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Τριμηνιαία Έρευνα Τραπέζης της Αγγλίας για τις Πιστωτικές Συνθήκες 

(Credit Conditions Survey, 2015 Q4) 

 

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της ΤτΑ για τις πιστωτικές συνθήκες, η ζήτηση από τα 

νοικοκυριά για δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις αυξήθηκε ελαφρώς το 4ο τρίμηνο 2015, 

κατά 3,9% (3-μηνη βάση) και 2,5% (12-μηνη βάση), ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 

επόμενο τρίμηνο. Η ζήτηση δανείων για αγορά κατοικίας προς ενοικίαση (buy-to-let) αυξήθηκε 

σημαντικά στο 4ο τρίμηνο, ενώ η ζήτηση για δάνεια για αγορά πολυτελών κατοικιών μειώθηκε 

ελαφρά. Η ζήτηση για αναχρηματοδότηση ενυπόθηκων δανείων (remortgaging) αυξήθηκε στο 

4ο τρίμηνο. Συνολικά, παρότι χορηγούνται πλέον περίπου 70.000 ενυπόθηκα στεγαστικά 

δάνεια κάθε μήνα, τόσο ο αριθμός όσο και η συνολική αξία των ενυπόθηκων στεγαστικών 

δανείων δεν έχουν φτάσει στα προ-κρίσης επίπεδα. Ειδικότερα, κατά την εξαετία 2003-2008, 

χορηγούνταν κατά μέσο όρο δάνεια ύψους 300 δισ. λιρών κατ’ έτος, ενώ το 2015 το συνολικό 

ύψος αναμένεται να κινηθεί πέριξ των 225 δισ. λιρών. Επισημαίνεται, πάντως, ότι το 2010, η 

αξία των χορηγήσεων είχε κατέλθει στα 134 δισ. λίρες. 

Η ζήτηση από τα νοικοκυριά για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις αυξήθηκε σημαντικά 

το 4ο τρίμηνο 2015 και αναμένεται να αυξηθεί και πάλι το πρώτο τρίμηνο 2016. 

Συγκεκριμένα, η καταναλωτική πίστη αυξήθηκε κατά 8,3% σε ετήσια βάση (στοιχ. Νοεμβρίου 

2015), που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό από τον Αύγουστο του 2012. Η συγκεκριμένη 

αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των χορηγήσεων για αγορά αυτοκινήτου.  

Η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις, μετά από 7 χρόνια απομόχλευσης, αυξήθηκε κατά 

2,1% σε ετήσια βάση και βρέθηκε, σε απόλυτη αξία, στο υψηλότερο ύψος από το 2008. Η 

ζήτηση για χρηματοδότηση προς μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε το 4ο τρίμηνο, 

αλλά μειώθηκε προς τις μικρές επιχειρήσεις. Η ζήτηση από μεγάλες και, σε μικρότερο βαθμό, 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο τρίμηνο, ενώ η 

ζήτηση από τις μικρές επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη. Αξίζει πάντως να 

σημειωθεί ότι κύρια πηγή χρηματοδότησης των μεγάλων επιχειρήσεων είναι οι κεφαλαιαγορές 

(κυρίως μέσω έκδοσης ομολόγων), καθώς ακόμη και το Νοέμβριο του 2015 ο ρυθμός 

τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν ελαφρά αρνητικός. Αντίστοιχα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

εμφάνισαν θετικούς ρυθμούς τραπεζικής χρηματοδότησης μόλις το Σεπτέμβριο του 2015. 

Η προσφορά/διαθεσιμότητα των πιστώσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς τα 

νοικοκυριά αυξήθηκαν ελαφρώς κατά το 4ο τρίμηνο 2015. Όπως αναφέρουν οι δανειστές 

(τράπεζες, εταιρείες στεγαστικής πίστης και παρεμφερείς εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί) , ο 

κύριος παράγοντας που συνέβαλε στην μικρή αύξηση της διαθεσιμότητας πιστώσεων ήταν οι 

προσδοκίες τους για τις τιμές των κατοικιών. Επίσης, καθώς τα τελευταία χρόνια, τα επιτόκια 

που καταβάλλονται για καταθέσεις λιανικής παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οι 

τράπεζες έχουν μειώσει την εξάρτησή τους από τις χρηματαγορές για χρηματοδότηση 

(wholesale funding). Σύμφωνα με τα στοιχεία Νοεμβρίου 2015, οι καταθέσεις των 

νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 3,9%, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων κατά 17,8% και οι 
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συνολικές καταθέσεις κατά 6,7% σε ετησιοποιημένη τρίμηνη βάση. Τα μέσα πραγματικά 

επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας ήταν 1,5% για τα νοικοκυριά και 0,4% για τις επιχειρήσεις 

αντίστοιχα, ενώ τα επιτόκια των καταθέσεων όψεως ήταν 0,76% και 0,36% αντίστοιχα. 

