότι ο ευρύτερος κλάδος των κατασκευών συνεχίζει να 

δοκιμάζεται. Η κατασκευή νέων σπιτιών έχει αυξηθεί κατά 42,7% από το 2010, ενώ η ευρύτερη 

κατασκευαστική δραστηριότητα έχει αυξηθεί μόνο κατά 3,9%, σύμφωνα με στοιχεία από την 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ. Εξάλλου, βάσει των κερδών προ φόρων, οι εταιρείες 

κατασκευών κατοικιών καταλαμβάνουν οκτώ από τις 10 κορυφαίες θέσεις στην κατάταξη των 

κατασκευαστικών εταιρειών, όταν το 2011, υπήρχαν μόνο δύο στις κορυφαίες 10. 

Παρότι ο κλάδος επλήγη σοβαρά από την οικονομική κρίση το 2007 και πολλές εταιρείες 

κατέληξαν στα χέρια των τραπεζών, από το 2010 έχουν επανέλθει στην κερδοφορία χάρις στην 

αγορά φθηνής γης, κατά τη διάρκεια της ύφεσης, τα χαμηλά επιτόκια, τη χαλάρωση των 

πολεοδομικών κανόνων και την κρατική στήριξη για τους αγοραστές νεόδμητων κατοικιών 

(πρόγραμμα Help-to-Buy). 


