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Έκθεση Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας 

 

Σύμφωνα με την εκδοθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής πολιτικής 

της ΤτΑ (FPC), κατά τη συνεδρίαση της 23.3.με θέμα τη μακροοικονομική κατάσταση 

του ΗΒ,  προέκυψαν τα εξής σημεία άξια αναφοράς: 

 

 Οι προοπτικές για τη σταθερότητα στην οικονομία του Η.Β. έχουν επιδεινωθεί από 

την τελευταία συνάντηση της επιτροπής τον Νοέμβριο του 2015, λόγω εσωτερικών 

κινδύνων αλλά και αύξησης των αντίστοιχων διεθνών. Η ανθεκτικότητα του 

τραπεζικού συστήματος έχει αυξηθεί, παρά τις χαμηλότερες εκτιμήσεις για τα 

μελλοντικά κέρδη. 

 Λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης στη ρευστότητα συγκεκριμένων 

χρηματοπιστωτικών αγορών (συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης με εξασφαλίσεις 

σε βρετανικά ομόλογα), η FPC πρόκειται να ζητήσει μια προσεκτική επανεξέταση 

της εφαρμογής των, μετά την κρίση, διεθνώς συμφωνημένων ρυθμίσεων. Ο στόχος 

είναι να προσδιοριστεί αν υπάρχουν περιθώρια για την ενίσχυση της βιώσιμης 

ρευστότητας, χωρίς να διακυβεύεται η υποκείμενη ανθεκτικότητα των αγορών.  

 Όσον αφορά στους εκπορευόμενους από το διεθνές περιβάλλον κινδύνους, η 

Επιτροπή αναγνωρίζει πως κάποιοι εκτιμώμενοι κίνδυνοι έχουν πλέον 

αποκρυσταλλωθεί. Οι επιπτώσεις από την αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, η φυγή 

κεφαλαίων από αναπτυσσόμενες οικονομίες και η πτώση στις χρηματαγορές  έχουν 

το τελευταίο διάστημα μετριαστεί από ενέργειες των νομισματικών αρχών και η 

κατάσταση έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί. 

 Αναγνωρίζεται πως στο περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και επενδυτικής 

απαισιοδοξίας, οι προοπτικές ανάπτυξης μειώνονται, θέτοντας πιθανόν την οικονομία 

του Η.Β. σε κίνδυνο, ιδιαίτερα λόγω της έκθεσης της σε αναπτυσσόμενες αγορές με 

αυξημένα επίπεδα χρέους, όπως η Κίνα. Αυτό το επενδυτικό κλίμα εμποδίζει την 

κερδοφορία στο τραπεζικό σύστημα των ανεπτυγμένων οικονομίων, οδηγώντας τις 

αξίες των τραπεζών σε χαμηλότερα επίπεδα. 

 Όσον αφορά στους εσωτερικούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, ως 

σημαντικότερος βραχυπρόθεσμος κίνδυνος προβάλλει το δημοψήφισμα της 23
ης

 

Ιουνίου για την παραμονή ή την έξοδο από την ΕΕ, το οποίο θα έχει ως κύρια 

επίδραση την αύξηση αβεβαιότητας. Η αβεβαιότητα θα αποτυπωθεί στις αγορές spot 



και δικαιωμάτων της στερλίνας, καθώς μακροπρόθεσμα και σε άλλα κεφάλαια του 

Η.Β. λόγω της αύξησης των ασφάλιστρων κινδύνου που θα απαιτούνται από διεθνείς 

επενδυτές, υποτιμώντας περαιτέρω την στερλίνα και επιδεινώνοντας το κόστος και τη 

διαθεσιμότητα δανειακών κεφαλαίων για βρετανούς δανειολήπτες.  

 Η αύξηση της αβεβαιότητας δύναται να επιδεινώσει ευάλωτα σημεία της βρετανικής 

οικονομίας, όπως το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το 

δημοσιονομικό έλλειμμα, τα οποία χρηματοδοτούνται από διεθνή επενδυτικά 

κεφάλαια, τη ρευστότητα της αγοράς (κυρίως αγορά ακινήτων). Επίσης, μία πιθανή 

έξοδος θα προκαλέσει αρνητική επιρροή σε ολόκληρη την ευρωζώνη, 

δυσχεραίνοντας τις συνολικές προοπτικές ανάπτυξης. 

 Αναφορικά με τις πιστωτικές συνθήκες, παρά την αύξηση του δανεισμού των 

νοικοκυριών και το σχετικό υψηλό λόγο χρέους/εισόδημα, η δυνατότητα 

εξυπηρέτησης του χρέους δεν έχει μειωθεί, χάρις στα ιστορικά χαμηλά επιτόκια. 

Πιθανή αύξηση των επιτοκίων ή επιδείνωση της οικονομίας θα δυσχεράνει την 

εξυπηρέτηση, αυξάνοντας τους κινδύνους στο πιστωτικό σύστημα. 

 Η αλματώδης αύξηση στα δάνεια για αγορά ακινήτων προς ενοικίαση (buy-to-let 

mortgage lending) αποτελεί κίνδυνο για τη σταθερότητα, καθώς οι δανειολήπτες 

ενισχύουν την κυκλικότητα  στην αγορά ακινήτων και κατά συνέχεια στο πιστωτικό 

σύστημα, ενώ εν μέρει μειώνουν την επάρκεια κεφαλαίων για δανεισμό για άλλους 

σκοπούς. 

 Η FPC εκτιμά ότι η ανθεκτικότητα των τραπεζών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, με το 

κύριο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον τραπεζών CET1 να αυξάνεται στα τέλη του 

2015 στο 12,6%. Βάσει αυτού, αποφάσισε την αύξηση των αντικυκλικών 

αποθεμάτων ασφαλείας (Counter-cyclical Capital Buffer) από 0% σε 0,5% με ισχύ 

από 29.3.2017, καθώς σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον το ποσοστό πρέπει να 

ανέρχεται σε 1%. 

 Όλοι αυτοί οι πιθανοί εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι συμπεριλαμβάνονται στο 

πρώτο Stress Test για το 2016, το οποίο θα εξετάσει τη δυνατότητα αντιμετώπισης 

μακροοικονομικών κρίσεων του τραπεζικού συστήματος. 

 


