
 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
        

                  Λονδίνο, 13/4/2016 

 

Επενδύσεις από ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και αμοιβαία 

κεφάλαια του Ηνωμένου Βασιλείου, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 

 

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου 

Βασιλείου για τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις από ασφαλιστικές εταιρείες, 

συνταξιοδοτικά ταμεία και αμοιβαία κεφάλαια του Ηνωμένου Βασιλείου, τα συνολικά 

κεφάλαια των εν λόγω ιδρυμάτων εκτιμήθηκαν για την τελευταία διαθέσιμη περίοδο (2014) 

στα £3.655 δισ.. Κατά το 2014, τα ιδρύματα απέκτησαν £1.613 δις και απώλεσαν £1.581 δις 

σε κεφάλαια μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών μέσων.  

 Βάσει προσωρινών στοιχείων για το 2015, η συνολική καθαρή επένδυση από 

ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και αμοιβαία κεφάλαια εκτιμάται στα £59 

δισ., αυξημένα σε σχέση με τα £13 δισ. το 2014. Ο πενταετής ετήσιος μέσος όρος είναι £40 

δισ. Οι κύριες τάσεις που διαμορφώνονται την τελευταία πενταετία είναι καθαρές επενδύσεις 

σε βρετανικά κρατικά ομόλογα, αλλοδαπούς εταιρικούς τίτλους και λοιπά στοιχεία 

ενεργητικού, κυρίως από συνταξιοδοτικά ταμεία και αμοιβαία κεφάλαια, και καθαρή από-

επένδυση από βρετανικούς εταιρικούς τίτλους. 

 

Καθαρές επενδύσεις ανά είδος περιουσιακού στοιχείου 

 

 Στα βρετανικά κρατικά ομόλογα (gilts) υπήρξε το 4
ο
 τρίμηνο 2015 επένδυση ύψους 

£3 δις, με τον πενταετή μέσο όρο τριμήνου να δείχνει καθαρή επένδυση ύψους £1 δισ.. Τα 

προσωρινά στοιχεία για το 2015 δείχνουν καθαρή επένδυση ύψους £14 δισ., τάση που είναι 

εμφανής από το 2013. Το γεγονός αυτό επιδεικνύει την αύξηση της ζήτησης για τα σχετικά 

ρευστά και ασφαλή ομόλογα, κυρίως από συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία επιθυμούν να 

αποφύγουν τη μεταβλητότητα των αγορών μετοχών. Οι ετήσιες καθαρές επενδύσεις 

ανέρχονται σε £10 δις το 2014, £13 δις το 2013, έπειτα από από-επένδυση το 2012 και το 

2011. Τα τελευταία έτη, η αγορά των βρετανικών κρατικών ομολόγων έχει, επίσης, 

επηρεαστεί και από την πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης που ακολουθεί η Τράπεζα της 

Αγγλίας με την αγορά κρατικών ομολόγων ύψους £375 δις..  

 Σε τίτλους βραχυπρόθεσμης διάρκειας (short-term assets) υπήρξε, κατά το 4ο 

τρίμηνο 2015, καθαρή επένδυση £9 δις, με τον πενταετή μέσο όρο τριμήνου  στα £3 δις. Απο-

επένδυση σημειώθηκε τα έτη 2008, 2009 και 2010, σε αντίθεση με επόμενα έτη.  

 Σε τίτλους βρετανικών επιχειρήσεων (μετοχές, εταιρικά ομόλογα και προνομιούχες 

μετοχές) σημειώθηκε καθαρή από-επένδυση £4 δισ., ενώ ο πενταετής μέσος όρος τριμήνου 

ανέρχεται σε από-επένδυση ύψους £5 δις.  



 Αντιθέτως, σε τίτλους αλλοδαπών επιχειρήσεων υπήρξε επένδυση £4 δισ., με το 

πενταετή μέσο όρο τριμήνου να ανέρχεται σε επένδυση £6 δισ. Εν τέλει, στην κατηγορία 

λοιπών επενδύσεων παρατηρήθηκε επένδυση ύψους £3 δις με μέσο όρο τα £6 δις ανά 

τρίμηνο. 

 Σε λοιπούς τίτλους, τέλος, υπήρξε καθαρή απο-επένδυση ύψους £1 δισ., σε 

αναντιστοιχία με το πενταετή μέσο όρο τριμήνου που παρουσιάζει καθαρή επένδυση £5 δισ.. 

