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Στοιχεία για το Καταναλωτικό Χρέος στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

To ιδιωτικό καταναλωτικό χρέους στο ΗΒ άρχισε να διογκώνεται από το 2013, μετά τη 

χρόνια περικοπή των ιδιωτικών καταναλωτικών δαπανών που συνόδευσε την οικονομική κρίση του 

2008. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του καταναλωτικού χρέους ήταν σχεδόν διψήφιος τα δύο τελευταία 

χρόνια και ανήλθε στο ανώτατο ύψος του 10,9% το Νοέμβριο του 2017.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αύξηση του χρέους των νοικοκυριών συνέβαλε στην αύξηση των 

δαπανών τους, ακόμη και όταν ο ρυθμός πληθωρισμού ήταν μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης των 

εισοδημάτων. 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζας της Αγγλίας και της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (FCA), η αύξηση του καταναλωτικού χρέους των νοικοκυριών στο ΗΒ έχει, 

παραδόξως, τροφοδοτηθεί από τους πιο αξιόπιστους δανειολήπτες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις 

φτηνές προσφορές για αγορά αυτοκινήτων και τις άτοκες προσφορές των πιστωτικών καρτών.  

Η εν λόγω ανάλυση καθησυχάζει ανησυχίες των οικονομολόγων για τις συνέπειες της 

μεγέθυνσης του ιδιωτικού χρέους, αποδεικνύοντας ότι οι ανωτέρω προσφορές προσελκύουν κυρίως 

τους πιο συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υψηλότερη από τη μέση πιστοληπτική ικανότητα, 

διαθέτοντας εισόδημα μεγαλύτερο από το μέσο όρο. Συνεπώς, οι υψηλού πιστοληπτικού κινδύνου 

δανειολήπτες, δεν ευθύνονται για την εκρηκτική μεγέθυνση του καταναλωτικού χρέους στο ΗΒ τα 

τελευταία χρόνια.  

Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη ανάλυση υπέδειξε ότι η αύξηση της καταναλωτικής πίστης 

συντελέστηκε από δανειολήπτες χωρίς στεγαστικά δάνεια, χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται αν οι εν 

λόγω δανειολήπτες είναι ηλικιωμένοι που έχουν αποπληρώσει τα στεγαστικά δάνεια τους ή νεότεροι 

που ενοικιάζουν ακίνητα επειδή δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να συγκεντρώσουν την 

απαιτούμενη προκαταβολή για την αγορά σπιτιού. Η δεύτερη κατηγορία δανειοληπτών περιλαμβάνει 

τους μισθωτές που τείνουν να δαπανούν μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους στη στέγαση 

συγκρινόμενοι με τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων και συνεπώς, έχουν λιγότερο διαθέσιμο 

εισόδημα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Σημειώνεται ότι, οι αναλυτές κρούουν τον κώδωνα 

του κινδύνου για την ταχεία αύξηση του χρέους των ενοικιαστών. 

Τέλος, η ανάλυση κατέδειξε ότι η χρονική περίοδος του χρέους για τους δανειολήπτες 

ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με το παρελθόν. Το 90% του ανεξόφλητου χρέους των 

καταναλωτών το Νοέμβριο του 2016 οφειλόταν από ανθρώπους που είχαν επίσης χρέος δύο χρόνια 

νωρίτερα. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι, παρότι οι καταναλωτές δύναται να εκκαθαρίσουν το 

χρέος τους σε ένα πιστωτικό προϊόν, ενδέχεται να παραμείνουν χρεωμένοι, μεταφέροντας τα 

υπόλοιπα των λογαριασμών, ή αγοράζοντας νέα πιστωτικά προϊόντα, ή απορροφώντας τα χρήματα 

από τα υπάρχοντα πιστωτικά όρια των πιστωτικών καρτών, ή μεταφέροντας τα υπόλοιπά των 

πιστωτικών καρτών τους σε νέα πιστωτική κάρτα δελεαζόμενοι από τις νέες προσφορές ή 

μετακυλύοντας τις συμφωνίες χρηματοδότησης αγοράς αυτοκινήτων μετά τη λήξη τους.  

 


