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Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

                                                                

        Λονδίνο, 20 Οκτωβρίου 2016 

 

Θέμα: «Τριμηνιαία Έρευνα Τραπέζης της Αγγλίας για τις Πιστωτικές Συνθήκες 

(Credit Conditions Survey, 2016 Q3)» 

Σύμφωνα με την τριμηνιαία ανασκόπηση των πιστωτικών συνθηκών της Τράπεζας της 

Αγγλίας, οι συνθήκες χρηματοδότησης των Τραπεζών έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε όλο το 

τρίτο τρίμηνο του 2016, αφού γνώρισαν πρόσκαιρη επιδείνωση, αμέσως μετά το 

δημοψήφισμα σχετικά με την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ. Τα κόστη 

χρηματοδοτήσεως  των Τραπεζών μειώθηκαν από την πτώση στα επιτόκια συμφωνιών 

ανταλλαγής (swap rates) στο ίδιο νόμισμα σε όλες τις λήξεις.  

Τα μακροπρόθεσμα περιθώρια επιτοκίων στις χρηματαγορές (wholesale funding)  

έχουν επίσης μειωθεί, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, και βρίσκονται στα χαμηλότερα 

επίπεδα του έτους. Τα βασικά επιτόκια καταθέσεων λιανικής έχουν επίσης μειωθεί. Η  

έκδοση μακροχρόνιου χρέους  από τις τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ισχυρή στο 

3ο τρίμηνο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, ενώ η αύξηση των καταθέσεων λιανικής 

παρέμεινε επίσης ισχυρή (6,5% για τα νοικοκυριά και 7,2% για τις επιχειρήσεις εκτός 

χρηματοπιστωτικού τομέα, σε ετήσια βάση). 

Οι βρετανοί δανειστές (τράπεζες, εταιρείες στεγαστικής πίστης κτλ) έχουν ανακοινώσει 

μειώσεις στα επιτόκια δανεισμού, τόσο για νέα όσο και για υφιστάμενα δάνεια προς τα 

νοικοκυριά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Η ζήτηση δανείων με εμπράγματες 

εξασφαλίσεις με σκοπό την αγορά κατοικίας μειώθηκε σημαντικά κατά τους τρεις μήνες 

μέχρι και τα μέσα του Σεπτεμβρίου, παρότι η διαθεσιμότητα παρέμεινε αμετάβλητη. Η 

πτώση της ζήτησης αφορά κυρίως ακριβά ακίνητα και ακίνητα buy-to-let. Σύμφωνα όσα 

αναφέρθηκαν από τους δανειστές, η πτώση της ζήτησης οφείλεται πιθανόν σε συγκυριακούς 

παράγοντες που οδήγησαν τους  δανειολήπτες να αναβάλουν  τις αιτήσεις  για στεγαστικά  

δάνεια, ιδιαίτερα μετά την έκβαση του δημοψηφίσματος και τις προσδοκίες για πτώση των 

επιτοκίων. Η ζήτηση αναμένεται να αναθερμανθεί το τελευταίο τρίμηνο του έτους. 

Η καταναλωτική πίστη συνέχισε να αυξάνεται σταθερά, με ρυθμούς της τάξεως του 

10% ετησίως, και σε αντίθεση με τα στεγαστικά δάνεια, οι δανειστές ανέφεραν  ότι η ζήτηση 

για καταναλωτικά δάνεια, άνευ εξασφαλίσεων, αυξήθηκαν  ελαφρά στο 3ο τρίμηνο, και 

αναμένεται να αυξηθούν  περαιτέρω στο 4ο τρίμηνο. Η αύξηση της ζήτησης για 

καταναλωτική πίστη έχει πλέον αποσυνδεθεί από την αγορά αυτοκινήτου, καθώς η εν λόγω 

αγορά παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες σημάδια επιβράδυνσης, χωρίς να αντανακλάται 

στη ζήτηση καταναλωτικής πίστης. Τα δε κριτήρια πιστωτικής αξιολόγησης έχουν ελαφρώς 

χαλαρώσει. 

Το κόστος χρηματοδότησης για τις περισσότερες επιχειρήσεις φαίνεται να έχει 

μειωθεί, παράλληλα με τις πρόσφατες μειώσεις των επιτοκίων αναφοράς. Οι δανειστές 

ανέφεραν πως δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στα περιθώρια επιτοκίων όσον αφορά τα 

επιτόκια μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων αλλά έχει καταγραφεί σημαντική πτώση για τις 
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μεσαίες ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρίες. Η διαθεσιμότητα πιστώσεων προς τις 

επιχειρήσεις έχει μεταβληθεί ελάχιστα, αν και σε πρόσφατες συζητήσεις ορισμένοι μεγάλοι 

δανειστές του ΗΒ ανέφεραν ότι η διαθεσιμότητα έχει μειωθεί ελαφρά για τις επιχειρήσεις 

στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Η ζήτηση για χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις 

έχει αποδυναμωθεί σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων κατά το 3ο τρίμηνο, λόγω της 

επικρατούσας αβεβαιότητας.  

Όσον αφορά στην αθέτηση υποχρεώσεων (default), τα ποσοστά αθέτησης και ζημιών 

σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων σε δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς τα 

νοικοκυριά καθώς και τα ποσοστά αθέτησης σε άνευ εμπράγματων εξασφαλίσεων 

χορηγήσεις προς νοικοκυριά συνεχίζουν να μειώνονται. Ενδεικτικά, το ποσοστό διαγραφών 

στα ενυπόθηκα δάνεια είναι περίπου 1%, ενώ το ποσοστό διαγραφών στην καταναλωτική 

πίστη είναι μόλις 2%. Το αντίστοιχο ποσοστό διαγραφών στα δάνεια προς επιχειρήσεις είναι 

0,6%. 

 


