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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

                                                               Λονδίνο, 20 Ιανουαρίου 2016 

 

Ομιλία μέλους Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΑ, κ. Gertjan Vlieghe 

για τους παράγοντες που επιδρούν μακροχρόνια στη νομισματική πολιτική 

Σε πρόσφατη ομιλία του (18.1.2016) στο London School of Economics, το νεότερο 

μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της Τραπέζης της Αγγλίας, κ. Gertjan 

Vlieghe αναφέρθηκε σε τρεις παράγοντες που επηρεάζουν, πλέον, καθοριστικά τη 

νομισματική πολιτική και θέτουν νέες παραμέτρους στην άσκησή της: το χρέος, τα 

δημογραφικά στοιχεία και η κατανομή του εισοδήματος (3 D’s). Ο κ. Vlieghe υποστήριξε 

ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στους ανωτέρω παράγοντες αλληλεπιδρούν δυναμικά για 

να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον, όπου ένα δεδομένο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 

μπορεί να είναι πλέον εφικτό με σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια από ό, τι στο παρελθόν. 

Το νέο αυτό περιβάλλον μπορεί να διαρκέσει για χρόνια, ακόμη και δεκαετίες.  

Οι επιπτώσεις του νέου περιβάλλοντος που διαμορφώνεται είναι ότι πρώτον, η 

οικονομία δε θα μπορέσει ενδεχομένως να επανέλθει σε επίπεδα ρυθμών ανάπτυξης και 

αντίστοιχων επιτοκίων με αυτά προ της κρίσης και δεύτερον, ότι για να επιτευχθεί ένα 

δεδομένο επίπεδο ανάπτυξης, τα πραγματικά επιτόκια θα πρέπει να παραμείνουν 

σημαντικά χαμηλότερα από ό, τι στο παρελθόν. Στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής 

πολιτικής, τα ανωτέρω συνεπάγονται ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις 

ανάπτυξης σε στέρεες βάσεις στα οικονομικά στοιχεία για ενδεχόμενη αύξηση των 

επιτοκίων.  

Ειδικότερα, αναφορικά με το χρέος, αποδείχτηκε μετά την κρίση, ότι τα νοικοκυριά 

και οι επιχειρήσεις με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού μειώνουν τις δαπάνες πιο έντονα σε 

σχέση με εκείνους που έχουν χαμηλότερα επίπεδα χρέους. Η ύφεση που έπεται μιας 

σημαντικής συσσώρευσης χρέους είναι πιο σοβαρή και πιο μακροχρόνια, σε σχέση με μια 

ύφεση της οποίας δεν προηγήθηκε συσσώρευση χρέους 

Για τη μείωση του υπερβολικού χρέους, υπάρχουν δύο ευρέως διαθέσιμοι 

μηχανισμοί. Ο πρώτος, γρήγορος, αλλά επώδυνος βραχυπρόθεσμα, είναι η αναδιάρθρωση 

του χρέους, επιβάλλοντας απώλειες στους δανειστές. Ο μηχανισμός αυτός είναι συνήθως 

διαθέσιμος μόνο σε ένα μικρό αριθμό περιπτώσεων, καθώς δεν υπάρχουν εργαλεία που 

είναι διαθέσιμα για μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση του χρέους. Η δεύτερη μέθοδος είναι 

πιο αργή: αν ο ρυθμός αύξησης του εισοδήματος του δανειολήπτη υπερβαίνει το επιτόκιο 

δανεισμού, τότε κρατώντας το απόθεμα του χρέους σταθερό - δηλαδή χωρίς περαιτέρω 

δανεισμό - ο λόγος του χρέους προς το εισόδημα θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, 

χωρίς απότομες επιπλέον μειώσεις δαπανών. Καθώς ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των 

εισοδημάτων στις περισσότερες οικονομίες τείνει να είναι σχετικά μικρός, είναι σημαντικό 

για τα επιτόκια να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα. 

Το 2008-09, η MPC της ΤτΑ αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια στο 0,5%, αλλά αυτό 

δεν ήταν αρκετό. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων ύψους 375 δισεκ. λιρών ήταν ένα 

εργαλείο για να προσπαθήσει να τονώσει την κατανάλωση, όταν τα επιτόκια δεν μπορούσαν 
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να μειωθούν περαιτέρω. Ωστόσο, οι αγορές περιουσιακών στοιχείων υπήρξαν, κατά τον κ. 

