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Τριμηνιαία Έρευνα Τραπέζης της Αγγλίας για τις Πιστωτικές Συνθήκες 

(Credit Conditions Survey, 2016 Q4)» 

Σύμφωνα με την τριμηνιαία ανασκόπηση των πιστωτικών συνθηκών της Τράπεζας της 

Αγγλίας για το 4ο τρίμηνο του 2016, οι συνθήκες χρηματοδότησης των Τραπεζών 

παρουσίασαν μεικτές μεταβολές, καθώς αφενός τα κόστη χρηματοδότησης των 

Τραπεζών αυξήθηκαν από την άνοδο στα επιτόκια συμφωνιών ανταλλαγής (swap 

rates) στο ίδιο νόμισμα σε όλες τις λήξεις, αφετέρου τα περιθώρια επιτοκίων στις 

χρηματαγορές (wholesale funding) και επιτοκίων καταθέσεων μειώθηκαν περαιτέρω, 

κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, ευρισκόμενα στα χαμηλότερα επίπεδα του έτους.  

Η αύξηση των καταθέσεων λιανικής παρέμεινε επίσης ισχυρή, σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη, αν και παρουσίασε το τελευταίο τρίμηνο επιβράδυνση (5,7% για τα 

νοικοκυριά και 4,3% για τις επιχειρήσεις εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα, σε ετήσια 

βάση). Παρά την περαιτέρω μείωση της ζήτησης για χρηματοδότηση επιχειρήσεων, ο 

ρυθμός πιστωτικής επέκτασης των επιχειρήσεων παρέμεινε σε αντίστοιχα επίπεδα με 

το 1ο τρίμηνο 2016. 

Η ζήτηση δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις με σκοπό την αγορά κατοικίας 

αυξήθηκε ελαφρά, παρότι η διαθεσιμότητα παρέμεινε αμετάβλητη. Η αύξηση της 

ζήτησης αφορά κυρίως ακριβά ακίνητα και ακίνητα buy-to-let, καθώς υπήρξε 

αυξημένο ενδιαφέρον και μείωση της αβεβαιότητας στην αγορά σε σχέση με το 

προηγούμενο τρίμηνο. Το κόστος χρηματοδότησης μειώθηκε ελαφρά στο υπό εξέταση 

τρίμηνο. 

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

10% ετησίως, καθώς «χαλάρωσαν» τα κριτήρια πιστωτικής αξιολόγησης στα 

προσωπικά δάνεια. 

Η ζήτηση για χρηματοδότηση από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχει 

αποδυναμωθεί έτι περαιτέρω κατά το 4ο τρίμηνο, λόγω της επικρατούσας 

αβεβαιότητας, ενώ η ζήτηση από μεγάλες επιχειρήσεις σταθεροποιήθηκε μετά τη 

μεγάλη πτώση του προηγούμενου τριμήνου. Η μείωση της ζήτησης αντανακλά 

σημαντικές μειώσεις σε κεφαλαιακές επενδύσεις και επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα, 

ενώ αντίθετα αυξημένη ζήτηση παρατηρήθηκε για δραστηριότητες εξαγορών και 

συγχωνεύσεων (M&A). Η διαθεσιμότητα πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις δε 

μεταβλήθηκε, ευρισκόμενη σε επίπεδα άνω του φυσιολογικού, ενώ το κόστος 

χρηματοδότησης μειώθηκε ελαφρώς. Οι δανειστές ανέφεραν πως αναμένεται να 

υπάρξει ελαφρά διεύρυνση στα περιθώρια επιτοκίων όσον αφορά τα επιτόκια μικρών 

και μεγάλων επιχειρήσεων.  

  



  

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

σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων σε δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς 

τα νοικοκυριά συνέχισαν να μειώνονται κατά το 4ο τρίμηνο του 2016. Αντιθέτως, τα 

ποσοστά αθέτησης σε άνευ εμπράγματων εξασφαλίσεων χορηγήσεις προς νοικοκυριά, 

όπως δάνεια πιστωτικών καρτών, αυξήθηκαν σημαντικά. Επίσης, τα ποσοστά 

αθέτησης σε δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκαν ελαφρώς για πρώτη φορά 

μετά το 3ο τρίμηνο του 2014, όπως αυξήθηκαν και τα ποσοστά αθέτησης για δάνεια 

προς μεσαίες επιχειρήσεις.  

 


