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Έρευνα Πλούτου και Περιουσιακών Στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), ο συνολικός πλούτος των 

ιδιωτικών νοικοκυριών στη Μεγάλη Βρετανία τον Ιούνιο 2014, ήταν £ 11,1 τρισεκατομμύρια. Ο 

διάμεσος συνολικός πλούτος αυξήθηκε κατά 4%, σε σχέση με το 2012, από £ 216.500 σε £ 

225.100. 

Το πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών διέθεταν το 45% του συνολικού πλούτου των νοικοκυριών, 

ενώ το φτωχότερο 50% των νοικοκυριών διέθεταν μόλις το 9% του συνολικού πλούτου των 

νοικοκυριών. Το κατώφλι για το πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών ήταν £ 1.048.500, ενώ για το 

φτωχότερο 10% η αξία του συνολικού πλούτου ενός νοικοκυριού ήταν λιγότερο από £ 12.600. 

Ο συνολικός πλούτος των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 18% μεταξύ των ετών 2010-2014. Για το 

πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών, ο συνολικός πλούτος αυξήθηκε κατά 21%, ενώ για το 

φτωχότερο 50% των νοικοκυριών, ο συνολικός πλούτος αυξήθηκε κατά μόλις 7%. 

Συγκρίνοντας τις 9 περιφέρειες της Αγγλίας και τις χώρες της Ουαλίας και της Σκωτίας, η 

Νοτιοανατολική Αγγλία είχε το υψηλότερο ποσοστό «πλουσίων» νοικοκυριών (22%), ακολουθούμενο 

από το Λονδίνο (18%). Αντιθέτως, μόνο το 2% των νοικοκυριών στη ΒΑ Αγγλίας και 4% των 

νοικοκυριών στην Ουαλία ανήκαν στο πλουσιότερο 10% των βρετανικών νοικοκυριών. 

Ο πλούτος από ιδιωτικά συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία (private pension wealth) και την 

καθαρή ακίνητη περιουσία (net property wealth) αντιπροσωπεύουν πάνω από τα ¾ του συνολικού 

πλούτου των νοικοκυριών στη Μεγάλη Βρετανία (40% και 35% αντίστοιχα). Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία (financial wealth) αποτελούν το 14% και ο πλούτος σε φυσική μορφή, δηλ. 

έπιπλα, συσκευές, οχήματα, τιμαλφή κ.ά. (physical wealth) μόλις το 10% του συνολικού πλούτου.  

Εκ του πλουσιότερου δεκατημορίου, το 43% του πλούτου τους είναι περιουσιακά στοιχεία από 

ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, με τη διάμεση τιμή των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών 

περιουσιακών στοιχείων να ανέρχεται στις £ 749.000. Αντίθετα, τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά 

περιουσιακά στοιχεία συνέβαλαν μόνο στο 29% του πλούτου που κατέχει το φτωχότερο 50% των 

νοικοκυριών (διάμεση τιμή £ 2.800), ενώ το 21% του συνόλου των νοικοκυριών δε διέθεταν πλούτο 

από ιδιωτικά συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η συνεισφορά του πλούτου από ακίνητα για το πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών ήταν 31% με 

διάμεση τιμή στις £ 420.000. Ο πλούτος από ακίνητα είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο συνολικό 

πλούτο του φτωχότερου 50% των νοικοκυριών (34%), παρά το γεγονός ότι μόνο το 40% (ή 20% του 

συνόλου) αυτών των νοικοκυριών έχει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το 21% του συνολικού πλούτου που 

κατέχει το πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών (διάμεση τιμή £ 153.900). Για το φτωχότερο 50% των 

νοικοκυριών, ο καθαρός χρηματοοικονομικός πλούτος αντιστοιχεί στο 4% του συνολικού πλούτου 

που κατέχει αυτή την ομάδα με διάμεση τιμή τις £ 400. 

Τέλος, ο πλούτος σε φυσική μορφή αποτελεί μόλις το 5% του πλούτου για το πλουσιότερο 10% των 

νοικοκυριών ( διάμεση τιμή £ 74.300), ενώ για το φτωχότερο 50% των νοικοκυριών αντιστοιχεί στο 

33% (διάμεση τιμή £ 18.150).   


