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Στοιχεία για το Ιδιωτικό Χρέος και την Ιδιωτική Αποταμίευση στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του UK Finance, συλλογικού φορέα εκπροσώπησης των 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων του ΗΒ, τα βρετανικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις μείωσαν το 

δανεισμό τους σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο τ.έ. για πρώτη φορά σε διάστημα μεγαλύτερο των 

τεσσάρων ετών, ενώ παράλληλα τα νοικοκυριά μείωσαν τις αποταμιεύσεις τους και οι επιχειρήσεις 

αύξησαν τα ταμειακά τους αποθέματα.  

 Πιο συγκεκριμένα, το ιδιωτικό καταναλωτικό χρέος χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις στις 

μεγαλύτερες τράπεζες του ΗΒ, που περιλαμβάνει το δανεισμό μέσω πιστωτικών καρτών, τις 

υπεραναλήψεις και τα προσωπικά δάνεια, υποχώρησε κατά 0,2% το 2017 έναντι του προηγούμενου 

χρόνου. Η συρρίκνωση του ιδιωτικού χρέους οφείλεται όχι μόνο στις περσινές συστάσεις των 

ρυθμιστικών Αρχών (συμπεριλαμβανομένης της ΤτΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) προς τους 

δανειστές να υιοθετήσουν μια αυστηρότερη προσέγγιση ως προς την πιστωτική επέκταση, αλλά και 

στην ευρύτερη συμπίεση των πραγματικών εισοδημάτων των νοικοκυριών.  

Σε ό,τι αφορά τις αποταμιεύσεις των καταναλωτών, οι συνολικές προσωπικές καταθέσεις στις 

κύριες τράπεζες αυξήθηκαν μόλις κατά 2,2% το 2017 σε ετήσια βάση, πολύ χαμηλότερα από το 

μέσο όρο του 3,6% που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Επιπλέον, οι καταθέσεις σε 

αποταμιευτικούς λογαριασμούς τύπου ISA, μειώθηκαν τον Ιανουάριο για ένατο συνεχόμενο μήνα 

(μείωση κατά περισσότερο από 1 δισ. λίρες σε μηνιαία βάση). Η μείωση της ιδιωτικής αποταμίευσης 

αποδίδεται στην επιθυμία των νοικοκυριών να διατηρήσουν στα ίδια επίπεδα την ιδιωτική τους 

δαπάνη, παρά τη μείωση των πραγματικών εισοδημάτων τους.  

Επίσης, οι επιχειρήσεις υιοθέτησαν μια στάση αναμονής κι επιφυλακτικότητας απέναντι στην 

περιρρέουσα αβεβαιότητα των μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών. Οι εταιρείες δημιούργησαν 

ταμειακά αποθέματα με καταθέσεις που αυξήθηκαν κατά 7% το 2017 έναντι του 2016, ενώ ο 

δανεισμός τους επιβραδύνθηκε κατά 1,4%, ποσοστό που αποτελεί την πιο απότομη συρρίκνωση από 

το Φεβρουάριο του 2015. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του UK Finance για το 2017, ο δανεισμός 

των μεταποιητικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε ετήσια βάση, σε αντίθεση με το δανεισμό των 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ακινήτων που συρρικνώθηκε, αντικατοπτρίζοντας 

τις αποκλίνουσες κλαδικές τάσεις τους τελευταίους μήνες. Ο κλάδος της μεταποίησης απόλαυσε τα 

οφέλη της αυξημένης ανταγωνιστικότητας λόγω της «αδύναμης» λίρας ενώ ο κλάδος των 

κατασκευών διήλθε τη μεγαλύτερη συρρίκνωση των  


