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Η κατάσταση στην αγορά κατοικίας στο ΗΒ 

 

Το έλλειμμα διαθέσιμων κατοικιών στο ΗΒ έχει συμβάλλει, μεταξύ άλλων 

παραγόντων, στην άνοδο των τιμών των ακινήτων (αγοράς και ενοικίασης), η οποία με τη 

σειρά της καθιστά ακόμη πιο δυσχερή την απόκτηση κατοικίας. Σημειώνεται ότι οι τιμές  

αγοράς και ενοικίασης κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 5,2% και 2,7% αντίστοιχα, σε σχέση 

με ένα έτος πριν, ενώ οι τιμές αγοράς στο Λονδίνο αυξήθηκαν κατά 10% με τη μέση αξία 

αγοράς να ανέρχεται στις 500.000 λίρες (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2015). Είναι ενδεικτικό της 

δυσχέρειας απόκτησης κατοικίας ότι ο μέσος μισθός ενός εργαζόμενου στο Λονδίνο 

ανέρχεται στις 33.800 λίρες, γεγονός που συνεπάγεται ότι, βάσει των ισχυόντων τραπεζικών 

κανόνων, μπορεί να λάβει δάνειο ύψους μέχρι 150.000 λιρών, ποσό που αντιστοιχεί στο 30% 

του κόστους απόκτησης μιας μέσης κατοικίας στο Λονδίνο. 

Σύμφωνα με έκθεση του Town & Country Planning Association, θα απαιτηθεί η 

κατασκευή 1,5 εκατ. νέων κατοικιών εντός των επόμενων πέντε ετών, ώστε να 

αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο έλλειμμα διαθέσιμων κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Το πόρισμα της έκθεσης έρχεται προς επίρρωση του ήδη διακηρυχθέντος στόχου της 

κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την κατασκευή 1 εκατ. κατοικιών μέχρι το 2020. 

Ειδικότερα, η έκθεση εκτιμά ότι απαιτούνται 312.000 νέες κατοικίες κατ’ έτος, μέχρι 

το 2020, και 220.000 νέες κατοικίες κατ’ έτος για τη δεκαετία 2021-2031. Ποσοστό 55% των 

κατοικιών αυτών θα πρέπει να ανεγερθεί εντός της μητροπολιτικής περιοχής του Λονδίνου. 

Επισημαίνεται, ότι, επί του παρόντος, κατασκευάζονται 110-140 χιλ. νέες κατοικίες κατ’ 

έτος, ενώ το συνολικό απόθεμα κατοικιών ανέρχεται στα 27 εκατ. οικήματα. 

Η βρετανική Βουλή ψήφισε τον προηγούμενο μήνα το Νόμο για τη Στέγαση και το 

Χωροταξικό Σχεδιασμό (Housing and Planning Bill), βάσει του οποίου προβλέπεται η 

δυνατότητα κατασκευής 200.000 κατοικιών που θα απευθύνονται σε αγοραστές πρώτης 

κατοικίας κάτω των 40 ετών (starter homes) και θα είναι διαθέσιμα με έκπτωση 20% επί της 

αγοραίας αξίας τους. Οι αγοραστές θα πρέπει να καταβάλλουν τουλάχιστον το 5% της αξίας 

και να λάβουν δάνειο από το κυβερνητικό πρόγραμμα «Help to Buy» ίσο με το 20% της 

αξίας της κατοικίας.  

Πάντως, παρά τα ανωτέρω στοιχεία, οι βελτιούμενες οικονομικές επιδόσεις του ΗΒ, 

τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια δανεισμού και η αύξηση του επιπέδου των μισθών, έχει 

οδηγήσει περισσότερους στην απόφαση λήψης στεγαστικού δανείου, με τα τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν αύξηση κατά 14% σε απόλυτους αριθμούς και 17% σε αξία.  

Αξιοσημείωτο, τέλος, είναι το εντεινόμενο φαινόμενο της αγοράς κατοικίας με μετρητά, 

χωρίς λήψη δανείου, ιδίως στην αγορά του Λονδίνου (38% των συνολικών αγοραπωλησιών) 

και στην αγορά κατοικιών αξίας άνω του 1 εκατ. λιρών (άνω του 50% των αγοραπωλησιών). 