 

Καθαρές επενδύσεις ανά είδος ιδρύματος 

 Οι μακροχρόνιες ασφαλιστικές εταιρείες (Long-Term Insurance Companies), 

δηλαδή εταιρείες που παρέχουν είτε προστασία με τη μορφή της ασφάλισης ζωής, 

ατυχημάτων κ.λπ. είτε επενδύσεις με τη μορφή συνταξιοδοτικών παροχών, εμφάνισαν καθαρή 

από-επένδυση ύψους £3 δισεκατομμυρίων  κατά το 4ο τρίμηνο του 2015 και £4,4 δισ. για όλο 

το 2015. Ο τριμηνιαίος μέσος όρος 5 ετών είναι καθαρή από-επένδυση £1,8 δις. Στο 4ο 

τρίμηνο  του 2015, οι ασφαλιστικές εταιρείες ανέφεραν καθαρές από-επενδύσεις σε βρετανικά 

κρατικά ομόλογα ύψους £2,9 δισ., τάση που είναι παρούσα από το 3ο τρίμηνο 2013.  

 Οι γενικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν άλλου είδους ασφάλιση, 

συνήθως μικρότερου χρονικού ορίζοντας έως 12 μηνών, όπως ασφάλιση οχημάτων, κατοικίας 

και ταξιδιών, σημείωσαν καθαρές επενδύσεις στο 4ο τρίμηνο 2015 ύψους £2,5 δις, ενώ στο 

σύνολο του έτους ανήλθαν στα £3 δισ.. Ο τριμηνιαίος μέσος όρος 5 ετών είναι καθαρή από-

επένδυση ύψους £0,1 δις. 

 Τα αυτοδιοικούμενα επαγγελματικά ταμεία συντάξεων (self-administered pension 

funds) σημείωσαν καθαρές επενδύσεις στο 4ο τρίμηνο του 2015, £9 δις. Ο τριμηνιαίος μέσος 

όρος 5 ετών είναι καθαρή επένδυση ύψους £5 δις. Στο 4ο τρίμηνο 2015, τα αυτοδιοικούμενα 

ταμεία συντάξεων ανέφεραν καθαρές επενδύσεις σε τίτλους βραχυπρόθεσμης διάρκειας £4 

δις. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη καθαρή επένδυση σε αυτό το είδος επένδυσης από τις αρχές του 

2011. Η καθαρή επένδυση σε βρετανικά κρατικά ομόλογα από τα αυτοδιοικούμενα ταμεία 

συντάξεων υπολογίζεται σε £32 δις το 2015, μετά από την καθαρή επένδυση των £14 δις το 

2014. Πρόκειται για την υψηλότερη καθαρή επένδυση σε αγγλικά κρατικά ομόλογα από αυτές 

τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η χρονική σειρά ξεκίνησε το 1963. Οι συνολικές καθαρές 

επενδύσεις για το 2015 ανήλθαν στα £39,4 δισ. 

 Οι εταιρείες επενδύσεων (investment trusts) αποκτούν χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού μέσω των μετόχων τους  ή  μέσω δανειακών κεφαλαίων. Είναι εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης με 2 ειδικά χαρακτηριστικά: τα περιουσιακά τους στοιχεία 

αποτελούνται από χρεόγραφα (κυρίως κοινές μετοχές) και το καταστατικό τους απαγορεύει τη 

διανομή κερδών κεφαλαίου ως μερίσματα. Κατά το 4ο τρίμηνο του 2015, οι εταιρείες 

επενδύσεων ανέφεραν καθαρή από-επένδυση των £0,4 δις, ενώ ο τριμηνιαίος μέσος όρος 5 

ετών είναι καθαρή από-επένδυση £0,1 δις. Το 2015, η καθαρή από-επένδυση ανήλθε στα £0,3 

δισ. 

 Τα αμοιβαία κεφάλαια (Unit Trusts) και τα αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης 

περιουσίας (Property Unit Trusts) έχουν σημειώσει καθαρές επενδύσεις σε κάθε τρίμηνο 

από το 4ο τρίμηνο του 2007. Στο 4ο τρίμηνο του 2015, ανέφεραν καθαρή επένδυση ύψους £9 

δις, ενώ για το σύνολο του 2015, οι καθαρές επενδύσεις ανήλθαν στα £41,4 δισ. Ο τριμηνιαίος 

μέσος όρος πενταετίας για αυτή τη θεσμική ομάδα είναι £11 δισεκατομμύρια. 