Vlieghe, ένα ατελές υποκατάστατο για χαμηλότερα επιτόκια. Το γεγονός ότι τα επιτόκια δεν 

μπορούσαν να μειωθούν έτι περαιτέρω, σε συνδυασμό με το υπερβολικό χρέος 

ενδεχομένως συνέβαλαν στην παρατηρούμενη ασθενική ανάκαμψη. 

Το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων ήταν, πάντως, αποτελεσματικό στη μείωση του 

υπερβολικού χρέους σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το χρέος 

προς ΑΕΠ του ιδιωτικού τομέα (πλην χρηματοοικονομικού κλάδου), το οποίο αυξήθηκε 

από 120% έως 190% κατά τη διάρκεια της προ της ύφεσης δεκαετίας, έχει μειωθεί σε 

λιγότερο από 160%. Ωστόσο, γενικότερα, οι προηγμένες οικονομίες ως σύνολο δεν έχουν 

ακόμη καταφέρει να μειώσουν το βάρος του χρέους τους. Έτσι, η διαδικασία μείωσης του 

υπερβολικού χρέους έχει πιθανώς δρόμο ακόμη και επομένως απαιτείται η διατήρηση των 

επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα.  

Όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία, υπάρχουν δύο αξιοσημείωτες δημογραφικές 

αλλαγές, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση του ποσοστού γεννήσεων. Η 

αύξηση του προσδόκιμου ζωής οδηγεί σε αύξηση της τάσης για αποταμίευση και επομένως 

σε μείωση του πραγματικού επιτοκίου. Η μείωση των γεννήσεων, αντίστοιχα, μειώνει 

αναλογικά το λόγο ενεργού/ανενεργό πληθυσμό (dependency ratio), με συνέπεια αφενός 

τη μείωση των επενδύσεων (μείωση επιτοκίων), αφετέρου τη μείωση της ικανότητας για 

αποταμίευση (αύξηση των επιτοκίων). Καθώς  οι συνέπειες δεν είναι προς μία κατεύθυνση, 

ο κ. Vlieghe στρέφει την ανάλυσή του στην περίπτωση της Ιαπωνίας, κατά τη δεκαετία του 

1990, η οποία παρουσίαζε την ίδια δημογραφική εικόνα με τις περισσότερες ανεπτυγμένες 

κοινωνίες του σήμερα και στην οποία υπήρξε σημαντική μείωση των μακροπρόθεσμων 

πραγματικών επιτοκίων και οικονομική στασιμότητα.  

Τέλος, η κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος στο εσωτερικό πολλών χωρών 

έχει γίνει λιγότερο ίση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Ειδικότερα, ο πλούτος 

και το εισόδημα του πλουσιότερου τμήματος του πληθυσμού έχει αυξηθεί πολύ πιο 

γρήγορα από ό, τι εκείνα του υπόλοιπου πληθυσμού. Καθώς οι πλούσιοι έχουν 

χαμηλότερη οριακή ροπή προς κατανάλωση, η μετατόπιση οικονομικών πόρων προς την 

κατεύθυνση αυτών που είναι πιο πιθανό να τους αποταμιεύουν, συνεπάγεται αυξημένη 

τάση για αποταμίευση και επομένως, χαμηλότερα επιτόκια. Η αύξηση της εισοδηματικής 

ανισότητας μπορεί, εξάλλου, να ενισχύσει την αύξηση του χρέους, καθώς τα νοικοκυριά με 

τα χαμηλότερα εισοδήματα προσπαθούν να διατηρήσουν ένα αυξημένο επίπεδο 

κατανάλωσης, παρά τη βραδύτερη αύξηση του εισοδήματος τους. Όταν υπάρξει 

συνειδητοποίηση από τα νοικοκυριά ότι η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του 

εισοδήματος είναι πιο επίμονη από ό, τι αρχικά πίστευαν, το συσσωρευμένο χρέος τους  

θεωρείται πολύ υψηλό και προβαίνουν σε απομόχλευση με όξυνση των συνεπειών στο 

εισόδημά τους.  

Ο κ. Vlieghe επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι μια οικονομία με υψηλό χρέος έχει 

ανάγκη χαμηλών επιτοκίων. Μια οικονομία με υψηλό χρέος και δυσμενείς δημογραφικές 

τάσεις έχει ανάγκη χαμηλότερων επιτοκίων. Και μια οικονομία με υψηλό χρέος, δυσμενείς 

δημογραφικές τάσεις και αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα έχει ανάγκη ακόμη 

χαμηλότερων επιτοκίων. 