Οι δανειστές ανέφεραν ότι η διαθεσιμότητα των πιστώσεων χωρίς εξασφαλίσεις προς τα 

νοικοκυριά αυξήθηκε το 4ο τρίμηνο. Οι δανειστές αποδίδουν την εξελιξη στην αυξανόμενη 

διάθεσή τους για ανάληψη κινδύνου και για απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς. Η 

αύξηση της διαθεσιμότητας για μη εξασφαλισμένα δάνεια ήταν ιδιαίτερα εμφανής στα 

προσωπικά δάνεια, όπου τα κριτήρια βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 

χαλάρωσαν.  

Η συνολική διαθεσιμότητα των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητη στο 4ο 

τρίμηνο, και αναμένεται να παραμείνει έτσι και το επόμενο τρίμηνο.  

Όσον αφορά στην τιμολόγηση των δανείων (loan pricing), τα επιτοκιακά περιθώρια 

(spreads) των δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς τα νοικοκυριά μειώθηκαν σημαντικά 

το 4ο τρίμηνο, αλλά αναμένεται να διευρυνθούν ελαφρά το επόμενο τρίμηνο. Ενδεικτικά, το 

επιτοκιακό περιθώριο για χορήγηση ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου, ποσού ίσου με το 90% 

της αξίας της κατοικίας, με σταθερό επιτόκιο για δύο χρόνια, ήταν 1,9%, σε επίπεδα δηλαδή 

προ-κρίσης, όταν τον Αύγουστο του 2012 το αντίστοιχο περιθώριο είχε ανέλθει στο 5,1%. 

Αντίθετα, τα spreads των δανείων χωρίς εξασφαλίσεις διευρύνθηκαν σημαντικά στο 4ο τρίμηνο, 

αποτελώντας την πρώτη διεύρυνση από το 3ο τρίμηνο του 2012. Οι δανειστές ανέφεραν ότι τα 

spreads στις πιστωτικές κάρτες παρέμειναν μεν αμετάβλητα στο 4ο τρίμηνο, αλλά η διάρκεια 

των άτοκων περιόδων μεταφοράς υπολοίπου και τα όρια των πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν 

σημαντικά. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο του 2012, το σταθμισμένο επιτόκιο προσωπικού δανείου 

ήταν 12,05%, το Σεπτέμβριο του 2015 είχε κατέλθει στο 7,98%, ενώ το Νοέμβριο του 2015 

είχε αυξηθεί στο 8,33%. 

Τα spreads για τη χορήγηση δανείων σε μεγάλες επιχειρήσεις μειώθηκαν το 4ο τρίμηνο, όπως 

και οι σχετικές αμοιβές και προμήθειες. Αντίθετα, τα spreads για τη χορήγηση δανείων σε 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 4ο τρίμηνο. Ενδεικτικά, το μέσο 

επιτόκιο δανεισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν το Νοέμβριο του 2015 στο επίπεδο 

του 3,31%, όταν τον Ιούνιο του 2012 ήταν στο 3,78% (επιτόκιο αναφοράς ΤτΑ: 0,5%) 

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 μειώθηκαν σημαντικά στο 4ο τρίμηνο του 2015. Τα ποσοστά αθέτησης των 

πληρωμών πιστωτικών καρτών για τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα. Ενδεικτικά, το 

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

καταναλωτική πίστη είναι μόλις 2,2%, όταν τον Ιούνιο του 2010 είχε ανέλθει στο 7,3%. 

Αντιστοίχως, τα ποσοστά αθέτησης των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μειώθηκαν στο 

4ο τρίμηνο, και υποχώρησαν ακόμη περισσότερο στα δάνεια προς τις μικρές επιχειρήσεις. 

Αντίθετα, τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών για τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις παρέμειναν 

αμετάβλητα το εν λόγω τρίμηνο. Συνολικά, το ποσοστό διαγραφών για επιχειρηματικά δάνεια 

ήταν 1,2%, το οποίο είναι το χαμηλότερο από το 2009. 


