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Πορεία τιμών κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Σύμφωνα με τελευταία δημοσιευθείσες έρευνες, η πορεία των τιμών των 

κατοικιών στο ΗΒ έχει πλέον καθοδική τάση. Η τάση αυτή είναι περισσότερο εμφανής 

στο Λονδίνο, ειδικότερα στις ακριβότερες περιοχές του, ενώ οι τιμές στις περιοχές εκτός 

Λονδίνου εμφανίζονται περισσότερο ανθεκτικές.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα του Νοεμβρίου του Βασιλικού Ινστιτούτου 

Πιστοποιημένων Επιθεωρητών (RICS), η αγορά κατοικιών παραμένει υποτονική, αν και 

μετά από μήνες συνεχούς επιδείνωσης, η δραστηριότητα φαίνεται να σταθεροποιείται σε 

κάποιο βαθμό. Η δραστηριότητα της αγοράς κατοικιών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται 

από συνεχιζόμενη έλλειψη νέου ενδιαφέροντος, καθώς και από την οικονομική 

αβεβαιότητα. Οι αγοραπωλησίες παρουσιάζονται μειωμένες, λόγω μειωμένου 

αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά και απόσυρσης κατοικιών από εν δυνάμει πωλητές. 

Η έρευνα καταγράφει τιμές στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο 

διάστημα. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις σε 

περιφερειακό επίπεδο. Το Λονδίνο και η Νοτιοανατολική Αγγλία που υπεραπέδωσαν το 

προηγούμενο διάστημα παρουσιάζουν την εντονότερη καθοδική τάση. Αντίθετα, οι 

υπόλοιπες περιοχές παρουσιάζουν καλύτερη δυναμική. 

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις τιμές των κατοικιών, οι 

προσδοκίες για τους επόμενους τρεις μήνες είναι για αμετάβλητες τιμές σε εθνικό 

επίπεδο. Σε ορίζοντα έτους, οι προσδοκίες είναι περισσότερο θετικές με εξαίρεση το 

Λονδίνο. 

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί, στην αγορά μισθώσεων, όπου υπάρχει μειωμένο 

ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των ενοικιαστών, όσο και των εκμισθωτών. 

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει έρευνα της τράπεζας Halifax, η οποία 

ειδικεύεται στη στεγαστική πίστη. Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο 

μειώθηκαν για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, λόγω της συμπίεσης των πραγματικών 

μισθών και της οικονομικής αβεβαιότητας  

Η μέση τιμή μειώθηκε κατά 0,6% σε £ 225,021 τον Δεκέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός 

αύξησης επιβραδύνθηκε περαιτέρω σε 2,7% στο τελευταίο τρίμηνο του 2017, από 3,9% 

το τρίτο τρίμηνο 2017. 

Προβλέπεται ότι η αγορά θα επιβραδυνθεί περαιτέρω, αναμένοντας για το τρέχον 

έτος αύξηση των τιμών κατά περίπου 1%. Αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, (περίπου 

3% αυτή την περίοδο) σημαίνει ότι οι τιμές ακινήτων θα πέσουν σε πραγματικούς όρους. 

Οι τιμές στο Λονδίνο αναμένεται να συνεχίσουν την κάθοδό τους, σε αντίθεση με την 

αύξηση κατά 70% που παρατηρήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία. Η Halifax αναμένει 

ότι οι τιμές των κατοικιών, σε εθνικό επίπεδο, θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό από 0% έως 

3% μέχρι το τέλος του 2018. 
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Η Nationwide, τράπεζα που, επίσης, ειδικεύεται σε στεγαστικά δάνεια, ανέφερε 

την περασμένη εβδομάδα ότι οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν 

μόλις κατά 2,6% πέρυσι, ενώ οι τιμές στο Λονδίνο μειώθηκαν για πρώτη φορά μετά από 

οκτώ χρόνια. Προβλέπει ότι η αύξηση των τιμών θα επιβραδυνθεί έτι περαιτέρω το 2018 

σε 1% έως 1,5%. 

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου για τους αγοραστές 

πρώτης κατοικίας για ακίνητα κάτω των 300.000 λιρών και η υποτίμηση της στερλίνας 

που ενθαρρύνει τις αγορές από το εξωτερικό, θα είναι επαρκή κίνητρα, ώστε να 

διατηρηθούν οι τιμές στην αγορά, ειδικά σε ακίνητα εκτός της πρωτεύουσας. Επίσης, η 

έλλειψη αρκετών ακινήτων στην αγορά, τα χαμηλά επίπεδα οικοδόμησης, η υψηλή 

απασχόληση και τα χαμηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων θα μπορούσαν να στηρίξουν 

την αγορά σε κάποιο βαθμό. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, οι εγκρίσεις στεγαστικών δανείων 

παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, ενώ το ενδιαφέρον από πιθανούς αγοραστές έχει μειωθεί 

τους τελευταίους οκτώ μήνες. 

Οι τιμές των κατοικιών εμφάνισαν εκρηκτική άνοδο μετά την κρίση του 2008. Η 

άνοδος οφειλόταν στη βελτίωση των οικονομικών και πιστωτικών συνθηκών, στην 

άνοδο του πληθυσμού λόγω μετανάστευσης, στο περιορισμένο απόθεμα κατοικιών, 

καθώς και στην επενδυτική ορμή ξένων επενδυτών στις ακριβές περιοχές του Λονδίνου. 

Η κάμψη της αγοράς αποτελεί απότοκο της προηγούμενης ισχυρής ανόδου, της 

οικονομικής αβεβαιότητας που ενέσκηψε λόγω Brexit, αλλά και της αύξησης της 

φορολογικής επιβάρυνσης στις πολυτελείς κατοικίες και τις κατοικίες που αγοράζονται 

προς ενοικίαση (buy-to-let). 


