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Δαπάνες μέσω καρτών πληρωμής στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Σύμφωνα με στοιχεία του UK Cards Association, oι δαπάνες μέσω τραπεζικών καρτών το 

2015 ανήλθαν σε £622 δισεκατομμύρια από 13,4 δισεκατομμύρια συναλλαγές, ενώ τα 

αντίστοιχα μεγέθη το 2014 ήταν £574 δισεκατομμύρια και 12,0 δισεκατομμύρια. Η τάση είναι 

ανοδική, καθώς κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2015, οι καταναλωτές πραγματοποίησαν 

94 εκατομμύρια περισσότερες συναλλαγές και ξόδεψαν £2,2 δισ. περισσότερα από το επίπεδο 

που καταγράφηκε στο 3ο τρίμηνο του 2015.  

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε από 7,6% τον Ιανουάριο 2015 σε 8,3% το 

Δεκέμβριο, αντιπροσωπεύοντας την πραγματική ανάπτυξη στην δαπάνες πληρωμών με κάρτα, 

δεδομένου ότι δεν υπήρξε ουσιαστικά πληθωρισμός το 2015. Αυτή η ανάπτυξη, εν μέρει, έχει 

προκύψει από μια υποκείμενη βελτίωση της οικονομίας, παράλληλα με τα υψηλά επίπεδα 

απασχόλησης, την αύξηση των μισθών και την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Οι 

δαπάνες για λιανικές πωλήσεις (τρόφιμα-ποτά, καύσιμα, ενδύματα, είδη σπιτιού, λοιπά 

καταναλωτικά είδη) αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ οι δαπάνες για υπηρεσίες (χρηματοοικονομικές, 

ψυχαγωγία, ξενοδοχεία, ταξίδια κ.λπ.) αυξήθηκαν κατά 12,9%. Εντός των τομέων, ο 

χρηματοοικονομικός υποτομέας αυξήθηκε κατά 18%, γεγονός οφειλόμενο στις αυξανόμενες 

πληρωμές φόρου με τη χρήση καρτών. Αντίθετα, οι δαπάνες στην κατηγορία των καυσίμων 

αυτοκινήτων συνέχισαν να μειώνονται μετά από πτώση κατά 8,3% λόγω της πτώσης των τιμών 

του πετρελαίου στο χαμηλότερο επίπεδο τους σε περίοδο έντεκα ετών.  

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του αριθμού των αγορών (11,4%) συνέχισε να ξεπερνάει το 

ρυθμό αύξησης των δαπανώμενων ποσών για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αναδεικνύοντας μια 

αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών να χρησιμοποιούν τις κάρτες πιο συχνά για πληρωμές 

χαμηλότερης αξίας. Ενδεικτικά, ο αριθμός των ανέπαφων πληρωμών αυξήθηκε κατά 228% το 

2015, ύστερα από την αποδοχή τους από το δίκτυο μαζικών μεταφορών στο Λονδίνο «Transport 

for London», με πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτιμα εισιτηρίων την ημέρα να καταβάλλονται 

μέσω ανέπαφων πληρωμών. Συνολικά, υπήρξαν 1,05 δισ. ανέπαφες συναλλαγές το 2015 ύψους 

£7,75 δισεκατομμυρίων. 

Οι πληρωμές μέσω διαδικτύου (online card payments) αυξήθηκαν σε αξία κατά 14%, ενώ 

ο αριθμός των online αγορών αυξήθηκε σε ετήσια βάση σε ποσοστό περισσότερο από το διπλάσιο 

(26%) του συνολικού ποσοστού. Τον Δεκέμβριο οι δαπάνες μέσω διαδικτύου αντιπροσώπευαν το 

22,4% των συνολικών δαπανών μέσω κάρτας, έναντι 21,1% πριν από ένα χρόνο, ενώ ο αριθμός 

των online αγορών έφθασε το 12,4% του συνόλου των αγορών, από 11,2% το Δεκέμβριο 2014. 

Το μερίδιο των πληρωμών μέσω κάρτας επί του συνόλου των λιανικών πωλήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των αγορών καυσίμων αυτοκινήτων) ανήλθε σε ποσοστό 78,5%, με 

αύξηση 3,1 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το ποσοστό 75,4% πριν από ένα χρόνο. Οι 

χρεωστικές κάρτες αντιπροσωπεύουν το 54,0% των λιανικών πωλήσεων, έναντι 51,8% το 

Δεκέμβριο του 2014, ενώ το ποσοστό για τη χρήση πιστωτικών καρτών ανήλθε στο 24,5% από 

23,5% ένα χρόνο πριν.  


