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Δαπάνες Διαβίωσης των Νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), για τις 

Δαπάνες Διαβίωσης και Έρευνας Τροφίμων (Living Costs & Food Survey), το 2014, η 

μέση εβδομαδιαία δαπάνη ενός νοικοκυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε στις £ 

531,30. Οι σημαντικότερες κατηγορίες δαπανών ήταν οι μεταφορές, η κατηγορία 

«Στέγαση , καύσιμα και ηλεκτρική  ενέργεια» και η κατηγορία «αναψυχή και 

πολιτισμός». 

Πίνακας: Δαπάνες Νοικοκυριών κατά Κατηγορία 2014 
 

Κατηγορία  £ /εβδομάδα % της συνολικής δαπάνης 

Μεταφορές 74.80 14 

Στέγαση , καύσιμα και ηλεκτρική  ενέργεια 72.70 14 

Αναψυχή και πολιτισμός 68.80 13 

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 58.80 11 

Εστιατόρια και ξενοδοχεία 
42.50 8 

Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες 
40.00 8 

Οικιακά αγαθά και υπηρεσίες 
35.40 7 

Είδη ένδυσης και υπόδησης 
23.70 4 

Επικοινωνίες 
15.50 3 

Αλκοολούχα ποτά, καπνός  
12.30 2 

Εκπαίδευση 
9.80 2 

Υγεία 
7.10 1 

Άλλες κατηγορίες δαπανών 
70.10 13 

Σύνολο δαπανών 
531.30 100 

 



Σε επίπεδο υποκατηγοριών δαπανών, οι σημαντικότερες ήταν τα τρόφιμα, η στέγαση 

(ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου), η εστίαση και οι μεταφορές με ιδιωτικό μέσο 

μεταφοράς. 

Οι δαπάνες των νοικοκυριών ήταν αυξημένες τόσο σε σχέση με το 2013 όσο και σε 

σχέση με το 2012, όταν κατεγράφη το χαμηλότερο ύψος δαπανών από το 2006. 

Ειδικότερα, η μείωση των δαπανών ξεκίνησε το 2007, λίγο πριν από την οικονομική 

ύφεση. Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη μειώθηκε μεταξύ 2006 και 2012, από £ 547,00 

σε £ 507,40 (σε σταθερές τιμές 2014). Αντίθετα, η δαπάνη των νοικοκυριών έδειξε 

σημάδια ανάκαμψης το 2013 (£ 524,00) τα οποία συνεχίστηκαν το 2014.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών παραμένουν σε χαμηλότερα 

επίπεδα τόσο σε σχέση με το 2006 (-2,9%)  όσο και σε σχέση με το 2002 (-2,1%), 

παρότι, σύμφωνα με την έρευνα το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 8,1% από το 

2002 ( στοιχεία σε σταθερές τιμές 2014). Στο εν λόγω διάστημα έχει καταγραφεί 

σημαντική μείωση σε κατηγορίες δαπανών, όπως οι μεταφορές, τα εστιατόρια και τα 

ξενοδοχεία, τα αλκοολούχα ποτά και η εκπαίδευση. Αντίθετα, αυξητικές τάσεις 

επέδειξαν κατηγορίες δαπανών όπως αναψυχή και πολιτισμός, ένδυση και υπόδηση 

και επικοινωνίες. 

Η κατηγορία των μεταφορών είχε, πάντως, την υψηλότερη μέση εβδομαδιαία δαπάνη 

των νοικοκυριών το 2014, με αύξηση στα £ 74.80 £ 70.40 σε σχέση με το 2013. Αυτό 

οφείλεται εν μέρει στην αύξηση στις αγορές αυτοκινήτων. Επίσης, η μέση εβδομαδιαία 

δαπάνη για αναψυχή και πολιτισμό αυξήθηκε συνολικά μεταξύ 2002 και του 2014, 

από 54.20 £ σε £ 68.80. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις υποκατηγορίες των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ευρύτερου τομέα αθλητισμού (εξοπλισμός, 

συνδρομές κ.ο.κ.). 

Οι δαπάνες για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά έχει παραμείνει στάσιμη από το 

2011, έχοντας πέσει από £ 65,10 (σε τιμές 2014) το 2005 σε £ 58,80 το 2014. Αυτό 

οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των εκπτωτικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, την αύξηση 

των επιλογών των καταναλωτών και του ανταγωνισμού στην αγορά . Οι δαπάνες για 

εστιατόρια και ξενοδοχεία ακολούθησε σε γενικές γραμμές πτωτική τάση μεταξύ των 

ετών 2002 και 2014. Ωστόσο, υπήρξε μια μικρή αύξηση μεταξύ 2013 και 2014 από £ 

41,40 έως 42,50 £ ( σε τιμές 2014), ένδειξη ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 

αυξάνεται, καθώς συνεχίζεται η οικονομική ανάκαμψη.  


