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Τριμηνιαία Έρευνα Τραπέζης της Αγγλίας για τις Πιστωτικές Συνθήκες (Credit 

Conditions Survey, 2017 Q4) 

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

διαθεσιμότητα και συνεπακόλουθα η ζήτηση για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, 

κυρίως καταναλωτική πίστη, παρουσιάζει σημαντική πτώση, σύμφωνα με τις συστάσεις 

της ΤτΑ. Ενδιαφέροντα στοιχεία της περιοδικής έρευνας είναι, επίσης, η αύξηση των 

αναχρηματοδοτήσεων στεγαστικής πίστης, η αύξηση της αθέτησης υποχρεώσεων στην 

καταναλωτική πίστη, καθώς και η αυξημένη πίεση των πιστωτικών συνθηκών για τις 

μικρές επιχειρήσεις, όπως αποτυπώνεται στη μικρή αύξηση της αθέτησης υποχρεώσεων 

και του κόστους δανεισμού τους. 

  Ειδικότερα, η ζήτηση από τα νοικοκυριά για νέα δάνεια με εμπράγματες 

εξασφαλίσεις, κυρίως στεγαστικά δάνεια, αυξήθηκε ελαφρώς το 4ο τρίμηνο 2017. 

Επισημαίνεται ότι παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στη ζήτηση των νοικοκυριών για 

αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων στεγαστικών δανείων. 

  Η ζήτηση από τα νοικοκυριά για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις 

μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με την εξαίρεση των 

πιστωτικών καρτών που παρέμεινε αμετάβλητη. Είναι η πρώτη αναφερθείσα πτώση της 

ζήτησης από το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Δεν αναμένονται περαιτέρω μεταβολές στη 

ζήτηση στο τρέχον τρίμηνο. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των χορηγήσεων για 

αγορά αυτοκινήτου.  

  Οι δανειστές ανέφεραν ελαφρά μείωση της ζήτησης δανείων από μεγάλες 

εταιρείες, ενώ αναμένεται ότι θα μειωθεί περαιτέρω στο πρώτο τρίμηνο 2018. Η συνολική 

ζήτηση για εταιρικό δανεισμό από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παρέμεινε σε γενικές 

γραμμές αμετάβλητη στο τέταρτο τρίμηνο. 

  Η προσφορά/διαθεσιμότητα των πιστώσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις 

προς τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη τους τρεις μήνες έως τα μέσα Δεκεμβρίου 

2017 και δεν αναμένεται καμία αλλαγή κατά τους επόμενους τρεις. Η διαθεσιμότητα μη 

εξασφαλισμένων πιστώσεων προς τα νοικοκυριά αναφέρθηκε ότι μειώθηκε και πάλι το 

τέταρτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί μείωση και στα τέσσερα τρίμηνα του 

2017. Οι τράπεζες αναμένουν σημαντική μείωση στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 

Τα πιστοληπτικά κριτήρια για τη χορήγηση μη εγγυημένων δανείων κατέστησαν 

αυστηρότερα το τέταρτο τρίμηνο και οι δανειστές εκτιμούν ότι θα καταστούν πιο αυστηρά 

στο πρώτο τρίμηνο 2018. 

  Η συνολική διαθεσιμότητα των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις παρέμεινε 

αμετάβλητη στο 4ο τρίμηνο .  
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  Όσον αφορά στην τιμολόγηση των δανείων (loan pricing), τα επιτοκιακά 

περιθώρια (spreads) των δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς τα νοικοκυριά 

μειώθηκαν περαιτέρω το 4ο τρίμηνο, ενώ αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα στο 

πρώτο τρίμηνο 2018. Αντιθέτως, τα spreads για τη χορήγηση μη εξασφαλισμένων δανείων 

αυξήθηκαν και αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα το α’ τρίμηνο. Η διάρκεια της 

περιόδου χάριτος (επιτόκιο 0%) για μεταφορές υπολοίπου σε νέα δάνεια πιστωτικών 

καρτών μειώθηκε σημαντικά το τέταρτο τρίμηνο και αναμένεται να μειωθεί σημαντικά και 

πάλι το πρώτο τρίμηνο. 

  Τα spreads των δανείων προς επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα για τις 

μεσαίες επιχειρήσεις το 4ο τρίμηνο, αλλά διευρύνθηκαν για τα δάνεια προς τις μικρές 

επιχειρήσεις και διευρύνθηκαν ελαφρά για τις μεγάλες. Αναμένεται ότι θα διευρυνθούν 

έτι περαιτέρω  στις χορηγήσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο τρέχον τρίμηνο. 

  Όσον αφορά στην αθέτηση υποχρεώσεων (default), το ποσοστό αθέτησης σε 

δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς τα νοικοκυριά μειώθηκαν σημαντικά στο 4ο 

τρίμηνο του 2017, και αναμένεται ότι θα μειωθούν περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο 2018. 

Αντιθέτως, τα ποσοστά αθέτησης και οι ζημιές σε άνευ εμπράγματων εξασφαλίσεων 

χορηγήσεις προς νοικοκυριά αυξήθηκαν σημαντικά (όπως πιστωτικές κάρτες) και 

αναμένεται περαιτέρω αύξησή τους το πρώτο τρίμηνο του 2018. 

  Τέλος, τα ποσοστά αθέτησης των δανείων προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν 

ελαφρώς για τις μικρές επιχειρήσεις, παραμένοντας αμετάβλητα για τις μεσαίες και 

μεγάλες.  


