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Έρευνα για το κόστος της απάτης στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου 

 Σύμφωνα με έρευνα (Annual Fraud Indicator 2016) που εκπόνησε ερευνητική ομάδα 

του Πανεπιστημίου του Portsmouth (UKFCMC) σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες, οι απάτες 

(fraud) κοστίζουν £193 δισεκ. το χρόνο στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, ποσό το οποίο 

αντιστοιχεί στο 11% του βρετανικού ΑΕΠ. Η UKFCMC αναθεώρησε έρευνα που διεξαγόταν από 

την κυβέρνηση μέχρι το 2013 που τοποθετούσε το συνολικό ύψος στα £50 δισεκ.. 

 

 Ο ιδιωτικός τομέας υφίσταται τις σημαντικότερες απώλειες. Μικρές, μεσαίες αλλά και 

μεγάλες επιχειρήσεις έχουν χάσει κατ' εκτίμηση συνολικά £ 144 δισ. το χρόνο. Μακράν η 

μεγαλύτερη πηγή της απάτης για τις εν λόγω επιχειρήσεις σχετίζεται με τις προμήθειες - £127 

δισεκ ή 5% επί του συνόλου προμηθειών. Η απάτη προμηθειών περιλαμβάνει εγκλήματα, όπως 

η υποβολή πλαστών τιμολογίων ή η ανάθεση συμβάσεων σε αντάλλαγμα για δωροδοκίες. 

 Το κράτος υποφέρει, επίσης, από την απάτη που σχετίζεται με προμήθειες, αλλά εξίσου 

σημαντικό είναι ότι περισσότερο από £15 δισ. χάνονται κάθε χρόνο λόγω φορολογικής απάτης, 

ποσό που αντιστοιχεί στο 3 % των συνολικών φορολογικών εσόδων, και αφορά σε μεγάλο βαθμό 

άτομα και εταιρείες που δεν δηλώνουν ή υπο-δηλώνουν εισοδήματα  Η απάτη στο δημόσιο τομέα 

ανέρχεται στα £37,8 δισεκ., το οποίο ισοδυναμεί με μόλις 5,5% των συνολικών ετήσιων δαπανών 

ύψους £ 694 δισεκ. Η Κεντρική κυβέρνηση φέρει την πλειοψηφία του κόστους αυτού με 

περίπου £30 δισ. ετησίως.  

 Οι απάτες εναντίον φυσικών προσώπων εκτιμώνται σε £9,7 δισεκ. ετησίως με την κλοπή 

προσωπικών στοιχείων να αντιστοιχεί σε σχεδόν £ 5,4 δις. Εκτιμάται ότι αύξηση του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος θα επιδεινώσει την κατάσταση στο μέλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, εκτός της απάτης που σχετίζεται με τις προμήθειες, οι μεγαλύτερες μορφές 

απάτης στον ιδιωτικό τομέα στο ΗΒ περιλαμβάνουν : 

 
o απάτη μισθοδοσίας, £12 δισεκ. ετησίως  

o απάτη σχετιζόμενες με φιλανθρωπικές οργανώσεις - £ 2 δισεκ. ετησίως 

o απάτη σε στεγαστικά δάνεια, με £ 1,3 δισεκ. ετησίως  

o απάτη στον ασφαλιστικό τομέα, £ 1,3 δισ από παράνομες αξιώσεις με περίπου 350 

απάτες κάθε μέρα 

 ενώ στο δημόσιο τομέα: 

o Φορολογική απάτη - £ 15,4 δισ κάθε χρόνο ,  

o Απώλειες από απάτες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) σχετικά με έσοδα και δαπάνες 

ύψους £ 2,5 δις  

o Απάτες που σχετίζονται με υπομίσθωση κατοικιών κοινωνικής στέγασης - £ 1,7 δις  

o Απάτες από παράνομη χορήγηση επιδομάτων/φοροαπαλλαγών - 2,4 δισ. £  

o Απάτες Επιχορηγήσεων - £ 2,7 δισ . 


